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 دادإـع
 أستاذ مساعد علم النفس الرتبوي

 جامعة الزقازيق –كلية الرتبية 
ا شيايةة تتمتي  المجتمعات الطالبية في  ديرا ا التعمييل العيا  في  ماسية دا ية ةلي   ي ية 

تشيي ض فييع   -فيي  دجتمعات ييا الةالييية -بر سيية لالييية دييف الرافعييية لمعميي م فييالاري  دييف المييرا ا
العالقة الت  ت بط بي ها وبيف د سضبيهام ودف بي هل الم شريف الطالبييفم ويظه  ذلك ف  فع  

ا تباطهل بصيض    التزادهل بتةقيق أ راف اال شاي وقمة انرداسهل سسميًا ولاطفيًا بمرا  هلم ولر 
 ةةجابية بالض ائ  الت ظيميةم ولر  الضالء لفمسفة وقيل تمك المرا ا.

تتجميي  أ ميييية لميييل الييي ف  فييي  التصيييري لممشييي التم والمتميييي ات ال فسييييةم واالستماليييية و 
التيي  ةعييان  د هييا ا نسيياسم وتيي ع    سا  ييا لميي   ييمضألياتة فيي  دقتميي  ا نشييطة التيي  ةقييض  بهييا 

أ ا ييية تيي   أس أليي  نشييان ةصيير  دييف ا نسيياس دة ييض  بةتمييية  ييي ضلضسيةم انطالقييا دييف قاليير  
 (.2003 مالتابع  ودف سل فال بر دف ي ا تةم وتةميمةم وصضال لمراللةم والمع   )

وقيير امتيي  السييماع المتعمييق بالعضاديي  التيي  تييرف  د سييضب  المييرا ا ةليي  العميي  وااللتييزا م 
) & Haslam; Powellميي  القيي س العشيي يف د انية بييا ف  فيي  أس يير  السييي ضلضسييف د يي  دط

, 2000) Turner  م ميث ش مت لالقة يافعية العم  با ياء وامرًا دف أ ل دفاتيح القضاةا في
 (Knippenberg, 2000)البةث المتعمق بالسمضك الت ظيم  

 هيياود  -ةةجابييا أو  ييمبا–ولاييف   يياك الارييي  دييف العضاديي  التيي  تييمس  لميي  تمييك الرافعييية 
 ولهيا تثسي  يا لمي و ض دفهيض  لير  ال ياا أنية لياي   يي ة تي ل ليف ة مياعم أو تاا ي م  التسضيفم

المتعميرم  ثسيي ويتةري  مضك التسيضيف بشي  م وافيح في  الت. انجاف المها  المضأل  بها الشقص
والمتاييي   لالمييياعم والمهيييا  المطمضبييية  يييضاء ديييف مييييث االبتيييراء فيهيييام أو االنتهييياء د هيييام ولييير  

 (.2008 ضقت المةري ألما  ض دتضق  ) لال مانجاف ا ف  ال
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م اس التسييضيف يييمس  لميي  ال يياا فيي  ألرييي  دييف Balkis & Duru (2007)وييي   
دجاالت مياتهلم دري   المجياع ا ديايةم م المجياع المه ي م دجياع العالقيات االستمالييةم دجياع 

 ييةم أو ةعيي   ا يا   المالييية. فالشييقص د تفيي  التسييضيف قيير ةفقيير لممييةم أو يتسيي   دييف المر  
مياتة الزوسية لمقط م ألما أنة ةم  بر سة لالية دف اآلال  ال فسية الت  ت تبط ب قص ا مساا 

 ب   دف الضبط الشقص  وقيمة ال ات.
م ةال أنيية قيير بييرأت دييف ميييث دضييمضنة السييمب  التسييضيف ة يييتل ي ا ييةولميي  اليي نل دييف أنيي

تتعميق بزيياي   سا  ةةجابية لاف اي دف لة ا ال ظ   ةلية دف الجانب ا ةجاب  )التسضيف ال شط(م بم
 (.(Chu & Choi, 2005ا ياء تةسيف االدت ا م وا سهاي العا م و ودضاسهة فعالية ال اتم 

ممتسضيف االةجاب   سا  دميز  ف  التةصي  الر ا  م واالنجافم والت ظيل الي ات م واس المسيضفيف ف
 .(Kim & Seo, 2013 تائج د فية )ل الضصضعاالةجابييف قاي يف لم  

المها  الضظيفية لر  الم شير   نجافوي تبط التسضيف بشقية السمب م واالةجاب  بالرافعية 
الطالب  الس المهمة ال ئيسية لإل شياي الت بيضي   ي  دسيالر  الفي ي التقياذ القي ا  الم ا يب ل فسية 

لير  الفي ي  لإلنجيافعيية بااللتماي لم  دع فة د ضناتة الشقصيةم والظي وف البي ييةم وتعتبي  الراف
دف د ضنات الشقصية الت  لها يو م وافيح في   يمضك الفي ي ديف ريالع ا تباطهيا بمجمضلية ديف 

 (.1986 المتمي ات الهادة )العم م
يليل الضظيفية دي تبط دي  التسيضيف  أسةل   ،Lonergan & karen 2000)) أشا وقر 

اليييرارم م  متسيييضيفقاللية المتضقعييية لالقميييي م والتفالييي  الهيييا م واليييتة ل فييي  دضقييي  العمييي م واال يييت
مققييضا دعظييل التسيييضيف  ملييريهل ا ييتقاللية اقيي  ليي لك نجيير أس اليي يف والقييا س  فيي  د يياس العميي م

 .تسضيفي سة دف ال أق ا ض م وال يف لريهل ا تقاللية لالية مققالسمب 
دهييادهل متيي  المةظيية  يمسمييضس  اليي يفضس السييمبي المسييضفضس  و  يياك نضليياس دييف المسييضفيف  مييا

 المسييضفضس فيي  المقابيي  ؛ التصيي ف فيي  الضقييت الم ا ييبم و ا رييي   بسييبب ليير  القيير   لميي  اتقيياذ القيي ا 
دتعمييير م وذليييك با يييتقرا  اليييراف  القيييضي تةيييت هل بالتسيييضيف بط يقييية قييي ا ات  وس قيييةجيييابيضس الييي يف يتا 

 .يةقاي وس لم  انجاف المها  قب  المضالير ال هائيةم وتةقيق نتائج د ف وأنهل فمط الضقتم

تفضييي   م  يي  بضصييفة ب يياء دتعييري ا بعييايل شييطم سييضيف اتميييز  لمدأ بيي  رصييائص  وتضسيير
ألية لتمبيييية المضاليييير ال هائييييةم ض م والقييير   السييملمتسيييضيفقيي ا  المع فييي  والالشييقص لضيييمط الضقيييتم 

  .((Chu & Choi, 2005 د فية والقر   لم  تةقيق نتائج
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قيياا الميي  لمتسيضيف والت بيم بية  فينس القير   لمي  (Tuckman, 1990)وبةسيب  ييية 
 لم  نةض صةيحم تفير لم  وسهيف  

 دسالر  المسضفيف ال يف لريهل دي  لمتممب لم    ا السمضك قب  أس يتممب لميهل. (1)

تزوير البامريف بمقياا ذات  لتقييل وفبط الف وق الرافعية السابقة ف  الر ا ات المتعمقة  (2)
  افعية.بتقضيل تثسي  التررالت التعميمية والر

افيايت فييي  اآلونييية ا ريييي   الشييي ض  ديييف ألرييي   السيييمضأليات الم افيييية  رالقييييات المجتمييي  
المر  ي م دييف قبي  الطييال  ورصضصييا في  دييرا ا التعمييل العييا م ولميي   أ يها نيييا  ا مسيياا 

نيييا  أو فييع  بالمسيي ضليةم والهيي و م والت ميي  وا  ميياع .....وقيير وسهييت أصيياب  االتهييا  ةليي  
الرو  اال شايي ف  المرا ا ألعاد  ديف بييف العضادي  المميةية لتميك المشي التم ويةياوع الباميث 
  ييا ت يياوع نمضذسييا دتاييادال لمرافعييية ةشييم  دعظييل دييا يتعمييق ببي يية المر  يية التيي  تييمس  فيي  أياء 

يتضقيي  أس الم شيير لمهاديية بفالميييةم و بييط  يي ا ال مييضذو بسييمضك  ييا  و ييض التسييضيف ال شييطم واليي ي 
ة ضس لة يو  ف  تةفيز الم شريف الطالبييف لمضاسهية ألبياء اليرو  ا  شيايي في  المر  يةم وديف 

   ا تل صيانة دش مة البةث ف  التسايالت التالية 
 دا دستض  الرافعية لمعم  لر  الم شريف الطالبييف بمرا ا التعميل العا ؟ -1

 بمرا ا التعميل العا ؟دا دستض  التسضيف ال شط لر  الم شريف الطالبييف  -2

 يي  ةم يييف الت بييم بيييالمتمي ات المسييتقمة فييي  نميييضذو الرافعييية لمعمييي  دييف ريييالع التسيييضيف  -3
 ال شط لر  الم شريف الطالبييف بمرا ا التعميل العا ؟

 يي  ةم ييف الت بييم بييالمتمي ات الض يييطة فيي  نمييضذو الرافعييية لمعميي  دييف رييالع التسييضيف  -4
 ا التعميل العا ؟ال شط لر  الم شريف الطالبييف بمرا  

   ةم ف الت بم بالمتمي ات التابعة ف  نمضذو الرافعية لمعم  دف رالع التسضيف ال شيط  -5
 لر  الم شريف الطالبييف بمرا ا التعميل العا ؟

تعييي ف واقييي  يافعيييية الم شيييريف الطالبيييييف لمعمييي م ودسيييتض  يهيييرف البةيييث الةيييال  ةلييي  
 هلم واد انية الت بم دف   ا التسضيف بم ضنات الرافعية لمعم .التسضيف ال شط لري
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ت ب  أ ميية البةيث الةيال  ديف أ ميية القضيية التي  تطي ق ةليهيا الباميثم مييث ةس نتيائج   
البةث قر تسهل ف  التعي ف لمي  دةيريات الرافعيية لمعمي  واطا  يا العيا  والعضادي  الميمس   لميهيا 

ألميا أنية قير تضفيح نتيائج البةيث وبالتال  ةم ف فيبطها واليتة ل فيهيام شريف الطالبييف لر  الم  
بعيييييت االمتياسيييييات التر يبيييييية لمم شيييييريف الطالبيييييييفم دميييييا ةسيييييالر فييييي  ب ييييياء البييييي ادج التر يبيييييية 

 واال شايةة.

تعمير التسيضيف و  الضيمطمتفضيي  و  ال فا بال تيائجم: Active Procrastinationالتسويف النشط 
   .(Choi & Moran, 2009)القر   لم  دضاسهة المضالير ال هائية و  ف  فضء رطط دةري م

نظيييي ًا لاريييي   المتمييييي ات التيييي  تضييييم ها ال مييييضذوم ليييي لك  يييييةاوع البامييييث أس ةعيييي   التع يفييييات 
 ا س ائية لممصطمةات المتضم ة ف  ال مضذو بجانب بعت المصطمةات المتعمقة بة 

  دجمضلية ديف ا شيي اع اله ر ييةم تعبي  ليف دسييا ات Structure Modelوذج البن  ا  النم  
العالقة بيف المتمي اتم تمر  المتمي ات المسيتقمة )دسيتطيالت( والمتميي ات التابعية )يوائي ( ةصي  
بي هيييا دجمضلييية ديييف ا  يييهلم المتصيييمة أو المتقطعيييةم تضفيييح دسيييا ات العالقييية بييييف دجميييضلت  

تايييييضس   ييييياك دجمضلييييية سالرييييية ديييييف المتميييييي ات )أشييييي اع بيضييييياوية ( تسيييييم   المتميييييي اتم وأميانييييياً 
 ويتل ب اء ال مضذو ف  فضء أط  نظ ية. بالمتمي ات الض يطة أو المتمي ات الااد ة.

 م شير الطالبي   ي سية انيرداو الWork Motivationل د  اررد ديا البيب ي      الدافعية للعمل
تتةري تمك الر سية بالقصيائص الضظيفيية والفي   و  مر  ةف  لممة والتزادة بش وطة وش ون الم

بجانييب الشيي ون القا سييية لمعميي م والتيي  تظهيي  نتائجهييا فيي  بيي ع الجهيير  م شييرلتةقيييق ماسييات ال
 وا ياء وال فا الضظيف  أو المي  لت ك العم  وا مساا بضمضطة.

   و يي  دجمضليية دييف المتمييي ات التيي  تميييزJob Characteristicsاخلص  ا ا الوفيفي  ة  
 م ود ها  شروت تبط دباش   بمشال  وأما ي  الم  شاييالعم  اال

  وتشيييي  ةلييي  دييير  الة يييية التييي  General Autonomyاالستتتلية بص ة تتتةص    تتتص  (1)
 ف  ص   الق ا ات المتعمقة بعممة أو بمضق  العم .  شرةمتماها الم

ديف   شير  دير  تةي   الم Autonomy from Contextاالسلية بص  ن  حبط ا عمت  (2)
 ترر  ال ي اء وا يا   ف  القيا  بالعم .
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  وتشييي  ةليي  Autonomy forced by the Situationاالستتلية بص ا مفيةبتتص  (3)
التقاذ فدا  المبيايأ  في  أياء العمي  بسيبب تعطي  المعيرات أو  ياءتهيا أو   شرافط ا  الم

 تثر  التجهيزات.

  المير  المتيا   Autonomy in the Work it selfاالستلية بص يتا ا عمت  ها ت  (4)
 التقاذ الق ا ات ف  القضاةا المتعمقة بالعم  دباش   در  القطط والط ائق.  شرلمم

  ديير  اريتالف ا نشييطة التي  ةشييتم   Variety in the Job بت نن  اتت ل ا فةبةتتص  (5)
 م وبعر ا لف التا ا  المم . شاييلميها العم  اال

أس ي هييية   شييرةسييتطي  الم   ديير  تما ييك العميي  بةيييثTask Identityوحتت ا ا مامتتص  (6)
 دف البراةة ةل  ال هاةةم ولر  ألضنة سزءا دهمال ف  ةطا  العم  أل  .

  ديييير  أ مييييية الضظيفيييية ود زلتهييييا فيييي  ليييييضس Task Significanceدال تتتتص ا مامتتتتص  (7)
 . شريفالم

  دير  ا يتطالة Feedback from the work itselfا لغذيتص ا ااععتص  تن ا عمت   (8)
 أيائة لعممة دف لردها دف رالع العم  ذاتة ونتائجة. التع ف لم  ألفاء   شرالم

  دقييرا  المعمضدييات التيي   Feedback from othersا لغذيتتص ا ااععتتص  تتن ا  تتا ن  (9)
الةصضع لميها ديف اآلري يف )ال ي ياء والمشي فيف واليزدالء...( ميضع ي سية   شرةستطي  ال

 تقييل أيائة لعممة.

 'Opportunities for the fulfillment of workersالفرص لتحقيق حاجات اررد د 

needs م ود ها  شرلمةاسات المقتمفة لمم  شايي  دا در  تةقيق العم  اال 
  ي سييية ال فيييا التييي  ةشيييع  بهيييا الم شييير نةيييض تةقييييق ماساتييية القاصييية Growthا نمتتتف  (1)

 بالتقر  الشقص  ف  الضظيفة.
ر ليف التقيري    ي سية ال فيا لير  الم شي Opportunities for esteemيتا  ا ليت نا (2)

 وا لجا  ال ي يتمقاه دف اآلر يف.

  دير  شيعض  الم شير بثنيية  Opportunities for belongingnessيتا  االتلمت   (3)
 سزء دف دجمضلة دتفا مة ةسانر أل  د هل اآلر م ويعممضس ألضمر  وامر .

  ديير  شيعض  الم شيير  Opportunities for job securityيتا   تتن بن ا فةبةتص (4)
 ا  ف  الضظيفة أو المه ة الةالية.بضماس اال تم  
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  تمري   opportunities for physiological needsيتا  ا ح عت ا ا ةوتبف فعبص (5)
دجمضلية ديف المظييا   الفسييضلضسية في  العميي  اليضظيف م دري   ا ديياسم الشي ون الصييةيةم 

 وش ون العم .

العمي  وتيمس    وتشيي  ةلي  المتميي ات المةيطية بExternal conditionsالش رط  اخلاججي ة   
 بش   دباش  فيةم ود ها 

  المبالغ المايةة التي  يتقافيا ا الم شير دقابي  أيائية لمعمي  وفيق شي ون  Payا اا ب (1)
 .أو الضظيفةالعقر 

  دييير  شيييعض  الم شييير بند انيييية  Career Opportunitiesيتتتا  ا لايبتتتص  (2)
 الةصضع لم  ت قيات وظيفية ف  لممة.

  العالقات الت  ت بط الم شيريف  Organizational Climateا من خ ا لنظبما  (3)
 ب ي ائهل.

  وتشي  ةل  المتمي ات الت  تق  بييف المتميي ات  Mediating Variablesارتغريات الوسيبة
التابعة والمتمي ات المستقمةم أو بمع    ر  المتمي ات الت  ةم  دف راللها التثسي  ني  المباش  

 بعةم وتمر  ف  ال مضذو الةال  لممتمي ات المستقمة لم  المتمي ات التا
  دييا قيميية العميي  Meaningfulness of the workا معنتتو وا اتت    تتن ا فةبةتتص  (1)

 .م شربال سبة لم
   دا در  شعض  الم شر بتةم  المس ضلية تجاه أيائة لعممة.Responsibilityا موئف بص  (2)

ة ت بطية   دير  شيعض  الم شير بعاطفية ةةجابيي Job Involvementاالتت     ا تفةبةا  (3)
 بعممةم و   ة ضس دهتما وقمقا لف ش   أياء العم  ف  وظيفتة.

  ي سيييية شييييعض  الم شيييير  Organizational Commitmentاال لتتتتاال ا لنظبمتتتتا  (4)
 الت  ةعم  بهام وشعض ه بالقمق نةض دصي  ا. مر  ةباال تبان بال

ات التابعيةم و ي  ويشيا  ةليهيا بيالمتمي   : Outcome Variablesارتغريات اررتببة بالنتا ج 
دجمضلية المتميي ات التيي  تايضس نتيجية لمتييثسي ات المباشي   أو نيي  المباشيي   )ديف ريالع المتمييي ات 

 الض يطة( لممتمي ات المستقمةم ود ها 
   الطاقة الت  ةة  الم شر أنة يب لها لي جز دهمتة.Expenditure Effortبذل ا جا   (1)
 ممة ودضق  العم  بصض   لادة.  ي سة  فا الم شر لف لSatisfactionا اض   (2)
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دقا نية بميا   شر  ي سة سضي  ا ياء الشقص  لممTask Performanceأدا  ا مامص  (3)
  ض دتضق .

  ديير  شييعض  الم شيير با سهيياي بسييبب العميي  أو دضقيي  العميي م وديير  Stressا ضتتغف   (4)
 انزلاسة و ض ف  الم زع دف أشياء تةرث ف  لممة.

  در   نبة الم شر ف  ت ك الضظيفية الةاليية Tendency to leaveا مب   لاك ا عم   (5)
 والبةث لف لم  ف  د اس  ر .

 

 Procrastination ا لوف ف: اوال

أ راف و  ةس التثسي  الع ف  لمقيا  بالمها  والضاسبات ة ضس دقبضال أميانًا لظ وف دعي ةم
ولايييف التثسييي  المسييتم  لمضاسبييات والمهميييات  د  ييضدة تتةقييق دييف ريييالع التسييضيف لضقييت  ريي م

 بروس أ با  او أ راف ةعر أد ًا دش اًلم و  ا دا ةسم  بالتسضيف السمب . 

( أس تثسيي  المهيا  وااللمياع الي  وقيت أري  وبشي   2011وي أل  لبر القالق والرنيل )
صيعضبة تمييك ةمري  دشي مة دم قية تضاسية ا في اي والمجتمعياتم ودميا يزيير ديف  دتاي   ويوس دسيض 

المشيي مة أنييية ال تقتصييي  لمييي  د ممييية لم يييية بعي هيييام بييي  أصيييبةت شيييائعة لييير  الييي ألض  واالنييياث 
 الصما  والابا  العادميف وني  العادميفم المتعمميف وا دييف.

( ةل  أس التسضيف وال   ةع   دي  الفي ي ةلي  التثسيي  ةعير  يمة 2015ويشي  السمم  )
فاتيييية راصيييية فيييي  دجيييياالت ا نشييييطة والمهييييا  التعميمييييية أو  ييييمضألية فييييا   بييييالف ي وأ رافيييية وانجا

 ا دايةميةم ف  ظ  د اخ دفعل ب ر   ا  راف وا لماع وا نجافات المطمضبة دف الف ي.

ي   بعت لممياء الي ف   ميث ةع   تثسي  ا لماع والمها  ةل  وقت المق. التسضيفف  
ال ي لاي  دا ةصامب براةية المهيا  أو ةدمالهيا  القمق دف أس الشقص قر يمجث ةل  التسضيف ف ا اً 

 (. Fiore, 2006) أو دا ةصامب اتقاذ الق ا ات

أال نة ل لم  التص ف بثنة تسضيف ةال ل ردا يتيضف   أنة ةجب العمماءوقر اقت   بعت 
ال ماسية لية  سضيفا  أس ة ضس التهمنتائج ل سيةم ساني سضيفأس ة ضس لمتم أولهما  سالسة دعايي 

لر  ةنجياف المهيا   سضيف  أس يت تب لم  التسالرهمام و سضيفبمع   أنة لي    اك  رف دف الت
 .Olafson, 2007) (Schraw; Wadkin & الق ا ات ف  الضقت المةري اتقاذولر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
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التسييييييييضيف ةعيييييييير دييييييييف السييييييييمضأليات الم تبطيييييييية  م أسWertenbroch (2002)ويشييييييييي  
لييييياي   يييييي ة تييييي ل ليييييف ة مييييياعم أو تاا ييييي م وتثسي  يييييا فييييي  و  بالعمييييي م فهيييييض دفهيييييض  لييييير  ال ييييياا

نجييييياف المهيييييا  المضألييييي  بهيييييا الشيييييقصم و يييييل بييييي لك ي ظييييي وس لييييية نظييييي    يييييمبية فقيييييط لمميييييًا بيييييثس ة
 أر   اةجابية. و  لا  لم  نضام   مبيةم

المزدف  ض  مة شقصية  راصة التسضيف  مضك م بثسFerrari (2000) دما ويضي 
دري  انقفيا  الافياء  ال اتييةم واليضل م والاوبيةم والقميقم   تميي ةل  دجمضلة أر   دف السيمات

أ ييراف تج ييب ا ياءم  وا تفييا وتيي تبط بيي قص الرافعييية لتةرييير اليي اتم وانقفييا  أ ييراف الييتم فم 
جيات الييييتعمل المع فيييييةم ودييييا و اء وانقفييييا  المريييياب  م وقميييية الجهييييرم وانقفييييا  ا ييييتقرا  ا ييييت اتي

 .وبصض   لادة  مضك التسضيف ةعر فشاًل ف  ت ظيل ال ات المع فيةم
أس التسيضيف ي ظي  اليية ألسيمضك  Wang & Englander (2010)في  مييف يمألير ألي  ديف 

دسيبب لإللاقية ال فسيية التي  تيمي  ةلي  ا يرا  الضقيت وفيع  ا ياءم ألميا وأدير العريير ديف البيامريف أس 
 ,Chu and Choi, 2005; Leeضيف بصيفة لاديةم ةعي ف لمي  أنية فشي  في  الت ظييل الي ات  )التسي

 .Piccarelli, 2003)(م فضاًل لم  أس اليتثسي  ةعتب  الم ضس ال ئي  والةا ل لة )2005
 & Blunt & Pychyl, 1998; Harriott)( نقاًل لف أل  دف 2015وي   السمم  )

Ferrari, 1996) المجتمعات فضاًل لم  أس لها تيثسي ًا      د تش   ف  ألافةأس التسضيف ةعر ظا
أس و  دباش ًا ودزد ًا لم  ا ف اي البالميف دما ةعير لائقيًا أديا  انجياف ل لالمياع في  وقتهيا المةيريم

 .ا ف اي ذوي التسضيف العال  ةمتافوس بمستض  دترن  دف التةصي  وا ياء لمعم 

 :ف     وم التسوي     مفه
التسييضيف ألمييي ه دييف المفييا يل العممييية ليية دعييان  لرييير  ألمييا  ييض الةيياع فيي   ةعيير دفهييض 

ويعييضي  يي ا التعييري اليي  طبيعيية التسييضيف ذاتيية. وقيير ألانييت   يياك دةيياوالت لرييير   أذ يياس ال يياام
لتع يفييية وفهيييل طبيعتيييةم فميييف المعييي وف اس اشيييه  التع يفيييات  ييي  تميييك التييي  ت أليييز لمييي  سيييض   

وميف نمق  نظ   لمي   ي ه التع يفيات لمتسيضيف ني   أنهيا  المصطمح أو تةرير ل ص ه ا  ا  .
 تشتم  لم  ل ص  وامر دشت ك اال و يض   تثسيي  أو تي ك القييا  بالمهمية أو اتقياذ القي ا  م ألميا

ويع يي  فيمييا بعيير أو  Pro ييض دييف أصيي  التي يي    Procrastinationأس المصييطمح با نجميزيييةو 
والجييييي   الريييييان  لممصيييييطمح favor of ليييييضأو ةستةسيييييف  forthأو فصيييييالراً  forwardالمقييييياً 

crastinus  (.2014وتع   نرًا ) لبر هللام 
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وانهائيية.  وا ييت ايًا ليي لك فيياس الشييقص ةسييضف ميييف يمسيي  البييرء بالعميي م أو اتمييا  العميي 
ودر    ا التمييز ف و ي  س لر  أل  شقص د ات االلماع والمهمات الت  ةجب لمية القييا  

ات دقتمفيةم ألميا أنية في و ي  نية ةفي ق بييف التسيضيف وبييف دجي ي بها ف  الضقت نفسة وف  أوقي
 تج ييب اتقيياذ القيي ا  اليي   يييرف  الفيي ي لتثسيميية. ولمييية  ييضف نييض ي المفهييض  الممييضي واالصييطالم 

 لمتسضيف وذلك لم  نةض دا يم  
 :ا لوف ف  غص   - أ

يفًام أ ف ةسض ِّفم تسض ِّ ر م وداط م التسضيف لمًة ةع   التثري  والمماطمةم ميث ةقاع  ضَّ
يمر م ويماط م تثري ًام ودماطمةم و يضف ييرر  الفعي  المضيا  م فيقصصية لال يتقباع وياللتية 

 (.لساس الع   البف د ظض م داي   ضف) التثري . فيقاع   ضف أ اف 
  ألميا ةظهي  في  قيادضا Irrational delayوقر التب  التسيضيف تيثسيال نيي  د طقي    

 Oxford)  وراصية مييف ال ة يضس   ياك دبي   لي لك Defer actionأدسيفض ي تثسيي  العمي   

English Reference Dictionary, 1996)  (.2014)ف   لبر هللام 
 :ا لوف ف اصطةح  - 

التسيييييييييييضيف اصيييييييييييطالما ةع ييييييييييي  المماطمييييييييييية أو الييييييييييييتثسي  لمييييييييييي   يييييييييييبي  التهضيييييييييييي م  
قيييييا ل ييتييييية وقييييير ت اولييييية أدرييييي  ديييييف باميييييث وف والتضيييييقيل لت فيييييي  المطميييييض  وليييييرًا ألييييياس أو ولييييييراً 

 ووسهة نظ هم و  ا سانب د ها 
  لييي ف ولتييي اWolters (2003) م التسيييضيف بثنييية   االرفييياق فييي  أياء نشيييان فيييمف

االطا  الزد   المطمض  وتثسيمة مت  المةظات ا ري   ألثمر ال شياطات التي  ت يض  في  
 ال هاةة أس تاممها .

  (  بثنية   التسيضيف المتعميرم والمتاي   لا2008ويع فة ليال )المهيا  المطمضبية و  لمياعم
 ضاء دف ميث االبتراء فيهيام أو االنتهياء د هيام أو لير  انجاف يا في  الضقيت المةيري ألميا 

  ض دتضق  .

 ( 2009ويعيي ف )Pedro et.al. م التسييضيف لميي  أنيية   تيييثسي  أو تييثري  أياء المهميية
أو  و ض ني  دقطط لتثسيمهيا أو تثري  يا وبسيبب نيي  في و ي وال دفهيض  دري  المي  

 المشاد .
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  ةعي فShu & Gneezy (2010) المهميات  تثسيي  ةلي  الفي ي ديي " بثنية  م التسيضيف
  .يضد   بش   تضاسهة الت  البميضة

 ةع فة Knaus (2010)  لضقت ودةري بضقت دهل لم  لتثسي  تمقائية دزاسية لاي " بثنة 

 دةتممة .  لضاقب لميها يت تب و ض لممية  ر م

 ( لميي  أنيية   نزليية  ييمضألية نةييض تثسييي  المهييا  او 2011لييرنيل )ويع فيية لبيير القييالق وا
ا لمييياع الييي  وقيييت أرييي  يوس دسيييض  لمييي  الييي نل ديييف القييير   لمييي  انجاف يييا فييي  وقتهيييا 
المطميييض م وبمع ييي  ارييي  فييياس التسيييضيف  يييمضك تج بييي  يتصييي  باالبتعييياي ليييف المهمييية 

 لض  االر يف. المطمض  انجاف ا وا تقرا  ال ا  وا ية لتب ي  ذلك واالبتعاي وتج ب

 ( بصيض   يائمية 2013ويع ف صالح ) ( التسضيف بثنية   ديي  ألريي  ديف ا في اي )الطيال
بسبب دجمضلة دف العضاد  والمةريات له ا السمضك السمب  بتثسي  وتيثري  انجياف واياء 
العريير ديف المهيا  وااللمياع واالنشيطة بشي   دقصيضي متي  المةظيات االريي   ال ييتةقاق 

 االنجاف .

 ة )وتع فيAdunola et. al. (2013  بثنية   فشي  دتاي   في  القييا  بميا ةجيب القييا  بية
لتةقييييق ا  يييراف وال نبييية فييي  تثسيييي  ال شيييان والضلييير بانجيييافه فييي  وقيييت دتيييثر م وتقيييرةل 

 ال ا  لتب ي  التثري  وتج ب المض  . 
 ( بثنيية   دييي  الفيي ي لتثسييي  البييرء فيي 2013نييزاع؛ الةمييض ي ؛ العجمييضن  ) ويع فيية أبييض 

 المهمات أو ةدمالها ي تج ل ة شعض  الف ي بالتضت  االنفعال  .

 ( بثنيية  دفهييض  نفسيي  و ييمضأل  ةظهيي  دييف رييالع تثسيي  2014فيي  ميييف ةع فيية لبيير هللا )
االلمييياع والمهميييات المطمضبييية ديييف الفييي ي الييي  اوقيييات أرييي   أو لييير  انجييياف ال شيييان او 

 ث البرء بها او ادمالها .الضاسب او المهمة المطمضبة ف  وقتها المةري  ضاء دف مي
لمي  أس  (2013م اليرنيلم  Ellis & Knaus, 1977وقير اتفيق ليري ديف البيامريف )

التسضيف ةع ف اسمااًل بثنة ارتالع وظيف  و مضأل  ي تج ل ة تثسي  البرء ف  ت في  المهمات أو 
تماع وسضي  نبية المةريم وارتالق االل ا  الضا ية ل لك السمضك د  ام تثسي  اتمادها وفقًا لمضقت

 با نجاف. 

وتجميي  دقتميي  التعييا يف لميي  أس التسييضيف  ييض تييثر  طييضل  ويمألييروس لميي  ل صيي  
المسمولية واالرتيا  واال تقالع ال ات  ف   مضك التسضيف. و نل لر  وسضي اتفياق أو تضافيق في  
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 صيي  التييثري  أ اء البييامريف مييضع تع يفييةم اال أس   يياك اتفاقييًا شييائعًا بيييف  ييمالء البييامريف و ييض ل
 والتب وا قصر التثري   ض الع ص  الةا ل ف  وسضي التسضيف. 

ودف سممة التع يفيات  يابقة الي أل  يي   الباميث أس التسيضيف ةعتبي  نزلية  يمضألية لير   
الف ي تجاه تثسي  البرء بالمها  أو االلماع الم م  بها  نجاف ا ف  وقت المق يوس وسضي دب   

  لميي  انجاف ييا فيي  وقتهييا المةييري أو المطمييض  أو بمع يي  أريي   ييض لميي  اليي نل دييف القيير   مقيقيي 
 ييمضك تج بيي  ليير  الفيي ي بةيييث ةجعميية يتج ييب أو يبتعيير لييف المهميية او العميي  المطمييض  انجييافه 
وا تقرا  ال ا  وا ية لتب ي  ذلك االبتعاي أو التج ب. أي تثسيي  ت فيي  االلمياع او المهيا  بشي   

 فية دف التعمر.

 .  Passive Procrastination التسويف السليب
أو التسييضيف نييي  الفعيياعم بثنيية  Passive procrastinatorةعيي ف التسييضيف السييمب   

 التثسي  لممهيا  وااللمياع متي  المةظية االريي   بسيبب لير  القير   لمي  اتقياذ القي ا  نةيض العمي  
  Denis; Trace & Aydogan, 2009)الم ا ب  )

 Passiveا ييييييل المسييييييضفضس السييييييمبيضس ) ويطمييييييق لميييييي  أصييييييةا   يييييي ا التسييييييضيف 

procrastinators( وقيير ذأليي ه  ييةمضع )أس  ييمالء ة ضنييضس ذي فالمييية ذات و  (م ال يييما  2014
ديي  وليي  ديي قفت بث مييية أياء ا لميياع  د قفضييةم فضيياًل لميي  ألييضنهل فيي  ماليية ادت ييا  وقمييق

 وانجاف ا ف  الضقت المةري.
 يل المسيضفضس بيالمع    السيمب  م أس أصةا  التسيضيفChu & Choi (2005)وي أل  

ال ييية لمتسييضيفم ولاييف نالبييًا دييا  ودييف ال امييية المع فيييةم فهييل ال ة ييضس لييريهل لمتسييضيف التقميييري
ي تهيي  بهييل ا ديي  اليي  تثسييي  المهييا  وااللميياع بسييبب ليير  قيير تهل لميي  اتقيياذ القيي ا ات بسيي لة 

 والتص ف ب اء لميها بس لة.
في اي ذو  التسيضيف السيمب  ةفضيمضنة لسيهضلتة م أس  يمالء االBasco (2010وأفياف ) 

وي ييضس  ييمضك ديييا لييضف ليييريهل ةعطيييهل شيييعض ا بال اميية الممقتيية فييي  لييالل دمييي ء بالمتطمبييات ألميييا 
يبعير ل لييف االشيياء التيي  ة   ييضس القييا  بهييا ةسيتبرلضنها بعميي  شيي ء أفضي  ويج ييبهل االفييط ا  

 صعبة. ال  التعاد  د  أناا ني  د يةيف أو التعاد  د  ألماع 
 يمضك نيي  دةميضي ةسيماة بعيت ا في اي   وبيًا  وي   الباميث أس التسيضيف السيمب   يض 

دييف ت فييي  االلميياع أو المهييا  الم مفيييف بهييام ويمجييموس اليي  ة سيياء ا لميياع وتثسييي  ةتمادهييا متيي  
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المةظة ا ري   لاضنهل فاقري القر   لم  اتقاذ الق ا  أو لم  ا م   لياسزي المقير   لمي  أري  
 لق ا  في س ضس الق ا  ال  ال هاةة.ا

 :Active Procrastinationالتسويف النشط 
بثنيية   القيير   لميي   Active procrastinator)ةعيي ف التسييضيف االةجيياب  أو ال شييط ) 

 ,Ozerاتقييياذ قييي ا ات دتعمييير  لمتثسيييي  وا يييتقرا  قييير تهل لمييي  العمييي  تةيييت فيييمط الضقيييت  )

Demir, & Ferrari, 2009.) 
م بثنيية   تييثري  المهمييات اليي  أريي  لةظيية وتةييت فييمط Klassen, (2010ويع فيية ) 

 الضقت د  الشعض  بالتةري واالسا   .
يتمريي  فيي  تثسييي  العميي  متيي  المةظييات  ( أس التسييضيف ال شييط2014وييي أل  لبيير هللا ) 

ا ريييي   المتامييية ديييف الضقيييتم مييييث ةشيييع  الفييي ي المسيييضف بثنييية تةيييت فيييمط الضقيييت والةامييية. 
 شقص ي جز دهادة قب  المضالير االري  .ف المظ   ا ال

تفضيي  و  بثنة   ال فا بال تيائجم مChoi & Moran, (2009)ودف نامية أر   ةع فة 
 القر   لم  دضاسهة المضالير ال هائية  . و  تعمر التسضيف ف  فضء رطط دةري مو  الضمطم

س م أس أصةا  التسضيف ال شيطم ةطميق لمييهل المسيضفض Chu & Cho (2005وي أل  )
( أو المسضفضس االةجابيضس و ل لم  ال قيت ديف اقي انهل Active procrastinatorsالفالمضس )

المسييضفيف السييمبييفم ميييث ةعممييضس فيي  فييضء القيي ا ات اليي يف يتقيي ونها فيي  الضقييت الم ا ييب وديي  
 ذلك قر ةعمقضس أو ةثسمضس ألمالهل لمرًا وي ألزوس لم  دها  أر   دهمة تاضس ف  دت اوع الير.

   البامييث أس التسييضيف ال شييطم ةعيير  ييمة أو  ييمضك يتميييز بيية دييف لرةيية القيير   فيي  وييي 
الت ييييث أو التييي وي فييي  أرييي  القييي ا  متييي  ة يييضس قييي ا ا صيييائبا يقتقييي  ب ييياء لمييي  تفايييي  وفييي  الضقيييت 

 ة ضس لمرا مت  ةضمف صةة وسضي  الق ا .  الم ا بم ال يما وأس   ا الت يث

 الفرق ب  التسويف السليب طالنشط:
م أنية Chu & choi, (2005ال شيط(م ةشيي  )و  فيميا يتعميق ب مطي  التسيضيف )السيمب  

فييييي  التسيييييضيف السيييييمب م نجييييير أس أصيييييةا   ييييي ا التسيييييضيف )المسيييييضفضس السيييييمبيضس( ال ةقصيييييروس 
التسضيفم ولاف ألري ًا دا ي ته  بهل ا د  ال  تثسي  المها  بسبب لر  قر تهل لم  اتقاذ الق ا  

تص ف لمية بس لة. أدا ف  المقاب  ف  التسضيف ال شطم ة ضس المسضف بس لةم ودف سل لر  ال
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قاي ًا لم  اتقاذ الق ا  ف  الضقيت الم ا يب ودي  ذليك ييمر  ألمالية لميراً م وي أليز ا تمادية لمي  
المها  وا لماع الهادة. ول ا ةقتم  المسيضفضس السيمبيضس ليف اقي انهل ال اشيطضس دع فييًا ووسيرانيًا 

يف ال شط ظا    دتعري  ا وسةم فالجانب المع ف  يتمري  في  )قي ا  التسيضيف(م و مضأليًام فالتسض 
تةت فمط الضقيت(م والجانيب السيمضأل  يتمري   والجانب الضسران  يتمر  ف  )تفضي  أياء المها 

ف  )انجاف المها  ف  الضقت المةري(م والمسيضفضس ال شيطضس ة يضس ليريهل القير   لمي  ايا   الضقيت 
 بييف ال يف يتصفضس بعر  قر تهل لم  السيط   وايا   الضقت. ب فاء  ل   السم

م أس المسييضفيف االةجييابيضس أو ال شييطضس  ييل ا فيي اي Mccloskey (2011)ويضييي   
ال يف ةمتماضس القر   لم  العم  تةت فمط الضقت بسبب اديتالدهل دفهيض  ذات ةةجياب  د تفي م 

ثسيي  المهيا  الي  وقيت أري م ويسيمح التسيضيف دما أنهل ةشع وس بالمتعة واالسيا   والتةيري ل ير ت
ال شيييط أو ا ةجييياب م لافييي اي با يييتمالع ألييي  الضقيييت المتيييا  لتقيييرةل المهميييةم والمسيييضفضس ال شيييطضس 

 -التسيضيف لميراً  -يتميزوس بعير  رصيائص تتمري  في   تفضيي  أياء المهيا  تةيت فيمط الضقيت
 ال فا لف ال تيجة. -القر   لم  الضفاء بالمضالير ال هائية

 دييف نامييية أريي  م فييالف ق بيييف ألييال ال ييضليف )التسييضيف السييمب  وال شييط( ييييي   أليي  دييف 
(Seo, (2013 ( م أس ألييال ال ييضليف دقتمفيياس فيمييا بي همييا دع فيييًام ووسييرانيًام 2014؛ و ييةمضع)

و ييمضأليًام وتييرلل نتييائج الر ا ييات المقتمفيية  يي ا االرييتالفم ميييث ةقتمفيياس لييف بعضييهما الييبعت 
راف التج يييبم وفييي  ا يييتقرادهما الهيييايف لمضقيييت والضيييبط المييير ك لمضقيييتم وفييي  فييي  العالقييية بث ييي

فالمية ال ات وف  الضمط واالدت ا م وف  دستض  دها ات الت ظيل ال ات م وفي  دتض يط ي سيات 
 التةصي  وأل لك ف  الرافعية لمتةصي  الر ا  .

ييييي ف الشيييييقص نميييييط التسيييييضيف القيييييا  بييييية  Knaus(2010ويييييي أل  )  م أنييييية اذا لل
 ابيييييييييييييييييييًا أليييييييييييييييييياس أ   ييييييييييييييييييمبيًا   فننيييييييييييييييييية ةسييييييييييييييييييتطي  أس ةةييييييييييييييييييري الجهييييييييييييييييييضي التصييييييييييييييييييةيةية اةج

(Corrective efforts لييييةم ويعيييير ذلييييك د سييييبًا ألبييييي ًا لمفيييي يم ميييييث أس ا ييييتهرافة لمجهييييضي )
التصيييييةيةية تقمييييي  ديييييف امتمييييياالت السيييييي  فييييي  ط ييييييق دسيييييروي أس ييييياء لمميييييةم وأس ةضيييييي  وقتييييية 

 يح.ف  دها  دترارمة تجعمة ي ة ف لف دسا  العم  الصة
م أس التسييضيف ال شييط فيي  بعييت المهييا  والتيي  يييتل تثري  ييا لزييياي  Van (2003وييي   ) 

الافاء  تةت فمط الضقت وفي  المهيا  السيهمةم في  مييف اس التسيضيف السيمب  ة يضس بشي   ليا  
 د  أي دهمةم ويمس   مبًا لم  أياء الف ي ولم   مضألياتة اليضدية.
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يف السيييمب  والتسيييضيف ا ةجييياب  أو بييييف التسيييض  Chu & choi (2005)دييي لك ةفييي ق 
ال شطم فبي ما ةسيمح المسيضفضس السيمبيضس لمسيمضك السيمب  نيي  الةا يل لتقييير لم يتقي  المسيضفضس 

لميي  ال اشييطضس قيي ا ات دتعميير  لمتسييضيف النهييل ةفضييمضس أس ةعممييضا تةييت فييمط. ويضييي  أنيية 
التسيضيف ال شيط  أس ظهي ة التسضيف دعظمة يتل ي ا تة دف ميث دضمضنة السيمب أس ال نل دف 

 .العا م وا ياء واالدت ا  وا سهايلة  سا  ةةجابية لاف اي دف ميث فعالية ال اتم 
يتميييز بيية الفيي ي ال يييما الم شييريف  وييي   البامييث أس التسييضيف ال شييطم  ييض دييا ةجييب أس

دميا ةسيتمز  أس ة يضس ليريهل ت ظييل  امتياسيات دقتمفية الطالبييف ألضنهل يتعادمضس دي  طيال  ذوي 
ذاتييي م وديييف سيييل قييياي يف لمييي  انجييياف المهيييا م واتقييياذ قييي ا ات صيييائبة وفييي  اوقاتهيييا الم ا يييبة وبميييا 

 ي ا ب ماسة الطال .

 حمددات التسويف:
تعيي ف بمةييريات   يي ه ا  ييبا   يي  لميي  ا ميي   و    يياك أ ييبا  تييمي  اليي  التسييضيف 

 -(م تتمر  ف  اآلت  2013التسضيفم تمك المةريات وفقًا لما ذأل  ا دةمر )
 األتشتتطص االعلم  بتتص :Social Activates  يي  المييي  اليي  تثسييي  انجيياف ا لميياع 

والمهييا  بسييبب ألريي   االنشييطة االستمالييية والت فيهييية وقصييض  االد انييات المايةيية الالفديية 
 نجيياف المهييا  فضيياًل لميي  ألريي   لالقييات اال يي   بييا ر يف وألريي   المشيي الت والقالفييات 

 اء اال  ية د  ترن  قيمة التعميل ف  المجتم .تةم  الاري  دف االلبو  اال  ية

  ا ختتف   تتن ا ةشتت :The Fear of Failure  ييض المييي  اليي  التثسييي  فيي  ةنجيياف 
المها م رضفًا دف فع  الافاةة ف  ةنجاف العم  أو العجيز ليف ا ياء المتاادي  والتيثس  

في  االنجياف  السمب  بالتجا   السالبة لار يفم والقضف ديف االمبيان ال ياسل ليف الفشي 
وتج ب القيا  بالمها  الت  ةةتم  أس تمي  لمفش  ديف القييا  با لمياع ألميا يتضقعهيا د ية 

 ا ر يف.

 ا مبتفل ا مم  بتص:Perfectionism Tendency  يض ديي  الفي ي لمتسيضيف في  انجيياف 
المها  نتيجة ال نبة ف  تةقيق او بمض  الاماع ف  سمي  دا يميةةم ودف سل لر  االقت ا  

تض  أيائيية واس أليياس سيييرًام وأس المعيي و  دييف الفيي   ال ي ا ييب دييا يمدمييةم وال نبيية بمسيي
ف  تقرةل انجافات لظيمة والمي  ال  الرقة العالية ف  ا ياءم وال نبة ف  تةقيق االتقاس 
التا  لمقتم  المهيا م ولير  الق الية بمسيتض  بعيت المهيا  الر ا يية والشيعض  بيثس ا ياء 
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والقمق دف لر  القر   لم  تةقيق المسيتض  المتمييزم وال نبية في   يوس المستض  الم سضم
 الةصضع لم  ألم  التقري ات لاياء.

 يييض  نبييية قضيييية لييير  الفييي ي لتثسيييي  المهيييا  وا لمييياع المقتمفييية بسيييبب  :صتتتعفاص ا مامتتتص 
الظهض  المفاسئ لمعقبات ف  العم  وا تفيا  دسيتضيات الصيعضبة بر سية ألبيي   في  بعيت 

ييي  الييرائل اليي  تثسييي  ا لميياع صييعبة االنجيياف وبقاصيية تمييك التيي  تتطمييب المهييا  ديي  الم
وقتييًا وسهييرًا دضييالفًا أو المادضييةم أو تمييك التيي  تتييضاف  االد انييات المايةيية لمتممييب لميي  
صعضبتها افافة ال  الرقة ف  القر   لم  انجاف المها  الصيعبةم أو تميك التي  ال تتيضاف  

ضبتهام أو لير  ألفاةية المضاليير المةيري  لالنتهياء ديف المعمضدات الاافية لمتمميب لمي  صيع
 انجاف ا.

  و ض ةع   ديي  الفي ي لتثسيي  المهيا  بسيبب ةيريا  القميضعم وقمية ال شيانم وفقيراس ا مو  
االص ا  ولر  تةم  التعبم ولير  الجمير أو التةمي م وفقيراس الصيب  لمي  المهيا  ولير  

 لفت   طضيمة.الجرةة ولر  القر   لم  اال تم ا  ف  ا ياء 
 ض ةع   دي  الف ي لتثسي  المها  بسبب الشعض  بالت يي بيف دا ةجيب لممية وديا ا لادد   

لميا  ال ةةب لممة وبيف المها  وا لمياع واسبية االنجياف والشيعض  بيا م او ديف السيماع
ال ةعييي فم أو متييي   يييماع اليييزدالءم وال نبييية فييي  تيييثري  المهمييية متييي  المةظييية ا ريييي   

 ولر  القر   لم  ا تمالع الف   المتامة. شعض  بطضع وقت أياء المهمةالةا مةم وال

 ض دي  الف ي لتثسي  أياء المها  نتيجية االنتظيا  متي  ةفعمهيا ا ري وس ولير  ا مح ك ا   
المع فيية بالط يقيية المرميي  لإلنجيياف التيي  ةع فهييا الييزدالءم وتقمييير بعييت الييزدالء الفاشييميف 

 ولر  تقمير المتميزيف.

 يض ديي  الفي ي لتثسيي  الفي ي المهيا  نتيجية االفتقيا  الي  الت ظييل في   ذاا ا ولببصادارا ا   
ايا   ال ات و ضء التقطيط لممها  الم م  بها.م وا يرا  الضقيت يوس انجيافم فضياًل لمي  

  ضء تضفي  الضقت لم  االنشطة والعايات السي ة ف  انجاف المها  أو االلماع.
 دييي  الفيي ي لتثسييي  المهييا  بسييبب ليير  اتفيياق المهييا  ديي    و ييض ةع يي  اال ج هتت ا ا وتتلببص

الميييضع الشقصيييةم وليير  ال نبيية فيي  العميي م وتييرن  الطمييض م وال فييض  دييف القيييضي بييال ظل 
التعميمييةم ووسيضي ا تمادييات اري   بعيير  لييف العمي  المطميض  انجييافهم فضياًل لمي  ليير  

 تةم  المسمولية وأل ه لممسموليف.
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 ف:   ويري التس   ات تفس   نظري
 تتمر  ال ظ يات المفس   لمتسضيف ف  االت   

أس التسيضيف و    ت   ال ظ ية التةميمية أس بعت المهيا  تهيري ا نيانظرية التحليل النفسي -1
ةم ييف فهميية لميي  أنيية ميميية يفالييية لجييا اليهييا الفيي ي أليي  يتج ييب اتقيياذ القيي ا  أو الشيي و  فيي  

 رفاقات.المعانا  دف االو  العم  رشية القضف دف الفش 
أس التسضيف ميمة نفسية ةعب  ل ها ف   مضك تم يي  Sommer (1990)ويفت   

 فيييير الضالييييريف أو  دييييضف السييييمطة. ألمييييا وييييي   أس العالقيييية بيييييف الطالييييب وا  ييييتاذ أو الم شيييير
المسموع تثت  دف اتجاه وامر فقط تجع  الطاليب أو الم شير ةسيضف ألي ي فعي  فير السيمطةم و 

المقاودة الشيادمة لمسيمطات أةيًا ألانيت  ي ه السيمطات. وفي   لف وي   أس  بب التسضيف ناسل
لميي  أنيية ماليية الشييعض ية تةييضع العالقيية الضالرةيية اليي    يي ه الةاليية فانيية ي ظيي  اليي  التسييضيف

العالقة بالعالل بمع   أس الشقص ي ظ  ال  المعمل ألانة والره فيةيضع المشيال  التم يةية الي  
 واد ه.المعمل أو المسموع في فت أس ي صا   

أوع دييف وفييعا تع يفييًا  ييمضأليًا ( Ellis & Kanaus, 1977)ةعيير النظريةةة الرفرةيةةة   -2
دع فيييًا لشيي   التسييضيف. وييي   أصييةا   يي ه ال ظ ييية اس السييمضك واالنفعيياع يتييثس اس اليي  ميير 
دبي  با شياء الت  ةقب  ا الف ي ف  مياتة راصة الط يقة الت  يتل بها تفسي    ه القب اتم 

فيياس المعمضدييات التيي  تييرو  فيي  ذ ييف الفيي ي تييمس  فيمييا ةفعميية ودييا ةشييع  بييةم فا فاييا  ولهيي ا 
والمعتقرات القاط ة ةم ف تعريمها دف رالع الترر  العالس  دري  الياي  الب ياء المع في  ديف 

 (. 2011رالع اال اليب العالسية المقتمفة )اع سبي م 
لتضافقيييية )درييي  التشيييضيهات المع فيييية ولهييي ا فييياس اليييرو  الييي ئي  لافايييا  العقالنيييية نيييي  ا  

السييمبيةم المعتقييرات نييي  السييميمة ونييي  الصييةيةةم المقططييات العقمييية نييي  العقالنييية(  ييض 
تقضيييية االنفعييياالت نيييي  الصيييةيةة. ال ييييما  وأس تعيييري  ا فايييا  والمعتقيييرات السيييمبية ةعتبييي  

دا در  التسضيف. ألميا لاداًل  ئيسيًا ف  تعري  ألي  ةم ف أس ةشع  الف ي وألي  ةقض  بعم  
( فيي  Ellis & Kanausأنيية نتيجيية لمقبيي   العالسييية الابييي   التيي  ةمتماهييا الييي  وألييان  )

ييرلل  تعادمهل د  ا شقا  المسضفيف ميث أدرا لم  أس ا  ياا نيي  العقالني  لمتسيضيف
 قر   المسضف لم  التع ف لم  ا فاا  ني  العقالنية مياع التسضيف.
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 ال اتييية بالافيياء  يتعمييق بثنيية التسييضيف ال ظ ييية  يي ه تفسيي  :ذاتنظريةةة ةليليةةة الةة -3

  يمضأليات ةظهيا  في  القاصية بقير اتهل المتعمقية ا في اي بمعتقيرات والتي  ل فهيا لمفي يم

 دعي ة. دضاق  ف  ناسةة
 المطمضبية المهيا  الفي ي بننجيافات ال ظ يية  ي ه وفيق لمي  دهمية المعتقيرات  ي ه فينس لي لك  

 فينذا المهيا   ي ه ةالئيل دقتمي  بميا  يمضألة تمييي  لم  وقر تة تضاسهة ت ال الصعضبات وتةري

 ميف ف  واسباتةم  نجاف يالل و مضك لالية يافعية ةظه  فننة لالية ال اتية الف ي دفاء  دانت

 تتعميق لي ا .ودسيمولياتة دهماتية أياء يتج يب  يضف الفي ي فينس دترنيية الي ات فالميية دانيت ةذا

 الر ا يات وسيرت وقر .ب جا  واسباتهل ت في  ف  قر تهل لممسضفيف مضع رنيةالمت ال اتية الافاء 

 ليتعمل مماً يا أدري  ديانضا ذاتيية دفياء  ليريهل ال يف الطمبة أس ال ظ ية   ه التمرت الت  ال فسية

 ا يت اتيجيات ويطيض وس  ا نشطة   ه نةض سهضي ل ة رفضس  دانضا دا ويائًما الر ا يةم ا نشطة

 الفالميية ذوي  ديف الطمبية دياس مييف في  تصيايفهل التي  الصيعضبات دضاسهية  في فالميية أدري 

 الاافيية القير ات ليريهل ليي  ةعتقيروس أنية  نهيل واسبياتهل أياء ديف يته بيضس  الم قفضية ال اتيية

 .(Chu & Choi, 2005)المطمض  الضقت ف  دهادهل  نجاف
 يي ه  م وتفسيي Deci & Ryan (1985)قيير   يي ه ال ظ ييية  :نظريةةة الته ةةد الةة اةفي  -4

 المسيضفيف فيا ف اي دعييفم نشيان لمعمي  في  الفي ي تةفيز التي  الرافعيية وفيق ال ظ يية التسيضيف

 به ه الضاسبيات  مالء ة م  فةيف بهلم الم اطة والمسموليات بالضاسبات لمقيا  الرافعية ت قصهل

 لي لك .أري    اءأشيي في  أنفسيهل ةشيممضس  قير أو ايائهيا ليف ويته بيضس  ويتمممميضس  يتمايموس  ني ا ل

 .ا نجاف ف  واال تما  ال نبة ولر  بالسمبية وفق   ه ال ظ ية المسضفضس  يتميز
 في  تاميف الرافعيية الم قفضية  ي ه ةس  يبب Deci & Ryan, (1985) ويضيي   

 المهميات ةنجياف لمي  والقابميية الافياء  أس ا في اي ةعتقير فع يردا و ائهيام تقي  التي  المعتقيرات

 يتضقعيضس  ديا  ي لاس فيننهل وطاقياتهل بي ألائهل أو بجهير ل وواسقييف قياي يف ي ن أو أنهل ت قصهل

 تةفييز ويقت ميام أس المطمضبيةم بالصيض   لير  ةنجاف يا أو تثسيمها أو المهمة ت ك سل ودف الفش 

 نةيض وت شطهل السمضك   ا تم   أس القا سية ةم ف والم اف ات التشجيعية بالعبا ات المسضفيف

 المقتمفة. بضاسباتهل القيا 
( أس Ellis & knaus, 1977( نقييياًل ليييف )2011وبشييي   ليييا  يييي   أع سبيييي  )  

التسيييضيف نييياتج ليييف التةمييي  الضيييعي  لإلمبيييان والشيييعض  بعييير  الافاةييية اال أنييية فييي  بعيييت 
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ا مييياس ة ييضس التسييضيف فعيي  انتقيياد  دييف ا ريي يف بط يقيية دباشيي   أو نييي  دباشيي   وبالتييال  
مضييب تجيياه ال يياا الميي تبطيف بالمهميية أو العميي  و يي ا دييرلا  يييمذ  الفيي ي نفسيية دييف رييالع ال

 ل ظ ية انتقادية ف  تفسي  التسضيف.
 تفسيي  في  القاصية نظ يية  ييتهيا لاي  أس نظ ييات يي   الباميث ديف  يبق ديا لمي  ب ياء

 أفايا ه ليف فضيالً  د هيام ي طميق التي  ال فسيية المر  ية وذليك ب ياء لمي  ا في ايم لير  التسيضيف

 وفيع  ألميالهل تثسيي  ميضع السيمبية ودعتقراتية المع فيية الفي ي د ظضدية ديف ت طميقالت   القاصة

  .المطمض  الضقت ف  أياء ا قر تهل لم 

 :ل     ة للعم     ثانيا: الدافعي
تشم  الرافعية بش   ليا  دضقعيًا  ئيسييًا في  التي اث السيي ضلضس  لعميل الي ف م ولعي  ذليك 

 ب وسيض   الت ظييل االنفعيال  في  الشقصييةم فياذا لمم يا أسد يه ال  أس الم ضنات الرافعية    ل
قييضا  الشقصييية بمرابيية ت ظيميياس  مييا  الت ظيييل العقميي  والت ظيييل االنفعييال م وا رييي   ييض المسييموع 
لف مفظ السمضك وت شيطة وتضسيهةم واذا ألاس الت ظيل العقم  ةمري  الضسيضي بقيض  بال سيبة لمقير ات 

بمقتمييي  د ضناتهيييا    ةمرييي  لهيييا الضسيييضي بالفعييي م وتيييثت  الرافعييييةوالسيييماتم فييياس الت ظييييل االنفعيييال
ونسيقها وت ظيماتهييا في  اليي  و  ديف الت ظيييل االنفعيال م  نهييا تيضف  لمفيي ي الطاقية االنفعالييية الااد يية 
الت  ترف  الف ي أليفما ةسمك ف  بي تة لم  نةض دعيفم فال يضسير  يمضك ةقيض  بية الفي ي اال وي ميف 

سالر الف ي لم  تةقيق أ رافة واشبا  ماساتة. ال ييما   وأس طمضميات الفي ي و اءه ياف  دعيفم ة
وتةقيييق أ رافيية الم شييضي  فيي  أي دجيياع دييا أليياس لهييا أس تتةقييق دييالل يتسييمح الفيي ي بعييري ألبييي  دييف 
اليييرواف  التييي  تم  ييية ديييف ا ياء والعمييي  ودضاسهييية الصيييعا  وديييف سيييل ال جيييا  فييي  تةقييييق وبميييض  

 (.2013)دةمرم ا  راف واشبا  الةاسات 
ومضع ي ا ة الرافعية لمعم  وا ياءم فه  تش   وامرًا دف القضاةا ا  ا يية لمبةيث في  
دجيياع السييمضك الت ظيميي م فعميي  اليي نل دييف تييثس  ا ياء بضسييضي أنييضا  دتباي يية دييف الرافعييية وتضقفيية 

أ ييل  لميي  دجمضليية دتعييري  دييف العضاديي  ا ريي  م ةال أس الرافعييية لمعميي  بشيي   رييا م تعيير دييف
 .(Kleinberg & Fuhrmann, 2000)العضاد  الت  تمس  فية 

م أس الشقص ةسيتطي  أس ةمييز بييف Arnold; Andriessen & Van 1998)ي أل  )
سالث وسهات نظ  دتعمقة بمفهض  الرافعية لمعم م مييث تتعميق وسهية ال ظي  ا ولي  بالبةيث في  

  سيييييرم وتسييييم   اال ييييترا   الرافعييييية العضاديييي  التيييي  تسييييتري  الفيييي ي وتجعميييية يبييييرأ فيييي  العميييي  بشيييي 
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Motivational stimuli  م أدا وسهة ال ظ  الرانية فتتعمق بالةالة الةقيقية لاضس الف ي درفضلا 
 م ووسهيية ال ظيي  Motivational statesيارميييا لمعميي  والقيييا  بييةم وتمريي   الةيياالت الرافعييية 

. ووسهييات ال ظيي  الييرالث دتاادميية الرالريية فتتعمييق ببةييث تضظييي  ماسييات الفيي ي فيي  دةيييط العميي 
 ولا  د ها نف  ا  مية.

( أس لمرافعية لإلنجاف سالث وظائ  أ ا يةم أولها  اطالق الع اس 2013ويشي  دةمر )
لمطاقة االنفعالية الااد ة وتة ي  ا دف لقالها لر  الف ي أل  ةسيتممها في  تةقييق أ رافية ؛ سانيهيا  

يوس  ييضا ام و ييض دييا ةمريي  ت شيييرًا لمطاقيية المب وليية ؛   ييةأنيية د ييضن بهييا تضسييية السييمضك وسهيية دعي
وسالرهما  فماس ا تم ا  تتابعات السمضك لر  الف ي ال  أس يتةقق الهرف وتشب  الةاسيات  نيل 

 العقبات والمش الت الت  قر تعت   ط ق االنجاف.
يية لمعمي  ( بيف الرافعية لإلنجاف والرافعية لمعمي  بقضلية   الرافع2003ويف ق لبرالةمير )

بصييفة لادييية بثنهيييا دجمضلييية ديييف القيييض  الرارميييية والقا سيييية التييي  تريييي  السيييمضك المييي تبط بالعمييي  
وتةري ش مة واتجا ة وشرتة ودرتية. أديا اليراف  لإلنجياف فهيض اليراف  لم جيا  وتجياوف الصيعضباتم 

 ويتبايف دف شقص آلر م ودف سقافة ةل  أر  م ويعتمر سزئيا لم  الت ش ة االستمالية .

 :ل    ة للعم    الدافعي وم    مفه 
ةةي ك  ديا لمي  د صيباً  ة يضس  ا تماد يا فينس العمي  دجاع ف  الرافعية دضفض  نت اوع ل ردا

 دا وبعبا   أر  م .السمضك دف ال ض  ذلك ا تم ا ية ةسبب ودا دعيفم اتجاه ف  يضسهة ودا السمضكم

 دف الف ي ةةقق القيا  بعم  ف   ال نبة :    الرافعية أس القضع ةم ف و  ا .أ با  دف السمضك و اء

 (.2005د نضبًا  )لس  م   رفاً  أو ماسة و ائة
وليييييف تع يفييييييات الرافعيييييية لمعميييييي م فقييييير  يييييياقها أدرييييي  دييييييف باميييييثم و يييييي ا سانيييييب د هييييييا 

 ولم  ال ةض اآلت   
 (  يافعييييية العميييي  بثنهييييا  تمريييي  ليييياداًل  ادييييًا يتفاليييي  ديييي  قيييير ات 1983ةعيييي ف لاشييييض )

ا ياء اليييي   يبرةيييية الفيييي ي فيييي  العميييي م فهيييي  تمريييي  القييييض  التيييي      ييييمضكالفيييي ي ليييييمس  لميييي
تةيييي ك وتسييييتري  الفيييي ي لايييي  يييييمي  العميييي . و يييي ه القييييض  تيييي ع   فيييي  ألرافيييية الجهيييير اليييي   
يب ليييية الفيييي ي وفيييي  ي سيييية دراب تيييية وا ييييتم ا ه فيييي  ا ياء وفيييي  ديييير  تقرةميييية  فضيييي  دييييا 

 ل ره دف قر ات ودها ات ف  العم  .
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 ( ةعييي ف Owens, (1995 تتمييييز باالتجييياه )الرافعييية لمعمييي  لممييييًا بثنهيييا   قيييض  )طاقييية
 والارافة واال تم ا ية . 

   و  ا ةقصر باالتجاه  أس الف ي ة يضس لرةية تضسية نةيض ارتييا  أمير البيرائ  يوس نيي ه ل ير
دضاسهتة بعيري ديف البيرائ م أي أس   ياك ديا يرفعية لهي ا االرتييا م أديا الارافية  فتع ي  أس 

بت أليييز د ريي  وطاقيية لالييية ل يير أياء لميي  دعيييفم واال ييتم ا ية  تشييي  اليي  الفيي ي ةعميي  
 دتابعة لممسا  ال   ارتا ه.

  ويع فهيياSmither (1998)بثنهييا    القيييض  التيي  تييرف  االفيي اي  ياء المييالهلم فيييا ف اي  م
الييي  اقصييي  مييير ديييف ا ياء تسيييمح بييية  الييي يف ةمتمايييضس يافعيييية لاليييية ةةييياولضس الضصيييضع

  ما ا ف اي ال يف ال ةمماضس الرافعية ال ةصمضس اال ال  دستض  اياء د قفت .طاقاتهل بي

 (  بثنها   قض  يارمية تستي  مماا الف ي وتة ك2000وقر ل فها الق يضت )  وت شط  ضألة
باتجاه دعيف لتةقيق  رف او نتيجة أو د فعة الشبا  ماسة فسيضلضسية ونفسيية. فاليرواف  

بي ع اقصي  سهيضي دم  ية لتةقييق اال يراف الت ظيميية ديف أسي   تضلر ل ر الف ي ال نبة ف 
 فياي  قر تة لم  تمبية امتياساتة .

  ( وليييي فSingh (2001بثنهييييا   ال نبيييية ياريييي  الفييييي ي التيييي  ترفعيييية الييييي  ا ياء او  م
 التص ف .

 ( م بثنها    ي سة انرداو الف ي ف  لممة والتزادة بش وطة وش ون 2009ويع فها    اس)
تةري تمك الر سة بالقصائص الضظيفية والف   لتةقييق ماسيات الفي ي بجانيب الم ظمةم ت

الش ون القا سية لمعم م والت  تظه  نتائجها ف  ب ع الجهر وا ياء وال فا اليضظيف  أو 
 المي  لت ك العم  وا مساا بضمضطة.

 ريي  دجمضلية ديف القيض  الرارمييةم والقا سيية التي  ت  بثنهيا  (2010م)   اس أةضا ةع فها
 .  السمضك الم تبط بالعم م وتةري ش مةم واتجا ةم وشرتةم ودرتة

 (  فتعيي ف الرافعييية لمعميي  بثنهييا القييض  التيي  تةفييز االفيي اي لميي  القيييا  2012أدييا العطيييض )
 با لماع وال شاطات والضاسبات الت  تتطمبها وظائفهل وترفعهل ال  أيائها  

دجمضلية ديف العضادي  المة ألية لافي اي تجياه وي   البامث أس الرافعية لمعمي   ي  بمرابية 
أنهييا ليسييت  ييمضألا يمةييظ  مالعميي  فتةييري  ييمضألهل وتييرفعهل اليي  التفاليي  فيي  ديييراس العميي  ال يييما

 دباش  م وانما ةع ف دف  مضألهل ل ر امتاادهل ف  دضاق  العم  المقتمفة.
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 :ة     ف الدافعي     طفا  
 مث  يو:يمكن ا  ايعبص أن  ؤدى ا و وة ئف   ا  ل  

تضلير السمضكم فه  ت شط وتة ك  مضألًا لر  ا ف اي دف أس  اشبا  ماسة أو ا يتجابة  -1
لتةقيييق  ييرف دعيييف دريي   يي ا السييمضك أو ال شييان اليي   ةصيير  لييف الاييائف الةيي  ةعيير 

 دمش ًا لم  وسضي يافعية لرةة نةض تةقيق ناةة  رف دا.
الهييرفم فالرافعييية افييافة تضسييية السييمضك نةييض المصيير  اليي   ةشييب  الةاسيية أو تةقيييق  -2

اليي  أنهييا تضسيية  ييمضك ا فيي اي نةييض الهييرفم فهيي  تسييالر فيي  ارتيييا  الض ييائ  الم ا ييبة 
 (.2003لتةقيق ذلك الهرف )الزلب م 

تةري الرافعية شر  السمضك التمايًا لم  در  الةيا  الةاسية أو اليراف  الي  االشيبا  أو  -3
  اليراف م فامميا ألانيت الةاسية در  صعضبة أو  يهضلة الضصيضع الي  الباليث الي   ةشيب

دمةييية وشيييرير  ألييياس السيييمضك الم بعيييث قضييييًا  شيييبا   ييي ه الةاسيييةم ألميييا أنييية اذا وسيييرت 
صييعضبات تعيييق تةقيييق الهييرفم فيياس دةيياوالت الفيي ي تييزياي دييف أسيي  تةقيقيية )العتييض م 

2000.) 
طاقية تةافظ الرافعية لم  يةمضدة وا تم ا ية السمضكم فالرافعية تعمل لم  در السمك بال -4

الالفدية بالطاقيية التي  يييتل اشيبا  الييراف  أو تةقييق الماةييات التي  ةسييع  اليهيا الفيي يم أي 
أنهيييا تجعييي  ديييف الفييي ي درييياب ًا متييي  ةصييي  الييي  مالييية التيييضافس الالفدييية لبقائييية وا يييتم ا ه 

 (.2001)فنمضعم 

 نظريات تفسري الدافعية للعمل:
تم ف ظ ييات الةاسيات التقميرةية والتي  تل تفسي  الرافعية لمعم  ديف ريالع العريير ديف ال ظ ييا

تتم ألز مضع التر و اله د  لمةاسات دف المستض  ا يني  المتمري  في  الةاسيات الفسييضلضسية وا ديف 
.... ةلييي  المسيييتض  الم تفييي  المتمرييي  فييي  تةقييييق الييي ات وا نجييياف وال ميييض...م وألتطبييييق فييي  المجييياع 

والتطييض   لمتةييريالةاسييات الشقصييية لممضظي  الت ظيمي م دريي  تمييك ال ظ ييات تتجيية ةليي  افتي ا  أس 
  ,Powell & Turner(Haslam(2000 ,تعتب  أفض  دصر  لمرافعية لمعم . 

ودر  تمك ال ظ يات تقر  يلياًل لرو  و ائ  ةشبا  ماسات المضظ  ف  تةسيف الرافعيية 
–  ذليك لمعم م واس ألانت تمك ال ظ يات ني  ألافية لمضاسهة دتطمبات االقتصاي الةريثم وي سي

 ةل  - & Fuhrmann (2000)Kleinbergدما ةشي  
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العمميييات الم تبطيية بالعميي  فيي  المجتميي  الصييي ال  الةييريث أصييبةت أدريي  تعقيييرا وأدرييي   -1
يي ادي ييية. المسيي ضلضس ليياي  نييي  قيياي يف لميي  الفهييل العميييق لتفصييي  العمميييات الم تبطيية 

 عضس ف  يائ   دس ضلياتهل.بالعم  وي قصهل المع فة ب يفية تضسية المضظفيف ال يف ةق
 المضظفضس ف  العص  الةريث أدر  يافعية لتةم  المس ضلية ف  تقطيط وادماع ألمالهل. -2

الجهضي المب ولية ديف المسي ضليف لتةريير أ يرافًا لميضظفيهل والتي  تةي    يمالء الميضظفيف ديف   -3
ميضظفيف تةم  دس ضلية لممهلم و  ا ةقضي ةل  نقص الرافعية ورالفيات تتمري  في   فيت ال

 لا راف الت  مري ا  مالء المس ضلضس.

المةاوالت دف المس ضليف لزياي  الضمضن لم  المضظفيف تسيبب نقصيًا في  الرافعيية وتقيضي   -4
 ةل  االنسةا  دف العم )الميا م ت ك العم م  ج   يارمية(.

 نظ ييية المضاءديية  نمييضذو سييضي المصيير   م فيي  ي ا يية دضفييضلها Klein (1990)وأوفييح 
فيي  فييضء  ييية لمعميي  والسييمضك م و ييرفت ةليي  تضفيييح العالقيية بيييف دالءديية المهميية والرافعييية  يائهييالمرافع

نظ يية المضاءدية. ميييث تيل تع ييف المضاءديية بثنهيا المصياي  المتاميية  نجياف المهميةم ميييث تضسير لالقيية 
 دضسبة د  الرافعية ةذا ألانت المصاي  ناي  م ولالقة  البة ف  مالة وف   المصاي .

 ص  إ و ا مع د ص ا ل  بص:و ف 
 "(Fا مفا  ص " -" Vا لم يؤ ""×) F" = ا مفا  ص "Mا  ايعبص ألدا  ا مامص "

M=FX(V - F) 
مييييث تقييياا المضاءدييية بعيييري وميييرات المصييياي   نجييياف المهمييية وتقييي  تةيييت السييييط   أو 
 دتامييية لال يييتقرا م أديييا التايييافم فيقييياا بعيييري وميييرات المصييياي   نجييياف المهمييية وليسيييت تةيييت

 السيط   ولا ها دتامة لال تقرا  أس اء ةنجاف المهمة.

وب يياء لميي  نظ ييية العرالييةم ةي اك المضظيي  لعيير  التييضافس فيي  ال واتييب والمزاةييا بي يية وبيييف 
فدالئة يرف  المضظ  ةل  ةمسا ة بعر  العرالةم والت  ة ضس لها تثسي  لم  تقييمة لممضاق  ني  

 (Chiu, 1999)المةري  المعالل ولممايةات. 
م أس الرافعية لمعم  تتةري بال تائج المت تبة لف أياء العم  ذاتيةم Pool (1997)وي    

الشيييقص فيي  دضقيي  العميي  ييير ك دسييتضييف ديييف و  وتسييتقر  نظ ييية التضقيي  لقييياا تمييك الرافعيييةم
 ال تائجم تمس  لم  أيائة لضظيفتة 

 سييييمضأليات الم تبطيييية الر سيييية التيييي  ة ييييضس لميهييييا نجييييا  ا ياءم ويييييثت   يييي ا المسييييتض  دييييف ال
 بالضظيفة.

 . دجمضلة الم افوت المقر   الت  ةم ف الةصضع لميها بسبب أياء العم  ب جا 
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ودف   ا ةع ف التضق  بثنة   دقرا  الجهر المتضق  ال ي ةق   الشقص ب لة  ياء العم  
 ب جا  .

ضظيفتة وبةسب نظ ية التضق م المضظ  الجير ف  المم سة ير ك لالقة قضية بيف أيائة ل
  (Pool, 1997)بش   سير ودقرا  الم افوت الت  ةةص  لميها.

أدا نظ ية الهضية االستمالية وتص ي  ال ات فتقض  لم  افتي ا  أ ا ي   يض أس ال ياا 
ةميمييضس ةليي  االلتقيياي بثنفسييهل بمميية المجمضلييات والم ظمييات التيي  ي تمييضس ةليهييام وأل تيجيية ليي لك 

بم ظميياتهلم و يي ا اال تبييان ةعتبيي  د ب ييًا بسييمضألهل الييرافع  ةطييض   ييمالء فهمهييل لال تبييان ال فسيي  
,2004)Gilder & Haslam(Ellemers;  

وال مييضذو دةيي  الر ا يية الةالييية ال ةم ييف تفسييي ه ب ظ ييية واميير  ميييث ةشييم  العرييير دييف 
المتمي ات الت  ةقاا ألي  د هيا في  فيضء نظ يية دةيري  دري   الةاسيات الشي ون القا سيية والتي  

 .بم والجهر المتضق د ها ال وات

 :ة    اذج اإلداجي    أطال: النم
 Chiu (1999): نرهذج

يضفح العالقة ني  المباش   بيف ال امية الضسرانية المضسبية والرافعيية لمعمي  ديف ريالع سالسية 
 لش   التال  يضفح ال مضذو دتمي ات  لرالة ال اتبم ال فا لف ال اتبم وال فا الضظيف . وا
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 ل اةفية للفرل ل Roe & et.al. (2000) نرهذج
  2000مت  لا   1996د    ا ال مضذو برالسة د ام  د   لا  

دتطمبيات استماليية    ميث ألاس ال مضذو فمف دش و   الرافعية لمعم  وال ضليية ا ماحلص األو و
 :Work Motivation and Qualityاالستمال  -أ ا ية لمتمي  االقتصايي

Social Prerequisites for Socio-Economic Change" وأليياس  
المش و  درلضدًا دف المفضفية ا و بية وا تم  سالسية أليضا م وأ ي  لمي  فاي   
أنة ةم ف تميي  المجتم  فقط ف  مالة ةد انية تميي  ا ف اي لسمضألياتهل الف يةةم 

 Interactive Model  ل شان العم  وألاس ال مضذو ةع ف بي  ال مضذو التفالم

of Work Activity  والش   التال  يضفح ال مضذو ف  د ممتة ا ول   

 
ةقييض  لميي  افتيي ا  أس نتييائج العميي  تاييضس  -( دمييا  ييض وافييح دييف الشيي   )–فييال مضذو 

نتيجيية لمتفاليي  بيييف البي يية الت ظيمييية والقصييائص ال اتييية لممضظيي م وتتضقيي  نتييائج  يي ا التفاليي  
   مالة القصائص المضقفية.لم

  ب ياء لميي  ال ظي   الجرييير  لمفهيض  الرافعيية لمعميي  فقير تييل تطيضي  ال مييضذو ا وع ا ماحلتص ا ث تبتتص
 Diagnostic Workليصييييبح تةييييت دسييييم    نمييييضذو تشييييقيص العميييي  

Model  م ألما  ض دبيف بالش   التال  
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–ضاديي  الم افقيية لمرافعييية دمييا  ييض وافييحم فقيير تييل تض ييي  ال مييضذو ليمطيي  الارييي  دييف الع

ميييث أفيييفت بعييت القصييائص الشقصييية تةييت  -بةسييب لي يية البةييث دييف الييروع االشييت ادية
االفت ا   ا ف اي ف  الروع االشت ادية ي قصيهل ا ري  بزديا  المبياي  م ال يبةريضس في  اليتة ل في  

 مياتهل القاصةم وليسضا دستعريف لتقب  التميي  
ف و يييطيف  مييا   الرافعييية لمعميي  وفالميتييةم ميييث تييمس  ويفتيي   ال مييضذو وسييضي دتمييي ي

 الرافعية لمعم  دف رالع فالميتة ف  نتائج العم  المتعمقة ب   دف الف ي والمم سة.
  ال مضذو ف  د ممتة ا ري   لا  ةةقق أدب  ي سة دف الصرق ف  المقا نية بييف ا ماحلص ا ث  ثص

مي ي االنرداو اليضظيف  وااللتيزا  الرقافات المقتمفةم أصبح ف  د ألز ال مضذو دت
الت ظيم  والت  تعتبي  دفتيا  المتميي ات في  السيمضك الت ظيمي  لتايضس المتميي ات 

 الرافعية ف  ال مضذوم وظه  دعها دتمي ات أ مية الضظيفة والمس ضلية . 
دميييا شيييم  ال ميييضذو سيييالث دجمضليييات ديييف المتميييي ات المسيييتقمة  القصيييائص الضظيفييييةم 

 سات المضظ م والش ون القا سية.الف   لتةقيق ما
وظه  ف  ال ميضذو الجريير رمسية دتميي ات تمري  المتميي ات التابعية أو دتميي ات دتعمقية بال تيائجم 
و يي   المييي  لبيي ع الجهييرم ا ياءم ال فييا الييضظيف م المييي  لتيي ك الضظيفييةم وفييمضن العميي  والتيي  

  بشي   دباشي  )الجهير وال فيا( أو ةفت   أنها تعتمير لمي  االلتيزا  الت ظيمي  واالنيرداو اليضظيف
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بشيي   نييي  دباشيي  )المييي  لتيي ك الضظيفييةم وفييمضن العميي  وا ياء( دييف رييالع الجهيير وال فيييا. 
 ويبيف الش   التال  دتمي ات   ا ال مضذو 
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  Knippenberg (2000) نرهذج
 A socialلمعميي  وا ياء  ةسييم   يي ا ال مييضذو ب مييضذو الهضييية االستمالييية لمرافعييية 

identity model of work motivation and performance  موصيمل في  فيضء نظ يية
الهضييية االستمالييية والتيي  تةيياوع تفسييي  ألييي  تييمس  الجمالييات االستمالييية لميي  دفهييض  اليي ات 

 لمم تميف لها.
 ويبيف الش   التال  دتمي اتة 

 
  شبا إ و: -(كم  هف  ببن ة  شك  )  –ياا ا ا نمفه  

 تمس  الهضية لم  الرافعية لب ع الجهر نيابة لف الجمالة بقر  ب وف الهضية االستمالية. (1)
تمس  لم  الرافعية لمعم  بقر  در  ةي اك أ راف  الرافعية لب ع الجهر نيابة لف الجمالة (2)

 وا تمادات الجمالة.

 ه ا ياء تةت التة ل ا  ايي.وأري ا ت تبط الرافعية لمعم  با ياء بقر  المر  ال ي ة ضس ل ر (3)

وتاضس العالقة بيف المتمي ات ا  ا ية دضسبة أو  البة أو دساوية لمصف  بةسب وفي   (4)
المتمييي ات الض يييطة )الهضييية االستماليييةم ةي اك ا تمادييات الجمالييةم وفيي  ا ياء تةييت 

 السيط   ا  ايةة(.

الم ظمةم ألما أنة قر تل  فال مضذو  ألز لم  سانب وامر فقط و ض الجانب االستمال  ف 
التمييييز بيييف الهضييية وأليي  دييف االلتييزا  واالنييرداوم وأسبييت صييامب ال مييضذو أنهييا دفييا يل د فصييمة 

 وليست دترارمة. 
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 :ة     اذج الرتبوي     ثانيا: النم
 ،نرهذج االستثرلر الرف ل لاللتزام الهظيفي ةي الت ريس

 ض تطيضي  ل ميضذو اال يترما م و يMoreira, Fox & Sparkes (2002)ألر ال ميضذو 
م مييث يضفييح دةييريات االلتيزا  الييضظيف  ليير  دعممي  الت بييية ال يافييية Russbelt (1983) ليي

المتمرمة ف  ال فا الضظيف  واال ترما ات الشقصية ف  دجاع الضظيفيةم بيرائ  الضظيفيةم والشي   
 التال  يضفح ال مضذو

 
  Houkes & et al.(2003)نرهذج 

أ بيي  دتمييي ات دسييتقمة  سييا ات العالقيية بيييف فييمضن العميي  دتمرميية فيي يضفييح ال مييضذو د
)دةيييط العميي م شيي ون العميي م العالقييات االستمالييية ولالقييات العميي م شيي ون التضظييي ( ونتييائج 
تمك الضمضن دتمرمة ف  سالث دتمي ات تابعة )الرافعية الرارمية لمعم م االمتي اق المه ي م ال ضاةيا 

 تمي ات الض يطةم والش   التال  يبيف ال مضذو لت ك العم (م ويقمض دف الم
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دف رالع ل   بعت نماذو الرافعية لمعم   ضاء ف  المجاع ا يا ي أو المجاع الت بضيم   
م Roe & et.al. (2000)وسير الباميث أس أدري  تميك ال مياذو شيمضال لبي ية العمي م  يض نميضذو 

 مث فمف ةس اءات البةث الةال .و ض دا  ضف يتب اه البا

 زيادة الدافعية للعمل لد  ارردديا البيبي :
م أس   يياك لضاديي  تييمي  اليي  فييياي  الرافعييية لمعميي م دريي   يي ه Myers (1990لقيير ذأليي  )

العضاديي  تسييم   العضاديي  الرافعيية لمعميي  م ميييث تتمريي  فيي   التقييري م االنجييافم ال مييض المه يي م تةميي  
 وفيما يم  اةجاف لتمك العضاد   د تبطة بالظ وف ال فسية ال اتية و   لضاد  مالمسموليةم والت ق 

  ويع ف التقري  بثنة دجمضلة دف االةماءات والتص يةات الصاي   دف ا ري يف ا لي نا -1
ميييضع نضليييية ودسيييتض  أياء الم شييير. و ييي ا التقيييري  بمرابييية دييير  بةيييق الم شييير وقييير تايييضس 

مي . ويي   أس ا يتقرا  التقيري   يض اشيا   الي  العرالية نتيجتية أس ي قي  الم شير لضظيفية أل
واالنصيياف  نجيياف الم شييرم لاييف اسيي  التقييري  قيير ال يييرو  طييضياًل فتصييبح   يياك فيي و   
دمةييية ال يييتقرادة ديييف وقيييت  رييي . ال ييييما أس االسييي اء فيييية أو الممييياال  فيييية قييير ةعطييي  

س لمتقري  يو  ف  الرافعيية الم شر ي سة دف الز ض ب اتة و بما التعال  لم  أق انةم ألما أ

الرافعية 
 الرارمية
 لمعم 

ا نها
ك 

العاط
 نضاةا ت ك ف 
  العميييييي 

نضلية 
 دةتض  
 الضظيفة

ألباء 
 العم 
 العقمية

المسانر  
االستمال

 ةة

تضقعات 
 الت قية

 لمعم  للدافعيةHoukes & et.al ش   ) ( نمضذو 
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 لمعمييي  راصييية فييي  دجييياع القطيييا  الة يييضد  دميييا ةجعمييية ذا د انييية بييييف العضادييي  الرافعييية
 (. 2000)العم م 

  ةعيير االنجيياف  ييض المةصييمة ال هائييية  ياء الفيي ي وسهييره ليي لكم فا نجيياف ةعتبيي  االتجتت   -2
 وبتعبيي  أري  ةعير القطض  والممشي  ا وع  ياء الم شير والي   ةقيض  ويقير  لمي  أ ا ية.

االنجيياف دمشيي ًا ليير  نجييا  الم شيير أو فشييمة فيي  المهميية المضألميية الييية. فال جييا  بال سييبة 
لممضظ  ةةقق سقة الم شر ب فسة ويجعمة ةشع  بال امة والطمثني ةم أدا الفش  فيع ي  لية 
ترن  دستض  قر تة االيائية ويصامب ذليك لية قميق ولير  ا تييا  نفسي . ولميية فا نجياف 

 (.2000يلض  لم جا  ويزير دف فالمية االياء ودف سل يافعية لمعم  )العم م  ةعر
تيييمي  الييي  تايييضيف ال ميييض    اس دجمضلييية انجيييافات التييي  ةقيييض  بهيييا الم شيييرا نمتتتف ا مانتتتا -3

لرةية. ويتضيح ال مييض المه ي  في  ديير  ا يتفاي  الم شير دييف المضاقي  التي  يضاسهييا  المه ي 
مع فيي  وا يائيي  فيصييبح دضظفييًا ذا ألفيياء  وي اةيية. دمييا يييمي  اليي  اليياي  تشيي ي  تاضي يية ال

وتتضييح أ مييية ال مييض المه يي  بال سييبة لممضظيي  فيمييا يضلييره دييف امسا ييات ودشييال  بثنيية 
 انسيييييييييييياس لييييييييييييا ف و يييييييييييي ا االمسيييييييييييياا ةشييييييييييييع ه بييييييييييييالتم ف والرقيييييييييييية وا تفييييييييييييا  اليييييييييييي ات

 (Convington, 1984 م فتتيييح ليية الف صيية  س يبيير  فيي  لمميية و يي ا ةجعميية يييزياي)
 نةض لممة الم م  بة.يافعية 

  دف طبيعة االنساس أنة ي ير أس ة ضس شي ًا دهمًا لا ة لف ة ضس ألي لك  حم  ا موؤو بص -4
اذا ليييل ة يييف دسيييمواًل ودييييتةماًل لمسيييمولية شيييي ًا ديييا. ول ييييردا ةفقييير الم شييير ف صييية تةميييي  
المسييمولية ويفقيير الشييعض  بثنيية دسييموع لييف انجيياف لميي  دعيييف وي تهيي  بيية المطيياف اليي  

دجمضلة ال  ائ  الت  تقب ه بثس ة يضس انسياس ذا قيمية. فع يردا ةعي ف الم شير بيثس افتقاي 
لرةة دسمولية انجاف لعم  دعيف فاس   ا ةشع ه بقيمتة ف  يائ   لممة. وي سة المسمولية 

 (.2000ت تبط اةجابيًا بمستض  أياء العم  )العم م 
قييي ا  بيييثس الم شييير لمييي    اس المع ييي  الةقيقييي  لمت قييي  فييي  الضظيفييية  يييض االتظتتت ل ا لايتتتا -5

دسيييتض  ديييف الافييياء  والقييير   دميييا ةم  ييية ديييف القييييا  بثلمييياع ذات دسيييتض  ألمييي  وتيييضل  
دسييموليات القيييرم ويعييير ذلييك تصييي يح ال تممييييح لافيياء  الم شييير. لييي ا نيي   أس ديييف طبيعييية 
الم شر السع  الرائل لمجر ف  لممية ألي  ةةصي  لمي  الت قي  الم شيضي. ودقتصي  القيضع 

ال قييان اال بيي     يافعيي  لمعميي   ييض بمرابيية المظميية التيي  تةييض فيي  س باتهيياأس الت قيي  ألعاديي
 تةم  المسمولية(.-ال مض المه   -االنجاف-)التقري 
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اميانيييا ةعتمييير لمييي  و  ال ظ ييية فيييال مضذو ةعتمييير لمييي  ي ا يياتو  و  يياك فييي ق بييييف ال ميييضذو  
 االط  ال ظ ية.و  ب  اس  ياف  بع   ال ظ ية الت  تعتمر لم  االيبيات

 الدافعية للعمل:  ط لعيقة ب  التسويف النشطا

م في  تثسيي  ا لمياع والمهيا  ةلي  وقيت الميق بمع اه العا   ض ا سياء أو التسضيفةعتب  
القيييض  أو البالييث الييي   ةةفيييز االفيي اي لمييي  القييييا  با لمييياع  ميييف أس الرافعيييية لمعمييي   يي  بمرابييية

وأس ي ا ية العالقية بي هميا  ي  دةيض  البةيث الت  تتطمبهيا وظيائفهل وتيرفعهل الي  أيائهيام  والمها 
  الةال  راصة دف نامية الجانب ا ةجاب  لمتسضيف.

فعميي  اليي نل دييف أس لمتسييضيف وسيية دييثلضف ليير  سمييي  ال يياا واليي   يتمريي  فيي  الجضانييب 
السمبية المت تبة لمية ف  سمي  د ام  الةيا  ةال أن ا ألري ًا ال ن ظ  ال  الجانب ا ر  لمتسيضيف 

 مية د ظض ه االةجاب  والمع   ف  البةث الةال .دف نا
وديييف السيييهضلة بم ييياس أس نييي   التسيييضيف بالتبيييا ه أدييي ا  يييي ًام و ييي ا ا دييي   يييض المعتيييايم 

ةسالر ف   أسامتضاس التسضيف ةم ف  ال يما  وأنة ةفع  ل ردا ةجب القيا  بش ء  ر م اال أس
 (.Chu & Choi, 2005) بننجاف االلماع والمها القا   /البالثا تعاي  الراف 

أس دعتقيييرات الرافعية/الفالميييية  (2012سييي ايات )و  وديييف ناميييية ارييي  م ذألييي  أبيييض أفا ييييق
تةييري ألييي  ةفايي  االفيي اي وألييي  ةشييع وسم فييا ف اي اليي يف لييريهل سقيية لالييية نةييض ألييي  يتصيي فضس 

يم لايضنهل  اس لريهل القر   لم  االقت ا  دف المهمات الصيعبة أل يض  ديف التةير بقر اتهلم ال يما
أي واسقيييضس ديييف انهيييل ةسيييتطيعضس أيائهيييا وانجاف يييام بالمقابييي  ال ةقييير  ا فييي اي الشيييادضس  لمييي  سقييية

بقر اتهل لم  المهمات الصعبة  نهل ي وس فيها تهريرًا لهيلم لي لك فياس ليريهل دسيتض  دتيرن  ديف 
 و عضا و اء ا. الرافعية  نجاف اال راف الت  ألانضا قر ارتا و ا

لالقة بيف الرافعية واتقاذ الق ا  المتمر  ف  التسضيفم ميث ف    ا  و  ا يب ف سمة
 بالرافعييييية االةجيييياب  ييييي تبطو  التسييييضيف بشييييقية السييييمب م( أس 1986م )العميييي الصييييري  صيييير 

(م اال أنيية فيي  ماليية التسييضيف ال شييط الم شيير الطالبيي  الفيي ي ) مهييا  الضظيفييية ليير لمالنجيياف او 
 دانت أدر  وفضمًا.

( أس الرافعييية التيي  تةفييز الفيي ي لمقيييا  بعميي  دةييري ديي  تضاسيير 2006ف )أديير الضييادو  دمييا
ل ص  التةري ةصامبها رب   أدايةمية تشيع ه بال فيا ل ير القييا  بالهيرف المقطيط لية ديف أسي  

 تةقيقةم فه ا بمرابة تسضيفًا اةجابيًا لة سمة لالقة د  يافعية الف ي. 
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الفييي اي ذو التسيييضيف الفعييياع أس ا Chu & Choi, (2005وفيي   ييي ا االطيييا م أديير )
)ا ةجاب ( مصمضا لم  نف  ي سة انجاف االف اي العايييف لاف ارتمفضا ليف ي سية ذو  التسيضيف 
 السيييمب  فييي  انهيييل اقييي   الييي  االفييي اي نيييي  المسيييضفيف فييي  اال يييتفاي  ديييف الضقيييت والافييياء  ال اتيييية

التسضيف الفعاع او ا ةجياب  بيف  والرافعية لإلنجافم و  ا يضفح ي سة اةجابية دف اال تبان بيف
 والرافعية لإلنجاف لممها  وااللماع.

وسييضي فيي وق فيي  دسييتض  التسييضيف بيييف  Balkis & Duru, (2009ديي لك  صيير )
انقفيييا  دسيييتض  التسيييضيف بتقييير  العمييي  ولميييية ةقييي  التسيييضيف  الج سييييف ولصيييالح الييي ألض  دييي 

ويمييي   ر  فيي  العميي  تقيي  الرافعيييةوتيي قفت الرافعييية لإلنجيياف بتقيير  العميي م و يي ا ةع يي  انيية بالتقيي
 شبة ةةجابية بيف الرافعية والتسضيف. الف ي ال  التسضيف دما ةع   وسضي لالقة

م بر ا يية العالقيية بيييف التسييضيف والرافعييية ليير  Klassen et al., (2010أةضييًا قييا  )
 يييةوسير أس الطييال  االدريي  ل فيية لمتسيضيف ة ضنييضس اقيي  يافع ديف طمبيية الجادعيية ب  ييرام 1145

 نةض انجاف المها  والضاسباتم دما ةعزف وسضي لالقة  مبية بيف التسضيف والرافعية.
أنة ال تضسر لالقة بيف التسضيف والرافعية لعي ة ار    Shin & Goh, (2011ف  ميف وسر ) 

 الجادعييف. دف اف اي الطال 
ضيف( ديييف ريييالع ي ا ييية العالقييية بييييف التثسيييي  )التسييي Cao (2012دييي لك ا دييي م تضصييي  )

طاليب(م  68وطمبية الر ا يات العمييا ) طاليب( 66والرافعية  نجاف المها  واالنشطة لمطيال  الجيادعيف )
أس الطيييال  الييي يف ةعتقيييروس بم فعييية التثسيييي  أليييانضا أدرييي  تسيييضيفا دقا نييية بيييالطال  الييي يف ةعتقيييروس  الييي 

طيييال  ا دبييي   ييي ًا أليييانضا بي ميييا ال بالرافعييييةم ألميييا أس الطيييال  االصيييم   ييي ًا ةمتيييافوس بالتسيييضيف الفعييياع
 وألال التسضيفيف ا تبط اةجابيًا بالرافعية نةض انجاف االنشطة والضاسبات. ةمتافوس بالتسضيف السمب .

بر ا ة  رفت ال  دع فة العالقة بيف التسضيف الفعياع والسيمب   Seo, (2013ألما قا  ) 
ت الر ا ية الي  أس ا تفيا  ديف طمبية الجادعية. تضصيم 278والرافعية االدايةمية لعي ية تاضنيت ديف 

المماطمة وانقفا  الت ظيل القا س  )الرافعيية( يزيير ديف التسيضيف الفعياع )ا ةجياب (م في  مييف 
أس فياي  الت ظيل القا س  وانقفا  الرواف  ال اتية يزير دف التسضيف السمب . أل لك اظه ت تمك 

 اع والتسضيف السمب .الر ا ة وسضي لالقة ا تباطية  البة )ل سية( بيف التسضيف الفع
يي    الرافعية لمعمي و  وتث يسًا لم  دا  بق ف  فضء ل   العالقة بيف التسضيف االةجاب 

الم شييريفم فقيير تمييت  ف يية البامييث اس تمييك العالقيية لييل تيير ا بشيي   أليياف  أو وافييح راصييًة ليير 
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لمماةيية أو ي ا يياتها بشيي   نييي  دباشيي  ولميي  ف ييات نييي  الم شييريف الطالبييييف وذلييك لاضنهييا دةييروي  
نييي  دضسييضي  لميي  تمييك الف يية )فيي  مييروي دييا تةصيي  لمييية البامييث دييف ي ا ييات( دمييا سعم ييا نسييتعيف 

التعي ف  الةاليية ديف أسي  قضييًا  سي اء الر ا ية بف ات ي  ت فيها تميك العالقية و ي ا قطعيًا ألطي  دبي  اً 
 الم شريف الطالبييف.لر  ف ة  الرافعية لمعم و  لم  طبيعة تمك العالقة دا بيف التسضيف االةجاب 

النش ط،  طعيقت ب بالدافعي ة بش كل ع ام طالدافعي ة        –أطال: دجاسات تناطلت التسويف )السليب 
 للعمل بشكل خاص:

العالقة بيف رصائص  ف  ي ا تها دع فة( Lonergan & karen, 2000)وقر ت اولت 
ليييادال ديييف  (147ت فيهيييا لي ييية د ضنييية ديييف )شيييا ألتييي  الضظيفيييةم والتسيييضيف فييي  د ييياس العمييي  ال

 & Hanman( ليي JDS م والتمرت لم  دقياام التشقيص اليضظيف  )د ظمة ال لاةة الصةية

Old Ham)  دميا أس د ياس  الضظيف  التسضيف يمس   مبا لم  ا س اء أس (م وأشا ت ال تائج ةل
 العم  ألاس د ب ا بالتسضيف.

ةل  ةلاي  ال ظ  ف  التسضيف  اآلسا  االةجابية  (Chu & Choi, 2005 رفت ي ا ة )
( طالبيييا سادعييييا  230لسيييمضك التسيييضيف االةجييياب  فييي  دضاقييي  ا ياءم وأس ييييت الر ا ييية لمييي  ) 

( ذأليييي ا دييييف سيييالث سادعييييات أل رةييييةم وقيييير ا يييتقر  البامريييياس دقييييياا الب ييييضي 66( أنرييي م و)166)
التمير البامرياس لمي  التيرابي  القائمية لمي   المتعري  د  الت ابط اليرارم  المقبيضعم وبقير  ا د ياس

(م وأظهيي ت ال تييائج أس المسييضفيف Likertصييةة الشيي  م والمضسضقيييةم وا ييتقردا دقييياا لي يي ت )
االةجابييف ةسيضفضس بي ف  قير  المسيضفيف السيمبييف ةال أنهيل ةشيبهضس نيي  المسيضفيف السيمبييف في  

 تةقيق ال تائج الم سض .و  بفالميتهلم الهايف لمضقتم والتة ل بالضقتم وا ةماس اال تقرا 
ال تاشيياف العالقييات بيييف  تالتيي   ييرف م( Klassen & et.al, 2008ولييت ي ا يية )اوقيير ت 

الي يف ليريهل صيعضبات اليتعملم وقير تاضنيت لي ية  الجيادعييفلير  الطيال   التسضيف ا دايةم م والرافعيية
( طاليييب ديييف 107ضبات تعميييلم و)صيييع ال ةعيييانضس ديييف( طاليييب ديييف الطيييال  الييي يف 101الر ا ييية ديييف )
 ا في اي أسا يتفتاء التق يي  الي ات م وسير م وقير ا يتقر  البيامرضس ةعانضس دف صعضبة اليتعمل الطال  ال يف

الييي يف ليييريهل صيييعضبات اليييتعمل ألييياس دسيييتض  التسيييضيف د تفييي  سيييرا د تبطيييا دييي  دسيييتضيات د قفضييية ديييف 
 .ضبات تعملصع ال يف لي  لريهلبالطال   والرافعية دقا نةالمع فةم 
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( ةلي  تعي ف التسيضيف ألسيمضك نيي   يضي Choi & Moran, 2009 يرفت ي ا ية ) 
لمفالميييية ال اتيييية ييييميي فييي  ال هاةييية ةلييي  نتيييائج نيييي  د نيييض  فيهيييام وألانيييت لي تييية ديييف الطيييال  

( ذأل ام تقصص ةيا   ألماعم وقر ا تقر  البامراس دقياا 68( أنر م و)115الجادعييف ب  را )
ضم وتشييضيم ودقييياا دييف تثليفهمييا. وقيير تضصييال ةليي  أس شيي   دقتميي  دييف لي يي تم ودقييياا تشيي

 أش اع التسضيفم و ض التسضيف االةجاب م وال ي برو ه يميي ةل  ال تائج المطمض  تةقيقها.
التيثسي  السيمب  لميرواف  (م و يرفت ةلي  تعي ف  Brownlow, 2010 &Renee (ة  ياي  

الفشييي م  ديييفلك المتميييي ات الشقصيييية أليييالقضف ألييي ؛ ال اتييييةم والقا سيييية نةيييض العمييي  ا ديييايةم 
اميييةم ولييري ل الا دييايةم  فيي  طييال   التسييضيف والاماليييةم والسيييط   لميي  دضقيي  العميي م ولميي 

الطمبية الي يف مققيضا دسيتضيات لاليية ديف التسيضيف  المقا نة بيف أ ياليبةفافة ةل  . طالبا( 96)
 التسضيف ا دايةم . لل ةةققضا المستضيات العالية دف ا دايةم  د  ال يف 

ييية رصضصييا ليير  ال سيياءم الأظهيي ت ال تييائج انقفييا  الييرواف  القا سييية ةليي  سانييب الام
القميي  م واس   القا سيةم وا  اليب الت   يا مت في  تسيضيف المهيا  المر  ييةفارو بال اس التة لو 

بالمسيييضفيف  ألييي  القيييض  الرارمييييةم والقا سيييية دقا نييية فييي  يافعيييية أدرييي  ا ديييايةمييف المسيييضفيفديييف 
لممهيا  ا دايةميية أقي  تج بيا بشي   ليا م وليالو  ا ديايةم  التسيضيف  أسم ووسر أدايةميا ا لم 

لم  ذلك ص عت الرواف  القا سية نجا  ا لم  تسضيفام والت فضا بثنهل فعمضا القمي  ليسا مضا ف  
الشقصيييية المتضافنييية نجامييياتهل ا دايةمييييةم وأشيييا ت ال تيييائج ألييي لك ةلييي  أس اليييرواف  القا سييييةم و 

 & Solomonلضاد   ا مت ف  التسضيف ا دايةم  االةجاب م وقر ا تقر  البامث دقياا ) 

kothblun, 1984.لمتسضيف ) 
والتيي  تهييرف لمتعيي ف لميي  العالقيية بيييف  (Klassen & et.al, 2010 )وقيير ت يياوع

طالبيا سادعييا  1145 شيممت اسلممت ي ا تم و  مافض ا.  رام والتسضيف ا دايةم  ف  ألالرافعية
ودتميي ات الرافعييةم والتي   لف العالقة بيف التسيضيف ا ول ت الر ا ة و  مافض ام وألاندف أل رام 

فيي  أليي  السييياقيف  م ود تبطيية بقييض  ديي  التسييضيفديي  الافيياء  ال اتييية دتشييابهة فيي  المةتييض  وسييرت 
السييييمب   التييييثسي م و ب التسييييضيف ا ةجييييا أنمييييانالر ا يييية الرانييييية  ي  ييييت  لمتعميييييل اليييي ات  الميييي ظل.

 السييياقيف   يييف فيي ادعظييل الرو يي مافض ا. لطييال  الجييادعييف فيي  أل ييرا والمقا نيية بيييف ام لمتسييضيف
دقا نية بالا يرييف  السي مافض ييف ا دايةمييةم واس أدري ف  أياء دهيادهل  التسضيفدانضا ةميمضس ةل  

دايةمييية(م وألييال السييياقيف  ييمبيا لميي  الضظييائ  ا  تييثسي ا  يياك  أسيف  ييمبييف )أي فصيي فضا ألمسييض 
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 اتيييية الافييياء  ال قمييي  فالمييييةم ويةجييياب ديييف التسيييضيف اال أدرييي التسيييضيف السيييمب  ةسيييتم قم وقتيييا 
 لت ظيل ال ات .وا

التسيييييضيف ا ديييييايةم م  بفهيييييل ت تميييييا (م والتييييي  ,Al-Attiyah 2010) ت اوليييييت ي ا ييييية
 دير اا بةيث ديف سيالثلي ية ال ولالقتة بطال  الص  السايا دف نامية الرافعيةم وقير تاضنيت

طالبيييةم ودتض يييط  (291( طالبيييام و)247االبترائيييية برولييية قطييي م وقييير شيييممت العي ييية ) بالم ممييية
ا ييتقردت البامريية دقييياا يافعييية االنجييافم ودقييياا التسييضيفم والفالمييية و  مة  يي 12,4 ألمييا  ل
 مة التسييضيف دشيي أس % ةعتييب40 -% 30دييف  ةدييا نسييبت أسوقيير تضصييمت البامريية ةليي  ال اتيييةم 

 .م سة تمس  لم  شقصياتهلم والتضافس الضظيف 
(م والتيي   ييرفت ةليي  دع فيية الفيي وق فيي  التسييضيف والرافعييية ليير  Cao, 2012ي ا يية )

( طالبيا دتق سيام 68( طالبا سادعييام و)66وقر شممت العي ة )الطال  الجادعييفم والمتق سيفم 
وقير ا ييتقردت الر ا ية د ظييض  التعمييل الت ظيميي  لمقا نيية أنيضا  التسييضيف وا تباطية بالرافعيييةم وقيير 

الابا  يري وس  تضص  البامث ةل  أس الشبا  ةةبضس أدر  االنشماع ف  التسضيف االةجاب  بي ما
قير ا يتقر  الباميث دقيياا د ظيض  التعمييل الي ات  لممقا نية بييف و  ماالنشماع في  التسيضيف السيمب 

 أنضا  التسضيف.
م ةلي  بيياس العالقية بييف االنجيافم والتعمييل الي ات  Kim & Seo, 2013) رفت ي ا ية )

( ديف الطيال  الجيادعييف في  ألض ييام 278الم تظلم ولالقتة بالتسضيف االةجاب م وألانت لي تة )
التسمسيييييالت اله ديييييية المتعيييييري  لتةريييييير ت بيييييمات التسيييييضيف االةجييييياب م وقييييير ا يييييتقر  اس تييييييف ديييييف 

والتةصييي  الر ا يي م وقيير تضصيي  البامريياس ةليي  أس التسييضيف االةجيياب  أليياس ليية ا سيي  البييالغ فيي  
 التةصي  الر ا  م واالنجافم وأس المسضفيف االةجابييف قاي وس لم  تةقيق نتائج د فية.

الييراف  ا دييايةم م  فعيي ف لميي  العالقيية بييي( ةليي  ت Cerino, 2014) و ييرفت ي ا يية
( 101والافييياء  ال اتييييةم والتسيييضيف ا ديييايةم م وقييير شيييممت الر ا ييية لي ييية ديييف طيييال  الامييييات )

وقر ا يتقر  الباميث نميضذو االنةيرا   نساءم%  63,3 ساعم و%  36,6البة بمعرع ططالبم و 
 أسدايةمييةم والافياء  ال اتيية ةم يف اليرواف  ا  أسضص  الباميث ةلي  توقر  اله د  لمافاء  ال اتيةم

ضي لمييي  التسيييضيف ا ديييايةم م واليييراف  ا ديييايةم  لييية لالقييية قضيييية قييية يييضس لهيييا التيييثسي  السيييمب  ال
 بالتسضيف االدايةم .
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 ثانيا: دجاسات تناطلت مناذج الدافعية للعمل:
 ال ميييضذو الييي ف  استميييال  الرتييييا  الضظيفييية  م ودضفيييضلها .Schaupp (1995)ي ا ييية 

ميييث م Astin (1984)السييمضك المه يي  . و ييرفت ةليي  ارتبييا  نمييضذو  ييبب  لمسييمضك المه يي  ألييره و 
الرقافيية )اليرو   -يردج بييف المتميي ات ال فسيية )الرافعيية لمعمي م وتضقعيات العمي (م والمتميي ات البي يية 

 .االستمال  ل ض  المضظ م الف صة لب اء ال ات(م وتضصمت ةل  لر  صرق ال مضذو المقت  
 دةييريات نضلييية  م ودضفييضلها  Janssen; Jonge & Bakker (1999)ي ا يية 

لمرافعية الرارمية لمعم م االمت اقم وال ضاةا لت ك العمي  . و يرفت ةلي  ارتبيا  نميضذو لمعالقية بييف 
 فمضن العم  و يوي أفعاع تمك الضمضن. وتضصمت ةل  

 الرافعية الرارمية لمعم  تتةري بمتمي ات دةيط العم . -1
 المت اق يتةري ب   دف ألباء العم  والمسانر  االستمالية.ا -2

 ال ضاةا لت ك العم  تتةري بش ون التضظي . -3

 و  ا ةع   صرق ال مضذو المفت  .

  يي  ةي اك لراليية ال واتييبم وال فييا لييف ال اتييب  م ودضفييضلها Chiu (1999)ي ا يية 
افعية لمعم  . و رفت ةل  بةث وال فا الضظيف  تتض ط تثسي  الةاالت المزاسية المضسبة لم  الر

دييير  التيييثسي  نيييي  المباشييي  لمةييياالت المزاسيييية ا ةجابيييية لمييي  الرافعيييية لمعمييي  ديييف ريييالع سالسييية 
دتمي ات. وتضصمت ةل  وسضي تثسي  دضسيب نيي  دباشي  لم اميية المزاسيية المضسبية لمي  الرافعيية 

 لمعم م و  ا ةع   صرق ال مضذو المفت  .

 العالقية بييف االلتيزا   م ودضفيضلها McMurray, Scott & Pace. (2000)ي ا ية 
الت ظيم  والم اخ الت ظيم  . و رفت ةل  بةث    تضسير لالقية ا تباطيية بييف الم ضنيات الب ائيية 
لا  دف االلتزا  الت ظيم  والم اخ الت ظيم  دف رالع ارتبا  نمضذو ب ائ  ةشم  اال تبان والرقة 

قيييري  واال يييتقاللية والمسيييانر  ...دمةيييريات لمم ييياخ الت ظيمييي م دمةيييريات لاللتيييزا  الت ظيمييي م والت
وتضصمت الر ا ة ةل  أس الم اخ الت ظيم  ي تبط بش   ةةجاب  د  االلتزا  الت ظيم م و  ا ةع   

 صرق ال مضذو المفت  .
 دقا نيية الرافعيييية لمعميي  فييي  بمما ييييا  م ودضفيييضلها Roe & et al.(2000)ي ا يية 

تبييا  نمييضذو  و ييرفت ةليي  ارتبييا  نمييضذو لمرافعييية لمعميي  ليير  لي يية دييف و  جييا ي ونيضفل ييرا  ار
العمييياع فييي  البميييراس الرالسيييةم مييييث ةصييي  ال ميييضذو رصيييائص العمييي  وفييي   تةقييييق الةاسيييات 
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والشيي ون القا سييية لمعميي  ألمةييريات لالنييرداو الييضظيف  وااللتييزا  الت ظيميي م والتبييا  بيي ع الجهيير 
وفييمضن العميي  أل تييائج ليي لك. وأظهيي  تةمييي  المسييا  أس  ةوا ياء وال فييا الييضظيف  وتيي ك الضظيفيي

ال مييضذو قيير مقييق شيي ون مسييف المطابقيية ليير  لي ييات البمييراس الرالسيية. وقيير ارتييا  البامييث  يي ا 
ال مضذو لر ا ة صرقة ف  المجاع الت بضيم نظ ا الشتمالة لم  العريير ديف المتميي ات التي  ةم يف 

 ي ات العرير  الت  أيرمت لمية.أس تمط  دةيط العم  الت بضيم وأةضا لمتةس
 الرافعية لمعمي  وا ياء  د ظيض  الهضيية  م ودضفضلها Knippenberg (2000)ي ا ة 

االستمالية . و رفت ةل  بةث لالقة الهضية الت ظيمية بالرافعية لب ع الجهر نيابة لف الجماليةم 
قييية دضسبييية بييييف ديييف ريييالع ارتبيييا  صيييرق نميييضذو الهضيييية االستماليييية. وتضصيييمت ةلييي  وسيييضي لال

 الهضية الت ظيمية وأل  دف  الرافعية لمعم  وأياء المهمةم و  ا ةع   صرق ال مضذو المقت  .
 الب وفييي  المقييا س لم يياخ دجمضليية العميي  فيي   م ودضفييضلها Church (2000)ي ا يية 

لميي  الجانييب  -بم ضناتيية السييت–دضاقيي  ت ظيمييية دقتمفيية . و ييرفت ةليي  ي ا يية أسيي  د يياخ العميي  
 ن  لممضظ  در  الضسرا
 . أس  وفض  الرو  لم  فالمية المضظ 
 .أس  االلت اف بن هادات المضظ  لم  التزادة بثياء الف يق 

 .أس  د ا بة المعايي  لم  يافعية المضظ  وأيائة لعممة 

   أس  دشا ألة ا لضاء ف  الق ا ات وت ظيل العم  لم  يافعييتهل والتيزادهل وانيرداسهل في
 ال مضذو المفت  .العم . دما يربت صةة 

وتضصيييمت الر ا ييية ةلييي  ةسبيييات أس د ييياخ العمييي  يمعيييب يو ًا دهميييًا فييي  ال اميييية الضسرانيييية 
 لممضظ  وانع ا اتها لم  أيائة لعممة. 

  بيي وفيالت الرافعييية  م ودضفييضلها Moreira, Fox & Sparkes (2002)ي ا يية 
 . و ييرفت ةليي  بةييث الرافعييية لمعميي  ليير  دعمميي  الت بييية ال يافييية  رمفييية نظ ييية وتطييضي   يا  
بجانييب تطييضي   .Russbeltي لمعميي  ليير  دعمميي  الت بييية ال يافييية فيي  فييضء نمييضذو اال ييترما  ليي

والييي ي يتضيييمف قيييياا دسيييتضيات  ال فيييا  (MPPE)ب وفيييي  الرافعيييية لمعممييي  الت بيييية ال يافيييية 
ما ات الشقصيية اال يتر الضظيف  )الرارم /القا س (م لر  ال فيا اليضظيف  )اليرارم /القا س (م

فيي  العميي  )الييرارم /القا س (م م بييرائ  در أليية لمضظيفيية م تييل التضصيي  ةليي  تعقيير طبيعيية ا تبييان 
 المعمميف بعممهل.
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 انطبيييياق ال مييييضذو التطييييضي ي المتااديييي  لميييي   م ودضفييييضلها Bang (2007) ي ا يييية
بيي   ا  شييايةة المشيي فيف الاييض ييف . و ييرفت ةليي  ي ا يية أسيي  ال ييض  والعميي  والمسييتض  الت بييضي والق

 لم  وليهل ل واتهل واآلر يف والرافعية واال تقاللية. وتضصمت الر ا ة ةل  
ال يضسييير تيييثسي  لممسيييتض  الت بيييضي لمييي  الرافعييييةم ولايييف لييية تيييثسي  لمييي  بييياق  المتميييي ات  -1

 التابعة..
يضسييير ا تبيييان دضسيييب بييييف المتميييي ات المسيييتقمة )ال يييض م والعمييي م والقبييي   ا  شيييايةة( دييي   -2

  ات التابعة.المتمي

 الفقي  واالمتي ا  في  التيزا   م ودضفيضلها Boezeman & Ellmers (2007)ي ا ية 
المتطييضليف الت ظيميي  . و ييرفت ةليي  الت أليييز لميي  االلتييزا  الت ظيميي  ألمفتييا  لمعاديي  الييرافع  فيي  
الم ظماتم وبةث لما ةذا ألاس الشعض  بالفق  واالمتي ا  ةعيزف االلتيزا  الت ظيمي م ولتةقييق ذليك 
تل تطضي  نمضذسا دم   لم  نظ ية الهضية االستماليية ييرلل يو  ا مسياا بيالفق  وااللتيزاف 
دعضاد  تمس  دباش   لم  نضل  االلتزا  الت ظيم  )المعييا ي والضسيران (م وتضصيمت الر ا ية ةلي  

 تةقيق ال مضذو المفت   لش ون مسف المطابقة.

 لعمل ببعض ارتغريات: دجاسات هدفت إىل تعرف عيقة الدافعية للثاثا
 والرةمضن افيية قيياا دير  قير   العضادي  الت ظيميية  (م ودضفضلها 1996) الطجلي ا ة 

فييي  الت بيييم بمسيييتض  االلتيييزا  الت ظيمييي  بيييا سهز  ا يا يييية السيييعضيةة . و يييرفت ةلييي  دع فييية أبعييياي 
 يية الت ظيمييية فيي  دييف رييالع لالقيية امتياسييات الفيي ي وتضقعاتيية بالبي االلتييزا  الت ظيميي  ويي ادي يتيية

 ا سهز  ا يا ية السعضيةة. وألاس دف أ ل نتائجها  
تصض ات المضظ  لسمضك د ظمتة لية تيثسي ه في  التزادية وانرداسية الي ات  وا تباطية ووالئية -1

 لم ظمتة.
تضسييير لالقييية ةةجابيييية دتبايلييية بييييف دقتمييي  العضادييي  الت ظيميييية وبييييف االلتيييزا  الت ظيمييي  -2

 ول اص ه.

 لالقية ال فيا اليضظيف  دي  بيرائ  القيياي  و يمضك  م ودضفيضلها  Pool (1997)ي ا ية 
القيياي  والرافعيية لمعميي  . و يرفت ةلي  ي ا يية القييل الت بمييية لبيرائ  القيياي  و ييمضك القيياي  والرافعييية 

دميييا تقييياا ب ظ يييية –لمعمييي  فييي  لالقتهيييا بال فيييا اليييضظيف . وتضصيييمت ةلييي  أس الرافعيييية لمعمييي  
 ل ي ي ال  شعض  اآلر يف لها ا س  ا قض  ف  ال فا الضظيف .ونمط القياي  ا -التضق 
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 التميي  في  دعيايي  وقييل  م ودضفيضلها et al. (1998) Van der Veld &ي ا ية 
العم  لر  الشبا  ا لمان   الشيقضرة أ  ال زلات االستمالية الةضيا ية؟ . و يرفت ةلي  تةريير 

ج والتضسهيات االستماليية الةضيا ية. وأظهي ت الشيقضرة/ال ضي قيل ودعيايي  العمي  أل تيجية تمي 
ال تييييائج أس قيييييل العميييي  الرارمييييية تصييييبح أدريييي  أ مييييية بالشيقضرة/ال ضييييج أدريييي  دييييف التضسهييييات 

 االستمالية الةضا ية.
 الفي وق الف يةية في  الرافعيية  ودضفيضلها  مKanfer & Ackerman (2000)ي ا ية 

ي ا يييية لالقيييية السييييمات الرافعييييية ديييي  لمعميييي   ا تاشييييافات أريييي    طييييا  السييييمة . و ييييرفت ةليييي  
الشقصية والقر  . وتضصيمت ةلي  وسيضي لالقية بييف دقيياا  يمة الرافعيية الم تبطية بيالقمق وأبعياي 

 دقياا الشقصية.
 الهضية االستمالييةم  م ودضفضلها  ;Powell & TurnerHaslam 2000)(ي ا ة 

الية لمي  تةقييق نتيائج ت ظيميية تص ي  ال ات والرافعية لمعمي   ةلياي  التفايي  في  دسيالر  الجم
ةةجابية ودستم   . و رفت ةل  تفسي  الت ظيل اله د  لمةاسيات ألانع ياا لمتميي  تع ييف الي ات. 
وتضصمت ةل  أس التثسي  الرافع  لمقتم  الةاسات ب اء لم  وفض  المعيايي  وا  يرافم يي تبط 

 بتص يفات ال ات لم  المستض  الشقص  واالستمال  وا نسان .
 التمييي ات فيي  الرافعييية لمعميي  أس يياء التةييضع   م ودضفييضلها Konrad (2000) يية ي ا

ي ا ة مالة دف  مضفي يا . و رفت ةل  ي ا ة تثسي  التمي ات االنتقالية لمي  يافعيية الميضظفيف في  
دم سات العم  ف   مضفي يا. وتضصيمت الر ا ية ةلي  وسيضي تميي ات طفيفية في  الرقافية الت ظيمييةم 

 تمي ات يالة ف  الم اخ الت ظيم .بي ما وسرت 
 لالقييية الرافعيييية نةيييض العمييي  بيييبعت المتميييي ات  (م ودضفيييضلها 2000ي ا ييية العمييي  )

الشقصية والضظيفية لر  المضظفيف ف  يولة الاضيت . و يرفت ةلي  الاشي  ليف دسيتض  الرافعيية 
دتمييي ي  لمعميي  فيي  سييالث قطالييات )الييضفا ات والهي ييات الة ضدييية والقطييا  القييا (م فيي  فييضء

 ال ض  والمستض  الضظيف . وتضصمت ةل  
 دستض  الرافعية ف  القطالات الرالث دتض طة. -1
 الرافعية لمعم  تزير لر  ال ألض  ل ها لر  ا ناث. -2

 تييثسي ات نظييا  ا يا    م ودضفييضلها Fuhrmann (2000) Kleinbeck &ي ا يية 
ألجييزء دييف نظييا  ةيا   ا نتاسييية  لميي  الرافعييية لمعميي  وا نتاسييية . و ييرفت ةليي  وصيي  أيا  قييياا
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وتضصيمت ةلي  أس نظيا  ةيا    المشت ألة في  دصي   دتض يط الةجيل  نتياو الم ألبيات المطاطيية  .
 ا نتاسية المشت ألة يزير الرافعية لمعم  وا نتاسية ووفض  ا  راف.

 العالقيية بيييف االلتييزا   م ودضفييضلها McMurray, Scott & Pace (2000)ي ا يية 
الم اخ الت ظيم  . و رفت ةل  ألش  نض  العالقة بيف االلتزا  الت ظيمي  والم ياخ الت ظيمي . الت ظيم  و 

 ( بيف االلتزا  الت ظيم  والم اخ الت ظيم .66 0وتضصمت الر ا ة ةل  وسضي لالقة دضسبة ) =
 بةيث دجياع دقيا ييف لمرافعيية  م ودضفيضلها  Barbuto & Fritz (2002)ي ا ية  

تيثسي ات القيياي  . و يرفت ةلي  ارتبيا  صيرق دقيا ييف لمرافعيية لمعمي  و ميا  لمعم  ألم بيئ بض يائ 
قائمة دصياي  الرافعييةم والتير يب لمي  اتقياذ القي ا  الرتييا  الضظيفية في  الت بيم بض يائ  تيثسي ات 

 القياي  ميث سبت صرق المقياا ا وع المتعمق بمصاي  الرافعية لمعم .
فيييضلها   بي يية العمييي  ا دييايةم  فييي  م ودض Winter & Sarros (2002)ي ا يية  

       د اس ياف  لمعم ؟ . و رفت لإلسابة لف ا   مة التالية  الجادعات اال ت الية 
 دا دستضيات الرافعية لمعم  الت  ةظه  ا ا دايةمييف ف  الجادعات اال ت الية؟-1
 تفسي  دستضيات الرافعية لمعم ؟ الرةمضن افيةةل  أي در  تستطي  المتمي ات -2

 أي دف رصائص بي ة العم  تعتب  دصر ًا ال تفا  أو انقفا  الرافعية لمعم ؟-3

 دا التطبيقات العممية لتمك ال تائج لقيايات الجادعات؟-4

 و فصلت ا  راسص إ و  جمف ص  ن ا نل ئج  نا :
 أظه  ا دايةميضس دستضيات دتض طة لمرافعية لمعم .-1
  ما فعيفة لر  المةاف يف.الرافعية لمعم  وسرت د تفعة لر  ا  ات   بي-2

تايضس بي ية العميي  يافعية ةذا ألانييت ا يوا  وافيةةم والمهيا  الضظيفييية ذات تةيرم ويظهيي  -3
 المس ضلضس نمط قياي  دسانر.

تايضس بي يية العميي  نيي  يافعيية ةذا وسييرت ألبياء فائيير  دييف ا يوا م وانقفيا  فيي  التم ةيية -4
 ال اسعة دف العم م والمشا ألةم والتشجي ...

 الهضيية وال فيا اليضظيف   م ودضفيضلها Beyth-Marom & et al. (2006)ي ا ية 
والرافعييية لمعميي  ليير  المعمميييف القصضصييييف فيي  الجادعيية المفتضميية... . و ييرفت ةليي  بةييث  يي  

العالقات  -2ةي ادات الرو   -1ةم ف الت بم بالهضية وال فا الضظيف  والرافعية لمعم  دف رالع 
 م ودف ال تائج الت ظيمية

 ةم ف الت بم بالرافعية لمعم  دف رالع المتمي يف ةي ادات الرو  والعالقات الت ظيمية. ال
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 ب ياء الفالميية الجماليية  أليي   م ودضفيضلها Brinson & Steiner (2007)ي ا ية 
ةستةث المر اء المعمميضس نةيض ا نجياف م و يرفت ةلي  بةيث أليي  ةسيتطي  دير اء الميرا ا سعي  

 المر  ة أل   لها تثسي  فعاع ف  تعمل الطال  . وتضصمت ةل  أس  المعمميف ير ألضس أس سهضي
بييف المير اء والمعممييف لهيا يو  دهيل في  نجيا   -الت  تقض  لمي  اليرفء والمسيانر –العالقة  -1

 المر  ة ألمم سة ت بضية.

ةستطي  المر اء ب اء الفالمية التعاونية لر  المعمميفم ةذا  يل  أوسيروا ف صيا لممعممييف لب ياء  -2
 اتهل ودعيي فتهل التعميميييةم وأليفييية التعبييي  لييف دهييا اتهل وربيي اتهل بجانييب تفسييي  ال تييائج دهييا

 وتقرةل تم ةة  اسعة لممعمميف لف أيائهل.
 المعممضس ذوو الفعالية التعاونية العالية ة ضنضس أدر  التزادا بث راف المر  ة ألم ظمة. -3

تقيييييل تج يبييي  ل ظ يييية  يافعيييية ا ديييايةمييف   م ودضفيييضلها Saglam (2007)ي ا ييية 
الجادعيية دييف العضاديي   دييا تقردييةنظيي  ا دييايةمييف مييضع  وسهيية اتسيي بج .  ييرفت الر ا يية لبةييث 

الصةية والرافعية في  فيضء نيض  لضيض  ي ية التير ي م وي ستية العممييةم وا قرديية المه يية. وديا 
  ل ال تائج تثسي  تمك العضاد  لم  دستض  يافعية ألضاء  ي ة التر ي  لمعم . وألاس دف أ 

ال تضسر ف وق يالية ةمصيائيا في  وسهية نظي  ا ديايةمييف ميضع العضادي  الصيةية والرافعييةم  -1
 ودستض  الرافعية لمعم  ت س  لاقردية العممية.

تضسيير فيي وق ياليية ةمصييائيا فيي  وسهيية نظيي  ا دييايةمييف مييضع العضاديي  الصييةية والرافعيييةم  -2
ألميي  دييف  ميييث ألانييت وسهيية نظيي  ا  ييات   ودسييتض  الرافعييية لمعميي  ت سيي  لمر سيية العمميييةم

وسهة نظ  ا  ات   المشا أليفم بي ما وسهة نظ  ا  ات   المسالريف ألم  دف وسهة نظي  
 ا  ات   المشا أليف والمةاف يف.

ش ون العم  الفيزيقيةم ال واتب والررضع ا ر  م فماس الضظيفةم العالقات البيف شقصية  -3
 ضاء  ي ة التر ي  لمعم .الجير  لضاد  دهمة لرافعية أل

 دسيتض  الرافعيية لمعمي  وا ياء  م ودضفيضلها Fabusoro & et.al. (2008)ي ا ية 
الييضظيف  لمييضظف  ا تصييال  ا  افيي  فيي  أميير الضالةييات ال يج ييية  تطبيقييات لمت مييية الز الييية . 

 . وألاس دف أ يل و رفت ةل  ي ا ة العضاد  الرافعية لمعادميف وا تبان تمك العضاد  بثيائهل الضظيف
 ال تائج  الةضافز الماليةم الم افوت وال واتبم و هضلة التة ك دف أ ل العضاد  الرافعية.
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 تةيييريث لر ا ييية الضيييمضن  م ودضفيييضلها Winefield & et.al. (2008)ي ا ييية 
بالجادعة الضط ية م و رفت ةل  لم  دسح لمضمضن المه ية في  الجادعيات اال يت الية ديف ريالع 

 د ها  -دتعمقة بثلضاء  ي ة التر ي –ةم وتضصمت ةل  لر  نتائج ي ا ة طضلي
 فياي  ف  ي سة االلتزا  الت ظيم  واالنرداو الضظيف  واال تقالع الضظيف . -1
 انقفا  ف  فمضن العم  وفماس الضظيفة. -2

 .فياي  ف  ا سهاي ال فس  والتعا   بيف الم زع والعم  -3

المظ البامث قمة البةضث التي  ت اوليت التسيضيف ال شيط أو الهيايف أو ا ةجياب م وألياس 
 ,Chu & Choiالت أليز فقط لم  التسضيف السمب م فيما ليرا القميي  ديف البةيضث دري   ي ا ية 

م Renee & Brownloww, 2010م ي ا ية Klassen & et.al., 2010م ي ا ية 2005
م ميث أشيا ت لمتسيضيف ال شيطم ولايف ليل ييتل  بطية بالرافعيية Choi & Moran, 2009ي ا ة 

لمعم م بي  بالرافعيية ا دايةميية في  الماليب د هيام وأديا الر ا يات التي   بطيت التسيضيف بالرافعيية 
م والتيي  Lonergan & Karen, 2000لمعميي   ألييزت لميي  التسييضيف السييمب م دريي   ي ا يية 

   تمر  المتمي ات المستقمة ف  البةث الةال  بطت التسضيف السمب  بالقصائص الضظيفية الت
و ييي ا يفييي  الباميييث ةلييي  ت ييياوع التسيييضيف ال شيييط دييي  الرافعيييية لمعمييي م   ميييية المتميييي يفم وقمييية 

 الر ا ات الت  ت اولتهما دعا.
تضسيير وفيي   فيي  الر ا ييات التيي  ت اولييت الرافعييية لمعميي  فيي  دجيياالت لمييل اليي ف  المقتمفيية 

 نييل أس  يي ا المجيياع دييف لمييل  -فيي  مييروي لمييل البامييث –لت بييضي فيمييا لييرا دجيياع لمييل اليي ف  ا
ال ف   ض ا يل  لت اوع   ا المتميي  الهيا  لقطض تية في  العمميية التعميميية  يضاء بط ييق دباشي  

 أو ني  دباش .
وقيير ت اولييت الر ا ييات السييابقة نميياذو دقتمفيية لمرافعييية لمعميي م أليياس دييف أو ييعها وأشييممها 

 م و ض دا التمر لمية البامث ف  ي ا تة الةالية. Roe & et.al.. 2000نمضذو 
لل ةجر البامث أي ي ا ة دف الر ا ات السابقة الت  ت اوليت دسيتض  التسيضيف ال شيط أو 

 دستض  الرافعية لمعم م ودف   ا ألاس ا تما  البامث به ا الجانب.
ييية نشييط(م لميي  الرافع –مسييب نضليية ) ييمب   –وسييرت دعظييل الر ا ييات تييثسي  لمتسييضيف 

 ,.Klassen & et.alم ي ا ة Chu & Choi, 2005 ضاء ا دايةمية أو الرافعية لمعم م در   
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موديف Choi & Moran, 2009م ي ا ية Renee & Brownloww, 2010م ي ا ية 2010
   ا اشتق البامث ف و  البةث لم  ال ةض التال  

  ا التعميل العا .يضسر دستض  فعي  دف التسضيف ال شط لر  الم شريف الطالبييف بمرا -1

 يضسر دستض  د تف  دف الرافعية لمعم  لر  الم شريف الطالبييف بمرا ا التعميل العا . -2

ةم ف الت بم بالمتمي ات المستقمة في  نميضذو الرافعيية لمعمي  ديف ريالع التسيضيف ال شيط   -3
 لر  الم شريف الطالبييف بمرا ا التعميل العا .

نميضذو الرافعيية لمعمي  ديف ريالع التسيضيف ال شيط ةم ف الت بيم بيالمتمي ات الض ييطة في   -4
 لر  الم شريف الطالبييف بمرا ا التعميل العا .

ةم ييف الت بييم بييالمتمي ات التابعيية فيي  نمييضذو الرافعييية لمعميي  دييف رييالع التسييضيف ال شييط  -5
 لر  الم شريف الطالبييف بمرا ا التعميل العا .

 :منهج البحثأطاًل: 
نظي ا  س البامييث  يضف يهييتل بجمي  البيانييات الميرانييية يوس تيرر  د يية في  التييثسي  لميي  
أي دييف المتمييي ات أو التميييي  فيي  طبيعتييةم أي أس البامييث ييير ا الضاقيي  يوس تييرر  د ييةم ليي لك 

 داس دف الم ا ب ا تقرا  الم هج الضصف . 

 جمتمع البحث:ثانيا: 
 –بميرا ا التعمييل العيا  بمةافظية الشي قية  يييفالم شريف الطالب دف بةثال دجتم  اضس يت

 سمهض ية دص  الع بية.

   عينة البحث:ثالثا: 
 ( د شرا طالبيا124تل ارتيا  لي ة لشضائية دف دجتم  البةثم بمغ مجمها )

 البحث: ت مرتية ألدا اخلصا ا السيكو
 أهال  رقيلس التسهيف النشط

( بت سمتيية ةلييي  2016اس )وقييا   ييي    ،Choi & Moranأليير المقييياا فييي  ا صيي  
الع بييييةم ومسيييا  القصيييائص السيييي ضدت ية ليييةم مييييث وسييير ي سييية سبيييات سيييير  لممقيييياا وسميييي  

 أبعايهم ألما تةقق بالصرق التضأليري دف د ا بة ال مضذو ال بال  لمبيانات.
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والتمييير الباميييث الةيييال  لمييي   ييي ا المقيييياام وألييياي التثدييير ديييف د ا يييبة المقيييياا لمعي ييية 
 ع ةلاي  مسا  القصائص السي ضدت ية لة لم  ال ةض التال  الةالية دف رال
 :أوال: ا ثب ا

دممشيييييي  لميييييي   Guttman's Lambdaا ييييييتقر  البامييييييث دعييييييادالت ستميييييياس السييييييتة 
(م والتجزئييييية ال صيييييفية 3سبيييييات المقيييييياام مييييييث أنهيييييا تضيييييل بيييييرارمها دعادييييي  ألفيييييا أل ونبييييياخ )الديييييرا 

 التال  يضفح ذلك  والجروع ألل وأشم م فه (م وبالتال  4)ال دبرا 
 مقياس التسويف االجياب ، معاميت ثبات 2جدطل )

 معاميت جتمان الستة

1 2 
3 

 معامل ألفا
4 

 التجز ة النصفية
5 6 

0.606 0.792 0.646 0.505 0.772 0.876 

أس دعاد  الربات ة ضس دمتافا ةذا ألاس  Caputo & Langher( 2015وميث أوفح )
م ودشي ضك 80 0م 70 0م ودقبيضع ةذا ألياس بييف 90 0م 80 0بييف فثدر م وسير ةذا ألاس  90 0

 .6 0م وفعي  ةذا ألاس أق  دف 70 0م 60 0فية ةذا ألاس بيف 
نظي ا  نهيا أقي  تةييزا  2م بااللتمياي لمي  الديرا Tang & Cui (2012) وقير أوصي 

  بيثي تةت سمي  الش ون. ودف الجروع السابق يتضح أس دعاد  الربات لممقياا وال ي ال يتيثس
 ش ن ألاس دقبضال.

 .ا ر    المعادالت   ودعاد  و يط ةستقر  ف  مسا  ع    علم ن األول  ةحظص:
أدر  تعقيرا دف ألفا أل ونباخ والمفضي  ديف قبي  بعيت البيامريفم  نيل أنية    ع    علم ن ا ث تا

 .أقمها شيضلا
 .  ةعايع ألفا أل ونباخ ع    علم ن ا ث  ث
 ع التجزئة ال صفية  ةعاي ع    علم ن ا ااةع

دستةسف ل ردا لبيا   وامير  تايضس أدري  تمياي ا دي  العبيا ات ا ري  م    ع    علم ن ا خ  س 
 .تاضس أق  تماي ا فيما بي ها العبا اتوتمك 

  دستةسيف ل يردا ة ييضس اال تباطيات الرارميية لمعبيا   أقي  ديف ا تباطهييا  ع  ت  علمت ن ا وت د  
 .بم ب  دعادالت اال تبان المتعري

http://tx.liberal.ntu.edu.tw/~purplewoo/Literature/!DataAnalysis/Reliabil

ity%20Analysis.htm 
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 صدق أداة البحث:
 اسلخ ل ا ب حث طا يلبن  حو ب ص ق ا ميب   هم : 

  وذلك بع فية لمي  دجمضلية ديف المة مييف ديف ألضياء  ي ية التير ي  ص ق ا محكمبن ( أ)
ف أنيضا  الصيرق الظيا  يم وذليك لمة يل لمي  دير  تمريي  ب ميات الت بيةم و ي ا ةعير نيض  دي

% لمعبييا ات 80العبيا ات لمبعيير اليي ي وفييعت لقيا ييةم ووفيي  نسييب أتفيياق بيييف المة ميييف 
 الت  ةشممها المقياا ف  صض تة ال هائية.

(م بط يقية أقصي  4قا  الباميث بالتةميي  العيادم   بعياي المقيياا اليي ): ا   ق اإلح  ئا ( ب)
 وألانت ال تائج ألما يم     المائ م نظ ا  نها ترا  بروس ش ون دسبقةمامتماعم والتروي

 ، اختباج كايزج ماير أطلكا رناسبة حجم العينة طاختباج باجتلت للكرطية3جدطل )
 0.824  أطلكا-ماير-اختباج كايزج

 اختباج باجتلت

 245.817 مربع كا

 6 دججات احلرية
 0.000 الداللة

بق د ا يييبة مجيييل العي ييية لمتةميييي  العيييادم م مييييث ألانيييت قيمييية يتضيييح ديييف الجيييروع السيييا
م ألميا أس ارتبيا  با تميت ألياس ياال و ي ا ةع ي  ةد انيية 0,51ارتبا  ألايز  داي  أولاف أدبي  ديف 

 الةصضع لم  لضاد  سض  ية

 ، العوامل ارستخلصة طقيمها الذاتية طنسبة التبايا ارفسر4جدطل )

 العوامل

 القيمة الذاتية للعوامل ارستخلصة ةالقيمة الذاتية األطليين

 القيمة
نسبة التبايا لكل 

 عامل

النسبة 
 التجميعية

 القيمة
نسبة التبايا لكل 

 عامل

النسبة 
 التجميعية

1 2.920 73.006 73.006 2.564 64.903 64.903 

2 0.431 10.776 83.782    

3 0.361 9.020 92.802    

4 0.288 7.98 100.00    

م وفسي  2,56الجروع السابق وسضي لاد  دستقمص بمميت القيمية ال اتيية لية يتضح دف 
% دف التبايف الام م وال تائج ف  الجروع التال  تظهي  تشيبعات أبعياي المقيياا 64,09دا نسبتة 

 .لم    ا العاد  المستقمص
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 ، تشبعات أبعاد ارقياس على العامل ارستخلا5جدطل )

 التشبعات دا                      ع  األب

 0.798 الرضا بالنتا ج

 0.844 تفضيل الضغط

 0.791 القراج ارتعمد

 -0.767 القدجة على مواجهة ارواعيد النها ية

ف الجييروع السييابق أس أبعيياي التسييضيف ا ةجيياب  قيير تشييبعت لميي  لاديي  وامييرم ديييتضييح 
 سة أبعاي ا ر   ولاف البعر ال اب  ألاس تشبعة بالسالب أي أنة ةقي  ل   دا تقيسة الرال

  قيا  الباميث بةسيا  دعادي  ا تبيان بي  يضس بييف الر سية لمي  العبيا   اال و ق ا ت ا لا
 والر سة الامية لم  البعر ال ي ت تم  ةلية تمك العبا  م وألانت ال تائج ألما يم  

 ، معاميت اجتبا  عباجات التسويف النشط بالدججة الكلية للبعد الذي تنتم  إليب6جدطل )

 اجات                            بالع
 أبعاد التسويف اإلجياب 

 الدججة الكلية الرابع الثالث الثان  األطل

 **0.615    **0.7274 يتأثر أدا   عندما أضع نفس  يف مواجهة ارواعيد النها ية

 **0.306    **0.262 ال أستبيع األداء بشكل جيد إذا كنت متسرعا أثناء ارهمة

 **0.797    **0.862 للحظة األخرية  أكون غري جاض عا النتا ج د ءأترك  عندما

أنا أجنز أفضل عن دما أنه   ارهم ة عل ى مه ل  طقب ل اروع د النه ا           
 بوقت كاف

0.696**    0.478** 

 **0.418   **0.710  إنب ما ارؤمل ل  العمل يف إطاج مواعيد نها ية

 **0.758   **0.810  ما أجرب على العمل حتت ضغطأكون مستاء طمرتدد يف التصرف  عند

 **0.681   **0.814  أدعر بالتوتر طعدم الرتكيز عندما يضغط الوقت علىَّ

 **0.648   **0.678  أكون حمببا عندما أتسرع للوفاء بارواعيد النها ية

 **0.864  **0.915   أتعمد تأجيل بعض مهام   ما أجل استخدام طقيت بشكل أكثر كفاءة

 **0.841  **0.898   أتعمد التوقف عا العمل ما أجل زيادة دافعييت

 **0.682  **0.761   أتعمد إيقاف بعض مهام  ما أجل أفضل استخدام للوقت

 -**0.244  -0.097   أنه  معظم مهام  بشكل صحيح قبل ارواعيد النها ية  ألنين قرجت ذلك

خرية  طأج د ص عوبة يف إنها ه ا يف    غالبا أبدأ يف العمل يف الدقا ق األ
 الوقت احملدد

   0.620** 0.404**- 

 -**0.407 **0.635    غالبا  أفشل يف حتقيق األهداف اليت طضعتها لنفس 

 -*0.219 **0.760    فعلب أجيد د ءغالبا  أبدأ متأخرا عندما يكون لدي 

 -**0.344 **0.671    يف إنهاء انشبيت مبجرد أن أبدأ فيها صعوبةأجد 
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يتضيييح ديييف الجيييروع السيييابق وسيييضي ا تبيييان قيييضي بييييف لبيييا ات دقيييياا التسيييضيف ال شيييط 
والر سة الامية لمبعر ال ي ت تم  ةلية العبا  م وأل لك الر سة الامية لممقياام ولايف ةالميظ ا تبيان 

 سية الاميية ( لل ت تبط بالر12 الب لعبا ات البعر ال اب  بالر سة الامية لممقياام ألما أس العبا   )
 لمبعر ال ي ت تم  ةلية.

 :ثانيا: مقياس الدافعية للعمل
  الص ق التهكي ي

 Roe (م بت سمية نميضذو الرافعيية لمعمي  ليي2010قا  البامث في  بةيث  يابق ) ي  اسم 

& et.al. (2000)  م والتثدير ديف رصائصية السيي ضدت ية لمي  لي ية ديف ألضياء  ي ية التير ي
الةيييال  قيييا  الباميييث بةسيييا  الربيييات ولمييي  الصيييرق التضألييييري  بجادعييية الزقيييافيقم وفييي  البةيييث

لم ضنييات ال مييضذوم م دييف أسيي  التثديير دييف ديير  د ا ييبتة لعي يية البةييث الةييال  فيي  قييياا يافعييية 
 (. الم شريف الطالبييف لمعم م وألاس ال مضذو ال ظ ي ألما  ض دبيف   )

لعضاد  الرالسة ال ئيسيية وف  فضء أ راف البةث الةال م فقر قا  البامث بالت أليز لم  ا
 لم مضذو )المستقمةم الض يطةم التابعة(.

وقر ارتب  البامث ال مضذوم وقر مقق ش ون مسف المطابقةم و  ا ةع   د ا يبة نميضذو 
 الرافعية لمعم  لمتطبيق لم  الم شريف الطالبييف.

 ثبات مكونات النموذج:
م وألانيت ال تيائج الرالسية ضذوا تقر  البامث دعادالت ستماس لةسا  سبات د ضنات ال م

 دما يم  
 مكونات منوذج الدافعية للعمل، معاميت ثبات  7جدطل ) 

 لستةاجتمان معاميت  اركون

 1 2 3 
 معامل ألفا

4 
 6 5 النصفية التجز ة

  0.786 0.610 0.749 0.828 0.742 متغريات مستقلة

  0.802 0.774 0.824 0.706 0.632 متغريات طسيبة

  0.798 0.846 0.775 0.792 0.831 ت تابعةمتغريا

 يتضح دف الجروع السابق أس د ضنات نمضذو الرافعية تتمت  بر سة دقبضلة دف الربات.
 دما  بق أصبةت أيات  البةث صالةة لال تقرا  د  العي ة الةالية.
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 :اختباج صحة الفرض األطل: نتا ج أطاًل
الم شييريف الطالبييييف بمييرا ا التعميييل ننلشتتا ا لوتتف ف ا نشتتط بتتبن     واليي ي ييي ص لميي

ا ييييتقر  البامييييث المتض ييييط الةسيييياب   والرتبييييا  صييييةة  يييي ا الفيييي  م  .بنوتتتتبص ضتتتتعبةص العييييا 
ولمييي  م أبعييياي دقيييياا التسيييضيف ا ةجييياب واالنةييي اف المعييييا يم ال يييتجابات لي ييية البةيييث لمييي  

ضافقيةم ألميا ا يتقر  الباميث ارتبييا   ت  المتضقعية لممتةريير الف يات التي  تمري  الر سيية  أ ا يها تيل
 لم  ال ةض التال   م وألانت ال تائجOne Sample T-Testلعي ة وامر  

 تةرير مر الافاةةم وتمري  مروي الف ات اتب  البامث دا يم  
 12=4-16أق  ي سة =  – بعرالمر  = ألم  ي سة دتضقعة لم

 4=  3 /12طضع الف ة = المر  / لري الف ات = 
 جدطل )، حدطد فئات مستويات التسويف اإلجياب  لكل بعد

 كبري متوسط ضعيف ارستو 
 16-12 12-8 8-4 حد الفئة

بةر –وتةرير قيمة  ت  وتل دقا نة دتض طات ا تجابات أف اي العي ة بةروي تمك الف اتم 
التسيضيف ال شيطم لمة يل لمي  وسيضي دسيتض   -وال ي ةمر  براةة ف ة دتض ط ( لا  بعرم8دفاةة )

  وألانت ال تائج ألما بالجروع التال 
 دججات التسويف النشطل   طقيمة "ت"، ارتوسبات احلسابية طاالحنرافات ارعياجية9جدطل )

 اد             ع األب م
ارتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 ارعياجي

 ت ارستو 
مستو  
 الداللة

 0.01 14.810 متوسط 1.74630 10.3226 األطل )جتنب التسويف للرضا بالنتا ج، 1

2 
الث   ان  )جتن   ب التس   ويف للبع   د ع   ا    

 الضغط،
 0.01 -5.366 ضعيف 1.97486 7.0484

 غري دال 1.605 متوسط 2.40610 8.3468 الثالث )تعمد التسويف يف ضوء هدف، 3

4 
الراب   ع )الق   دة عل   ى مواجه   ة ارواعي   د   

 النها ية،
 0.01 54.433 مرتفعا 1.39317 15.1855

 0.01 21.961 متوسط 1.12863 10.2258 اجملموع 
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يتضح دف الجيروع السيابق أس دسيتض  التسيضيف ا ةجياب  ألياس دتض يطا بال سيبة لمبعير ا وع 
)تج ييب التسييضيف لم فييا بال تييائج(م وقيير بمييغ ميير الافاةييةم وأليياس فييعيفا بال سييبة لمبعيير الرييان  )تج ييب 

م وألييياس دتض يييطا بال سيييبة لمبعييير الراليييث )تعمييير التسيييضيف لمبعييير ليييف الضيييمط(م وليييل يبميييغ مييير الافاةييية
التسضيف ف  فضء  رف(م ووق  ف  مروي مر الافاةةم أدا البعير ال ابي  )القير   لمي  دضاسهية المضاليير 
ال هائية(م فقر ألاس د تفعام وبمغ مير الافاةيةم وبال سيبة لمر سية الاميية فثشيا ت ةلي  أس التسيضيف ال شيط 

 ر بمغ مر الافاةة. والش   البيان  يضفح ذلك لر  لي ة البةث ألاس دتض طام وق

 
 ، موقع متوسبات عينة البحث بالنسبة رستويات التسويف النشط ارتوقعة دكل )

ننلشتا ا لوتف ف ا نشتط  دما  بق يتضح لر  سبضت صةة الف   ال ي ي ص لمي    
يف فيعي   . ميث اتضح أس التسضيف ال شط ألاس ديا بيببن ا ماش نن ا طةبببن بنوبص ضعبةص

 ود تف  بال سبة لابعايم وألاس دتض طا بال سبة لمر سة الامية.
ةشي  ال  أس طبيعة العم  لعبيت يو ا دهميا في  ا يتقرا  الم شير لمتسيضيف ال شيطم  و  ا

بالتييال  و  فيي  انجيياف دهاديية اال شييايةةم ميييث أس الم شيير ةعميي  ديي  طييال  لهييل دشييادمهل المقتمفيية
ائج لممية   نية ةعتقير اس ال تيائج في  دضاسهية دشي الت الطيال  فهض ال ةسضف اذا ا تبط ذليك ب تي

ل ردا ة ضس التسضيف بال سبة لة لتةقيق  رف فهي ا ةع ي  انية  يضف ةسيضف و   تاضس د فية لة
 ادا لجم  المزير دف المعمضدات او التثن  ف  اتقاذ الق ا .

لرةيية القيير   والم شيير الطالبيي  ةةميي  الارييي  دييف ا لبيياء  وفيي  فييضء ال تييائج يتضييح أس 
ا تباطية و  اطم  انية ل تيائج لمميةو  لم  دضاسهية المضاليير ال هائيية طالميا ألياس ذليك د تبطيا بق التية

 أةضا بهرف دةري دف رالع لممية التسضيف.
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 :اختباج صحة الفرض الثان ا ج نت: ًثانيا
نفع   ولفى  ا ةع  ن ا  ايعبتص  لعمت   ت ى ا ماشت نن ا طةببتبن  "وال ي ي ص لم  

 والرتبييييا  صييييةة  يييي ا الفيييي  م ا ييييتقر  البامييييث المتض ييييط الةسيييياب ر  ا لعلتتتتبع ا عتتتت ل "ةمتتتت ا
تةريييير  وتييلم أبعيياي دقيييياا الرافعييية لمعمييي المعيييا يم ال يييتجابات لي يية البةيييث لميي   االنةيي افو 

 Oneضافقةم ألما ا تقر  الباميث ارتبيا   ت  لعي ية وامير  الف ات الت  تمر  الر سة المتضقعة لمم

Sample T-Testلم  ال ةض التال   م وألانت ال تائج 
 م وتمري  مروي الف ات اتب  البامث دا يم  ح  ا مة يصولتةرير 

  ب را(: 91ةع  ا ملغبااا ا موليلص يا تمفه  ا  ايعبص  لعم  )
 364=91-455أق  ي سة =  – بعرالمر  = ألم  ي سة دتضقعة لم

 121,33=  3/ 364طضع الف ة = المر  / لري الف ات = 
  ب را(: 25ةع  ا ملغبااا ا فسبطص يا تمفه  ا  ايعبص  لعم  )

 100=25-125أق  ي سة =  – بعرالمر  = ألم  ي سة دتضقعة لم
 33,3=  3/ 100طضع الف ة = المر  / لري الف ات = 

  ب را(: 29ةع  ا ملغبااا ا ل ةعص يا تمفه  ا  ايعبص  لعم  )
 116=29-145 سة = أق  ي – بعرالمر  = ألم  ي سة دتضقعة لم

 38,67=  3/ 116طضع الف ة = المر  / لري الف ات = 
 ، حدطد فئات مستويات الدافعية للعمل لكل بعد10جدطل )

 الفئات
 ارستو 

 كبري متوسط ضعيف

 455-333.66 333.66-212.33 212.33-91 حدطد الفئة للمتغريات ارستقلة
 125-91.6 91.6-58.3 58.3-25 حدطد الفئة للمتغريات الوسيبة
 145-106.34 106.34-67.67 67.67-29 حدطد الفئة للمتغريات التابعة

بةر –وتةرير قيمة  ت  وتل دقا نة دتض طات ا تجابات أف اي العي ة بةروي تمك الف اتم 
لمة ل لم  وسضي دستض  الرافعية  -دفاةة ةمر  براةة ف ة ألبي  مسب أل  دجمضلة دف المتمي ات

 وألانت ال تائج ألما بالجروع التال  بش   د تف م 
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 دججات الدافعية للعملل   طقيمة "ت"، ارتوسبات احلسابية طاالحنرافات ارعياجية11جدطل )
 مستو  الداللة ت ارستو  االحنراف ارعياجي ارتوسط احلساب  األبعاد م

 0.000 11.820 مرتفع 13.41647 351.5806 ارتغريات ارستقلة 1

 0.000 21.319 مرتفع 3.76843 98.8145 ات الوسيبةارتغري 2

 0.000 10.958 مرتفع 5.57976 111.8306 ارتغريات التابعة 3

لي ية البةيث  –يتضح دف الجروع السابق ياللة الفي وق بييف دتض يطات تقيييل الم شيريف 
ميي  فيي  وميير الافاةييةم لصييالح دتض ييط التقييييلم و يي  ةع يي  وسييضي دسييتض  د تفيي  دييف الرافعييية لمع –

 سمي  ا بعاي. والش   البيان  التال  يضفح ذلك 

 
 ، مقاجنة متوسبات استجابات العينة على أبعاد الدافعية للعمل حبد الكفاية 8دكل )

يتضيييح دميييا  يييبق وسيييضي ي سييية د تفعييية ديييف الرافعيييية لمعمييي  لييير  الم شيييريف الطالبيييييف 
نفعتت   وتتلفى  ا ةتتع  تتن    بمييرا ا التعميييل العييا م و يي ا يربييت صييةة الفيي   اليي ي ييي ص لميي 
 . و ي ا ةشييي  اليي  أس لمميييات ا  ايعبتتص  لعمتت   تت ى ا ماشتت نن ا طةببتتبن ةمتت ار  ا لعلتتبع ا عتت ل

التر يب الت  تتق  ا الجهات المع ية بالم شيريف ألانيت ألفيمية ب في  ي سية الرافعيية ليريهل  ألميا أس 
س الم شيير ل ييردا ةعميي  فيي  دجيياع الر ا يية اةضييا قيير ة ييضس ليية يو  فيي   فيي  تمييك الرافعييية  ميييث ا

 فياي  الرافعية لرةة.و  تر يبةم ة ضس ايل  ل فاه لف العم و  دجاع تقصصة
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 :اختباج صحة الفرض الثالثا ج نت: ًثالثا
يمكتن ا لنبتؤ ةت  ملغبااا ا موتليلص يتا تمتفه  ا  ايعبتص  لعمت   تن :" وال ي ي ص لم 

والرتبيا  صيةة  ي ا ". علتبع ا عت ل ةل ا لوف ف ا نشتط  ت ى ا ماشت نن ا طةببتبن ةمت ار  ا ل
م وألانيت ال تيائج Regression Stepwiseاالنةيرا  المتعيري المتير و  ا يتقر  الباميث الفي  م
 دما يم  

 طاطسون لنماذج تأثري أبعاد التسويف النشط -، معامل التحديد طاختباج ديربا12جدطل )
 على الدافعية للعمل )ارتغريات ارستقلة،

 طاطسون-اختباج دجبا معامل التحديد ارصحح امل التحديدمع معامل االجتبا 

0.682 0.465 0.461 1.96 

% دييف 46,1ةفسيي  دييا نسييبتة  يتضييح دييف الجييروع السييابق أس نمييضذو االنةييرا  المتيير و
و يييض بعييير ليييف الصيييف   1,96التبييايف الامييي  لمرافعييية لمعمييي م ألمييا أس اال تبيييان الييي ات  لمبييضاق  =

   اال تباطات ال اتية بيف البضاق و  ا ةع   فع 2وق يب دف 

 -تأثري التسويف اإلجياب  على ارتغريات ارستقلة يف منوذج الدافعية للعمل -، حتليل تبايا اإلحنداج13جدطل )
 مستو  الداللة ف متوسط ارربعات )التبايا، دججات احلرية جمموع ارربعات مصدج التبايا النموذج

1 
 5877.911 1 5877.911 االحنداج

106.08 0.01 
 55.410 122 6759.960 البواق 

و ي ا ةع ي  وسيضي تيثسي   يتضح دف الجروع السابق ياللة الف وق بييف االنةيرا  والبيضاق م
  بعاي التسضيف ال شط لم  الرافعية لمعم  )المتمي ات المستقمة (

 تسويف اإلجياب ، معاميت احنداج الدافعية للعمل )ارتغريات ارستقلة، على ال 14جدطل )

 ارتغريات ارستقلة النموذج
 ارعاميت اليمعياجية

ارعاميت 
 ارعياجية

 ت
مستو  
معامل  الداللة

 االحنداج

اخلبأ 
 ارعياجي

 بيتا

1 
 0.01 40.73  2.49 101.30 الثابت

جتنب التسويف للبعد عا 
 الضغط

3.50 0.34 0.68 10.30 0.01 
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يضسيير تييثسي  لبعيير )تج ييب التسييضيف لمبعيير لييف الضييمط(م  يتضييح دييف الجييروع السييابق أنيية
% دييف التييثسي  34لميي  المتمييي ات المسييتقمة فيي  نمييضذو الرافعييية لمعميي م ودقييرا   يي ا التييثسي  = 

 الام م ودعايلة الت بم لم  ال ةض التال  
 101,3 جنب ا لوف ف  لبع   ن ا ضغط + ×3,5ا  ايعبص  لعم  )ا ملغبااا ا موليلص( = 

 :اختباج صحة الفرض الرابع: نتا ج جابعًا
يمكتن ا لنبتؤ ةت  ملغبااا ا فستبطص يتا تمتفه  ا  ايعبتص  لعمت   تن :" وال ي ي ص لمي 

والرتبيا  صيةة  ي ا ".  ةل ا لوف ف ا نشتط  ت ى ا ماشت نن ا طةببتبن ةمت ار  ا لعلتبع ا عت ل
وألانيت ال تيائج م Regression Stepwiseاالنةيرا  المتعيري المتير و  ا يتقر  الباميث الفي  م
 دما يم  
طاطسون لنماذج تأثري أبعاد التسويف اإلجياب  على الدافعية -، معامل التحديد طاختباج ديربا15جدطل )

 للعمل )ارتغريات الوسيبة،
 طاطسون-اختباج دجبا معامل التحديد ارصحح معامل التحديد معامل االجتبا 

0.262 0.069 0.061 1.83 

% ديف التبييايف 6,1ةفسيي  ديا نسييبتة  بق أس نميضذو االنةييرا  المتير ويتضيح دييف الجيروع السييا
و ييض بعييير  1,83الاميي  لمرافعييية لمعميي  )و يي  نسييبة فييعيفة(م ألمييا أس اال تبييان اليي ات  لمبييضاق  =

 و  ا ةع   فع  اال تباطات ال اتية بيف البضاق  2لف الصف  وق يب دف 

 إلجياب تأثري التسويف ا -، حتليل تبايا اإلحنداج16جدطل )
 -على ارتغريات الوسيبة يف منوذج الدافعية للعمل 

 مستو  الداللة ف متوسط ارربعات )التبايا، دججات احلرية جمموع ارربعات مصدج التبايا

 38.54 122.00 4702.11 البواق  0.01 9.03 347.92 1.00 347.92 االحنداج

و ي ا ةع ي  وسيضي تيثسي     والبيضاق ميتضح دف الجروع السابق ياللة الف وق بييف االنةيرا
  بعاي التسضيف ال شط لم  الرافعية لمعم  )المتمي ات الض يطة(

 ، معاميت احنداج الدافعية للعمل )ارتغريات الوسيبة، على التسويف اإلجياب 17جدطل )

 بيتا اخلبأ ارعياجي مل االحنداجمعا مستو  الداللة ت ارعاميت ارعياجية ارعاميت اليمعياجية ارتغريات ارستقلة

 0.01 80.32  2.07 166.59 ت        الثاب

 0.01 3.00- 0.26- 0.28 0.85- جتنب التسويف للبعد عا الضغط
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يتضيييح ديييف الجيييروع السيييابق أنييية يضسييير تيييثسي   يييمب  لبعييير )تج يييب التسيييضيف لمبعييير ليييف 
% دف 26م ودقرا    ا التثسي  = الضمط(م لم  المتمي ات الض يطةم ف  نمضذو الرافعية لمعم 

 التثسي  الام م ودعايلة الت بم لم  ال ةض التال  
 166,59 جنب ا لوف ف  لبع   ن ا ضغط + ×0,85-ا  ايعبص  لعم  )ا ملغبااا ا موليلص( = 

 :اختباج صحة الفرض اخلامس: نتا ج خامسًا
 ايعبتص  لعمت   تن  تةل يمكتن ا لنبتؤ ةت  ملغبااا ا ل ةعتص يتا تمتفه  ا :" وال ي ي ص لمي 

 والرتبييا  صييةة  يي ا الفيي  م". ا لوتتف ف ا نشتتط  تت ى ا ماشتت نن ا طةببتتبن ةمتت ار  ا لعلتتبع ا عتت ل
 م وألانت ال تائج ألما يم  Regression Stepwiseاالنةرا  المتعري المتر و  ا تقر  البامث
 ويف اإلجياب  طاطسون لنماذج تأثري أبعاد التس-، معامل التحديد طاختباج ديربا18جدطل )

  على الدافعية للعمل )ارتغريات التابعة،
 طاطسون-اختباج دجبا معامل التحديد ارصحح معامل التحديد معامل االجتبا  النماذج
 0.29 0.29 0.54 األطل

 0.33 0.34 0.58 الثان  2.03

 0.36 0.38 0.61 الثالث

% 29ةفسيي  دييا نسييبتة  لمتيير ويتضييح دييف الجييروع السييابق أس ال مييضذو ا وع لالنةييرا  ا
%م 38%م وال ميضذو الراليث ةفسي  34دف التبايف الامي  لمرافعيية لمعمي م وال ميضذو الريان  ةفسي  

وبعييير لييف صييف  و يي ا ةع يي  فييع   2و ييض ق يييب دييف  2,03دمييا أس اال تبييان اليي ات  لمبييضاق  =
 اال تباطات ال اتية بيف البضاق .

  التسويف اإلجياب تأثري -، حتليل تبايا اإلحنداج19جدطل )
 -على ارتغريات التابعة يف منوذج الدافعية للعمل 

 مستو  الداللة ف متوسط ارربعات )التبايا، دججات احلرية جمموع ارربعات مصدج التبايا النموذج

1 
 9.77 122.00 1192.26 البواق  0.01 50.41 492.67 1.00 492.67 االحنداج

 9.24 121.00 1117.45 البواق  0.01 30.72 283.74 2.00 567.47 االحنداج 2

 8.78 120.00 1052.97 البواق  0.01 24.01 210.65 3.00 631.96 االحنداج 3

و ي ا ةع ي  وسيضي تيثسي   يتضح دف الجروع السابق ياللة الف وق بييف االنةيرا  والبيضاق م
 تابعة( بعاي التسضيف ال شط لم  الرافعية لمعم  )المتمي ات ال
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 ، معاميت احنداج ارتغريات التابعة على التسويف النشط30جدطل )

 ارتغريات ارستقلة النموذج

معاميت االحنداج غري 
 ارعياجية

معاميت االحنداج 
 ارعياجية

 الداللة ت
معامل 
 االحنداج

اخلبأ 
 ارعياجي

 بيتا

 األطل
 0.01 69.10  1.04 72.17 الثابت

 0.01 7.10- 0.54- 0.14 1.01- تفضيل الضغط

 الثان 

 0.01 41.47  1.65 68.46 الثابت

 0.01 7.29- 0.74- 0.19 1.38- تفضيل الضغط

 0.01 2.85 0.29 0.21 0.61 الرضا بالنتا ج

 الثالث

 غري دالة 42.31  1.61 68.21 الثابت

 0.01 6.02- 0.63- 0.20 1.19- تفضيل الضغط

 0.01 3.75 0.40 0.23 0.85 الرضا بالنتا ج

 0.01 2.71- 0.28- 0.16 0.43- القراج ارتعمد

التسيييضيف ال شيييط يمعيييب يو ا فييي  يافعيييية الم شيييريف الطالبيييييف يتضيييح ديييف الجيييروع السيييابق أس 
 بةسب ال مضذو ا ري    ع د ص ا لنبؤم وألانت بمرا ا التعميل العا  )المتمي ات التابعة(

×  0,85+   ةضب  ا ضغط×  1,19-=  ا  ايعبص  لعم  ا ملغبااا ا ل ةعص يا تمفه درعص 
 68,21+  ا ياار ا ملعم ×  0,43 - ا اض  ة  نل ئج

 يضسر تسضيف نشط لر  الم شريف الطالبييف بمرا ا التعميل العا  ةقتم  دستضاه مسب البعر. -1
 يف بمرا ا التعميل العا .يضسر دستض  د تف  دف الرافعية لمعم  لر  الم شريف الطالبي -2
يضسر تثسي  لبعير )تج يب التسيضيف لمبعير ليف الضيمط(م لمي  المتميي ات المسيتقمة في  نميضذو  -3

 % دف التثسي  الام 34الرافعية لمعم م ودقرا    ا التثسي  = 

يضسر تثسي   مب  لبعير )تج يب التسيضيف لمبعير ليف الضيمط(م لمي  المتميي ات الض ييطةم في   -4
 % دف التثسي  الام 26معم م ودقرا    ا التثسي  = نمضذو الرافعية ل

التسييييييضيف ال شييييييط يمعييييييب يو ا فيييييي  يافعييييييية الم شييييييريف الطالبييييييييف بمييييييرا ا التعميييييييل العييييييا   -5
 )المتمي ات التابعة(.

ةم يييف الت بيييم بالرافعيييية لمعمييي  ديييف ريييالع أبعييياي التسيييضيف ال شيييط لييير  الم شيييريف الطالبيييييف  -6
  بمرا ا التعميل العا .
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اتضح ديف ال تيائج أس التسيضيف لية لالقية بالرافعيية لمعمي م ويم يف تفسيي  ذليك بيثس د ضنيات 
الرافعية )المتمي ات المسيتقمةم الض ييطةم التابعية(م والتي  تتمري  في  القصيائص الضظيفييةم مييث دير  

تيية لميي  اتقيياذ قيي ا ات دتعمقيية ةتاميية الف صيية التقيياذ قيي ا ات دتعمقيية بعمميية با ييتقاللية تادييةم وديير  قر  
بتطييضي  ده يية ا  شييايم وديير  أريي   أي الم شيير فيي  بعييت الجضانييب المتعمقيية بعممييية ا  شييايم وديير  
تضف  االمتياسات الت  تبعير اال تجياع في  العمي م وألي لك دير  قير   الم شير لمي  التصي ف في  لممية 

  شييايم وديير  ةمسا يية بييثس بث ييمضبة القييا م وديير  ةمسيياا الم شيير بتعييري ا نشييطة فيي  لممييية ا
وظيفتة د تبة بةيث تسالره لم  أياء لممة بشي   دتاادي م ودير  ةمسا ية بيا س  ا ةجياب  لمه تية 
فييي  مييييا  ال ييياام والفييي   لتةقييييق ماسيييات الم شييير  دييير  ةد انيييية تقيييييل نفسييية فييي  وظيفتييية )التقيييييل 

دف تقري  دف ا يا   واليزدالءم ودير  ال ات (م ودر  ةد انية التطضي  ال ات  لمم شرم ودر  دا يتمقاه 
ةمسا يييية با نتميييياءم وا طم  يييياس فيييي  وظيفتيييية....والجض العييييا  اليييي ي ةعميييي  فييييية الم شيييير... والشيييي ون 
القا سية لمعم   ميث الق الة بال اتيبم واد انيية الت قي  اليضظيف  وف صية المتاميةم والم ياخ الت ظيمي  

الهيييرف ديييف الضظيفييية  مييييث دييير  ةمسييياا الم شييير الييي ي ةصييي عة ال ي ييياء والزدالءم.....والمع ييي  و 
با ييييترما  الضقييييت فيييي  الضظيفيييية ا  شييييايةةم وديييير  ةمسا يييية بمع يييي  مياتيييية الضظيفييييية ومياتيييية بشيييي   
لا موالمسيي ضلية  مييييث ةمسا ييية بالمسييي ضلية تجييياه لمميية ونتائجيييةم واالنيييرداو اليييضظيف   مييييث شيييعض ه 

لت ظيميي   شييعض ه بييااللتزاف بالمر  يية التيي  ةعميي  باالنييرداو فيي  لمميية وا تباطيية الشييرير بييةم وااللتييزا  ا
بهام المي  لب ع الجهر  ميث شعض  الم شر أنة يب ع قصا   سهيره في  لمميةم وال فيا  مييث شيعض  
الم شيير باال تيييا  ل يير ذ ابيية لعممييةم والشييعض  بالسييعاي  ل ييردا ةفايي  فيي  لممييةم وأياء المهميية  ميييث 

ا  ة شيييايةةم الضيييمضن  مييييث دييير  شيييعض  الم شييير دييير  شيييعض  الم شييير بجيييضيه ديييا ةقيييض  بييية ديييف دهييي
بالضييمضن المه يييةم وأ يياليب دضاسهتهييام المييي  لتيي ك العميي   ميييث ديير  شييعض  الم شيير ب نبتيية لتيي ك 

 العم  والبةث لف لم   ر . 
ولم  الجانب اآلر م نجير التسيضيف ال شيط لية أ بي  أبعياي ال فيا بال تيائجم تفضيي  الضيمطم 

دضاسهة المضالير ال هائيةم فمف المالميظ أس الرافعيية لمعمي  والتسيضيف ال شيط اتقاذ الق ا م القر   لم  
ةسي اس في  رطييف دتيضافييف و  ياك ديف تييا ات التيثسي  وألثنهيا تيثسي ات دجياع أله ائي . و ي ا ديا ةجعي  

 دف الم طق وسضي تثسي  لمتسضيف ال شط لم  الرافعية لمعم  لر  الم شر.
ا ييات السيييابقة دييف ميييث الفاييي   العاديية وسييضي تيييثسي  وقيير تشييابهت نتييائج البةيييث ديي  الر  

 لمتسضيف لم  الرافعيةم واس ارتم  نض  التسضيف ودجاالت الرافعية.
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دييف رييالع بعييير  –وسييضي تيييثسي  فييعي  لمتسييضيف ا ةجيياب   ودييف   ييا ةسييت تج البامييثم
ضسير أي لم  المتمي ات المستقمة ل مضذو الرافعيةم بي ما ليل ي -تج ب التسضيف لمبعر لف الضمط

 تثسي  لباق  أبعاي التسضيف ا ةجاب  لم  المتمي ات الض يطة والتابعة ف  نمضذو الرافعية لمعم .
 أي أنة ال ةم ف الت بم بالرافعية لمعم  دف رالع التسضيف ا ةجاب  بش   وافح.

فالر ا ات الت  ت اولت التسضيف السمب  تضصمت ةلي  وسيضي لالقية  يمبية بييف التسيضيف 
م (Klassen & et.al, 2008ي ا ية )و  (م ,Al-Attiyah 2010) ي ا يةة دري  ي ا ية والرافعيي

(م Cao, 2012م وي ا ية )(Klassen & et.al, 2010 )م وي ا ة ( Cerino, 2014)  ا ةوي
(. بي ميا التي  ت اوليت التسيضيف ال شيط والرافعيية فقير  Brownlow, 2010 &Renee (ة  يا  وي

 Chu & Choi, 2005در   ي ا ة تضصمت ةل  وسضي لالقة دضسبةم 

 يا ضف  تل ئج ا بحث، نفصا ا ب حث ةم  نلا:
، و يتت ناو و حيبتتم األ تت ن ا  تتحا و خةبتتف ا ضتتغف  ة  ماشتت  ا طةبتتاضتتاورا ا ثيتتص  -1

 لب ...  ن أع   و       لو  حيبم االت     ا فةبةا، وا ذي يواع ةشك   ب شا 
 ما.يا  حيبم اال لاال ا لنظب

ةعتت  اتضتتم  اع  لعمتت   ا خا جتتفن ضتتاورا استتلثم ر ا ط يتتص ا نةوتتبص ا لتتا يتتن ا باتت   -2
،  لولما تظا اع اإليج ببص  مكفت ا  حبط ا عم  ا مخللةص، وا  لت  ا ا لتاا اع الرش دة 

 ا لنظبما وات   عاع يا ا عم .

مبتتص ،  لنا ماشتت نن ا طةببتتبن باماستتاع و  ةئاتتعضتتاورا  يف تتص ا عةيتت ا ا لتتا  تتااط  -3
 ا شعفر ة  لي نا  ن ا  ا ن دا    حبط ا عم .

ا ج د با   ا لفعبت  واإلرشت د يبمت  نلعلتم ةمحتبط  اش نن ا طةبببن م   ي  اا ة  م -4
 ا عم  ا ج  عا.

ا لحكع يا ا ضغف  ا مانبص، وا نفاي   لاك ا عم   ن  ةل ضبط ا عفا   ا مؤديص  ذ ك  -5
ظبما واالت     يا ا عمت ، أو ةطا تم ربتا ةطا م  ب شا  ث : ا لنسبس  ة لاال ا لن

 ب شا  ث : ا ل ر ب  لتو  حمت  ا موتئف بص و نمبتص ا شتعفر ةنهمبتص و عنتو ا فةبةتص 
  لماش  ا طةباة  نوبص 
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(. اسيي  تعييري  العبييا ات ال اتييية السييمبية فيي  2012أبييض أفا يييقم دةميير ؛و سيي اياتم لبيير الايي يل )
المجمية اال ينيية في   دايةم  وتةسيف الفالمية ال اتية االدايةمية. تقفيت التسضيف ا

   .27-15(   1) 9م العمض  الت بضية
(. 2013أبييض نييزاعم دعاوييية دةمييضي ؛ الةمييض يم فيي اا أمميير ؛و العجمييضن م دةمييضي العجمييضن  )

تضسهيييات اال يييراف ولالقتهيييا بتقيييري  الييي ات والتسيييضيف ا ديييايةم  لييير  طمبييية سادعييية 
  .154-111(م   2)27م المجمة الت بضيةبالممماة الع بية الهاشمية.  الي دضك

(. العالقة بيف التسضيف وتقري  ال ات لر  طال  الجادعة. 2011أع سبي م  ميماس بف ممر ) 
  .282-238(م   20م العري )دجمة العمض  االنسانية واالستمالية

الرافعيية لالنجيافم وبييف ا نهياك و  ل فا الضظيف م(. ي ا ة يي ادية العالقة بيف ا2003التابع م وسيهة )
 (.1)53م دجمة ألمية الت بية ال فس  لر  دضظف  قمل المةض يف سادعة الم صض  م

(.  مضك التسضيف  دبةث سرير ف  ي ا ة الشقصة الع بيية. بةيث دقير  2013الرنيلم دةمر )
ع دضفييييضلات مييييض  الييييرول  ا وع لم ألييييز البةييييضث واال تشييييا ات االستمالييييية لممييييمتم 

   العمض  االستمالية واالنسانية ف  العالل اال الد م يب .
فمضن العمي  ولالقتهيا بالرافعيية نةيض العمي  لير   ي ياء (. 2003الزلب م يالع دةمر ذةا  )

.   ييييالة داسسييييتي م نييييي  د شييييض  م ألمييييية ا قسييييا  ا دايةمييييية فيييي  الجادعييييات ا  ينييييية
 الت بيةم سادعةم اال يس.

. العييفم االديا ات الع بيية  يا  دباي ء لمل ال ف  الت بض  (. 2001لبر ال ممف )فنمضعم لماي 
 الاتا  الجادع .

(. التسييضيف االدييايةم  والمعتقييرات ودييا و اء المع فيية مضليية 2014 ييةمضعم ولييير شييضق  شييفيق )
-159م  م دصييي دجمييية ألميييية الت بيييية بالزقيييافيقي ا يييات ت بضيييية ونفسيييية. ولالقتهيييا 

  م بالتةصي  الر ا  . .211

(. دةيييييط العميييي م وااللتييييزا  الت ظيميييي م واالنييييرداو الييييضظيف  2009 يييي  اسم السييييير لبيييير الييييراةل )
لتييير ي  بالجادعييية  ارتبيييا  دعضادييي  فييي  نميييضذو الرافعيييية لمعمييي  لييير  ألضييياء  ي ييية ا

الجمعيييية المصييي ية لمر ا يييات لصيييرق نميييضذو ةيا ي فييي  دجييياع الت بيييية ولميييل الييي ف . 
 .111-63(م 63) 9 مال فسية

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%3A+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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التسييضيف لممهييا  ا دايةميييةم ونسييبة (. الب يياء العييادم  لسييمضك 2010 يي  اسم السييير لبيير الييراةل )
الرانضيييييية  تيفيييييي  المييييي ممانتشيييييا هم ودب  اتيييييةم ولالقتهيييييا بمسيييييتض  التةصيييييي  لييييير  تالد

م دجمة ألمية الت بية با  ماليميةوالمتض طة بم طقة لسي  بالممماة الع بية السعضيةة. 
 .70-1م 16العري 

(. دسيييتض  التسيييضيف ا ديييايةم  والرافعيييية ال اتيييية والعالقييية 2015السيييمم م طيييا ق لبييير العيييال  )
دجميية  بييية السييعضيةة.بي همييا ليير  طييال  ألميييات د يية الم  ديية واليييث فيي  المممايية الع

 .664-639(م   2) 16م العمض  الت بضية وال فسية
(. ي ا ييية لسيييمضك التسيييضيف ا ديييايةم  فييي  لالقتييية 2013صيييالحم دسيييعر لبييير العظييييل دةمييير )

ببعت د ضنات الرافعيية وا يت اتيجيات اليتعمل وبعيت المتمي ات لير  طيال  الجادعية. 
 .534-487(   2م لري )دجمة البةضث الت بضية

. شب ة العمض  الرافعية وا ت اتيجيات التعمل لر  سادعة السمطاس قابضا(. 2006ادف د    )الض
 .151-143(م   11-10ال فسية الع بيةم لري )

(م قييياا ديير  قيير   العضاديي  الت ظيمييية والرةمضن افييية فيي  1996الطجييلم لبييرهللا بييف لبييرالم   )
ة السييعضيةةم المجميية الع بييية لمعمييض  الت بييم بمسييتض  االلتييزا  الت ظيميي  بييا سهز  ا يا ييي

 .125-103(م 1)4ا يا يةم 

 لمطبالية الع بيية ال هضية . بي وتم لب ياس  يا ايا   القض  العادمة(. 1983لاشض م أممر صق  )

 وال ش .

المقيييياا الع بييي  لمتسيييضيف  اليييرايه ورصائصييية  (2011اليييرنيلم دةمييير )و  لبييير القيييالقم أممييير
م سادعة االدا ات الع بية المتةير م ليري ة لالبةاث الت بضيةالمجمة الروليالسي ضدت ية. 

 .225-201(م   30)

(. التسييضيف ولالقتيية بالصييةة ال فسييية ليير  االطفيياع والميي ا قيف. 2014لبيير هللام دةميير قا ييل ) 
 .78-51(م   56م العري )دجمة الطفضلة الع بية

. الاضييييت  يا  ع العمييي اال ييي  ال فسيييية واالستماليييية لمسيييمضك فييي  دجيييا(.2005لسييي  م لمييي  )
   الاتا  الةريث.

ي سييية المشيييقة الت ظيميييية لمضظيييائ  ا يا يييية الت بضيييية ولالقتهيييا (. 2012العطييييض م أدييي  دةمييير )
.   يييالة يألتيييض اهم نيييي  د شيييض   فييي  العمييي  والرافعيييية نةيييض العمييي  بييير ست  ال فيييا ليييف

ة لميياس الع بيييةم الت بيييةم اصييضع وايا   ت بضيييةم ألمييية العمييض  الت بييضي وال فسيييةم سادعيي
 اال يس.
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(. دةيييريات التسيييضيف ا ديييايةم م ولالقتهيييا بيييبعت المتميييي ات ال فسييييةم 2008ليييال م مسيييف أممييير )
 .306-255(م  2) 24م دجمة سادعة أ يضنوالر ا ية لر  لي ة دف طال  الجادعةم 

م الت بضيةدجمة البةضث (. أ مية الرافعية لالنجاف ف  اال شاي الت بض . 1986العم م بر  لم  )
 . 54-38(م  9) 3

(. لالقيية الرافعييية نةييض العميي  بييبعت المتميي ات الشقصييية والضظيفييية 2000العميي م بيير  لميي  )
م سادعيية قط مالسيي ة دجميية د ألييز البةييضث الت بضيييةليير  المييضظفيف فيي  يوليية الاضيييت. 

 . 104-79  م2000(م ي اي  17التا عةم العري )
فعية نةض العم  بيبعت المتميي ات الشقصيية والضظيفيية (م لالقة الرا2000العم م بر ية لم  )

ليييير  المييييضظفيف فيييي  يوليييية الاضيييييتم دجميييية د ألييييز البةييييضث الت بضيييييةم سادعيييية قطيييي م 
 .104-79(م 17)9

ي ا ية السيمضك االنسيان  الفي ي  والجميال   -السيمضك الت ظيمي (. 2000الق يضت م دةمر قا يل )
 الش وق. يا  م ا  يسم لماس 2. نف  الم ظمات االيا ية

(. ي ا ييية لسيييمضك التسيييضيف ا ديييايةم  فييي  لالقتييية بيييبعت 2013دةميييرم دسيييعر لبييير العظييييل )
دجميية د ضنييات الرافعييية وا ييت اتيجيات الييتعمل وبعييت المتمييي ات ليير  طييال  الجادعيية. 
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