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.بكلیة التربیة جامعة عین شمسالتربويقسم علم النفس 

شـــكـــر و تــقــدیـــر



رض وملء ما بینهما، وملء ما شئتوات وملء األًا مباركًا ملء السمن حمدًا كثیر الحمد هللا رب العالمی
لجـالل وجهـه وعظـیم سـلطانه، والصـالة والسـالم علـى أشـرف المرسـلین سـیدنا ینبغـيمـن شـىء بعـد، حمـدًا 

أعـاننيالتـيبهدیه، وعمل بسنته إلى یوم الدین على فضله ونعمته اهتدىمحمد وعلى آله وصحبه، ومن 
هذا العمل. إتمامبها على 

إنجـاز هـذا العمـل، إال أن فـيبعد تقدیم الحمد والشكر هللا العلى القدیر علـى توفیقـه یسعنيوبعد... فال 
التربــوياألســتاذ الــدكتور/ ســید أحمــد عثمــان أســتاذ علــم الــنفس ومعلمــيأتوجــه بالشــكر واالمتنــان ألســتاذى 
ومـا قدمـه مـن توجیـه وعـون وحـرص وعلـم تبنـى ورعـى هـذا العمـل،الـذيبكلیة التربیة جامعة عین شمس، 

ئت قدمها الكلیة، فكان للباحثة خیر مرشد ومعلم ومیسر، أمد اهللا فـي عمـره وجـزاه واسع للباحثة منذ أن وطِ 
عنى خیر الجزاء.

أن أتقدم بعظیم الشكر والتقدیر والعرفان إلى أستاذتي ومعلمتي األسـتاذة الـدكتورة/ سـهیر ليكما یطیب 
لــم تبخــل بوقتهــا الثمــین التــيبكلیــة التربیــة جامعــة عــین شــمس، التربــويتاذ علــم الــنفس أنــور محفــوظ أســ

وجهـــدها وبإرشــــاداتها ونصــــائحها الســــدیدة وعلمهــــا الغزیــــر وحرصــــها علــــى الباحثــــة، بــــارك اهللا فیهــــا وســــدد 
خطاها.

واعتــزازي واكتفــى بتلــك العبــارات المعتــادة غیــر المرضــیة لــى، ألنــه ال یوجــد مــا یعبــر عــن درجــة تقــدیري
مــرت بهــا الباحثــة مــع أســتاذیها مــن معاملــة حســنة التــيبأســاتذتي، وال یوجــد مــا یعبــر عــن المواقــف العدیــدة 

وُخلق كریم، فال یوجد ما یعبر عن شكري وتقدیري لهما....فال أملك تجاههمـا إال الـدعاء هللا العزیـز القـدیر 
حفظهمــا مــن كــل ســوء وجزاهمــا اهللا أن یعافیــة و متعهمــا بالصــحة والأن یبــالتوفیق والســداد والعمــل الصــالح و 

عنى خیر الجزاء.
إلـــى األســـاتذة األفاضـــل أعضـــاء لجنـــة الحكـــم والمناقشـــة، األســـتاذ الـــدكتور كمـــا أتقـــدم بشـــكرى وامتنـــانى

ــیم منســى أســتاذ علــم الــنفس التربــوي بكلیــة التربیــة جامعــة اإلســكندریة، واألســتاذ الــدكتور  محمــود عبــد الحل
مشـاق اأستاذ ورئیس قسم علم النفس التربوي بكلیة التربیة جامعـة عـین شـمس، لتحملهمـجمال محمد على 

قراءة الرسالة ومناقشتها رغم أعبائهما الكثیرة، جزاهما اهللا عنى خیر الجزاء ومتعهما بالصحة والعافیة.
نـى خیـر امـدادى بالمقـاییس جـزاه اهللا عكما أشكر د/ كمال إسماعیل عطیة على تعاونه الصادق معى و 

.الجزاء
السادة األساتذة الذین قاموا بتحكیم المقاییس حیث قدموا للباحثة النصـح واإلرشـاد، فلهـم منـى كما أشكر 

مـــن زمـــالء وأصـــدقاء، عنىأو شـــجعلـــى إتمـــام عملـــىنى كـــل شـــكر وتقـــدیر. وأتقـــدم بالشـــكر لكـــل مـــن أعـــان
الصــادقة األثــر العظــیم فــي إتمــام وأخــص بالــذكر د/ زینــب شــعبان، د/ إیمــان لطفــى فقــد كــان لمســاعدتهما 

ــم  الرســالة، كمــا أعبــر عــن عمیــق شــكري وتقــدیري لزمالئــي مــن المعیــدین والمدرســین المســاعدین بقســم عل
بالشـكر تقـدم العون لي. كمـا أالنفس التربوي لمساعدتهم وتیسیر مهمة تطبیق أدوات الدراسة، فقد كانوا نعم 

رحلة البحث والدراسة.لذین ساعدونى ویسروا لىین والزمالء االجزیل إلى المدیرین والموجه



والـدي ووالـدتي ذلـك ائلتي، وأخـص بالشـكر والتقـدیر بالشكر والعرفـان لجمیـع أفـراد أسـرتي وعـكما أتوجه 
سة، وأرجو أن أكون قد حققـت الكثیر في سبیل إنجاز هذه الدرامعيالَمعین الذي ال ینضب، اللذین تحمال 

)محمــد وهنــد(حة والعافیـة. وشــكري وعرفـاني إلــى أخـوىّ عمرهمـا ومتعهمــا بالصــفــّى، أمـد اهللا فــي رجاءهمـا
الدائب لى علـى بـذل الجهـد بـارك اهللا فیهمـا وحفظهمـا مـن كـل سـوء. فشـكري وعرفـاني بالجمیـل التشجیعهم

عـــا أقـــدم خـــالص شـــكري لكـــل مـــن ســـاعدني وأرشـــدني ووقـــف بجـــانبي وهـــم كثیـــرون. وأخیـــرا لكـــل هـــؤالء جمی
اهللا عنــى خیــر الجــزاء.... وبعــد، فهــذا جهــدي وعملــي.. أرجــو مــن اهللا العزیــز القــدیر أن موتقــدیري، جــزاه

ه الكریم، وأن یتقبله منى، وینفعني به في آخرتي یوم ال ینفع مال وال بنون....هیجعله خالصًا لوج
الباحثة،،،



رابعالفصل ال
النتائج ومناقشتھا

مقدمة

 ًومناقشتهاالسؤال الثانى: إجابةأوال

 ًومناقشتهالسؤال الثالثا: إجابةثانیا

 ًومناقشتهاالسؤال الرابع: إجابةثالثا

رابعًا: إجابة السؤال الخامس ومناقشتها

خامسًا: إجابة السؤال السادس ومناقشتها

التوصیات والبحوث المقترحة
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لفصل الرابعا
النتائج ومناقشتھا

مقدمة:
هدفت الدراسة الحالیة إلى تناول مفهوم الرجاء تناوًال نظریًا تحلیلیًا إمبریقیًا، ولتحقیق هذا الهدف ومن 

الفصل عرض لها من خاللعدة نتائج تاإلحصائیة، توصلت الباحثة إلىخالل اإلجراءات والتحلیالت 
ة نتائج الدراسة كما یلي:ناقشمالحالي، ویعرض هذا الفصل 

ومناقشتها.الثانى السؤال أوًال: إجابة

ومناقشتها.السؤال الثالثثانیًا: إجابة

ومناقشتها.السؤال الرابعلثًا: إجابةثا

رابعًا: إجابة السؤال الخامس ومناقشتها.

خامسًا: إجابة السؤال السادس ومناقشتها.
:السؤال الثاني ومناقشتھاإجابة: أوالً 

".بنیة العاملیة للرجاء؟ما ال"نص هذا السؤال على 

وقد أسفر التحلیل ء)، (لمقیاس الرجاالسؤال قامت الباحثة بإجراء التحلیل العامليهذا ولإلجابة عن
التالي:Scree Plot)6(شكلن األكثر تمایزًا، كما یوضح ذلك العاملي عن وجود عاملی

Scree Plot

Component Number
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لمقیاس الرجاءبالتحلیل العامليةصاخالScree Plot):6شكل (

.وردت تفاصیل طریقة التحلیل العاملى وعینتھ وإجراءاتھ بفصل الطریقة واإلجراءات
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%)، وكانت نسبة التباین المفسرة 12,28وتم الحصول على عاملین یفسران نسبة تباین كلي قدرها (
التالي:)23(جدول%) على الترتیب، كما هو موضح ب5,91%)، (6,37بواسطة العاملین هي (

قیاس الرجاء بالعوامل المشتقة بعد التدویر تشبعات مفردات م:)23جدول (
)13=)، (ن للمفردات360=(ن للمشاركینوفقًا للتحلیل العاملي من الدرجة األولى

العامل الثانيالعامل األولالمفردات
270,701مفردة 

120,604مفردة 

130,589مفردة 

250,491مفردة 

450,484مفردة 

440,393مفردة 

290,363فردة م

220,706مفردة 

330,682مفردة 

410,559مفردة 

340,475مفردة 

190,468مفردة 

320,442مفردة 

9,142,15القیمة الممیزة

%5,91%6,37نسبة التباین المفسرة بواسطة كل عامل
%12,28نسبة التباین الكلي المفسرة بالمقیاس

األول بعامل "تحقیق األهداف المرجوة" ویشمل "العمل على تحقیق الهدف، ویمكن تسمیة العامل
واستخدام طرق واقعیة لتحقیقه، والثقة في هذه الطرق، والوعي بالقدرة على بلوغ الهدف واحتمالیة تحقیقه، 

واالعتقاد والرغبة في الوصول إلیه".

ن هذا العامل قد جمع مفردات ستة من فحص المفردات المشبعة على العامل األول وجدت الباحثة أ
(العمل، والثقة، والوعي، والتوقع، واالعتقاد، والرغبة في رجاء، وهىأبعاد من األبعاد المفترضة نظریًا لل

وأول هذه األبعاد هو "العمل"، حیث یعد العمل أساس الرجاء، وال یوجد رجاء بدون عمل، وٕاالالهدف).
ویعد جانبًا◌ً ول مفردة تشبعت على العامل األوللألهداف، فهو أاً ئفزایاً أصبح ضربًا من الخیال، وتمن

َفَمن َكاَن َیْرُجو ِلَقاء في تفسیر الرجاء ومكوناته، ویصدق هذا لقول اهللا عز وجل في كتابه العزیز "مهمًا 
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)، فقد قرن 110العظیم (سورة الكهف، آیة " صدق اهللاِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًداُیْشِركْ َربِِّه َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا وََال 
طرق اهللا عز وجل الرجاء بالعمل، وجعله شرطًا لتحقق الرجاء، مما یفتح بابًا لإلجتهاد والمثابرة، وٕایجاد 

هدف، یجب أن ) إلى أنه للحصول على ال2008وهنا یشیر بیدروتى وآخرون (عدیدة لتحقیق الهدف.
,.Pedrotti et al)(ن الوسائل التى تؤدى لهذا الهدفأو أكثر معلى وضع واحدیدرك الفرد أنه قادر

2008: 100.

كما شمل هذا العامل "تحقیق األهداف المرجوة" كًال من مفردات الثقة والوعي، وهذا ما یتفق مع 
، والذي یتكون من (الثقة، والوعي، والعمل) في تفسیر الرجاء، كما ) في الرجاء1989نموذج سید عثمان (

دت الباحثة أن هذا العامل یشمل مفردات (التوقع، واالعتقاد، والرغبة في الهدف) والتي تعد مكونات وج
مهمة للرجاء، ألن الرجاء له وجهة مستقبلیة، أي متوجهًا نحو المستقبل، فكان من الطبیعي شموله على 

الرجاء یكون متوقعًا قیق هدفه في المستقبل، فالفرد ذوالفرد الحتمالیة تحتوقع تلك المكونات حیث
داخلیة في الحصول علیه رغبةوهدفه في المستقبل، ویعتقد في الوصول إلیه، كما أن له لتحقیق رجائه 

وتحقیقه، فالرجاء له مكونات معرفیة وجدانیة سلوكیة، أي لیس معرفیًا فقط أو وجدانیًا فقط، فهو دالة 
على نوع یة الضروریة لمتابعة الهدف، وتعتمد وهكذا، فإن المشاعر تعد مصدرا للدافعللشخصیة ككل.

) إلى أن 2002ویشیر شورى وآخرون (.(Lench& Levine,2008:128)الهدف الذى یتتبعه الفرد
التفكیر هناك رأى یؤكد أن المسارات وبالتالى و هى أساس الرجاء، وربما تنشىء الثقة الرجاء.الثقة

فى المواقف البسیطة، حیث تكون استراتیجیة واحدة ع الهدف ، ولكن قد یرتبط هذا بتتبالرجائى یحدث آلیا
یتطلب تفكیرا جیدا وخططا كافیة للحصول على هدف بسیط، ویكون هذا الهدف والحصول علیه ال

من الخطط واألفعال المتعددة، كما أن التفكیر الرجائى اً یتطلب ذلك نسق،ومع زیادة أهمیة الهدفللعمل.
وضع یمكن فعند وضع األهداف بشكل واع ل واع للحصول على الهدف،یحدث بطریقة واعیة وبشك
.(Shorey et al.,2002: 322-324)استراتیجیات مناسبة لتحقیقها

الذى یجعل األفراد ممن یعانون یتخیلون مستقبال االعتقادكما أن الرجاء من المنظور النفسى هو ذلك 
المواقف الصعبة، وال یتقبل ظروفه كقدر ونصیب، اجهةمختلفا. فكل من لدیه رجاء یكون قادرا على مو 

.(Leyva, 2003: 1)فى إمكانیة مستقبل مختلفعتقدیویجعله

تدور حول األهداف، وتحقیق الفرد ألهدافه، وتفسر وبوجه عام وجدت الباحثة أن جمیع المفردات 
ومن هنا یده ویرغب فیه، الباحثة ذلك بأن الرجاء ال یكون إال لهدف، فالفرد یتجه نحو تحقیق هدف یر 

ینشأ الرجاء ویتكون لدى الفرد. وتختلف الرجاءات باختالف األهداف لدى األفراد. وهذا ما أشار إلیه 
درج أنه سوف یُ عندما ذكر یًا) ر نموذجه (ولكنه لم یختبر ذلك عمل) عندما أراد تطوی1995سنیدر (

) إلى أنه على 2009ویشیر فیلدمان وآخرون (تكون من (الوسائل، واإلرادة).األهداف فى نموذجه الذى 
الرغم من األدبیات العدیدة للرجاء، فإن أساس الرجاء وكونه مصدرا لمتابعة ناجحة للهدف والحصول علیه 
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م الرجاء یجب إعادة التفكیر مبریقیا، فهذا یعنى أن میكانیز ودراسته، ولو لم یتم تدعیم ذلك إیجب فحصه
.(Feldman et al.,2009: 480)فیه

بعامل "مواصفات األهداف"فیمكن تسمیتهالثانيالعامل أما 
متداخلة، وصحیحة وفي واقعیة، ومحددة، وغیر متعارضة والأي "خصائص األهداف ونوعیتها فهي

المفردات ومن فحص محلها، وذات أهمیة للفرد، كما تشمل كیفیة وضعها والتخطیط لها لتحقیقها".
، ألهدافحول الشروط الواجب توافرها في اة أن المفردات تدورلثاني، وجدت الباحثالمشبعة على العامل ا

، یة، وال متداخلة وال متعارضةفالرجاء یجب أن یكون ألهداف واقعیة، ویمكن الحصول علیها، ولیست خیال
ولیست من الشروط الواجب توافرها في األهداف أن تكون ذات أهمیة بالنسبة للفرد ونابعة منه هكما أن

) إلى أن 2008فقد أشار لینش ولیفین (مفروضة علیه، حتى یتكون الرجاء لدیه ویسعى لتحقیق أهدافه.
تحقیق األهداف یعتمد على المواقف المحددة الممیزة التى تقود إلى النجاح بشكل أكبر من المواقف التى 

ر المحتمل الحصول علیها، وهذا غیمنأهداففراد كثیرا ما یصرون على تتبع تقود إلى الفشل، ولكن األ
&Lench)مشاعر سالبة مثل اإلحباط والغضباإلصرار من الممكن أن یضیع الوقت ویؤدى إلى

Levine, 2008:127)أن 2006فنس وآخرون (. وتحت عنوان األهداف كمكون للرجاء، ذكر تشی (
ة الحصول على الهدف للحصول على الهدف، كما أن معقولیحقیقیاً ربما یضع مستوىً عامل السیاق

تدعم الرجاء ألنها تزید من الدافعیة، فعندما یستحیل الحصول على األهداف، أو تكون األهداف سهلة 
ألهداف بطریقة ذاتیة فى مدى ك ادرَ جدا، فإن األفراد ال یحاولون الحصول علیها. فالرجاء یرتفع عندما تُ 

ست صعبة جدا أو سهلة جدا)، فاألهداف ذات الصعوبة (أى عندما یدركها الفرد أنها لیللحصول علیها معتدل
Sttretchedالمتوسطة، تثیر التحدى، وهذه األهداف تسمى األهداف الممتدة  Goals مثل هذه األهداف تشجع ،

.واجهة الصعوبات وعلى النمو كفردعلى م
(Cheavens,Feldman,Woodward& Snyder, 2006: 137-139)

قتران األهداف بالعمل، فقد ظهر العمل في بنود المقیاس ومفرداته المشبعة على كما الحظت الباحثة ا
التخطیط لألهداف وكیفیة وضعها)لَكُمَشكِ (فى العامل الثانىولكنه جاء فى موضع متأخرالعاملین.

ما یمكن أن ُیطلق علیهرت البنود والمفردات حولوبوجه عام دابینما أحتل الصدارة فى العامل األول.
التالي )7(شكلو "كیف نحقق؟" و"ماذا نحقق؟" وهي مكونات الرجاء التي توصلت لها الدراسة الحالیة.

ة العاملیة للرجاء:یلخص البنی
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الرجاء): عامال7شكل (
عدم ظهور كل من الوجدان الموجب، والعزم الحظ الباحثة في نتائج التحلیل العاملي الحالي للرجاءوت

نى النظریة التي افترضتهما الباحثة (نظریًا) ، وهما البُ )في العاملین األكثر تمایزًا و المفسرین للرجاء(
وتفسر الباحثة ذلك بما یأتى:كمكونات للرجاء، 

یتجه نحو المرتفعالرجاءبأن الفرد ذاحثة غیاب هذا المكون: تفسر الباأوًال: بالنسبة للوجدان الموجب
تحقیق هدفه بحالة معینة لیس شرطًا أن یكون سعیدًا، ولكن لكثرة انشغاله، وحرصه على العمل لتحقیق 

،ن سعیدًا في سعیه لتحقیق هدفهیكو المرتفعالرجاءر بتلك المشاعر، فلیس شرطًا أن ذاالهدف ال یشع
اء مثل الخوف والحرص على تحقیق الهدف، ولكن هناك مشاعر أخرى تكون أیضًا دلیًال على الرج

شاعر الوجدان الموجب عند الخ، وهي من الممكن أن تكون مشاعر تغلب م.…،االنشغالوالتوتر، وشدة 
، ظهور الرغبة في الهدف كجانب وجداني یشمل الوجدان الموجب، كما أن المرتفعالرجاءالفرد ذى

یدري ما هي مشاعره وال ینتبه لها، خاصة إذا كان فیه، ال فالفرد عند تحقیقه لهدفه، والسعي إلیه لرغبته 
الرغبة في أو الوجدان السالب تجاهه. فن أن تجتمع الرغبة في الهدف ورفضهمتعبًا أو مرهقًا، فال یمك

، ألن ون سببا فى القلقوترى الباحثة أن أهمیة الهدف بالنسبة للفرد قد تكالهدف تشمل المتعة واإلنجاز.
أكثر حرصا على تحقیقه، وقد یكون ذلك سببا فى عدم ظهور الوجدان الموجب كعامل من الفرد یكون 

عوامل الرجاء.

یقوى من ) إلى أنه من الممكن أن تكون المشاعر السالبة عامالً 2002وقد أشار شورى وآخرون (
إعاقة أى أنها تقف ضد القدرة على إیجاد مسارات وطرق لمواجهة الصعوبات والحصول علي الهدف، 

، فاألفراد عندما یخبرون المشاعر السالبة للفشل )لمثل هذه األبحاث فى المستقبلالهدف، (توجد حاجة
خبرات كما أن تزید من حافز التغلب على العقبات.وبالتالى رغبتهم فى تحسین هذه المشاعر السالبة ربما 

على یدركون الفشل أو نقص النجاح الرجاء بالنسبة لمنخفضى الرجاء تجعلهم المرتفعى النجاح السابقة ل

Q§kkkkkkkµƒ̃ £

 "Ë£¿š¹£ ´ §Î“ £¦ ˚  "

 §Ž„ ÷ ž ™þÎþÛž §Ž” °§” Ω

 "©¦ µƒś£ Ë£¿š¹£ Ì þÔŃ "

Ë¿Ţ £ Ì þÔŃ ™þÎþÛž ˆ ¸ „ ˜£

ماذا نحقق؟؟كیف نحقق



123

,.Shorey et al)أنه تهدید رئیسى وربما یفسر ذلك عدم ظهور الوجدان الموجب . (2002:328-329
) إلى أن أى صعوبة یواجهها الفرد ربما تطلق 2001وفى هذا الصدد یشیر بولیفى (كعامل مكون للرجاء.

عبء الذهنى، یؤدى إلى إمكانیة كبیرة لظهور سراح عوامل أخرى، فوجود ظروف الضغط النفسى أو ال
,Polivy)الذاتى لمزاج عكس ما یقصده الفرداألفكار المتصلة بالمزاج السیىء أو األفعال، والتقریر 

2001: 583).

هدف فعلى ولیس عن طریق التقریر الذاتى كما ترى الباحثة أن الوجدان الموجب یظهر عند تحقیق
الهدف لیس شرطا فى الرجاء، فمن الممكن أن یكون الفرد ذا رجاء وال تحقیق، كما أن لهدف متخیل
یحقق هدفه.

، تفسر الباحثة غیاب هذا المكون أو أي من مفرداته في العاملین األول والثانيثانیًا: بالنسبة للعزم: 
د علیه ) نظریته في الرجاء واعتم1991فسر بها سنیدر (خاصة وهو أحد األبعاد والعوامل المهمة التي 

ا، فال نجد إنسانفي لغتنا العربیة یشمل العمل العزمترى الباحثة أنه له (الوسیلة، العزم). و في تفسیره 
؟ فیجبوراء العمل، وٕاال فلماذا یعمل الفرد لیحقق هدفهالكامنیعمل بدون عزم لدیه، فالعزم هو المیكانیزم

ا فالعمل یشمل العزم، وال ینفصل عنه كم،لدى الفرد على تحقیق هذا الهدفوراء ذلك عزمأن یكون 
الفرد، وأشار إلى عدم وجود یفسر وجود الرجاء لدى ) وافترض انفصالهما فصلهما سنیدر (الوسیلة، والعزم

العربیة، فال یمكن أن رجاء إذا انتقى أحد من هذین العاملین، إال أن األمر یختلف في دراستنا ولغتنا 
دفه، إال أن یكون وراء ذلك دافع وعزممن وسیلة وطریقة یصل بها إلى هنفسر عمل الفرد وٕانتاجه أكثر 

خاصة وأن العمل الناتج عن الرجاء نابع من الفرد یدفع الفرد للعمل.یدفعه، فهو المیكانیزم الخفي الذي 
عمًال بدون عزم، ولكن یوجد عزم بدون عمل فال نجد ذاته وغیر مفروض علیه من ِقبل قوى خارجیة.

وجود العزم، فالعمل هو المفسر األول للرجاء، بْ جُ ضربًا من التخیل، فوجود العمل یَ س رجاء ویعدوهو لی
وتدعیما لذلك فقد أشار بیدروتى زائف.ى وأمل وبدونه ال یوجد رجاء، وٕانما تمنوالمكون األساسي له،

مختلفة فى كیفیة رؤیة بین األفراد من العرقیات المن المهم أن ندرك الفروق ) إلى أنه2008وآخرون (
,.Pedrotti et al)تى یضعونها، ومصادر العزم لدیهمالرجاء فى حیاتهم، باإلضافة إلى أنواع المسارات ال

2008: 105).

تختبر كال من ) أن الكثیر من البحوث السابقة لم 2009وفى هذا الصدد، یذكر فیلدمان وآخرون (
ویجب وجود دراسات تختبر هذه الفرضیة مشیرا إلى أن ،كل على حدهمستقلالعزم والمسارات فى شكل 

.مكون العزم ربما یكون أكثر تأثیرا فى الرجاء من مكون المسارات
(Feldman et al.,2009: 492)

ة عن هذا االفتراض، وربما یرجع ذلك إلى اختالف الثقافات واللغة جاءت نتائج الدراسة الحالیة مختلفو 
عت بها المقاییس.التى وضِ 


