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   صا

د ف اراد وات  م دت اح ا ،م ن رط ط أو      

  وا أ ن أنو ، ت ا ء وإ طر ن م أن  ،دا ا

ر ، حذا ا ق  دةل اوا م  طر ن  ،ر لوا م إ

اض ار دارة ا، ا أ  د أن ك اف ن أن ون م ول أ اح 

ا  م، ن اح ا وم رط  وارض اذي  اراد أو ات 

م اردي أو ا ،ذ أن ق وودم ذه اة إ ا ،ذا دت ذه ده ن ل وود

 طت ا  ثل ا ن ريزاا  ح ارة اد ظأ  رف دراا

وو ح ال اوا دد ا وا سا ر نا.

ب اطا ، ح اا ، ت اا  ت اا  



Summary: 

Individuals and societies may differ in their representations of the signs of 
social success  , 

some of them link it to power or material benefit, and some of them link it to 
belonging and establish healthy social relationships, and they may also differ in their 
representations of the factors that help achieve this success, so some of them refer 
to external factors, while linking then Others have personal merit, but we do not find 
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that there can be a difference between then about the importance of social success 
in their lives, because social success is a concept related to the meaning and 
purpose that individuals or societies seek to find through their individual or social 
presence, since their existence in this life is achieved to Its expiration. Therefore, 
this study aimed to identify the dimensions of the phenomenon of social success in 
Algerian society through researching the representations of university students as a 
reflection a collective reality that defines and guides the factors of social success. 
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د  

            و ت ن أو وا رم ا ن ت ان ا   رادل اد

 رام دف اوول إ ق اح ا واوول إ ا اذي و وددو اط ن     

ارد ن  ون ل  و ن م ا ن رف ر م و ن ارات           

ذه ا ن ا ووا ورداف ال واو       ، ون ذيا ء ا أو

     ط ل ادا ر را ارات أك ا لح      وا ت ودد دو ز 

   ل اواذه ا ل نو ،ول إووا   دةل اواد اد إ ا ،دا ا

          ا وال ا م ام و  دواا ل ادا راد اأ 

ن ره وظر  وال اح ا ود  أل  ف ر     ورة زه

  ا. اتاراد ك ارات ا  ذه 

 وغ اح ا    و ص ا ازاري وول أم ادت ا وا ات       

ار ا د ذا ار  اطت ا وا أت د ل رز      ن  ارات 

ات ا ت رار   ات ا ل ا ازاري، ار اذي     

د ل وا  ره      ، م ر درن  د أ ود وا ا ط ر ن اراد

اد ا ا طون  ق ادراك ذام ا ن ل وت ا وا ول       

  .ح اوغ ا ا ووا ورداف ال واوف ا  

           ت ام ان أ نا طا  ررات،      وذه ا  را   كوذ  

 را را و       ون ب اا ر ب  وا        ل ارار اأ

اراد إ ق اح ا  ال ر ت ا ا  اوا ا ن     

ا ن أل اوول إ وق اواق او ا ،ذا ن ر م ن    وال اح 

  وال اح ا ن ارف  ط اوا ا و  ن رات ول ذه اظرة.

 ت اطب ا    و   ق ور إ ول ط ار ا ا  ذا     

 ول وال اح ا  ازاري.

- رؤل اا   ح ال اوا ول ب اطت ا ا ر اا  

  ازاري؟

- رت اؤا 

  ا  ازاري ؟ف ل اطب ا وال اح -1 

2-  ري ؟زاا  ح ال اوا ب اطت ا ددات   

 دراا أ أو 

         درا ا ا وأ درا  ل رات اا ن أ ا دراا أ 

ن   واا طا  ،            را  رفا  ن ن م ث ت ا

          رو  مر ا ق ا ن كل ذ ن فوا ل ادا را ا

 ذات أ  دراذه ا طرو  ء ال ادا رات ا دى وو  

          ا و ا  وم ذيا ورد ام ار نا طا  و  ل أيدا

ار  رات ا ا ق ، وظرة اح ا ر طب وري ل  

ب اطت ا  رفأن ا  ،ل ارد دا      فن ا ن ح ال اوا 

ن وا ات ا دال اء ا ودرة أراد ا  ال  ادت    
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ا ا ن ار ا وأر ذك  م ذوام ا   رن ووى  

 زا دا.  

دراداف اأ   

       ب اطدى ا ت ا ا ر ان ا فا إ ا درادف ا

        وم ام ا ن ط  ل ن ريزاا  ح ال اوا ول

ا  ر را       لن أ قذا ا  ت اؤا  دف ا كوذ ، 

    رت اطم وار ا  رفوا ،ب اطدى ا ح ال اوا  رفا

      ح ال اوا ول ب اط ت اج اا   .     ن فذا او

             ح ال اوا ن م دراا   ن ظم ا روا ا ظوا

        ل اوا من، ور ا  مذوا راد اأ  ن م ت اطوا

 ا  ذات ذاتذه ا ق       ادراك  روا وا ق اواق ا  درةو

داف اأ.  

درام ا    

1. ت اا  

   -   روو رج        ورهو ور ل اا  د )1961(ل    م" 

ان ا اظ و ادى ات ا ا  ط  ص ن ار وو ن او

" ووا و وا ا وال ا راد1.ا  

ارة ار    ) ورى أ  ات ا  ن ات ا ط ( إل دورمر  -     

 ول  ار وار وادات ا ور إ ظرم م ودد طر م     

ر ن ز ا ا ول ا ،.2  

ا    و ا وواد اوك وام ا واد اظ  س رأ د   -   

ون وو  ن روو ودر م ون ا رادا  3.ا           

ت ا راد ادا  

د ت ا  ذه ادرا ظم ر  اظرة ا ط ان                

  را ا ،    ،ل ام دا ركا س ال ا ن ر  

  ودرون ن  وال اح ا  ازاري.

   

                                                           
أطرو دوراه، م    ، ا ر ادر دى اذ اذن ظر دم أراض اطع ن ادرا ،ن و ز ات 1

  .20، ص م 2014 ازار، ،م اس ووم ار وارطوو ،  اوم ا ، وران

   .35، ص م1997، 1اود، ط، رة أد اد،  اري ،طت م اع2

 ،درا ل دة دوراه اوم، م اع وادورا  ،وري ط،   م اع ر وردو، د ارم زاز 3

  .24، ص م2006ازار،
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2.   ب اطا  

ارد اذي ار وا ادرا اد        اطب ا  أ،     رف د ارام ده  -

وا، و إ ا    م ووت  اؤت ارو ارى، وا ن   

.ة ا ره روض4ا 

 ود   ذه ادرا ط   ر            ارا وم اطب ا ادد  

.   را ا  ،وم ام ا تا   

ح اوم ا راد ادا  

     ت ا ا  ب اطح ا دراذه ا   دو     وا  حوا ،

 ت ادا   ا ذا ن ادراك ا  ورة      ا ف اواف ا 

وا .ء دراد او دراء اأ  

ت ادرارض ا را  

- "وان " درادرسق ارادى ا ورات اا "زروا ط ،    ن درا رة و

ر ااط  ورة رانو ا  وراهدا ر داد-      وى أر  ترأ دا درا

وت وادة  و وران و اراد راج  ا ،و ان رز اورا   اري، وي     

و ،دة درد ا وةط ن ا  2009،م         ورات ان ا ربا إ درات اد

وا ت اؤل ادة دام اا ر ل ن درسق اراق   ةران طرف ا

    ن ر  ، أ  ور اذا ا وول أن ل ور اذا ا و

ق ن  ات أدان    .إ  أر رت ادرا ا ،ت

أ دل    ،ذ)  188اوت، ان وا ف او ووزع ان   و ن ( 

 218وع  ا ا    ذ)  ن   30ا ف او د طق   ن (

    ا.ذ

ت ادرا إ أن ار ا دد طت ا وا ، ول             

ت اؤف ا نو ت اا .درا و  

-  وان "درا مل و مورا ونا طا "  ر ق     رة و ،

 ط  ويرس ام ا  وم وراهد ن أطرو2 -  ر   دا درا

،  2013 ،ت    ما وا  ر  ت إ تؤض ا  ا  تو

س ادا  ات،    و  ات ن انوق ن  . س رت

) ن  طب 202 ، و م ا- ) م ال   ن اط ان   ر 

)  أ 1838  (بط رزن أو  

                                                           
 ،ق ،أطرو د ل دة دوراه اوم، ص م اس اروي  ر ،ورام ل وم  اط اون4

 ط  ، وروم اس وام ا ،2 زا29، ص م 2013 ،را. 
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 ذا ال    ث ار ا ارة واورات ا  دى اطب ا اؤل د    

 وعوا وا ططر ا مر  ،      م  نر ند ن ط دراا  دت

 ز زم ذا ن وذوير را و ا مق طرو درام اداوغ أ. 

و رة ن     ، ل  " ار ا وظر اراب  اوط ا    درا  وان " - 

درا دا  د وف     -أطرو دوراه وم  م اع  د ر رة 

  ا ،2014  ، دى      م ق اا  رفا إ درات اد       دن اا طا

ا و طرأ  ن رات و راب  ظل دور ا ارط دم ام و دى        

 ن قو ،طا درات ار    ظل اا،   و و ا     دوات رةا

    طن ا د   ،توا          فو د  ت اا  نا 

)   2.5ا% م ا و ل إ ن (514 ط )310 ث204 و إ   أ  ن (ورذ

) 20610 .(بط  

   ون أرز  

   رة   وود ر  دى اب ا إزاء ادد ن ام ل ال وام...،         

ام اد وا اد ل دارة م  ، ث أتا واد زار وت

ل ا دم اا را و ظن واون ا مادوا دم ا  د أوو ،  را

 دور ؤت ا ا  ل ار  م اب ا و و  دور   

ل ا  ز راد ان أ بب. وناود و مد  رةظ زج لق ا ور

دام اوا ؤت اؤل واا    . 

 د اد ن ت ادران ا طوا  

      رف ت ادرات انا        رات قو و و ت ات اود

 وا را س واواا م و رورات اا  ن    أ  ،ت اج ا

  رةؤا ووول اواا  رفا  ا درازت ار  ردات ا ل دد   ح

رة اظ دذات أ    ط  وار   ة  ا وام  وا ،   م ن    دف

              زرن ا  در م دراا  و  رورات اا  رف ا دراا

ا ن اوا    س م رات      ات ا ر  ذه  ن ودت 

ا. 

 درا راءات اا  

    د  وده إث ود ا  راءاتدة إ عن إ د  ث م أير و

راءاتا  ن نو ث اا د ود  

 - دراا    ،لن ا زء رأي ا ،راد ال أ ن ن سن ا رة و درا  

  س ل    ووا دراذه ا  .لك ان ذ رو  "      ول ب اطت ا

 ،وءا   م  ن رف إرا ح ا"  وال اح ا  ازاري

-       ، ادرا   ط م اوم ا  ا ار      ءت

     وا طر مرن ات، وا  ،ر ط     ب طدد ا در ث ،290   بط

 ،89م اع ظم و     %31طب 90   م اع ار ، وزون  ف ات

  ب31ط%،   ر عم ا30   ب10ط% ر وارد ،30   ب10ط% ، 
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 وورو51أ   بوا   ، %18ط نذا طا  ءاو ،ط وا طر ر ام ا و

   دراا  رل  24ان أ بب 290طط ،  8.27أي%  

- ص ا  

             ب اا ر رف  طر ص دة رذه ا  طز ا    ر ن ف

  ارا ل ا ا وا واوو رد.  

وذب ء اع إ دد وم اب ددا  وو   و ن ار       

 نر ا إ " ل  صل ا ء ا ول  دأ برة ا 

ا وؤدي دورا أو أدوارا   و  ن اص ن ال  وأداء دوره  اق 

 ل ار ا و ،5."ا  

س م ار  ادرا  ار أن ذه ا ل ا ا   رة        و ذا ا     

    واا ر ا ت ادا وارج وا  ون موأ  دراوع او

اوال ادة     ا ، أ ن ارض أن ون أر ا ظرة اح ا و   

.ردي وام اودو  ن     

-  دراا      ذيا وا ا  دذا ا ،وت ادران ا دراذه ا د ر   ن

د  ث  ، أر ا ادا  اوم ا ن  وام ووع ادرا ن  أرى   

      ،توا  ا طرع ات،  إوا     دراوع او رةظ ا    م ،

. رو  م ، رو و.ص اا ر إا  و  

 أدوات  ات -

        د أدوات و   ث د أي     واث ور ا رل ادا  ونو ،  

 ثذا ا  تا   ددوات ان او  

1 . طراا ا     م ا طراا ا   دراذه ا  دم ا1995 م

 د ا Anna Maria Silvana De Rosa  ن    دد دف إو ت اا ل دراأ

ان، ؤرات اط، اد واو  ل ا ارط ل ا، ول ذه          

  طر وا تن ا و ل أو طررات ادم واض ا دد  ا

  .6ل دد، ون ن ل ذه ار و د وب ودد أد ال ا ذات 

2. زرة اا طا زرة اا  ل لون ا وى دد ن 

     طوا ثا ط  و رر وا داأو ا طراا ا  ق أوق اا

ار ارز وار اط ل، ون ارة از ن و ن اود     أن ز ن 

ا دد راوح ددت ا ن ود  3طن ا ر وب أنن ا بط9   3    رر ا

 ر ان ا ر م  زا3          ب د ل  ءطإ  را زا و لر ا

   7 ط ار

  2از وط           1ال ز             3ار ز 

                                                           
  .33، ص م1995ادر،  ،دار ار ا  ،  ،اب   ر( ت  ظوار اء واف)5
ذرة ل دة ار  م اس ا ،       ، طر ر،  د  وذ ورات ا طل اوارع ا 6

   .18، ص ، 2008دة 55أوت  20

   7س ار، ص 128
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د   ات ن اون  رم ت   ل د ول  ص           

  طر اوا زرر اا و 

                                 

ذا ا أن  ذا ا دؤ ل.          د زرر ان ا نJل  ا  

  ن ن ار اط ل.      د ؤد ذا ا  أن ذا ارسا  ل 

ل  ا u   .ل وا ر اا  ذا ا دؤ   

 -  ب اا 

  عدد الكلمات السالبة –الموجبة عدد الكلمات                            

  «P» = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :«P»مؤشر القطبية  1

  كلي للكلماتالعدد ال

ظم   نوذا  أ    [3ذه ا ن ر  اوا إ ]1-،0.5-        إ ال Pإذا ن

 ءإ  تا  

وذا  أن ظم        [+2ذه ا ن ر  اوا إ ]0.4-،0.4  إ ال Pإذا ن

     .ر و وا ت اا  

وذا  أن ظم      [1ذه ا ن ر  اوا إ ]1،+0.4         إ ال  Pإذا ن

.ء إإ  تا  

  (عدد الكلمات الموجبة + عدد الكلمات السالبة)عدد الكلمات المحايدة ــــ                                       

  «N» =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  «N»مؤشر الحيادية  .2

  العدد الكلي للكلمات                                                              

وذا ر إ أن ال   [1ذه ا ن ر  اوا إ ]1-،0.5-  إ ال Nإذا ن 

 . د د ءإ  تن ا  

وذا  ر إ أن      [+2ذه ا ن ر  اوا إ ]0.4-،0.4       إ ال Nإذا ن 

                 .طو د وا ت اا  ر و دت اا  

وذا ر إ أن      [+3ذه ا ن ر  اوا إ ]0.4،+1         إ ال   Nإذا ن 

  .ر د دة أ  تا  

  ذا اب ل ا واط طط وذك ب ؤرات اطب واد ا ظر             

  .طراا ا  ل ن  

- لب اأ  

                 دراذه ا  دم ا ،ترا طر ت اطرا و دراداف اق أ

 ا نوأ ، ولو ا             ن دراا  ن ت ت ال او  دما

      أ ،راء ل ا طا إ ا ر         اط طور ت ال ا  

 إ رأ روض ات واؤا  ل ان أ درا وريا.  
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 دل و ص ات وار ا  

    -  ب اط صا ل ا دل اا ح ال اوا ول 

  . ازاري

  ) ل ا ا  اراط  ب ؤر اط واد ل 1دول رم (

 ريازاا  ح ال اوا ول ب اط 

  ؤر

دا 

(N) 

ؤر 

طا  

(P)  

دد ات 

 ادة

(-+،)  

دد ات 

 ا)– (  

 

دد ات 

(+) وا 

 دد اا

ت 

داا 

ا  

 

0.60 -  0.40  4  4  12  20 1 

0.86 -  0.86  2  1  26  29 2 

0.80 -  0.70  1  1  8  10 3 

0.85 -  0.35  1  4  9  14 4 

1-  1  0  0  21  21 5 

0.91 -  0.26  1  8  14  23 6 

-0.57  0.35  3  3  8  14 7 

-0.50 0.25 3 3 6 12 8 

1- 0.71 0 2 12 14 9 

-1  0.68  0  3  16  19  10 

-1  0.5  0  8  24  32 11 

0-.84  0.61  2  4  20  26 12 

-1  0.58  0  5  19  24 13 

0.54 -  0.22  5  6  11  22  14  

0.5 -  0.08  6  8  10  24  15  

0.65 -  0.34  5  7  17  29  16  

0.77 -  0.44  2  4  12  18  17  

0.77 -  0.33  2  5  11  18  18  

0.17 -  0.23  7  3  7  17  19  

0.28 -  0.07  5  4  5  14  20  

0.82 -  0.73  2  2  19  23  21  

0.40 -  0.33  8  5  14  27  22  

0.91 -  0.43  1  6  16  23  23  

0.33 -  0.22  6  4  8  18  24  

 ادر داد ان إ ن  ددات اطا  



 

191 

  2020 -ا او   – اماد  

+]  1+،0.4+] أي أ  إ ال [0.07،1ظ ن ل ادول أن ؤر اط راوح ن [    

 أن ظم اوال ادا ن ل أراد ا ول وال اح ا  ازاري ذات 

  ر أنآ  ،ء ا66إ  دات ان ا ت   تا  دذا ا  

  ت ال ا ن  و20  لن أ491 . تا  دا   

) ق ؤر اط واد ت ا طب ا ول وال اح 1ل رم(

  ا  ازاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رض  ارة از ت ا طب ا ول وال اح                  -

  ا  ازاري                                       

) ل  ارة از ا ت اطب ا وال 2دول رم (

  اح ا  ازاري  

أر   اد  ارم

  زا

وط 

  از

  أل زا

1     ح اق ا

دا  

14  7  3  

   7  13  4ق اح ا ون  2

   3  13  8ق اح ا ل  3

   8  5  11ق اح ا روة  4

ق اح ا ب    5

 واودة

1  4  19  

6  و ح اق ا 4  9  11  

دولدر ا داد ان إن   ددات اطا  

     ط دو طراا ن ا صا ل اون ا وى أو ن قط

  ب ور ث   ود ل  تب او ن  رار واا طرات اؤ

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

مؤشر القطبیة

مؤشر الحیادیة



 

192 

  2020 -ا او   – اماد  

 ا راطوات اق اط  م درورة اظا ت اا  و ذه ا

)، وذك ن أل رم ت  دد -)، وط از(+،–(ا ن  ل د، أر زا (+)، أل زا 

 ط ا واء إ اظم ارزي ل أو اظم اط أو أ ر  ت ن 

  وت ال

   د ل ا ت ام ام ر سذا ا و  

  ا اد (1 " "ل اد2ال (

  
   ث دود  ام اد ا اد" " اور اول   (1ل اد 2ظ أن ال (   

 (+) زا رد أ 14  

 ) زط او د- (+،7  

   - (3د أل زا (

ل  ارز وذا ؤد أن ذا اد ن ار   Jرم    ل رف   

.ح ال اوا ول نا ط ا  

  اون""     2ل اد ))3ل

  
   ث دود  ام اداون" "   (2ل اد3ظ أن ال (

 (+) زا رد أ 4  

    - (+ ،13د وط از (

   - (7د أل زا (

0
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وذا ؤد أن ذا اد ن ار اط و ل  رس  رم    ل    

.ح ال اوا ول نا ط ا  

  "ال"     3ل اد ))4ل

  
  "  ث دود  ام ادال اور اول "   (3ل اد4ظ أن ال (

  2ر زا (+)  د أ

   - (+،13د وط از (

   - (9د أل زا (

وذا ؤد أن ذا اد ن ار اط او ل  رس  رم    ل 

.ح ال اوا ول نا ط ا  

  "اروة "  4ل اد)5( ل

  
   ث دود  ام اد" اروة "  اور اول   (4ل اد4ظ أن ال (

 (+) زا رد أ 8  

   -  (+،5د وط از (

   - (11د أل زا (

 ر وذا ؤد أن ذا اد ن ار ا  U  رم    ل رف   

  ول وال اح ا .ل ا ط ان

   

0
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أقل تمیز متوسط تمیز أكثر تمیز

0
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أقل تمیز متوسط تمیز أكثر تمیز
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 " ب واودة"    5ل اد))6ل

  
   ث دود  ام اد " ب واودة" اور اول   (5ل اد5ظ أن ال (

 (+) زا رد أ 1  

   - (+،4د وط از (

   - (19د أل زا (

 ر د ن ار ا وذا ؤد أن ذا ا  U رم    ل رف 

  ول وال اح ا .ل ا ط ان

"او  6  "ل اد))7ل

  
  "  ث دود  ام اداو  اور اول "   (6ل اد7ظ أن ال (

     (+)4د أر زا

   - (+،9د وط از (

   - (11د أل زا (

وذا ؤد أن ذا اد ن ار اط او  رس  رم    ل     

.ح ال اوا ول نا ط ل ا  

 ل                                                                         دراا  

إ أ ن ر ات ا اط ن و اد ا ون   ووذب     

 و ل ا أي  

0
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ل  ا اراط ا ت ا ط ان ول وال اح  - 

 ريزاا  ا  

 1.  وا  

ن ل طق  ا اراط  ن اف ن و ن اوت وارف        

ت ا طرا و ح ال اوا وص نا طا   ا 

 وان ا دا وا ذه ا  رك ا را ن ا رو و  

ر و  نو   ن   ا را ن او  ن  ا 

وو ز ددو إ  ذيا ا وان ا ا وا دد ل ، وواذه ا 491 

  ت او ، ديوا وا ا وف ا  

رط ت ت  ا اراط أ ن و ن اوت وارف ا       

ا  ، اط ان وا وال اح ا، ود  دد اوال 

 دا491ا  ا  م اظن ا وا ا را ن ا ر 

طا  ءا  ن ر  ،  ،ر   وم ام ا نا

و ن ص أرا وا  ل ات ا ط  ،د أن اط ن ص 

م اع ظم ول ووارد ر ت م وال اح ا ل إ م وت 

 اطط، ادارة، اداف، ا، ار، اواز، ال، اراع،(ا ل ن اص 

ازواج ، اون، ار  ،ن ظرت م ل ( ال، ت ا، اظم، اط ،ال )

(را ،ل، اواج، ادا ،ق اواق، ال، اع  ام ا ص طدى ا

،ووروا دى ط (را) ل ت رتظ  ،را   ح اا دراا  رت دو

 م ا زاما رده إ) ت ادال ا ن كن ذودة، ، ووا ون، اق ، اا

م، ارا (رامل، اواء، ار وادل، اا ،را ،    م ات اط 

 دم اا ،ق اوا ،ون ،ل ، ري، زواجرار اا) ت اداك ان ذ رو

،دا ،ا ا  ،رد اوا زامء، اط، اران ا  (دلرام ات، اوار، ا

 ،ل، اا ،طراع، اا) ت اداا ر إدر و إ وا طم ا رظ م

  اف ).

       ا  م اظن ا وا ا را ن ا ر تداءت ا  

ر ن  اء  و، ا، ار، ا، ادق، اوء، ازام، اوا ،)(ل 

  ،رات ا لوار اط أر ر   وم ام ا نا طا

ارع  اوال ا ا ؤر   ن ت اوال اد ،  ذك ظ 

 وود وال  ء ا ق ق اح ا، ود إاح ا، وذا  ر 

رت  ادرا اح اط ن  اوت ا  ا ازاري   ادة 

ل اوات ا ث ،وا دت او طرل اوان ا رأ وا 

 ل ار ا  ون وا ط ت ان ا  ل اوا ا

اراب  وا ام   وا اذي  اب  ل  رط  وظر ذك ورة

اوك اظ طب ا اق ل ا    ادرا ث ب  ان ن ا أو 

.  
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 اون ن ل م ا وال اح ا ن وت  ود ر اط    

 ا د رة ز ب ذات اا  وا ا ا إ   ريزاا

ا  و ن اوال اد ق اح ا  ب ا   ات 

ا  كر ذظو ،ت اوذه ا   روأ  ط  ا ت ادا

ا (اذب، اق، ام، اره ، ارور ، ا ، دم ارام ان، ا، اق، اروة، ار، 

  ال، اف، اراف، ارام، اوف، اوض، اة، ال، اراغ).

 ت  ا اراط ن و ن اوت وارف ارط ت       

ا ا   اط ان وا وال اح ا ،ث أوت ارف 

ادد واس ن اوع  ادا ن ات ا ط ان ن  ن اط

ا ا ادة ء ا وا ل   أم أي ود د ذل  ل ق 

اح ا ووا ادت ا، وزو أب اط وال اح ا ا اوال 

 و ،وا رة.ادرة واروح ا ا دال اواا ت إا طن ا   

       دو ر  ر  ت صرة وادرة واول ا دات ان ا ذا

 ) ت ن  ،(ما ، صد، ال، اا  صرة، ارة اا دات اا

ن  اوا ا ل  ز ن رب  اح وا ادت ا  وغ 

 ،طوة، اروذ، ال اق، اذب، اا ،ودرات، اوة، اداد، ام، اظل (ا د

  اد ن ام). ال، ارات، ال، اث،

أ  ق  ام وار د ت ر  ظ  وود إ  در و (ار ن      

راءة اب، ا، ام)  ؤد  أن اط ان  رون  ام وار  ن أن 

وا ادت ا ود ن ات ادا ا  دم  اح ا و

،ب، اراءة ا ن را) رم واا  رم واا  ف ذا وب، و (ما

ر ب   ،ح اا  د ر ل ريزاا  ء ا ن 

  ت اط ان. 

 2.لل ا  

     دت اد ات وون ا د أد بط ذيوى ام اظ رة ن لل ا ر

                                                  رات اؤ  درورة اظ لوى ا ت اوم اظ                                    

   برر اؤ 1،2،3........  

   ،+  ر اؤ 0 ،- .......  

   ر اؤ 1،2،3 ...........  

3. ها  

 ال  ن ا      ادد  اه ب أو اب  و اووع ال ون ل          

+] و  أن ظم     (0.07،1ن أن ؤر اط  راوح ن [  1م (اراط وا  ادول ر

     ذا أن و ء ال ذات إوع اوو ا نا طل ا ن دال اوا66ا 

     لن أ ،ح ارة اظ ا طط ارر دال اوان ا491   ل    دا

،  ن ءت  اوال ذات اء        ات    ات ا ط ان   

20 ا   
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ا اد    ، وادة ار وت ال  ن  ا اراط رز ول             

ا  لول، ادق، اا ،ن     .ا ر تو ن رة  ا  ت اذه ا

أراد او ن  ون  أرى رك  اس ام ورى ووع اح ا ن             

دئ وام واا و ل ن ا         ا را وروث ان ا ر ا

         وا ا م اظوا ا ق ان طر ب اطا  ري ازاا

 ازاري و ار ا ل اف  ال ن ات ودال ا اواد ل     

واان ادن ا م ا ل ا       ، صا ،ا  لون، اوى،  (ازام   اا

          ن  ا ا رت اوا إ ن) إدل، ان، اا ،ا ،رد اواا

ا وا ل و ذه ا      ار ا    اط ان م اوم

،رط، اطا ،وز اواج، ادل، اا ،ق اواا) زو ،ء). اا  

ود رزت  ادرا  اوال ا وا واد وا  ن ت اوال             

 ب             ار أا  م ا ب ح اق ا   لوا 

اوال ا وا وال ذات أ رة  ق اح ا  ل  اوال       

اري وا ف ن اراك    ارى  أ، وذك ر إ اط ا ا  از

 دال اوال ا راد ز ا          مو ا هون واا ا  بدرة ووا

ا ورة  رج ا ن ادال واوط ،ث ب  ادرة واطوح   

وة واز وزد ال ا إ ادام ادن ن      ادي و اذات واث ن وال ا

طوح وادرة  م ار واول  ا واص  ررات ود،  ن أن اذات          

ا   ا  اوت اذي ول   ا ر ن ال دة و  ذك ل ط زد ن اوة   

  د رة اق.

    وا م ا  تطوا طن ا فن ا ،    لواا  طز ان ر 

رزت اطت  وال ا       )ال، ال، اوة، اطط، ادارة، ارو)      اد ل

،  ن   ) ارار، اق، ا، ازواج، ادج، اب، اودة، ام  ،ار، ا) و ل

                            .ح اق ا ا ا وات ا فو  نا  ركا  

 ظرة ا ل      د ظرة اح ا ل ر دد  اق ا، ووف            

ات واراد ون إ اد ا  م ن ل ق اح ا، وأي ق ق      

       ،ت اا و ء اا   رب، واط وان ا  ب حذا ا

زال، وك وار اظ رظ         ،رود ارون واا ون إو  رادراك ا ل

ا ادة ا ق دوا از وذا  ن ن  ر أراد ا وال اؤرة  ذه اظرة     

     راض اراف وال اأ إ ل رد ن   ا ،وا ،ذب،    (ار، ارور، ا

                                               . ا وا ودةو ر ق (وةرة، اا  

      ر ف ز " در اؤ" رر اؤأن ا طراا ا  ل ن ظ 

   [14  أن اب ادا اد ل 0.5-،1-  إ ال [] أي أ0.5 -،1-  ن [

  .491ا اوال ادا ودد ن 
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 ب اطدى ا ح ال اوا ول داا دراا  رض   

        ظر بكرا  زر واة ل ا ل ن  ر ان ا ون ط مظو

ا وارات ا  فن ا لن ا8 ل اوى اون و ن طوا ،

د أن ال ، و ا وال اح ا دى اب ا، وط ؤرات اط /ارار /

  دى ا ح ال اوا ا  

 ل ر اواة ارز واظم اط وا ا ل ا) 3(  دول رم

ح ال اوا ول ب اط  

زرواة ار ا  طم اظر ا   راا  

 ق اح 

  ا

.دا  

  

   ق اح ا ون

 ح اق ا 

.و  

   ق اح ا ل.

 ق اح ا ب 

  واودة.

   ق اح ا روة.

  دولدر اداد ان ان   ددات اطا.  

  ول وال اح ا  ازاري ) ل ال ا طب ا8ل رم (

  

                                                                ط مظ                                 ر  

زر واة  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

                                                           
رة  ،أطرو دوراه وم رع م اس ا            ، ارن  اورات ا دور ادر د اداث  8

 50،48،ص،ص م2011ط، ،وري

  

ال�� وال��دة                                                                           
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اط ن ا ا و  ن ل ا اراط وا  ن  اف ن ن   

  زتر ري وازاا  ح ال اوا ول نا ط ل اا

ام، ادة، اب واودة، ا، اون، ار، ار(ظ  ازام ام ا ل 

دم، ارا ( ل  وةوا طم ا رتظ ) ،فا ،راع، ال، اا ،طا

ن  ب ام   اطت ار وا  ،ن رط اطت ار   )اداع

ا م ا ط ت ات ا  ،وةوا طم ا ت ارط ار ،

 ر إذا ا ث ا ،ح اق ا  م ل دا ل ا ن أنا

اس وان  ط اظم ارزي ل ا ط ان  أن ادن ارا و

"اون "، "ال "، "او " وال   ق اح ا ، ث ات ذه ار 

 .طم اظا ط إ  

  ن ل ت اط أن ك ا  دى اط ان   ق  ن     

 وا ا ا  ا ازاري ون ظرة اح ا ن ل اوت ا

رت وال ؤرة  ق  )اروة، ا، ارور، ام، اذب، اف، اة (ظور وال ل 

ح اا  ت دو ،ذات اإدراك ا و   ود اأن ا زرة اا

  " او " ر  و إ اظم اط ل ا.و"ال " ،"اون" 

ث ت    ،د ءت  ذه ادرا رة ن وود  ن اد ام ا وق اح        

    ا ا م ا و ر ام وا هود ان وا ط ت اا

            ،طواوا وم (ا و ك اد ذوأو ا وان ا ب ا دات ا

ت ا  ،(لوا ،طل، اوة، ارا   (ردرات واا) ل دا ت ت ا

ل ن وال اح ا  وا ادت ا وو   ن وا ا ق د   

ن  اراد ووى ارت ا م ار اذي د ار وء إ ال ن اوا أو            

اح ال اوا ن ل  دوا رار ا     م او ا هث أن ا ،

  ارع ا ارد وا ون م    طت اد ا ، د م ن 

ا دذه ا ن وة ظ  م اا   و   ذ ت ادن ام وذه ا 

و اول  واداف ر ار وام       ا ات     ات ا ط ان   

  ا ا د ن از وادرة.

ت ادراوء ا  ا     

     درا   دراا  ءت) ل 2014(         بدى ا ر اا  ق 

 ل   ،وت اد وا زار  رة ر ا ذه اا ث ت أن 

  .م ن اط انام اد وا اد ل دارة م ا ن

  ق وود  ن ار ا 2014(          ل ( ذه ادرا  درا ات     

  .دى اب ا ن ق اح ا ؤت ا ا  ار وظور از

   درا   دراا  ءت ) زروا ط2009(أن     ا رراد   ا  دد

طت ا وا ، ول ات ا ون ف اؤت       

ا  .  
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ا ر إ أن و إ ا وت ق   2012(  ق ( درا   ن ات    

   ا  .اطب ا ل ورا ا وا ن ال، وف 

  

 

     ول أن دران ا     ،ب اط ت ان         ا ددا ر  ر د م إ

  ،رة اظر ا ا وا ووورات ال واواول ا قا  ر او

      د  ل  ا ظول ا ث أن ط دراذه ا ل ن  لوا

راد ال أ طوا     دةل اواوا ح ا م  دالن ا دون 

إ ارز ول ام ا ا ل ا، ا، أو رزون ول ا اد  ر      

  .  ك ا، وو  د     ات

توا  

   ون اأ ،  ن دراا  ت  وء   

-    وا و اا ر م  وا   و ب اا  ءا

  .ا  ذات مادراك ذا  مد ذيم اا 

- وا دت اا  ظردة ات      اوت وطط ن طردة ا   

. داف اوا ب اا 

-        ل اوادور ا  م اداو ب ا راب اب اأ درا ءا

 ددات ووال دة  اح ا  ازاري.

م را ارد ب ا ا دم  ق روح ادرة دم وز   رورة ا -

.ح ا ت اوا درات اا 

ادة ء ارا رو رط د ارا ر وام وم  ر دا از       -

اددة اط ن وت وم ار دا  اداف اظر ا دى ال 

  وارات اوء.  
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 قا  

1.زرة اا 

أر   اد  ارم

  زا

وط 

  از

  أل زا

1      ح اق ا

دا  

      

2   ح اق اون       

       ق اح ا ل  3

       ق اح ا روة  4

ق اح ا ب    5

 واودة

      

6  و ح اق ا       

2 .نوت ان ا ذج  

  1) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة 9الشكل رقم(

  + 5 8+               المحبة  2 4االلتزام        0 1 2التفاعل      0 8 5التخطيط                                       

  +4 6+                                                                         المشاركة  3 1االدارة                            
        6+ 7القيم                          

  0 7 3السلوك                                                   

  

  

  

  13+14+    العدالة13 11الصدق     10-10العنف     -1716+  االجرام169األخالق      -912االنحراف                       

  14-20+ االساءة1518+ العمل 2019+المثابرة 1817+    الكفاح1915الضمان         0 11 12الفراغ                              

  

  2) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة 10الشكل رقم(

  0 7 8+صراع       +1 2+ العلم  2 4+ التوافق  3 3+اتصال  24 28+ الحكمة  23 13تعاون                  

  0 4 7+                                                                                  اختالف  21 10معرفة                 
  + 13 18الرزانة                                                                                             17+ 9القرابة              
  + 6 19+                                                                                               المرح  26 17تكافل             

  + 14 29التفاعل                                                           + 27 21الصدق           
    

  + 12 14+                                                                                                      االمانة  29 1الطيبة       

  +18 25الذكاء                                                                                                      +28 11الخلق         

  + 19 23الحكمة                                                                                      - 9 16الكسل            

  +                                   15 15كثرة القراء     +                                                               22 27الشخصية القوية                

  +20 6لذكاء    +   8 26+            االيمان  10 22+القانون  16 12+   حسن السيرة  11 20عدم اليأس                    

 النجاح االجتماعي العالقات االج��ا��ة
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  +   5 5+      مواجهة التحديات  25 24التخطيط الجيد                                                             

  3) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة 11الشكل رقم(
  + 9 4الوصول الى القمة                              

  + 4 2+  تحقيق االمن الذاتي 10 7التقدير واالحترام                                                                         

  + 3 6الحب والمودة                         - +               8 8تحقيق االهداف                            

                                   + 1 3الزواج              
          

  + 7 10الرشوة  -                                                          2 5االهل واألقارب                                                                                                         
 0 6 9+                     العادات والتقاليد   5 1المحسوبية                                           

  04) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة 12الشكل رقم(

  + 12 12التواصل      - 8 13رحالت صيفية     0 4 5التضامن        - 9 14المناسبات                 

  + 6 7الثقافات واالعراف                  
  + 5 1االخالق                                                                                                                

  +  2 10الواسطة               
                     

                           7 11االبتعاد عن القيم                                                                +  1 4التكبر                                 

  + 3 2الوضوح       14 6التضامن                              - 11 9الصدق                         

  + 13 3+             التجربة  10 8االرادة                                   

  

  

  

  

  

 

                                              5 ) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة13الشكل رقم(  
  + 12 15+     التعاون  9 13+    االمن  2 7االنتماء    + 1 18تفاعل   

  + 15 16التضامن          +                                                                 21 19المعامالت                      
  +  3 20روابط                                                                                      ا 20+ 8 حتبادل المصال               

  + 17 21+                                                                                   الصداقة  19 9االحتكاك                     
  + 18 17المحاورة                                                 

  + 14 3+امانة  10 12+       توعية  6 5+        صدق  16 14االتصال والمناقشات      

  +5 10اعالم    + 4 11مثقف                                           +   13 6متعلم                           

  +                                   211العلم         + 8 4مبدع                                                        

       + 7 1الدين                                         
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                                              6) شبكة  ترابطية تمثل استجابة المفردة 14الشكل رقم(

                                               – 10 23االعتمادية    -  20 7الخبث    -   4 16التحايل     -   1 5الرشوة                                    
  + 11 2+           عالقات انسانية  8 14+       تاثير  16 6تأثر        + 2 19تفاعل                        

  - 13 20صراع                           
  + 17 10+                                                                                   ضوابط   7 1اخالق                

  +  6 4الصبر                 

  + 12 11+ اخالق  5 18الجمال                                 - 3 21الغرور         0  19 12القوة                      
                                                      +                                     15 15+   معاملة الحسنة  9 8ذكاء   -  21 13الالمباالة            - 22 17التسرع                          

  +    14 3+       التوكل على الله  18 9الصدق            + 23 22الثقة بالنفس                            
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   راا  

 ،ذرة ل دة ار  م اس ا،      د  وذ ،طر ر ورات ا طل اوارعا -1

 20  دة 55أوت، ،رزام2008 ا  

2-         ،س ام ا رع وم وراهد أطرو،  رة ، ،نرداث اد ا دردور ا ورات اا

 ،ط ،وري 2011.م 

3-  ،زروا ط درسق ارادى ا ورات اا درا د  رانو ا  وراهدا ر دادر ااط –

 م.2011، در 7ازار ،   درات  ورو ،ر طور ادرات ا وارو ،دد

درا دا  د وف  ا   ل، أطرو-         ط ا ار ا وظر اراب  او -4

 م2014دوراه وم  م اع  د ر رة ، ازار،

5-           و ن ،دران ا عطراض ام أد رظ نذذ ادى ا درا ر ت ازا،   أطرو

  م2014ازار، ،دوراه، م م اس ووم ار وارطوو ، اوم ا ، وران

  م 1995، دار ار ا ادر،  ،اب   ر( ت  ظوار اء واف) -6

7-  ،ر مل و مورا ونا طا ق ،          م ص ،وموراه ادة د ل د أطرو

 ط  ،وروم اس وام ا  ، ويرس ار، ،2ازام2013 ا. 

 ،وراه اوم، م اع وادورا  ، وري ط      درا ل دة د ،، د ارم زاز م اع ر وردو -8

  م.2006ازار،

   .م1997، 1اود، ط ،رة أد اد  اري، طت م اع -9

 


