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 المستخلص:
يتحققققج ح قققنظ الموتمقققن  ليققققن خن الإلقققعا  قققق يقققلت اتؤقققنابن  التقوإلققق  التققق  يققق  ق    قققن  ال ؤقققن ق 

 لاحتإلنجنيخم.
ع  ليحقإلج  إل ة ير سإلرا  ؤإلئ  العمل الإلاتؤناع التقو  هع أحن المنايل المت ع  لل قنء لالتكإلف  ع يغل 

 يونفسإل  ف  السعق.
حن  اتؤناع التقو  ؤعصفخن  تغإلر  ستقل لالمتمثل  ؤق) يقنيم سعت الن اس  إلى يحنين بلق   كع لقن 

 وتج جنين، يحسإلق  وتج حنل  أل قنيم، يصمإلم بملإل  إحتنجإل  جنينة، يحسإلق بملإل  إحتنجإل  قن م (، لالمإل ة 
   شرايخن) الكلف ، ال عدة، المرلح ، التسلإلم(. ق يلت التونفسإل  ؤعصفخن  تغإلر  عتمن 
لثنحإلخمن ،ليمثققل ؤتقققنيم إفققن  فكققر  لمعاققعع الن اسقق  ،أللخمن حتققر ،ؤ عققنيق لي لققى هققند الن اسقق 

يققيثإلر اتؤققناع التقوقق  فقق  يحقإلققج المإلقق ة التونفسققإل  فقق  الموتمققن   د اسقق  ليحنيققن يمثققل فقق  ، إلققناح  أل يي إلققق 
 الصونبإل  العراقإل .

لصإلن   التسنؤال  ، ف  اعء هذهثم ؤلع ة اتفن  الوتر  ،تسنؤال اللاستخنفت الن اس  اتجنؤ  بق 
 لكذلك الت نيق ؤإلق  تغإلرا  الن اس .،فراإلن  ايت ر  العلقن  ا ي نفنً لييثإلراً 

( شققرك   ققق شقركن  لاا ة الصققونب  لالمعققندً،  عتمققناً 27(  ققنيراً فق )27لققن يققم جمققع ال إلنحقن   ققق)
االححقراد ل أداة للقإلقن،، لؤنسقتخناا بقند  قق ايسقنلإلص اتحصقن إل  كنلعسقب الحسقنؤ ، ؤعصقفخن بلى االست نح  
قققإلم ل (،Zايت ققن )ل  تعسققب الريص،ل العسإلب،ل الوسققص المئعيقق ، ل  عن ققل التحنين،ل  عن ققل االيتلد،ل المعإلققن  ، 

 ( لومقققن  Fلقإلمققق  ) ، اليت قققن  فراقققإلن  اال ي قققنل (Spearman عن ل ا ي قققنل الريقققص لقققق)ل المإلقققل الحقققن ،
 .(Kruskal – Wallisاالححنا  ال سإلب اليت ن  فراإلن  التيثإلر، لايت ن )

يعصققلت حتققن ج ايت ققن  الفراققإلن  ليحلإللخققن ليفسققإلرهن إلققى لجققعد بلققق  اثققر لا ي ققنل  ا  داللقق  قققن ل 
ؤإلق  عوعي  إحصن إلنً ؤإلق  تغإلرا  اتؤناع التقو  لالمإل ة التونفسإل ، لكذلك بنا لجعد فرلقن   ا  دالل   عوعي  

 الشركن  بإلو  الن اس .
لقن ير  ال نحث ؤعند  ق االستوتنجن  لالتعصإلن  يخص القينع الصونب  العنا لؤعق  المقترحقن  

 ؤصند الن اسن  المستق لإل .

 


