
 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 

 

 

98 

 املظتخمص

لٕقـٕ  لمـٜ الوـشٔ  ت وتٕطـداج دسرـاج رـٕدٚ لالقـٛ الٕالـذَٖ باابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا كـن              اطعث الذساطـٛ ىل    

 ٘ ٔلــذد اابٍــاٞ(,  -لــذد طــٍٕاج الــضٔاش  -املؤِــن الذساطــ٘  -الظــَ  -وٍّىــا بظــا ص ــاٟص الٕالــذَٖ )الٍــٕ  ا رتىــال

ىل  الٕقـــٕ  لمـــٜ   ٗعـــٛ ٔاملشصمـــٛ التعمٗىٗـــٛ(, باإل ـــا ٛ  -الظـــَ  -ٔبظـــا ص ـــاٟص اابٍـــاٞ )الٍـــٕ  ا رتىـــال٘

حتذٖذ وـذٝ   أصرًيإٔالذَٖ ٔص اٟص اابٍاٞ, وَ ص اٟص ال كنٍّاج بني رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ  ٔعالقال

بمغـث  ٔقـذ   التٍ ؤ جبٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ لذٝ لٍٗٛ وَ اآلبـاٞ ٔااوّـاج ٔأبٍـاّٟي.   ىلطّاً ِزٓ املتغرياج ت 

( وَ 45(  شًدا, وٍّي )115كىا بمغث لٍٗٛ اابٍاٞ ) .أًبا (46)ٔ, أوًّا (69 شًدا وَ اآلباٞ ٔااوّاج, وٍّي ) (115)لٍٗٛ الذساطٛ 

اطــتخذوث الذساطــٛ و ٗــاغ رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ ب ــٕسةْٗ ) ــٕسٚ    ٔقــذ ( وــَ اإلٌــاذ, 70الــزكٕس ٔ)

ُ ٍٗــتني وظــت متني, ٔاصت ــاس "ج" لع الٕالــذَٖ ٔ ــٕسٚ اابٍــاٞ(, كىــا اطــتخذوث   وعــاوالج ٔ ,وعــاوالج اسة ــاس بريطــٕ

ــاٟ٘ التظمظــن    ــاس حٍ   Stepwise بدشٖ ــٛ  ٔحتمٗــن ا ضتــذاس ارتدــ٘ املتعــذد   ,Point-biserial correlationا سة 
ٕدٚ ٔرـٕد  ـشٔ  دالـٛ ىلص ـاًّٟا ت رـ      لٍتاٟس اآلةٗٛ:ىل  اةٕ مث الذساطٛ ٔ جبٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ. لمتٍ ؤ

العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا اابٍـاٞ بظـا املؤِـن الذساطـ٘ لمٕالـذَٖ ل ـاد وؤِـن الذساطـاج العمٗـا,             

 -كىـا ٖـذسكّا كـن  وـَ الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ        -ٔٔرٕد لالقٛ اسة ا ٗٛ  شدٖٛ بني رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ 

ا اسةوــع املؤِــن الذساطــ٘ لمٕالــذَٖ اسةوعــث رــٕدٚ العالقــٛ بٍّٗىــا ٔبــني     ٔاملؤِــن الذساطــ٘ لمٕالــذَٖ, نعٍــٜ أٌــْ كمىــ  

أبٍاّٟىا كىا ٖـذسكّا كـن  وٍّىـا. ٔأػـاسج الٍتـاٟس ىل  أُ وـتغري املؤِـن الذساطـ٘ االمـٜ لمٕالـذَٖ اطـتدا  أُ ٖتٍ ـ              

 جبٕدٚ العالقٛ املشةوعٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا كن  وٍّىا .

 املشاِ ٛ وشصمٛ -ٔاابٍاٞ  الٕالذَٖبني  العالقٛ رٕدٚ:  ٛاملوتاصٗ الكمىاج
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Abstract 
  The study aimed to find out the differences in the average scores of the quality of the 
parent-child relationship as perceived by each of them according to the parents' characteristics 
(gender - age - educational qualification - the number of years of marriage - the number of children) 
and according to the characteristics of the children (gender - age - and educational stage), in addition 
To finding out the nature of the relationships between the quality of the relationship between 
parents and children and each of the parents and children characteristics , and finally to determine 
the extent to which these variables contribute to predicting the quality of the relationship between 
parents and children for a sample of parents and their children. The sample of the study was (115), 
including (69) mothers and (46) fathers. The sample of children, of which (115) included (45) males 
and (70) females, and the study used a measure of the quality of the relationship between parents 
and children in two forms (copy for Parents and the other for children). By using T-test for two 
independent samples, Pearson correlation coefficients, Point-biserial correlation coefficients, and 
Stepwise multiple linear regression analysis to predict the quality of the relationship between 
parents and children. The study found the following results: The presence of statistically significant 
differences in the quality of the relationship between parents and children as perceived by children 
according to the parents ’academic qualification in favor of the postgraduate qualification, and the 
existence of a direct correlation between the quality of the relationship between parents and 
children as perceived by each of the parents and children and the educational qualification of the 
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 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
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parents, in the meaning that whenever Parents' educational qualification raises , the quality of the 
relationship between them and their children also will be raised , as each of them perceives it. The 
results indicated that the variable of the higher educational qualification of the parents was able to 
predict the quality of the high relationship between parents and children as each of them perceives 
it. 
Key words: quality of the parent-child relationship - adolescence 

ــاج ةـــؤحش   ــاٞ, صٗـــاٚ رٕاٌـــا وـــَ العذٖـــذ لمـــٜ ااطـــشٖٛ العالقـ ــا اابٍـ   ـــضتّي رلـــ  ت نـ

َ  ٔ ٔادتظــذٖٛ العا وٗــٛ باابٍــاٞ وــَ أكخــش العالقــاج ةــ حرًيا لمــٜ     الع مٗــٛ, ٔةعــذ لالقــٛ الٕالــذٖ

ًّا  و ـذًسا  الٕالذاُ صٗد ٖؼكن الوشد; ْ  أطاطـ ٔةؼـري الذساطـاج    ٔالشلاٖـٛ ابٍاّٟىـا,   ٔالـذلي  لمتٕرٗـ

ىل  التــ حري ال ــٕٙ دتــٕدٚ العالقــاج اإلظتابٗــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ لمــٜ  ــضتّي ٔس ــاِٗتّي           

ٛ   الدون لتعمي أطاًطا ٔالدون الٕالذَٖ بني اإلظتابٗٛ ةٕ ش العالقاجالٍوظٗٛ, صٗد   ت ٔرـٕد سلاٖـ

ةعـذ رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔالدوـن       ٔ ٔوتزأبٛ ٔدالىٛ, ٔالذٖٛ صظاطٛ  صتٗاراج الدون

ٛ ىلالٛ لتٍىٗٛ اابٍاٞ ٔنخابٛ ط َّ  كظابّي املّاساج اذتٗاةٗٛ اليت ةظّي ت حتظَ  ضتّي الٍوظـٗ
Zulfiqar, 2017) .) 

ٛ ةٍىٗـــٛ بالغــٛ ت  أِىٗـــٛ بٍـــاٞ اابالٕالــذَٖ   ٛلالقـــةمعــا                         العذٖـــذ وــَ ادتٕاٌـــا اإلظتابٗـــ

ٞ ت ػخ ـٗٛ ا  ٛ  ; صٗـد  ابٍـا  (Yong, Fleming, McCarty, & Catalano, 2013) ٖـٌٕس ٔصوالٟـْ    ةؼـري دساطـ

٘     ىل   ٔالـذا ع   بـالتٍيٗي الـزاة٘ لـذٝ اابٍـاٞ,     أُ الت اسب بني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ ٖـشة ش بؼـكن ىلظتـاب

ةؼـري   كىـا لمتعمي, ٔالكواٞٚ ااكادميٗـٛ; كىـا ٖـشة ش طـمً ا وـع قمـا اا وـاه ٔ ـعٕباج الـتعمي.          

 ٛ َ    دساطـ ىل  أُ ال ـشا  اابـٕٙ ٖتٍ ـ  بال ـعٕباج        (Woolley, Kol, & Bowen, 2009) ٔلـ٘ ٔكـٕه ٔبـٕٖ

ةؼـري ٌتـاٟس   الضعٗوٛ, كىـا   ٔاملؼاسكٛ املذسطٗٛاملذسطٗٛ لألبٍاٞ, ٔاطتواض التض ٗن الذساط٘, 

ا ىل  اسة اس ال شب بني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ بؼـكن    أًٖض (Adams, Ryan, Ketsetzis, & Keating, 2000)دساطٛ 

 ٔاسة ا ْ طمً ا بال شا  ااطشٙ وع اابٍاٞ. ,ىلظتاب٘ بالتىاط  ااطشٙ

لمـٜ   ارٕدٚ لالقـٛ الٕالـذَٖ ب بٍاّٟىـ    ٔااباذ الذالىٛ لت حري الذساطاجٕرذ العذٖذ وَ ة  

 ٞ  ضــص ال ــشب ٔال ــشا  ت لالقــٛ الٕالــذَٖ    ىل الذساطــاج ,   ــذ ِــذ ث العذٖــذ وــَ   ةدــٕس اابٍــا

أُ الت ـاسب بـني ااً ٔالدوـن    ىل   (Zhang and colleagues, 2008)أػـاسج ٌتـاٟس دساطـٛ     ا, صٗـد ب بٍاّٟىـ 

 ٍ  ـــ  ال ـــشا  بـــني ااب ٔالدوـــن بؼـــكن ىلظتـــاب٘  ٖتٍ ـــ  طـــمً ا باٌظـــضاب الدوـــن ٔلذٔاٌٗتـــْ, بٍٗىـــا ٖت

  ٔ الغـؽ ٔالكـزب. كىـا أػـاسج ٌتـاٟس       :وخـن ظّـٕس بعـض ا ضتشا ـاج لذٖـْ,     بعذٔاٌٗٛ الدوـن  ص اـا 

  ٔرٕد لالقٛ دالـٛ بـني الـذ ٞ ت    ىل (Coplan, Arbeau,. & Armer, 2008) ٔأسبٕ ٔأسوري كٕبالُ دساطٛ

 .بٍاٞاا لالقٛ ااً بدومّا ٔاطتواض الؼعٕس بارتزن لذٝ

      ْ  & ,Dawson, Ashman, Panagiotides, Hessl, Self, Yamada) كىـا أػـاسج ٌتـاٟس دساطـٛ دأطـُٕ ٔصوالٟـ

Embry,, 2003) ُالش اِٗــٛ لمــٜ قٕٖــٛ هلــا ةــ حرياج ٔالدوــن الٕالــذَٖ بــني العالقــاج اإلظتابٗــٛ ىل  أ 

 املؼـكالج  ٔصـن  لضـغٕس لأل واه, كىا أٌّا ةظالذ ت منٕ قذساج اا واه لمٜ وٕارّـٛ ا  الٍوظٗٛ

 الدوـن  ٖـتعمي  لالقٛ الٕالذَٖ بالدوـن  صاله لمٜ ةكَٕٖ لالقاج ٌارضٛ,  ىَ املظت  مٗٛ ٔال ذسٚ

ٛ  شتتموـٛ, كىـا ٖـتعمي    ب٠ٗاج ت ٔالٍزاح اآلصشَٖ وع لالطتشاس ىللّٗا عتتاش اليت املّاساج  كٗوٗـ

ٛ   ىا ٖتعمئااقشاُ ك ال الغني وع  ضٗٛ لالقاج ٔىلقاوٛ ٔطمٕكٗاةْ لٕا وْ ىلداسٚ  أًٖضـا كٗوٗـ

   .(Rogoff, 2003)الٍضالاج  ٔصن ادتذٖذٚ املٕاقف وع الت قمي

                                               كشٖـــــــــــذس, ٔدٖشٍٖـــــــــــ    ٔوكـــــــــــاسة , ٔٔاٖـــــــــــع,  ٔدساطـــــــــــٛ طـــــــــــٗى كٍٗض,  أػـــــــــــاسج    

(Simpkins, Weiss, McCartney, Kreider, and Dearing, 2006)    وــع اابٍــاٞ ٔوؼــاسكتّا أُ د ٞ ااًىل 

كىـا ةضٖـذ التوـالالج الذا ٠ـٛ ٔاإلظتابٗـٛ       بٍـاٞ, كاُ هلىا ة حري ك ري لمٜ التض ٗن الذساط٘ لأل

 ال ٗي.ٔاكتظاب ي وّاساج ال شاٞٚ وَ ةعمُّ بَبني ااً ٔا 



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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     ٛ أُ لالقـاج اآلبـاٞ    Bronte-Tinkew and Moore (2006) بشٌٔـث ةنٍكـٕ ٔوـٕس    ٔرـذج ٌتـاٟس دساطـ

ٛا ٞابٍــأا ِــزٓ ٔةؼــري  ,ةــؤدٙ ىل  ة مٗــن شتــا ش التــٕسس ت الظــمٕكٗاج ارتدــشٚ ااكخــش ىلظتابٗــ

بٍـاٞ ميكـَ أُ ةـؤحش ة شًٖ ـا لمـٜ كـن رٕاٌـا صٗـاٚ         الٍتاٟس ىل  أُ   ٗعٛ العالقٛ بني الٕالـذَٖ ٔاا 

 .  الٍوظٗٛ ٔااكادميٗٛ ٔا رتىالٗٛ بٍاٞاا

 ثأٔ ــضصٗــد  املظــت  مٗٛ; اابٍــاٞ صٗــاٚ وظــاس  ىل اميتــذ ةــ حري لالقــاج الٕالــذَٖ ب بٍاّٟىــ  

َ   دساطٛ  ٔرسد ِٔـٕسٔٔد ٔ ريرٕٗطـ ٔدد  (Friesen, Woodward, Horwood, and Fergusson, 2013)  شٖـضَٖ ٔ

لمــٜ طــمٕكٗاج اابــٕٚ ٔااوٕوــٛ     بّــا أُ ةــؤحش الدشٖ ــٛ الــيت ميكــَ لعالقــٛ الٕالــذَٖ ب بٍاّٟىــا     

لعالقــاج اا ضــن بــني الٕالــذَٖ ٔالدوــن  كؼــخص بــال , ٔكؼــوث الٍتــاٟس أُ ا  بــَاملظــت  مٗٛ لال

ٛا  . شػذت وشصمٛ ال أطوشج لَ ةشبٗٛ أكخش ىلظتابٗ

   ٝ  لوضــص  ٕلٗــٛ دساطــٛ (Horwood, and Fergusson, 2013) ٔ ريرظــُٕ ِــٕسٔٔد قــذ أرــش

ــذَٖ بــني العالقــاج رــٕدٚ ــاٞ, الٕال ــزَٖ املــشاِ ني أُ ٔٔرــذٔا ٔاابٍ  وشةوعــٛ لالقــاج لــَ أبمغــٕا ال

َ  وشةوعٛ وظتٕٖاج  صا ٔقث ت أًٖضا أظّشٔا لذَٖالٕا وع ادتٕدٚ ٞ  وـ ٙ  الـذ  ٛ  اابـٕ  ٔاذتظاطـٗ

 مماسطــاج ت املوش ــٛ التوالمٗــٛ اابــٕٚ وــَ أقــن كىــا أقــشٔا نظــتٕٖاج  لألبٍــاٞ, الوعالــٛ ٔاإلداسٚ

. كىا ةٕطدث رٕدٚ العالقٛ اإلظتابٗٛ بني الٕالذَٖ ٔا بـَ العالقـٛ   بّي ارتا ٛ ٔااوٕوٛ اابٕٚ

 .ااقشاُ ٔألشاض ا كت٠اب ت وشصمٛ وا ق ن املشاِ ٛالضغٕس الٍاجتٛ لَ لالقاج  بني ة حري

أوا بالٍظ ٛ لمت حري العكظ٘ دتـٕدٚ العالقـٛ املٍخوضـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ   ـذ أػـاسج            

 بتعــا ٘ ٖــشة ش التٕا ــن بــني أ ــشاد ااطــشٚ   ىل  أُ  ــعف (Shams, 2007) ٌتــاٟس دساطــٛ  ــع  

٘  ٌتضاس, ٔا كت٠ـاب, ٔا  املخذساج, ٞ     ااكـن  ٔأمنـاس  الـزاج,  ة ـذٖش  ٔةـذٌ . غـري ال ـض٘ لـذٝ اابٍـا

ــا ٛ ــ , ىل  ٔباإل ـ ٛ  رلـ ــ ــمث دساطـ  ىل  أُ (Ghani Zadeh & Shams, 2007) ٔ ـــع غـــ  صادٓ ةٕ ـ

ٔٔرـذج دساطـٛ   لالكت٠ـاب لـذٝ اابٍـاٞ,     ةتٍ   بتؼخٗص و كـش  ٔالش ض ٔالعذاٞ ااطشٖٛ الٍضالاج

ٛ  رٕدٚ بني لالقٛ دالٛ  (Choo and Shek, 2013) ػٕ ٔػٗ  َ  بـني  العالقـ ٞ  الٕالـذٖ  ٔطـمٕكٗاج  ٔاابٍـا

 وــع ىلظتابٗــٛ لالقــاج لــذّٖي الــزَٖ اابٍــاٞ أُ ىل  الٍتــاٟس املــشاِ ني, ٔأػــاسج لــذٝ ػــشب الكضــٕه

َ  أقـن  ٖؼـشبُٕ كضــٕ ا  أوّـاةّي  َ  أٔل٠ــ  وـ ٛ  لالقــاج لـذّٖي  الـزٖ ٛ . طـم ٗ  أدج رلــ  ىل  ٔباإل ـا 

 الكضٕه. اطتّالك صٖادٚ ىل  ااطشٙ ل شا ا وظتٕٖاج صٖادٚ

أًٖضـا أُ   ((Dixon, Graber, and Brooks-Gunn, 2008رـَ   -كىا أ اد دٖكظُٕ ٔغشابش ٔبشٔكع  

ٞ ال شالاج ٔارتال اج بني الٕالذَٖ ٔاا بٍـاٞ,  ميكـَ أُ ةـؤدٙ ىل  ٌتـاٟس اٌوعالٗـٛ طـ٠ٗٛ لـذٝ اا       بٍـا

ٚا ٚات  ٔميٗن ِزا ارتال  ىل  أُ ٖكُٕ أكخش صذ  .العالقاج بني ااً ٔابٍتّا ٌيًشا ل شبّىا لاد

رّــاد الٍوظــ٘ لمىــشاِ ني إلأُ ا Connor and Rueter (2006)أظّـشج دساطــٛ كٌٕــٕس ٔسٖٔــرت    

  ٚ بٍــاٞ ٖوٗــذ ت  اٖــٛ  الــذ ٞ ت العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاا   ٔأُ ,ٖــشة ش با ٌتضــاس بذسرــٛ كــ ري

ْ  ٔةؼري الذساطـاج  ,ٛ الٍوظٗٛ لذّٖياابٍاٞ وَ ااوشاض الٍوظٗٛ ٖٔضٖذ وَ الش اِٗ  لٍـذوا  ىل  أٌـ

ٜ  كـ ري  بؼكن ٖشكض الٕالذاُ ْ   دٔس لمـ  د ٠ًـا  أقـن   ـنُ اابٍـاٞ ٖـذسكُٕ اآلبـاٞ بـ ٌّي      املشبـ٘ أٔ املٕرـ

ٛا, ٔأكخش  (.Zhou & Yi,2014) ٔاابٍاٞ الٕالذَٖ بني العالقٛ لمٜ طميب ة حري لْ ٖكُٕ مما  شاو

 ملؼـاكن  الـذٌٗا  املعـذ ج  أُ ىل  ((Steele, 2020بّـا طـتٗن    أػاسج ٌتاٟس دساطـٛ صذٖخـٛ قاوـث     

 املؼـكالج  ٔاطتواض ٔاابٍاٞ الٕالذَٖ بني العالقٛ رٕدٚ باسةوا  اسة دث لم الغني الٍوظٗٛ ال ضٛ

ــا   صـــني ت الٕالـــذَٖ, لـــذٝ الٍوظـــٗٛ ــٕٞ الٕالـــذَٖ لـــذٝ املـــشض الٍوظـــ٘ اسةـــ ش اسةوـ  املعاومـــٛ بظـ

 اطـتىشاس  ىل  الٍتـاٟس  الٍوظـٗٛ لألبٍـاٞ, كىـا أػـاسج     ال ضٛ جوعذ  ادتظذٖٛ لألبٍاٞ ٔباطتواض

ٛا ٔالدوــن, الٕالــذَٖ بــني العالقــٛ ةــ حري ممــا ٖؼــري ىل  ٔرــٕد  ــشٔ  ت   بابٍتّــا, ااً لالقــٛ ٔصا ــ

 ال ـــضٛ لمـــٜ ادتـــٍع بـــني الـــزكٕس ٔاإلٌـــاذ ت رـــٕدٚ العالقـــٛ بـــني الٕالـــذَٖ ٔاابٍـــاٞ ٔة حريِـــا  

 .  لألبٍاٞ الٍوظٗٛ

ٙ كىـــــــــــــــــا أػـــــــــــــــــاسج                                                                               دساطـــــــــــــــــٛ بـــــــــــــــــاب, ٔكـــــــــــــــــٕوٍٗس, ٔرٗكـــــــــــــــــ٘ وـــــــــــــــــٕس

(Papp, Cummings, & Goeke-Morey, 2005) ُٛا  أكخـش  اابٍاٞ الزكٕس كإٌا ىل  أ ٞ  لش ـ  التٕا ـا  لظـٕ



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٛال أكخش ال ٍاج كاٌث صني ت ااب, أٔ لألً الٍوظ٘ بالضٗا املشة ش ٘    ش   لمتـ حش بـاملشض الٍوظـ

 .لألً

مما ط ا لش ْ وَ ٌتاٟس الذساطاج اليت ةٍألث رـٕدٚ لالقـٛ الٕالـذَٖ باابٍـاٞ ٖتضـ  أُ        

ٔرــٕد  ــشٔ  بــني ادتٍظــني وــَ اابٍــاٞ ت ة ٗــٗي رــٕدٚ العالقــٛ بــني       أغمــا الذساطــاج أػــاسج ىل   

اٞ ٔااوّـــاج ت ة ٗـــٗي رـــٕدٚ كىـــا ةؼـــري الذساطــاج ىل  ٔرـــٕد  ـــشٔ  بـــني اآلبــ  الٕالــذَٖ ٔاابٍـــاٞ,  

 ٌوـع  وَ اابٍاٞ وع شتتمف بؼكن ٔااوّاجاآلباٞ  لالقتّي ب بٍاّٟي, ٔأػاسج الذساطاج ىل  ةوالن

ٛا ادتــٍع ــٜ اآلصــش, ادتــٍع وــَ باابٍــاٞ و اسٌــ ٕ    طــ ٗن  عم                               ٔصوــال ٓ املخــاه: أ ــادج دساطــٛ بٕطــك

(Bosco, Renk, Dinger, Epstein, & Phares, 2003)  ُاآلحــاس وــَ املضٖــذ لــَ أبمغــَ املشاِ ــاج الوتٗــاج أ 

 صاسرٗـــٛ آحـــاس لـــَ اابٍـــاٞ أبمـــ  صـــني ت لـــألب, بـــاملشض الٍوظـــ٘ املشة دـــٛ ٔارتاسرٗـــٛ الذاصمٗـــٛ

العـا و٘   الـذلي  ٔاطتوـاض  ب وّـاةّي,  لالقتّي ٔ عف ااب, طٗدشٚ وَ أقن نظتٕٖاج وشة دٛ

ــاٞ الــزكٕس  أُ ٖٕ ــ  ممــا امل ــذً وــَ ااً,  ــاّٟي, أوّــاةّي وــع شتتموــٛ لالقــاج ٔاإلٌــاذ لألبٍ  ٔآب

ٔبالتال٘ وَ اا ضن ة ٗٗي رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖـذسكّا كـن  وـَ ااب ٔااً    

 لمٜ صذٚ, ِٔزا وا ةّذ  ىللْٗ الذساطٛ اذتالٗٛ.

عالقـٛ بـني الٕالـذَٖ    قذ اصتموث ٌتاٟس الذساطـاج الظـاب ٛ أًٖضـا ت ٔرـٕد  ـشٔ  ت رـٕدٚ ال        

ٔاابٍاٞ باصتال  ٌٕ  اابٍـاٞ ٔألىـاسِي, ٌٔـٕ  اآلبـاٞ ٔألىـاسِي ٔوظـتٕاِي التعمٗىـ٘, ِٔـزا وـا د ـع           

ال اصخــٛ ىل  ستألــٛ التض ــا وــَ الوــشٔ  ت رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ ٔ ــا بعــض           

      ٓ املـتغرياج ٔرـٕدٚ العالقـٛ     املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ لكن وٍّىا, ٔوـا ىلرا كـاُ ٍِـاك لالقـٛ بـني ِـز

بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ, ٔوا ىلرا كاُ وَ املىكَ التٍ ؤ جبٕدٚ العالقٛ بني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ ٔ ـا ِـزٓ     

املتغرياج أوماا ت أُ ةظـّي ِـزٓ الٍتـاٟس ت التىّٗـذ إللـذاد بـشاوس ىلسػـادٖٛ لمٕالـذَٖ لتٍىٗـٛ رـٕدٚ           

 العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ٔحتظٍّٗا.   

, لعالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ وَ العالقاج الت ادلٗـٛ;  اآلبـاٞ ٖـؤحشُٔ لمـٜ طـمٕك أبٍـاّٟي      ا  

َْ حريَّ ةؤحش ص اٟص كنٍّ وَ الٕالذَٖ ٔاابٍـاٞ لمـٜ ػـكن     ,ٔاابٍاٞ ٖؤحشُٔ لمٜ طمٕك ٔالذّٖي ٔون

ٛا ت وشصمٛ املشاِ ٛ اليت ٖضٖذ  ّٗا ال شا   بني اآلبـاٞ ٔاابٍـاٞ ٌيـًشا لشغ ـٛ     العالقٛ بٍّٗىا, ٔصا 

اابٍاٞ ت وضٖذ وَ اذتشٖٛ ٔا طـت اله ٔس ضـّي لظـمدٛ اآلبـاٞ, ِٔـزا وـا أػـاسج ىللٗـْ العذٖـذ وـَ           

أػـاسج ٌتـاٟس دساطـٛ    الذساطاج ٔااباذ اليت اِتىث بوضص رٕدٚ لالقٛ الٕالـذَٖ باابٍـاٞ; صٗـد    

 منــش ال ــشا  ت لالقــٛ الٕالــذَٖ ىل  أُ (Laursen, Coy, & Collins, 1998)لٕسطــَ ٔكــٕٙ ٔكــٕلٍٗض 

ًّا ٔاابٍاٞ كاُ ٛ  صاله ا ٌت اه وَ ورتارًعا صردِّ ٚ  املشاِ ـ كىـا أػـاسج الٍتـاٟس     املتـ صشٚ,  ىل  امل كـش

 وعــذه أُ صــني ت صــاله  ــرتٚ املشاِ ــٛ,   بظــشلٛ صادج ٔاملشاِــا ااً ال ــشا  بــني  وعــذ ج ىل  أُ

ٛا بال شا  وع ااًأبد  و بؼكن ٔلكَ صاداآلباٞ  وع ال شا   . اسٌ

كىــا س ــذج ال اصخــٛ ةعاسً ــا ت ٌتــاٟس الذساطــاج الظــاب ٛ الــيت أػــاسج ىل  ةــ حري رــٍع        

ــاٞ, ٔوــَ ِــزٓ الذساطــاج         ,Barnett et al., 2008; (Kuczynskiاآلبــاٞ لمــٜ رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ باابٍ

Harach, 2005; Kouros, Papp, Goeke-Morey, & Cummings, 2014)خــث لــذٚ دساطــاج أحــش الٍــٕ    . ٔب

 ,Barnett et al., 2008; Driscoll & Pianta)ا رتىـال٘ لألبٍـاٞ لمـٜ رـٕدٚ لالقـٛ الٕالـذَٖ باابٍـاٞ, ٔوٍّـا        

2011; Lovas, 2005; Schoppe-Sullivan et al., 2006). 

 ىل  Nomaguchi, 2012))ٔدساطــٛ   ((Gerard , 1994أػــاسج ٌتــاٟس دساطــاج أصــشٝ وخــن دساطــٛ    

ة حري طَ اابٍاٞ لمٜ رٕدٚ لالقٛ الٕالذَٖ وع اابٍـاٞ, ٔكٗـف غتتمـف ػـكن لالقـٛ الٕالـذَٖ وـع        

أبٍاّٟىا صاله  رتٚ املشاِ ٛ باٌت اهلي وَ املشاِ ٛ امل كشٚ ىل  املتٕطدٛ ىل  املت صشٚ, ٔقـذ  صيـث   

ــذسٚ ت الذساطــاج العشبٗــٛ الــيت ةــذسغ وــتغري رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ باا        ٌد ــاٞ ٔة حشِــا  ال اصخــٛ  بٍ

 خب اٟص كنٍّ وٍّىا, ِٔزا وا د عّا ىل  ىلرشاٞ الذساطٛ اذتالٗٛ.  

 ٔميكَ  ٗاغٛ وؼكمٛ الذساطٛ ت ااط٠مٛ التالٗٛ:



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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وــا الوــشٔ  ت وــتغري رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ باابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا كــن  وــَ الٕالــذَٖ      -1

    ٘ ِـ  -الظـَ   -ٔأبٍاّٟىا بظا ص ـاٟص الٕالـذَٖ )الٍـٕ  ا رتىـال لـذد   -ن الذساطـ٘  املؤ

 ٔلذد اابٍاٞ(؟  -طٍٕاج الضٔاش 

وــا الوــشٔ  ت وــتغري رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ باابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا كــن  وــَ الٕالــذَٖ      -2

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(؟ -الظَ   -ٔأبٍاّٟىا بظا ص اٟص اابٍاٞ )الٍٕ  ا رتىال٘ 

ن  وـَ الٕالـذَٖ ٔأبٍاّٟىـا    وا العالقٛ بني رٕدٚ لالقٛ الٕالذَٖ باابٍاٞ كىا ٖذسكّا ك -3

لـذد طـٍٕاج    -املؤِـن الذساطـ٘    -الظـَ   -ٔكنٍّ وَ ص اٟص الٕالذَٖ )الٍٕ  ا رتىـال٘  

 ٔلذد اابٍاٞ(؟    -الضٔاش 

وا العالقٛ بني رٕدٚ لالقٛ الٕالذَٖ باابٍاٞ كىا ٖذسكّا كن  وـَ الٕالـذَٖ ٔأبٍاّٟىـا     -4

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(؟ -لظَ ا  -ٔكنٍّ وَ  ص اٟص اابٍاٞ )الٍٕ  ا رتىال٘ 

كٗــف ميكــَ التٍ ــؤ جبــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ باابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا كــن  وــَ الٕالــذَٖ     -5

لـذد   -املؤِن الذساط٘  -الظَ  -ٔأبٍاّٟىا وَ صاله ص اٟص الٕالذَٖ )الٍٕ  ا رتىال٘

 ٔلذد اابٍاٞ( ؟  -طٍٕاج الضٔاش

6-   ٞ كىــا ٖــذسكّا كــن  وــَ الٕالــذَٖ   كٗــف ميكــَ التٍ ــؤ جبــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ باابٍــا

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(؟ -الظَ   -ٔأبٍاّٟىا وَ صاله ص اٟص اابٍاٞ )الٍٕ  ا رتىال٘

 ةتضذد أِىٗٛ الذساطٛ اذتالٗٛ  ٗىا ٖم٘:   

ــا وـــَ املٕ ـــٕلاج اهلاوـــٛ ت زتـــاه لمـــي الـــٍوع      -1 ةعـــذ رـــٕدٚ لالقـــٛ الٕالـــذَٖ ب بٍاّٟىـ

ٛا ت زتاه اإلسػاد ااطشٙ, بٍٗىـا  اإلسػادٙ; لزا لد  بذ ساطتّا ال اصخُٕ الغشبُٕٗ, صا 

ٌدــذسٚ ت      مل عتــ ه ِــزا املــتغري بــٍوع ا ِتىــاً لمــٜ وظــتٕٝ الذساطــاج العشبٗــٛ,  ٍّــاك 

الذساطاج العشبٗٛ اليت ةٍألتْ سغي اسة ا ْ بالعذٖذ وَ املؼـكالج, وخـن ػـكٕٝ الٕالـذَٖ     

 بٍاٞ وَ لٍف اآلباٞ ٔطٕٞ وعاومتّي.  وَ ا دشاب طمٕكٗاج أبٍاّٟىا ٔػكٕٝ اا

ًٌا صــٕه رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ, ااوــش الــزٙ قــذ        -2 ة ــذً الذساطــٛ اذتالٗــٛ اطــت ٗا

 ٖظّي ت ىلحشاٞ املكت ٛ العشبٗٛ لمى اٖٗع الٍوظٗٛ.

قذ ةدم ٘ ٌتاٟس الذساطٛ اذتالٗٛ بعض الضٕٞ لمٜ ص اٟص الٕالذَٖ ٔص اٟص اابٍـاٞ    -3

 ٗـا رـٕدٚ لالقـٛ الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ ممـا ٖوٗـذ املشػـذَٖ الٍوظـٗني          الـيت قـذ ةظـّي ت حت   

ٔال ــاصخني ت زتــاه اإلسػــاد ااطــشٙ ت ىللــذاد بــشاوس ىلسػــادٖٛ لتضظــني رــٕدٚ لالقــٛ      

 الٕالذَٖ ب بٍاّٟىا.

1-      ٘  -املؤِـن الذساطـ٘    -الظـَ   -حتذٖذ ىلطّاً كنٍّ وَ ص اٟص الٕالذَٖ )الٍـٕ  ا رتىـال

 ٍ ــ ــذد طـ ــضٔاش لـ ــال٘     -ٕاج الـ ــٕ  ا رتىـ ــاٞ )الٍـ ــاٟص اابٍـ ــاٞ( ٔص ـ ــذد اابٍـ ــَ   -ٔلـ  -الظـ

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ( ت التٍ ؤ جبٕدٚ لالقٛ الٕالذَٖ باابٍاٞ كىا ٖذسكّا كن  وٍّىا.

ةعــش     ٗعــٛ العالقــٛ بــني رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ باابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا كــن  وٍّىــا     -2

ٍـ  لـذد طـٍٕاج    -املؤِـن الذساطـ٘    -الظـَ   -ٕ  ا رتىـال٘  ٔكنٍّ وَ ص اٟص الٕالذَٖ )ال

ــضٔاش  ٘     -الــ ــال ــٕ  ا رتىــ ــاٞ )الٍــ ــاٟص اابٍــ ــاٞ( ٔص ــ ــذد اابٍــ ــَ   -ٔلــ ــٛ  -الظــ ٔاملشصمــ

 .التعمٗىٗٛ(

اطتكؼــا  الوــشٔ  ت رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ باابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا كــن  وٍّىــا صرْظــا    -3

 ص اٟص الٕالذَٖ ٔص اٟص اابٍاٞ الذميٕرشا ٗٛ. 



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــا )     ــاٞ 115ةتضـــذد ٌتـــاٟس الذساطـــٛ اذتالٗـــٛ بالعٍٗـــٛ املظـــتخذوٛ الـــيت بمـــ  قٕاوّـ ( وـــَ اآلبـ

الذساطـــاج العمٗـــا لمرتبٗـــٛ جباوعـــٛ ال ـــاِشٚ   بكمٗـــٛٔااوّـــاج وـــَ الدـــالب ٔالعـــاومني ٔاملـــٕظوني  

 ً.2019/2020ٔأبٍاّٟي, ٔرل  صاله الو ن الذساط٘ اأه وَ العاً الذساط٘ 

Parent-Child Relationship Quality  : 

 ىلظتابٗــٛ ملــذٝ رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ باابٍــاٞ ب ٌّــا: و ٗــاغ (Gerard, 1994)ٖعــش  رــرياسد   

َ   العالقٛ َ  بني الٕالـذ ٔا بـ ٚ  ٗـضاج و صـاله  وـ ٚ  ملّـاساج  ستـذد َ  ٔااوٕوـٛ, كىـا   اابـٕ  حتذٖـذ  ميكـ

 .أ واهلىا الٕالذَٖ جتآ ٔطمٕكٗاج وٕاقف ة ٗٗي صاله وَ ٔا بَ الٕالذَٖ بني العالقٛ رٕدٚ

   ٓ  ,Resnick, Bearman, Blum, Bauman, Harris, Jones, Tabor ت صــني ٖعــش  سٖظــٍٗ  ٔصوــال 

Beuhring, Sieving, Shew, Ireland, Bearinger , & Udry, 1997))    رٕدٚ العالقـٛ بـني ال َ ب ٌّـا  ٔاابٍـاٞ   ٕالـذٖ

ةـشبش  الٕالذَٖ لمتٕقعاج, ٔااٌؼدٛ املؼرتكٛ, ٔوظتٕٝ الرتابش ٔالتٕارذ ت العالقٛ الـيت   ة ٕس

 ب بٍاّٟىا. الٕالذَٖ

لعالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔالدوــن ب ٌّــا ٌـــٕ       ا (Kuczynski, 2003)كىــا لــش  كٕكضٍٖظــك٘      

بٍـْ بؼـكن ٔحٗـا وـَ صٗـد املؼـالش ٔااِـذا         اٖـشة ش  ّٗـا ااب ب   َ العالقاج ا رتىالٗٛ,صاص و

ٕ آل ا ٔا صتٗارــاج , ٖٔتــ حش ِــزا ا ت العذٖــذ وــَ املٕاقــف وــع أ وــاهلي ٖٕوًّــ  ُبــاٞ ٔااوّــاج ٖتوــالم

 التوالن برتاكي لذد وَ العىمٗاج ٔارترباج الظاب ٛ اليت مت ةشوٗضِا لمتوالالج بني الدش ني. 

بٍــاٞ ةتكــُٕ وــَ ٔاا ٕالــذَٖىل  أُ العالقــاج بــني ال (Kuczynski,2003) ٖؼــري كٕكضٍٖظــك٘ٔ  

ِٔ٘ وضٖس وَ متخٗن رترباج ٔةوالالج املا ٘ وـع ةوـالالج     ,ةشاكي ةاسٖخ  ٕٖن وَ التوالالج

ٞ     اٌتاًر ابٍاّٟىأصٗد ةعذ لالقاج الٕالذَٖ وع  ;اذتا ش"  لتدٕس طمظمٛ وـَ التوـالالج املع ـذٚ طـٕا

ٔبالتـال٘  ا, بٍاّٟىـ أأٔ بني صرباج الٕالذَٖ اذتا ـشٚ وـع    ,وَ املا ٘ ابني الٕالذَٖ اذتالٗني ٔآباّٟى

 .  (Cook,2003)ةعذ رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔالدون بٍٗٛ وع ذٚ 

ًّالعالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاارٕدٚ ٔةعش  ال اصخٛ  زتىٕلـٛ وـَ التوـالالج    "  :لمٜ أٌّا ابٍاٞ ىلرشاٟ

َ   ٛ املت ادل َ ةظـّي ت ةؼـكٗن أمنـاس طـمٕك ا      بـني الٕالـذ ٔا بـ , ت املظـت  ن ٓ الـيت ةـؤحش ت ةدـٕس    بـ

كىا ة اغ وَ صاله أبعاد وخن: الذ ٞ ٔالت  ن ٔالت ـاسب ٔاملؼـاسكٛ ٔاطـتخذاً أطـالٗا الضـ ش      

 الذا ٠ٛ ".

 ِ٘: ,ٚ أبعادرٕدٚ العالقٛ الٕالذٖٛ وَ صاله لذاغ ة 

1- Acceptance and Warmth  ٔأصٗد ٖتي ة ٗٗي دسرٛ الش ا 

َ   لــذً الش ــا لكــنٍّ   ــٛ.  ٞالــذ  وــَ ااب ٔا بــَ لــ  ٕ ٔةؼــري لٗتوٍٗــ  ت العالقــٛ الٕالذٖ

(Litvinov,2007)   ٔال  ــٕه ِىــا أكخــش اابعــاد ةــ حرًيا ت رــٕدٚ العالقــٛ بــني         ٞأُ الــذ ىل

 ٞ ٛا  ٠ًـا ُ د اُ ميتمكـ مـزا ُ الا الٕالـذ  ,الٕالذَٖ ٔاابٍـا ُ اشعنؼْـ ٖد ابٍاّٟىـ أت التعاوـن وـع    ٔح ـ

بع ـاسٚ أصـشٝ  ـنُ اا وـاه الـزَٖ ٖؼـعشُٔ بـ ُ        ٔبااواُ أحٍاٞ التٕا ـن وعّـي,    اِىٞأبٍا

كـن أٌؼـدتّي ٔ ـغٕ ّي    بٔالذّٖي طٕ  ٖظتىعُٕ ٖٔ  مُٕ وا ٖ ٕلٌْٕ ٖ ـشصُٕ هلـي   

َ  ,ٕوٗٛٗال وـاُ  ابٍـاٞ ةكـُٕ رٗـذٚ كمىـا ػـعش اابٍـاٞ با      ٔاا  ٍٕلٗٛ التٕا ن بني الٕالـذٖ

 ا ت املٕاقف ال ع ٛ.باّٟي ص ًٕ آأحٍاٞ ةٕا مّي وع 



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ُ الخ ٛ ٔاملكاػوٛ أٔ امل ـاسصٛ بـني ا بـَ ٔااب ةتـ حش     أ  ىل( Litvinov,2007)  ٕ ةؼري لٗتوٍٗ  

ٛ   كمىا كاٌث العالقٛ أكخـش د ٠ًـ   ,ٔال  ٕه ت العالقٛ ٞبذسرٛ الذ  الخ ـٛ املت ادلـٛ    ا كاٌـث دسرـ

 بٍاٞ أ ضن.  ابني الٕالذَٖ ٔا

2- Personal Closeness   ـــذ بـــْ دسرـــٛ الت ـــاسب بـــني  ٖٔ

الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت اا كـاس ٔاملؼـالش ٔا ِتىاوـاج ٔاهلٕاٖـاج, ٔٔرـٕد أٌؼـدٛ وؼـرتكٛ        

 بٍّٗىا.

3- Disciplinary Warmth  الٗا ٖ  ذ بْ اطتخذاً الٕالذَٖ اطـ

 ــ ش ٔة دٖــا لرتبٗــٛ أبٍاّٟىــا ٔةعــذٖن طــمٕكٗاةّي الظــم ٗٛ بدــش  ةشبٕٖــٛ  ٗىــٛ      

ــاٞ نٍاقؼـــٛ أبٍـــاّٟي ت أصدـــاّٟي          ــًٕ ٔالت ٌٗـــا, ٔةظـــى  لمبـ ــذ لـــَ الع ـــاب ٔالمـ ة تعـ

ٔالتظــاو  وعّــي ٔالتىـــاغ العــزس هلـــي ت أصدــاّٟي ٔةــٕرّّٗي بدـــش   ٗىــٛ دا ٠ـــٛ       

   سصٗىٛ.

4- Possessiveness:  ْ ــ سغ ــٛ الٕالــذَٖ ت قضــاٞ أغمــا الٕقــث وــع      ٖ  ــذ ب

أبٍاّٟىا, ٔلذً الظىاح هلي با طت اله أٔ اذتشٖٛ, ٔلذً الظىاح هلي بارتدـ  أٔ ارتـشٔش   

ٛا صا ــٛ لمبــاٞ ٔاوتــذاًدا هلــي         ــاس اابٍــاٞ ومكٗــ نوــشدِي أٔ جتشٖــا أوــٕس رذٖــذٚ, ٔالت 

كـــاس اابٍــــاٞ  لتض ٗـــا أصالوّـــي ٔ ىٕصــــاةّي الـــيت  ؼـــمٕا ت حت ٗ ّــــا دُٔ اصـــرتاً أ      

ــذ  وــَ         ٖرضد ٔوٗــٕهلي ٔ ىٕصــاةّي الؼخ ــٗٛ ممــا ٖعــٕ  ةدــٕسِي ٔمنــِٕي الؼخ ــ٘ ٔ

متـــاٖضِي الـــزاة٘ ٖٔ ٗـــذ اطـــت الهلي ٔصـــشٖتّي الؼخ ـــٗٛ, ٔل ـــاساج ِـــزا ال عـــذ ةعتـــرب  

 لكظٗٛ; اٌّا ةؼري ىل   عف رٕدٚ العالقٛ.

5- Power Assertion     ــذ بّــا اطــتخذاً الٕالــذَٖ اطــالٗا  ٖ

الض ش الع ابٗٛ, ٔةوعٗن الظـمدٛ اابٕٖـٛ لمظـٗدشٚ لمـٜ طـمٕك اابٍـاٞ بدشٖ ـٛ ةضٖـذ         

وَ صذٚ ال شا  ٔا صتال  ٔا لرتاض بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ, ٔل اساج ِـزا ال عـذ ةعتـرب    

 لكظٗٛ اٌّا ةؼري ىل   عف رٕدٚ العالقٛ.

 ِٔ٘: ٔاابٍاٞ, الٕالذَٖ بني العالقٛ رٕدٚ ة ٗع أبعاد مخظٛ( 1994) ررياسد ت منٕرش آصش صذد 

َ  الش ا -1 ٚ  لـ ٕ  ٔااوٕوـٛ,  اابـٕ ٝ  ِٔـ ٙ  ٔالظـشٔس  اإلػـ ا   وظـتٕ ْ  عت ـن  الـز َ  الوـشد  لمٗـ  وـ

 .  ٔااوٕوٛ اابٕٚ

 .ٔوعش تْ الدون وع التوالن وظتٕٝ صاله وَ حتذٖذِا ٖتي ٔاليت الٕالذَٖ, وؼاسكٛ -2

 .الدون وع ةٕا مْ ملذٝ الٕالذَٖ ة ٕس ِٕٔ التٕا ن, -3

 .الدون ة دٖا ت الٕالذَٖ بتزشبٛ ٖتىٗض الزٙ ذاذت حتذٖذ  -4

  ا طت اله. ةؼزٗع لمٜ الٕالذَٖ قذسٚ ِٕٔ ٖ ِّي الزاة٘, اذتكي  -5

ٖشة ش ووّـًٕ رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ نوّـًٕ أطـالٗا التعمـا بـني الٕالـذَٖ              

ُ الوش  بٍّٗىـا ٖتضـذد   أ  ىلبٍاٞ, ػكن التوالالج الخٍاٟٗٛ بني الٕالذَٖ ٔاا  كالِىا ٖ ف ,ٍاٞٔااب

   ٛ لــزا  ّــ٘ أقــن   ,ت أُ رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ ةشكــض لمــٜ أمنــاس التوــالالج اذتالٗــ

 زـٕدٚ العالقـٛ    ب مناس التعما اليت ةعترب حابتٛ لورتاج  ٕٖمٛ وَ اذتٗـاٚ,  ٛااطت شاًسا ٔح اًةا و اسٌ

ُ اتغري حتذٖاج اذتٗاٚ, ٔاذت ٗ ٛ أٌْ صتٜ ت أمنـاس التعمـا غـري اآلوٍـٛ قـذ ٖـشة ش الٕالـذ       بةتغري 

ٖـ     ي التعـ ري لٍّـا وـَ صـاله التوـالالج اذتىٗىـٛ ٔوؼـالش املتعـٛ         تباابٍاٞ جبـٕدٚ لالقـاج وشةوعـٛ 

ٖتي التع ري لٍّا وَ صـاله    زٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ,ٔاملظتٕٖاج املٍخوضٛ وَ ال شا 

ــا بـــني الٕالـــذَٖ ٔاابٍـــاٞ ٔوظـــتٕٖاج ال ـــشا    ٚا ,وؼـــالش الش ـ ــا ٖـــتي  ضـــص ِـــزٓ املؼـــالش   ٔلـــاد وـ



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ٛ ــ ةــشة ش نظــتٕٖاج   اآلوٍــٛٔلمــٜ الــشغي وــَ أُ سٔابــش التعمــا     .ٔالتوــالالج ت المضيــٛ الشاٍِ

صتـذ لالقـاج حٍاٟٗـٛ     تىن أُا وَ احملبٍاٞ ىل  أٌٍا ٌيشًّوشةوعٛ وَ رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاا

وظـتٕٖاج وٍخوضـٛ وـَ رـٕدٚ     ىل  أٌّا ةعكـع   أمناس ةعما آوٍٛةتظي بكٌّٕا بٍاٞ بني الٕالذَٖ ٔاا

 (. (Malczyk,2015 بالعكعٔالعكع  ,العالقٛ

هلا ةـ حري كـ ري لمـٜ ةٍىٗـٛ      اأُ ٌٕلٗٛ التوالالج بني الٕالذَٖ ٔأ واهلىىل  باذ التعما أ ٔةؼري

ىل  ٔرــٕد اصــتال  آصــش بــني رــٕدٚ العالقــٛ ٔأمنــاس   ةؼــري, ِٔــ٘  (Belsky & Fearon, 2002) اا وــاه

ٝ ٔسً  ِٔــٕ أُ رــٕدٚ العالقــٛ ٖــتي  ض ــّا وــَ صــاله لــذٚ أبعــاد  شلٗــٛ ةوضــص رٕاٌــار      ,التعمــا

 و٘ صـني سكـضج بعـض الذساطـاج لمـٜ وظـتٕٖاج الـذ ٞ سكـضج          ,أصشٝىل  شتتموٛ وَ دساطٛ 

أصـشٝ وـَ   بٍـاٞ, ٔسكـضج زتىٕلـٛ    التٕا ـن بـني الٕالـذَٖ ٔاا   دساطاج أصشٝ لمٜ  ضص طـّٕلٛ  

 الشلاٖٛ ٔالوّي ٔا ٌت آ. :وخن رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ, لمٜ أبعادااباذ 

ٞ لمـٜ كـنٍّ وٍّىـا وـَ صـاله      س ذج الذساطاج الظاب ٛ ة حري رٕدٚ لالقٛ الٕالذَٖ باابٍا  

الش اِٗـٛ   -دساطٛ لالقٛ رٕدٚ لالقٛ الٕالذَٖ باابٍاٞ بعذد وَ املتغرياج وخن: )ال ـضٛ الٍوظـٗٛ   

لالقـاج   -لالقاج ااػـ اٞ   -الكواٞٚ ا رتىالٗٛ  -التوٕ  ااكادمي٘  -التٕا ا الٍوظ٘  -الٍوظٗٛ 

 ِزٓ الذساطاج:اابٍاٞ ك صٔاش ت املظت  ن(, ٔ ٗىا ٖم٘ لشض لٍتاٟس 

الذساطاج ا  ٔرٕد اسة اس داه بني رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍـاٞ   بعضأػاسج ٌتاٟس   

 ,Greenberg, Seltzer)وٍّــا دساطــٛ ٔ ;ّىــاٗال ــضٛ الٍوظــٗٛ ٔالش اِــٛ الٍوظــٗٛ لكموظــتٕٝ ٔاسةوــا  

Krauss, Chou, & Hong, 2004)  ,  كىا ةـشة ش  ٛ ٗـ ا رـٕدٚ العالقـ بٍـاٞ بتضظـَ   ٕالـذَٖ ٔاا ٛ بـني ال إلظتاب

 & Bascoe, Davies, Sturge-Apple)كىا ت دساطـٛ   ٔااكادمي٘ لألبٍاٞالتٕا ا الظمٕك٘ ٔا رتىال٘ 

Cummings, 2009).   ٛٔةؼــري دساطــ(Sexton, 2007)        ــاٞ ٖتٍ ــ ىل  أُ الــذلي املشةوــع وــَ الٕالــذَٖ لألبٍ

ــا ةؼــــــــــــــــري        ــٜ لــــــــــــــــذٝ اابٍــــــــــــــــاٞ, كىــــــــــــــ ــاٞٚ ارتىالٗــــــــــــــــٛ ألمــــــــــــــ                                                                                                                   دساطــــــــــــــــاجبكوــــــــــــــ

 (McQuaid, 1994; Brennan, et al.,2003; Kim, 2011)       َٖــن ٔالــذ ٞ املشةوــع وــَ الٕالــذ ىل  أُ الت  

ذٝ اابٍــاٞ ت طــَ املشاِ ـــٛ,   ابٍاّٟىــا ٖــشة ش بيّــٕس اكت٠ــاب أقــن ٔوؼــكالج طــمٕكٗٛ أقــن لــ         

ص ـاس ٔالؼـعٕس   إللـشاض ا كت٠ـاب ٔا  رٕدٚ العالقٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ بيّـٕس أقـن ا      شة شةٔ

  .بالضغٕس الٕالذٖٛ

٘   مثـٛ     ٞ اطـتّذ ث  ضـص ٔرّـاج ٌيـش اا    (  )O’Boyle,2012دساطـٛ أرشةّـا أٔبـٕل ت رـٕدٚ   بٍـا

ٔو اسٌــٛ رــٕدٚ العالقــٛ بــني  ,ا الظــمٕك٘ لــذّٖياٞ ٔلالقتّــا بــالتٕا ٍــبالعالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاا

وكاٌٗٛ التٍ ـؤ بـالتٕا ا   ىل  ىلأػاسج ٌتاٟس الذساطٛ ٔقذ  ,وٍّىا بٍاٞ كىا ٖذسكّا كن الٕالذَٖ ٔاا

 ُ.ابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذالظمٕك٘ لأل واه وَ صاله ة ٗٗي رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاا

ــاك بعــض الذساطــاج الــيت ةٍألــث ةــ حري      رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔالدوــن لمــٜ لــذد وــَ         ٍِ

ٔاملّـاساج ا رتىالٗـٛ    ‘   Davies and Cumming (1994)املتغرياج, وٍّا: ااوَ الٍوظ٘, كىا ت دساطٛ  

, ٔقـذ  (Engels,Finkenauer, Meeus, & Dekovic, 2001)ٔكوـاٞٚ العالقـاج ا رتىالٗـٛ, كىـا ت دساطـٛ      

ة اس بني رـٕدٚ لالقـاج الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ ٔكـنٍّ وـَ الـذسراج املشةوعـٛ         أػاسج الٍتاٟس ىل  ٔرٕد اس

ــذَٖ    ىل  أُ )O’Boyle, 2012(هلــزٓ املــتغرياج, كىــا أػــاسج دساطــٛ  أٔبــٕل٘      رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕال

 الٕالذاُ.  كىا ٖذسكْ الظمٕك٘ لألبٍاٞ بالتٕا ا ةٍ  ج الٕالذاُ ٔالدون كىا ٖذسكّا

ٛ الظـم ٗٛ  ٖـ اابٕاملىاسطـاج  اذ ٔالذساطاج ىل  ٔرٕد أػـكاه وـَ   اابراٌا وَ ؼري كىا ٖ  

Negative parenting practices  ــاٞ ٔ ــعوا    ا, ٔالــيت ةتضــىَ  ــعوا ت  ات العالقــاج بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍ

ــٛ ٔا ىلل ــٕٚ ٔاأطــالٗا الضــ ش ٔالت دٖــا ٔاطــتخذاً     ــذَٖ ؤِــكىــا أُ ِىــاه, إلطــاٞٚ املعاوم  ٞ الٕال

ا, كىــا اطتوضــث وؼــاسكتّىا وــع    اإلػــشا  ٔاملتابعــٛ ابٍاّٟىــ   مــٜقــذسةّىا ل  ضــعفٖتظــىاُ ب

َْ حرــيَّ  نٌّىـا ميٍضـاُ أبٍاِٞىـا وظــتٕٖاج        ٙ   أبٍاّٟىـا ت ااٌؼـدٛ, ٔونـ  ,وٍخوضـٛ وـَ الـذ ٞ الٕالــذ

ٛ  مما ٖـؤحش لمـٜ    ٔةؼـري الذساطـاج ىل  اسة ـاس ِـزا الـٍىش وـَ العالقـاج         وـع أبٍاّٟىـا.   رـٕدٚ العالقـ



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 ,Kerr, Stattin, & Burk) ت املظـت  ن   لظـمٕكٗاج املٍضش ـٛ لـذٝ املـشاِ ني    الٕالذٖـٛ الظـم ٗٛ بتدـٕس ا   

2010; Racz & McMahon, 2011; Robertson, Baird-Thomas, & Stein, 2008; Rutter, 1987)  . 

حٍاٟٗـٛ ا جتـآ    الظم ٗٛ أُ التوالالج ا رتض  ْٗ امنٕرًر ( Patterson’s,1982) قذً باةشطُٕ  

ِــزا الٍىــٕرش ٖؼــري ىل  أُ الظــمٕكٗاج  ٔلدوــن ميكــَ أُ ةــؤدٙ ىل  صٖــادٚ ادتٍــٕح.  بــني الٕالــذَٖ ٔا

وخن  عف اإلػشا  أٔ ا ٌض اس ال اط٘ ةؤدٙ ىل  صٖادٚ الظمٕك املٍضـش  لـذٝ    الٕالذٖٛ الظم ٗٛ

ٔاليت بذٔسِا قذ ةضٖذ طمٕك الٕالذ الظميب, ٔةؼكن سدٔد  عن طـم ٗٛ وت ادلـٛ بـني الٕالـذ      املشاِ ني,

ِـ  ِّـ ٔالـيت بــذٔسِا ةؼـكن   ا  ٔاملشا  ٔةضٖـذ وــَ صـذٚ ال ــشا    التٕا ــن بـني الٕالـذ ٔاملشاِــا  ذ صم ــاج ة 

 بٍــاٞ   ضــص العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاا الــيت ِــذ ث ىل(  (Clark,2017دساطــٛ كــالسك وــ٘  بٍّٗىــا,

الــزَٖ ةعش ــٕا لظــٕٞ   بٍــاٞكــذلٗن لمــٜ رٍــٕح املــشاِ ني بــني لٍٗــٛ وــَ اا    بٍــاٞكىــا ٖــذسكّا اا

ــا 18ٛ وــَ الــٕ دٚ ىل  طــَ  املعاومــ بٍــاٞ ةــ حري رــٕدٚ العالقــٛ بــني اآلبــاٞ ٔاا   ىل  الٍتــاٟسأػــاسج  لاًو

ٔاملشاق ــٛ الٕالذٖــٛ ت التٍ ــؤ باطتوــاض وعــذ ج رٍــٕح املــشاِ ني سغــي ٔرــٕد ةــاسٖخ لظــٕٞ املعاومــٛ    

 ٔلٕاون ارتدش ااصشٝ لمزٍٕح.  

 ش ادتٍـٕح بـني املـشاِ ني الـزَٖ     را كاٌث املىاسطاج الٕالذٖٛ الظم ٗٛ قذ ةضٖـذ وـَ شتـا   ىلٔ  

ةؼـري ىل  أُ املىاسطـاج الٕالذٖـٛ اإلظتابٗـٛ ةعىـن       بعـض ال ضـٕذ  ةعش ٕا لظٕٞ املعاومٛ  ـنُ ٌتـاٟس   

ــشاِ ني      ــٕح امل ــٛ لمضــذ وــَ اصتىــا ج رٍ ٛ     ;كعٕاوــن ٔقاٟٗ ــ  صٗــد ةتضــىَ ِــزٓ املىاسطــاج الٕالذٖ

وــع  ,بالــذ ٞ ٔاملؼــاسكٛ ٔالخ ــٛ بٍــاٞ ةتظــياألــذَٖ ااإلظتابٗــٛ لالقــاج راج رــٕدٚ لالٗــٛ بــني الٕ

ــٛ     ــٛ أٔ  ٗىـ ــالٗا ة دٖـــا دا ٠ـ  & Barnes & Farrell, 1992; Conte)ٔرـــٕد وشاق ـــٛ ٔوتابعـــٛ ٔأطـ

Schuerman, 1987; Laird, Pettit, Bates, & Dodge, 2003; Stattin & Kerr, 2000) 

 كٖؼـري وـالكٗض   ميتذ ة حري رٕدٚ لالقٛ الٕالذَٖ باابٍاٞ لمٜ ادتٕاٌا ااكادميٗٛ; صٗـد   

Malczyk,2015)  )  َ ــذ     بٔاا ىل  أُ رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذٖ ٍــاٞ ِــ٘ بٍٗــٛ وّىــٛ ظتــا وشالاةّــا لٍ

 ٔالدوـن  ىَ صـاله العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ      , ضص ة حري الٕالذَٖ لمٜ الٍتاٟس ااكادميٗٛ لألبٍاٞ

 ال ــذسٚ لمــٜ  ىــّٗي,وعملتوــأض ٔا طــتزابٛ ت العالقــاج وــع أقــشاٌّي ٔاٖــتعمي اا وــاه أمنــاس 

ٚا لمــٜالٍزــاح ت العالقــاج ةعــ  أُ الدوــن أكخــش   قــشاُ اأ املعمىــنيبٍــاٞ لالقــاج ِاد ــٛ وــع   قــذس

 .لْ ادتٕاٌا ااكادميٗٛ الزٙ ٍٖعكع بذٔسٓ لمٜ الزَٖ ٖ ذوُٕ الذلي العا و٘ ٔالعمى٘ لمدون

ت  مٗٛ وـع أصٔارّـي   ٍٖعكع ة حري رـٕدٚ لالقـٛ الٕالـذَٖ باابٍـاٞ لمـٜ لالقـاج اابٍـاٞ املظـ          

ىل  أُ العالقـاج بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ ةـؤحش لمـٜ        (Stern,2011)ٔأبٍاّٟي; صٗـد ةؼـري دساطـٛ طـتريُ     

لالقـاج اابٍـاٞ كــ صٔاش ت املظـت  ن بؼـكن و اػــش ٔغـري و اػــش; صٗـد ةؼـري أطــع ٌيشٖـٛ الــتعمي         

وـَ العالقـاج الضٔرٗـٛ وـَ      ا رتىال٘ أُ اابٍاٞ ٖتعش ُٕ أدٔاسِي املظت  مٗٛ كـ صٔاش ٔةٕقعـاةّي  

صـاله ىلدساكّــي دتــٕدٚ لالقــتّي ب بـاّٟي, ٔقــذ أػــاسج الذساطــاج ىل  ٔرـٕد اسة ا ــاج بــني ال ــشا     

 ;Amato & Booth, 2001)الضٔر٘ بـني الٕالـذَٖ ٔال ـعٕباج الالص ـٛ ت العالقـٛ اذتىٗىـٛ ابٍاّٟىـا        

Hare, Miga, & Allen, 2009; Whitton, Rhoades, Stanley, & Markman, 2008).      ال ـشا  بـني الـضٔرني  ,

ٖــؤحش لمــٜ رــٕدٚ لالقــٛ اآلبــاٞ ب بٍــاّٟي, كىــا ٖــؤحش لمــٜ املــذٝ ال عٗــذ لمــٜ أطــالٗا التعمــا لــذٝ     

 اابٍاٞ, ٔعتذد ػكن اسة ا ّي بؼشٖ  اذتٗاٚ ت املظت  ن.

اِتىــث الذساطــاج الدٕلٗــٛ بوضــص العالقــٛ بــني رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ ت       

شصمــٛ املشاِ ــٛ ٔرــٕدٚ العالقــٛ الشٔواٌظــٗٛ لألبٍــاٞ بعــذ لؼــش طــٍٕاج, ٔأػــاسج الٍتــاٟس ىل  أُ         و

العالقاج اإلظتابٗٛ بني الٕالذَٖ ٔا بَ ت وشصمٛ املشاِ ٛ ةتٍ   ب طمٕب ةعما آوـَ لـذٝ اابٍـاٞ ت    

 .Dinero, et al.,2008)) العالقاج الشٔواٌظٗٛ بعذ لؼش طٍٕاج

ــاٟس الذ     ــري ٌتـ ــا ةؼـ ــ       كىـ ــا ٖتٍ ـ ــذَٖ لمىشاِـ ــشآ الٕالـ ــذٙ ٔىلكـ ــذاٞ الٕالـ ــاج ىل  أُ العـ ساطـ

نظتٕٖاج وٍخوضٛ وـَ  الـذ ٞ ٔوظـتٕٖاج لالٗـٛ وـَ العـذاٞ ت لالقـاج ا بـَ الالص ـٛ بؼـشٖ            

, (Conger, Cui, Bryant, & Elder, 2000; Whitton, Waldinger, Schulz, Allen, Crowell, & Hauser, 2008) .صٗاةـْ  

الش الظم ٗٛ بني الٕالذ ٔا بَ ةٍ  ج بت حري طميب ت العالقاج الضٔرٗٛ لالبَ  ٗىا بعـذ  كىا أُ املؼ



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(Kim, Conger, Lorenz, & Elder, 2001)          ٔأظّـشج دساطـاج أصـشٝ ٔرـٕد لالقـٛ بـني طـمٕك ااً الظـميب ,

 ,Hatton, Donnellan, Maysn,Feldman)جتآ املشاِـا ٔالظـمٕك الؼخ ـ٘ الظـميب الالصـا لـزل  ا بـَ        

Larsen-Rife, & Conger, 2008) ٛٔت دساطــ .(Friesen, Woodward, Horwood, Fergusson, 2013) أظّــشج 

َ  دتـٕدٚ العالقـٛ بـني    وشةوعٛ دسراج لَ أبمغٕا الزَٖ املشاِ ني أُ الٍتاٟس ٞ  الٕالـذٖ  متٗـضٔا  ٔاابٍـا

ٞ  وَ ألمٜ نظتٕٖاج  ص اا ٙ  الـذ  ٛ  اابـٕ ٛ  ٔاإلداسٚ ٔاذتظاطـٗ  أقـن  ٔوظـتٕٖاج   وـاهلي, ا الوعالـ

ٛ  العالقـاج  أِىٗٛ لمٜ الضٕٞ ٔةدظرمِّش ِزٓ الٍتاٟس الوعن, سد ت امل النغٛ ٔااوٕوٛ اابٕٚ وَ  الٕحٗ ـ

ٛ  لتضـذٖاج  الوـشد  ىللذاد ت املشاِ ٛ  رتٚ صاله ٔاابٍاٞ الٕالذَٖ بني ٛ  سلاٖـ  لٍـذوا  أ وـاهلي  ٔةشبٗـ

ًٞ أٌوظّي ِي ٖ  ضُٕ  .آبا

طـاج ىل  ةـ حري رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ لمـٜ لالقـٛ          أػاسج ٌتـاٟس بعـض الذسا    

ااػ اٞ بعضّي ب عض,   ذ ةضٖذ ةوالالج الٕالذَٖ وع أبٍاّٟىا وـَ ال ـشا  بـني ااػـ اٞ,  تىٗٗـض      

           ٞ                             الٕالـذَٖ اصـذ اابٍـاٞ ٔالتوـالالج التوضـٗمٗٛ غـري العادلــٛ وـَ ػـ ٌّا أُ ةضٖـذ ال ـشا  بـني اابٍــا

(Boll, Ferring, & Filipp, 2003)  "ٔمثــٛ دساطــٛ لــ"كٗ مٕاٖث . Kibblewhite,2006) )دٔس   ضــص ىل  ِــذ ث

 بــني العالقــٛ رــٕدٚ بــني ا سة ــاس ت كٕطــٗش املــشاِ ني لإلصــٕٚ العا وٗــٛ الت ادلٗــٛ العالقــاج

وــَ زتىٕلــٛ وــَ  ةكٌٕــث لٍٗــٛ الذساطــٛ   املذسكــٛ, ٔقــذ ااصــٕٚ لالقــٛ ٔرــٕدٚ ٔاابٍــاٞ الٕالــذَٖ

ٛ  بـني  ٔأػـاسج الٍتـاٟس ىل  ٔرـٕد اسة ـاس     لاًوـا,  24 ٔ 16 بـني  ألىـاسِي  ةرتأح املشاِ ني الزَٖ  العالقـ

ٛ  باملخـن  املعاومٛ ٔوتغرياج ٔالدون الٕالذَٖ بني ٚ  العا وٗـ ٛ . لإلصـٕ ًٍاا  ااكـرب  لألصـٕاج  ٔبالٍظـ   طـ

َ  وع اإلظتابٗٛ العا وٗٛ عاومٛبامل ٔا بَ ٔااب ٔا بَ ااً بني لمعالقاج ة ٗٗىاةَّ ةٍ  ج  أصـٕاةّ

ٛ  رل  ٔوع. طًّا اا غش ًٍا  اا ـغش  لألصـٕاج  بالٍظـ  ُ  طـ َ   ـن ٛ  ة ٗٗىـاةّ  ةٍ ـ ج  ٔالدوـن  ااً لعالقـ

ٛ  نعاومتّي ٛ  العا وٗـ َ  وـع  الظـم ٗ ًّا  ااكـرب  أصـٕاةّ ٚ . طـ ٜ  ٔلـالٔ بالٍظـ ٛ لموـشٔ  بـني     رلـ   لمـ

ًّا  ٔاا ـغش  اإلصٕٚ ااكرب ٚ  ةٍ ـ ج  املعاومـٛ العا وٗـٛ باملخـن    أُ أػـاسج الٍتـاٟس ىل    طـ ٛ  جبـٕد  لالقـ

 العا وٗـــٛ ٔالت ادلٗـــٛ ااصـــٕٚ د ٞ بت ـــٍٗواج ةٍ ـــ ج اإلظتابٗـــٛ باملخـــن املعاومـــٛ أُ كىـــا ااصــٕٚ, 

ٛ  ال ٗاٌـاج  ٔةؼـري . ااػ اٞ  شا  وَ املتٕقعٛ الظم ٗٛ ٛ  الكٗوٗـ ٛ  داصـن  لمعا وـ ٚ  لالقـ  أُ ىل  ااصـٕ

ٜ  أصـٕاةّي  أُ ٖٔؼعشُٔ أصٕاةّي, لشوؼا ك ري صذ ىل  ٖذسكُٕ املؼاسكني ٕ  لمـ ٜ  مماحـن  ضتـ  لمـ

 . نؼالشِي دساٖٛ

  ٖتٕقف ة حري رٕدٚ لالقٛ الٕالـذَٖ باابٍـاٞ لمـٜ اابٍـاٞ  ضظـا, ٔىلمنـا ميـذ ة حريِـا ىل            

ىل  أُ رٕدٚ العالقٛ بني الٕالـذَٖ ٔأبٍاّٟىـا    (Podjamy, 2007 )الٕالذَٖ; صٗد ةؼري دساطٛ بٕدراو٘ 

أػـاسج    (Greenberg et al., 2004)اِٗٛ الٍوظٗٛ لمٕالذَٖ, ٔت دساطٛ رشٍٖـربش ٔصوالٟـْ   ةشة ش بالش 

الٍتاٟس ىل  أُ رٕدٚ العالقٛ بني ااً ٔالدون ميكـَ أُ ةتٍ ـ  بالش اِٗـٛ الٍوظـٗٛ اوّـاج اا وـاه       

ىل  ٔرـٕد وؤػـشاج ةـذه     Hong Kong, Shek (1997)رٔٙ ا دشاب  ٗف التٕصـذ, كىـا أػـاسج دساطـٛ     

ٜ اسة ـاس رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔأبٍاّٟىـا نظـتٕٖاج وشةوعـٛ وـَ الظـعادٚ ٔالش ـا لـذٝ             لم

ٛ  ملؼـاكن  الـذٌٗا  املعذ ج أُ ىل ( (Steele, 2020 الٕالذَٖ. كىا ةؼري دساطٛ ٛ  ال ـض  لم ـالغني  الع مٗـ

َ  بـني  العالقٛ رٕدٚ باسةوا  اسة دث ٞ  الٕالـذٖ ٛ  املؼـكالج  ٔاطتوـاض  ٔاابٍـا ٝ  الٍوظـٗ  لٕالـذَٖ, ا لـذ

ــاٟس ٔةؼــري ــ حري اطــتىشاس ىل  الٍت ــذَٖ بــني العالقــٛ ة ٛا -ٔالدوــن  الٕال                      بابٍتّــا ااً لالقــٛ ٔصا ــ

 .لم الغني الع مٗٛ ال ضٛ لمٜ -

ــاٞ ةــشة ش جبٕاٌــا            ختمــص ال اصخــٛ ممــا طــ ا ىل  أُ رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍ

ــضٛ ال   ــا: ال ــ ــاٞ, وٍّــ ــٛ لألبٍــ ــاٞٚ    ىلظتابٗــ ــ٘, ٔالكوــ ــَ الٍوظــ ــٗٛ, ٔااوــ ــٛ الٍوظــ ــٗٛ, ٔالش اِٗــ ٍوظــ

ا رتىالٗٛ, ٔالتٕا ا الظـمٕك٘, ٔالتعمـا اآلوـَ, ٔالٍزـاح ااكـادمي٘, ٔةـؤحش رـٕدٚ العالقـٛ بـني          

الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ لمٜ املذٝ ال عٗذ لمٜ أطالٗا التعما لذٝ اابٍاٞ, ٔحتذد ػـكن اسة ـا ّي بؼـشٖ     

لمــٜ لالقــٛ ااػــ اٞ بعضــّي بــ عض. ٔةــشة ش رــٕدٚ العالقــٛ بــني   اذتٗــاٚ ت املظــت  ن, كىــا ةــؤحش

ــذَٖ,         ــٗٛ لمٕالـ ــٛ الٍوظـ ــا: الش اِٗـ ــذَٖ, وٍّـ ــذٝ الٕالـ ــا لـ ــٛ أًٖضـ ــا ىلظتابٗـ ــاٞ جبٕاٌـ ــذَٖ ٔاابٍـ الٕالـ

ٔالظـعادٚ, ٔالش ــا الٕالــذٙ. ٔلمـٜ ادتاٌــا الظــميب ةـشة ش رــٕدٚ العالقــٛ املٍخوضـٛ بــني الٕالــذَٖ     

وخــن: ادتٍــٕح ٔىلدوــاُ املخــذساج ٔالكضٕلٗــاج ٔال مــا ٔا كت٠ــاب    ٔاابٍــاٞ جبٕاٌــا صدــشٚ لألبٍــاٞ, 



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ٔالٗ غ ٔاإلص اس, ٔةشة ش أًٖضا بنطاٞٚ وعاومٛ الٕالذَٖ ٔاإلِىـاه, ٔةٕ ـ  ِـزٓ اآلحـاس ارتدـريٚ      

 لمٜ اابٍاٞ أِىٗٛ دساطٛ رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ, ِٔزا وا ةظتّذ ْ الذساطٛ اذتالٗٛ. 

ٌيشٖـٛ أمنــاس  ةعـذدج الٍيشٖـاج الـيت ةوظـش رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ, ٔوٍّـا:              

ٞ  لتوظــري التٕا ــن العــاٟم٘   , ٌٔيشٖــٛ ال ٍــاٞ ااطــشٙ ملٍٕػــَ,   رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــا

 -ٔ ٗىا ٖم٘ لشض هلاةني الٍيشٖتني: 

 

, اابٍــاٞٔةضــىٍث أدبٗــاج لمــي الــٍوع ٌيشٖــاج وتعــذدٚ صــٕه رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ    

ت ٌيشٖـٛ التعمـا الـيت قـذوّا      صٗد بـذأ العىـن الت طٗظـ٘ ت رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔالدوـن        

ــٜ أُ ِــزٓ العال     ــٕليب, ٔالــيت ةــٍص لم ا لمعالقــاج قــٛ األٗــٛ بــني الٕالــذ ٔالدوــن ةؼــكن منٕرًرــ     ب

وـاُ ٔالـيت   أالؼـعٕس با  ,, نا ت رل  ةٍيٗي املؼالش ٗىا بعذ ا رتىالٗٛ بني الدون ٔاحملٗدني بْ

 (.Bowlby, 1969)  ساػذَٖ ُميكَ ةد ٗ ّا بعذ رل  لمٜ لالقاةّي املظت  مٗٛ لٍذوا ٖ  ضٕ

الــيت  Family Communication Patterns Theory (FCPT)اٟم٘ ٌيشٖــٛ أمنــاس التٕا ــن العــٔةعــذ   

ــاج الــيت طــعث ىل     (  (Koerner & Fitzpatrick, 2002b,2006ألــذِا كــٕسٌش ٔ ٗتضباةشٖــ     وــَ الٍيشٖ

ٛ     ةوظري رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ;   ,صٗد ٖعترباُ التٕا ـن العـاٟم٘ وـَ ستـذداج املكاػـو

                              ٔا وتخـــــــــاه املٕرـــــــــْ Orientation Conversationاملٕرّـــــــــٛ ٔةتخـــــــــز الٍيشٖـــــــــٛ وـــــــــَ احملادحـــــــــٛ  

Conformity Orientation   ,ٍ٘يشٖـــٛ لٔ  اـــا ٔوعت ـــذاج وشكضٖـــٛ حتـــذد التٕا ـــن العـــاٟمFCPT   ُـــن 

ــ االدــش  الــيت ختمــا بّــا العــاٟالج ٔاقًعــ    ةدضرــذَّد ب ٌّــا:  املٕرــْ ٔا وتخــاهاحملادحــٛ املٕرّــٛ    اارتىالًّ

أُ أ ـــشاد ااطـــشٚ لـــذّٖي ِٔـــزا ٖعـــ   ,لعىـــن ااطـــشٚ ٔوؼـــاسكٛ اذت ـــاٟا ا رتىالٗـــٛ اوؼـــرتكا

 ة ٕساج وتداب ٛ ٔةوظرياج ٔة ٗٗىاج وؼرتكٛ لألػخاص ٔالظمٕكٗاج.

الذسرـٛ الـيت غتمــا بّـا أ ـشاد ااطــشٚ ص ٗ ـٛ وؼـرتكٛ وــَ        ىل احملادحـٛ املٕرّــٛ   ٔةؼـري   

  ٕ ااطـش راج الـذسراج العالٗـٛ ت احملادحـٛ املٕرّـٛ        ,ا ـٗع صاله وٍاقؼٛ زتىٕلٛ وتٍٕلـٛ وـَ امل

ٛ     بتم اٟٗٛةتوالن  أوـا   ,ٔجتشٙ ستادحاج وتكشسٚ صٕه وؼالشِي ٔأ كـاسِي صـٕه ال ضـاٖا املختموـ

ا لتـضاً بـال ٗي العاٟمٗـٛ ٔصمـا ٔاقـع       اُؼـزع ُٖٔ ا ٗي بّا الٕالـذ ٖا وتخاه املٕرْ  ّٕ الذسرٛ اليت 

ااطـش راج الذسرـٛ العالٗـٛ ت ا وتخـاه املٕرـْ      ةؤكـذ  ال ٕالذ. ٔوؼرتك وَ صاله الظمدٛ ٔٔ ع 

 ا ٌظزاً ٔقٗي التٕصذ ٔا ةوا  بذلاا وَ املعت ذاج الوشدٖٛ.

٘    ة رتح    أُ التٕا ـن العـاٟم٘ ٔطـٗمٛ رتمـا الٕاقـع املؼـرتك        ٌيشٖـٛ أمنـاس التٕا ـن العـاٟم

ًّ الزٙ ْ  ا لمٜ كٗوٗٛ ةؼكٗن الٕالذَٖ ملوًّٕ الدون لَٖؤحش رضٟ  ااطـش  :عمـٜ طـ ٗن املخـاه     ,ٌوظـ

لمــٜ  ٔ ,ةٍــاقؽ زتىٕلــٛ وتٍٕلــٛ وــَ املٕا ــٗع    املٕرّــٛ  حملادحــٛ  املشةوعــٛ ت اطــتخذاً أطــمٕب ا  

ٔلــذّٖا  ,الٍ ـٗض وــَ رلــ  ةٍــاقؽ العــاٟالج املٍخوضــٛ ت احملادحــٛ بعــض املٕ ــٕلاج بؼــكن لمــ   

     ٛ ــٛ ٔاملؼــالش ارتا ــ ــش ةــشدًدا بؼــ ُ   الٕالــذقــذ ٖكــُٕ ِــؤ ٞ ا  ٔ ,لــذد أقــن وــَ اا كــاس املت ادل ُ أكخ

 .Disclosureامل اسصٛ أٔ املكاػوٛ 

قــٗي   ٜا وتخــاه حتــا   لمــ   وــَالعــاٟالج راج الــذسراج العالٗــٛ    ــنُ وــَ ٌاصٗــٛ أصــشٝ     

ٚ       ٔالتٕا ا  ٔاُ املكاػـوٛ قـذ    ,الٕٟاً ٔالتىاط  ٔجتٍـا ال ـشا  ٔا لتىـاد املت ـاده بـني أ ـشاد ااطـش

ا ااطــشٖٛ ٔووّــًٕ ااطــشٚ لــزا ةكــُٕ ِــزٓ ااطــش أكخــش صــزسً   ةتضــذٝ اهلٕٖــاج الوشدٖــٛ ٔالعالقــاج

الوشدٖـٛ ٔا طـت اله   باملـٍخوض   وتخـاه ااطـش راج ا   تظـي لمٜ العكع وـَ رلـ  ة  ٔ ,صٕه املكاػوٛ

ٛا  لمــٜ   العالقــاج ااطــشٖٛ  ىلش ِٔــ٘ ةٍيــ ا ــشاد ااطــشٚ,   ــ وــَ العالقــاج   أٌّــا لٗظــث أكخــش أِىٗ

طــش أقــن قم اــا بؼــ ُ التــ حري احملتىــن لمىكاػــوٛ, ممــا    لــزل  قــذ ةكــُٕ ِــزٓ اا  ,ارتاسرٗــٛ ااصــشٝ

ٛا  .أأ كاسِى أوؼالشِى المكؼف لَ جتاسبّى ظتعن الٕالذَٖ أكخش لش 



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٛ ِٔـ٘: )  ,الوتخاه املٕرْلأبعاد  حالحٛ ((Yang,2014صذد ٖاٌس    ٚ  ,الظـمد ٔالرتكٗـض   ,ٔالظـٗدش

ٌ   أالظــمدٛ ىل   ةؼــري, ٔ(ا رتىــال٘ يــش الٕالــذَٖ لٍــذ اختــار   ٙ وــذٝ ٖعتىــذ الدوــن لمــٜ ٔرّــٛ 

أوـا الرتكٗـض    لٕالذَٖ لمٜ ة ش اج الدون أٔ آساْٟ.ا ة حريدسرٛ  تؼري ىل ال شاساج. أوا الظٗدشٚ  

ا لتىاد لمٜ ال ٕالـذ / أٔ   :لمت حري ا رتىال٘ )أٙ َٖا رتىال٘  ٗؼري ىل  و ذاس اطتخذاً الٕالذ

 الظمدٛ( لٍذ اختار ال شاساج.  

 

ِــزٓ الٍيشٖــٛ  ــىَ ٌيشٖــاج ااٌظــا  ااطــشٖٛ,  Silvador Minuchinقــذً طــموادٔس وٍٕػــَ   

  ٌيشٖــٛ ٔاِــتي وٍٕػــَ ت ٌيشٖتــْ بذساطــٛ التوــالالج املت ادلــٛ بــني أ ــشاد ااطــشٚ; صٗــد ةظــالذ       

ّٟي,   ـذسٚ  ة حري ارت اٟص الٕالذٖـٛ لمـٜ ىلداسةّـي لعالقـتّي ب بٍـا       ّي ت العالش ال ٍاٟ٘ ااطشٙ

 َ ٛ  ىلداسٚ أحٍــاٞ ا ةظـا   لمــٜ ٔاذتوـاظ  ا طــت اللٗٛ ةعضٖـض  لمــٜ الٕالـذٖ  أُ ميكــَ الضـغٕس ااطــشٖ

 طــمٕكٗاج حتذٖــذ ت الٍيشٖــٛ ِــزٓ ٔاابٍــاٞ, ٔةظــالذ الٕالــذَٖ بــني ال ــضٗٛ العالقــٛ لمــٜ ةــؤحش

ٚ  ةظـاِي  قذ اليت ال ضٗٛ غري ٔااوٕوٛ اابٕٚ ٛ  الضـغٕس  ت صٖـاد ٘  الـيت  الٍوظـٗ ااطـشٚ   وٍّـا  ةعـاٌ

ٛ  وـَ          ككن, صٗد ٖورِتض وٍٕػَ أُ املؼكالج الـيت ةـذ ع ااطـشٚ ىل   مـا العـالش ااطـشٙ ٌاجتـ

    ٚ ِٗكمـٛ التوـالالج    ال ٍاٞ ااطشٙ, ٔحتتاش ت لالرّا ىل  ىللادٚ ةشةٗا بٍاٞ ااطـشٚ وـَ صـاله ىللـاد

 .  ااطشٖٛ

ظـتٕٖاج ةر نـفد ىل    ٔ ـٍوْ ىل  أسبعـٛ و   Choesionاِـتي وٍٕػـَ بذساطـٛ التىاطـ  ااطـشٙ        

ًٞ, ٔمتتــذ املظــتٕٖاج ااسبعــٛ لمــٜ     ًٌــا ت و ابــن أُ ةكــُٕ أرــضا أٖــٛ دسرــٛ ةعتــرب ااطــشٚ كمِّــا أٔ كٗا

ْر العالقاج  ّٗا خبٕٗس العٍك ٕج ميظ  كن   ش   ّٗا  وت ن ٖ ذأ وَ ااطشٚ املتؼابكٛ اليت ػر َّ

 Enmeshedالتىاطــ  املتؼــاب   بؼــ كٛ وــَ ال ــعا التضــشس وٍّــا, ٔبالتــال٘ ةعــاٌ٘ ااطــش راج منــش 

family              ٜوـَ وؼـاكن ا طـت اله ٔاذتوـاظ لمـٜ اذتـذٔد الؼخ ـٗٛ ا شادِـا ٔمتـاٖض الـزاج. ٔلمـ

راج ا ة ـا ج ال مٗمـٛ بـني أ شادِـا; صٗـد       De-tached Family ـش  املت ـن اآلصـش ااطـشٚ املت الـذٚ      

ــٕةشاج    ٖعــٗؽ كــن  وــٍّي ت رضٖشةــْ ارتا ــٛ ٔلاملــْ ارتــاص, ٖٔعــٗؽ ِــزا ا       لــٍىش وــَ ااطــش ة

 ٔ غٕ اا ك ريٚ,  ٖٔؼعش أ شادِا باإلص اس ٌتٗزٛ لذً ىلػ ا  صاراةْ الٍوظٗٛ.

بـــني ِـــزَٖ الـــٍىدني ٔ ـــف وٍٕػـــَ مندـــني آصـــشَٖ أكخـــش التـــذا ا لعالقـــاج التىاطـــ     

ُِّٕ  ٗـْ الوـشد لالقـاج وٍظـزىٛ        Connected Familyالـٍىش املـشة ش    ااطشٙ, أصذِىا ِـٕ:   الـزٙ ٖكـ

شاد ااطشٚ اآلصشَٖ ىل  أٌْ   ٖكُٕ ستكًٕوا نؼالش ٔأ كـاس اآلصـشَٖ,  ـالوشد ت ِـزا الـٍىش      وع أ 

 ٖتعا ف ٖٔتضاوَ وع أ شاد أطشةْ ىل  أٌْ   ٖكُٕ وعتىًذا لمّٗي ت صٗاةْ ا ٌوعالٗٛ.

, ٖٔكـُٕ لـذٝ أ ـشاد ااطـشٚ  ٗـْ اة ـا ج        Separeted Family الـٍىش املٍو ـن  أوا اآلصـش  ّـٕ     

 ٚ وع بعضّي ال عض,  ّي وٍو مُٕ, ٔلكٍّي لٗظٕا وت الذَٖ.ستذٔد

 (1ٔميكَ متخٗن اامناس ااسبعٛ لألطشٚ ت منش التىاط  بالؼكن سقي )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1999( ة ٍٗف ااطشٚ صظا وت ن التىاط  )لالٞ كوات , 1ػكن )

 

تىــن أُ غتــرب  ٖــزكش وٍٕػــَ أُ ِــزَٖ الــٍىدني وــَ ااطــش )املتؼــاب  ٔاملت الــذ( وــَ احمل      

ــن      ــشة ش ٔاملٍو ـــــ ــٍىش املـــــ ــش راج الـــــ ٛا بااطـــــ ــ ــشر و اسٌـــــ ــاج  أكخـــــ ــكالج  ٔأصوـــــ ــا وؼـــــ                                         أ شاددِىـــــ

 (.1999)لالٞ كوات, 

 ًلذ  التىاط 

 التىاط 
 وتؼاب   ابشورت وٍو ن وت الذ



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ًٞ لمٜ ٌيشٖٛ وٍٕػَ  ـنُ لالقـٛ الٕالـذَٖ باابٍـاٞ وـَ صٗـد التىاطـ  ميكـَ أُ ةتخـز             بٍا

ُ  ــشت املت ــن, ِٔىـا مندــاُ غــري طــٕٖني, ٖعــاٌ٘  ّٗىــا الٕالــذاُ  أسبعـٛ أمنــاس, احٍــاُ وٍّــا ميــخال 

ــاب , أٔ      ٔاابٍـــاٞ وـــَ وؼـــكالج  ـــعف ا طـــت اله ٔ ـــعف التىـــاٖض الـــزاة٘ كىـــا ت الـــٍىش املتؼـ

وؼكالج صٖادٚ اإلص اس  ٔالضغٕس الٍاجتٛ لـَ لـذً ىلػـ ا  ا صتٗارـاج الٍوظـٗٛ كىـا ت الـٍىش        

قٛ الٕالذَٖ ٔاابٍـاٞ, ت صـني أُ الـٍىدني اآلصـشَٖ ٖتىٗـضاُ      املت الذ, مما ٖؤحش طمً ا لمٜ رٕدٚ لال

بعالقــاج طــٕٖٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ ٖظــٕدِا التعــا ف ٔالــذ ٞ ٔالت ــاسب دُٔ أُ ٖــؤحش ِــزا لمــٜ  

ٖدضرظِّــَ وــَ رــٕدٚ العالقــٛ بــني      صشٖــٛ كــن  ــش  ٔاطــت اللْ ٔمتــاٖضٓ الــزاة٘, ٔبالتــال٘  ــنُ ِــزا 

 الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ.  

اصخٛ أُ الٍيشٖتني الظابا لش ّىا اقت شةا لمٜ بعـض أبعـاد رـٕدٚ العالقـٛ بـني      ةشٝ ال   

٘ الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ,  و٘ صني سكضج ٌيشٖٛ  لمـٜ احملادحـٛ املٕرّـٛ     ٌيشٖٛ أمناس التٕا ن العـاٟم

ٔا وتخاه املٕرْ ك بعاد حتذد منش التٕا ن بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ سكضج ٌيشٖٛ العـالش  ال ٍـاٟ٘   

ملٍٕػَ لمٜ أمناس التىاط  ت لالقٛ الٕالذَٖ باابٍاٞ ٔصذدةّا ت أسبعٛ أبعـاد )املتؼـاب      لألطشٚ

املت الــذ(, ىل  أُ رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ ةعــذ ووًّٕوــا أ ــن          -املٍو ــن  -املرتابــش -

عالقـٛ  ٔألىن وَ التٕا ن أٔ التىاط ; صٗد ٖعذ كـن  وـَ التٕا ـن ٔالتىاطـ  أصـذ أبعـاد رـٕدٚ ال       

بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ, ٔلــزا ضتتــاش ت ةوظــريِا ىل  ادتىــع ٔالتكاوــن بــني أكخــش وــَ ٌيشٖــٛ وــَ      

ٌيشٖــاج لمــي الــٍوع الــيت اِتىــث بالعالقــاج ا رتىالٗــٛ, ٔلعــن وــا طــ ا لش ــْ ِــٕ بعــض ِــزٓ       

 الٍيشٖاج ااكخش اسة ا اا جبٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ.  

 أػاسج ٌتاٟس الذساطاج ىل  ة حش رٕدٚ العالقٛ بني اآلباٞ ٔاابٍاٞ بعذٚ وتغرياج, وٍّا:  

  
 ىع ة ذً العىـش ختتمـف    طَ اابٍاٞ,باصتال   ابٍاٞختتمف رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔا   

ًّ     صٗـد  ا;العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔ ومـّى    ٗعٛ   سلاٖـٛ وكخوـٛ وـَ    ىلا عتتـاش اا وـاه اا ـغش طـ

ٖ ـن  وـع اةظـا  لـامل الدوـن لٗؼـىن املذسطـٛ ٔااقـشاُ        لكـَ  ااطاطٗٛ,  ةّيالٕالذَٖ لتم ٗٛ اصتٗارا

العالقـٛ بـني    أ ـ ضث شاِ ـٛ  الٕالذَٖ ٔاا واه, ٔكمىا اقرتب الدوـن وـَ وشصمـٛ امل    بني الت اسب

 .ٔاذتشٖٛصٗد عتتاش الدون ىل  وضٖذ وَ ا طت اللٗٛ  ;االٕالذَٖ ٔالدون أكخش بعًذ

ٔ ٗىا ٖم٘ لشض لٍتاٟس بعض الذساطاج اليت ةٍألث  ضص أحش لالقٛ طَ اابٍـاٞ جبـٕدٚ لالقـٛ     

 الٕالذَٖ باابٍاٞ:

ٔالٍـٕ    الوـشٔ  ت العىـش   بوضـص  Furman and Buhrmester (1992) ٔبِٕشوٗظـرت   ٕسواُ قاً  

لاًوــا,  (19 - 9 بــني ) ألىــاسِي ةــرتأح وشاِ اــا (549لــذٝ ) ٔاابٍــاٞ الٕالــذَٖ بــني العالقــٛ ت ة ــٕساج

 ىل  امل كـــشٚ املشاِ ـــٛ وشصمـــٛ ٖضٖـــذ ت ٔاابٍـــاٞ الٕالـــذَٖ بـــني ال ـــشا  ٔقـــذ أػـــاسج الٍتـــاٟس ىل  أُ

 بــني ت العالقــٛ باملخــن املعاومــٛ أُ مث ىل كىــا ةٕ ــ  .الٕالــذَٖ دلــي ٖــٍخوض صــني ت املتٕطــدٛ,

 الوعـن  سدٔد ت ٖظـاِي  لمىشاِـا  الظـميب  التـ حري  أُ أٙ املشاِ ـٛ,  ةيّش ت وشصمٛ ٔالدون الٕالذَٖ

ٝ  ٔاملشاِـا  الٕالذَٖ كال وَ املت اده الظميب  الت حري  ضٗ , ٔالعكع وَ الٕالذ, الظم ٗٛ ٕر  وـع  ٖرْ ـ

ٛ  وٍت ـف  ت الرتارع حي ٖ ذأ ت بذاٖٛ وشصمٛ املشاِ ٛ, ْ   أٔاصشِـا,  ىل  املشاِ ـ  ت ٖٔ ـن ىل  رسٔةـ

 .امل كشٚ املشاِ ٛ طَ

أُ لىــش الدوــن ميخــن  شٔقاــا راج د لــٛ ىلص ــاٟٗٛ ت رــٕدٚ     ((Gerard , 1994رــرياسد  ٔرــذ   

ٔقـذ قـاً    ,ٔلـ٘ أوـش   100أكخـش وـَ    ت دساطٛ أرشاِا لمٜ لٍٗٛ  مـث العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔالدون 

ٛ ت ــٍٗف ااب طــٍٛ  ىــا  11 -طــٍٕاج  10ىل   6وــَ   -طــٍٕاج ٔأ ــغش 5:   وــاه ىل  حــالذ  ٠ــاج لىشٖــ

ىل  ٔرــٕد  ــشٔ  كــ ريٚ بالٍظــ ٛ لظــَ الدوــن ػــِٕذج ت  ٗــع      الذساطــٛ ٔأػــاسج ٌتــاٟس  , ــٕ 

أ ــاد اآلبــاٞ ت  ٗــع الو٠ــاج    ; صٗــد  زتــا ج اابــٕٚ ٔااوٕوــٛ, باطــتخٍاٞ ةعضٖــض اطــت اله الدوــن      



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 11أ ـاد آبـاٞ اا وـاه الـزَٖ ة مـ  ألىـاسِي       كىـا   ,ةؼزٗع اطت اله أ واهلي العىشٖٛ ب ذسةّي لمٜ

ٕلٗٛ املؼـرتكٛ بـني ااوّـاج ٔاآلبـاٞ ت أدٔاس     ٠املظـ ٔلاًوا  ىا  ٕ  أٌّي ٖؼعشُٔ نضٖذ وَ التضكي 

ٛا ٞ   ٔوـع رلـ     ,لىش مخع طـٍٕاج   قـن  الزَٖ ت ب باٞ اا واه  اابٕٚ ٔااوٕوٛ و اسٌ    ـذ أػـاس آبـا

ةم ــ٘ املضٖــذ وــَ املظــالذٚ ٔالــذلي,    صــارتّي ىل    ىلالــزَٖ ت طــَ مخــع طــٍٕاج ٔأقــن    اا وــاه 

ٚ  أ ـٕه وـع  ومـّي ٔاِتىــاً أكـرب ب ٌؼـدٛ الدوـن      ث  ٔقـ  ب ضــاٞٔالؼـعٕس نضٖـذ وـَ املتعـٛ       ٔقــذس

ٜ  أكـرب  ٛا ب ٔلٗـاٞ أوـٕس   أ وـاهلي  ىل  التضـذذ  لمـ   ىــا لاًوـا  11 ألىـاسِي  ة مـ   الــزَٖ اا وـاه  و اسٌــ

رـٕدٚ لالقـٛ أكخـش اظتابٗـٛ      طـٍٕاج  10ٔ  6 بني ألىاسِي ةرتأح الزَٖ اا واه آباٞ ّشٔقذ أظ.  ٕ 

ٛا  .ااصشٖني العىشٖتني الو٠تني بكمتا و اسٌ

َ  الـيت  ض ـث ال ـشا  بـني    ( (Kim et al, 2001أػـاسج دساطـٛ كـٗي ٔآصـشَٖ        ٔاابٍـاٞ   الٕالـذٖ

ــٜ لٍٗــٛ وكٌٕــٛ وــَ )    َ  العالقــٛ ت ال ــشا  أُ وظــاس طــٍٕاج ىل  9 ملــذٚ أطــشٚ (451لم  بــني الٕالــذٖ

ٛ   رتٚ صاد صاله ٔاابٍاٞ ٚ  صـاله  اطتوـض  حـي  امل كـشٚ,  املشاِ ـ ٛ   ـرت ٛ  املتـ صشٚ,  املشاِ ـ  أٙ أُ العالقـ

 كاٌــث بــن بظــٗداا, صدًّــا منداــا املشاِ ــٛ مل ةكــَ متخــن  وشصمــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ ت  الظــم ٗٛ

َ  صدٗٛ صٖادٚ ةع ًٗذا; صٗد ػكمث منش أكخش َ  وـ   وٗواـا  اطتواً ـا  حـي طـزمث   طـٍٛ,  15 ىل  12 طـ

 لالقـــاةّي ت صدٗـــٛ طـــٕاٞ صٖـــاداج صـــذٍّ لمـــٜ ٔاملشاِ ـــُٕ الٕالـــذاُ ٔقـــذ أظّـــش. املشاِ ـــٛ أٔاصـــش ت

 املشاِ ٛ.  رتٚ أٔاصش ت ٍٖخوض أٔ ِزا الضٖادٚ وعذه ٖٔت ا   اآلصش; أصذِي جتآ الظم ٗٛ

 اطـتخذوث      Helsen, Vollebergh, and Meeus (2000) Meeus et al.,(2005)ت دساطـتني قـاً بّىـا      

َ  ( لاًوا 24 ٔ 12بني ) ألىاسِي ةرتأح ػاب (800بم  لذدِا ) ِٕلٍذٖٛ لٍٗٛ  مت  ضص لالقـٛ الٕالـذٖ

ُ    وشصمٛ ت الٍوظ٘ ٔاملشاِ ني ٔالتٕا ا ُ  املـشاِ ني  املشاِ ـٛ, ٔأػـاسج الٍتـاٟس ىل  أ أُ  ىل  ٍٖيـشٔ

 املشاِ ــٛ  ــرتٚ صــاله ٔاطــت ش املتٕطــدٛ, ىل  امل كــشٚ املشاِ ــٛ وشصمــٛ وــَ الٕالــذَٖ ة مــص  دلــي

 .املت صشٚ

    ٛ ٛ    (Shanahan, McHale, Osgood, 2007)    أوـا دساطـ ٚ    ـذ  ض ـث ارت ـاٟص الدٕلٗـ  دتـٕد

ٜ   7وَ طـَ   املشاِ ٛ وشصمٛ ت( ٔال شا  الذلي) ٔاابٍاٞ وَ صٗد الٕالذَٖ بني العالقٛ  ألـٕاً صتـ

ُ  ( أطشٚ,201ٕاج, ٔقذ ةكٌٕث العٍٗٛ وَ )مخع طٍ لرب لاًوا 19 طَ ٞ  ٔأػاسج الٍتـاٟس ىل  أ ت  الـذ 

 , لاًوـا  16 ىل  9 طَ وَ حي اطتوض طٍٕاج, 9 طَ وظت شًّا ق ن ااوّاج كاُ العالقٛ كىا ةذسكْ

ت العالقٛ وع اابٍاٞ كىا ٖذسكـْ اآلبـاٞ   ـذ     أوا بالٍظ ٛ لمذ ٞ .لاًوا 18 صٕال٘ طَ بعذ حي اصداد

 16رلــ  ت طــَ  بعــذ حــي اصداد لاًوــا, 16 ىل  8 طــَ وــَ حــي اطتوــض الخاوٍــٛ, طــَ ق ــن شًّاوظــت  كــاُ

 َ  حـــي طـــٍٛ, 14 ىل  10 طـــَ ٔاابٍـــاٞ ت لاًوـــا, ٔأػـــاسج الٍتـــاٟس أًٖضـــا ا  صٖـــادٚ ال ـــشا  بـــني الٕالـــذٖ

َ  وــع ال ـشا   وظــتٕٖاج ٔكاٌـث  رلــ , بعـذ  اطتوـض  ٛ  ت ألمــٜ الٕالـذٖ  امل كـشٚ ممــا  املشاِ ــٛ وشصمـ

 الالص ٛ. املشاِ ٛ وشصمٛ ت لمْٗ كاٌث

  ــذ ةت عــث العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ     (  )De Goede, Brange, and Meeus’s, 2009أوــا دساطــٛ     

لاًوـا   19 ٔ 12 بـني  ألىـاسِي  ةـرتأح  وشاِ اـا  (1341بوضص )  ٕلٗٛ, ٔقذ قاوٕا طٍٕاج 4 ٔاابٍاٞ لمىذٚ

َ  ىلصـذاِىا : لىـشٖتني  زتىٕلتني)ُقظِّىدٕا ىل   َ  وـ ٝ  لاًوـا,  15 لاًوـا ىل   12 طـ َ  ٔااصـش َ  وـ  ىل  16 طـ

 15ىل   12 وــَ طــَ ومضــٕظ بؼــكن الٕالــذَٖ كــال وــَ الــذلي ٔقــذ أػــاسج الٍتــاٟس ىل  اطتوــاض(. 19

 ٔاابٍــاٞ   ــذ اسةوــع بؼــكن الٕالــذَٖ ٔبالٍظــ ٛ لم ــشا  بــني. طــٍٛ 19 ىل  16 طــَ وــَ اصداد حــي طــٍٛ,

 َ ٔأػــاسج الٍتــاٟس ىل  ٔرــٕد    طــٍٛ, 19 ىل  16 َطــ وــَ اطتوــض حــي لاًوــا, 15 ىل  12 طــَ كــ ري وــ

 رلــ , حــي ٖــٍخوض ٖٔظــت ش بعــذ   امل كــشٚ, املشاِ ــٛ وشصمــٛ وــَ الٕالــذَٖ ٖشةوــع ت  وظــتٕٝ دلــي 

ٛا ٔاملتٕطدٛ امل كشٚ ت املشاِ ٛ ألمٜ  شا  ٔوظتٕٝ  .املت صشٚ املشاِ ٛ بورتٚ و اسٌ
   ٘ ألىـاسِي   ثأوـٕس لٍٗـٛ ةشأصـ    ٞلمـٜ أٔلٗـا    (Nomaguchi, 2012)ت دساطٛ أرشِا ٌٕواغٕةؼـ

أُ رٕدٚ العالقٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كاٌـث ألمـٜ        ذررنٔدذتيٛ املٗالد ىل  الخاٌٗٛ ٔالعؼشَٖ  بني

ٛااا واه لٍذوا كاُ   املشاِ ني .ٔا باا واه ااكرب طًّ دُٔ طَ ارتاوظٛ و اسٌ
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ون أٔ الٕالذ لمٜ رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ  ٍّـاك       أوا وَ صٗد ة حري رٍع الد  

  أُ رـٕدٚ العالقـٛ بـني ااً    ىللذد ستذٔد وَ الذساطاج اليت ةٍألث  ضص ِزٓ العالقٛ ٔأػـاسج  

َ        حي ٔابٍتّا ِ٘ االمٜ,  , ةمّٗا رٕدٚ العالقـٛ بـني ااً ٔابٍّـا, ٔأصـرًيا رـٕدٚ العالقـٛ بـني ااب ٔا بـ

 ;Barnett,Deng, Mills-Koonce, Willoughby, and Cox, 2008; Driscoll & Pianta, 2011)  ٔوـَ ِـزٓ الذساطـاج   

Lovas, 2005; Schoppe-Sullivan, Diener, Mangelsdorf, Brown, McHale,& Frosch, , 2006).  ,    كىـا ةيّـش

ــاج أُ   ــاٟس الذساطـ ــاجااٌتـ ــذَّٖ وّـ ــتٕٖاج  لـ ــٜوظـ ٛا   ألمـ ــ ــٛ و اسٌـ ــٗٛ الٕالذٖـ ــَ اذتظاطـ ــاٞبا وـ                     آلبـ

(Barnett et al., 2008)، ٌٔٛااذتىٗىـــــٛ وـــــع أ وـــــاهلَ   ت العالقـــــّٛـــــَ ألمـــــٜ أ                                باآلبـــــاٞ و اسٌـــــ

(2005 Harach & Kuczynski,) ,ٔت ة ٗـــٗي رـــٕدٚ العالقـــاج بـــني الٕالـــذَٖ   ألمـــٜدسرـــاج  جظّـــشقـــذ أ

ٛا  .(Kouros, Papp, Goeke-Morey, & Cummings, 2014) باٞباآل ٔالدون و اسٌ
ــذ كىــا أػــاسج بعــض الذساطــاج ىل  أُ ٌــٕ       ــٜ رــٕدٚ       الٕال لــٗع   ــش ِــٕ الــزٙ ٖــؤحش لم

مــْ ةــ حري وّــي لمــٜ رــٕدٚ العالقــٛ بــني      ,الدوــن ٌــٕ ا منــا أًٖضــٔاابٍــاٞ, ٔىلالعالقــٛ بــني الٕالــذَٖ  

والـن, لـزا ةعـذ  ـاج الدوـن وّىـٛ       بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ حٍاٟٗـٛ الت      العالقـاج  ,الٕالذَٖ ٔالدوـن 

ٛ ٔوــؤحشٚ أًٖضــ ًٍ ُيّــشٖ الوتٗــاج   ,ا ت حتذٖــذ رــٕدٚ العالقــ أ ضــن ت رــٕدٚ العالقــاج وــع   احتظــ

ٛا     Barnett et al., 2008; Driscoll & Pianta, 2011; Lovas, 2005; Schoppe-Sullivan)بـاأ د   الٕالـذَٖ و اسٌـ

et al., 2006) .ٔ  ٛا    ِّـ ْيباإل ـا ٛ ىل  رلـ  ةد ّ  ش الوتٗـاج وؼـاسكٛ أكخـش ىلظتابٗـ َ ب َت لالقـت  الٕالـذٖ

(Nordahl, Janson, Manger, & Zachrisson, 2014)  وــَ بالٕالــذَٖ آلٔعت  ــَ دسرــاج ألمــٜ ت التعمــا ا

 .(Ruhl, Dolan, & Buhrmester, 2015)أكخش وَ اأ د 

بــني اآلبــاٞ ٔاابٍــاٞ ٔوعش ــٛ   رــٕدٚ العالقــٛ  )بعٍــٕاُ  (Litvinov,2007)  ٕ دساطــٛ  لٗتوٍٗــ أوــا   

    ٞ  بـني  وـن ةـرتأح ألىـاسِي     (203)وـَ   لٍٗتّـا ةكٌٕـث    ـذ   (اآلباٞ ب صـذاذ اذتٗـاٚ الضـاغدٛ لألبٍـا

َ  %50صـٕال٘  ٔقذ كاُ مخظٛ لؼش لاًوا ٍٖتىُٕ ىل  أطش راج لاٟن ٔاصذ أٔ راج ٔالذَٖ, ٔةظعٛ   وـ

ىل  صـذٔذ ةوالـن بـني     قذ أػاسج الٍتـاٟس , ٔوَ اآلباٞ 45ٔ اأوًّ 191ٔكاُ ٍِاك  الوتٗاج, وَ اا واه

ابٍـاّٟي ِـي الـزَٖ     ا ٔق ٕ اكخش د ٠ًاا اآلباٞ , رٍع الٕالذَٖ ٔاملعش ٛ بالضغٕس ٔرٕدٚ العالقٛ

 ٔمل ٖكَ ٍِاك اسة اس داه بالٍظ ٛ لألوّاج. ,بٍاّٟي الضاغدٛألش ٕا املضٖذ لَ أصذاذ صٗاٚ 

٘   ختتمف ٌتاٟس الذساطاج الظاب ٛ ت حتذٖذ ةـ حري  َ  الٍـٕ  ا رتىـال ٜ  لالبـ ٚ  لمـ ٛ  رـٕد  بـني  العالقـ

ىل  لذً ٔرٕد  ـشٔ   ( 1992) ٔبِٕشوٗظرت  ٕسواُ  و٘ صني ةؼري ٌتاٟس دساطٛ الٕالذَٖ ٔأبٍاّٟىا,

 دلــي قٗىــث اإلٌــاذ  امل كــشٚ املشاِ ــٛ وشصمــٛ ت الٕالــذَٖ دلــي بــني اابٍــاٞ وــَ ادتٍظــني ت ة ٗــٗي  

ٛا ٛ  وٍت ـف  ت الـزكٕس باابٍاٞ  الٕالذَٖ بذسرٛ أكرب و اسٌ ٔت دساطـٛ أصـشٝ    .ٔأٔاصشِـا  املشاِ ـ

َ  ٖـذسكَ وضٖـًذا   أػـاسج الٍتـاٟس ىل  أُ الوتٗـاج    (De Goede et al.,2009) أرشاِـا   َ  الـذلي  وـ اآلبـاٞ   وـ

ٛا باأ د ٚ  املشاِ ٛ طَ ت و اسٌ ىلدساك دلـي الٕالـذَٖ كـاُ وٍخوًضـا      أُ صـني  ت ٔاملتـ صشٚ,  امل كـش

 طــَ ٔت. ٔال ٍــاج اأ د وــَ لــذٝ كــن املتٕطــدٛ ىل  امل كــشٚ ملشاِ ــٛا بذسرــٛ كــ ريٚ ت وشصمــٛ

ٝ   لٍذ اأ د اطت ش الذلي, ت صني صٖادٚ لَ الوتٗاج أبمغث املت صشٚ املشاِ ٛ  ىلدساك الـذلي نظـتٕ

ٔطــدّا  بذاٖــٛ املشاِ ــٛ ىل  وــَ وتضاٖــًذا ال ــشا  كــاُ منــش وــٍخوض. ٔبالٍظــ ٛ لٍتــاٟس ال ــشا  

  صا. ٔقث ت ال شا     ذ ةشارع منش رل  ٔوع اأ د, ش وَأكخ لموتٗاج بالٍظ ٛ

  ــشٔ  لـذً ٔرـٕد   Noack and Puschner) (1999, ٔبٕػـٍش  بؼـكن وٍـاقض أظّـشج ٌتـاٟس دساطــٛ ٌـٕاك     

٘  الٕالــــذَٖ بــــني العالقــــٛ وظــــاساج ت ادتٍظــــني بــــني                           ٔآصــــشَٖ ٔالدوــــن, ٔأػــــاسج ٌتــــاٟس كــــٕل

(Coley et al. 2008) ُٔلكَ أكرب, أبٕٖٛ وشاق ٛ لذَّٖ كاُ الوتٗاج ىل  أ  ٛ  ت الٍؼـاس  أقـن  وؼـاسك

ٛا باأ د املٍتيي العاٟم٘  .و اسٌ

َ  بني الدٕلٗٛ ت العالقٛ التغٗ شاج  (Kim, 2011) ض ث دساطٛ  كٗي    ًٞ   ٔالدوـن  الٕالـذٖ بٍـا

 ٔالدوـــن ت الٍتـــاٟس الٕالـــذَٖ بـــني العالقـــٛ أمنــاس  ةـــؤحش ٔكٗـــف لمــٜ منـــٕرش ال ـــىٕد الٍوظـــ٘, 



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لمـــٜ  ٔسكـــضج الذساطـــٛ. الٕالـــذَٖ ٔاكت٠ـــاب الدوـــن, رـــٍع ت ٔالـــتضكي لمىـــشاِ ني, التٍىٕٖـــٛ

ٔقذ أرشٖث الذساطٛ  .لألبٍاٞ لمٜ الٍتاٟس الٍىاٟٗٛ ٔاذتىاٖٛ ارتدش لٕاون كٗف ةؤحش اطتكؼا  

الذساطـٛ و ٗـاغ   طـٍٛ, ٔاطـتخذوث    17ٔ  13( ػابًّا ةـرتأح ألىـاسِي بـني    775لمٜ لٍٗٛ وكٌٕٛ وَ )

(Taber, 2010)      لمت ٗٗي الزاة٘ دتٕدٚ لالقٛ الٕالذَٖ با بَ وَ ٔرّٛ ٌيـش اابٍـاٞ, ٔأػـاسج الٍتـاٟس

َ  لـرب  ٔال ـشا   وَ صٗد الذلي ةتغري ٔالدون الٕالذَٖ بني العالقٛ رٕدٚ أُ ىل  ٚ  صـاله  الـضو   ـرت

اٌـذواش املـشاِ ني    وع ٖشة ش أُ تىناحمل ٔاابٍاٞ وَ الٕالذَٖ بني العالقٛ ت الت اَٖ ِٔزا املشاِ ٛ,

ٚا  ٔالٗـ غ(,  ٔا كت٠ـاب,  ت املخذساج, ت طمٕكٗاج صدشٚ, وخن: )التٕسس ٜ  ٔلـالٔ  أػـاسج  رلـ   لمـ

َ  بـني  أمناس العالقٛ وَ  ٌٕ  وَ أكخش ىل  ٔرٕد الذساطٛ ٞ  الٕالـذٖ ٛا  ٔاابٍـا  صظـا أمنـاس   و ـٍو

  .الضوَ لرب التغٗ ش

 Ehrlich, Hoyt, Sumner, McDade, and Adam (2015) ٔآدً ادٔوكـذ  ٔطـٕوٍش  ِٕٖٔـث  ىلٖشلٗؽ قاً  

 التىخٗــن نخــا ش ٔلالقتّــا ٖــذسكّا اابٍــاٞ,  كىــا ٔا بــَ الٕالــذَٖ بــني العالقــٛ رــٕدٚ بوضــص

 الــذً  ــغش  ضــص صــاله وــَ الغــزاٟ٘ التىخٗــن شتــا ش حتذٖــذ ٔمت ال مــٕ , وشصمــٛ ت الغــزاٟ٘

ــتٕٖاج ــٕص ٔوظـــ ــَٕٖ الـــــذً ت ادتمٕكـــ ــا متك ادتظـــــي, ٔةكـــ ــتغرياج ة ٗـــــٗي ىـــ  ا رتىالٗـــــٛ املـــ

ٝ  ٔالعش  ٔالٍٕ  الظَ  رل  ت نا ٔالذميٕغشا ٗٛ ٛ  ٌتـاٟس  ٔأػـاسج . التعمـٗي  ٔوظـتٕ  أُ ىل  الذساطـ

َ  لإلٌاذ, بالٍظ ٛ املخا ش باطتواض وشة دٛ كاٌث ٔا بَ الٕالذَٖ بني اإلظتابٗٛ العالقاج  ٔلكـ

 ٛ ــادٚ وــع ااً  ــشالاج اسة دــث لمــزكٕس, كىــا  لــٗع بالٍظــ   لــذٝ الغــزاٟ٘ التىخٗــن شتــا ش صٖ

ــاذ لــٗع  ٔلكــَ الــزكٕس, ُ  .اإلٌ ٔا بــَ ميكــَ   ااب بــني  الذالىــٛ العالقــاج ٔأػــاسج الٍتــاٟس ىل  أ

ًّا لاوالا الت اسِا ًٞ    ٍِاك ةكَ ٔمل. لمزكٕسلإلٌاذ ٔلكَ لٗع  ٔقاٟ   شٔ  دالٛ ت رـٕدٚ العالقـٛ بٍـا

 .املزكٕسٚ ااصشٝ املتغرياج أٔ الدون طَ لمٜ

    ٛ ٛ    (Kanyinga , Goldfield, Kingsbury, Clayborne, Colman,2019)مثـٛ دساطـ  بـني  بعٍـٕاُ )العالقـ

ةكٌٕــث لٍٗــٛ  ٔاابٍــاٞ(, ٔقــذ الٕالــذَٖ بــني العالقــٛ ٔرــٕدٚ ا رتىــال٘ التٕا ــن ٔطــاٟن اطــتخذاً

ــا9732الذساطــٛ وــَ )  ــا, ٔأػــاسج الٍتــاٟس ىل  أُ ا   20 ٔ 11 بــني ألىــاسِي ةــرتأح (  الً   طــتخذاًلاًو

٘  التٕا ـن  لٕطاٟن املكخف ً ) ا رتىـال ٘  ا طـتخذا َ  اكخـش  الٗـٕو  باصتىـا ج  ٖـشة ش ( طـالتني  وـ

أُ  ىل  الٍتــاٟس ٔا بــَ. ٔةؼــري ِــزٓ بــني ااً لــٗع ٔلكــَ ٔابٍتّــا ااً الظــم ٗٛ بــني لمعالقــاج أكــرب

٘  التٕا ــن لٕطــاٟن  املكخــف ا طــتخذاً ًّا جبــٕدٚ العالقــاج   ٖــشة ش ا رتىــال َ  بــني لكظــ  الٕالــذٖ

ٔاابٍـاٞ, كىـا أػــاسج الٍتـاٟس ىل  ٔرـٕد ةــ حري دتـٍع اابٍــاٞ لمـٜ ِـزٓ العالقــٛ, ت صـني مل ةٕرــذ         

  شٔ  ت رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ةشرع ىل  وتغري طَ اابٍاٞ.

ةالص  ال اصخٛ اصتال  الٍتاٟس املتعم ٛ بت حري رٍع اابٍاٞ ٔالٕالـذَٖ ٔلىـش اابٍـاٞ لمـٜ       

ٚ العالقٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ ت الذساطـاج الظـابا لش ـّا, ٔلـذً ٔرـٕد أٖـٛ دساطـٛ لشبٗـٛ            رٕد

اصتـربج ةــ حري ارت ــاٟص الذميٕغشا ٗــٛ لمٕالـذَٖ ٔاابٍــاٞ لمــٜ رــٕدٚ العالقـٛ بٍّٗىــا ممــا ٖــذلي    

 أِىٗٛ الذساطٛ اذتالٗٛ.  

 
لوــشٔ  ت رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ    صيــث ال اصخــٛ ٌــذسٚ الذساطــاج الــيت ةٍألــث  ضــص ا     

 باابٍاٞ صظا ص اٟص الٕالذَٖ, ٔوَ ِزٓ الذساطاج:    

ٕ    ةـ ةعـش   ( الـيت ِـذ ث ىل   2007دساطٛ  ا ىٛ الضِشاٞ ص اب )   طـشٚ  املعٗؼـ٘ لأل  ٝحري املظـت

طــشٚ ادتضاٟشٖــٛ  طــالٗا التعاوــن الظــاٟذٚ ت اا أ  ةعــش ٔبٍــاٞ املــشاِ ني,  الالقــٛ الٕالــذَٖ با  ٜلمــ

َ التعمٗىــ٘ لمٕالــذَٖ  ٝحشِــا باملظــتٕ ة ٝٔوــذ  كىــا مت  ضــص ,ٔىلدساك اابٍــاٞ لعالقــتّي بالٕالــذٖ

ٛ  طمٕب التوضٗن بـني اا أحري  ة َ   ٔقـذ   .بٍـاٞ ت املعاومـ ا وـَ  ٌاحًـ ىلا ٔاملـشاِ ني ركـٕسً   ةكٌٕـث العٍٗـٛ وـ

َ   ٔ   ث ,(20 - 18( ٔ) 17 - 15طَ ) ٖـ    و ابالج وـع الٕالـذٖ ش ذ منـ , ٔأػـاسج ٌتـاٟس الذساطـٛ ىل  حتذ

ٛ الع ٛ   الظـاٟذ بـني اا   القـ ٔأػــاسج ىل  ٔرـٕد  ـشٔ  ت منـش املعاومــٛ     ,بٍــاٞ ٔالٕالـذَٖ ت طـَ املشاِ ـ

بٍــاٞ ألالتعمٗىــ٘ لمٕالــذَٖ ٌٔــٕ  املعاومــٛ ل   ٝصتال  املظــتٕاطــشٚ ٔبــ ألاملعٗؼــ٘ ل ٝاملظــتٕ بــاصتال 

 طمٕب التوضٗن . أ ٜال اٟىٛ لم



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 ااوـشٖكٗني اآلباٞ  كٗف ةؤحش رٕدٚ لالقٛ  ِذ ث ىل  اطتكؼا ((Shafie, 2017دساطٛ ػات   

ٜ   الم ٍـاٌٗني  ٔااوـشٖكٗني  ٛ    ب بٍـاّٟي لمـ َ    . س اِٗـٛ أ وـاهلي الٍوظـٗ َ  (100) ٔقـذ ةكٌٕـث العٍٗـٛ وـ  وـ

ًٌا ووتًٕصااآلباٞ  ٞ  اإلٌرتٌث, كىا مت لرب أكىمٕا اطت ٗا َ  12 وـع  و ـابالج  ىلرـشا  املؼـاسكني اآلبـاٞ   وـ

 ٔأمنـــاس ٔالدوـــن, الٕالـــذَٖ بـــني أطـــالٗا التعمـــا صـــٕه اأه ال ضـــد طـــؤاه ٔكـــاُ. اهلـــاةف لـــرب

ٔرــٕد لالقــاج  دُٔ ةرضدــٕه الــيت العٕاٟــا الخــاٌ٘ ال ضخــ٘ ٔةضــىَ الظــؤاه. بٍّٗىــا املت ــاده التٕا ــن

َ  ىلظتابٗٛ بني ٛ  ت صـذحث  الـيت  ٔالتغـٗرياج  ٔالدوـن  الٕالـذٖ  ةكؼـف  ٔلكـَ مل . الٕقـث  نـشٔس  العالقـ

َ  بـني  قاجت رٕدٚ العال  شٔ  ح ا ٗٛ لَ الٍتاٟس ٛ     الٕالـذٖ  ىل  أُ ٔالدوـن, ٔأػـاسج ٌتـاٟس الذساطـ

 .  ٔالدون الٕالذَٖ بني بالعالقٛ ادتٗذٚ ٖشة داُ الت اسب ٔالتٕا ن
ــاٞ    ــذ ِــذ ث ىل  حتذٖــذ ةــ حري ص ــاٟص    ( (Young,2018أوــا دساطــٛ ٖــٌٕس      ٔااوّــاجاآلب

ٚ  أطمٕب كاُ ىلرا وا ضصاملعا , ٔ  رٕدٚ لالقٛ الٕالذَٖ بالدون )الظَ ٔالٍٕ  ٔالعش ( لمٜ  اابـٕ

َ  بني العالقٛ جبٕدٚ ةٍ ١ اليت العٕاون وَ اابٕٙ ٔااوٕوٛ ٔاإلرّاد ٙ  الٕالـذٖ ٛ  ٔالدوـن ر  اإللاقـ

الــيت  املــتغرياج لتضذٖــذ املتعــذد ارتدــ٘ ا ضتــذاس ٔقــذ اطــتخذوث الذساطــٛ. طــٍٛ 12 ىل  3 طــَ وــَ

 لـرب  ا طتداللاج أكىمٕا أوش ٔل٘ (244وَ ) العٍٗٛ بالدون, ٔةكٌٕث الٕالذَٖ ةتٍ   جبٕدٚ لالقٛ

 غٕ اا لألطشٚ جتعـن وـَ    ةظ ا أُ ميكَ املعا  الدون ةشبٗٛ ٔقذ ا رت ث الذساطٛ أُ اإلٌرتٌث,

َ  أُ ةتكٗف وع ٔرٕد الدون املعا , ٔجتعن اآلباٞ غـري  ااطش ال عا لمٜ ٜ  لمـٜ اذتوـاظ   قـادسٖ  لمـ

أبعــاد  ٔاطــت ٗاُ اابــٕٙ, اإلرّــاد وؤػــش باطــتخذاً ٔااوٕوــٛ اابــٕٚ لٕاوــن ة ٗــٗي ٔمت الظــمدٛ,

ٓ  ٌتاٟس ٔقذ أػاسج ٔالدون, الٕالذَٖ بني العالقٛ ٔقاٟىٛ ٔااوٕوٛ, اابٕٚ أمناس ٛ  ِـز  ىل  الذساطـ

ٚ  ص اٟص  ٗع أُ ٛ  اابـٕ ٛ   ةٍ ـ١   ض ـّا  مت الـيت  ٔااوٕوـ َ  بـني  جبـٕدٚ العالقـ ٔالدوـن,   الٕالـذٖ

 .وٍ ٠ًا جبٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔالدون  كَالدون مل ٖ طَ كىا أػاسج الٍتاٟس أًٖضا ىل  أُ

 ٖتض  وَ وشارعٛ الذساطاج الظاب ٛ وا ٖم٘ : 

اصــتال  ٌتـــاٟس الذساطـــاج الظـــاب ٛ صــٕه ةـــ حري ٌـــٕ  اابٍـــاٞ لمــٜ رـــٕدٚ لالقـــٛ الٕالـــذَٖ     -1

 ,.Kanyinga , et al.,2019; Ehrlich, et al)  وـَ  ٔاابٍـاٞ,  وـ٘ صـني أػـاسج ٌتـاٟس دساطـاج كـنٍّ        

2015; Malczyk, 2015)   ٚىل  ٔرــٕد  ــشٔ  بــني الــزكٕس ٔاإلٌــاذ وــَ اابٍــاٞ ت ة ٗــٗي رــٕد

ىل  لذً ٔرـٕد  ـشٔ  دالـٛ      ,Noack and Puschner) (1999 لالقتّي بالٕالذَٖ أػاسج دساطٛ

 بني الزكٕس ٔاإلٌاذ ت رٕدٚ لالقتّي بالٕالذَٖ.

2-  ٌ تــاٟس الذساطــاج الظــاب ٛ صــٕه ةــ حري طــَ اابٍــاٞ لمــٜ رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ            اصــتال  

 ,.De Goede, et al., 2009; Shanahan, et al)ٔاابٍاٞ,  و٘ صني أػاسج ٌتاٟس دساطاج كـنٍّ وـَ   

2007; Kim et al, 2001; Furman and Buhrmester ,1992)      ىل  ٔرــٕد  ــشٔ  بــني املشاصــن

ٍـ    اٞ ت ة ٗـٗي رـٕدٚ لالقــتّي بالٕالـذَٖ أػـاسج دساطـاج كـنٍّ وــَ        العىشٖـٛ املختموـٛ لألب

(Kanyinga et al.,2019; Young, 2018; Ehrlich, et al., 2015)    ىل  لــذً ٔرــٕد  ــشٔ  دالــٛ بــني

                 املشاصـــن العىشٖـــٛ املختموـــٛ لألبٍـــاٞ ت رـــٕدٚ لالقـــتّي بالٕالـــذَٖ, كىـــا ةؼـــري دساطـــٛ    

1999) (Noack, and Puschner اِتىـث بوضـص   قمٗمٛ ىل  ٔرٕد دساطاج    ٛ  ةغـري أمنـاس لالقـ

٘  الٕقـث,  ٔاابٍاٞ نـشٔس  الٕالذَٖ َ        ٔبالتـال ٛا ىل  وضٖـذ وـَ الذساطـاج لـ   ـنُ ٍِـاك صارـ

 ٔاابٍاٞ وع وشٔس الٕقث. الٕالذَٖ بني العالقاج اليت ةؤحش لمٜ ةغٗري أمناس العٕاون

ٖدْختر رـش ةــ حري املظـتٕٝ التعمٗىــ٘ لمٕا   -9 لــذَٖ لمـٜ رــٕدٚ لالقــٛ الٕالـذَٖ باابٍــاٞ طــٕٙ ت   مل 

(, ٔباملخــن اِــتي لــذد قمٗــن وــَ الذساطــاج بوضــص       2007دساطــٛ  ا ىــٛ الضِــشاٞ ص ــاب )   

ص اٟص الٕالذَٖ, وخن: الٍٕ , ٔالظَ لمـٜ رـٕدٚ لالقـٛ الٕالـذَٖ باابٍـاٞ, وخـن دساطـٛ        

(Young,2018; Litvinov,2007). 
 



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لــٛ ىلص ــاٟٗٛ ت وتٕطــداج دسرــاج رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ        ةٕرــذ  ــشٔ  راج د   -1

  َ                      ٔاابٍــــاٞ وــــَ ٔرّــــٛ ٌيــــش الٕالــــذَٖ بــــاصتال  ارت ــــاٟص الذميٕرشا ٗــــٛ لمٕالــــذٖ

ٞ   -لــــذد طــــٍٕاج الــــضٔاش    -املؤِــــن الذساطــــ٘   -الظــــَ  -)الٍــــٕ                               ٔلــــذد اابٍــــاٞ( ٔاابٍــــا

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(. -َ الظ -)الٍٕ  

ةٕرــذ  ــشٔ  راج د لــٛ ىلص ــاٟٗٛ ت وتٕطــداج دسرــاج رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ          -2

الظـَ   -ٔاابٍاٞ وَ ٔرّٛ ٌيش اابٍاٞ باصتال  ارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لألبٍاٞ )الٍـٕ   

 -ش لـذد طـٍٕاج الـضٔا    -املؤِـن الذساطـ٘    -الظَ  -ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ( ٔالٕالذَٖ )الٍٕ   -

 ٔلذد اابٍاٞ(.  

ًّا بني دسراج رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍـاٞ وـَ    -3 ةٕرذ لالقٛ اسة ا ٗٛ دالٛ ىلص اٟ

 -املؤِــن الذساطــ٘  -الظــَ )ٔرّــٛ ٌيــش الٕالــذَٖ ٔارت ــاٟص الذميٕرشا ٗــٛ لمٕالــذَٖ   

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(. -الظَ  -ٔلذد اابٍاٞ( ٔاابٍاٞ )الٍٕ   -لذد طٍٕاج الضٔاش 

ًّا بني دسراج رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍـاٞ وـَ    -4 ةٕرذ لالقٛ اسة ا ٗٛ دالٛ ىلص اٟ

ــاٞ    ــاٟص الذميٕرشا ٗــــٛ لألبٍــ ــاٞ ٔارت ــ ــش اابٍــ ــٕ )ٔرّــــٛ ٌيــ ــٛ  -الظــــَ -الٍــ ٔاملشصمــ

 ٔلذد اابٍاٞ(. -لذد طٍٕاج الضٔاش -املؤِن الذساط٘  -التعمٗىٗٛ( ٔالٕالذَٖ )الظَ 

 ٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍـاٞ وــَ ٔرّــٛ ٌيـش الٕالــذَٖ وــَ صــاله  ميكـَ التٍ ــؤ جبــٕدٚ العالقـ   -5

ٔلـذد اابٍـاٞ( ٔاابٍـاٞ     -لـذد طـٍٕاج الـضٔاش    -املؤِن الذساط٘  -الظَ )ص اٟص الٕالذَٖ 

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(. -الظَ  -)الٍٕ  

 ميكــَ التٍ ــؤ جبــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ وــَ ٔرّــٛ ٌيــش اابٍــاٞ وــَ صــاله         -6

املؤِـن الذساطـ٘    -ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ( ٔالٕالذَٖ )الظَ  -الظَ  -الٍٕ  )بٍاٞ ص اٟص اا

 ٔلذد اابٍاٞ(. -لذد طٍٕاج الضٔاش  -

ا سة ـا ٘ التٍ ـؤٙ    ت  ٕٞ أِذا  ٔ شٔض الذساطٛ اذتالٗٛ مت اطتخذاً املٍّس الٕ و٘ 

ٞ الضٕٞ لمٜ الوشٔ  ت رـٕدٚ لالقـٛ الٕالـذَٖ باابٍـاٞ ت  ـٕٞ بعـض        ٔامل اسُ, ٔرل  وَ أرن ىلل ا

وَ ص اٟص الٕالذَٖ ٔص ـاٟص اابٍـاٞ الذميٕرشا ٗـٛ, باإل ـا ٛ ىل  ةعـش   منـش العالقـٛ بـني         

 وتغرياج الذساطٛ ٔالتٍ ؤ بالعالقاج بٍّٗا.  

َ  115ةكٌٕث لٍٗـٛ الذساطـٛ ت ال ضـد اذتـال٘ وـَ )        ( 46( أوًّـا ٔ) 69الٕالـذَٖ, وـٍّي )   (  ـشًدا وـ

( وـَ اإلٌـاذ   70( وـَ الـزكٕس ٔ)  45(  ـشًدا وـَ اابٍـاٞ, بٕاقـع )    115أًبا, كىا اػتىمث العٍٗٛ لمـٜ لـذد )  

( لٕ ـف ص ـاٟص لٍٗـٛ الٕالـذَٖ, ٔرـذٔه      1( لاًوا, ٔ ٗىا ٖم٘ رـذٔه ) 21ٔ 9ةرتأح ألىاسِي بني )

 ( لٕ ف ص اٟص لٍٗٛ اابٍاٞ.  2)

 (1رذٔه )

 ٍٛ الٕالذَٖٔ ف لٗ

لذد طٍٕاج  العذد املؤِن

 الضٔاش

 العذد لذد اابٍاٞ العذد

 21 2-1 32 20-10 19 وتٕطش

 65 4-3 67 30-21 41 راوع٘

 25 7-5 16 40-31 55 دساطاج لمٗا

 115 اجملىٕ 

 



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 (2رذٔه )

 ٔ ف لٍٗٛ اابٍاٞ

 اجملىٕ  21-19 18-16 15-13 12-9 الظَ

 45 14 10 14 7 ركٕس
 70 26 14 20 10 ىلٌاذ

 115 40 24 34 17 اجملىٕ 

McQuaid,1994)  )

 -وٍّا:ٔ ,ٔاابٍإٞالذَٖ رٕدٚ العالقٛ بني ال ةٍٕلث اادٔاج املظتخذوٛ ت  قٗاغ

 ضألذٓ ِٕبع ِٔاسٖالتعما الزٙ  اطت ٗاُ -1

Maternal Perception of Child Attachment (Hoppes and Harris, 1990)    

 داسرير ا ألذِيتباابٍاٞ ال ٕالذَٖلالقٛ ال قاٟىٛ  -2
                                                            Parent Child Relationship Inventory .(PCRI)( Gerard, 2005) 

 Foster Parent-Child Relationshipاابٍــــاٞ  ٕالــــذَٖ ٔالبــــني عالقــــٛ  الت ٗاُ قــــٕٚ اطــــ  -3

Questionnaire (FPCRQ)     ُ ــت ٗا ــَ اطـ ــذ لـ ــْ واكٕٖـ ــزٙ لذلـ  Parent-Child Relationship الـ

Questionnaire   وــَ ىللــذاد(PCRQ; Katz & Furman, 1985)  ,ٔ ِٕــ٘ ,أبعــاد ٖٛ ــٗع مخظــِــ:               

 .التىم ( -ة كٗذ ال ٕٚ -الض ش الذا ١  -الؼخ ٘  ال شب- ٞ) الذ 

 Child لظــمٕكّياآلبـاٞ   ة ٗــٗئ لمبـاٞ,  ا وـاه ت ٗــٗي ال (Schaefer, 1965)قاٟىـٛ طؼـٗوش    -4

Report of Parent Behaviors Index (CRPBI) and the Parent Report of Parent Behaviors Index 
(PRPBI). 

                                           ٛ ت وشصمــــــــــــٛ سٖــــــــــــاض اا وــــــــــــاه  لألبــــــــــــٕٚ ٔااوٕوــــــــــــ باوــــــــــــا   أاطــــــــــــت ٗاُ   -5

Alabama Parenting Questionnaire-Preschool   ,   وشارعـٛ ٔةعـذٖن(Clerkin,Marks, Policaro, & 

Halperin, 2007)   ــٛ    :ِــ٘ ٛ,أبعــاد  شلٗــ  ٛٔالــزٙ ٖتضــىَ حالحــ  -) اابــٕٚ ٔااوٕوــٛ املٕر 

   (.ٔاابٕٚ الع ابٗٛ -غري املتظ ٛ  ٔاابٕٚ ٔااوٕوٛ الظم ٗٛ

, ِٔـ٘ أداٚ و ت ظـٛ    Parent-Child Relationship Formقاٟىٛ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔالدوـن       -6

,  (ADD Health Study, Resnick et al., 199) وـَ الذساطـٛ الدٕلٗـٛ الٕ ٍٗـٛ ل ـضٛ املـشاِ ني       

 -ال ـشب   -اسكٛ ت  ـٍع ال ـشاس   املؼ -الشلاٖٛ  -الوّي -أبعاد, ِ٘: )الخ ٛ  6ِٔ٘ ة ٗع 

 الذ ٞ(.

ٔالــزٙ  Foster Parent-Child Relationship Questionnaire (FPCRQ) اطــت ٗاُاطــتخذوث الذساطــٛ  ٔقــذ 

                    :ِــ٘ ,أبعــاد  شلٗــٛ ٛة ــٗع مخظــ ا( بٍــًذ38ٖتكــُٕ وــَ )ِــٕ ٔ,  (PCRQ; Katz & Furman, 1985)ألــذٓ  

ٔقاوـث ال اصخـٛ    ة كٗـذ ال ـٕٚ(    -١الضـ ش أٔ الت دٖـا الـذا     -الؼخ ٘ ال شب  -الذ ٞ -) التىم  

بنلــذاد  ــٕسةني وــَ ا طــت ٗاُ;  ــٕسٚ لمبــاٞ, ٔ ــٕسٚ لألبٍــاٞ, ٔصظــاب ارت ــاٟص الظــٗكٕورتٖٛ  

 لكن وٍّىا لمٜ صذٚ.

ٞ : ٖتي ة ذٖش دسراج ا طـت ٗاُ   شٖ ٛ ة ذٖش الذسراج ٘   ت  ـٕ  ا,ا, كـخريً : داٟىًـ ِٕـ  ةـذسٖس مخاطـ

ا لتىخـن  صٗد جتىع دسراج اابعاد ارتىظٛ وعًـ  (,1, 2, 3, 4,  5٘: )كاآلة ة ذس ٘ا, ِٔأبًذ ا,ٌادًس ا,غالً 

وع العمـي بـ ُ الذسرـٛ املشةوعـٛ ةؼـري ىل  العالقـٛ        ,ٔاابٍاٞاآلباٞ  دسرٛ الوشد ت رٕدٚ العالقٛ بني

  ادتٗذٚ, بٍٗىا ةؼري الذسرٛ املٍخوضٛ ىل  العالقٛ الظ٠ٗٛ.



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َ رٕدٚ العالقٛ بني ال ةٕصٖع ال ٍٕد لمٜ أبعاد اطت ٗاُ (3ٖٕٔ   رذٔه ) ٞ أا ٕالـذٖ لمـٜ الٍضـٕ    بٍـا

 التال٘:

 (3رذٔه )

 اابٍاٞٔ ٕالذَٖرٕدٚ العالقٛ بني ال ةٕصٖع ال ٍٕد لمٜ أبعاد اطت ٗاُ
 وشداجاملأسقاً  ال عذ

 38-37-20-19-2-1 التىم 
 29-28-21-11-10-3 الذ ٞ

 34-31-27-24-23-16-13-9-6-5 الت اسب الؼخ ٘

 36-33-25-18-15-7 الض ش الذا ١

 35-32-30-26-22-17-14-12-8-4 ة كٗذ ال ٕٚ

 :) ٕسٚ الٕالذَٖ( ٔاابٍاٞ ٕالذَٖرٕدٚ العالقٛ بني ال طت ٗاُارت اٟص الظٗكٕورتٖٛ  

 -0.778)   مغث لألبعاد الوشلٗٛ ارتىظٛ,بظاب وعاون ألوا كشٌٔ اخ  ث ال اصخٛقاو الخ اج:أٔلاا: 

ــذا ١,    (0.777 -0.766- 0.834-0.791 , ٔرلـــ  ابعـــاد )التىمـــ , الـــذ ٞ, الت ـــاسب الؼخ ـــ٘, الضـــ ش الـ

مما ٖؤكذ متتع  ٗع ال ٍٕد بذسرـٛ رٗـذٚ وـَ     ,ٔ ٗعّا قٗي و  ٕلٛ ة كٗذال ٕٚ( لمٜ التٕال٘,

 (.0.828الخ اج, ٔكاٌث قٗىٛ وعاون ألوا لالطت ٗاُ ككن ) 

عـاوالج ح ـاج اطـت ٗاُ رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ         كىا قاوث ال اصخـٛ بظـاب و    

    ُ بــشأُ, ٔبدشٖ ــٛ رتىــاُ, ٔبمــ  وعاوــن ح ــاج       -بدشٖ ــٛ التزضٟــٛ الٍ ــوٗٛ بدشٖ ــٛ طــ ريوا

   ُ (   09800-09769 -09832 -09799 -09793بـشأُ لألبعـاد ارتىظـٛ  )    -التزضٟٛ الٍ ـوٗٛ بدشٖ ـٛ طـ ريوا

ــاج ا     ــن ح ـ ــ  وعاوـ ــا بمـ ــٕال٘, كىـ ــٜ التـ ــٛ     لمـ ــاد ارتىظـ ــاُ لألبعـ ــٛ رتىـ ــوٗٛ بدشٖ ـ ــٛ الٍ ـ               لتزضٟـ

( لمــٜ التــٕال٘, كىــا مت صظــاب ح ــاج ا طــت ٗاُ ككــن بدشٖ ــٛ    09799– 09769 -09829 -09799 -09792)

(, ِٔـ٘  09877(, ٔرتىـاُ   مـ  )  09886بـشٔاُ   مـ  )   -التزضٟٛ الٍ وٗٛ باطتخذاً وعادليت ط ريواُ 

 اوالج ح اج و  ٕلٛ.ةتظي بكٌّٕا ت زتىمّا وع

ًٗا: ال ذ   حاٌ

 بدشٖ تني لمٜ الٍضٕ التال٘: ٚمت التض ا وَ  ذ  اادا

ْ  ت ا طت ٗاُ لشض مت: الياِشٙ ال ذ  - أ ٛ اا  ـٕسة ًٌـا  ٔلٗـ َ  وكٕ ٚ ( 38) وـ  ووـشد

مخظٛ لمٜ

1

 لمضكـي  ٔرلـ   الٍوظـ٘,  ٔاإلسػـاد  الٍوع لمي زتاه ت املخت ني وَ 

ٝ  لمٜ ٛ  وـذ ُ  بٍـٕد  والٞوـ َ  ا طـت ٗا َ  احملتـٕٝ,  ٗـد ص وـ  ٔقـذ  ال ـٗاغٛ,  صٗـد  ٔوـ

ٚ  بني ا ةوا  ٌظ ٛ وتٕطش بم  ٜ  احملكىـني  الظـاد ُ  بٍـٕد  لمـ  كىـا  ,%( 90) ا طـت ٗا

ًٞ  ال ٍـٕد  بعض  ٗاغٛ لمٜ التعذٖالج بعض رشاٞىل مت ٜ  بٍـا ٜ ) والصيـاةّي  لمـ  لمـ

ٖشٖــذ  " ىل : , صٗــد لدــذِّلهث" وٍوــشًدا بــارتشٔش ٔالــذاك لــ  ٖرْظــىر   : " املخــاه طــ ٗن

ُ  لٗ ـ    ,أغمـا الٕقـث"   ىأالذاك أُ ةكُٕ وعّ ْ  ت ا طـت ٗا ٛ   ـٕسة ( 38) الٍّاٟٗـ

ــشدٚ ــشداج 6) التىمـــ : كالتـــال٘ وٕصلـــٛ ووـ  الت ـــاسب ,(ووـــشداج 6) الـــذ ٞ ,(ووـ

 .ووشداج( 10)ال ٕٚ  ة كٗذ ,ووشداج( 6) الذا ١ الض ش ,( ووشداج 10)الؼخ ٘ 

ُ  مت التض ـا وـَ ال ـذ  التكـٕٖ      ال ذ  التكٕٖ :   - ب ٚ  طـت ٗا ٛ  رـٕد  بـني  العالقـ

٘  التضمٗن بنرشاٞ اابٍاٞٔ الٕالذَٖ ٛ  أ ـشاد  لـذسراج  ا طتكؼـات  العـاوم ٜ  العٍٗـ  لمـ

 ٔالتـذٖٔش  هلـٕةمٍس  ااطاطٗٛ املكٌٕاج بدشٖ ٛ لمى ٗاغ ارتىظٛ الوشلٗٛ بعاداا

 ٔرــٕد التضمٗــن لــَ ٌــتس , ٔقــذ  Promaxالربٔوــاكع بدشٖ ــٛ لمىضــأس املاٟــن

 الكمــ٘, الت ــاَٖ وــَ%( 60.425) ٖوظــش ِٔــٕ ,(3.021)  كــاوَ جبــزس ٔاصــذ لــاً لاوــن

 (:    4) ت ادتذٔه وٕ ضٛ ِ٘ كىا بالعٕاون اابعاد ةؼ عاج ٔكاٌث

 

 

                                                 

 .ال ضد والصات  ودْخ رترٛ احملكىنيأ اٞ الظادٚ  1  



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 (4رذٔه )

 ) ٕسٚ الٕالذَٖ( مل ٗاغ رٕدٚ العالقٛ بني اآلباٞ ٔاابٍاٞ و وٕ ٛ ال ٍاٞ العاوم٘ لألبعاد الوشلٗٛ

 ٔاابٍاٞ رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ اابعاد

 09885 الذ ٞ

 0.866 الؼخ ٘ الت اسب

 0.855 الض ش

 0.752 التىم 

 0.437 ة كٗذ ال ٕٚ

 ( وا ٖم٘:4ٖتض  وَ رذٔه )

أُ العاوــن العــاً )رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ( ) ــٕسٚ الٕالــذَٖ( ةؼــ عث لمٗــْ كا ــٛ        -

( ٔرلـ  ابعـاد )الـذ ٞ, الت ـاسب     09437, 09752, 09855, 09866, 09885اابعاد الوشلٗٛ لالطـت ٗاُ;   مغـث )  

الؼخ ٘, الض ش, التىم , ة كٗذ ال ٕٚ( لمٜ التـٕال٘. ٔقـذ اطـتدا  العاوـن العـاً )رـٕدٚ العالقـٛ        

ــاٞ( حت ٗــا ٌظــ ٛ )    ــاٞ ٔاابٍ ــذَٖ      609425بــني اآلب ــاَٖ ت دسرــاج رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕال %( وــَ الت 

( 09784( ل عـذ ة كٗـذ ال ــٕٚ, ٔ )  0.191بعـاد امل ٗـاغ وـا بـني )    ٔاابٍـاٞ. ٔقـذ اضت ـشج دسرـاج الؼـٕٗ  ا     

 (, أٙ أُ دسراج الؼٕٗ  ةتظي ب ٌّا وتٕطدٛ.09604= 5 ÷3.02)09604ل عذ الذ ٞ, ٔرل  نتٕطش  

لمعاوــن العــاً ٔادتــزس الكــاوَ لــْ  طــت ٗاُ رــٕدٚ     Scree Plot( ػــكن الرتاكــي  2) ٖٕ ــ  ػــكن ٔ 

 ٕسٚ الٕالذَٖ(.العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ) 

 

 (2ػكن )

 لمعاون العاً ٔادتزس الكاوَ لْ  طت ٗاُ رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ Scree Plotػكن الرتاكي 

 ) ٕسٚ الٕالذَٖ(. 

 

( متتع اطت ٗاُ رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ ب ٍٗـٛ لاومٗـٛ        2( ٔػكن )4ٖٔتض  وَ رذٔه )

َْ حريَّ متتع ا طت ٗاُ بال ذ  التكٕٖ .ةتظا ٔاإل اس الٍيشٙ الزٙ اٌ   خا وٍْ ا طت ٗاُ, ٔون

 حالًخا: ا ةظا  الذاصم٘ لو شاج اطت ٗاُ رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ:

مت التض ـا وــَ ا ةظــا  الــذاصم٘ لو ــشاج اطــت ٗاُ رــٕدٚ العالقــٛ بــني اآلبــاٞ ٔاابٍــاٞ وــَ صــاله       

ْ ىلبٍذ ٔال عـذ الوشلـ٘ الـزٙ ٍٖتىـ٘     صظاب وعاوالج ا سة اس بني كن  ةشأصـث وعـاوالج   , ٔقـذ  لٗـ

ا سة اس ملختمف   شاج كن بعذ وَ أبعاد ا طت ٗاُ وع الذسرٛ الكمٗٛ لم عذ الزٙ ةٍتى٘ ىللْٗ وا 

( لم عــذ الخــاٌ٘ )الــذ ٞ(,   09802 -09688( لم عــذ اأه )التىمــ (, ٔةشأصــث وــا بــني )   09778 -09621بــني )

( 09780 -09638( لم عـذ الخالـد )الت ـاسب الؼخ ـ٘(, ٔةشأصـث وـا بـني )       09668 -09496ٔةشأصث وا بني )



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( لم عذ ارتاوع )ة كٗذ ال ٕٚ(, كىـا  09693 -09243لم عذ الشابع )الض ش الذا ١(, ٔةشأصث وا بني )

 -09732-09800 – 09770 -09332-بمغــث وعــاوالج اسة ــاس اابعــاد ارتىظــٛ بالذسرــٛ الكمٗــٛ لالطــت اٌٛ )  

 (.0901( لمٜ التٕال٘, ِٔ٘  ٗعّا وشةوعٛ ٔدالٛ لٍذ وظتٕٝ ) 09719

( وعاوالج ا ةظا  لو شاج أبعاد ا طت اٌٛ ارتىظٛ, ِٔ٘ ةعكـع قـذًسا و  ـٕ ا    3ٖٕٔ   ومضا )    

 وَ ا ةظا  الذاصم٘ لْ.

  :) ٕسٚ اابٍاٞ( ٔاابٍاٞ ٕالذَٖرٕدٚ العالقٛ بني ال طت ٗاُارت اٟص الظٗكٕورتٖٛ  

ٔرلـ  ابعـاد    لألبعـاد الوشلٗـٛ ارتىظـٛ,    بظاب وعاون ألوـا كشٌٔ ـاخ   ث ال اصخٛقاو الخ اج:ا: أٔلا

( 09814 -09800-09878 -09894-09763الت اسب الؼخ ٘, الض ش الذا ١, ة كٗـذ ال ـٕٚ )   )التىم , الذ ٞ,

ٛ  لمــٜ التــٕال٘,  ج, ممــا ٖؤكــذ متتــع  ٗــع ال ٍــٕد بذسرــٛ رٗــذٚ وــَ الخ ــا      ,ٔ ٗعّــا قــٗي و  ٕلــ

 (.09875) ٔكاٌث قٗىٛ وعاون ألوا لالطت ٗاُ ككن

كىا قاوث ال اصخٛ بظاب وعاوالج ح اج اطـت ٗاُ رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ بدشٖ ـٛ        

بـــشأُ ٔبدشٖ ـــٛ رتىـــاُ, ٔبمـــ  وعاوـــن ح ـــاج التزضٟـــٛ  -التزضٟـــٛ الٍ ـــوٗٛ بدشٖ ـــٛ طـــ ريواُ

( لمٜ التـٕال٘,  09858 -09805 -09904 – 09909-09795)بشأُ لألبعاد ارتىظٛ  -الٍ وٗٛ بدشٖ ٛ ط ريواُ

- 09903 -09908-09794كىــا بمــ  وعاوــن ح ــاج التزضٟــٛ الٍ ــوٗٛ بدشٖ ــٛ رتىــاُ لألبعــاد ارتىظــٛ )   

( لمــٜ التــٕال٘. كىــا مت صظــاب ح ــاج ا طــت ٗاُ ككــن بدشٖ ــٛ التزضٟــٛ الٍ ــوٗٛ           09858 -09804

( ِٔــ٘ ةتظــي بكٌّٕــا ت    09921(, ٔرتىــاُ   مــ  ) 09922بــشٔاُ   مــ  )   -باطــتخذاً وعــادليت طــ ريواُ   

 زتىمّا وعاوالج ح اج و  ٕلٛ.

ًٗا: ال ذ :  حاٌ

 مت التض ا وَ  ذ  ااداٚ بدشٖ تني لمٜ الٍضٕ التال٘:

ــا وــَ ) : مت لــشض ا طــت ٗاُ ت  ــٕسةْ اا ال ــذ  اليــاِشٙ - أ ًٌ ( ووــشدٚ لمــٜ  38ٔلٗــٛ وكٕ

ضكي لمٜ وذٝ والٞوٛ بٍـٕد ا طـت ٗاُ   مخظٛ وَ املخت ني ت زتاه لمي الٍوع, ٔرل  لم

وَ صٗد احملتٕٝ, ٔوَ صٗد ال ٗاغٛ, ٔقذ بم  وتٕطش ٌظ ٛ ا ةوا  بني الظادٚ احملكىـني  

ًٞ         ىل%(, كىـا مت  90لمٜ بٍـٕد ا طـت ٗاُ )   رـشاٞ بعـض التعـذٖالج لمـٜ  ـٗاغٛ بعـض ال ٍـٕد بٍـا

 ٍ  وــشًدا "لــذلث ىل : "لمــٜ والصيــاةّي )لمــٜ طــ ٗن املخــاه: "   ٖظــى  لــ  ٔالــذاك بــارتشٔش و

( ووـشدٚ  38(, لٗ    امل ٗاغ ت  ٕسةْ الٍّاٟٗٛ )ٖشٖذ ٔالذاك أُ ةكُٕ وعّىا أغما الٕقث."

ووـشداج (.   10ووـشداج(, الت ـاسب الؼخ ـ٘ )    6)ووشداج(, الذ ٞ  6وٕصلٛ كالتال٘: التىم  )

 ووشداج(. 10ووشداج( , ة كٗذ ال ٕٚ ) 6الض ش الذا ١ ) 

 طـت ٗاُ رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ      التض ا وَ ال ذ  التكـٕٖ   مت ال ذ  التكٕٖ :   - ب

       ٜ ــ  ٔاابٍــاٞ ) ــٕسٚ اابٍــاٞ( بــنرشاٞ التضمٗــن العــاوم٘ ا طتكؼــات لــذسراج أ ــشاد العٍٗــٛ لم

ٛ  الوشلٗــٛ بعــاداا  املاٟــن ٔالتــذٖٔش هلــٕةمٍس ااطاطــٗٛ املكٌٕــاج ارتىظــٛ لالطــت ٗاُ بدشٖ ــ

ٔقــذ ٌــتس لــَ التضمٗــن ٔرــٕد لاوــن لــاً ٔاصــذ       ,Promaxالربٔوــاكع  بدشٖ ــٛ لمىضــأس

الت ــاَٖ الكمــٜ, ٔكاٌــث ةؼــ عاج اابعــاد   وــَ%( 679837) ِٔــٕ ٖوظــش  ,(39392)جبــزس كــاوَ 

 ( التال٘:     5بالعٕاون كىا ِٜ وٕ ضٛ ت ادتذٔه )

 (5رذٔه )

 مل ٗاغ رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ و وٕ ٛ ال ٍاٞ العاوم٘ لألبعاد الوشلٗٛ

 رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ بعاداا

 09808 الذ ٞ

 09923 الؼخ ٘ الت اسب

 09876 الض ش

 09889 التىم 

 09574 ة كٗذ ال ٕٚ

 ( وا ٖم٘:5ٖٔتض  وَ رذٔه )



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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أُ العاوــن العــاً )رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ( ةؼــ عث لمٗــْ كا ــٛ اابعــاد الوشلٗــٛ             -

(, ٔرلــ  ابعــاد ) الــذ ٞ, الت ــاسب الؼخ ــ٘,    09574 -09889 -09876 -09923 -09808لالطــت ٗاُ;   مغــث ) 

الض ش, التىم , ة كٗذ ال ٕٚ( لمٜ التٕال٘. ٔقذ اطتدا  العاون العاً )رٕدٚ العالقٛ بني الٕالـذَٖ  

%( وـَ الت ـاَٖ ت دسرـاج رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ. ٔقـذ          679837ٔاآلباٞ( حت ٗا ٌظـ ٛ ) 

( ل عـذ الـذ ٞ,   09852( ل عـذ ة كٗـذ ال ـٕٚ, ٔ )    0.330شج دسراج الؼٕٗ  ابعاد امل ٗـاغ وـا بـني )   اضت 

 (, أٙ أُ دسراج الؼٕٗ  ةتظي ب ٌّا وتٕطدٛ.09547= 5 ÷2.739)  09547ٔرل  نتٕطش 

لمعاوــن العــاً ٔادتــزس الكــاوَ لــْ  طــت ٗاُ رــٕدٚ      Scree Plot( ػــكن الرتاكــي  3ٖٕ ــ  ػــكن ) ٔ

 الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ) ٕسٚ اابٍاٞ(.العالقٛ بني 

 

( متتع اطت ٗاُ رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ) ـٕسٚ  3( ٔػكن )5ٖٔتض  وَ رذٔه )  

اابٍاٞ( ب ٍٗٛ لاومٗٛ ةتظا ٔاإل اس الٍيشٙ الزٙ اٌ خخا وٍْ ا طـت ٗاُ, ٔوـَ حـي متتـع ا طـت ٗاُ      

 بال ذ  التكٕٖ .

مت ج اطت ٗاُ رٕدٚ العالقٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ ) ـٕسٚ اابٍـاٞ(:      حالخاا: ا ةظا  الذاصم٘ لو شا

التض ا وَ ا ةظا  الذاصم٘ لو شاج اطت ٗاُ رٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ ) ـٕسٚ اابٍـاٞ(       

ْ ىلوَ صاله صظاب وعاوالج ا سة اس بني كن بٍذ ٔال عـذ الوشلـ٘ الـزٙ ٍٖتىـ٘      ةشأصـث  , ٔقـذ  لٗـ

ختمـف   ـشاج كـن بعـذ وـَ أبعـاد ا طـت ٗاُ وـع الذسرـٛ الكمٗـٛ لم عـذ الـزٙ             وعـاوالج ا سة ـاس مل  

( لم عـذ الخـاٌ٘   09853-09745( لم عذ اأه )التىم (, ٔةشأصث وـا بـني )  09756 -0.540ةٍتى٘ ىللْٗ وا بني )

ــد )الت ــاسب الؼخ ــ٘(, ٔةشأصــث وــا بــني       09795 -09607)الــذ ٞ(, ٔةشأصــث وــا بــني )    ( لم عــذ الخال

ــا بـــني )   09772 -09618) ــع )الضـــ ش الـــذا ١(, ٔةشأصـــث وـ ــاوع  09738 -09325( لم عـــذ الشابـ ــذ ارتـ ( لم عـ

 -09511)ة كٗــذ ال ــٕٚ(, كىــا بمغــث وعــاوالج اسة ــاس اابعــاد ارتىظــٛ بالذسرــٛ الكمٗــٛ لالطــت اٌٛ ) 

 (,0901( لمٜ التٕال٘, ِٔ٘  ٗعّا وعاوالج وشةوعـٛ ٔدالـٛ لٍـذ وظـتٕٝ )    09753 -09838 -09831 -09843

( وعاوالج ا ةظـا  لو ـشاج أبعـاد ا طـت اٌٛ ارتىظـٛ, ِٔـ٘ ةعكـع قـذًسا و  ـٕ ا          3ٖٕٔ   ومضا )

 وَ ا ةظا  الذاصم٘ لْ.

 اطتىاسٚ بٗاٌاج ارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لمٕالذَٖ ٔاابٍاٞ, ىللذاد ال اصخٛ : -1
ٍـ  الظـَ   -ٕ  قاوث ال اصخٛ بت ىٗي اطتىاسٚ بٗاٌاج ةضىٍث بٗاٌاج لَ ص اٟص الٕالذَٖ, وخن: )ال

 -الظــَ  -ٔلــذد اابٍــاٞ( ٔص ــاٟص اابٍــاٞ, وخــن: )الٍــٕ     -لــذد طــٍٕاج الــضٔاش   -املؤِــن الذساطــ٘  -

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(, ٔمت ةشوٗض ِزٓ املتغرياج لمٜ الٍضٕ التال٘ :



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

999 

 

 

  ٕالذَٖ: ص اٟص ال _أ

 ( 2ٌاذ إل(      ) ا 1) الزكٕس  :الٍٕ 

   3=   59 -50وَ             2=    49 -40وَ                                1=      39-30: وَ  الظَ 

   3دساطاج لمٗا =                                           2راوع٘ =               1: وتٕطش = املؤِن الذساط٘

   3=  40-31وَ                                             2=  30-21وَ                      1=   20- 10وَ طٍٕاج الضٔاش : 

 3= 7-5وَ             2=  4-3وَ                               1=  2-1: وَ  لذد اابٍاٞ

 ( 2(    ) ىلٌاذ = 1) ركٕس =الٍٕ   ص اٟص اابٍاٞ :  _ب

 4= راوعٛ             3حإٌٙ =            2ىللذادٙ =      1: ابتذاٟ٘=  املشصمٛ التعمٗىٗٛ

  4= 21-19وَ      3= 18-16وَ        2=  15-13وَ                     1=  12-9وَ الظَ : 

 اطتخذوث ال اصخٛ ااطالٗا اإلص اٟٗٛ التالٗٛ:  

(, ٔاملتٕطــــش اذتظــــاب٘, 21اإل ــــذاس ) SPSSاذتضوــــٛ اإلص ــــاٟٗٛ ت العمــــًٕ ا رتىالٗــــٛ    

,   Exploratory Factor Analysis, ٔا ضتشا  املعٗاسٙ, ٔالتضمٗن العاوم٘ ا طتكؼـات ٔاإلسبالٗاج

ُ   Two Independent Sample T testٔاصت اس "ج" لعٍٗتني وظـت متني                        , ٔوعـاوالج اسة ـاس بريطـٕ

Person Correlation  ٔوعــــاوالج ا سة ــــاس حٍــــاٟ٘ التظمظــــن ,Point-biserial correlation, 

 Hierarchical Multiplٔا ضتذاس ارتد٘ املتعذد بدشٖ ٛ طتٗا ٖٔض 

ٓ ملعش ـٛ  لمتض ا وَ  ضٛ ِزا الوشض اأه مت اطـتخذاً حتمٗـن الت ـاَٖ أصـادٙ ا جتـا           

د لٛ الوشٔ  ت وتٕطش دسراج رٕدٚ العالقٛ بني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ وـَ ٔرّـٛ ٌيـش الٕالـذَٖ ت       

لـذد طـٍٕاج    -املؤِـن الذساطـ٘    -الظـَ   - ٕٞ كنٍّ وَ ارت اٟص الذميٕرشا ٗـٛ لمٕالـذَٖ )الٍـٕ     

املشصمـــٛ ٔ -الظـــَ  -ٔلـــذد اابٍـــاٞ(, ٔكـــزل  ارت ـــاٟص الذميٕرشا ٗـــٛ لألبٍـــاٞ )الٍـــٕ     -الـــضٔاش

 -التعمٗىٗٛ( لمٜ الٍضٕ التال٘: 

( ٌتــاٟس حتمــٗالج الت ــاَٖ أصادٖــٛ ا جتــآ بالٍظــ ٛ لموــشٔ  بــني ارت ــاٟص 6ٖٕ ـ  رــذٔه )    -1

الذميٕرشا ٗٛ لمباٞ ت وتٕطش دسرـاج رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا         

 -الٕالذاُ لمٜ الٍضٕ التال٘:
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 (6رذٔه )

ن الت اَٖ لموشٔ  بني ارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لمٕالذَٖ ت وتٕطش دسراج رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٌتاٟس حتمٗ

 ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ

املتغرياج 

 الت ٍٗوٗٛ

زتىٕ   و ذس الت اَٖ

 املشبعاج

وتٕطش  د.اذتشٖٛ

 املشبعاج

 الذ لٛ  

  

ن
ِ

ؤ
مل
ا

 

 09001 **89023 11779079 2 23549158 بني اجملىٕلاج

 1469719 112 164329503 داصن اجملىٕلاج

  114 187869661 اإل ال٘

  َ
ظ

ل
ا

 

 09524 09651 1079870 2 2159739 بني اجملىٕلاج

 1659812 112 185709922 داصن اجملىٕلاج

  114 187869661 اإل ال٘

  
د
ذ
ل

 

 
ج

ٕا
ٍ
ط

ش
ٔا

ض
ل
ا

 

 09733 09312 519989 2 1039977 بني اجملىٕلاج

 1669810 112 186829684 داصن اجملىٕلاج

  114 187869661 اإل ال٘

  
د
ذ
ل

ٞ
ا
ٍ
ب
ا

ا
 

 09730 09316 529200 2 1049400 بني اجملىٕلاج

 1659082 108 178289897 داصن اجملىٕلاج 

  110 179339297 اإل ال٘

 (00901**داه لٍذ وظتٕٝ          

 -( وا ٖم٘: 6ٖٔتض  وَ رذٔه )

( ت رٕدٚ العالقٛ بـني الٕالـذَٖ   0901ةٕرذ  شٔ  راج د لٛ ىلص اٟٗٛ لٍذ وظتٕٝ د لٛ )     - أ

ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ بظا املؤِن الذساط٘ لمٕالذَٖ; ٔلتعش  اجتـآ الوـشٔ    

بــني املؤِــن  Scheffeقاوــث ال اصخــٛ بــنرشاٞ امل اسٌــاج ال عذٖــٛ باطــتخذاً اصت ــاس ػــٗوْٗ   

(, ِٔـــ٘ دالـــٛ 1269054(, ٔوؤِـــن الذساطـــاج العمٗـــا )نتٕطـــش  129243طـــش ادتـــاوع٘ )نتٕ

ًّا ل اد )وؤِن الذساطاج العمٗا(.  ىلص اٟ

 ٗــع الوــشٔ  ت رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا الٕالــذاُ بظــا    - ب

الـٛ  املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ لمٕالذَٖ )الظَ, لذد طـٍٕاج الـضٔاش, ٔلـذد اابٍـاٞ( مل ةكـَ د     

ًّا لٍذ وظتٕٝ )  (.0905ىلص اٟ

ًّٗا ت رـٕدٚ العالقـٛ بـني         -2 اطتخذوث ال اصخٛ اصت اس "ج" لمتض ا وـَ د لـٛ الوـشٔ  ىلص ـاٟ

الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ وَ ٔرّٛ ٌيش الٕالذَٖ بظا الٍـٕ  ا رتىـال٘ لمٕالـذَٖ; ٖٕٔ ـ  رـذٔه      

ٖـذسكّا الٕالـذاُ بظــا   ( ٌتـاٟس اصت ـاس "ج" ت رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا         7)

 -الٍٕ  ا رتىال٘ لمٕالذَٖ لمٜ الٍضٕ التال٘:
 (7رذٔه )

 ٌتاٟس اصت اس "ج" ت رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ بظا الٍٕ  ا رتىال٘ لمٕالذَٖ 

 العذد ال ٗاغ املتغري
املتٕطش 

 اذتظاب٘

ا ضتشا  

 املعٗاسٙ

قٗىٛ 

 ج

وظتٕٝ 

 الذ لٛ

 التعمٗا

رٕدٚ العالقٛ بني 

الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا 

 ٖذسكّا الٕالذاُ

 149533 1219260 46 اآلباٞ
09663 09509 

غري 

 ااوّاج داه
69 

1229884 119637 

( بـني وتٕطـد٘   0.05لـذً ٔرـٕد  ـشٔ  راج د لـٛ ىلص ـاٟٗٛ لٍـذ وظـتٕٝ )        ( 7) رـذٔه وَ ض  تٖ    

 لعالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ.دسراج الٕالذَٖ ٔااوّاج ت رٕدٚ ا

( ٌتاٟس حتمٗالج الت اَٖ أصادٖٛ ا جتآ بالٍظ ٛ لموشٔ  بـني ارت ـاٟص   8ٖٕ   رذٔه ) -3

الذميٕرشا ٗٛ لألبٍاٞ ت وتٕطش دسراج رٕدٚ العالقٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا      

 الٕالذاُ لمٜ الٍضٕ التال٘:  

 

 



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (8رذٔه )

حتمٗن الت اَٖ لموشٔ  بني ارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لألبٍاٞ ت وتٕطش دسراج رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٌتاٟس  

 ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ

املتغرياج 

 الت ٍٗوٗٛ

زتىٕ   و ذس الت اَٖ

 املشبعاج

وتٕطش  د.اذتشٖٛ

 املشبعاج

 الذ لٛ  

ٛ
م
ص

ش
مل
ا

 ٛ
ٗ
ط

سا
ذ
ل
ا

 

 09461 09866 1439252 3 4299756 بني اجملىٕلاج

 1659378 111 183569905 داصن اجملىٕلاج

  114 187869661 اإل ال٘

َ
ظ

ل
ا

 

 09001 **59528 8139984 3 24419951 بني اجملىٕلاج

 1479250 111 163449710 داصن اجملىٕلاج

  114  اإل ال٘

 (00901**داه لٍذ وظتٕٝ ) 

 -( وا ٖم٘: 8ٖٔتض  وَ رذٔه )

( ت رٕدٚ العالقٛ بـني الٕالـذَٖ   0901  راج د لٛ ىلص اٟٗٛ لٍذ وظتٕٝ د لٛ )ةٕرذ  شٔ - أ

ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ بظا طَ اابٍاٞ; ٔلتعش   اجتآ الوشٔ  قاوـث ال اصخـٛ   

( 12 - 9بـني الو٠ـٛ العىشٖـٛ )    Scheffeبنرشاٞ امل اسٌاج ال عذٖـٛ باطـتخذاً اصت ـاس ػـٗوْٗ     

ــش  ــٛ ) (, ٔال1049142)نتٕطــ ــٛ العىشٖــ ــش 15 - 13و٠ــ ــٛ  1239470( )نتٕطــ ــٛ العىشٖــ                   (, ٔالو٠ــ

ــش 16-18) ــٛ ) 1239172( )نتٕطـــ ــٛ العىشٖـــ ــش 25 - 19(, ٔالو٠ـــ ــث 1239511( )نتٕطـــ (,  كاٌـــ

ًٍّا, بٍٗىــا كاٌـث ب ٗــٛ         ًّٗا ل ــاد الو٠ـٛ العىشٖـٛ ااكــرب طـ الوـشٔ   ٗعّـا دالــٛ ىلص ـاٟ

ًّا لٍذ وظتٕٝ د لٛ ) الوشٔ  بني الو٠اج العىشٖٛ غري  (.0905دالٛ ىلص اٟ

ب ٗــٛ الوــشٔ  ت رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا الٕالــذاُ بظــا       - ب

ًّٗا لٍـذ وظـتٕٝ          املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ لألبٍـاٞ )املشصمـٛ الذساطـٗٛ( مل ةكـَ دالـٛ ىلص ـاٟ

(0905.) 

ىلص ـاًّٟا ت رـٕدٚ العالقـٛ بـني     اطتخذوث ال اصخٛ اصت اس "ج" لمتض ا وـَ د لـٛ الوـشٔ      -4

( 9الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ بظا الٍـٕ  ا رتىـال٘ لألبٍـاٞ; ٖٕٔ ـ  رـذٔه )     

ٌتاٟس اصت اس "ج" ت رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا الٕالـذاُ بظـا الٍـٕ        

 -ا رتىال٘ لألبٍاٞ لمٜ الٍضٕ التال٘:
 ( 9رذٔه )

 اس "ج" ت رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ بظا الٍٕ  ا رتىال٘ لألبٍاٌٞتاٟس اصت 

 العذد ال ٗاطاُ املتغري
املتٕطش 

 اذتظاب٘

ا ضتشا  

 املعٗاسٙ
 قٗىٛ ج

وظتٕٝ 

 الذ لٛ

 التعمٗا

ــٛ   ــٕدٚ العالقــ رــ

بـــــني الٕالـــــذَٖ  

ــا  ــاٞ كىـــ ٔاابٍـــ

 ٖذسكّا الٕالذاُ

 109580 1219844 45 الزكٕس

 غري داه 09795 09260
 اإلٌاذ

70 
1229485 149167 

( بـــني 0.05لـــذً ٔرـــٕد  ـــشٔ  راج د لـــٛ ىلص ـــاٟٗٛ لٍـــذ وظـــتٕٝ ) ( 9) رـــذٔهوـــَ ضـــ  تٖ  

 رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ. وتٕطد٘ دسراج الٕالذَٖ ٔااوّاج ت

 

لمتض ــا وــَ  ــضٛ الوــشض الخــاٌ٘ مت اطــتخذاً حتمٗــن الت ــاَٖ أصــادٙ ا جتــآ ملعش ــٛ            

د لٛ الوشٔ  ت وتٕطش دسراج رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ اابٍاٞ كىـا ٖـذسكّا اابٍـاٞ ت  ـٕٞ     

ٔلـذد   -الـضٔاش لـذد طـٍٕاج    -املؤِن الذساطـ٘   -كنٍّ وَ ارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لمٕالذَٖ )الظَ 



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ــاٞ )الٍــٕ      ٔاملشصمــٛ التعمٗىٗــٛ( لمــٜ    -الظــَ  -اابٍــاٞ(, ٔكــزل  ارت ــاٟص الذميٕرشا ٗــٛ لألبٍ

 -الٍضٕ التال٘: 

( ٌتاٟس حتمٗالج الت اَٖ أصادٖٛ ا جتآ بالٍظ ٛ لموشٔ  بـني ارت ـاٟص   10ٖٕ   رذٔه ) -1

ــذَٖ ٔا     ــني الٕالـ ــٛ بـ ــٕدٚ العالقـ ــاج رـ ــش دسرـ ــاٞ ت وتٕطـ ــٛ لمبـ ــا  الذميٕرشا ٗـ ــاٞ كىـ ابٍـ

 -ٖذسكّا اابٍاٞ لمٜ الٍضٕ التال٘:
 (10رذٔه )

ٌتاٟس حتمٗن الت اَٖ لموشٔ  بني ارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لمٕالذَٖ ت وتٕطش دسراج رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ 

 ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا اابٍاٞ

املتغرياج 

 الت ٍٗوٗٛ

زتىٕ   و ذس الت اَٖ

 املشبعاج

وتٕطش  د.اذتشٖٛ

 املشبعاج

 الذ لٛ  

ن
ِ

ؤ
مل
ا

 

 09003 **59972 13899007 2 27789015 بني اجملىٕلاج

 2329574 112 260489333 داصن اجملىٕلاج

  114 288269348 اإل ال٘

َ
ظ

ل
ا

 

 09831 09186 479713 2 959426 بني اجملىٕلاج

 2569526 112 287309922 داصن اجملىٕلاج

  114 288269348 اإل ال٘

ذ
ل

 
د

 
ج

ٕا
ٍ
ط

ش
ٔا

ض
ل
ا

 

 09553 09595 1519607 2 3039214 بني اجملىٕلاج

 2549671 112 285239134 داصن اجملىٕلاج

  114 288269348 اإل ال٘

د
ذ
ل

 

 
ٞ
ا
ٍ
ب
ا

ا
 

 09820 09198 519927 2 1039853 بني اجملىٕلاج

 2619844 108 282799174 داصن اجملىٕلاج

  110 283839027 اإل ال٘

 (00901** داه لٍذ وظتٕٝ )         

 -( وا ٖم٘: 10ٖتض  وَ رذٔه )

( ت رٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ    0901ةٕرذ  شٔ  راج د لٛ ىلص اٟٗٛ لٍذ وظتٕٝ د لٛ )    - أ

ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا اابٍاٞ بظـا املؤِـن الذساطـ٘ لمٕالـذَٖ, ٔلتعـش   اجتـآ الوـشٔ         

بــني املؤِــن  Scheffeذٖــٛ باطــتخذاً اصت ــاس ػــٗوْٗ  قاوــث ال اصخــٛ بــنرشاٞ امل اسٌــاج ال ع 

( , ِٔــ٘ دالــٛ   1219927(, ٔوؤِــن الذساطــاج العمٗــا )نتٕطــش     1089157املتٕطــش )نتٕطــش  

ًّا ل اد )وؤِن الذساطاج العمٗا(.  ىلص اٟ

 ٗــع الوــشٔ  ت رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا اابٍــاٞ بظــا         - ب

ٗٛ لمٕالذَٖ )الظَ, لذد طـٍٕاج الـضٔاش, ٔلـذد اابٍـاٞ( مل ةكـَ دالـٛ       املتغرياج الذميٕرشا 

ًّا لٍذ وظتٕٝ )  (.0905ىلص اٟ

ًّٗا ت رـٕدٚ العالقـٛ بـني         -2 اطتخذوث ال اصخٛ اصت اس "ج" لمتض ا وـَ د لـٛ الوـشٔ  ىلص ـاٟ

الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا اابٍاٞ بظـا الٍـٕ  ا رتىـال٘ لمٕالـذَٖ; ٖٕٔ ـ  رـذٔه       

تاٟس اصت اس "ج" ت رٕدٚ العالقٛ بني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا اابٍـاٞ بظـا       ( 11ٌ)

 -الٍٕ  ا رتىال٘ لمٕالذَٖ لمٜ الٍضٕ التال٘:
 (11رذٔه )

 ٌتاٟس اصت اس "ج" ت رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا اابٍاٞ بظا الٍٕ  ا رتىال٘ لمٕالذَٖ 

 دالعذ ال ٗاغ املتغري

املتٕطش 

 اذتظاب٘

ا ضتشا  

 املعٗاسٙ
 قٗىٛ ج

وظتٕٝ 

 الذ لٛ

 التعمٗا

رٕدٚ العالقٛ 

بني الٕالذَٖ 

ٔاابٍاٞ كىا 

 ٖذسكّا اابٍاٞ

 179078 1179934 46 اآلباٞ

 غري داه 09896 09131
 ااوّاج
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 1179536 159193 



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( بـني وتٕطـد٘   0.05ٍذ وظتٕٝ ) لذً ٔرٕد  شٔ  راج د لٛ ىلص اٟٗٛ ل( 11) رذٔهوَ ض  تٖٔ      

 رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ وَ ٔرّٛ ٌيش اابٍاٞ. دسراج اآلباٞ ٔااوّاج ت

( ٌتــــاٟس حتمــــٗالج الت ــــاَٖ أصادٖــــٛ ا جتــــآ بالٍظــــ ٛ لموــــشٔ  بــــني   12ٖٕ ــــ  رــــذٔه )  -3

ٍـاٞ  ارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لألبٍاٞ ت وتٕطش دسراج رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔااب    

 كىا ٖذسكّا اابٍاٞ لمٜ الٍضٕ التال٘:  

 

 ( 12رذٔه )

ٌتاٟس حتمٗن الت اَٖ لموشٔ  بني ارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لألبٍاٞ ت وتٕطش دسراج رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ 

 ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا اابٍاٞ

املتغرياج 

 الت ٍٗوٗٛ

زتىٕ   و ذس الت اَٖ

 املشبعاج

وتٕطش  د.اذتشٖٛ

 املشبعاج

 الذ لٛ  

 
ٛ

م
ص

ش
مل
ا

ٛ
ٗ
ط

سا
ذ
ل
ا

 

 09401 09989 2509099 3 7509298 بني اجملىٕلاج

 2529937 111 280769050 داصن اجملىٕلاج

  114 288269348 اإل ال٘

َ
ظ

ل
ا

 

 09011 *39916 9199645 3 27589935 بني اجملىٕلاج

 2349842 111 260679413 داصن اجملىٕلاج

  114 288269348 اإل ال٘

 (0905*داه لٍذ وظتٕٝ )

 -( وا ٖم٘: 12ٖٔتض  وَ رذٔه )

( ت رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ     0905ةٕرذ  شٔ  راج د لٛ ىلص اٟٗٛ لٍـذ وظـتٕٝ د لـٛ )    - أ

ٔاابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا اابٍــاٞ بظــا طــَ اابٍــاٞ; ٔلتعــش   اجتــآ الوــشٔ  قاوــث ال اصخــٛ  

( 12 - 9بــني الو٠ــٛ العىشٖــٛ )  Scheffeس ػــٗوْٗ بــنرشاٞ امل اسٌــاج ال عذٖــٛ باطــتخذاً اصت ــا  

( 18 - 16(, ٔالو٠ــٛ العىشٖــٛ )1179176( )نتٕطــش 15 - 13(, ٔالو٠ــٛ العىشٖــٛ )99900)نتٕطــش 

(,  كاٌـث الوـشٔ   ٗعّــا   1199911( )نتٕطـش  25 - 19(, ٔالو٠ـٛ العىشٖـٛ )  1199379)نتٕطـش  

ًٍا,     ًّا ل اد الو٠ٛ العىشٖـٛ ااكـرب طـ بٍٗىـا مل ةكـَ ب ٗـٛ الوـشٔ  بـني الو٠ـاج       دالٛ ىلص اٟ

ًّا لٍذ وظتٕٝ د لٛ )  (.0905العىشٖٛ غري دالٛ ىلص اٟ

ــاٞ بظــا            - ب ــاٞ كىــا ٖــذسكّا اابٍ ب ٗــٛ الوــشٔ  ت رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍ

ًٗا لٍــذ وظــتٕٝ      املــتغرياج الذميٕرشا ٗــٛ لألبٍــاٞ )املشصمــٛ الذساطــٗٛ( مل ةكــَ دالــٛ ىلص ــاٟ

(0905.) 

ًٗاا ت رـٕدٚ العالقـٛ بـني        اطتخذ -4 وث ال اصخٛ اصت اس "ج" لمتض ا وـَ د لـٛ الوـشٔ  ىلص ـاٟ

الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا اابٍــاٞ بظــا الٍــٕ  ا رتىــال٘ لألبٍــاٞ; ٖٕٔ ــ  رــذٔه  

( ٌتاٟس اصت اس "ج" ت رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا اابٍـاٞ بظـا      13)

 -بٍاٞ لمٜ الٍضٕ التال٘:الٍٕ  ا رتىال٘ لأل
 ( 13رذٔه )

 ٌتاٟس اصت اس "ج" ت رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا اابٍاٞ بظا الٍٕ  ا رتىال٘ لألبٍاٞ

 العذد ال ٗاغ املتغري

املتٕطش 

 اذتظاب٘

ا ضتشا  

 املعٗاسٙ
 قٗىٛ ج

وظتٕٝ 

 الذ لٛ

 التعمٗا

ــٛ   ــٕدٚ العالقــ رــ

بـــــني الٕالـــــذَٖ  

ــا ــا ٔاابٍـــ ٞ كىـــ

 ٖذسكّا اابٍاٞ

 169041 1199200 45 الزكٕس

 غري داه 09418 09812
 اإلٌاذ
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ــذ وظــتٕٝ )      ( 13) رــذٔهوــَ ضــ  تٖ   ــٛ ىلص ــاٟٗٛ لٍ ( بــني 0.05لــذً ٔرــٕد  ــشٔ  راج د ل

 ٞ.رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ وَ ٔرّٛ ٌيش اابٍا وتٕطد٘ دسراج اآلباٞ ٔااوّاج ت

 



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ــاس  لمتض ــا وــَ  ــضٛ الوــشض ال ــوشٙ الخالــد قاوــث ال اصخــٛ بظــاب           وعاوــن ا سة 

ذتظــاب وعاوــن ا سة ــاس بــني دسرــاج رــٕدٚ    Point-Biserial Correlation (rb)الخٍــاٟ٘ اا ــٗن 

 -الٍـٕ   )مٕالذَٖ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ ٔارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ ل

ٔلــذد اابٍــاٞ( ٔارت ــاٟص الذميٕرشا ٗــٛ لألبٍــاٞ   -لــذد طــٍٕاج الــضٔاش  -املؤِــن الذساطــ٘  -الظــَ 

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(. -الظَ  -)الٍٕ  

رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا       ( و وٕ ٛ وعاوالج ا سة اس بني 14ٖٕٔ   رذٔه )     

 -املؤِـن الذساطـ٘    -الظـَ   -الٍـٕ   ) اٟص الذميٕرشا ٗٛ لمٕالذَٖ ارتٔكنٍّ وَ ٖذسكّا الٕالذاُ 

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(. -الظَ  -ٔلذد اابٍاٞ( ٔاابٍاٞ )الٍٕ   -لذد طٍٕاج الضٔاش 

 (14)رذٔه 

و وٕ ٛ وعاوالج ا سة اس بني رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ ٔكنٍّ وَ ارت اٟص 

 ٔلذد اابٍاٞ(  -لذد طٍٕاج الضٔاش  -املؤِن الذساط٘  –الظَ  -رشا ٗٛ لمٕالذَٖ )الٍٕ  الذميٕ

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ( -الظَ  -ٔاابٍاٞ )الٍٕ  

رٕدٚ  املتغرياج

العالقٛ 

بني 

الٕالذَٖ 

ٔاابٍاٞ 

كىا 

ٖذسكّا 

 الٕالذاُ

الٍٕ  

ا رتىال٘ 

 لمٕالذَٖ

طَ 

 الٕالذَٖ

املؤِن 

الذساط٘ 

 لمٕالذَٖ

د لذ

طٍٕاج 

 الضٔاش

لذد 

 اابٍاٞ

الٍٕ  

ا رتىال٘ 

 لألبٍاٞ

طَ 

 اابٍاٞ

املشصمٛ 

 التعمٗىٗٛ

رٕدٚ العالقٛ بني 

الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا 

 ٖذسكّا الٕالذاُ

1         

        1 09062 الٍٕ  ا رتىال٘ لمٕالذَٖ

       1 **09397- 09047 طَ الٕالذَٖ

      1 09068 09038 **09350 املؤِن الذساط٘ لمٕالذَٖ

     1 09074 **09572 09039 09074 لذد طٍٕاج الضٔاش

    1 **09305 09174 09184 09155 09066 لذد اابٍاٞ

   1 09017 09162 09022 09055 09182 09024 الٍٕ  ا رتىال٘ لألبٍاٞ

  1 09015 09120 **09309 09050 **09357 09096 *09190 طَ اابٍاٞ

 1 **09562 *09203 09167 **09456 *09214- **09503 09063 09089 لتعمٗىٗٛاملشصمٛ ا

 (0901(, **داه لٍذ وظتٕٝ )0905*داه لٍذ وظتٕٝ )
 ( وا ٖم٘:14ٖٔتض  وَ رذٔه )

ذتظاب وعاون ا سة اس بني رٕدٚ العالقٛ بـني    (rb)بم  وعاون ا سة اس الخٍاٟ٘ اا ٗن -

َ    الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا الٕا     = 2= وتٕطــش,  1) لــذاُ ٔاملؤِــن الذساطــ٘ لمٕالــذٖ

ــاوع٘,  ــا( ) 3رـ ــاج لمٗـ ــٛ    (, 09350= دساطـ ــٛ اسة ا ٗـ ــٕد لالقـ ــٛ ىل  ٔرـ ــزٓ الٍتٗزـ ــري ِـ ٔةؼـ

ًّٗا بـني رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا الٕالـذاُ              شدٖٛ دالـٛ ىلص ـاٟ

ـِـ   ن الذساطــ٘ لمٕالــذَٖ ٔاملؤِــن الذساطــ٘ لمٕالــذَٖ; نعٍــٜ أٌــْ كمىــا اسةوــع وظــتٕٝ املؤ

 اسةوع ىلدساك الٕالذَٖ دتٕدٚ العالقٛ بٍّٗىا ٔبني أبٍاّٟىا.     



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذتظـاب وعاوـن ا سة ـاس بـني رـٕدٚ العالقـٛ          (rb)بمـ  وعاوـن ا سة ـاس الخٍـاٟ٘ اا ـٗن      -

     ٞ -16= )3(, 15-13= )2(, 12-9= )1) بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىـا ٖـذسكّا الٕالـذاُ ٔطـَ اابٍـا

ــٛ       (. 09350(( )19-25= )4(, 18 ٔةؼــري ِــزٓ الٍتٗزــٛ ىل  ٔرــٕد لالقــٛ اسة ا ٗــٛ  شدٖــٛ دال

ًّٗا بـني رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا الٕالـذاُ ٔطـَ اابٍـاٞ;             ىلص اٟ

نعٍـٜ أٌــْ كمىـا اسةوــع طـَ اابٍــاٞ اسةوـع ىلدساك الٕالــذَٖ دتـٕدٚ العالقــٛ بٍّٗىـا ٔبــني       

 أبٍاّٟىا.    

بـني رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ         (rb)ة ـاس الخٍـاٟ٘ اا ـٗن   ب ٗـٛ وعـاوالج ا س   -

كىا ٖذسكّا الٕالذاُ ٔب ٗـٛ ارت ـاٟص الذميٕرشا ٗـٛ لمٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كاٌـث غـري        

ًٗاا لٍذ وظتٕٝ )  (.0905دالٛ ىلص اٟ

وعاوــن ا سة ــاس  ث ال اصخــٛ بظــاب  لمتض ــا وــَ  ــضٛ الوــشض ال ــوشٙ الشابــع قاوــ        

ذتظــاب وعاوــن ا سة ــاس بــني دسرــاج رــٕدٚ    Point-Biserial Correlation (rb)الخٍــاٟ٘ اا ــٗن 

      َ                        العالقـــٛ بـــني الٕالــــذَٖ ٔاابٍـــاٞ كىــــا ٖـــذسكّا اابٍـــاٞ ٔارت ــــاٟص الذميٕرشا ٗـــٛ لمٕالــــذٖ

ٕ  -املؤِــن الذساطــ٘   -الظــَ  -الٍــٕ  )  -الظــَ   -ٔلــذد اابٍــاٞ( ٔاابٍــاٞ )الٍــٕ      -اج الــضٔاش لــذد طــٍ

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(.

رٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا      ( و وٕ ٛ وعاوالج ا سة اس بني 15ٖٕٔ   رذٔه )     

ــاٞ   لــذد  -املؤِــن الذساطــ٘   -الظــَ)ارت ــاٟص الذميٕرشا ٗــٛ لمٕالــذَٖ   ٔكــنٍّ وــَ  ٖــذسكّا اابٍ

ــضٔاش  ــٕ      -طـــٍٕاج الـ ــاٞ )الٍـ ــٛ  لألبٍـ ــاٟص الذميٕرشا ٗـ ــاٞ( ٔارت ـ ــذد اابٍـ ــٛ  -الظـــَ  -ٔلـ ٔاملشصمـ

 التعمٗىٗٛ(.

 (15)رذٔه 

ارت اٟص ٔكنٍّ وَ رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا اابٍاٞ و وٕ ٛ وعاوالج ا سة اس بني 

ٔلذد اابٍاٞ( ٔارت اٟص  -الضٔاش  لذد طٍٕاج -املؤِن الذساط٘  –الظَ  -الٍٕ  )الذميٕرشا ٗٛ لمٕالذَٖ 

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ( -الظَ  -الذميٕرشا ٗٛ لألبٍاٞ )الٍٕ  

رٕدٚ العالقٛ  املتغرياج

بني الٕالذَٖ 

ٔاابٍاٞ كىا 

 ٖذسكّا اابٍاٞ

الٍٕ  

ا رتىال٘ 

 لمٕالذَٖ

طَ 

 الٕالذَٖ

املؤِن 

الذساط٘ 

 لمٕالذَٖ

لذد 

طٍٕاج 

 الضٔاش

لذد 

 اابٍاٞ

الٍٕ  

ال٘ ا رتى

 لألبٍاٞ

طَ 

 اابٍاٞ

املشصمٛ 

 التعمٗىٗٛ

رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ 

ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا 

 اابٍاٞ

1         

        1 09012 الٍٕ  ا رتىال٘ لمٕالذَٖ

       1 09397- 09056 طَ الٕالذَٖ

      1 09068 09038 **09308 املؤِن الذساط٘ لمٕالذَٖ

     1 09074 **09572 09039 09083 لذد طٍٕاج الضٔاش

    1 **09305 09174 09184 09155 09059 لذد اابٍاٞ

   1 09017 09162 09022 09055 09182 09076 الٍٕ  ا رتىال٘ لألبٍاٞ

  1 09015 09120 **09309 09050 **09357 09096 *09216 طَ اابٍاٞ

 1 **09562 *09203 09167 **09456 *09214- **09503 09063 09137 املشصمٛ التعمٗىٗٛ

 (0901(, **داه لٍذ وظتٕٝ )0905* داه لٍذ وظتٕٝ )
 



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 ( وا ٖم٘:15ٖٔتض  وَ رذٔه )

ذتظاب وعاون ا سة اس بني رٕدٚ العالقٛ بـني    (rb)بم  وعاون ا سة اس الخٍاٟ٘ اا ٗن -

    َ ــذٖ ــ٘ لمٕالـ ــن الذساطـ ــاٞ ٔاملؤِـ ــذسكّا اابٍـ ــا ٖـ ــاٞ كىـ ــش, 1) الٕالـــذَٖ ٔاابٍـ = 2= وتٕطـ

ٔةؼــري ِــزٓ الٍتٗزــٛ ىل  (. 0901(, ِٔــٕ داه لٍــذ وظــتٕٝ )09308= دساطــاج لمٗــا( )3رــاوع٘, 

ًّٗا بـني رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ             ٔرٕد لالقـٛ اسة ا ٗـٛ  شدٖـٛ دالـٛ ىلص ـاٟ

وـــَ ٔرّـــٛ ٌيـــش اابٍـــاٞ ٔاملؤِـــن الذساطـــ٘ لمٕالـــذَٖ; نعٍـــٜ أٌـــْ كمىـــا اسةوـــع املؤِـــن   

 ةوع ىلدساك اابٍاٞ دتٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔبني اابٍاٞ.    الذساط٘ لمٕالذَٖ اس

ذتظاب وعاون ا سة اس بني رٕدٚ العالقٛ بـني    (rb)بم  وعاون ا سة اس الخٍاٟ٘ اا ٗن -

 ٞ -19= 4, 18-16= 3, 15-13= 2, 12-9= 1) الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا اابٍــاٞ ٔطــَ اابٍــا

ٔةؼـري ِـزٓ الٍتٗزـٛ ىل  ٔرـٕد لالقـٛ اسة ا ٗـٛ       (, 0905ظتٕٝ )(, ِٕٔ داه  لٍذ و09216( )25

ًّا بــني رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا اابٍــاٞ       شدٖــٛ دالــٛ ىلص ــاٟ

ٔطَ اابٍاٞ; نعٍٜ أٌْ كمىا اسةوع لىش اابٍاٞ اسةوع ىلدساك اابٍـاٞ دتـٕدٚ العالقـٛ بـني     

 ٔالذّٖي ٔبني اابٍاٞ.     

بني رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ وَ   (rb)ا سة اس الخٍاٟ٘ اا ٗنب ٗٛ وعاوالج  -

ٔرّٛ ٌيش اابٍاٞ ٔب ٗٛ ارت ـاٟص الذميٕرشا ٗـٛ لمٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كاٌـث غـري دالـٛ        

ًّا لٍذ وظتٕٝ )  (.0905ىلص اٟ

ٛ    صت اس  ضٛ الوشض ارتاوع مت اطتخذاً حتمٗن ا ضتذاس املتعـذد  ٔرلـ   ,  Stepwise بدشٖ ـ

رـٕدٚ العالقـٛ   أصـذِا وـتغري ةـابع )     وَ أرن التٕ ن ىل  وعادلٛ صدٗٛ ةـشبش بـني لـذٚ وـتغرياج    

    ُ ( ٔب ٗــٛ املـتغرياج الـيت متخــن املـتغرياج املظــت مٛ  أٔ    بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍــاٞ كىـا ٖــذسكّا الٕالـذا

لـذد طـٍٕاج    -الذساطـ٘  املؤِن  –الظَ  -الٍٕ  )ارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لمٕالذَٖ املٍ ٠ٛ, ِٔ٘: 

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(. -الظَ  -ٔلذد اابٍاٞ( ٔارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لألبٍاٞ )الٍٕ   -الضٔاش

 ( ٌتــاٟس حتمٗــن ا ضتــذاس املتعــذد لتعــش   املــتغرياج الــيت اطــتدالث التٍ ــؤ  17(, )16ٖٕ ــ  رــذٔ  )    

 ُ.جبٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذا

 (16رذٔه سقي )

حتمٗن ة اَٖ ا ضتذاس املتعذد لتعش  املتغرياج اليت ةظّي ت التٍ ؤ جبٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا 

 الٕالذاُ

دسراج  زتىٕ  املشبعاج و ذس الت اَٖ

 اذتشٖٛ
وتٕطش 

 املشبعاج

وعاون  الذ لٛ قٗىٛ ) (

التضذٖذ 

R
2

 
 09169  **119016 15199279 2 30389558 ا ضتذاس

 09000 1379914 108 148949739 ال ٕاق٘

    110 179339297 الكمٜ

 (0.01** داه لٍذ وظتٕٝ )

د لــٛ  ٙممــا ٖؼــري ىل  ٔرــٕد ةــ حري ر ,  0.01( أُ قٗىــٛ   دالــٛ لٍــذ وظــتٕٝ  16ٖتضــ  وــَ رــذٔه ) ٔ

ذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا    جبـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـ    التٍ ـؤ   تىلص اٟٗٛ ل عض املتغرياج املظت مٛ 

R2 ( أُ قٗىـٛ وعاوـن التضذٖـذ   16كىـا ٖتضـ  وـَ رـذٔه )     ,الٕالذاُ
ُ وـتغريٙ  أ ٙأ ,(0.169بمـ  )     



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دتـٕدٚ   لمذسرٛ الكمٗٛ ٘%( وَ الت اَٖ الكم1699املؤِن الذساط٘ ٔطَ اابٍاٞ اطتدالا وًعا أُ ٖوظشا )

 .ُاالعالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذ

العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ  ( ٌتــاٟس حتمٗــن ا ضتــذاس املتعــذد ملــتغري رــٕدٚ   17ٖٕ ــ  رــذٔه )ٔ    

ٞ   ُاكىــا ٖــذسكّا الٕالــذ ٔميكــَ وــَ صاللــْ   ,لمــٜ وــتغريٙ املؤِــن الذساطــ٘ لمٕالــذَٖ ٔطــَ اابٍــا

ابٍـاٞ  العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔا   ميكَ وـَ صالهلـا التٍ ـؤ جبـٕدٚ      اذت ٕه لمٜ وعادلٛ ا ضتذاس اليت

 .                   ُاكىا ٖذسكّا الٕالذ

 (17رذٔه )

لمٜ وتغريٙ املؤِن  العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاٌُتاٟس حتمٗن ا ضتذاس املتعذد ملتغري رٕدٚ 

 الذساط٘ لمٕالذَٖ ٔطَ اابٍاٞ

 وعاون و ذس ا ضتذاس
 ا ضتذاس

 ارتد  املعٗاسٙ
 βوعاون بٗتا 

 

 الذ لٛ ٛ )ج(قٗى

 0900 199393  59127 999419 حابث ا ضتذاس

 0900 49049 09356 19499 69070 املؤِن الذساط٘ لمٕالذَٖ

 0901 29618 09230 19162 39042 طَ اابٍاٞ

 (0.01** داه لٍذ وظتٕٝ )            

غريٙ املؤِــن  ( لكــن وــَ وــت  0.01( ٔرــٕد ةــ حري وٕرــا )داه لٍــذ وظــتٕٝ     17ٖٔتضــ  وــَ رــذٔه )      

الذساطــ٘ لمٕالــذَٖ ٔطــَ اابٍــاٞ ت الذسرــٛ الكمٗــٛ دتــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا           

 ٖذسكّا الٕالذاُ; أٙ أٌْ:  

اسة ش وتغري املؤِن الذساط٘ لمٕالـذَٖ )املؤِـن االمـٜ( بالذسرـٛ املشةوعـٛ دتـٕدٚ العالقـٛ         - أ

مت ةشوٗـــض املـــؤِالج الذساطـــٗٛ كىـــا ٖـــذسكّا الٕالـــذاُ; صٗـــد  ابـــني الٕالـــذَٖ ٔأبٍاّٟىـــ

 = دساطاج لمٗا. 3= وؤِن راوع٘, 2= وؤِن وتٕطش, 1لمٕالذَٖ لمٜ الٍضٕ التال٘ : 

اسة ش وتغري طَ اابٍاٞ )الظَ االمٜ( بالذسرـٛ املشةوعـٛ دتـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ        - ب

-9= )1 كىا ٖذسكّا الٕالـذاُ; صٗـد مت ةشوٗـض طـَ اابٍـاٞ لمـٜ الٍضـٕ التـال٘ :         أأبٍاّٟى

12 ,)2( =13-15 ,)3( =16-18 ,)4( =19-25 .) 

رــٕدٚ العالقــٛ بــني   ٌــْ ميكــَ  ــٗاغٛ وعادلــٛ اضتــذاس وــتغري   أ (17ٖٔتضــ  وــَ رــذٔه )   - ج

وَ ٔرّٛ ٌيش الٕالذَٖ لمٜ وتغريٙ املؤِن الذساط٘ لمٕالذَٖ ٔطـَ   االٕالذَٖ ٔأبٍاّٟى

                                                              :                               ٘اابٍاٞ لمٜ الٍضٕ التال

  ُ املؤِــن الذساطــ٘  09356+  999419= رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔأبٍاّٟىــا كىــا ٖــذسكّا الٕالــذا

 طَ اابٍاٞ  09230لمٕالذَٖ + 

 

 

ٛ   تعـذد  صت اس  ضٛ الوشض الظادغ مت اطتخذاً حتمٗن ا ضتذاس امل    Stepwise بدشٖ ـ

أصــذِا وــتغري ةــابع )رــٕدٚ  , ٔرلــ  وــَ أرــن التٕ ــن ىل  وعادلــٛ صدٗــٛ ةــشبش بــني لــذٚ وــتغرياج 

العالقٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا اابٍـاٞ(, ٔب ٗـٛ املـتغرياج متخـن املـتغرياج املظـت مٛ أٔ            

لــذد طــٍٕاج  -ملؤِــن الذساطــ٘ ا -الظــَ -املٍ ٠ــٛ, ِٔــ٘ ارت ــاٟص الذميٕرشا ٗــٛ لمٕالــذَٖ )الٍــٕ    

 ٔاملشصمٛ التعمٗىٗٛ(. -الظَ  -ٔلذد اابٍاٞ( ٔارت اٟص الذميٕرشا ٗٛ لألبٍاٞ )الٍٕ   -الضٔاش

( ٌتـاٟس حتمٗـن ا ضتـذاس املتعـذد لتعـش   املـتغرياج الـيت اطـتدالث التٍ ـؤ          19(, )18ٖٕٔ   رـذٔ  )     

 اابٍاٞ.جبٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا 



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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( حتمٗن ة اَٖ ا ضتذاس املتعذد لتعش   املتغرياج اليت ةظّي ت التٍ ؤ جبٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ 18رذٔه )

 كىا ٖذسكّا اابٍاٞ

دسراج  زتىٕ  املشبعاج و ذس الت اَٖ

 اذتشٖٛ
وتٕطش 

 املشبعاج

وعاون التضذٖذ  الذ لٛ قٗىٛ ) (

R
2

 
 09211  **119016 15199279 2 30389558 ا ضتذاس

 09000 1379914 108 148949739 ال ٕاق٘

    110 179339297 الكم٘

 (0.01** داه لٍذ وظتٕٝ )

د لــٛ  ٙممــا ٖؼــري ىل  ٔرــٕد ةــ حري ر  ,  0.01( أُ قٗىــٛ   دالــٛ لٍــذ وظــتٕٝ   18ٖتضــ  وــَ رــذٔه ) 

الـذَٖ ٔاابٍـاٞ وـَ ٔرّـٛ ٌيـش      ٕدٚ العالقٛ بني الٕجبالتٍ ؤ  تىلص اٟٗٛ ل عض املتغرياج املظت مٛ 

 اُ كمِّـ أ ٙأ ,(0.211بمـ  )     R2 أُ قٗىـٛ وعاوـن التضذٖـذ    أًٖضـا  (18اابٍاٞ. كىا ٖتض  وَ رـذٔه ) 

وًعـا أُ   ثوَ وتغرياج املؤِن الذساطـ٘ لمٕالـذَٖ, ٔطـَ اابٍـاٞ, ٔاملشصمـٛ الذساطـٗٛ لألبٍـاٞ اطـتدال        

العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ وــَ ٔرّــٛ  ٚ لمذسرــٛ الكمٗــٛ دتــٕد ٘%( وــَ الت ــاَٖ الكمــ2191) ةوظــش

                                                                   .  ٌيش اابٍاٞ

العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ وـَ      ( ٌتـاٟس حتمٗـن ا ضتـذاس املتعـذد ملـتغري رـٕدٚ       19ٖٕ   رذٔه )ٔ

ٞ      لمٜ وتغريٙ املؤِن الذساط٘ لمٔرّٛ ٌيش اابٍاٞ   ,ٕالـذَٖ ٔطـَ اابٍـاٞ ٔاملشصمـٛ الذساطـٗٛ لألبٍـا

العالقـٛ بـني   ٔميكَ وَ صاللْ اذت ٕه لمٜ وعادلٛ ا ضتذاس التٜ ميكَ وَ صالهلا التٍ ؤ جبـٕدٚ  

 .                   الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ وَ ٔرّٛ ٌيش اابٍاٞ

 (19رذٔه )

اابٍاٞ لمٜ وتغريٙ املؤِن  كىا ٖذسكّا ٕالذَٖ ٔاابٍاٌٞتاٟس حتمٗن ا ضتذاس املتعذد ملتغري رٕدٚ العالقٛ بني ال

 الذساط٘ لمٕالذَٖ ٔطَ اابٍاٞ ٔاملشصمٛ الذساطٗٛ لألبٍاٞ

 وعاون و ذس ا ضتذاس
 ا ضتذاس

ارتد  

 املعٗاسٙ

 الذ لٛ قٗىٛ )ج( βوعاون بٗتا 

 0900 **149063  69954 979794 حابث ا ضتذاس

 09004 **29952 09262 19902 59615 املؤِن الذساط٘ لمٕالذَٖ

 0900 **39932 09403 19704 69701 طَ اابٍاٞ

 09007 **29754 09290 19667 49591 املشصمٛ الذساطٗٛ لألبٍاٞ

 (0.01** داه لٍذ وظتٕٝ )            

ــ حري وٕرــا )داه لٍــذ وظــتٕٝ     19ٖتضــ  وــَ رــذٔه )    -   وــَ وــتغريٙ املؤِــن    ( لكــن0.01ٍّ(: ٔرــٕد ة

طَ اابٍاٞ, ٔاملشصمٛ الذساطـٗٛ لألبٍـاٞ ت الذسرـٛ الكمٗـٛ دتـٕدٚ العالقـٛ بـني        ٔلمٕالذَٖ, الذساط٘ 

 أٙ أٌْ:   ,بٍاٞ كىا ٖذسكّا اابٍاٞاالٕالذَٖ ٔا

ــن االمـــٜ(         - أ ــذَٖ )املؤِـ ــن الذساطـــ٘ لمٕالـ ــتغري املؤِـ ــ ش وـ ــض املـــؤِالج   )اسةـ ــد مت ةشوٗـ صٗـ

= دساطـاج  3= وؤِـن رـاوع٘,   2ٕطـش,  = وؤِـن وت 1الذساطٗٛ لمٕالذَٖ لمٜ الٍضـٕ التـال٘ :   

 كىا ٖذسكّا اابٍاٞ. ابالذسرٛ املشةوعٛ دتٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔأبٍاّٟى (لمٗا

صٗـد مت ةشوٗـض طـَ اابٍـاٞ لمـٜ الٍضـٕ التـال٘ :        )اسة ش وتغري طَ اابٍاٞ )الظَ االمٜ(  - ب

ــٛ بــــني  بالذسرــــٛ املشةوعــــٛ دتــــ  ((19-25= )4(, 16-18= )3(, 13-15= )2(, 9-12= )1 ٕدٚ العالقــ

 كىا ٖذسكّا اابٍاٞ. االٕالذَٖ ٔأبٍاّٟى

ــاٞ )املشصمــٛ الذساطــٗٛ االمــٜ(        - ج ــض  )اسةــ ش وــتغري املشصمــٛ الذساطــٗٛ لألبٍ صٗــد مت ةشوٗ

لذادٖـٛ,  إل= املشصمٛ ا2= املشصمٛ ا بتذاٟٗٛ, 1املشصمٛ الذساطٗٛ لألبٍاٞ لمٜ الٍضٕ التال٘ : 

ــٛ,  3 ــٛ الخإٌٖـ ــٛ ادت4= املشصمـ ــٛ= املشصمـ ــني     (اوعٗـ ــٛ بـ ــٕدٚ العالقـ ــٛ دتـ ــٛ املشةوعـ بالذسرـ

 كىا ٖذسكّا اابٍاٞ. االٕالذَٖ ٔأبٍاّٟى



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ      ٌـْ ميكـَ  ـٗاغٛ وعادلـٛ اضتـذاس وـتغري      أ (19ٖٔتض  وَ رـذٔه )         

ــاٞ ٔاملشصمــٛ           أأبٍاّٟىــ ــٜ وــتغريٙ املؤِــن الذساطــ٘ لمٕالــذَٖ ٔطــَ اابٍ ــاٞ لم كىــا ٖــذسكّا اابٍ

 :                                                                                            ٘لذساطٗٛ لألبٍاٞ لمٜ الٍضٕ التالا

املؤِن الذساط٘  09262+  979794= وَ ٔرّٛ ٌيش الٕالذَٖ ارٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔأبٍاّٟى

 ٛ الذساطٗٛ لألبٍاٞ.املشصم 09290طَ اابٍاٞ +  09403لمٕالذَٖ + 

ا ت رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ     ص ـاًّٟ ىلٔرٕد  شٔ  دالـٛ  ىل  أػاسج ٌتاٟس الوشض اأه   

ساط٘ لمٕالـذَٖ ل ـاد وؤِـن الذساطـاج العمٗـا, ت      ُ بظا املؤِن الذأاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذ

ُ اا ت رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا الٕالـذ        ص اًّٟىلصني مل ةٕرذ  شٔ  دالٛ 

ٍّ لــذد ٔ -لــذد طــٍٕاج الــضٔاش  -الظــَ  -الٍــٕ  وــَ املــتغرياج الذميٕغشا ٗــٛ ااصــشٝ لمٕالــذَٖ  ) ت أ

   .اابٍاٞ(

ٔرــٕد  ــشٔ  دالــٛ وــَ صٗــد لوــشض الخــاٌ٘ وــع ٌتــاٟس الوــشض اأه  اةو ــث ٌتــاٟس اكىــا   

ا ت رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا اابٍــاٞ بظــا املؤِــن الذساطــ٘        ص ــاًّٟىل

دٚ ٕا ت رـ ص ـاًّٟ ىلوؤِن الذساطاج العمٗا, ت صني مل ةٕرـذ  ـشٔ  دالـٛ    رٔٙ لمٕالذَٖ ل اد اآلباٞ 

ٍّٙ وــَ املــتغرياج الذميٕغشا ٗــٛ ااصــشٝ     بــني الٕالــذَٖ ٔا  العالقــٛ ابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا اابٍــاٞ ت أ

 ٔلذد اابٍاٞ(. -لذد طٍٕاج الضٔاش  -الظَ  -لمٕالذَٖ )الٍٕ  

دلىث ٌتـاٟس الوش ـني الخالـد ٔالشابـع ٌتـاٟس الوش ـني الظـاب ني; صٗـد أػـاسج ىل  ٔرـٕد             

ٔاابٍاٞ كىا ٖـذسكّا كـن  وـَ الٕالـذَٖ     لالقٛ اسة ا ٗٛ  شدٖٛ بني رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ 

ٔاابٍاٞ ٔاملؤِن الذساط٘ لمٕالذَٖ, نعٍٜ أٌْ كمىا اسةوع املؤِن الذساط٘ لمٕالـذَٖ اسةوعـث رـٕدٚ    

 العالقٛ بٍّٗىا ٔبني أبٍاّٟىا كىا ٖذسكّا كن  وٍّىا.

   ٜ  ٔقــذ أػـــاسج ٌتـــاٟس الوش ـــني ارتـــاوع ٔالظـــادغ ىل  أُ وـــتغري املؤِـــن الذساطـــ٘ االمـــ

   ا.لمٕالذَٖ اطتدا  أُ ٖتٍ   جبٕدٚ العالقٛ املشةوعٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا كن  وٍّى

ــاب ٛ; وخـــن       ــْ ٌتـــاٟس الذساطـــاج الظـ ــا أػـــاسج ىللٗـ دساطـــٛ ٔختتمـــف ٌتـــاٟس الذساطـــٛ اذتالٗـــٛ وـــع وـ

 ع ٗــ أُ الــيت أػــاسج ٌتاٟزّىــا ىل  (  (Young,2018ٔدساطــٛ ٖــٌٕس ( Litvinov,2007) ٕ لٗتوٍٗــ

ٛ   )الظَ ٔالٍٕ  ا رتىال٘( ةٍ  ج الٕالذَٖ ص اٟص َ  بـني  جبـٕدٚ العالقـ ٔاابٍـاٞ, ت صـني    الٕالـذٖ

( ت ة حري وتغري املظتٕٝ التعمٗى٘ لمٕالذَٖ لمـٜ  2007ةتوا وع ٌتاٟس دساطٛ  ا ىٛ الضِشاٞ ص اب )

 رٕدٚ لالقٛ الٕالذَٖ باابٍاٞ.  

ذساطـٛ  ٗىـا ٖتعمـا خب ـاٟص الٕالـذَٖ      ٔةوظش ال اصخٛ وـا ةٕ ـمث ىللٗـْ ٌتـاٟس  ـشٔض ال       

ــاٞ ٔاملتىخــن ت وــتغري املؤِــن            ــ حرًيا ٔةٍ ــًؤا جبــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍ ــش اسة ا اــا ٔة ااكخ

        َْٗ الذساط٘ لمٕالذَٖ   ش ب ُ الٕالذَٖ رٔٙ املؤِـن الذساطـ٘ االمـٜ )دساطـاج لمٗـا( كاٌـا صشٖ رـ

الــذ ٞ ٔالت ــاسب ٔال  ــٕه, ٔاطــتخذاً أطــالٗا   لمــٜ حتظــني رــٕدٚ لالقتّىــا ب بٍاّٟىــا وــَ صٗــد    

الض ش الذا ٠ٛ ٔاصرتاً وؼالش اابٍاٞ ٔأ كاسِي ٔاطت اللٗتّي, ِٔزا وا أدسكْ اابٍاٞ أًٖضا, صٗـد  

أػاسج الٍتـاٟس ىل  أُ اابٍـاٞ الـزَٖ ٍٖتىـُٕ ىل  آبـاٞ رٔٙ وظـتٕٖاج ةعمٗىٗـٛ وشةوعـٛ قَّٗىـٕا رـٕدٚ           

ٛا ب بٍـــاٞ اآلبـــاٞ رٔٙ التعمـــٗي املتٕطـــش أٔ رٔٙ التعمـــٗي  لالقـــتّي ب بـــاّٟي بذسرـــٛ وشةوعـــٛ و اس  ٌـــ

 ادتاوع٘. 

ــا بدــش  الرتبٗــٛ         ًٗ ٔقــذ ٖشرــع رلــ  ىل  أُ اآلبــاٞ االمــٜ ت التعمــٗي قــذ ٖكٌٕــُٕ أكخــش ٔل

اذتذٖخٛ ٔبت حري أطالٗا وعاومتّي وع أبٍـاّٟي لمـٜ  ـضٛ أبٍـاّٟي الٍوظـٗٛ ٔأٌّـي أكخـش صشً ـا         

ًٞ  ـاذتني ت اجملتىـع ٔة ـّٗي وـَ     لمٜ متتع أبٍاّٟي ب ذس  وَ ال ش اِٗٛ الٍوظٗٛ اليت جتعمّي أبٍا



 2020      لظٍٛ      (  ادتضٞ الخاٌ٘ –الشابع )العذد  الخالحُٕ   اجملمذ                                      الرتبٗٛ ـ راوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    زتمٛ كمٗٛ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ا طتشاس ت املؼكالج ٔا  دشاباج الٍوظـٗٛ أٔ الظـمٕكٗٛ, ٔ  طـٗىا أُ لٍٗـٛ الذساطـٛ اذتالٗـٛ       

وــَ  ــالب الذساطــاج العمٗــا ت كمٗــٛ الذساطــاج العمٗــا لمرتبٗــٛ, ِٔــي صــاله دساطــتّي ٖذسطــُٕ           

ػــاد الٍوظــ٘ الــيت ةظــّي ت صٖــادٚ ٔلــّٗي ب طــالٗا وعاومــٛ اابٍــاٞ  و ــشساج ال ــضٛ الٍوظــٗٛ ٔاإلس

ال ضٗٛ ٔةكظ ّي وّاساج التعاون وع أبٍاّٟي املشاِ ني بدشٖ ٛ ةتظي بالـذ ٞ ٔالت  ـن ٔالت ـاسب    

ٔحتزسِي وَ اطتخذاً ال ظٕٚ ٔالعٍف ٔأطـالٗا الضـ ش ال اطـٗٛ ت وعاومـٛ اابٍـاٞ ٔةٕ ـ  هلـي        

ساطــٛ لتٕ ــ  اطــتوادٚ اآلبــاٞ وــَ ِــزٓ امل ــشساج ٔةد ٗ ّــا بؼــكن   شتا شِــا, ٔقــذ رــاٞج ٌتــاٟس الذ

لىمــ٘ ت حتظــني لالقــتّي ب بٍــاّٟي, ِٔــٕ وــا اٌعكــع أًٖضــا ت اطــتزاباج اابٍــاٞ ٔة ٗــٗىّي دتــٕدٚ  

 لالقٛ آباّٟي بّي.  

ض اأه ىل  ٔرٕد  شٔ  دالـٛ ىلص ـاًّٟا ت رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ       أػاسج ٌتاٟس الوش  

ًٍّا, ت صـني مل          ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ بظا طـَ اابٍـاٞ ل ـاد الو٠ـٛ العىشٖـٛ ااكـرب طـ

ٍّٙ وـَ    ةٕرذ  شٔ  دالٛ ىلص اًّٟا ت رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالـذاُ ت أ

 املشصمٛ الذساطٗٛ(. -اج الذميٕرشا ٗٛ ااصشٝ لألبٍاٞ وخن ) الٍٕ  املتغري

كىـا اةو ــث ٌتـاٟس الوــشض اأه وـع ٌتــاٟس الوــشض الخـاٌ٘ الــيت أػـاسج ىل  ٔرــٕد  ــشٔ         

دالــٛ ىلص ــاًّٟا ت رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا ٖــذسكّا اابٍــاٞ بظــا طــَ اابٍــاٞ       

ًٍّا, ت صــني مل ةٕرـذ  ــشٔ  دالــٛ ىلص ــاًّٟا ت رــٕدٚ العالقــٛ بــني  ل ـاد الو٠ــٛ العىشٖــٛ ااكــرب   طــ

ٍّٙ وَ املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ ااصشٝ لألبٍاٞ.  الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا اابٍاٞ ت أ

كىــا دلىــث ٌتــاٟس الوش ــني الخالــد ٔالشابــع ٌتــاٟس كــنٍّ وــَ الوش ــني الظــاب ني; صٗــد         

شدٖٛ بني رـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ كىـا ٖـذسكّا        أػاسج ىل  ٔرٕد لالقٛ اسة ا ٗٛ  

كن  وَ الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ  ٔطَ اابٍاٞ, نعٍٜ أٌْ كمىـا اسةوـع طـَ اابٍـاٞ اسةوعـث رـٕدٚ العالقـٛ        

 بٍّٗي ٔبني آباّٟي كىا ٖذسكّا كن  وٍّىا.

دا  أُ ٖتٍ ـ   كىا أػاسج ٌتاٟس الوش ني ارتاوع ٔالظادغ ىل  أُ وـتغري طـَ اابٍـاٞ اطـت      

 جبٕدٚ العالقٛ املشةوعٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ كىا ٖذسكّا كن  وٍّىا.  

ٔة ــذٔ ِــزٓ الٍتــاٟس وتظــ ٛ ٔوتٕا  ــٛ وــع وــا أػــاسج ىللٗــْ ٌتــاٟس الذساطــاج الظــاب ٛ, وخــن دساطــٛ     

 ُ ُ   Furman and Buhrmester (1992) ٔبِٕشوٗظــرت  ٕسوـا  ال ــشا  الــيت أػـاسج ٌتاٟزّــا ىل  أ

ٚ  املشاِ ٛ ٖضٖذ ت الورتٚ وا بني وشصمٛ ٔاابٍاٞ ذَٖالٕال بني ٛ ٔاملتٕطـدٛ,   ىل  امل كـش رـرياسد   دساطـ

(Gerard, 1994)   ــا راج د لــٛ ىلص ــاٟٗٛ ت     الــيت أػــاسج ٌتاٟزّــا ىل أُ لىــش الدوــن ميخــن  شٔقا

  (Kim, 2011). كىـا ةتوـا ٌتـاٟس الذساطـٛ وـع  دساطـٛ  كـٗي        رٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔالدوـن    

َ  لـرب  ٔال ـشا   الـذلي  وـَ صٗـد   ةتغري ٔاابٍاٞ الٕالذَٖ بني العالقٛ رٕدٚ أُ ليت أػاسج ىل ا  الـضو

 املشاِ ٛ مل ةكـَ متخـن   وشصمٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت الظم ٗٛ املشاِ ٛ, أٙ أُ العالقٛ  رتٚ صاله

 15 ىل  12 طــَ وــَ صدٗــٛ صٖــادٚ ةع ٗــًذا; صٗــد ػــكمث منــش أكخــش كاٌــث بــن بظــٗداا, صدًّــا منداــا

ٞ  ٔأظّــش الٕالــذاُ املشاِ ــٛ, أٔاصــش ت  وٗواــا اطتواً ــا حــي طــٍٛ,  صٖــاداج ٔاملشاِ ــُٕ لمــٜ صــذٍّ طــٕا

ٚ  وعـذه  ٖٔت ا ـ   اآلصش; أصذِي جتآ الظم ٗٛ لالقاةّي ت صدٗٛ  أٔاصـش  ت ٖـٍخوض  أٔ ِـزا  الضٖـاد

 املشاِ ٛ.  رتٚ

 (Helsen, et al., 2000) كىــا دلىــث ٌتــاٟس الذساطــٛ اذتالٗــٛ وــا ةٕ ــمث ىللٗــْ دساطــتا   

(Meeus et al., 2005)  ُ ــد أػــاسج ٌتاٟزّىــا ىل  أ الٕالــذَٖ  أُ دلــي ٖــذسكُٕ املــشاِ ني , صٗ

 املشاِ ــٛ  ــرتٚ صــاله ٖٔظــت ش املتٕطــدٛ, ىل  امل كــشٚ املشاِ ــٛ وشصمــٛ ٖــت مص ت الوــرتٚ وــا بــني  

الــيت  (Shanahan, et al. , 2007)املتـ صشٚ, كىـا اةو ـث ٌتـاٟس الذساطـٛ اذتالٗـٛ ٌٔتـاٟس دساطـٛ         

 ٞ ُ   أػـاسج ىل  أُ الــذ   وظــت شًّا ق ــن ت العالقــٛ بــني الٕالـذَٖ ٔاابٍــاٞ كىــا ةذسكــْ ااوّـاج كــا

ٞ  .لاًوــا 18 صــٕال٘ بعــذ ٔاصداد لاًوــا, 16 ىل  9 طــَ وــَ ٔاطتوــض ألــٕاً, 9 طــَ ت  أوــا بالٍظــ ٛ لمــذ 



 د.وٍاه ل ذ الٍعٗي ستىذ  ْ                                                رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ت  ٕٞ بعض املتغرياج الذميٕرشا ٗٛ
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   ُ َ  ق ـن  وظـت شًّا  العالقٛ وع اابٍاٞ كىا ٖذسكْ اآلبـاٞ   ـذ كـا َ  ٔاطتوـض  الخاوٍـٛ,  طـ َ  وـ  8 طـ

َ        .لاًوـا  16رلـ  ت طـَ    بعذ ٔاصداد لاًوا, 16 ىل   ٔأػـاسج الٍتـاٟس أٖضـا ىل  صٖـادٚ ال ـشا  بـني الٕالـذٖ

َ  وع ال شا  وظتٕٖاج ٔكاٌث رل , بعذ اطتوا ْ حي طٍٛ, 14 ىل  10 طَ ٔاابٍاٞ وَ ٜ  الٕالـذٖ  ألمـ

 الالص ٛ. املشاِ ٛ وشصمٛ ت لمْٗ كاٌث امل كشٚ مما املشاِ ٛ وشصمٛ ت

الــيت  (De Goede, et al.,  2009)كىــا اةو ــث ٌتــاٟس الذساطــٛ أٖضــا وــع ٌتــاٟس دساطــٛ    

صٖــادٚ  حــي طــٍٛ, 15 ىل  12 وــَ طــَ ومضــٕظ بؼــكن الٕالــذَٖ كــال وــَ الــذلي أػــاسج ىل  اطتوــاض

َ   ٔاابٍـاٞ   ـذ اسةوـع بؼـكن     الٕالذَٖ ٔبالٍظ ٛ لم شا  بني. طٍٛ 19 ىل  16 طَ وَ الذلي  كـ ري وـ

 ٔأػــاسج الٍتــاٟس ىل  ٔرــٕد وظــتٕٝ دلــي . طــٍٛ 19 ىل  16 طــَ وــَ اطتوــض حــي لاًوــا, 15 ىل  12 طــَ

ٝ   رلـ ,  حي اطتوا ـْ ٔاطـت شاسٓ بعـذ    امل كشٚ املشاِ ٛ وشصمٛ وشةوع وَ الٕالذَٖ ت  ٔٔرـٕد وظـتٕ

ٛا ٔاملتٕطدٛ امل كشٚ ت املشاِ ٛ ألمٜ  شا   .املت صشٚ املشاِ ٛ بورتٚ و اسٌ

ىــا اصتموــث ٌتــاٟس الذساطــٛ اذتالٗــٛ املتعم ــٛ بــالوشٔ  ت رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ     بٍٗ  

َ  ٔاابٍـاٞ ٔ ـا وـتغري طـَ اابٍـاٞ وـع ٌتـاٟس دساطـٛ ىلٖـشلٗؽ          الـيت   ( (Ehrlich, et al., 2015 ٔآصـشٖ

   ًٞ ٜ  أػاسج ىل  لذً ٔرٕد  شٔ  دالٛ ت رـٕدٚ العالقـٛ بٍـا َ  لمـ اابٍـاٞ, كىـا اصتموـث وـع ٌتـاٟس       طـ

ُ  ( (Young,2018اطــٛ ٖــٌٕس   دس َ  الــيت أػــاسج ىل  أ َ  طــ وٍ ٠ًــا جبــٕدٚ العالقــٛ بـــني     اابٍـــاٞ مل ٖكــ

الـيت ةٕ ـمث ىل      (Kanyinga, et al.,2019)الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ, ٔاصتموـث أًٖضـا وـع ٌتـاٟس  دساطـٛ        

 لذً ٔرٕد  شٔ  ت رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ بظا وتغري طَ اابٍاٞ.

ج ٌتـاٟس الذساطـٛ لـَ لـذً ٔرـٕد  ـشٔ  ت رـٕدٚ لالقـٛ الٕالـذَٖ باابٍـاٞ بظـا ٌــٕ             ٔقـذ أطـوش   

   ٛ ُ  اابٍاٞ )ركٕس ٔىلٌاذ(, ٔقذ اةو ث ِزٓ الٍتاٟس وـع  ٌتـاٟس دساطـ الـيت  ( 1992) ٔبِٕشوٗظـرت   ٕسوـا

َ  دلـي  أػاسج  ىل  لذً ٔرٕد  شٔ  بني اابٍاٞ وَ ادتٍظني ت ة ٗـٗي  ٛ  ت الٕالـذٖ املشاِ ـٛ,   وشصمـ

اليت أػـاسج ىل  لـذً    Noack and Puschner) (1999, ٔبٕػٍش اةو ث وع  ٌتاٟس دساطٛ ٌٕاك كىا

 ٔالدون. الٕالذَٖ بني العالقٛ وظاساج ت ادتٍظني بني  شٔ  ٔرٕد

كىا اصتموث ٌتاٟس الذساطٛ اذتالٗٛ املتعم ٛ بالوشٔ  بني الـزكٕس ٔاإلٌـاذ وـَ اابٍـاٞ ت       

الــيت  ((De Goede et al,2009 وــع دساطــٛ دٙ رــٕدٙ ٔصوالٟــْ  رــٕدٚ لالقــٛ الٕالــذَٖ ٔاابٍــاٞ  

ٛا باأ داآلباٞ  وَ الذلي وَ ٖذسكَ وضًٖذا أػاسج ٌتاٟزّا ىل  أُ الوتٗاج ٛ  طَ ت و اسٌ  املشاِ ـ

 ٔاملت صشٚ. امل كشٚ

ٔةوظــش ال اصخــٛ وــا ةٕ ــمث ىللٗــْ ٌتــاٟس  ــشٔض الذساطــٛ ) ٗىــا ٖتعمــا خب ــاٟص اابٍــاٞ      

ٔة حرًيا ٔةٍ ًؤا جبـٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ ٔالـيت أٔ ـضث أُ وـتغري طـَ           ااكخش اسة ا اا

اابٍاٞ   ش ِٕ الزٙ اسة ش جبٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍـاٞ طـٕاٞ كىـا ٖـذسكّا الٕالـذاُ أٔ         

اكاـا  ( كإٌا أكخـش ىلدس 21-19كىا ٖذسكّا اابٍاٞ( ب ُ اابٍاٞ رٔٙ الو٠ٛ العىشٖٛ ااكرب طًّا وَ )

دتــٕدٚ لالقــتّي ب بــاّٟي وــَ صٗــد الــذ ٞ ٔالت ــاسب ٔال  ــٕه ٔاطــتخذاً اآلبــاٞ اطــالٗا الضــ ش      

الذا ٠ٛ ٔاصرتاً اآلباٞ ملؼالش اابٍاٞ ٔأ كاسِي ٔاطت اللٗتّي, ِٔزا وا أدسكـْ الٕالـذاُ أًٖضـا, صٗـد     

ًّا قَّٗىــٕا رــٕدٚ لالقــتّي ب بــاّٟي بذس  ٛا أػــاسج الٍتــاٟس ىل  أُ اابٍــاٞ ااكــرب طــ رــٛ وشةوعــٛ و اسٌــ

 باابٍاٞ اا غش طًّا. 

( كإٌا أكخش ٔلًٗا ٌٔضًزا وـَ اابٍـاٞ   21-19 ال ػ  أُ اابٍاٞ الزَٖ ةرتأح ألىاسِي بني )  

اا غش طًٍّا,  و٘ ِزٓ املشصمٛ العىشٖـٛ ٖ ـرتب اابٍـاٞ وـَ ٌّاٖـٛ وشصمـٛ الـتعمي ادتـاوع٘ ٔبذاٖـٛ          

ٚا لمـٜ ة ٗـٗي    طَ الشػذ ٌّٔاٖٛ طَ املشاِ ٛ مما ظتعمّ ًّا ٔأكخش قـذس ًٌا اٌوعال ًٞا ٔاةضا ي أكخش ِذٔ

لالقاةّي ب باّٟي بدشٖ ٛ ةتظي باملٕ ٕلٗٛ ٔالع الٌٗٛ ٔة تعذ لَ التضٗـض أٔ الـتوكري ا ٌوعـال٘,    

ٛا بــاملشاِ ني         ــا و اسٌــ ــا ٔمتاطــكاا ٔد ٠ً ِٔــزا وــا رعمــّي ٖ ــذسُٔ لالقــتّي ب بــاّٟي ب ٌّــا أكخــش قشًب

 اا غش طًّا.

ــٛ أًٖضــا ةتظــي         كىــا     ًٍّا ت ِــزٓ املشصم أُ ٌيــشٚ الٕالــذَٖ لعالقتّىــا ب بٍاّٟىــا ااكــرب طــ

ٚا وــا ٍٖيــش اآلبــاٞ ىل  أبٍــاّٟي ت ِــزٓ املشصمــٛ أٌّــي أ ــ ضٕا أكخــش ٌضــًزا         جبــٕدٚ وشةوعــٛ,  عــاد

ٚا لمــٜ ا طــت اله بــ ساّٟي الؼخ ــٗٛ ٔاختــار وــا ٍٖاطــ ّي وــَ قــشاساج و ــريٖٛ ت          ٔأكخــش قــذس
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ٖدعنــذ ُٔ أٌوظــّي لــْ ت املظــت  ن وــع        صٗــاةّي كاصتٗــاس  ٌــٕ  الذساطــٛ املٍاطــا أٔ ٌــٕ  العىــن الــزٙ 

ــذٖي       ــش دٔس الٕالـــذَٖ ت ِـــزٓ املشصمـــٛ لمـــٜ ة ـ ــا ٖ ت ـ ــاوع٘, ٔسنـ ــٗي ادتـ ــٛ التعمـ دصـــٕهلي وشصمـ

ا طتؼاساج لألبٍاٞ وَ ٔاقع صرباةّي اذتٗاةٗٛ, ِٔزا ااوش ٖضٖـذ وـَ ة ـاسب اآلبـاٞ ٔاابٍـاٞ ٔظتعـن       

ٚا          لالقــتّي أك ــاٞ  ّٗــا أكخــش طــٗدش ٛا باملشاصــن الظــاب ٛ الــيت كــاُ اآلب ــ ــا ٔمتاطــكاا و اسٌ خــش د ٠ً

ٔحتكًىــا ت و ــري أبٍــاّٟي, ٔأكخــش ة ٗٗــًذا ذتشٖــاةّي ٔاطــت الهلي ِٔــزا وــا ٖــؤحش طــمً ا لمــٜ رــٕدٚ   

 لالقتّي ب بٍاّٟي طٕاٞ وَ ٔرّٛ ٌيش اابٍاٞ أٔ اآلباٞ.  

ة ــذٖي بــشاوس لإلسػــاد ااطــشٙ وــَ صــاله وشاكــض اإلسػــاد الٍوظــ٘ بادتاوعــاج امل ــشٖٛ      -1

ٛا لمو٠ـاج ااقـن ت رـٕدٚ العالقـٛ        بّذ  حتظني رٕدٚ العالقٛ بني الٕالذَٖ ٔاابٍـاٞ صا ـ

 وَ الٕالذَٖ رٔٙ املظتٕٖاج التعمٗىٗٛ املتٕطدٛ أٔ وا دٌّٔا.

ه وشصمـــٛ املشاِ ـــٛ امل كـــشٚ ٔاملتٕطـــدٛ ٔاملتـــ صشٚ, ٔة ـــذٖي بـــشاوس ا ِتىـــاً باابٍـــاٞ صـــال -2

ىلسػادٖٛ ذتىـاٖتّي وـَ أصدـاس املخـذساج ٔاإلدوـاُ ٔا ضتـشا  ٔةعضٖـض  ـىٕدِي الٍوظـ٘          

 ٔحتظني لالقتّي ب باّٟي.

ةذسٖا ااص اٟٗني الٍوظٗني ٔاملشػذَٖ الٍوظٗني لمٜ أطالٗا اإلسػاد ااطـشٙ اذتذٖخـٛ    -3

  ٖ ي صــذواج ىلسػــادٖٛ لألطــش لتضظــني رــٕدٚ العالقــٛ بــني الٕالــذَٖ     الــيت متكــٍّي وــَ ة ــذ

ٛا ت وشصمٛ املشاِ ٛ امل كشٚ ٔاملتٕطدٛ.  ٔاابٍاٞ صا 

ة ــذٖي بــشاوس ٔقاٟٗــٛ لمبــاٞ لتــٕلٗتّي ب طــالٗا املعاومــٛ اإلظتابٗــٛ ابٍــاّٟي املــشاِ ني            -4

لٗا الضـ ش  ٔأِىٗٛ الت اسب ٔالذ ٞ ٔال  ٕه ت لالقتّي ب بٍاّٟي ٔشتا ش اطتخذاً أطا

 ال اطٗٛ ت التعاون وع اابٍاٞ املشاِ ني.

بشٌـاوس ىلسػـادٙ لتضظـني رــٕدٚ العالقـٛ بـني الٕالـذَٖ ٔاابٍــاٞ ٔأحـشٓ ت صوـض املؼــكالج          .1

 الظمٕكٗٛ لألبٍاٞ.  

2.  ٛ بشٌـــاوس ٔقــاٟ٘ قـــاٟي لمـــٜ حتظــني رـــٕدٚ لالقـــٛ الٕالــذَٖ باابٍـــاٞ ت الش اِٗـــٛ      المٗــ

 الٍوظٗٛ لألبٍاٞ املشاِ ني.

أمناس التعما ٔأطالٗا وٕارّٛ الضغٕس كىـتغرياج ٔطـٗدٛ لمعالقـٛ بـني رـٕدٚ لالقـٛ        .3

 الٕالذَٖ ٔاابٍاٞ ٔالش اِٗٛ الٍوظٗٛ .  

ٕالذٖـٛ ٔرـٕدٚ لالقـٛ الٕالـذَٖ     ال ىٕد الٍوظ٘ كىتغري وعـذه لمعالقـٛ بـني الضـغٕس ال     .4

 باابٍاٞ كىا ٖذسكّا الٕالذاُ.
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 . داس الوكش العشب٘. ال اِشٚ.اإلسػاد ٔالعالش الٍوظ٘ ااطشٙ(. 1999الذَٖ كوات.)  لالٞ .1

, لٛ دكتــٕسآسطــابٍــاٞ بالٕالــذَٖ ت طــَ املشاِ ــٛ,  لالقــٛ اا (.2007 ا ىــٛ الضِــشاٞ ص ــاب. )  .2

  رتىالٗٛ. راوعٛ ادتضاٟش. كمٗٛ العمًٕ اإلٌظاٌٗٛ ٔا

ٝ  ,(. منش لالقٛ الٕالذَٖ باابٍا2015ٞوٗادٚ ستىٕد ستشٔغ ) .3  ,ة حريِـا لمـٜ املـشاِ ني    ٔوـذ
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