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  الممخص:
بأف الصراع العاطفي )االنفعالي( في الحياة ىو جوىر  (Alexander, 1950)بّيف الكسندر 

ويؤدي الى تفاقميا، واف االفراد الذيف يعانوف مف  (Psychosomatic)االضطرابات النفسجمية 
صراع دافعي مزمف الذي يمثؿ لدييـ قوى دافعية عالية مرتبطة بالرغبة في التعبير عف الحاجات 

اض ضغط الدـ وضعؼ الجياز المناعي في الجسـ واالجياد بشكؿ مفرط وىؤالء ُيعانوف مف امر 
كذلؾ اف  (Pennebakers, 1985). ولقد وجد بنيبكرز  (Emmons,1991, P.142)العالي 

وربما مف المحتمؿ  Traumaticاالفراد الذيف ليسوا لدييـ ثقة باالحداث الحياتية الصعبة والصادمة 
واالصابة  (Ulcers)والقرحات  (Flus)نوبات االنفمونزا اف تتطور لدييـ امراض جسدية فيما بعد مثؿ 

الحاالت العاطفية )االنفعالية(  (Inhibit)، وعمى وفؽ بينيكرز ُيمثؿ كبح (Respirabry)التنفسية 
 Auto Nervousالتي ىي عممّية فّعالة ودافعية تتخذ طوؿ الوقت عمميا في الجياز العصبي الذاتي 

System ية كبيرة في الجسـ االنساني، ولمكفاح صراعاتو الخاصة وىو تعمؿ عمى تأثيرات سمب
متداخؿ ومرتبط بالرغبة في االنجاز او عدـ االنجاز، واف الصراع بيف أي كفاحيف ليدفيف ُيحدثاف 
تناقضًا باتجاه كال الكفاحيف ذلؾ الف متطمبات الحياة كثيرة واالىداؼ الحياتية تكوف بعضيا ذات 

كفاح مف اجميا، ولكي تكوف الكفاحات متوجية باالتجاه الصحيح ينبغي اف جاذبية وبريؽ تستمـز ال
 مخططات الذات داعمة تمؾ الكفاحات.تكوف 

 .(الكفاح الشخصي ، المعتقد الصحي ، طالبات كمية التربية لمبنات)الكممات المفتاحية : 
Personal struggle and its relationship to health belief among female 

students of the College of Education for Girls 

Ruqaya Rafid Shaker 

Iraqi University / College of Education for Girls 
Abstract : 

Alexander (1950) showed that emotional conflict in life is the essence of 

psychological disorders and leads to their exacerbation, and that individuals 

who suffer from chronic motivational conflict who have high motivational 
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forces associated with the desire to express needs excessively and these 

suffer From blood pressure diseases, weak immune system in the body and 

high stress (Emmons, 1991, P.142). It was also found by Pennebakers 

(Pennebakers, 1985) that individuals who do not have confidence in difficult 

life events 

Traumatic and traumatic patients may develop physical diseases later on, 

such as influenza attacks, ulcers, and respiratory injury (Respirabry). In the 

Auto Nervous System, it has significant negative effects in the human body, 

and the struggle has its own struggles, which are intertwined and linked to the 

desire to accomplish or not to accomplish, and that the struggle between any 

two struggles for two goals creates a contradiction towards both struggles 

because the requirements of life are many and life goals are some of them 

with An attractiveness and luster that necessitates the struggle for, and in 

order for the struggles to be directed in the right direction, the plans of the 

self must support those struggles . 

Key words : (personal striving, health believe, college of student).  

  
 

 :مشكمة البحث واىميتو
بأف الصراع العاطفي )االنفعالي( في  (Alexander, 1950)بّيف الكسندر  

ويؤدي الى تفاقميا،  (Psychosomatic)الحياة ىو جوىر االضطرابات النفسجمية 
واف االفراد الذيف يعانوف مف صراع دافعي مزمف الذي يمثؿ لدييـ قوى دافعية عالية 
ط مرتبطة بالرغبة في التعبير عف الحاجات بشكؿ مفرط وىؤالء ُيعانوف مف امراض ضغ

 ,Emmons,1991)الدـ وضعؼ الجياز المناعي في الجسـ واالجياد العالي 
P.142)  ولقد وجد بنيبكرز .(Pennebakers, 1985)  كذلؾ اف االفراد الذيف ليسوا

وربما مف المحتمؿ اف  Traumaticلدييـ ثقة باالحداث الحياتية الصعبة والصادمة 
والقرحات  (Flus)االنفمونزا  تتطور لدييـ امراض جسدية فيما بعد مثؿ نوبات

(Ulcers)  واالصابة التنفسية(Respirabry) وعمى وفؽ بينيكرز ُيمثؿ كبح ،
(Inhibit)  الحاالت العاطفية )االنفعالية( التي ىي عممّية فّعالة ودافعية تتخذ طوؿ

تعمؿ عمى  Auto Nervous Systemالوقت عمميا في الجياز العصبي الذاتي 
يرة في الجسـ االنساني، ولمكفاح صراعاتو الخاصة وىو متداخؿ تأثيرات سمبية كب
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ومرتبط بالرغبة في االنجاز او عدـ االنجاز، واف الصراع بيف أي كفاحيف ليدفيف 
ُيحدثاف تناقضًا باتجاه كال الكفاحيف ذلؾ الف متطمبات الحياة كثيرة واالىداؼ الحياتية 

مف اجميا، ولكي تكوف الكفاحات تكوف بعضيا ذات جاذبية وبريؽ تستمـز الكفاح 
متوجية باالتجاه الصحيح ينبغي اف تكوف مخططات الذات داعمة تمؾ الكفاحات 

(Pennabaker, 1985, P.178) . 
والسؤاؿ الذي يفرض نفسو ىنا ىو "ىؿ يكوف معنى الحياة بتحويؿ القوة الى فعؿ" 

يا تتجمى لنا الحياة عمى واالجابة تكمف في اننا اذا نظرنا الى الصورة االولى التي في
نحوىا لوجدنا اف حياتنا تختمط في نظرنا بعممية "تحقيقنا ذواتنا" فنحف نشعر كاف وجودنا 
ىو حزمة مف االمكانات التي تمتمس التحقؽ او مجموعة مف القوى الضمنية التي البد 

را ما لنا مف تحويميا الى وقائع فعمية ولعؿ ىذا ىو السبب في اف الحياة الشخصية كثي
تبدو فاعمية متحدة مع النشاط الخاص الذي نمارسو وكأف الذات ىي نفسيا حرية وفي 
ىذه الحالة ال يكوف الجسـ سوى االداة التي تسمح لمذات بتحقيؽ نفسيا بوصفيا روحا 
والحؽ اف االنساف ال يكاد يتطابؽ مع ذاتو في اية لحظة مف المحظات النو يشعر دائما 

 Louisف يحقؽ ذاتو ، ولعؿ ىذا ما عبر عنو الفيمسوؼ لويس لفال )بأنو ما يزاؿ عميو ا

Lavela,1946 حينما كتب يقوؿ "اف حياتي لتنحصر بتماميا في عممية البحث التي )
اقوـ بيا مف اجؿ العثور عمى ذاتي ، فأنا ابحث عف نفسي حتى اىتدي الى نفسي ، 

حياتنا تكاد تنقضي  وحياتي في صميميا ىي عممية تكويف نفسي "ومعنى ىذا اف
بأسرىا في تمؾ المسافة او ذلؾ الفاصؿ" الذي يفصؿ القوة عف الفعؿ او االرادة عف 
القدرة او النية عف الغاية او الرغبة عف اشباعيا واذا كاف مف شأف عممية تحقيؽ الذات 
اف تحقؽ الترابط بيف الداخؿ والخارج عف طريؽ الفعؿ الذي يحيؿ االمكاف الى واقع 

ا كاف في استطاعتنا اف نقوؿ اف الفعؿ كذلؾ ىو الذي يولد حقيقة األنا )ابراىيـ ، فربم
 ( .ٕٕٛ، ص  ٜٔٚٔ

( الى اف ىناؾ عناصر ثالثة تدخؿ في تكويف الفعؿ الحياتي ٜٙٗٔيشير ليفيؿ )
 االنساني :

 ما يحققو الفرد )ميمات الحياة( . -ٔ
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 ح الشخصي( المقاومة والجيد وما يجب اف يتغمب عميو )الكفا -ٕ
المادة التي يحاوؿ اف يمارس فييا فعمو )مخططات الذات(  -ٖ

(Levelle,1946,p.182) 

ولكي نعي ونفيـ ما اىمية تمؾ المفاىيـ وىي )ميمات الحياة والكفاح الشخصي 
ومخططات الذات ينبغي اوال تحديد الفرؽ بيف المتغير االوؿ )ميمات الحياة( وبيف 

مفاىيـ نفسية يكثر تداوليا في مفرداتنا في عمـ النفس  بعض ما لو صمة بالحياة مف
 وىي :

: فالضغط ىو التعرض لممشكالت او احداث تواجو  Life Stressضغوط الحياة  -ٔ
الفرد وتحدث ارباكا في توازنو نتيجة تيديده او تحديو وتتطمب منو القياـ بجيود اضافية 

( اما التعامؿ مع ٙٔ، ص  ٜٜ٘ٔلمعودة الى توازنو والمحافظة عميو )الحمو ، 
فيي ستراتيجيات يعتمدىا الفرد عند مواجيتو حدثا  Coping with stressالضغوط 

( ٚٔ، ص  ٜٜ٘ٔيؤثر في توازنو وذلؾ عف طريؽ تقويـ ىذا الحدث معرفيا )الحمو ، 
. 
: ىو شعور الفرد بالرضا والسعادة والقدرة عمى اشباع  Quality Lifeجودة الحياة  -ٕ

عف طريؽ ثراء البيئة ورقي الخدمات التي تقدـ لو في المجاالت الصحية حاجاتو 
،  ٕٔٔٓالفادة منو )بكر ، واالجتماعية والتعميمية والنفسية مع حسف ادارتو الوقت وا

 ( ٗٔص 
: ىو حالة يسعى االنساف الى الوصوؿ  The Meaning of Lifeمعنى الحياة  -ٖ

حؽ العيش مف اجميا وتحدث نتيجة اشباع الييا لتضفي عمى حياتو قيمة وعمنى يست
 ( .ٛٔ، ص  ٕٔٔٓدافعو االساس المتمثؿ بارادة المعنى )العامري ، 

: ىي اساليب يتبناىا الفرد في التعامؿ مع مشكالت   Life Styleاساليب الحياة  -ٗ
الحياة االساسية التي تتمثؿ بالحب وصداقة االخريف فيكتشؼ اسموب حياة جديد يكوف 

حقيؽ اىداؼ جديدة تتفؽ مع المصمحة االجتماعية وىي طريقة مميزة في توجيو ت
 ( ٕٜ، ص ٖٜٛٔالتفاعؿ مع البيئة وتمبية حاجات الفرد وتحقيؽ امالو ) شمتز , 
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أشػػػارت منظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة إلػػػى أّف الصػػػحة حالػػػة متكاممػػػة مػػػف الرفػػػاه الجسػػػمي, 
 أو وجود العجز.  والعقمي, واالجتماعي, وىي ليست غيابًا مجردًا لممرض

يالحػػػػػظ مػػػػػف تمػػػػػؾ اوشػػػػػارة تحقيػػػػػؽ التػػػػػوازف بػػػػػيف الجوانػػػػػب االجتماعيػػػػػة, والعقميػػػػػة,      
 Wellnessوالجسػػمية بػػػداًل مػػف غيػػػاب المػػرض, و كثيػػػرًا مػػا يسػػػتخدـ مصػػطمح العافيػػػة 

 لإلشارة إلى حالة الصحة القصوى التي يمكف الوصوؿ إليو. 
 (  ٜٖ, صٕٛٓٓ) تايمور, 

ي أنماط األمراض التي يصاب بيػا النػاس فػي العديػد مػف المجتمعػات حدث تغّير ف     
المتقدمػػػػة تكنولوجيػػػػًا, ففػػػػي مػػػػدة قريبػػػػة مػػػػف القػػػػرف العشػػػػريف كانػػػػت االضػػػػطرابات الحػػػػادة 

Acute Disorders  ,ىػػػػي اوصػػػػابة بػػػػاألمراض والمػػػػوت فػػػػي بقػػػػاع العػػػػالـ المختمفػػػػة
راض عمػػى وجػػو التحديػػد, المتقدمػػة منيػػا وغيػػر المتقدمػػة حضػػاريًا, ويػػذكر مػػف ىػػذه األمػػ

 وأمراض معدية أخرى. Pneumoniaوذات الرئة  Tuberculosisمرض السؿ 
واالضػػػػطرابات الحػػػػادة ىػػػػي أمػػػػراض قصػػػػيرة المػػػػدى, وغالبػػػػًا مػػػػا يسػػػػببيا التعػػػػرض      

 لمفيروسات والبكتريا, وعادة ما يتـ الشفاء منيا نتيجة العالج. 
, خاصػػة أمػراض القمػػب, Chronic Illnessأمػا انف فأصػبحت األمػػراض المزمنػة      

 والسرطاف, والسكري, تشكؿ السبب الرئيس لمعجز والوفاة. 
واألمػػراض المزمنػػة ىػػي أمػػراض تتطػػور بػػبطء ويعػػيش المصػػابوف بيػػا لمػػدد زمنيػػة      

طويمة, وال يمكف الشفاء منيا في األغمػب, ولكػف مػا يحػدث ىػو محاولػة الػتحكـ بتطورىػا 
 (. ٘ٗ, صٕٛٓٓعالجو )تايمور,  مف المريض والمشرفيف عمى

اف ىذه األمػراض تتسػّبب جزئيػًا مػف عوامػؿ اجتماعيػة ونفسػية متعػددة, فعمػى سػبيؿ      
المثاؿ, تتظافر العادات الشخصية الصػحية, كنظػاـ التغذيػة والتػدخيف فػي أمػراض القمػب 

 (. ٙٗ, صٕٛٓٓوالسرطاف ) تايمور, 
فػػػػػأمراض القمػػػػػب تتظػػػػػافر فييػػػػػا عوامػػػػػؿ التػػػػػدخيف والسػػػػػمنة وضػػػػػغط الػػػػػدـ المرتفػػػػػع      

 والكولستروؿ ونمط الحياة المتسـ بكثرة الجموس. 
والسػػػػػرطاف تتظػػػػػافر فيػػػػػو, تػػػػػدخيف التبػػػػػ , ونظػػػػػاـ تغذيػػػػػة غيػػػػػر مناسػػػػػب, والكحػػػػػوؿ,      

 والتعرض لممموثات البيئية. 
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واألمراض الدماغية والوعائية ) السكتة القمبية ( تتظافر فييا, تدخيف التب , وضغط      
 الدـ المرتفع, والكولستروؿ, ونمط حياة المتسـ بكثرة الجموس. 

 وأمراض الرئتيف المزمنة يتظافر فييا, تدخيف التب , والتعرض لممموثات البيئية.      
تجاىؿ اسػتخداـ حػزاـ األمػاف, و تعػاطي الكحػوؿ, إما إصابات الحوادث فتنجـ عف      

 (. ٖٕٔ, صٕٛٓٓ) تايمور, Home Hazardsوالحوادث المنزلية. 
إال أّف أمراض القمب والشراييف ىي القاتؿ األوؿ عمى الئحة أسػباب المػوت السػبعة      

يكػػي األكثػػر فتكػػًا بالبشػػر اليػػوـ, ففػػي الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة مػػثاًل يمػػوت مميػػوف أمر 
شخصػًا  ٕشخصًا كػؿ يػوـ, أي  ٕٛٚٚجراء اوصابة بأمراض القمب والشراييف, فيموت 

شخصًا بنوبة قمبية قاتمػة فػي السػنة الواحػدة أي  ٕٓٓٓ٘كؿ ثانية, أما في لبناف فيموت 
 شخص سنويًا. ٓٓٓٓٔنوبة قمبية قاتمة لكؿ  ٘٘
ث الظروؼ اف ماّمر ويّمر بو المجتمع العراقي مف تحوالت وتحديات واحدا 

االستثنائية ومنذ سنوات اسيمت في رسـ نظرة الناس الى الحياة والمستقبؿ، فالحوادث 
المفاجئة كالتفجيرات والمفخخات والخطؼ والتيجير وغيرىا جعؿ الناس يتحركوف بحذر 
شديد مع توقعات سمبية عف واقعيـ ومستقبميـ، ىذا الوضع الضاغط والقمؽ احاؿ 

تادة التي تشكؿ احيانًا اعباء عمى الفرد التي يؤدييا بتثاقؿ ومف الميمات التقميدية المع
دوف دافعية مشغواًل عنيا بالواقع المؤلـ وحالة الالأماف الذي اصبح سمة العصر فكيؼ 
بالميمات المتبكرة او الجديدة او اية محاولة لموصوؿ الى تحقيؽ انجازات تحتاج بصورة 

فاحات وجيود كبيرة لتحقيقيا كمما كبرت او بأخرى الى وضع مخططات تحتاج الى ك
وتشعبت وزادت فائدتيا العممية او النظرية، تمؾ الظروؼ القياسية كميا حالت دوف 
اظيار ىذه االنجازات وبروزىا في ارض الواقع ىذا مف جانب ومف جانب اخر ىناؾ 
بعض االمور التي قد تبدو ايجابية اسيمت كذلؾ في تقويض الميمات وىو )النظاـ 
الوظيفي( اذ اصبحت الوظيفة المالذ انمف، واصبح السعي مف اجميا قمة الكفاحات 
لدرجة القياـ احيانًا ببعض االعماؿ المنافية لالخالؽ والمبادئ كالرشوة والمحسوبية 
لموصوؿ الييا، ففي الوقت الذي يكسب بعض الناس ماديًا مف وراء ىذه االفعاؿ اال اف 

مف الناس كذلؾ مف يشؿ قدراتو ويحوؿ بينو وبيف اية ىناؾ مف يحبطو ىذا الوضع و 
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كفاحات او مخططات مجدية ىادفة، وىناؾ مشكمة النظاـ الحكومي الذي الـز العامميف 
برواتب محددة ) عمى الرغـ مف االرتفاع البيني باالجور( والترقيات الثابتة التي ال 

لجيود لمتميز وخمؽ روح تخضع لمتقييـ والمفاضمة مما يساعد عمى التقاعس عف بذؿ ا
المنافسة ولموصوؿ الى مواقع متقدمة في الوظائؼ وحتى ىذه المواقع باتت مخصصة 

 الفراد معينيف . 
 واف مشكمة البحث التطبيقية فيي:

)كمية ما طبيعة الكفاحات الشخصية التي يسعى الييا االفراد ضمف عينة البحث -ٔ
 التربية لمبنات(؟

رتباطية بيف الكفاح الشخصي والمعتقد الصحي لدى طالبات ما طبيعة العالقة اال -ٕ
 كمية التربية لمبنات؟ 

إال أّننا في العراؽ ال نمتمؾ مثؿ ىذه اوحصاءات لألسؼ الشديد, المشكمة مرتبطػة      
بغياب اوحصػاءات, فاألدلػة كثيػرة عمػى إمكانيػة الػتحكـ باحتمػاؿ اوصػابة أو ال بمػرض 

إذا كاف ىذا المرض سيتطور سمبيًا إذا ما تمػت اوصػابة بػو. القمب, ويمكف أف نقرر ما 
وتؤكػػد الدراسػػات الحديثػػة المثيػػرة يوميػػًا أف باومكػػاف تجنػػب اوصػػابة بػػأمراض القمػػب أو 
الشػػػفاء منيػػػا بوسػػػاطة الغػػػذاء والمكّمػػػالت الغذائيػػػة, وتف األواف أْف ال يفػػػوت أبػػػدا تغييػػػر 

 (.ٙ-٘, ص ٕٓٓٓالوضع الصحي ) كاربر, 
مػػػف فمسػػػفة عامػػػة مفادىػػػا اف  Health Promotionفكػػػرة االرتقػػػاء بالصػػػحة تنطمػػػؽ 

الصػػحة الجيػػدة ىػػي نتػػاج انجػػاز شخصػػي تراكمػػي, فيػػي عمػػى المسػػتوى الفػػردي تتضػػمف 
فػي مرحمػة مبكػرة مػف  Health Habits Systemالقيػاـ بتطػوير نظػاـ عػادات صػحي 

 عمر الفرد, والمحافظة عميو في مرحمة الرشد والشيخوخة. 
أمػػا عمػػػى المسػػػتوى الطبػػػي, فيػػي تتضػػػمف تعمػػػيـ النػػػاس كيفيػػة الوصػػػوؿ إلػػػى إتبػػػاع      

ومسػػاعدة الفئػػات األكثػػر عرضػػة لمخػػاطر  Health Life Styleأسػػموب حيػػاة صػػحي 
صػػحية معينػػة عمػػى سػػموؾ طريقػػةن تمكػػنيـ مػػف االنتبػػاه لمػػا يمكػػف اف يتعرضػػوا إليػػو مػػف 

رة االرتقػػاء بالصػػحة تتضػػمف المخػػاطر, و أمػػا عمػػى صػػعيد التخصػػص النفسػػي, فػػ ّف فكػػ
تطػػوير نظػػاـ تلػػدلخؿ يسػػتيدؼ مسػػاعدة النػػاس عمػػى القيػػاـ بممارسػػة السػػموكيات الصػػحية 
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Health Behaviours  ويتضمف تركيػزًا عامػًا عمػى الصػحة الجيػدة, وتػوافر المعمومػات
التي تساعد الناس عمى تطوير نظاـ حياة صحي, والمحافظػة عميػو, كمػا يتضػمف تػوافر 

الوسػػػائؿ التػػػي تسػػػاعد النػػػاس عمػػػى تغييػػػر العػػػادات السػػػيئة الضػػػارة بالعػػػادات المصػػػادر و 
 الصحية. 

ويمكػػف لوسػػائؿ اوعػػالـ أف تسػػيـ فػػي االرتقػػاء بالوضػػع الصػػحي, وذلػػؾ مػػف خػػالؿ      
البػػراما التثقيفيػػة التػػي تبػػّيف لمنػػاس المخػػاطر التػػي تترتػػب عمػػى القيػػاـ بسػػموكيات معينػػة, 

 (. ٕٔٔص ,ٕٛٓٓمثؿ التدخيف ) تايمور, 
ويعمػػػؿ عممػػػاء نفػػػػس الصػػػحة فػػػػي عػػػدد مػػػف المؤسسػػػػات التربويػػػة التػػػػي تنػػػيط بيػػػػـ      

مسػػؤولية تثقيػػؼ األطبػػاء والممرضػػات وغيػػرىـ مػػف العػػامميف فػػي الميػػف الصػػحية وبقيػػة 
عممػػػاء الػػػنفس, عمػػػى تقػػػديـ مسػػػاقات تتعمػػػؽ بأىميػػػة العوامػػػؿ النفسػػػية واالجتماعيػػػة فػػػي 

 (.  ٜٕٙ, صٖٕٓٓالصحة والمرض ) كوليكاف وتخروف, 
كمػػا يمكػػف لمتشػػريعات اف تسػػيـ فػػي االرتقػػاء بالمسػػتوى الصػػحي, وذلػػؾ مػػف خػػالؿ      

سػػف قػػوانيف معينػػة يمكػػف اف تقمػػؿ مػػف التعػػرض لممخػػاطر, كتمػػؾ التػػي تتعمػػؽ باسػػتخداـ 
أحزمة األماف, وتجييز السيارات بمقاعد خاصة يجمس عمييا األطفاؿ لمحد مػف حػركتيـ 

 (. ٕٚٔ, صٕٛٓٓتايمور, في أثناء القيادة ) 
إّف العوامػػؿ السػػموكية والعػػادات الشخصػػية واألسػػموب فػػي الحيػػاة تػػرتبط بػػاألمراض,      

إلػػى أّف عوامػػؿ التػػدخيف   Doll & Petol 1981حيػػث أشػػارت دراسػػة دوؿ و بيتػػو 
وعػػػادات الغػػػذاء واوكثػػػار مػػػف تنػػػاوؿ الكحػػػوؿ و تػػػرؾ التمػػػاريف الرياضػػػية أدت إلػػػى رفػػػع 

 باألمراض الوعائية القمبية. مخاطر الوفاة 
واجػػػػرى بحػػػػث حػػػػوؿ تػػػػأثير السػػػػموؾ عمػػػػى المػػػػرض, إذ أوضػػػػحت دراسػػػػة أخػػػػرى أّف      

ممارسػػة األفػػراد لتصػػرفات سػػموكية صػػحية ليػػا ارتبػػاط بتقميػػؿ اوصػػابة بػػالمرض ومنيػػا, 
, وتناسػػب الػػوزف مػػع طػػوؿ العمػػر وغيرىػػا, بينػػت اف زيػػادة التصػػرفات  عػػدد سػػاعات النػػـو

 ت بقمة اوصابة بالمرض.  الصحية ارتبط
وبينػػػت دراسػػػة ثالثػػػة وجػػػود عالقػػػة بػػػيف نػػػوع العمػػػؿ والممارسػػػات الصػػػحية, فأشػػػارت      

الممرضػات إلػػى احتفػػاظيف بعمبػػة اوسػعافات األوليػػة فػػي البيػػت, أمػا المعممػػات فقػػد بػػذلف 
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 اىتمامًا خاصًا لممحافظة عمػى الػوزف وزيػارة طبيػب األسػناف دوريػًا وتنػاوؿ الطعػاـ بشػكؿ
معقوؿ, في حيف مارست الطالبات الرياضة وامتنعف عف التدخيف وأمضيف ما يكفي مػف 

( ) كوليكػاف وتخػروف,  Turk, Ruelya Salovay, 1981الػزمف فػي اليػواء الطمػؽ. ) 
 (.  ٕٓٛ-ٕٛٚ, صٖٕٓٓ
وعمى الرغـ مف كثػرة المتغيػرات التػي تػرتبط بالمعتقػد الصػحي, إال أف الباحػث يػرى      

كػػػػز السػػػػيطرة الصػػػػحي متغيػػػػرًا يحتػػػػؿ أىميػػػػة بالغػػػػة فػػػػي عالقتػػػػو بالمعتقػػػػد فػػػػي متغيػػػػر مر 
 الصحي, إذ إّف كال المتغيريف يطبعاف الشخصية بنمطية خاصة. 

اف مركز السيطرة يساعد عمى تفيـ دوافع انخريف والتخطيط طويؿ المدى ويشػجع      
ًا أكثػػػر (. ويعطينػػػا فيمػػػ ٜٕٙ, صٜٙٛٔالفػػػرد أيضػػػا عمػػػى التكيػػػؼ األفضػػػؿ ) فيػػػرز, 

لمشخصية, إذ يقسـ األفراد إلى داخمييف وخارجييف, فالداخميوف يموموف أنفسػيـ أكثػر ممػا 
 (. Lefcourt, 1976, p.85يفعمو الخارجيوف ) 

 اىداف البحث :
 -تيدف البحث الحالي :سي
 قياس الكفاح الشخصي لدى طالبات كمية التربية لمبنات وفقا لػ .ٔ

 العينة ككؿ  -أ
 )الثانية والرابعة(  حسب المرحمة -ب

 قياس المعتقد الصحي لدى طمبات كمية التربية لمبنات وفقا ؿ .ٕ
 حسب المرحمة )الثانية الرابعة( .-العينة ككؿ    ب-ا
بيف الكفػػػاح الشخصػػػي والمعتقدالصػػػحي لػػػدى طالبػػػات كميػػػة العالقػػػو االرتباطيػػػة -ٖ

 والرابعة (ؿ العيف ككؿ وحسب المرحمة )الثانية التربية لمبنات وفقا 
 

 حدود البحث : 
يتحدد البحث الحالي بطالبات كمية التربية لمبنات الجامعة العراقية لمختمؼ 

   ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓاالختصاصات ولممرحمتيف الثانية والرابعة ولمعاـ الدراسي 
 تحديد المصطمحات
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 : Personal Strivingاواًل : الكفاح الشخصي 
 عرفو كؿ مف :

ىو تكرار حدوث االىداؼ التي تميز السموؾ  ( :Emmons, 1989ايمونز ) -1
اليادؼ لمشخص وىو ما يحاوؿ الشخص القياـ بو نمذجيًا او ظاىريًا 

(Emmons,1989,p.92. ) 
ىو اىداؼ متكررة يحاوؿ الشخص اف ينجزىا في  ( :Emmons, 1992ايمونز ) -2

 ( .Emmons,1992,p.554حياتو )
الى االنواع المميزة لالىداؼ التي يحاوؿ يشير  ( :Emmons,2006ايمونز ) -3

 ( .Emmons,2006,p.1الفرد تحقيقيا عف طريؽ سموكو اليومي )
انو ىدؼ شخصية مقبولة شعوريا ذات معنى يسعى الييا االشخاص وعرفو ايضا  -4

 ( .Emmons,2006,p.1في حياتيـ اليومية )
لشخص تحقيقيا بوصفيا انو يشير الى االىداؼ المثالية التي يحاوؿ ا كما عرفو -5

تمثيالت داعمة ومساندة فردية ومعرفية ، وىي تعبير رئيس لمتوجو المستقبمي واىداؼ 
 ( .Emmons,2006,p.1الحياة )

ىو ادراؾ الفعؿ الناشئ عف دافعية االنساف  ( :Emmons,2013تعريف ايمونز ) -6
ىو اىداؼ شخصية وفيمو النو يركز عمى الحركة السموكية تجاه نقاط نيائية محددة و 

تعد تمثيالت ادراكية معرفية تؤوؿ بوصفيا احداثا او عمميات تعمؿ وسيطا محددا 
لمسموؾ عمى وفؽ اىداؼ وظيفية تقع بيف سموكيات معينة واستعدادات دافعية وتعد 

 ( .Emmons,2013اىدافا متكررة يحاوؿ الشخص اف ينجزىا او يحققيا في حياتو )
( بوصفو تعريفا نظريا التزمت ٖٕٔٓيؼ السابؽ )ايمونز ، وقد اعتمدت الباحثة التعر 

 بو في بناء مقياس الكفاح الشخصي .
 ثانيا : المعتقد الصحي

 (  Ajzen 1991) يعرفو آيزن. ٔ
بأّنو نية األفراد أداء سموؾ عندما يقومونو ايجابيًا معتقديف قبولو مػف انخػريف ويكػوف    

 (. Courenya & McAuley, 1995, p501مسيطرًا عميو  ) 
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 ( 2003يعرفو كوليكان وآخرون) . ٕ
بأنػػو سػػموؾ األفػػراد الصػػحي بنػػاًء عمػػى إدراكيػػـ خطػػورة الحالػػة الصػػحية, وتحمػػيميـ       

 التكاليؼ واألرباح الناجمة عف اوجراء الوقائي المقترح لتمؾ الحالة. 
 ( .ٜ، ص  ٕٔٔٓ( )حداد ،  ٖٚ٘, صٖٕٓٓ) كوليكاف و تخروف, 

 
 :النظرياالطار 

 Neutrotic's (Horney, 1945)/ الكفاح الشخصي )الُعصابي( ليورني اوال

(personality striving) 
في نظريتيا عف الشخصية في اف السعي  (Horney, 1945)ركزت ىورني  

ىي إحدى الطرائؽ المتقدمة في  Possessionوالممكية  Prestigeالى القوة و المكانة 
والراحة في مقابؿ القمؽ والضعؼ، Reassuranceمجتمعنا لمحصوؿ عمى الضماف 

وألي ىدؼ مف االىداؼ يسعى الفرد ويرغب في البحث عف الطمأنينية طوؿ حياتو، 
الذي رأت انو يسود في Neurotics strivingوقد أطمقت مصطمح الكفاح العصابي 

ال سيما في القوى االجتماعية والظروؼ التي يوجييا االفراد المجتمعات بأعتماد 
الطفولة وىذه الظروؼ اما اف تشبع وترضي حاجات الطفؿ لمسالمة واالماف او تحبطيا 

اذًا واذا تسببت ىذه الظروؼ في احباط الحاجات ستكوف النتيجة السموؾ العصابي، 
انو اذا توافرت Horneyفالعصبية والصراع ليسا مصير كؿ الناس والحظت ىورناي 

لمطفؿ ظروؼ طفولة مناسبة فسينمو ويتطور ليصبح شخصية متكاممة وىذا يعتمد عمى 
فعند موىبة الشخص الفسمجي وتكونيو ىذا فيما لو تعاممنا معو بوصفو وحدة متكاممة، 

الشخص السوي صورة النفس تُبنى عمى تقديـ واقعي لقدراتو وامكاناتو وضعفو واىدافو 
 ( 107، ص1938مع االخريف )شمتز،  وعالقاتو

فالصورة الحقيقية لمنفس الواقعية مرنة وديناميكية تتغير عمى وفؽ الفرد وىي  
ونموًا ووعيًا جديدًا وأىدافًا جديدة والصورة الواقعية ىي دائمًا جزئية تعكس قوى جديدة، 

واذًا ىي ، )شيء نكافح مف أجمو( لنضفي عمى حياتنا الرفاىيةتكمميا الدافعية وىدؼ 
وتقود الفرد الف النفس الواقعية ديناميكية واالىداؼ ديناميكية، تعكس وتقود الفرد معًا، 
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 ,Horney, 1945)نحو تحقيؽ ىذه االىداؼ المرحمية في اثناء مراحؿ الحياة 

P.162) . 
وىي ليست اما صورة النفس عف العصابي فيي جامدة، غير مرنة، عنيدة،  

وتصبح مستبدة تتطمب وىي ليست دافعًا لمنمو لكنيا عائؽ لو، ىدفًا لكنيا فكرة ثابتة، 
التمسؾ المتصمب بأحكاميا القطعية فعمى سبيؿ المثاؿ اف الشعور بالقوة لدى الشخص 

يكوف فطريًا وعندما ينشأ عمى ىذه القوة يكوف بأستطاعتو تحقيؽ  االعتيادي منذ والدتو
وسواء اكانت قوتو في ، (Superior personal Strength)صية العميا قدراتو الشخ
اـ نضجو او  Mental capacitiesاـ قدرات عقمية  Physical strengthقدرة بدنية 

مف عائمتو اـ حكمتو اـ كفاحو مف اجؿ القوة عف طريؽ االتصاؿ وطمب االسناد 
او انتسابو الى ارضو التي تشعره بالقوة ويكافح مف اجؿ جماعتو السياسية او المينية، 

بينما الحصوؿ عمييا او فكرة عممية حديثة او الكفاح مف اجؿ فتوى دينية معينة وىكذا، 
 (Hatred)الكفاح العصبي يكوف مف اجؿ القوة والنفوذ وينشأ مف القمؽ والضغينة 

طبيعي مف اجؿ النفوذ فيو اما الكفاح ال(Feelings of inferiority)ومشاعر النقص 
عف العامؿ فضاًل  (Neurotic of weakness)ينشأ مف القوة وعصاب الضعؼ 

الذي يضيؼ شعورأ الحضاري الذي يؤثر في الشعور بالقوة والبناء االجتماعي لممجتمع 
 (Horney, 1945, P.162)باالماف بشكؿ اكبر 

اف الكفاحات العصابية مف اجؿ القوة  (Horney, 1945)واضافت ىورني  
والمكانة تعمؿ عمى انيا وسائؿ حماية ضد القمؽ فحسب وانما تعمؿ بوصفيا منافذ 

، (Repressed hostility)كذلؾ مف خالليا يتـ التخمص مف العداء المخفي المكبوح 
وىو احد  (Helplessness)اذ اف الكفاح مف اجؿ القوة يستعمؿ حماية ضد العجز 

وُيعلد العصاب مستيجنًا ألي مظير لمفوز او الضعؼ ناصر الرئيسة المسببة لمقمؽ، الع
يعدىا الشخص الطبيعي انيا عامة او ذات مكانة الذي سوؼ يتجنب المواقؼ التي 

مثؿ قبوؿ التوجيو والنصيحة او المساعدة او اي نوع مف االتكاؿ عمى اشخاص او 
حتجاج ضد العجز ال ينشأ في الحاالت اف ىذا االظروؼ او اي اتفاؽ مع االخريف، 

فعند شعور الشخص  العصابي بالعجز مثاًل جميعيا فجأة ولكنو يزداد تدريجيًا، 
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وفرض  Self assertionومواجيتو معوقات عندىا يكوف اقؿ قدره عمى تاكيد ذاتو 
نفسو عمى االخريف والشخص الضعيؼ يصبح اكثر قمقًا منقادأ الى االخريف نتيجة 

لشديد وعندىا يستعمؿ الكفاح العصابي لغرض االستشعار بالقوة وتشكيؿ اداة ضعفو ا
 ,Horney, 1945) (Insignificant)حماية خطر الشعور باالىماؿ او الضآلة 

P.166) 
َل   ىي  (Neurotic striving)واف قيمة الشخص الذي يكوف كفاحو عصابيًا

في استعماؿ القوة التي يعتقد صاحبيا ( Irrationalقيمة متصمبة )فكرة غير عقالنية 
، واف Prideانو يستطيع السيطرة عمى اي شيء وكؿ شيء وتكوف مرتبطة بالفخر 

ويشعر بالخزي يمضي طوياًل في معرفة ما الذي يعد ُضعفًا حقيقيًا،  الشخص العصابي
 وىوفي حالة شعوره بالقمؽ ويكره نفسو في حاؿ عدـ قدرة االخريف عمى التوافؽ معو، 

كما اف االشكاؿ الخاصة لمثؿ ىذا الكفاح مف قمؽ مف اخفاء ىذه الحقيقة عف االخريف، 
اجؿ القوة سوؼ تؤخذ بأعتماد مف تنقصو القوة ويتخذ شكؿ ضُعؼ في الوعي 

Consciously ،واف الميوؿ في اي شيء سرًا،  والشعور بالغضب في حالة ابقاء
لدرجة انيا ال تشمؿ الشخص نفسو بؿ  (Repressed)السيطرة ربما تكوف مكبوتة 

ف ذا حتى االخريف المقتنعيف بو ليسمح فيما بعد لالخريف بالتمتع بمساحة مف الحرية، 
كبح الشخص رغبتو في السيطرة بالكامؿ فربما يكوف لديو مشكالت بدنية  تتمثؿ في 

 .(Horneyk 1945, P.168)نوبات الـ وُصداع شديديف واضطرابات معوّية 
رضى ىذا النوع مف الكفاح العصابي يجدوف مف الصعوبة السماح اف م 

ألنفسيـ في التنقؿ واالندماج في عالقات حرة وذلؾ الف ىذا يعني فقداف السيطرة عمى 
وثيقًا بيذا اف موقؼ الشخص يرتبط ارتباطًا كؿ ما حوليـ ودخوليـ في عالـ جيوؿ، 

خير او اي انتظار يكوف مفروضًا الجانب مف الكفاح مف اجؿ القوة والسمطة واف اي تأ
مصدرًا لالثارة ( ويكوف Traffic lightsعميو حتى عند انتظار )االشارة المرورية 

Arousal  وُىـ ال ُيظيروف لالخريف اىتماميـ وال يعترفوف بالتغيير،  عبروفال يُ وانيـ
الالئي لدييف اما الفتيات عدـ اكتراثيـ بالتغيير الف ذلؾ سيتسبب بمتعة فقداف اثارتيـ، 

كفاح عصبي فّيف ال يستطعف اف ُيحِبْبف رجاًل ضعيفًا وال يستطْعف التوافؽ مع رجؿ 
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فُيف الضرورة وألي ظرؼ كاف،  قوي يتوقعف مف شركائيف التخمي عنُيف عندما تقتضي
الرجؿ القوي جدًا وفي الوقت ذاتو الرجؿ الضعيؼ The heroيبحثف عف الرجؿ البطؿ 

اما الموقؼ االخر في الكفاح الجؿ دوف تردد، ى رغباتيف جميعًا مف جدًا بحيث ينقاد ال
حتى واف عف رأي او نصيحة  (Giving in)القوة والسمطة ىو التخمي او االستسالـ 

واف التفكير بالقياـ بذلؾ فحسب يثير كانت صائبة وىو شعور بالضعؼ بالنسبة الييـ، 
واف االشخاص يعّدوف ىذا الموقؼ ميمًا ليـ يميموف الى تعمـ ، Rebellionفييـ التمرد 

واف التعبير خمفية معموماتية وامتالكيا ويتركوف الخوؼ جانبًا ويتخذوف موقفًا مضادًا، 
ربما يصرؼ وقتو وطاقتو التي ىو المقاومة الخفية العصابية فمثاًل العاـ ليذا الموقؼ، 

مف متعة واف قناعتو ورضاه في حالة النجاح ربما ال تتالئـ مع مقدار ما يحصؿ عميو 
  -ليا مصدراف:

 االوؿ: شعوره بأنو قد خدع االخريف وتحايؿ عمييـ .
،  ٕ٘ٔٓ( )المفتي ،  Horney   ،1945  ،p.175)الشعور بأنو قد تذاىـ . الثاني: 

 (ٜٔص
 :(Personal Theory)لمكفاح الشخصي  Emmons, 1991)/ نظرية ايمونز اً ثاني
نظامًا قاعديًا لتصنيؼ الكفاحات  (Emmons, 2000)لقد طّور إيمونز  

الخارجي، -التجنب، الكفاح الداخمي–، تتمثؿ في "القرب فئة  (12)الشخصية داخؿ 
االنجاز والحميمية والسمطة وتقييـ الذات والنمو الشخصي والصحة واالنتاجية 
والروحانية وىزيمة او قير الذات وسوء التكييؼ، "، ثـ اضاؼ شيمدوف وكاسر 

(Kasser& Shelden, 2001)  الفئات فئة اليوية الى ىذهIdentity والمرح ،fun 
 . (Kasser& Shelden, 2001,p.332)ئة ف (14)فأصبحت 

 : Avoidance vs Approachالتجنب  –التقرب . ٔ
تصنؼ رغبة الناس في التقرب مف االىداؼ اوالحصوؿ عمى انجاز او  

او ىي محاولة الشخص االمتناع عف عمؿ ما يعد سمبيًا مثؿ االحتفاظ بشيء ما، 
او اخفاء تجنب التمييز العنصري او العنؼ او تجنب البكاء اماـ االخريف مثأل، 

او الرغبة في االستحواذ المشاعر او التشنا او العيش مف دوف خوؼ مف شيء ما، 
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واختمؼ جتماعية، وامتالؾ اشياء معينة او مثال عدـ السماح بالتدخؿ في حياتو اال
التجنب  -العمماء حوؿ تحديد اصوؿ توجو االىداؼ في طريقة مفيوـ التقرب

prespective Approach- Avoidance  التي تمثؿ احدى الكفاحات الشخصية
لالفراد عمى وفؽ نظرية ايمونز في كوف ىذه االىداؼ ىي محاولة لتحقيؽ اىداؼ قريبة 

امضة او منع ا مثاًل )تجنب اىداؼ بعيدة غوميمة او انيا محاولة لتجنب شيء م
 .اىداؼ معينة أساسية(

 Interpersonal . vs. الكفاح داخؿ الشخص وعبر االشخاص )بيف االشخاص( ٕ

Intrapersonal 

الى الحالة الوجدانية )الداخمية( او التعبيرات العاطفية بيف االفراد )كفاح ويشير  
خارجي(، او تحسيف الثقة بالنفس )كفاح داخمي( و المحافظة عمى الصحة )كفاح 

المحافظة عمى انطباعات جيدة عف االخريف )كفاح خارجي(، سواء داخمي( وكذلؾ 
و يقصد حالة الشخص االنفعالية اكاف الكفاح يشير الى شخص ما اـ الى اخريف فأن

)حالتو الداخمية او السعي الى تحقيؽ االىداؼ( او حالتو وقت تعبيره عف انفعاالتو 
 الداخمية في اثناء كفاحو الداء الميمات.

والفوز واالىتماـ وىو انجاز االىداؼ وتفعيؿ االداء، :Achievementاالنجاز . ٖ
بمشروع معيف او الرغبة بالبقاء في افضؿ حاؿ مثؿ البدء بالنجاح . والكفاية الذاتية، 

الشخصية التمّيز موازنة االخريف او مثال ادراؾ القدرات في العمؿ والتوافؽ مع معايير 
 او العمؿ باتجاه تطوير القدرات الى مستويات اعمى .

وىو وجود االخريف في حياة الفرد والرغبة في تأسيس  :Affiliationاالنتماء . ٗ
عالقات معيـ ومحاولة اصالح ذات البيف والبحث عف القبوؿ واالىتماـ بالمصداقية 

او اصالح العالقات بيف معيـ واالحساس بالمسؤولية تجاىيـ باالرتباط بيـ ، 
الحالييف، وتجنب الممؿ بالبحث عف االصدقاء الجدد عف طريؽ االصدقاء االشخاص، 

 وتجنب الوحدة ، مثال انا ودود مع االخريف حتى يحبونني .
ىي اىداؼ تعبر عف الرغبة في البحث :Intimacyالحميمية او االلفة او المودة . ٘

)الحب او الصداقة وااللتزاـ  عف التأثيرات االيجابية و التقارب في العالقات الشخصية
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اي كؿ ما سؤولية تجاىيـ واالخالص ليـ، او االىتماـ بأشخاص اخريف( والشعور بالم
يتعمؽ بالسموكيات السميمة او المزاجية في حياة االشخاص والعالقات المتبادلة 

مثؿ مساعدة االصدقاء وتركيـ يعرفوف اني اىتـ بيـ او قبولي لالخريف االنتاجية، 
 وعمى ما ىـ عميو .

وىي اىداؼ تعّبر عف الرغبة في البحث عف   :Powerالسمطة والنفوذ )القوة( . ٙ
الشيرة والشعبية والسيطرة والتأثير في االخريف والقدرة عمى االقناع واستثارة مشاعر 
االخريف عف طريؽ موازنة الشخص بنفسو والتنافس مع اخريف واعطائيـ السند 

مسؤولية والمساعدة حتى عند عدـ طمبيا لشعور الشخص ذي السمطة والنفوذ والقوة بال
 .يجب اف اكوف عند مستوى المسؤوليةتجاه ذلؾ مثال لكي اكوف مسؤوال عف عائمتي 

ىي اىداؼ تسعى  :Personal growth and healthالنمو الشخصي والصحة . ٚ
تحسيف الصحة العقمية والجسدية والمحافظة عمييا مثال تطوير ذات ايجابية مرتبطة الى 

بالنمو وتعزيز وتدقير الذات ودعميا وتوسيع وتحقيؽ االىداؼ كميا ذات العالقة 
سواء البدنية اـ االنفعالية اـ العقمية اـ الروحية اـ الصحية  well beingبالرفاىية 

مع والقمؽ واالنفعاالت السمبية وتعمـ ميارات جديدة وتجنب الحزف واالجياد والمرض 
 توظيؼ الميارات القديمة .

ىو السعي عمى الحصوؿ عمى الجاذبية  :self presentationتقديـ الذات . ٛ
والحفاظ عمى وتحسيف الصور الذاتية التي تعرض لالخريف، الجسمية واالجتماعية، 

مفيد وجيد لدى  لؾ محاولة صنع انطباعوىي كذالحالة االنفعالية المتفائمة اماميـ، 
 . ىتماـ بيـ او تجنب اظيار العداءمثؿ اظيار الذكاء اماميـ واالاالخريف، 

ىو  :Self sufficiency and Independenceاالكتفاء الذاتي واالستقاللية  .ٜ
ىدؼ يعبر عف الرغبة لتأكيد الذات وسعي الفرد الى الفردية واالبتعاد عف االخريف 
والحفاظ عمى استقاللية وااللتزاـ بأمور معينة يعتقد انيا صحيحة مف دوف التأثر 

او اكّوف نفسي وال اكوف باالخريف مثال العيش بعيدا عف الوالديف معتمدًا عمى نفسو، 
 مندفعًا مع االخريف. 
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عو نوع  :Maladaptive and self defeatingسوء التكيؼ وىزيمة الذات . ٔٓ
مف الكفاحات يعكس النقص في تطور الذات وتعني التغمب عمى المواقؼ واالشياء اخر 

ذات االفؽ المحدودة والقدرة عمى تعويض الخسارات وتجنب االمور التي تؤدي الى 
تكيؼ وتشمؿ كذلؾ الرغبة لتجنب عدـ اساءات الى االخريف كما ويعكس نقص النمو وال

استغالؿ الفرص او قبوؿ التحديات التي تؤدي الى تغيرات ايجابية وكذلؾ اف يتجنب 
التسبب في احداث االساءة الى االخريف او تجنب الحقيقة عند مواجية حقائؽ غير 

 سارة . 
التي تنطوي  عمى الخمؽ المستقبمي  ىي تمؾ المساعي:Generativetyاالنتاجية  .ٔٔ

ومنح الذات الى االخريف والتي ليا تأثيرىا في االجياؿ المستقبمية وىو سعي االفراد الى 
عمؿ انجازات لمجيؿ القادـ والتفاعؿ االيجابي واليدؼ معيـ وااليماف بيـ والرغبة في 

 Symbolicتخمد ىؤالء االفراد شخصيًا ويسمى ذلؾ الخمود الرمزي ترؾ رموز 

Immortality  اي ترؾ الرموز الى ما بعد الممات وبرحيميـ يتركوف االشياء(
واالنجازات التي تعمؿ عمى استمرار وجودىـ واالىتماـ بالعائمة والمجتمع بعامة( 

 والشعور بالفائدة تجاه المجتمع . 
وىي  :Spiritualityالروحانية )جانب الذات الروحي او التصعيد الروحي(  . ٕٔ
والرغبة في الممارسات الدينية والوعي الديني الىداؼ التي تتمحور حوؿ تجاوز الذات، ا

والرغبة في التوحد مع الوجود وااللتزاـ في مسائؿ تفوؽ الفرد اي ما يسمى بالظيور 
وكذلؾ تعميؽ العالقة الزوجية مع الذاتي وىو توسيع الذات وامتداده بأتجاه االخريف، 

 تعمـ االندماج مع القوى العميا في اثناء الحياة.  اهلل سبحانو وتعالى او
الى ثيمات  (Kasser & Sheldon, 2001)اضافيا كاسر وشيمدوف : Funالمرح . ٖٔ

الفعاليات والنشاطات التي تؤدي الى وتعني  (Emmons, 2003))فئات( ايمونز 
المتعة لغرض االسترخاء والراحة في اوقات الفراغ مثال السفر او زيارة اماكف غريبة 

 . (Emmons, 2003, p.417)وغير مألوفة 
وىو اخر نوع مف المكافحات اضافيا كاسر وشيمدوف  :Identityاليوية . ٗٔ

(Kasser & Sheldon, 2001)  فئات( ايمونس الى ثيمات((Emmons, 2003) 



 ىـ1443-و  2022. نسنت (1انثانِ/ مهحق ) انعدد /زابع انمجهد ان / زابعتمجهت اندراساث انمستدامت . . انسنت ان

 

 

 

 
566 

نوعًا مف انواع الكفاحات ويشير ىذا النوع مف الكفاحات الى معرفة  (14)لتصبح 
الثقة الذاتية واكتفائيا، وحؿ صراعات الدور، مثال دعـ وتكامميا، الذات، وفيـ الذات، 

 ,Emmons, 1991)والتقدير الذاتي او اظيار افضؿ االنفعاالت والعواطؼ االخرى 

p.416) . 
ثـ استعمؿ تخروف انواعًا مختمفة مف الثيمات )فئات( وعّدوىا اىدافًا يكافح  

، والسفر Friendshipوالصداقة ،  Educationالناس مف اجميا وىي التعميـ 
Travel ، والعمؿwork والعائمة ،Family والصحة ،Health  والزواجmarriage ،

، ووقت الفراغ  self-relatedوالترابط النفسي ideals & valuesوالمثؿ والقيـ 
leisure  والسكفhausing والمشاركة االجتماعية ،Social participation . 

(Grob, Gomez. Kring, Bangerter, 2003, p.18) 

وانو ولالفراد جميعيـ الرغبة المتساوية في تحقيؽ االىداؼ نفسيا في الحياة،  
تؤدي الى السعادة  (Emmons, 2003)ليست االىداؼ كميا التي اشار الييا ايمونز 

وكفاح الروحانية ، Intimacy، وكفاح الحميمية affiliativeوالرفاىية فمثاًل االنتماء 
Spirituality striving  واىداؼ االنتاجية وجميعيا عمى وفؽ ايمونز(Emmons, 

فاىية النفسية والحياة بينما الصراع عبر االشخاص مرتبطة بالر تعد  (2003 ,1991
Intrapersonal  وبيف االشخاصInterpersonal  يؤدي الى مستويات منخفضة
 Little, 1993)لدى الفرد والرفاىية  Life satisfactionمف الرضا 

p.718)(Emmons, 2003 p.412) . 
اضاؼ فييا االبداع  (Emmons ,2013)وىناؾ دراسة اليمونز  

(Creativity)  )الكفاح الشخصي بوصفو ركنًا اساسيًا في الرفاىية لثيمات )فئات
"كف القدوة الحسنة النفسية لمفرد فيو االلتزاـ  واالىتماـ باالجياؿ القادمة مثاؿ عمى ذلؾ 

"قـ بعمؿ تطوعي يعزز مف فرص تعميمؾ لالطفاؿ وىكذا الخوتؾ" "كف نافعًا بالمجتمع" 
. 
التوجيو والتشجيع لالجياؿ القادمة عف طريؽ االبوة فاالبداع ىو مصدر  

في ادامة الذات وبشكؿ عف التعميـ واالرشاد والقيادة وتكويف نتائا تسيـ واالمومة فضاًل 
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ويوظؼ االبداع عمى الصعيديف الشخصي والعمني في انو رغبة داخمية ايجابي ليـ، 
اما مف المنظور جسدية، الداخمية والنفسية والصحة الويعزز ادراكيا مف التنمية 

االبداع ىو مورد ذو قيمة التي تمثؿ االساس في دراسة المؤسسات االجتماعي ، فأف 
الصالح العاـ وتحفز الجيود الدامة استمرارىا مف االجتماعية وتشجع المشاركات لخدمة 

 ,Emmons, 2013) جيؿ الى اخر والذي يكوف عمى اساسيا التغيير االجتماعي.

p.112) , (McAdams & Aubin, 1998, p.3) 
 ( .٘ٓٔ، ص ٕ٘ٔٓ)المفتي ، 

وعمى الرغـ مف اف االبداع في بدايتو مصدر قمؽ لالجياؿ القادمة اال اف لو  
تأثيرًا ايجابيًا مباشرًا عمى الرفاىية العامة واستنتجوا في الدراسة ذاتيا عمى عينة مف 

ووجدوا اف قمؽ االبداع يكوف مرتبطا بقدر الشباب ومتوسطي االعمار وكبار السف، 
 ,Keyes & Ryff)بينما وجد كيس ورايؼ حياة، والرضا عف الاكبر مف السعادة 

اف درجات عميا مف دوافع االبداع والسموكيات تسيـ في رفع الراحة النفسية  (1998
واالجتماعية والرفاىية لعينة ممثمة عمى الرغـ مف اف متوسطي العمر في تمؾ الدراسة 

بيف االبداع اظيروا معدالت عالية مف االبداع وبالنتيجة ليست ىناؾ اّية عالقة 
 ,Emmons)غير محددة بالعمر  واالكتفاء واكتشفوا اف ارتباطيا بالصحة والنفسية

2013, p.212) (Keyes & Ryff, 1998, p.114)  سالميال ترو ونورمي ووجد
(Salmela_ Aro & Normi, 1995)  اىداؼ الصراع الخارجي بأفExternal 

conflict  تكوف اكثر اىمية وانجازىا اصعب مف االفراد بؿ اف الصراعات الخارجية
تكوف اعقد في تحقيقيا مف الداخمية بتقدير االىداؼ الشخصية النيا تحتوي قيمًا اعمى 

 . (Salmela_ Aro & Normi, 1995, p.23)موازنة بالداخمية 
الخارجي الى اف كفاحات الصراع الشخصي  (little, 1993)وقد اشار لتؿ  

جوانب تتعمؽ بذات الفرد واف نبسة منيا مرتبطة مع مقدار الضغط والجيد المبذوؿ ىي 
ات التي ترتبط بالرضا عف الحياة لتحقيؽ ىذه الكفاحوالصعوبة والتحدي في السعي 

 . (Little, 1993, p.718)بدرجة اوطأ 
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وعف العالقة منخفضة المستوى لمكفاح مع الصحة وجد فييا اف الكفاحات  
الشخصية ىي ميزة االىداؼ المتجددة التي يحاوؿ الشخص تحقيقيا في حياتو ويختمؼ 

افحوف مف اجؿ اىداؼ صعبة نسبيًا او مف اجؿ اىداؼ كونيـ يكاالفراد سواء في 
النساف لموصوؿ الييا اذ وجد واف الصحة تتأثر بنوع االىداؼ التي يكافح اسيمة، 
اف االفراد الذيف خاضوا تجارب كفاح عالية المستوى ىـ  (Emmons, 1992)ايمونز 

وذلؾ النيـ ال يستطيعوف تحقيؽ اىدافيـ بسرعة  distressاكثر تعرضا لمكرب النفسي 
التزاميـ يزيد مف صالبتيـ، اقؿ الف  physical illnessويعانوف مف امراض بدنية 

مع تأثيرات سمبية اقؿ وضغط انفعالي  Low strivingالكفاح منخفض الشدة  وارتبط
الوصوؿ الى اىدافيـ ويكونوف اكثر اقؿ واعراض جسيمة اكثر النيـ ال يستطيعوف 

مرضًا بسبب نفس االلتزاـ لدييـ وال سيما اف تجنب التعبير عف االنفعاالت يؤدي الى 
 ,Elliot) (Higgins, 1987, p.94) (Emmons, 1992, p.223)المرض الجسمي 

2006, p.2). 
اف حياة الناس اليومية تتأرجح بيف مشاعر  (Emmons, 1992)ويرى ايمونز  

تتطمب االلتزاـ والجيد وفي الوقت االجياد والمرض وذلؾ الف االىداؼ العميا السامية 
لدى االفراد ولكف قد ال يحصؿ ذلؾ  Hardinessنفسو ترفع مستوى الشجاعة والجرأة 

دوما مما يسبب زيادة في مستوى التأثير السمبي موازنة باالىداؼ السيمة التي تتطمب 
 . (Emmons, 1992, p.554)جيودًا والتزامات اقؿ لكنيا سيمة المناؿ 

الى "اف الكفاحات الناشئة او ما وراء  (Emmons , 1998)ويشير ايمونز  
التي تعكس تكامؿ الفرد في وحدات اكبر واكثر تعقيدًا  (beyond the self)الذات 

التي تبّيف الرغبة في سمو الذات مع القوى العميا وتعكس كذلؾ عمؽ العالقة 
(Transcend the self)  والتفوؽ عمييا وتحدد الكفاحات بأنيا روحية اذا عكست

والطبيعة،  االنسانية، ؿاالىتماـ بتكامؿ الشخص مع وحدات اكبر واكثر تعقيدًا مث
تحقيؽ التوحد مع الوجود الكمي واندماج النفس مع الطبيعة مف اجؿ Cosmosوالكوف 

ولقد قدرت الكفاحات ،  (Emmons, 1998, p. 409)والكوف والشعور بأنو جزء منيا 
عمى انيا االكثر قيمة واالقؿ جيدًا وصعوبة واكثر استحصااًل وتحقيقًا واالكثر اىتمامًا 
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السباب الداخمية واالكثر وسيمة النجاز كفاحات اخرى موازنة بالكفاحات غير في ا
ولقد طبؽ ىذا االستنتاج عمى انموذج مأخوذ مف الكنيسة البروتستانية الروحية، 

لممشاركيف في دراسة ولمجموعة مف البالغيف قد قيموا كفاحاتيـ الروحية بانيا االقؿ 
اجتماعية اقؿ وبأقؿ جيد شخصي نسبة الى  واالكثر فائدة وىدفًا وذات رغبةطاقة 

الكفاحات غير الروحية وانيا االكثر تفضياًل وارتبطت بمجاالت الرفاىية العاطفية 
 .(Emmons, 1998, p. 409)االيجابية 

ذكر اف المعتقدات  (Emmons, 1998)وفي رؤية فمسفية اليمونز  
عالمية دينية خاصة قد تظير في ىي رؤية  (Ideological beliefs)االيديولوجية 

فأذا كانت المعتقدات تتعمؽ بالحياة بعد الموت فيي تخميص الكفاحات الشخصية، 
او مف التزامات  Redemptionاو انعتاؽ روحي  Salvationروحي او وسيمة انقاذ 

 . (Emmons, 1998, p.414)اىتمامات معينة لكفاحات حياتية واقعية معينة 
 ,Church & Sheldon & Elliot , 1997)دوف وكرج يشير ايميوت وشيم 

تعقيبا عمى كفاحات ايمونز الى اف انجاز االىداؼ الشخصية في نظريتيا  (1998
واكثر قدرة عمى ادارتيا مف القريبة يكوف اسيؿ مف جانب مراقبتيا ومتابعة استمرارىا 

االىداؼ البعيدة وال سيما التجنبية منيا مف حيث االرتباطات المعرفية المؤثرة ليذه 
النو عند وضع االىداؼ القريبة يركز الفرد عندىا عمى النتائا االيجابية االىداؼ، 

الية اما عند وضع االىداؼ المتجنبة فأف قيمة اليدؼ االنفعالممكنة ويراقب النتائا، 
والتيديد تكوف عالية في اثناء متابعة استمرارية تكوف سمبية وىنا عالمات الخطر 

 االىداؼ المرسومة . 
(Church & Sheldon &Elliot , 1998, p.412) 
(Church, 1997, p.412) 

عمى مستوى  Collectivisticوتختمؼ المجتمعات الفردية عف الجمعية  
 مف حيث النوع والكـ طيما برفاىية الفرد االىداؼ البعيدة والقريبة وارتبا

(Church & Sheldon & Elliot, 1998, p.412) 

وكنؾ وايمونز  (Gaollwitzer & Bargh , 1994)فقد ناقش بارغ وجولوتزر  
 (Caroly, 1993)وكارولي  (Sheldon & Kink & Emmons , 1993)وشيمدوف 
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الصراعات الشخصية التي يتعرض ليا االفراد في تنافس اىدافيـ الى حموؿ تأثيرات 
وتوصموا الى اف ليذه الصراعات بيف االىداؼ وتأثير عمميات تنظيـ الذات في حميا، 

لصعبة وانعداـ القدرة عمى حميا تؤثر في الشعور بالصحة النفسية الصراعات المزمنة وا
وجود عالقة بيف عف  (Colby, 1996) وكشؼ كولبيشتى،  وترتبط بأمراض بدنية

تكويف اليوية وصراع االىداؼ وقد ذكر اف عممية تشتت اليوية يحصؿ عندما يكوف 
 ,Colby) (Emmons, 1996, p.1058)ىناؾ صراع بيف اىداؼ الشخص في الحياة 

1996, p.403) . 
وريدجر (Emmons, 1986)وايمونز  (Frankl, 1969)وفي دراسة لفرانكؿ  

 ,Freund)وفريوند  (Reidiger & Simonsetal, 2001)وسايمونستاؿ 

استعمموا فييا دراسات منطقية حوؿ السموكيات الصحية والكفاح الشخصي (2004
الى اف االفراد يبحثوف عف مخططات عالجية في اثناء المرض لما وتوصموا فييا 

وما ىي االمكانات وده، لمسموكيات الصحية مف اىمية كبرى عمى صحة االنساف ووج
الكفوءة التي ُيكشؼ عنيا وتأتي بالشفاء والصحة وبحث عف اىـ الخطط واالىداؼ 

وىذا يكوف جزءًا مف سردىـ الذاتي وتفسيراتيـ الذاتية الواجب تطبيقيا لتمؾ الحاالت 
 االحداث واعطاء معنى لمحياة عف طريؽ الخبرات التي يمروف بيا 

(Emmons & King, 1988, p.399) ( Freund, 2004, p.617) 
(Frankl, 1969, 2004, p.30) ( Ridiger& Simonsetal,2001, p.12)  

 , Emmons & King)وقد اشار عدد اخر مف الباحثيف منيـ ايمونز وكنؾ  

 Inter-goal)صراع اليدؼ الداخمي اف امكانية تقييـ درجة الصراع،  (1988

conflict)  طريؽ بناء مصفوفة عفMatrix  لكؿ شخص فييا صفوؼ واعمدة تدرج
 Conflictفييا اىداؼ الشخص ثـ ُيسأؿ المستجيبوف ذكورًا واناثًا لتقدير درجة الصراع 

instrumentality  االىداؼ الى اف تمأل كؿ مصفوفة ثـ تقييـ تأثير كؿ ىدؼ وفيما
تعمؽ يتعمؽ باليؼ فاف التأثير الذي يحتويو يؤثر عمى اىداؼ اخرى وىكذا فيما ي

وبيذا فاف الصراع في منظومة ىدؼ الشخص يتحدد ويستعمؿ كونو بالمصفوفة كميا، 
 متغيرًا شخصيًا .
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اف كؼ النشاط ىو الميؿ الى التفكير  (Emmons ,1991)وقد رأى ايمونز  
بقيود معينة التي مف المحتمؿ اف تقود شخص ما الى االنسحاب مف الحوافز االيجابية 

ينيمؾ الفرد في تجنب اىداؼ سمبية يكرىيا واف كؼ النشاط وبداًل مف ذلؾ في حياتو، 
 (Emmons, 1991, p.650)لديو سوؼ يرتبط بالكفاحات السمبية المتجنبة 

Avoidant striving 
 ثانيا : المعتقد الصحي 
 Theory Reasoned Action - TRA-نظرية الفعل المدروس 

فتػػػرض أّف السػػػموؾ يتغيػػػر بتغيػػػر نيػػػة الفػػػرد أو وىػػػي نظريػػػة ذات عموميػػػة أكبػػػر, وت     
مقاصده التي تتحدد باالتجاه النفسي الذي يحممو الفرد إزاء السموؾ كما تتحػدد بالمعػايير 

( وتفترض النظرية اف ٖٕٛ, ص  ٖٕٓٓالذاتية التي يحمميا الفرد ) كوليكاف وتخروف, 
رروف كيػؼ يتصػرفوف. الناس عقالنيوف جػدًا حسػب المعمومػات المنظمػة لػدييـ عنػدما يقػ

فضػػػال عمػػػى ذلػػػؾ يراعػػػوف اف األفعػػػاؿ تتضػػػمف ذلػػػؾ قبػػػؿ االرتبػػػاط فػػػي السػػػموؾ أو عػػػدـ 
( وتفتػػػػرض النظريػػػػة اف السػػػػموؾ ييػػػػدي نحػػػػو اليػػػػدؼ أو  Ajzen,1987االرتبػػػػاط بػػػػو ) 

النتيجة وبناًء عمى ذلؾ نختار األفراد بحرية األفعاؿ التي يعتقدوف أنيا تيدييـ نحو ذلػؾ 
وبخالفػػػػو فػػػػأنيـ قػػػػد ال يختػػػػاروف التصػػػػرؼ إذا اعتقػػػػدوا اف ذلػػػػؾ الفعػػػػؿ اليػػػػدؼ المحػػػػدد 

 سيبعدىـ مسافة عف اليدؼ المحدد. 
إّن المحددّدد اينددي لمسددموك ىددو النيددة أو القصددد لمفعددل أو عدمددو وتتشددكل النوايددا مددن 

 عاممين: 
 بمعنى اتجاه الشخص نحو السموك.  –التقويم الشخصي لمسموك  -أوال

بمعنددى  –إدراك الشددخص أّن الضددالط االجتمدداعي يددؤدي إلددى الفعددل أو عدمددو  -ثانيددا
 معيار الشخص الذاتي. 

إّف المعتقػػدات ىػػي التػػي تحػػّدد اتجػػاه الشػػخص نحػػو السػػموؾ, والسػػموؾ سػػيقود إلػػى      
دراؾ الشػػػخص لمتقػػػويـ ىػػػو الػػػذي يشػػػكؿ معيػػػار الشػػػخص  نتػػػائا قيمػػػة ايجابيػػػًا وسػػػمبيًا. وال
الػػػذاتي مػػػف حيػػػث وضػػػع الفػػػرد أو مجموعػػػة األفػػػراد لمسػػػموؾ و تتحػػػدد بمجموعػػػة معػػػايير 
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قػػا لمنظريػػة ُيعػػد ذا وزف نسػػبي فيمػػا يتعمػػؽ بمقيػػاس يجػػب إتباعيػػا, واف التنبػػؤ بالسػػموؾ وف
 االتجاه الشخصي مقابؿ المعايير الذاتية.

(Branon & Feist, 2000, p.49   ) 
 Ajzen & Fishbein 1980والشكؿ االتي يوضح ذلؾ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدروسنظرية الفعل 
إّف ىػػػذه النظريػػػة تػػػػرى أّف المعتقػػػدات تتػػػػأثر بػػػالعمر والجػػػػنس والطبقػػػة االجتماعيػػػػة      

والمستوى الثقافي, والديف, وسمات الشخصية, وىذه المتغيرات تػؤثر فػي المعتقػدات وىػي 
بػػدورىا تػػؤثر فػػي المقاصػػد وقػػد أفمحػػت النظريػػة فػػي التنبػػؤ بعػػدد مػػف أنمػػاط السػػموؾ مثػػؿ 

 سموؾ الصحي وتحديد النسؿ واوقالع عف التدخيف. التبرع بالدـ وال
اف نية الناس التوقؼ عف التدخيف مثاًل تعتمد عمػى اتجػاىيـ النفسػي نحػو التػدخيف      

والػػذي يتحػػدد بمعتقػػداتيـ مػػف نتػػائا التوقػػؼ عػػف التػػدخيف فػػ ذا اعتقػػدوا اف االمتنػػاع عػػف 
اعتقػػدوا بػػأنيـ سيصػػػابوف  التػػدخيف يقمػػؿ مػػف احتمػػػاالت إصػػابتيـ بسػػرطاف الرئػػػة, أو إذا

 معتقداث انفزد

االعتقاااد اا انسااهٌو ّقااٌد   

إناااااااااَ نتاااااااااا   معْنااااااااات  

تهاااااااا  نًتقٌّمانشاااااااا   

 اننتا  

 تأثْزاث اجتماعْت

االعتقااااااد اا  أااااازاد  ً مجمٌعااااات معْنااااات  

ّفكزًا اا عهَ انشا    دا  انساهٌو  ً   

 عدمو ًّجب عهْو إطاعت انمعاّْز انمحددة

 اتجاه نحٌ انسهٌو

 األىمْت اننسبْت

 انمعْار انذاتِ –االتجاه 

 انمعْار انذاتِ

 انسهٌو اننْت
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بالسػػػػرطاف إذا اسػػػػتمروا بالتػػػػدخيف فػػػػأنيـ سػػػػيعقدوف العػػػػـز عمػػػػى االمتنػػػػاع عنػػػػو, وتعتمػػػػد 
معاييرنػػا الذاتيػػة عمػػى معتقػػداتنا حػػوؿ مػػا يتوقػػع منػػا انخػػروف الػػذيف نمػػنحيـ ثقتنػػا ومػػدى 
و استعدادنا عمى وفؽ مػا ىػو متوقػع منػا, فػ ذا اعتقػد الفػرد اف أىمػو وأصػدقاءه يريػدوف منػ

 اوقالع عف التدخيف فانو سيمتنع. 
إال أّف ىذه النظرية كما فػي أنمػوذج المعتقػد الصػحي ال تعيػر أىميػة لمجوانػب غيػر      

 (.  ٕٗٛ-ٖٕٛ, صٖٕٓٓالعقالنية في اتخاذ القرارات ) كوليكاف وتخروف, 
  -Theory of Planned Behaviour- TPBنظرية السموك المقصود

ُدّعمت نظرية السموؾ المقصود بشكؿ جيد باألدلة التجريبيػة, إذ انػو يمكػف اف تتنبػأ      
بنوايا السموؾ مف خالؿ االتجاه نحو السموؾ والمعايير الذاتية والضػبط السػموكي الُمػدرؾ 
وىػػذه النوايػػا, فضػػاًل عمػػى  إدراكػػات الضػػبط السػػموكي, تفسػػر التبػػايف الكثيػػر فػػي السػػموؾ 

أف االتجاىػػػات والمعػػػايير الذاتيػػػة والضػػػبط السػػػموكي الُمػػػدرؾ قػػػد ارتبطػػػت الفعمػػػي, ويبػػػدو 
بنسػػؽ مجموعػػات لمعتقػػدات سػػموكية ظػػاىرة ومعتقػػدات معياريػػة ومعتقػػدات ضػػبط حػػوؿ 
السػػموؾ وتبػػدو أّف النظريػػة تتنبػػأ بالسػػموؾ بصػػورةن جيػػدةن مػػع السػػقؼ المفػػروض بوسػػاطة 

  (.            ,p.179Ajzen ,1991الثبات السموكي ) 
الػػذي شػػارؾ مػػع  ,Ajzenطػػورت ىػػذه النظريػػة مػػف عػػالـ الػػنفس االجتمػػاعي تيػػزف      

وبنيا نظرية الفعؿ المدروس, إذ كانت بسيطة في متغيراتيا ولـ  Fishbeinزميمو فشبيف 
(. ويبػػدو أّف  Wiggins, et al 1994,p.246تسػتطع تفسػػير جميػػع أنػػواع السػػموؾ ) 
روس ونظريػػػة السػػػموؾ المقصػػػود أّف األخيػػػرة قػػػد الفػػػرؽ الػػػرئيس بػػػيف نظريػػػة الفعػػػؿ المػػػد

تضػػمنت مقػػدار مػػا يمتمكػػو األفػػراد مػػف ضػػبط سػػموؾ ُمػػدرؾ عمػػى سػػموكيـ بيػػد اف ىنػػاؾ 
 عوامؿ عدة يمكف اف تتدخؿ في السموؾ طبقا لما نحممو مف اتجاىات. 

 -:وفي بعض األحياف تمنعنا ىذه العوامؿ مف القياـ بفعؿ نبغي أداءُه ومف ىذه العوامؿ
 Past Behaviourالسموؾ السابؽ.      .1
                 Self- Identityىوية الذات. .2

 Self-Efficacyفاعمية الذات.           .3

(Wiggins et al,1999,p246 ) 
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 السموك السابق -ٔ 
اف األفراد الذيف قصدوا عمؿ شيء ما في مرة سابقة مف المحتمؿ اف يستمروا في       

 عمميا بصورة أكثر احتمااًل مف األفراد الذيف قصدوا أداءه لممرة األولى . 
( بينػت أّف حضػػور  Ajzen & Maddenوىنػاؾ دراسػة قػاـ بيػا تيػزف و ميػدف )      

منبػئ جيػػد عػػف حضػورىـ الصػػؼ مسػػتقباًل, طػالب الجامعػػة إلػى الصػػؼ سػػابقًا عمػى أنػػو 
 ميما تكف اتجاىاتيـ ونواياىـ حوؿ الحضور لمصؼ. 

 (Ajzen & Madden, 1986, pp 453-474 ) 
وبينػػت دراسػػة أخػػرى, كيػػؼ تطعػػـ المػػرأة وليػػدىا األوؿ, وكيػػؼ تتػػأثر ب طعػػاـ وليػػدىا      

 الثاني, بصرؼ النظر عف اتجاىيا والمعايير الذاتية. 
 تفسير تأثير السموؾ السابؽ عمى السموؾ الالحؽ نفسيًا ووظيفيًا. ويمكف      

نفسيًا مف خالؿ أننا نخمؽ عادة ونميؿ إلى تكرار الطريقػة التػي ُعمػؿ بيػا الشػيء سػابقًا. 
وبسبب العامؿ الوظيفي يستمر سموكنا السابؽ مػف العمػؿ وىػذا ربمػا يفسػر لمػاذا سػموكنا 

 ة. الحالي ال يتطابؽ مع النوايا الحالي
 (Wiggins  et al, 1994, p247 ) 

 ىوية الذات  -2
ىنػػاؾ عامػػؿ ثػػافن يػػؤّثر فػػي العالقػػة بػػيف النيػػة أو القصػػد والسػػموؾ وىػػو ىويػػة الػػذات      

فػػاألفراد الػػذيف يميمػػوف إلػػى التصػػرؼ بأسػػموب متناسػػؽ مػػع ىويػػة الػػذات ربمػػا يكونػػوف أكثػػر 
ؽ أسػػموبيـ معػػو, فمػػثاًل وجػػد اف األفػػراد احتمػػااًل مػػف أدائػػو بػػداًل مػػف األفػػراد الػػذيف ال يتناسػػ

الذيف يقصدوف التصويت بطريقة تكػوف متناسػقة مػع اليويػة الحزبيػة, فػ نيـ يقومػوف بػذلؾ, 
ولػػيس ىنػػاؾ اتسػػاؽ كبيػػر بػػيف النيػػة والسػػموؾ عنػػدما تتقػػاطع النوايػػا مػػع ىػػويتيـ السياسػػية) 

Wiggins et al,1994, p247 .) 
 

جراءاتو  :منيجية البحث وا 
فػػي ىػػذه الدراسػػة األسػػموب الوصػػفي التحميمػػي  ثػػو الباح تمنيجيػػة البحػػث: اسػػتخدم-:أوال

لمتوصػػػؿ إلػػػى معرفػػة دقيقػػػة وتفصػػػيمية عػػػف  ولمناسػػبة ىػػػذا األسػػػموب فػػػي مسػػاعدة الباحثػػػ
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الكفػػػاح الشخصػػػي وعالقتػػػو بالمعتقػػػد الصػػػحي لػػػدى ة موضػػػوع الدراسػػػة )عناصػػػر الظػػػاىر 
أفضػػؿ وضػػع سياسػػات أو إجػػراءات مسػػتقمة  ( تفيػػد فػػي فيػػـ طالبػػات كميػػة التربيػػة لمبنػػات

 خاصة بيا
 مجتمع البحث  -ثانيًا:

يتكوف مجتمع البحث مف طالبات كمية التربية  لمبنات الجامعة العراقية  لمعاـ الدراسي 
لتاريخ ، اأقساـ ) المغة العربية ، المغة االنكميزية خمسة والمتوزع عمى ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ

 ٜ٘٘رياض االطفاؿ( لمدواـ الصباحي ولممرحمتيف الثاني والرابع مف  عمـو القراف ,،
 (ٔ)طالبة  الجدوؿ
 ( ٔجدوؿ )

 لممرحمتيف الثاني والرابع مجتمع البحث لطالبات كمية التربية لمبنات
طالبات المرحمة  القسم ت

 الثانية
طالبات المرحمة 

 الرابعة
 المجموع

 ٜٓٔ ٘ٓٔ ٘ٛ المغة العربية ٔ
 ٕٖٖ ٗٓٔ ٕٕٛ قسـ المغة االنكميزية   ٕ
 ٜٔٔ ٛٙ ٔ٘ عمـو القراف قسـ  ٖ
 ٜٛٔ ٜٙ ٖٜ التاريخ  ٗ
 ٕ٘ٔ ٘٘ ٓٚ رياض االطفاؿ ٘
 ٜ٘٘ ٕٛٗ ٕٚ٘ المجموع  

 ثالثا: عينة البحث :      
( طالبة بطريقة ٕٚكمية التربية لمبنات  واختيرت  ) تكونت عينة البحث مف طالبات 

% وتوزعت كما في ٚ،٘األقساـ الخمسة  أي اختيرت العينة بنسبة عشوائية مف 
 .(ٕالجدوؿ )
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 (ٕجدوؿ )
 عينة البحث حسب القسـ والمرحمة 

طالبات  القسـ  ت
 المرحمة الثانية 

طالبات المرحمة 
 الرابعة 

 المجموع 

 ٗٔ ٛ ٙ المغة العربية ٔ
 ٕ٘ ٛ ٚٔ قسـ المغة االنكميزية   ٕ
 ٜ ٘ ٗ قسـ الشريعة ٖ
 ٗٔ ٚ ٚ التاريخ  ٗ
 ٓٔ ٗ ٙ رياض االطفاؿ ٘
 ٕٚ ٕٖ ٓٗ المجموع  

 :رابعًا:أداة البحث 
 ٕ٘ٔٓي الكفػػػاح الشخصػػي المتنبػػى مػػف قبػػؿ المفتػػػيعمػػى  مقياسػػ ة اعتمػػد الباحثػػ     

 ٕٔٔٓوالمعتقػػػد الصػػػحي الصػػػحي المتنبػػػى مػػػف قبػػػؿ حػػػداد  ٜٜٙٔوالمتػػػرجـ ؿ ايمػػػونز
فقػػرة )ٛ٘مػػفالكفػػاح لػػدى طالبػػات الكميػػة  ، ويتكػػوف المقيػػاس   ٕٔٓٓوالمتػػرجـ ؿ ايػػزف
االبعػػاد   خماسػػيتػػـ وضػػعيا فػػي صػػورة مقيػػاس لكػػؿ بعػػد مػػف اوبعػػاد و تقػػيس المكونػػات 

،   ؽ احيانػػػا ,الينطبػػػؽ عمػػػيغالبػػػا , ينطبػػػينطبػػػؽ  ابػػػدا ، ينطبػػػؽ تنػػػدرج عبارتػػػو مػػػف) ال
والمعتقدالصػػحي  يتكػػوف  (  ٘,ٗ,ٖ، ٕ،  ٔينطبػػؽ دائمػػا ( واعطػػي لكػػؿ منيػػا درجػػة  )

تندرج االجابات مػف ) تنطبقػدائما , تنطبػؽ غالبػا , التنطبػؽ فقره  ثالثي االبعاد  ٛٔمف 
( درجػة والمتوسػط ٘ٗ( درجػة واقػؿ درجػة )ٖ٘ٔعمى التوالي .فتكوف اكبر درجة )ابدا ( 

 ( درجة  .ٜٓالنظري )
 -الخصائص السيكومترية لممقياس :

تتضمف الخصائص السيكومترية لممقياس ، قدرة المقياس عمى ما أعد لقياسو  كما      
) عػػودة ، ،تضػػمنت بػػأف ىػػذا المقيػػاس يقػػيس درجػػة مقبولػػة مػػف الدقػػة وبأقػػؿ خطػػأ ممكػػف 

الصػػػػػدؽ  ويتفػػػػؽ المختصػػػػوف فػػػػي القيػػػػػاس والتقػػػػويـ النفسػػػػي عمػػػػى أف .( ٖٖ٘: ٜٜٛٔ
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 Zeller)  ،مترية لمقيػػاس النفسػػي والثبػػات ىمػػا أىػػـ خاصػػتيف مػػف الخصػػائص السػػيكو 
and Comines , 1978:77  إذ يؤمؿ أف توفر ىذه اوجراءات مقياسًا  يقيس مػا . )

( كمػا أف تػوفر ىػذه اوجػراءات  مقياسػًا  Valiodأعد لقياسػو بمعنػى أف يكػوف صػادقًا ) 
عػودة ) ،(  Reliableيقيس بدرجة مف الدقة وبأقؿ خطأ ممكف بمعنى أف يكوف ثابتػًا ) 

 :ص السيكومترية عمى النحو انتيوقد تحقؽ الباحثاف مف الخصائ .( ٖٖ٘: ٕٕٓٓ، 
 -وقد تـ استخراج صدؽ المقياس عف طريؽ : -: صدق المقياس -أ
يعد صػدؽ المحتػوى مؤشرًا جيدًا لمدى تمثيؿ عينة فقرات  -:صدق المحتوى  -

المقياس قادرًا عمى قياس مجاؿ المقياسممسموؾ المراد قياسو ، بمعنى إلى أي حد يكوف 
محدد منالسموؾ وييدؼ ىذا النوع مف الصدؽ إلى الفحص المنطقي المنظـ لفقرات 
المقياس وتقدير مدى تمثيميا لمسمة أو المفيوـ الذي أعد المقياس لقياسو في ضوء 
السمػة وتحديد مكوناتيا وىناؾ نوعاف مف ىذا الصدؽ ىما الصدؽ البناء والصدؽ 

 .(ٖٓٚ: ٕٕٓٓ) عودة ، ،الظاىري 
يعرؼ الصدؽ الظاىػػري بأنػُو المظيػر العػاـ لالختبػار مػف حيػث  -:الصدق الظاىري  -

نوع المفػردات وكيفيػػة صػياغتيا ومػدى وضػوح ىػذه المفػردات وتعميمػات المقيػاس ودقتيػا 
 وقد توفػر ىػذا النػػوع مػف.(  ٓٚٙ: ٜٚٚٔ) أبو حطب ، ،تتمتع بو مف موضوعيػة  وما

يػػاس مثمػػث الحػػب  فػػي البحػػث الحػػالي مػػف خػػالؿ عرضػػو عمػػى مجموعػػة الصػػدؽ فػػي مق
 المختصيف فػي التربيػة وعمػـ الػنفس وبصيغتػػو النيائيػػة لمحكػـ فيمػا إذا كانػت مف الخبػراء

الفقػػػػرات تقػػػػيس مثمػػػػث  وتغطػػػػي مجاالتػػػػػو النظريػػػػػة إذ أشػػػػاروا جمػػػػيعيـ إلػػػػى ذلػػػػؾ وىػػػػذا 
 مؤشرلمصدؽ الظاىري .

 -ثبات المقياس : -ب
الثبػػات إحصػػائيًا بأنػػُو نسبػػػة التبػػايف إلػػى التبػػايف الكمػػي ، أي كػػـ مػػف التبػػايف  يعػػرؼ     

 ( . ٜٖٖ: ٕٕٓٓ) عودة ، ،الكمي في العالقات يمكف أف يكوف تباينًا حقيقيًا 
د حسػػاب الثبػػات مػػف خصػػائص المقيػػاس الجيػػد ألنػػُو يؤشػػر عمػػى اتسػػاؽ فقػػرات ويّعػػ     

) عػػػودة ، ،قيػػػاس درجػػػة مقبولػػة مػػػف الدقػػػة المقيػػاس فػػػي قيػػػاس مػػػا يفتػػرض أف يقيسػػػُو الم
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 افوىنػػػاؾ مؤشػػػرات عديػػػدة ويجػػػاد ثبػػػات المقيػػػاس وقػػػد ارتػػػأى الباحثػػػ .( ٖٕ٘: ٖٜٜٔ
 -استعماؿ أكثر مف مؤشر لحساب الثبات لغرض التحقيؽ بشكؿ أكثر دقة ومنيا :

 :-طريقة إعادة االختبار : -1
ة إعػػػػادة االختبػػػػار معامػػػػؿ الثبػػػػات يكشػػػػؼ معامػػػػؿ الثبػػػػات الػػػػذي يػػػػتـ حسػػػػابُو بطريقػػػػ

(Stability  أي اسػػػػتقرار اسػػػػتجابات المفحوصػػػػيف عمػػػػى القيػػػػاس عبػػػػر الػػػػزمف . إذ )
يفتػػػرض  أف السػػػمة ثابتػػػة مسػػػتقرة خػػػالؿ ىػػػذه المػػػدة. وتقػػػـو فكػػػرة ىػػػذا العامػػػؿ عمػػػى 

مجموعػػة الثبػػات ( عمػػى  ) الطالبػػات حسػػاب االرتبػػاط بػػيف عالمػػات مجموعػػة مػػف 
عػػادة تطبيقػػو بعػػد مػػرور فتػػرة زمنيػػة عمػػى التطبيػػؽ فػػي المػػرة  اختبػػار عنػػد تطبيقػػو وال
األولػػى ، وذلػػؾ يكشػػؼ ىػػذا النػػوع مػػف المعػػامالت عػػف درجػػة ثبػػات السػػمة المقاسػػة 

ليػذا قػاـ الباحثػاف بحسػاب الثبػات بيػذه  .(ٖ٘ٗ: ٕٕٓٓ) عػودة ، المػدة،خالؿ ىذه 
 ة( طالبػػ ٓ٘يػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة الثبػػات البػػال  عػػددىا ) الطريقػػة بعػػد إعػػادة تطب

( يومًا مػف التطبيػؽ األوؿ وتػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف  ٘ٔبعد مرور ) 
ي مكؿ مكوف مف مكونات مقياسالتطبيقيف األوؿ والثاني وبمغت قيمة معامؿ االرتباط

ؿ كما في الجػدوؿ ثـ معامؿ ارتباط المقياس كك معتقد الصحي الكفاح الشخصي وال
(ٗ) 

 (ٗالجدوؿ )
 معامؿ الثبات )اعادة االختبار(

 معامؿ الثبات عدد الفقرات المكوف
الكفاح 
 الشخصي

٘ٛ ٓ.ٕٛ 

المعتقد ا
 الصحي 

ٔٛ ٓ.ٜٚ 

 وىي معامالت ثبات عالية  
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طريقة ألفا كرونباخ : استعمؿ الباحثاف ألفا كرونباخ كطريقة ثانية لقياس الثبات  -ب
 ( اف معامالت الثبات مرتفعة لفقرات المقياس ٘جدوؿ )وقد بيف 

 (٘الجدوؿ )
 معامؿ الثبات )الفا كرونباخ(

 معامؿ الثبات عدد الفقرات المكوف
 ٙٚ.ٓ ٛ٘ كفاح الشخصيال
 ٛٚ.ٓ ٛٔ الصحي  معتقدال

  الكفاح الشخصي والمعتقد الصحي الى االجراءات السابقة أصبح مقياسيواستنادًا 
 جاىزًا لمتطبيؽ .

 الدراسة االستطالعية  -ٔ
 ىدفت الدراسة االستطالعية لمتعرؼ عمى ما يأتي: 
 وضوح التعميمات لمطالبات وفيميف لعبارات االستبانو-أ

 الوقت المستغرؽ في اوجابة عف فقرات االستبانو-ب
( طالبػػػة اختيػػػروا ٕٓالمقيػػػاس عمػػػى عينػػػة مكونػػػة مػػػف ) ةالباحثػػػ تومػػػف اجػػػؿ ذلػػػؾ طبقػػػ

عشوائيا مف كمية التربية لمبنات ، وقد تبيف ليما  في ىذا التطبيؽ إف التعميمات واضحة 
( دقيقػة وىكػػذا ٕٓ( دقيقػة وبمتوسػط قػدره )ٕ٘(و)٘ٔوقػد اسػتغرقت وقػت  اوجابػة بػػيف )

 أصبحت االستبانو مييأ لمتطبيؽ عمى عينة البحث 
الوسػػػائؿ اوحصػػائية انتيػػة مسػػػتعينًا  و: اسػػتعمؿ الباحثػػ :الوسددائل اصحصدددائيةخامسددًا  

 :spssبالحقيبة اوحصائية   
ة إعػادة : السػتخراج الثبػات بطريقػ (Person Correlation)معامل ارتبداط بيرسدون  -ٔ

وايضا معرفة العالقة االرتباطيػو    والمعتقد الصحي س الكفاح الشخصي االختبار لمقيا
 .بيف المتغيريف الكفاح الشخصي والمعتقد الصحي 

 اخ : الستخراج الثبات بطريقة التكافؤ الداخمي.بكرون–معامؿ الفا  -ٕ
 



 ىـ1443-و  2022. نسنت (1انثانِ/ مهحق ) انعدد /زابع انمجهد ان / زابعتمجهت اندراساث انمستدامت . . انسنت ان

 

 

 

 
565 

: استخدـ في معرفة داللة t- test For two Sampleاالختبار التائي لعينتين 
والمعتقد الصحي  لمرحمتيف الثاني والرابع الكفاح الشخصي بيف متوسط درجات  الفرؽ

 لممرحمتيف الثاني والرابع 
بيف الوسط الحسابي لمعينة والوسط التائي لعينة وحده استخدـ في معرفة اختبار  -ٗ

 الفرضي لممقياسيف الكفاحالشخصي والمعتقد الصحي 
 نتائج البحث عرضيا ومناقشتيا

 في ضوء األىداؼ كانتي: سيتـ في ىذا الفصؿ عرض النتائا ومناقشتيا 
  ًاًل  أْما ّ   انيدف األًل :

 "الكفاح الشحصي لدى طالبات كمية التربية لمبنات"التعرف عمى مستوى 
للعينةككل -أ

( درجة ٜٙ٘.ٕٕٛأظيرت النتائا اف الوسط الحسابي لدى عينة البحث بمغت )
 الفرضػػػػي( وعنػػػػد مقارنػػػػة الوسػػػػط الحسػػػػابي بالوسػػػػط ٔٙ٘.ٖٗبػػػػانحراؼ معيػػػػاري قػػػػدره )

اكبػػػػر مػػػػف الوسػػػػط  الطالبات ( تبػػػػيف اف الوسػػػػط الحسػػػػابي لػػػػدرجاتٗٚٔلممقيػػػػاس البػػػػال  )
لممقيػػاس. وعنػػد تطبيػػؽ االختبػػار التػػائي لعينػػة واحػػدة ظيػػر انػػو داؿ احصػػائيا.  الفرضػػي 
 (.ٙجدوؿ )

 (6جدول )

الكفاح لدرجات الطمبة في  يبين الوسط الحسابي والنظري واألنحراف المعياري
 والقيمة التائية المحسوبة والجدولية. الشخصي

عدد اأزاد 
 عْنت انبحث

انٌسط 
 انحسابِ

االنحزاف 
 انمعْارُ

انٌسط 
 نفزضِا

انقْمت انتا ْت 
 انمحسٌبت

انقْمت انتا ْت 
انجدًنْت عند 
مستٌٍ 
0.05 

27 772.965 43.965 523 54.452 5.55 

 



 ىـ1443-و  2022. نسنت (1انثانِ/ مهحق ) انعدد /زابع انمجهد ان / زابعتمجهت اندراساث انمستدامت . . انسنت ان

 

 

 

 
566 

َرمرعذذى  تموذذرىي اذذاى  ذذٍ  طالثذذاخ ينُذذح يلرشتُذذح لنث ذذاخ  وهذذزي َذذذى انذذً ي 
 يلكفاح يلشخصٍ .

 الراتع(–حسةالمرحلة)الثاني -ب



الوسط  العدد المرحلة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

 مستوى الداللة

32233.83142.125الراتع

2.312



1.11

داللةوهيرات

إحصائيةعنذ

(2.25مستوى)
42222.42228.222الثاني

ويعنػػي ذلػػؾ اف ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف المرحمػػة الرابعػػة والثانيػػة عمػػى مقيػػاس الكفػػاح الشخصػػي   
 ولصالح طالبات المرحمة الرابعة 

 ثانيا وفيما يخص اليدف الثاني :

 "لمبناتلمعتقد الصحي لطالبات كمية التربية "التعرف عمى مستوى 
للعينةككل -أ

( دسجذح  32.777يظهشخ يل رائج ي  يلىسط يلحواتٍ لذي اُ ح يلثحث تنغذد   
ٍ ( وا ذ مقاسنره تالىسذط  57.002تانحشيف معُاسٌ   لمقُذا  يلممذىح يلثذال      يلفشضذ

( دسجذذح ذثذذُ  ي  يلىسذذط يلحوذذاتٍ ييثذذش مذذ  يلىسذذط يل عذذشٌ لنمقُذذا 2 وا ذذذ      3729 
 ويحذج ذثُ  ينه ديى يحصائُا. جذوى  (.ذمثُق يالخرثاس يلرائٍ لعُ ح 

 (7جدول )

 في مستوى الطالبات  يبين الوسط الحسابي والنظري واالنحراف المعياري لدرجات
 والقيمة التائية المحسوبة والجدولية. الوضع الصحي

عدد اأزاد 
 عْنت انبحث

انٌسط 
 انحسابِ

االنحزاف 
 انمعْارُ

انٌسط 
 اننظزُ

انقْمت انتا ْت 
 انمحسٌبت

انقْمت انتا ْت 
انجدًنْت عند 
مستٌٍ 
0.05 

27 32.777 57.002 3729 3.034 5.55 
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 . صحٍ االٍ  عرقذَمرنكى  م طالثاخ يلكنُح وَذى رلك انً ي  

 يلشيتع( –حوة يلمشحنح  يلثانٍ -ب



الوسط  العدد المرحلة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

3243.12612.513الراتع

23432



1.11

غيرداللة

إحصائيةعنذ

مستوى

(2.25)

4248.68511.651الثاني

 الرابعػػػة والثانيػػػة عمػػػى مقيػػػاس المعتقػػػدويعنػػػي ذلػػػؾ اف لػػػيس ىنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػيف المرحمػػػة  
 الصحي .

 ثالثا وفيما يخص اليدف الثالث :

 المعتقد  الصحي:بمستوى  الكفاح الشخصي "عالقة 
 يلعُ ح يكل-أ

مقيػػػػاس الكفػػػػاح الشخصػػػػي بمقيػػػػاس اظيػػػػرت النتػػػػائا اف معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف 
( ولمتعػػرؼ عمػػى مسػػتوى ٖٚ.ٓقػػد بمػػ  )الوضػػع الصػػحي لطالبػػات كميػػة التربيػػة لمبنػػات 

بيرسػوف.  معنوية داللة معامؿ االرتباط اسػتخدـ االختبػار التػائي الخػاص بمعامػؿ ارتبػاط
 (.ٛ( جدوؿ )٘ٓ.ٓواظيرت النتائا وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى )

 (8جدول )

لدى افراد عينة الكفاح الشخصي والمعتقد الصحي قيمة معامل ارتباط بيرسون بين 
 البحث والقيمة التائية المحسوبة والجدولية.

عدد اأزاد عْنت 
 انبحث

قْمت معامم 
 االرتباط

انتا ْت انقْمت 
 انمحسٌبت

انقْمت انتا ْت 
 انجدًنْت

مستٌٍ دالنت عند 
(0.05) 

 ديلح 5.55 45.596 0.593 27

 يلمعرقذ  يلصحٍتمورىي  مورىي يلكفاح يلشخصٍ  وهزي َع ٍ وجىد االقح ديلح تُ  
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 معاملارتثاطتينالكفاحالشخصيوفقالمرحلة -ب

 المصادر:
( : ميمات الحياة وعالقتيا بالكفاح الشخصي ٕ٘ٔٓالمفتي ، ديار عوني فاضؿ ) -ٔ

 كمية االداب . –ومخططات الذات ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد 
( : المعتقد الصحيوعالقتو بمركز ٕٔٔٓحداد ، ناصر عميوي خضير ) -ٕ

كمية  –ة ، جامعة بغداد السيطرةلدى طمبة الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشور 
 االداب .

( : االنتاجية في منتصؼ العمر وعالقتيا ٕٕٔٓنصيؼ ، رقية رافد شاكر ) -ٖ
 كمية االداب . –بستراتيجيات ادارة الحياة ، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة بغداد 
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