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 اٌّغتخٍص:

اٍزٗلف ايجؾش ايهشف ػّ ػالقخ ايًَٙل االٞغبثٝ ثبيؼٓف يلٚ طالالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ ذ نالنيم 

ذ ايَُالالبػلحذ ايالالٙػٝ ثبيالالناد ذ  ايهشالالف ػالالّ ايؼالقالالخ ثالالّٟ َٗالالبهاد ايَالالًٙل االٞغالالبثٝ عايزؼالالبطف ذ ايزؼالالبِ٘

اإلٞضبه( ٘األكاء األنبكُٞٝ ذ ٘ايهشف ػّ َاللٚ االفالزالف  الٝ كهعالخ ايَالًٙل االٞغالبثٝ ٘ايؼٓالف ثالبفزالف 

( طبيجاًلب ٘طبيجالخ َالّ طالالة 300ايَُالزٙٚ االعزُالبػٝ ٘االقزدالبكٜ ٘ايضكالب ٝ. ٘رهْٙالذ ػٟٓالخ ايجؾالش َالّ ع

زونخ ثُؾب ظالخ نروايشالٟـ ايزبثؼالخ إلكاهح  الو  ايدف األ٘و ايضبْٜٙ ثُلهٍالخ ؽَالّ نًجالُٙ ايضبْٙٞالخ ايُشال

ٍالٓخ ٘اْؾالواف  15.45( ٍالٓخ ثُزٍٙالظ ػُالوٜ 16-15نروايشٟـ ايزؼًُٟٟخ َُّ رزوا٘ػ أػُبهٍٖ َب ثّٟ ع

٘رهْٙذ أك٘اد ايجؾش َّ َكٟبً َٗبهاد ايًَٙل االٞغبثٝ يلٚ طالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ  0.944َؼٟبهٜ 

٘كهعالبد األكاء االنالبكُٞٝ َالّ ٘اقالغ ايَالغالدذ ٘اٍالزُبهح   َ٘كٟبً ايؼٓالف ياللٚ طالالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ

ايَُزٙٚ ايضكب ٝ ٘االعزُبػٝ. ٘أٍرود ْزبئظ ايجؾش ػّ ٘عٙك ػالقٕ اهرجبطٟٕ ٍبيجخ قٙٞالخ كايالٕ اؽدالبئٟب 

ًٍٙل  -ًٍٙل ايزؼبِ٘ -ثّٟ اٍزغبثبد ا واك ايؼٟٓخ ػًٝ َكٟبً َٗبهاد ايًَٙل االٞغبثٝ عًٍٙل ايَُبػلح

 -اإلٞضبه( ٘ايلهعخ ايهًٟخ ذ ٘اٍزغبثبرٍٗ ػًٝ َكٟبً ايؼٓف عايؼٓالف ْؾالٙ ايالناد -بينادايٙػٝ ث -ايزؼبطف

ايؼٓالف ْؾالٙ اياليَالء( ٘ايلهعالخ ايهًٟالخ -ايؼٓالف ْؾالٙ األٍالوح -ايؼٓالف ْؾالٙ ايُُزًهالبد-ايؼٓالف ْؾالٙ ا٠فالوّٞ

دالبئٟب ٘كهعبد ايزؾدٟى ايلهاٍٝ ٘ايَُزٜٙ االعزُبػٝ ٘ايضكب ٝ ذ ٘٘عٙك ػالقٕ اهرجبطٟٕ ٍبيجخ كايٕ اؽ

اٍزغبثبد ا الواك ايؼٟٓالخ ػًالٝ َكٟالبً ايؼٓالف ٘اثؼالبكٔ ٘اٍالزغبثبرٍٗ ػًالٝ اٍالزُبهح ايَُالزٜٙ االعزُالبػٝ  ثّٟ

االعزُالالبػٝ  ٘ايضكالالب ٝ ذ ٘٘عالالٙك ػالقالالٕ اهرجبطٟالالٕ َٙعجالالخ كايالالٕ اؽدالالبئٟب ثالالّٟ األكاء األنالالبكُٞٝ ٘ايَُالالزٜٙ

 ٘ايضكب ٝ 

 

 اء األنبكُٞٝ األك -ايؼٓف  -َٗبهاد ايًَٙل اإلٞغبثٝ : اٌىٍّبد اٌّفتبح١خ
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 ِمذِخ

ثبألكاء األنبكُٞٝ اهرجبطب ٘صٟكب ذ ٘قل أظٗود ايجؾالٙس ٘عالٙك ػالقالخ ثالّٟ  االٞغبثٝٞورجظ ايًَٙل 

األكاء األنالبكُٞٝ يًالالالة ٍ٘الالًٙنٍٗ االعزُالبػٝ ذ  الالبيالالة ايالنّٞ ٞظٗالوِ٘ ايَالالًٙل االعزُالبػٝ االٞغالالبثٝ 

غبيجب َب ٞهِٙ أكائٍٗ األنبكُٞٝ أ ضى َّ أ٘يئم اينّٞ ٞزغبًِٖٙ ا٠فوّٞ ذ ٘ايالالة اينّٞ ياللٍٞٗ ػالقالبد 

ٞغبثٟخ َغ َؼًٍُٟٗ أ ضالى َالّ غٟالوٍٖ  الٝ األكاء األنالبكُٞٝ ٘رهالِٙ ايالالو  َرزٙؽالخ يًَُالبػلح األنبكُٟٞالخ إ

 . (Assefa , 2017)٘ردؾٟؼ هك٘ك ايرؼى

 الٝ رؼيٞالي  نُب أنلد ايؼلٞل َّ ايٓزبئظ ايجؾٙس ٘ايلهاٍبد ك٘ه ايًَٙنٟبد االعزُبػٟالخ اإلٞغبثٟالخ

 ,Berkowitz & Bier) ؽكالب ػًالٛ اإلْغالبى األنالبكُٞٝايزربػالى اإلٞغالبثٝ َالغ ا٠فالوّٞ ٘اْؼهالبً ميالم ال

2014) . 

٘ٞؼل ايًَٙل اإلٞغبثٝ أؽالل ايالالو  ايُُٗالخ  الٝ ؽٟالبح ايالبيالت ٘قالل ركالٙكٔ ْؾالٙ ايٓغالبػ االنالبكُٞٝ ذ 

(El-Mallah , 2020) . 

ؽٟش ٞٓظو إيٛ ايغبْت ايلهاٍٝ ثبػزجالبهٔ َغالبال َُٗالب يًزالجٟالف ذ  البيزؼًٍٟ ايُزتمالى ٞالزُق  ػالّ 

ٙنٟبد اإلٞغبثٟخ  ٝ ايُلهٍخ ٘االكاء األنبكُٞٝ يَٟذ أٖلاف يًزؼًٍٟ  ؾَت ثى أٞضب َزشبثهخ  هوح أِ ايًَ

 (Seligman, 2021) ثشهى ٘صٟف ذ َ٘غ ميم ال ٞؼوف إال ايكًٟى ثشتِ ٖنا ايزربػى

 بيًَٙل اإلٞغبثٝ إماً ال ٞٓردى ػّ رًالم ايُؼزكاللاد ٘األ هالبه ايزالٝ ٞشالهًٗب ايزًُٟالن ػالّ مارالٕ ٘ػالّ 

ٛ ايزدوف ٘ايزؾُى أَبٌ ايظو٘ف ايُؾٟالخ ثٕ ٍٙاء أنبْذ عٟاللح أٌ ٍالٟئخذ  البيزرهٟو يالٌٟ َؼٓالبٔ قلهارٕ ػً

اإل واط  ٝ ايزرالبلوذ أ٘ راليّٟٞ ايٙاقالغ ثالبيٍٖٙ ٘ىفو زالٕ ثبيقٟالبوذ ثالى إْالٕ َاللفى ٞونالي ػًالٛ أ هالبه ايزًُٟالن 

ٍالٟئخ أ٘ رؼوهالٕ  َ٘ؼزكلارٕ ؽٙو قلهارٕذ ٘إٞغبثٟبرٕ  ٝ َٙاعٗخ ايدؼبةذ ٘ػٓالل َٙاعٗالخ ايزًُٟالن يُٙاقالف

يُٙاقف َؤمٞخ َّ قجالى ا٠فالوّٞذ  ئْالٕ ال ٞدالله ؽهُالٕ ثالبيزؼٍُٟ ثتْالٕ نالى ايٓالبً َؤمٞالخذ أ٘ إِ ميالم ْٗبٞالخ 

ايؼبيٍذ ثى ٞٓظو ٘ٞكٍٟ األَٙه ػًٛ ؽكٟكزٗب ٘ثالو  َزيْخذ ٘ٞجؾش ػّ طو  يزؾَٟٓٗبذ ٘ٞؾب٘و ايزؼًٍ َّ 

 (Kendra, 2019, 2) .رغبهثٕ

ٓب٘يذ ايًَٙل اإلٞغبثٝ ؛  كل رٙمالًذ ايلهاٍالبد إيالٛ َغُٙػالخ ٘ ٝ إطبه ثؼ  ايلهاٍبد ايزٝ ر

َّ ايٓزبئظ  ٝ َغبالد ػلٞلح َٓٗب: ٘عٙك  و٘  كايخ ثّٟ ايغَّٟٓ  ٝ ايزؼبطف يدبيؼ اإلْبس َضى كهاٍخ 

( ؽٟالش فًدالذ ٖالنٔ ايلهاٍالبد David et. Al, 2012(ذ ٘كهاٍخ كٞرٟل ٘آفالوّٞ عStein, 2006ٍزّٟ ع

ًٖالب  ٝ ْزبئغٗب إيٛ أِ اإلْبس  أظٗوِ ََزٙٚ َوررغ  ٝ ايزؼبطف َكبهْخ ثبيننٙه. نُب اِ ايالننٙه أقالى ارغب

يًؼرٙ َّ اإلْبسذ ثُٟٓب ال ٞٙعل  و٘  ثّٟ ايننٙه ٘اإلْبس  ُٟب ٞقال  رغٓالت ايؼٓالف ايُزجالبكو َضالى كهاٍالخ 

ًالٝ (. َغ إَهبْٟخ ايزٓجؤ ثبيًَٙل اإلٞغبثٝ يلٚ األ الواك ثالبيزؼوف ػDavid et. Al, 2012كٞرٟل ٘آفوّٞ ع

 (.Weymans, 2018ايُزغٟواد ايَُزقلَخ َضى كهاٍخ ع

٘ ٝ هٙء ثؼ  ايلهاٍبد ايزٝ رٓب٘يذ ايؼٓف يلٚ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ ؛  كل رٙمالًذ ثؼال  

٘ايزالٝ (Brentzaehribger,2009)ايلهاٍبد إيٛ َغُٙػخ َّ ايٓزالبئظ  الٝ َغالبالد ػلٞاللح َٓٗالب كهاٍالخ 

يالٛ رقرٟالف ايؼٓالف َالّ أُٖٗالب: ؽضالٙه ا٠ثالبء االعزُبػالبد رٙمًذ إيٛ َغُٙػخ َّ ايؼٙاَى ايزٝ رؤكٜ إ

 .ايزٝ رؼكلٖب إكاهح ايُلهٍخذ ٘أِ ٞهْٙٙا ػًٛ كهاٞخ ٘ػًٍ نبَى ثُب ٞكٌٙ ثٕ األثٓبء كافى ٘فبهط ايُلهٍالخ
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 ,Doob & Macلهاٍالخ عننُب رٍَٗ ٍ٘بئى اإلػالٌ ثل٘ه نجٟو  ٝ اهرربع َْالجخ ايؼٓالف ياللٚ ايُالواٖكّٟ 

ى ايُلهٍالالٟخ َالالّ أنضالالو ايؼٙاَالالى ايزالالٝ ُٞهالالّ أِ رَالالبػل ػًالالٛ اْزشالالبه ايؼٓالالف ثالالّٟ (. نُالالب ردؼالالل ايؼٙاَالال2018

ايالبيجالالبدذ رًٟٗالالب ثبيُورجالالخ ايضبْٟالالخ ايؼٙاَالالى ايشقدالالٟخذ صالالٍ ايؼٙاَالالى ايقبمالالخ ثٍٙالالبئى اإلػالالالٌذ ٘ثبيُورجالالخ 

 (.2012األفٟوح عبءد ايؼٙاَى األٍوٞخ َضى كهاٍخ ايغٓبٌ ع

 اإلعبثخ ػّ األٍئًخ ا٠رٟخ:ٞؾب٘و ايجؾش ايؾبيٝ : ِشىٍخ اٌجحج ٚأعئٍتٗ

ٖالالى رٙعالالل ػالقالالخ اهرجبطٟالالخ ٍالالبيجخ ماد كاليالالخ إؽدالالبئٟخ ثالالّٟ كهعالالبد َٗالالبهاد ايَالالًٙل االٞغالالبثٝ 

 ٘كهعبد ًٍٙل ايؼٓف يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ؟. 

ٖالالى رٙعالالل ػالقالالخ اهرجبطٟالالخ َٙعجالالخ ماد كاليالالخ إؽدالالبئٟخ ثالالّٟ كهعالالبد َٗالالبهاد ايَالالًٙل االٞغالالبثٝ 

 ٝ يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ؟. ٘كهعبد األكاء األنبكُٞ

ٖى رٙعل ػالقخ اهرجبطٟخ َٙعجخ ماد كاليالخ إؽدالبئٟخ ثالّٟ َٗالبهاد ايَالًٙل االٞغالبثٝ ٘ايَُالزٙٚ 

 االعزُبػٝ ٘ايضكب ٝ يألٍوح يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ ؟ 

ٖالالى رٙعالالل ػالقالالخ ماد كاليالالخ إؽدالالبئٟخ ثالالّٟ ايؼٓالالف ٘ايَُالالزٙٚ االعزُالالبػٝ ٘ايضكالالب ٝ يألٍالالوح يالاللٜ 

 يُوؽًخ ايضبْٙٞخ؟ طالة ا

ٖى رٙعل ػالقخ ماد كاليخ إؽدبئٟخ ثّٟ كهعبد األكاء األنبكُٞٝ ٘ايَُزٙٚ االعزُبػٝ ٘ايضكب ٝ 

 يألٍوح يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ؟ 

 ٞٗلف ايجؾش ايؾبيٝ إيٛ:: أ٘ذاف اٌجحج

ثٝ ايهشف ػّ ايؼالقخ اهرجبطٟالخ ٍالبيجخ ماد كاليالخ إؽدالبئٟخ ثالّٟ كهعالبد َٗالبهاد ايَالًٙل االٞغالب

 ٘كهعبد ًٍٙل ايؼٓف يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ.. 

ايهشف ػّ ايؼالقخ اهرجبطٟخ َٙعجخ ماد كاليخ إؽدالبئٟخ ثالّٟ كهعالبد َٗالبهاد ايَالًٙل االٞغالبثٝ 

 ٘كهعبد األكاء األنبكُٞٝ يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ.. 

ٞغبثٝ ٘ايَُزٙٚ ايهشف ػّ ايؼالقخ اهرجبطٟخ َٙعجخ ماد كاليخ إؽدبئٟخ ثّٟ َٗبهاد ايًَٙل اال

 االعزُبػٝ ٘ايضكب ٝ يألٍوح يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ . 

ايهشف ػّ ايؼالقخ ماد كاليخ إؽدبئٟخ ثالّٟ ايؼٓالف ٘ايَُالزٙٚ االعزُالبػٝ ٘ايضكالب ٝ يألٍالوح ياللٜ 

 طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ. 

بػٝ ايهشالالف ػالالّ ايؼالقالالخ ماد كاليالالخ إؽدالالبئٟخ ثالالّٟ كهعالالبد األكاء األنالالبكُٞٝ ٘ايَُالالزٙٚ االعزُالال

 ٘ايضكب ٝ يألٍوح يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ. 

 رهُّ أُٖٟخ ايجؾش ايؾبيٝ ػًٛ ايٓؾٙ ايزبيٝ :: أ١ّ٘خ اٌجحج
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ٞؼل ايجؾش َلفالً يرٍٗ رٙعٗالبد طالالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ ْؾالٙ ا٠فالوّٞ ٘أٖالٍ األثؼالبك اإلَْالبْٟخ  -

ٞؼالٝ ايرومخ يرٍٗ َٗبهاد ايَالًٙل ٘ايَٟهٙيٙعٟخ ايزٝ رؾلك رٙعٗبرٗب َ٘زالًجبرٗب َّ ا٠فوّٞذ ٘ايجؾش 

 االٞغبثٝ  ٝ ػالقزُٗب ثًَٙل ايؼٓف.

إػلاك َكٟبٍّٟ يكٟبً ايًَٙل االٞغالبثٝ ٘ايؼٓالف يالالالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ نئهالب خ ٖبَالخ يُهزجالخ  -

ايكٟبً ايٓرَٝ رؾب٘و َّ فاليُٗب همل َرٌٗٙ ايًَٙل االٞغبثٝ ٘أْٙاػٕ ذ ٘ثٓبء َكٟبً يًؼٓف ٞدًؼ َّ 

 وٞخ يٗنٔ ايرئخ َّ ايالالة أٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ.ايجٟئخ ايُد

رهُّ أُٖٟخ ايغبْت ايؼًُٝ يًلهاٍخ َٙهٙع ايجؾش  ٝ َلٚ اٍزربكح ايؼبًَّٟ  ٝ َغالبو ايزُٟٓالخ  -

 ايجشوٞخ ٘اإله بك ايٓرَٝ ٘ايدؾخ ايٓرَٟخ.

ايٓرَالٟخ إِ ايجؾش ايواّٖ قل رُٗالل ايالوٞالف يلهاٍالبد ََالزكجًٟخ يًزؼالوف ػًالٛ ثؼال  ايُزغٟالواد  -

 ايزٝ رَبػل ايالالة ػًٛ رؾكٟف أػًٛ ََزٙٚ َّ ايًَٙل االٞغبثٝ ثُب ٞهرى فر  كهعخ ايؼٓف يلٍٞٗ.

ُٞهّ االٍزربكح َّ ْزبئظ ايجؾش  ٝ ثٓبء ايجواَظ ايزلهٞجٟخ ػًٛ ايَُزٙٚ ايٙقبئٝ ٘يٌٟ ايؼالعٝ  -

  كظ  ال ْٓزظو ؽل٘س األىَبد ؽزٛ ْجلأ  ٝ طو  أثٙاة االٍزشربء.

 رزؾلك َربٍٖٟ ايجؾش  ٝ ايُربٍٖٟ األٍبٍٟخ ا٠رٟخ:: ِٚصطٍحبد اٌجحج ِفب١ُ٘ -

ٞؼوف ايًَٙل االٞغبثٝ إعوائٟبً ثتْٗب ايُكجٙو َّ ايًَٙل ايَٜٙ :  Positive Behaviorاٌغٍٛن اال٠جبثٟ 

ؽَت َؼبٟٞو ايغُبػخ ذ ايزالٝ رَالًهٕ ايرئالبد ماد ايؼُالو ايٙاؽالل ذ ٘ايزالٝ رٓدالت آصبهٖالب إَالب كافالى ايرالوك 

ٙاك ٘ايوهالالب ذ أ٘ فبهعالالٕ نؾُبٞالالخ ا٠فالالوّٞ" . ٘ٞزؾالاللك ثبيلهعالالخ ايزالالٝ ٞؾدالالى ػًٟٗالالب ايالبيالالت ػًالالٛ نالالبيز

 االٞضبه(.-ايٙػٝ ثبيناد-ايَُبػلح-ايزؼبِ٘-ايُكٟبً ايَُزقلٌ  ٝ ايلهاٍخ ٘أثؼبكٔ عايزؼبطف

 ٞؼالالوف ايؼٓالالف إعوائٟالالب ػًالالٝ أْالالٕ االٍالالزغبثخ ايزالالٝ ٞكدالالل ثٗالالب مالالبؽجٗب إيؾالالب  األمٚ أ٘:  Violenceاٌعٕففف 

ايضوه ايُبكٜ ٘ايٓرَٝ ثبيناد أ٘ األ القب  أ٘ ايُٙهالٙػبد االفالوٜ ذ ٘رالؤكٜ إيالٝ ميالم ذ ٘ميالم  الٝ 

مالالٙهرٕ ايغَالاللٞخ ٘ايٓرَالالٟخ. ٘ٞزؾالاللك ثبيلهعالالخ ايزالالٝ ٞؾدالالى ػًٟٗالالب ايالبيالالت ػًالالٛ ايُكٟالالبً ايَُالالزقلٌ  الالٝ 

ٙ ايؼٓالالف ايُٙعالالخ ْؾالال -ايؼٓالالف ايُٙعالالخ ْؾالالٙ ا٠فالالوّٞ  -ايلهاٍالالخ ٘أثؼالالبكٔ عايؼٓالالف ايُٙعالالخ ْؾالالٙ ايالالناد 

 ايؼٓف ايُٙعخ ْؾٙ اييَالء(. -ايؼٓف ايُٙعخ ْؾٙ األٍوح -ايُُزًهبد 

ٞؼوف االكاء األنبكُٞٝ إعوائٟب ػًٝ إْٔ َؾدًخ َب رؼًُٕ : Academic Performanceاألداء األوبد٠ّٟ 

٘ٞزؾلك ثبيلهعخ ايزالٝ  ايالبيت  ٝ ايؼبٌ ايلهاٍٝ َّ َؼبهف َ٘ٗبهاد ٘فجواد كافى ايُٓبٖظ ايلهاٍٟخ.

 ٟٗب ايالبيت ػًٛ اَزؾبِ ْٗبٞخ ايؼبٌ ايلهاٍٝ.ٞؾدى ػً

 دساعبد عبثمخ

 ,Stein ٝ إطبه ثؼ  ايلهاٍبد رٓب٘يذ ايًَٙل اإلٞغبثٝ ٘ثؼ  ايُزغٟواد ذ رٙمًذ كهاٍخ ع

 ,David et. al( إيالٛ  ٘عالٙك  الو٘  كايالخ ثالّٟ ايغَٓالّٟ  الٝ ايزؼالبطف يدالبيؼ اإلْالبس. ٘كهاٍالخ ع2006

ًٖالب يًؼرالٙ ( إيٛ أِ اإلْبس أظٗوِ ََزٙٚ 2012 َوررغ  ٝ ايزؼبطف َكبهْخ ثبيننٙهذ ٘أِ ايننٙه أقى ارغب

َّ اإلْبسذ ثُٟٓب ال ٞٙعل  و٘  ثّٟ ايننٙه ٘اإلْبس  ُٟالب ٞقال  رغٓالت ايؼٓالف ايُزجالبكو. ٘كهاٍالخ ُ٘ٞالبْي 

( إيٛ إَهبْٟخ ايزٓجؤ ثبيًَٙل اإلٞغبثٝ يلٚ األ واك ثُؼًَٟٙخ ايُزغٟالواد ايَُالزقلَخ. Weymans, 2018ع
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(  ايزٝ رٙمالًذ إيالٛ أِ ََالزٙٚ نالال َالّ ايٟكظالخ ايؼكًٟالخ ٘ايزؼالبطف نبْالب ثلهعالخ 2020ايضجٟبْٝذكهاٍخ ع

َٓقرضخ علاذ ثُٟٓب ََزٙٚ ايًَٙل االعزُبػٝ اإلٞغبثٝ عبء ثلهعالخ َزٍٙالالخ. رٙعالل ػالقالخ طوكٞالخ ثالّٟ 

و٘  ثالّٟ األثؼبك ايقَُخ يًٟكظخ ايؼكًٟخ ٘نالال َالّ ايزؼالبطف ٘ايَالًٙل االعزُالبػٝ اإلٞغالبثٝ. نالنيم رٙعالل  ال

اٍزغبثبد ػٟٓخ ايجؾش طجكب يُزغٟو ايٓٙع االعزُبػٝ يَُزٙٚ ايٟكظالخ ايؼكًٟالخ يدالبيؼ ايالننٙهذ ٘ الو٘   الٝ 

ََالالزٙٚ ايزؼالالبطف يدالالبيؼ االْالالبسذ  ُٟالالب ال رٙعالالل  الالو٘  ثالالّٟ اٍالالزغبثبد ػٟٓالالخ ايجؾالالش يَُالالزٙٚ ايَالالًٙل 

 .االعزُبػٝ اإلٞغبثٝ.

رٙمالالالالالًذ كهاٍالالالالالخ "  ٘ الالالالالٝ إطالالالالالبه ثؼالالالالال  ايلهاٍالالالالالبد رٓب٘يالالالالالذ ايؼٓالالالالالف ٘ثؼالالالالال  ايُزغٟالالالالالوادذ

إيالالٛ َغُٙػالالخ َالالّ ايؼٙاَالالى ايزالالٝ رالالؤكٜ إيالالٛ رقرٟالالف ايؼٓالالف َالالّ أُٖٗالالب:  Brentzaehribger,2009)ع

ؽضٙه ا٠ثبء االعزُبػبد ايزٝ رؼكاللٖب إكاهح ايُلهٍالخذ ٘أِ ٞهْٙالٙا ػًالٛ كهاٞالخ ٘ػًالٍ نبَالى ثُالب ٞكالٌٙ ثالٕ 

ٛ أِ ٍ٘البئى اإلػالالٌ ( ايزٝ رٙمًذ إيالDoob & Mac, 2018٘كهاٍخ ع .األثٓبء كافى ٘فبهط ايُلهٍخ

( إيٛ أِ ََالزٙٚ 2022رٍَٗ ثل٘ه نجٟو  ٝ اهرربع َْجخ ايؼٓف يلٚ ايُواٖكّٟ. ٘رٙمًذ كهاٍخ عَٗلٞخذ

ايؼٓف ايُلهٍٝ َوررغ يلٚ ايالرى ٘أِ ََزٙٚ ايلا ؼٟخ يإلْغبى ايلهاٍٝ َٓقر  يلٞالٕ ٘أْالٕ رٙعالل ػالقالخ 

ايزالالٝ  (2020ايلهاٍالالٝ. ٘كهاٍالالخ عايشالالُبًٞخ ذٍالالبيجخ كايالالخ إؽدالالبئٟب ثالالّٟ ايؼٓالالف ايُلهٍالالٝ ٘ايلا ؼٟالالخ يإلْغالالبى 

أظٗالالود ٘عالالالٙك  الالالو٘  ماد كاليالالالخ إؽدالالبئٟخ ثالالالّٟ ََالالالزٙٚ ايؼٓالالالف ايُٙعالالٕ ثالالالبفزالف َزغٟالالالواد "ايؾبيالالالخ 

( ايزالٝ أٍالرود 2021٘كهاٍالخ عايَالٟلذ "االعزُبػٟخذ ٘ايَُزٙٚ ايزؼًُٟٝذ ٘ايؼُوذ ٘ايزورٟالت ثالّٟ األ الكبء

 .ػّ ٘عٙك ػالقخ ٍبيجخ ثّٟ ايؼٓف ٘ايزؾدٟى

 اٌجحج فشٚض 

 اعتٕبداً إٌٝ ِشىٍخ اٌجحج ٚأ٘ذافٙب ٌٙب ٠ّىٓ ص١بغخ فشٚض اٌجحج عٍٝ إٌحٛ اٌتبٌٟ:

-"رٙعل ػالقخ اهرجبطٟخ ٍبيجخ ماد كاليخ إؽدبئٟخ ثّٟ كهعبد َٗبهاد ايَالًٙل االٞغالبثٝ عايزؼالبطف (1ع

االٞضالبه( ٘ايلهعالخ ايهًٟالخ ٘كهعالبد ايؼٓالف عايؼٓالف ايُٙعالخ -ايٙػٝ ثبيالناد-ايَُبػلح-ايزؼبِ٘

ايؼٓالف ايُٙعالخ  -ايؼٓالف ايُٙعالخ ْؾالٙ ايُُزًهالبد  -ايؼٓف ايُٙعخ ْؾٙ ا٠فوّٞ  -ْؾٙ ايناد 

 ايؼٓف ايُٙعخ ْؾٙ اييَالء( ٘ايلهعخ ايهًٟخ يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ".  -ٍوحْؾٙ األ

-"رٙعل ػالقخ اهرجبطٟخ َٙعجخ ماد كاليخ اؽدبئٟٕ ثّٟ كهعبد َٗبهاد ايًَٙل االٞغبثٝ عايزؼبطف (2ع

االٞضالالبه( ٘ايلهعالالخ ايهًٟالالخ ٘كهعالالبد األكاء األنالالبكُٞٝ يالاللٜ -ايالالٙػٝ ثبيالالناد-ايَُالالبػلح-ايزؼالالبِ٘

 ايضبْٙٞخ". طالة ايُوؽًخ

-"رٙعل ػالقخ اهرجبطٟخ َٙعجخ ماد كاليخ إؽدبئٟخ ثّٟ كهعبد َٗبهاد ايًَٙل االٞغبثٝ عايزؼبطف (3ع

االٞضالالبه( ٘ايلهعالالخ ايهًٟالالخ ٘ايَُالالزٙٚ االعزُالالبػٝ ٘ايضكالالب ٝ -ايالالٙػٝ ثبيالالناد-ايَُالالبػلح-ايزؼالالبِ٘

 يألٍوح يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ " 

ايؼٓالف ايُٙعالخ  -ايؼٓالف عايؼٓالف ايُٙعالخ ْؾالٙ ايالناد  "رٙعل ػالقخ ماد كاليخ إؽدالبئٟخ ثالّٟ كهعالبد (4ع

ايؼٓالف ايُٙعالخ  -ايؼٓف ايُٙعالخ ْؾالٙ األٍالوح -ايؼٓف ايُٙعخ ْؾٙ ايُُزًهبد  -ْؾٙ ا٠فوّٞ 

ْؾٙ اييَالء( ٘ايلهعالخ ايهًٟالخ ٘ايَُالزٙٚ االعزُالبػٝ ٘ايضكالب ٝ يألٍالوح ياللٜ طالالة ايُوؽًالخ 

 ايضبْٙٞخ" 
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د األكاء األنالالبكُٞٝ ٘ايَُالالزٙٚ االعزُالالبػٝ ٘ايضكالالب ٝ "رٙعالالل ػالقالالخ ماد كاليالالخ إؽدالالبئٟخ ثالالّٟ كهعالالب (5ع

 يألٍوح يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ" 

اػزُالاللد ايجؾالالش ػًالالٛ ايُالالٓٗظ ايٙمالالرٝ االهرجالالبطٝ ايُكالالبهِ عٖ٘ٙػًُٟالالخ ايجؾالالش ؽالالٙو : ِٕٙفف ا اٌجحففج- 

 ايظبٖوح ايٓرَٟخ نُب ٖٝ قبئُٕ  ٝ ايؾبهو ٘٘مرٗب ٘مرب كقٟكالب ٘ررَالٟوٖب ثٗاللف انزشالبف ايؼالقالبد ثالّٟ

ػٓبموٖب ا٘ثّٟ ايظٙاٖو ايزؼًُٟٟالخ ٘ايٓرَالٟخ األفالوٚ ٘ايزٙمالى َالّ فالالو ميالم إيالٛ رؼًُٟالبد ماد َؼٓالٝ 

 ثبيَٓجخ يٗب.  

 رزُضى ػٟٓخ ايجؾش  ٝ َغُٙػزّٟ: ع١ٕ خ اٌجحج: -

ذ رٍ افزٟبهٖب يؾَبة ايقدبئ  ايَٟهَٙزوٞخ ألك٘اد ايجؾشذ ٘قل ثًال  ٌّجّٛعخ االعتطالع١خا -

ة ايدالف األ٘و ايضالبْٜٙ ثُلهٍالخ ؽَالّ نًجالُٙ ايضبْٙٞالخ ايُشالزونخ ثُؾب ظالخ ( طبيت َّ طالال50ػلكٖب ع

( ٍالٓخ ثُزٍٙالظ 16-15نروايشٟـ ايزبثؼخ إلكاهح  و  نروايشٟـ ايزؼًُٟٟخ َُالّ رزالوا٘ػ أػُالبهٍٖ َالب ثالّٟ ع

 . 0.891ٍٓخ ٘اْؾواف َؼٟبهٜ  15.3ػُوٜ 

ايدالف األ٘و ايضالبْٜٙ طبيجاًلب ٘طبيجالخ َالّ طالالة ( 300ثًال  ػاللكٖب ع ِجّٛعخ اٌجحج اٌٛصف١خ: -

ثُلهٍالالخ ؽَالالّ نًجالالُٙ ايضبْٙٞالالخ ايُشالالزونخ ثُؾب ظالالخ نروايشالالٟـ ايزبثؼالالخ إلكاهح  الالو  نروايشالالٟـ ايزؼًُٟٟالالخ 

ٍالٓخ ٘اْؾالواف  15.45( ٍالٓخ ثُزٍٙالظ ػُالوٜ 16-15َُّ رزوا٘ػ أػُبهٍٖ َب ثّٟ ع ثُؾب ظخ نروايشٟـ

 0.944َؼٟبهٜ 

   أدٚاد اٌجحج: -

 ٍ اٍزقلاٌ األك٘اد ا٠رٟخ:يًزؾكف َّ مؾخ  و٘ض ايجؾش ايؾبيٝ ر

 ِم١بط ِٙبساد اٌغٍٛن اال٠جبثٟ ٌذٜ طالة اٌّشحٍخ اٌخب٠ٛٔخ     إعذاد / اٌجبحخ١ٓ  -1

 قٟبً َٗبهاد ايًَٙل االٞغبثٝ يلٚ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ  اٌٙذف ِٓ اٌّم١بط:

 ( ػجبهح َٙىػخ ػًٛ فَُخ َٗبهاد ٖٝ :75ٞزهِٙ ايُكٟبً َّ عٚصف اٌّم١بط: 

: قاللهح طبيالالت ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالالخ ػًالالٛ أِ ٞضالغ ْرَالالٕ َٙهالغ  الالق  أفالالوذ ٘أِ األٚي: اٌتعففبطفاٌجعفذ  -

ٞزُضى َشبػؤ ٘أؽبٍَٟٕ  ٝ َٙقف َب ٘ٞزدوف ٘ الف رًالم ايُشالبػو اٞغبثٟالبً. ٘ٞضالٍ ايؼجالبهاد 

 (.15-1ع

: قلهح طبيت ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ ػًٛ َشبهنخ  ق  آفو أ٘ أنضو  ٝ إْغبى ٖاللف اٌتعبْٚ اٌجعذ اٌخبٟٔ: -

-16بذ ثؾٟش ٞؼٙك ػًٛ ايغُٟغ ثبيٓرغذ ٘كِ٘ اْزظبه َكبثى أ٘ ػبئل فبهعٝ. ٘ٞضٍ ايؼجبهاد عَ

30.) 

قلهح طبيت ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ ػًٛ أكاء  ؼى م٘  بئلح يشق  آفوذ ٞتفالن  الهى اٌجعذ اٌخبٌج: اٌّغبعذح:  -

 رجالالوع أ٘ َؼالالو٘ف أ٘ رالاللفى طالالبهٜءذ ٘قالالل ٞٓالالالٜٙ ػًالالٛ إصبثالالبد فبهعٟالالخ عاعزُبػٟالالخ(ذ ٘إصبثالالبد

 (.45-31كافًٟخ عمارٟخ( يًُؤكٜ يٕ. ٘ٞضٍ ايؼجبهاد ع
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ثدالربرٍٗ  : ٖٙ ؽبيخ ْرَٟخ ٞؼالٝ طبيالت ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ ايٓالبً َالّ فاليٗالباٌجعذ اٌشاثع: اٌٛعٟ ثبٌزاد -

 (.60-46. ٘ٞضٍ ايؼجبهاد ع َ٘شبػوٍٖ ٘ردو برٍٗ

ًالت قلهح طبيت ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ ػًٛ أِ ٞدكاللٌم ايُالو: : اإل٠خبس اٌجعذ اٌخبِظ: - ٔ ػًالٛ ْرَالٕ  الٝ عه ءد غٟالوه

 (.75-61ايٓرغ يٕ ٘ك غ ايضو ػٕٓ. ٘ٞضٍ ايؼجبهاد ع

( يالٍالزغبثبد عكائُالب 1 – 2 -3رتفن نى ػجبهح كهعخ رزوا٘ػ َب ثالّٟ عطش٠مخ تصح١ح اٌّم١بط:  

ْبكهاً( ػًُب ثتِ  كواد ايُكٟبً ردؾؼ  الٝ ارغالبٔ َٙعالت ٘ال رٙعالل  كالواد ردالؾؼ  الٝ االرغالبٔ  -أؽٟبْب –

ٖالالنا ٞؼٓالالٝ أِ ايلهعالالخ ايُوررؼالالخ ػًالالٛ ايُكٟالالبً رشالٟو إيالالٛ اَالالزالل ايرالالوك قالالله ػالالبيٝ َالالّ َٗالالبهاد ايؼهَالٝ ٘

إيٛ اَزالل ايروك قله هئٟى َّ ايًَٙل االٞغبثٝ ٖ٘هالنا  ايُٓقرضخايًَٙل االٞغبثٝ ذ ثُٟٓب رشٟو ايلهعخ 

ة ٘ ( كهعالالخ ٖ٘الالٝ رُضالالى أقالالى كهعالالخ ُٞهالالّ أِ ٞؾدالالى ػًٟٗالالب ايالالالال75رزالالوا٘ػ كهعالالبد ايُكٟالالبً َالالب ثالالّٟ ع

 ( ٖ٘ٝ أقدٛ كهعخ ُٞهّ أِ ٞؾدى ػًٟٗب ايالبيت .225ع

 اٌتحمك ِٓ اٌىفبءح اٌغ١ىِٛتش٠خ ٌّم١بط ِٙبساد اٌغٍٛن اال٠جبثٟ: -

( َالّ طالالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ " َغُٙػالخ ايجؾالش االٍالزالالػٟخ" 50رٍ افزجبه َغُٙػالخ قٙاَٗالب ع

 ٘ميم ثٗلف ايزؾكف َّ ايهربءح ايَٟهَٙزوٞخ يًُكٟبً.

 اٌّم١بط :صذق  -]أ[

: ٞزُضالالى  الالٝ َالاللٜ رُضٟالالى ايُكٟالبً يًُٟالالبكّٞ أ٘ ايرالالو٘ع ايُقزًرالالخ يًظالالبٖوح ايزالالٝ صفذق اٌّحتففٜٛ -

ٞكَٟالالٗب ٘ الالٝ َوؽًالالخ إػالاللاك ايُكٟالالبً ا الالزكذ ػجالالبهاد ايُكٟالالبً ايؾالالبيٝ َالالّ َواعؼالالٕ ايؼلٞالالل َالالّ ايُكالالبٌٟٞ 

(ذ ٘ننيم ايلهاٍبد ايَبثكخ ذ ٖ٘نا ٞلو أِ َؾزٜٙ 2018؛  ُٗٝذ2020؛ ايهرٙهٜذ2013نُكٟبً عثهٟوذ

 زف َّ َدبكه ماد مًخ ٘صٟكخ ثبيظبٖوح. ايُكٟبً ا 

: رالالٍ ؽَالبة َؼبَالالى االهرجالبط ثالالّٟ ايُكٟالبً ايؾالالبيٝ ذ َ٘كٟالبً ايَالالًٙل صفذق اٌّحففه اٌخفبسجٟ -

ثالّٟ ايُكٟبٍالّٟ  0.85( ٘عالبء َؼبَالى االهرجالبط 2013االٞغبثٝ يلٚ طالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ إػاللاك/ ثهٟالوع

 ػًٛ ايزورٟت.0.84ذ  0.87ف . َ٘غ ثؼلٜ االٞضبه ٘ايزؼبط0.01ٖ٘ٙ كاو ػٓل ََزٙٚ 

 رٍ ؽَبة صجبد ايُكٟبً نُب ًٞٝ :حجبد اٌّم١بط :  -]ة[

: ؽَت َؼبَى ايضجبد ثالوٞكالخ ايزالجٟالف ٘إػالبكح حغبة اٌخجبد ثطش٠مخ اٌتطج١ك ٚإعبدح اٌتطج١ك -

( 50( َٞٙبً ٘ميم ػًٛ ػٟٓخ قٙاَٗالب ع15رالجٟف ايُكٟبً ػًٛ َغُٙػخ ايجؾش االٍزالالػٟخ ثربه  ىَٓٝ ع

بً َالالّ طالالالة ايُوؽًالالخ ايضبْٙٞالالخ ثُلهٍالالخ ؽَالالّ نًجالالُٙ ايضبْٙٞالالخ ايُشالالزونخ ثُؾب ظالالخ نروايشالالٟـ ايزبثؼالالخ طبيجالال

 ( رًم ايٓزبئظ.1إلكاهح  و  نروايشٟـ ايزؼًُٟٟخ ذ ٘ٞٙهؼ عل٘و ع

ثبٍالالزقلاٌ َؼبكيالالخ أيرالالب نوْ٘جالالبؿ ػًالالٛ َغُٙػالالخ ايجؾالالش  حغففبة اٌخجففبد ثّعبدٌففخ أٌفففب وشٚٔجففب : 

جالبً َالّ طالالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ ثُلهٍالخ ؽَالّ نًجالُٙ ايضبْٙٞالخ ايُشالزونخ ( طبي50االٍزالالػٟخ ٘قٙاَٗالبع

 ( رًم ايٓزبئظ.1ثُؾب ظخ نروايشٟـ ايزبثؼخ إلكاهح  و  نروايشٟـ ايزؼًُٟٟخ ٘ٞٙهؼ عل٘و ع

رالٍ ؽَالبة صجالبد ايُكٟالبً ثالوٞكالخ ايزغيئالخ ايٓدالرٟخ حغبة اٌخجبد ثطش٠مخ اٌتجضئفخ إٌصفف١خ:  -

 ( رًم ايٓزبئظ.1الالػٟخ ذ ٘ٞٙهؼ عل٘و ع٘ميم ػًٛ َغُٙػخ ايجؾش االٍز
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 ( ؽَبة صجبد َكٟبً َٗبهاد ايًَٙل االٞغبثٝ 1عل٘و ع

 األثعبد
اٌتطج١ك ٚإعبدح 

 اٌتطج١ك
 ِغتٜٛ اٌذالٌخ اٌتجضئخ إٌصف١خ أٌفب وشٚٔجب 

 0701 **0774 **0779 **0771 عٍٛن اٌّغبعذح

 0701 **0779 **0778 **0777 عٍٛن اٌتعبْٚ

 0701 **0784 **0787 **0786 عٍٛن اٌتعبطف

 0701 **0784 **0789 **0792 اٌٛعٟ ثبٌزاد

 0701 **0778 **0786 **0784 اإل٠خبس

 0701 **0789 **0788 **0793 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

 0701)**( تعٕٟ أْ اٌم١ّخ داٌخ عٕذ ِغتٜٛ 

 إعذاد / اٌجبحخ١ٓ ِم١بط اٌعٕف ٌذٜ طالة اٌّشحٍخ اٌخب٠ٛٔخ  -2

ٞٗلف ٖنا ايُكٟبً إيٛ قٟالبً كهعالخ ايؼٓالف ياللٚ طالالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ ذ  اٌّم١بط:اٌٙذف ِٓ 

 ٘قل َو ثٓبء ايُكٟبً ثبيقالٙاد ا٠رٟخ:

( ػجالبهح 15( ػجالبهح َٙىػالخ ػًالٛ فَُالخ أثؼالبك ثهالى ثؼالل ع75ٞزهِٙ ايُكٟبً َّ عٚصف اٌّم١بط: 

:ٖٝ 

٘هالوه َؼٓالٜٙ أ٘ ثاللْٝ : ٘ٞكدالل ثالٕ ٍالًٙل َٙعالٕ َالّ ايالبيالت إليؾالب  أمٚ اٌعٕف ٔحفٛ اٌفزاد

ثبيٓرٌ َضى قضٍ األظالب و ؽزالٛ راللَٛ ٘اإلهالواة ػالّ ايالؼالبٌ َ٘شالبٖلح أ الالٌ ايؼٓالف ٘ايضالوة ٘رُيٞالف 

 (.15-1٘ٞضٍ ايؼجبهاد ع ايُالثٌ ْ٘زف ايشؼو ٘ايدواؿ ثدٙد ػبيٝ.

: ٘ٞكدل ثٕ ًٍٙل َٙعٕ َّ ايالبيت أليؾب  أمٜ ثاللْٝ أ٘ يرظالٝ أ٘ َؼٓالٜٙ اٌعٕف ٔحٛ ا٢خش٠ٓ

ى إٍزؼُبو ايقشْٙخ َغ اييَالء ٘اإلػزلاء ايغَلٜ ػًٛ ايُلهٍّٟ ٘ايَقوٞخ َّ اييَالء  ٝ ثب٠فوّٞ َض

ايُلهٍخ َ٘كبطؼخ ايُلهٍّٟ أصٓبء ايلهً ٘إ بػخ ايرٙهٛ ٘ايضغٟظ أصٓالبء اياللهً ٘ػاللٌ إؽزالواٌ ايًالٙائؼ 

 (.30-16٘ٞضٍ ايؼجبهاد ع ٘ايكٙاّْٟ َّ اإلكاهح ايُلهٍٟخ.

َٙعالٕ َالّ ايالبيالت إلرالالف ٘رقوٞالت ايُُزهالبد ايؼبَالخ َٓٗالب  : ٖ٘ٙ ٍالًٙلاٌعٕف ٔحٛ اٌّّتٍىبد

٘ايقبمخ َضى ايهزبثالخ ػًالٛ طالب٘الد ٘عاللهاِ ايُلهٍالخ ٘رشالٕٙٞ نزالت اياليَالء ثالبأليٙاِ ٘هٍالٍ هٍالَٙبد 

 (.45-31٘ٞضٍ ايؼجبهاد ع ََٟئخ ػًٛ ايَجٙهح ٘ايغلهاِ.

ٝ ٘يرظالالٝ ٘ٞكدالالل ثالالٕ ٍالالًٙل َٙعالالٕ َالالّ ايالبيالالت أليؾالالب  أمٜ ثالاللْ اٌعٕففف اٌّٛجففخ ٔحففٛ األعففشح:

 (.60-46٘ٞضٍ ايؼجبهاد ع َ٘ؼٜٓٙ ثت واك أٍورٕ َضى إٍزؼُبو ايقشْٙخ َغ األفٙح ٘ايٙايلّٞ.
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٘ٞكدالالل ثالالٕ ٍالالًٙل َٙعالالٕ َالالّ ايالبيالالت أليؾالالب  أمٜ ثالاللْٝ ٘يرظالالٝ  اٌعٕففف اٌّٛجففخ ٔحففٛ اٌففضِالء :

واٌ َ٘ؼٜٓٙ ثب٠فوّٞ َضى إٍزؼُبو ايقشْٙخ َغ اييَالء ٘اإلػزلاء ايغَاللٜ ػًالٍٟٗ ٘ايضالغٟظ ٘ػاللٌ إؽزال

 (.75-61٘ٞضٍ ايؼجبهاد ع ايًٙائؼ ٘ايكٙاّْٟ ايُزؼًكخ ثبيدلاقخ.

( يالٍالالزغبثبد 1 – 2 -3رتفالالن نالالى ػجالالبهح كهعالالبد رزالالوا٘ػ َالالب ثالالّٟ عطش٠مففخ تصففح١ح اٌّم١ففبط:  

ْبكهاً( ٖ٘نا ٞؼٓٝ أِ ايلهعخ ايُوررؼخ ػًٛ ايُكٟبً رشٟو إيالٛ اَالزالل ايالبيالت قالله ػالبيٝ  -أؽٟبْب –عكائُب 

إيٛ ٍٙاء ايالبيت ٘اػزلايٟزٕ ٖ٘هنا رزوا٘ػ كهعبد ايُكٟبً َالب  ايُٓقرضخرشٟو ايلهعخ  َّ ايؼٓف ذ ثُٟٓب

( ٖ٘ٝ أقدالٛ كهعالخ ُٞهالّ 225( كهعخ ٖ٘ٝ رُضى أقى كهعخ ُٞهّ أِ ٞؾدى ػًٟٗب ايالبيت ٘ ع75ثّٟ ع

 أِ ٞؾدى ػًٟٗب ايالبيت .

 اٌخطٛح اٌشاثعخ: اٌتحمك ِٓ اٌىفبءح اٌغ١ىِٛتش٠خ ٌّم١بط اٌعٕف:

ايضبْٙٞالخ " َغُٙػالخ ايجؾالش االٍالزالالػٟخ"  ايُوؽًالخ( َّ طالة 50رٍ افزٟبه َغُٙػخ قٙاَٗب ع

 ٘ميم ثٗلف ايزؾكف َّ ايهربءح ايَٟهَٙزوٞخ يًُكٟبً.

 صذق اٌّم١بط : -]أ[ 

ٞزُضالالى  الٝ َاللٜ رُضٟالالى ايُكٟالبً يًُٟالبكّٞ أ٘ ايرالالو٘ع ايُقزًرالخ يًظالبٖوح ايزالالٝ صفذق اٌّحتفٜٛ:  -

ايُكٟالالبً ا الالزكذ ػجالالبهاد ايُكٟالالبً ايؾالالبيٝ َالالّ َواعؼالالٕ ايؼلٞالالل َالالّ ايُكالالبٌٟٞ  ٞكَٟالالٗب ٘ الالٝ َوؽًالالخ إػالاللاك

(ذ ٘ننيم ايلهاٍبد ايَبثكخ ذ ٖ٘نا ٞلو أِ 2003؛ ايؼكبكذ 2001؛ ايالٟتذ 2003ايُقزًرخ نُكٟبً عثبظٕذ

 َؾزٜٙ ايُكٟبً ا زف َّ َدبكه ماد مًخ ٘صٟكخ ثبيظبٖوح. 

ايُكٟالبً ايؾالبيٝ َ٘كٟالبً ايؼٓالف يالالالة  ثالّٟرٍ ؽَبة َؼبَى االهرجبط صذق اٌّحه اٌخبسجٟ:  -

 .0.01ثّٟ ايُكٟبٍّٟ ٖ٘ٙ كاو ػٓل ََزٙٚ  0.85(  ٘عبء االهرجبط 2003ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ إػلاك/ ثبظخ ع

 رٍ ؽَبة صجبد االفزجبه نُب ًٞٝ :حجبد االختجبس :  -]ة[

الجٟالف ٘إػالبكح ؽَت َؼبَى ايضجالبد ثالوٞكالخ ايزحغبة اٌخجبد طش٠مخ اٌتطج١ك ٚإعبدح اٌتطج١ك:  -

ايضبْٙٞالالخ  ايُوؽًالالخ( طبيجالالبً َالالّ طالالالة 50ع رالجٟالالف ايُكٟالالبً ػًالالٛ َغُٙػالالخ ايجؾالالش االٍالالزالالػٟخ ٘قٙاَٗالالب

 ( ْزبئظ ايُؼبيغبد االؽدبئٟخ.2ذ٘ٞٙهؼ عل٘و ع

ػًالالٛ ثبٍالالزقلاٌ َؼبكيالالخ أيرالالب نوْ٘جالالبؿ حغففبة اٌخجففبد ثطش٠مففخ اٌتطج١ففك ثّعبدٌففخ أٌفففب وشٚٔجففب : 

 ( ْزبئظ ايُؼبيغبد االؽدبئٟخ.2عل٘و ع َغُٙػخ ايجؾش االٍزالالػٟخ ذ٘ٞٙهؼ

ثالوٞكخ ايزغيئخ ايٓدرٟخ ٘ميم  ايُكٟبًرٍ ؽَبة صجبد حغبة اٌخجبد ثطش٠مخ اٌتجضئخ إٌصف١خ: 

 ( ْزبئظ ايُؼبيغبد االؽدبئٟخ.2َغُٙػخ ايجؾش االٍزالالػٟخ ذ٘ٞٙهؼ عل٘و عػًٛ 

 اٌتطج١ك ِٚعبدٌخ أٌفب وشٚٔجب  ٚاٌتجضئخ إٌصف١خ( ٔتبئا حغبة حجبد ِم١بط اٌعٕف ثطش٠مخ اٌتطج١ك ٚإعبدح 2جذٚي )

 اٌتجضئخ إٌصف١خ ِعبدٌخ أٌفب وشٚٔجب  اٌتطج١ك ٚإعبدح اٌتطج١ك  اٌّم١بط

 اٌعٕف ٔحٛ اٌزاد
0784** 0785** 0792** 

 اٌعٕف ٔحٛ ا٢خش٠ٓ
0775** 0796** 0784** 
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 اٌتجضئخ إٌصف١خ ِعبدٌخ أٌفب وشٚٔجب  اٌتطج١ك ٚإعبدح اٌتطج١ك  اٌّم١بط

 اٌعٕف ٔحٛ اٌّّتٍىبد
0769** 0780** 0786** 

 **0793 **0791 **0788 اٌعٕف ٔحٛ االعشح

 **0788 **0779 **0781 اٌعٕف ٔحٛ اٌضِالء

 **0789 **0787 **0783 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

 0701)**( تعٕٟ أْ اٌم١ّخ داٌخ عٕذ ِغتٜٛ 

   اعتّبسح اٌّغتٜٛ اٌخمبفٟ ٚاالجتّبعٟ )إعذاد /اٌجبحخ١ٓ(  -3

٘ميم يُب يٗب َّ رتصٟو نجٟو ػًٛ رٗلف االٍزُبهح يكٟبً ايَُزٙٚ االعزُبػٝ ٘ايضكب ٝ يألٍوح , 

 ايُزغٟواد ايٓرَٟخ ٘ايزوثٙٞخ ٘االعزُبػٟخ.

٘ٞزهِٙ َّ ػشو  كواد يكٟبً ايَُزٙٚ ايضكب ٝ , ٘ٞزٍ االعبثخ ػًٛ أٚالً: اٌّغتٜٛ اٌخمبفٟ:  -

 ايركواد ايزٝ ركٌٟ ايَُزٙٚ ايضكب ٝ اَب ع ثٓؼٍ ا٘ ال( .

 كواد يكٟبً ايَُزٙٚ االعزُبػٝ, نُب اْٗب رزٓب٘و ٞزهِٙ َّ ٍزخ :  االعزُبػٝحب١ٔبً: اٌّغتٜٛ  -

 ػلك ايغوف  ٝ ايُٓيو, ٘ايُٓالكخ ايَهٟٓخ , ٘ػلك ا واك االٍوح َ٘ٗٓخ االة ٘االٌ

 اٌخصبئص اٌغ١ىِٛتش٠خ ٌالعتّبسح:

 صذق االعتّبسح: -

( 10رالالٍ ايزؾكالالف َالالّ مالالل  ايُؾزالالٙٚ ٘ميالالم ثؼالالوض االٍالالزُبهح ػًالالٛ ػالاللك عصففذق اٌّحتففٜٛ:  -

ددّٟ  ٝ ػًٍ ايٓرٌ ٘ايدالؾخ ايٓرَالٟخ ثبيغبَؼالبد ايُدالوٞخ ذ ٘قالل اقزالوػ ايُؾهُالِٙ َؾهُّٟ َّ ايُزق

 رؼلٞى مٟبغخ ثؼ  ػجبهاد االٍزُبهح ثُب ٞزالئٍ َغ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ.

رٍ ؽَبة َؼبَى االهرجبط ثالّٟ االٍالزُبهح ايؾبيٟالخ ذ ٘اٍالزُبهح حغبة صذق اٌّحه اٌخبسجٟ:  -

َؼبَى االهرجالبط  ٘عبء(  2000ح يألٍوح ايُدوٞخ إػلاك/ ثَٟٙٝ عايَُزٙٚ االعزُبػٝ ٘ايضكب ٝ يألٍو

 .0.01ثّٟ االٍزُبهرّٟ ٖ٘ٙ كاو ػٓل ََزٙٚ  0.79

رٍ ؽَبة صجبد اٍزُبهح ايَُزٙٚ : حغبة اٌخجبد العتّبسح اٌّغتٜٛ االجتّبعٟ اٌخمبفٟ ٌالعشح

 درٟخ االعزُبػٝ ايضكب ٝ يالٍوح ثالوٞكزّٟ ُٖب ايرب نوْ٘جبؿ ٘طوٞكخ ايزغيئخ ايٓ

 ٘ايغل٘و ايزبيٝ ٞٙهؼ َؼبَالد ايضجبد:

 ( ؽَبة َؼبًَٝ صجبد الٍزُبهح ايَُزٙٚ االعزُبػٝ ٘ايضكب ٝ يالٍوح3عل٘و ع

 اٌتجضئخ إٌصف١خ )عج١شِبْ ثشاْٚ( ِعبًِ اٌفب وشٚٔجب  اٌجعذ

 *0771 *0777 اجتّبعٟ

 *0783 *0781 حمبفٟ

 *0786 *0787 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
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ايَبثف اِ َؼبًَٝ ايضجبد َوررؼخ ٘اينٜ ٞؤنل صجبد االٍزُبهح ٘ميم َّ فالو ٞزضؼ َّ ايغل٘و 

 اِ قٍٟ ايرب نوْ٘جبؿ ٘طوٞكخ ايزغيئخ ايٓدرٟخ نبْذ َوررؼخ, ٘ثنيم  بِ االكاح مبيؾخ يالٍزقلاٌ.

 حغبة االتغبق اٌذاخٍٟ:-

رٍ ؽَبة االرَب  ايلافًٝ يالٍزُبهح ػّ طوٞف ؽَبة اهرجبط االثؼبك ايروػٟخ عايَُزٙٚ 

 االعزُبػٝ/ ايضكب ٝ( ثبيلهعخ ايهًٟخ يالٍزُبهح ٘نبْذ ايٓزبئظ نُب ثبيغل٘و ايزبيٝ: 

 ( ِعبِالد استجبط االثعبد اٌفشع١خ ثبٌذسجخ اٌى١ٍخ العتّبسح اٌّغتٜٛ االجتّبعٟ / اٌخمبف4ٟجذٚي )

 ِعبًِ االستجبط اٌجعذ

 *0779 اجتّبعٟ

 *0781 حمبفٟ

 *0782 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

 (0.01عُٟغ ايكٍٟ كاو ػٓل ع

 ٔتبئا اٌجحج ِٕٚبلشتٙب : -

رالالٍ ػالالوض  الالو٘ض ايجؾالالش ٘ػالالوض ايٓزالالبئظ ايزالالٝ اٍالالرود ػٓٗالالب ايُؼبيغالالبد االؽدالالبئٟٕ َ٘ٓبقشالالخ 

 ٘ررَٟو رًم ايٓزبئظ  ٝ هٙء االطبه ايٓظوٜ ٘ايلهاٍبد ايَبثكٕ .

 اٌفشض األٚي ٚٔتبئجٗ :

٠ٕص اٌفشض عٍٝ أٔٗ "تٛجذ عاللخ استجبط١خ عفبٌجخ راد دالٌفخ إحصفبئ١خ ثف١ٓ دسجفبد ِٙفبساد 

 اٌغٍٛن اال٠جبثٟ ٚدسجبد عٍٛن اٌعٕف ٌذٞ طالة اٌّشحٍخ اٌخب٠ٛٔخ"7 

٘يًزؾكالف َالالّ مالالؾخ ايرالالوض رالالٍ ؽَالالبة َؼبَالى االهرجالالبط عثٟوٍالالِٙ ( ثالالّٟ كهعالالبد ايالالالالة ػًالالٝ 

ًٙل االٞغالبثٝ ٘كهعالبرٍٗ ػًالٝ َكٟالبً ايؼٓالف ٘نالنيم َؼو الخ قالٙح ٘ارغالبٔ ايؼالقالخ ثالّٟ َكٟبً َٗالبهاد ايَال

َزغٟالالواد ايجؾالالش ثلاليالالخ َؼبَالالى االهرجالالبط ٘ايغالالل٘و ايزالالبيٝ ٞٙهالالؼ ايٓزالالبئظ ايزالالٝ اٍالالرود ػٓٗالالب ايُؼبيغالالخ 

 اإلؽدبئٟخ. 

 ( َؼبَالد االهرجبط ثّٟ َٗبهاد ايًَٙل االٞغبثٝ ٘اثؼبك َكٟبً ايؼٓف5عل٘و ع

 فأثعبد اٌعٕ

ِٙبساد اٌغٍٛن 

 اال٠جبثٟ

اٌعٕف ٔحٛ 

 اٌزاد

اٌعٕف ٔحٛ 

 ا٢خش٠ٓ

اٌعٕف ٔحٛ 

 اٌّّتٍىبد

اٌعٕف ٔحٛ 

 األعشح

اٌعٕف ٔحٛ 

 اٌضِالء

اٌذسجخ 

 اٌى١ٍخ

لٛح 

 االستجبط

ِغتٜٛ 

 اٌذالٌخ

 0701 عبٌت **07557- **07567- **07559- **07500- **07507- **07575- عٍٛن اٌّغبعذح

 0701 عبٌت **07555- **07555- **07575- **07557- **07595- **07575- عٍٛن اٌتعبْٚ

 0701 عبٌت **07555- **07587- **07556- **07555- **07598- **07559- عٍٛن اٌتعبطف

 0701 عبٌت **07559- **07555- **07559- **07559- **07550- **07597- اٌٛعٟ ثبٌزاد

 0701 عبٌت **07558- **07555- **07565- **07556- **07550- **07588- اإل٠خبس
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 0701 عبٌت **07566- **07550- **07555- **07575- **07505- **07555- اٌذسجخ اٌى١ٍخ

 0701** داٌخ عٕذ    0705* داٌخ عٕذ 

ٞزضؼ َّ ْزالبئظ ايغالل٘و ٘عالٙك ػالقالٕ اهرجبطٟالٕ ٍالبيجخ قٙٞالخ كايالٕ اؽدالبئٟب ثالّٟ اٍالزغبثبد ا الواك 

ايالٙػٝ  -ٍالًٙل ايزؼالبطف -ٍالًٙل ايزؼالبِ٘ -ايًَٙل االٞغبثٝ عًٍٙل ايَُالبػلحايؼٟٓخ ػًٝ َكٟبً َٗبهاد 

ايؼٓالالف ْؾالالٙ  -اإلٞضالالبه( ٘ايلهعالالخ ايهًٟالالخ ذ ٘اٍالالزغبثبرٍٗ ػًالالٝ َكٟالالبً ايؼٓالالف عايؼٓالالف ْؾالالٙ ايالالناد -ثبيالالناد

ايؼٓالف ْؾالٙ اياليَالء( ٘ايلهعالخ ايهًٟالخ ؽٟالش اظٗالود -ايؼٓف ْؾٙ األٍوح -ايؼٓف ْؾٙ ايُُزًهبد-ا٠فوّٞ

 .0.01قُٟخ َؼبَى االهرجبط كاو اؽدبئٟب ػٓل ََزٙٚ  ايٓزبئظ اِ

ؽٟش أِ ايًَٙل اإلٞغبثٝ ال ٞٓردى أثلاً ػّ رًم ايُؼزكلاد ٘األ هبه ايزٝ ٞشهًٗب ايزًُٟن ػالّ مارالٕ 

٘ػالالّ قلهارالالٕ ػًالالٛ ايزدالالوف ٘ايزؾُالالى أَالالبٌ ايظالالو٘ف ايُؾٟالالالخ ثالالٕ ٍالالٙاء أنبْالالذ عٟالاللح أٌ ٍالالٟئخذ  الالبيزرهٟو 

ٝ ايزربلوذ أ٘ ريّٟٞ ايٙاقالغ ثالبيٍٖٙ ٘ىفو زالٕ ثبيقٟالبوذ ثالى إْالٕ َاللفى ٞونالي االٞغبثٝ يٌٟ َؼٓبٔ اإل واط  

ػًٛ أ هبه ايزًُٟن َ٘ؼزكلارٕ ؽٙو قلهارٕذ ٘إٞغبثٟبرٕ  ٝ َٙاعٗخ ايدؼبةذ ٘ػٓل َٙاعٗالخ ايزًُٟالن يُٙاقالف 

٘ ٍٟئخ أ٘ رؼوهٕ يُٙاقف َؤمٞخ َّ قجى ا٠فوّٞذ  ئْٕ ال ٞدله ؽهُٕ ثبيزؼٍُٟ ثتْالٕ نالى ايٓالبً َؤمٞالخذ أ

إِ ميم ْٗبٞخ ايؼبيٍذ ثى ٞٓظالو ٘ٞكالٍٟ األَالٙه ػًالٛ ؽكٟكزٗالب ٘ثالالو  َزيْالخذ ٘ٞجؾالش ػالّ طالو  يزؾَالٟٓٗبذ 

 (Kendra, 2019, 2) .٘ٞؾب٘و ايزؼًٍ َّ رغبهثٕ

٘فالو ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ ُٞو ايالبيت  الٝ  زالوح ُْالٙ ؽوعالخ ذ ٖ٘الٙ أؽالٙط َالب ٞهالِٙ  ٟٗالب يًَُالبػلح 

ايُواٖكخ يهضٟو َّ االهالواثبد ذ ٘األىَالبد ٘ايُشالهالد ايٓرَالٟخ ذ ٘ايؼِٙ ؽٟش إْٔ ٞزؼوض  ٝ َوؽًخ 

ايزٝ رٓزظ ػّ ايزغٟواد ايُقزًرخ ايُربعئخ ٘ايالبهئخ يُظبٖو ايُٓٙ ايُقزًرخ ذ إم ٞكضالٝ عاليءاً يالٌٟ ثبيكًٟالى 

 َٓٗب  ٝ ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ .

رٕذ إال أْالٕ يالٍ ٘ثبيوغٍ َّ أُٖٟخ ايًَٙل اإلٞغبثٝ يؾٟبح اإلَْبِ ٘نْٙالٕ هالُّ أٍالٌ ثٓالبء ؽضالبه

ب نب ًٟب َّ ايجبؽضّٟ ايٓرَّٟٟذ ٘قل ٞهِٙ ايَالجت  الٝ ميالم اْشالغبو ايؼًُالبء ثُغبثٗالخ ايكضالبٞب ايزالٛ  ًَ ًٞف اٖزُب

رهله ػًٛ ايجشالوٞخ ػٟشالزٗبذ ٘ايزالٛ رُضًالذ  الٝ َقًرالبد ايدالواػبد ايَٟبٍالٟخ ٘االقزدالبكٞخ ٘االعزُبػٟالخذ 

ؽضّٟ ثلهاٍالخ اهركالبء ٍالًٙنٟبد اعزُبػٟالخ إٞغبثٟالخ ٘يهّ ظٗو  ٝ األػٙاٌ ايكًًٟخ ايُبهٟخ اٖزُبٌ ثؼ  ايجالب

َضى: ايزؼبطفذ اإلٞضبهذ ايَُبْلح االعزُبػٟخذ ٘غٟوٖب َّ َظبٖو ايًَٙل االعزُبػٝ اإلٞغبثٝ عايؾَٟٓٝذ 

2013 :51.) 

٘ٞؼل ايؼٓف َّ أفالو ايُشهالد االعزُبػٟخذ ٖ٘ٙ ُٞضى َشهًخ ماد آصبه ْرَٟخ ٘اعزُبػٟخ ٍالًجٟخ 

٘ايؼٓف ظبٖوح َونجخ يٗب عٙاْجٗالب االقزدالبكٞخ ٘االعزُبػٟالخ ٘ايٓرَالٟخذ ٖ٘الٙ ٍالًٙل  ػًٛ ايروك ٘ايُغزُغذ

َهزَت َّ ايجٟئخ االعزُبػٟخذ ٘قل َبهً اإلَْبِ ايؼٓف ك بًػب ػّ ْرَٕ أ٘ َُزًهبرٕ أ٘ أ هبهٔ أ٘ َؼزكلارٕ 

ب َّ ا٠فوّٞ يالٍزٟالء ػًٛ صو٘ارٍٗذ ٘قل ٞزًنم ثؼ  األ قب  ثُُبهٍخ ايؼٓالف  ًَ هالل ا٠فالوّٞ أ٘ اْزكب

. 

 الالبيؼٓف أؽالالل ٍ٘الالبئى ايزؼجٟالالو ػالالّ ايؼل٘اْٟالالخ أ٘ ٖالالٙ ايؼل٘اْٟالالخ ايظالالبٖوح ٘ايُزالو الالخذ  ٗالالٙ مالالٙهح 

٘اهؾخ َّ مٙه ايؼل٘اِذ ٘ٞؼزُل ػًٛ ايكٙحذ ٘ٞٗلف إيٛ ايَٟالوح ػًٛ ا٠فوّٞذ ٘ٞكزدو ػًٛ ايغبْت 

فذ ٘نى ػٓالف ٞؼالل ػالل٘اًْب ايُبكٜ ايُجب و ايُؼزُل َّ ايؼل٘اِ  كظذ أٜ أِ ايؼل٘اِ أنضو ػَُٟٙخ َّ ايؼٓ
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٘ايؼهٌ غٟو مؾٟؼذ نُب إْٔ ٞقزًالف ػالّ ايؼالل٘اِ  الٝ رُٟالئ ثبالْالل بع ٘ايزٗالٙه يإلٞالناء ْزٟغالخ يًضالغٙط 

ايشالاللٞلحذ نُالالب ٞهالالِٙ َدالالؾٙثًب ثغٟالالبة ايالالٙاىع ايقًكالالٝ ٘ايكُٟالالٝذ َ٘الالّ صالالٍ ٞالالترٝ أنضالالو رالو اًلالب ٘اْؾوا اًلالب ػالالّ 

 (.20: 2021ايؼل٘اِ عؽَّٟذ ٍالَخذ 

(  ٗالالٙ "نب الالخ ايزدالالو بد ايزالالٛ ردالالله ػالالّ  الالوك أ٘ عُبػالالخ أ٘ 416ذ 2002نُالالب ٞشالالٟو عايؼالاللٜ٘ذ 

َؤٍَخ ثٗلف ايزتصٟو ػًٛ إهاكح ايالوف ا٠فو؛ إلصجبد أ ؼبو َؼٟٓخ أ٘ ايزٙقف ػالّ أفالوٚ ؽَالت أٖاللاف 

 ايالوف ايكبئٍ ثبيؼٓف ٘هل إهاكح ايالوف ا٠فوذ ٘ميم ثدٙهح ؽبيٟخ أ٘ ََزكجًٟخ". 

 اٌفشض اٌخبٟٔ ٚٔتبئجٗ :

عٍٝ أٔٗ "تٛجذ عاللخ استجبط١خ ِٛججخ راد دالٌخ احصبئ١ٗ ثف١ٓ دسجفبد ِٙفبساد ٠ٕص اٌفشض 

 اٌغٍٛن اال٠جبثٟ ٚدسجبد األداء األوبد٠ّٟ ٌذٞ طالة اٌّشحٍخ اٌخب٠ٛٔخ"7 

٘يًزؾكالالف َالالّ مالالؾخ ايرالالوض رالالٍ ؽَالالبة َؼبَالالى االهرجالالبط عثٟوٍالالِٙ( ثالالّٟ كهعالالبد ايالالالالة ػًالالٝ 

األنبكُٞٝ َّ ٘اقغ ايَالغالد األنبكُٟٞالخ ثبيُلهٍالخ ياللٜ َكٟبً َٗبهاد ايًَٙل االٞغبثٝ ٘كهعبد األكاء 

طالالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ ٘نالنيم َؼو الالخ قالٙح ٘ارغالبٔ ايؼالقالخ ثالّٟ َزغٟالالواد ايجؾالش ثلاليالخ َؼبَالى االهرجالالبط 

 ٘ايغل٘و ايزبيٝ ٞٙهؼ ايٓزبئظ ايزٝ اٍرود ػٓٗب ايُؼبيغخ اإلؽدبئٟخ. 

 اٌغٍٛن اال٠جبثٟ ٚدسجبد األداء األوبد٠ّٟ( ٠ج١ٓ ِعبِالد االستجبط ث١ٓ دسجبد ِٙبساد 6جذٚي )

 دسجخ اٌتحص١ً

 ِٙبساد اٌغٍٛن اال٠جبثٟ
 ِغتٜٛ اٌذالٌخ لٛح االستجبط األداء األوبد٠ّٟ

 0701 ِٛجت لٛٞ **07536 عٍٛن اٌّغبعذح

 0701 ِٛجت لٛٞ **07533 عٍٛن اٌتعبْٚ

 0701 ِٛجت لٛٞ **07653 عٍٛن اٌتعبطف

 0701 لِٛٞٛجت  **07337 اٌٛعٟ ثبٌزاد

 0701 ِٛجت لٛٞ **07653 اإل٠خبس

 0701 ِٛجت لٛٞ **07336 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

 0701** داٌخ عٕذ 

٘ٞزضؼ َّ ْزبئظ ايغل٘و ٘عٙك ػالقٕ اهرجبطٟٕ َٙعجٕ كايٕ اؽدبئٟب ثّٟ اٍالزغبثبد ا الواك ايؼٟٓالٕ 

 -ايٙػٝ ثبيالناد -ايزؼبطفًٍٙل  -ًٍٙل ايزؼبِ٘ -ػًٝ َكٟبً َٗبهاد ايًَٙل االٞغبثٝ عًٍٙل ايَُبػلح

اإلٞضبه( ٘ايلهعخ ايهًٟخ ٘كهعبد ايزؾدٟى ايلهاٍٝ نهى ؽٟالش اظٗالود ايٓزالبئظ اِ قُٟالخ َؼبَالى االهرجالبط 

 . 0.01كاو اؽدبئٟب ثلاليٕ 

 ؽٟالالش أنالالاللد ايؼلٞالالالل َالالالّ ايٓزالالبئظ ايجؾالالالٙس ٘ايلهاٍالالالبد ك٘ه ايَالالالًٙنٟبد االعزُبػٟالالخ اإلٞغبثٟالالالخ

Prosocial Behaviors اإلٞغالبثٝ َالغ ا٠فالوّٞ ٘اْؼهالبً ميالم الؽكالب ػًالٛ اإلْغالبى   الٝ رؼيٞالي ايزربػالى

 . (Berkowitz & Bier, 2014) األنبكُٞٝ



(2021أغغطظ) اٌخبِٓاٌعذد   

 اٌخبٟٔاٌجضء 

 ""اٌعٍَٛ اٌتشث٠ٛخ 

 

  

 

 

 

       
 اٌعٍَٛ اٌتشث٠ٛخ – اٌخبٟٔاٌجضء اٌخبِٓ اٌعذد                                                 2021 -ِجٍخ ثحٛث   222

 

 ِجٍخ ثحٛث

 

 

ثبألكاء األنبكُٞٝ اهرجبطب ٘صٟكب ذ ٘قل أظٗالود ايجؾالٙس ٘عالٙك ػالقالخ  االٞغبثٝنُب ٞورجظ ايًَٙل 

زُبػٝ االٞغبثٝ ثّٟ األكاء األنبكُٞٝ يًالالة ًٍ٘ٙنٍٗ االعزُبػٝ ذ  بيالالة اينّٞ ٞظٗوِ٘ ايًَٙل االع

غبيجب َب ٞهِٙ أكائٍٗ األنبكُٞٝ أ ضى َّ أ٘يئم اينّٞ ٞزغبًِٖٙ ا٠فوّٞ ذ ٘ايالالة اينّٞ ياللٍٞٗ ػالقالبد 

إٞغبثٟخ َغ َؼًٍُٟٗ ٍٖ أنضو قلهٔ ػًٛ ايزؼًٍ ٘رهِٙ ايالو  َرزٙؽخ يًَُالبػلح األنبكُٟٞالخ ٘ردالؾٟؼ هك٘ك 

 ذ  (Assefa , 2017)ايرؼى

ٝ ذ ٞٓظالالو ايالالٛ ايغبْالالت ايلهاٍالالٝ ثبػزجالالبهٔ َغالالبال َُٗالالب يًزالجٟالالف ذ  رالالٝ إطالالبه ػًالالٍ ايالالٓرٌ اإلٞغالالبث

 الالبيزؼًٍٟ ايُزتمالالى ٞالالزُق  ػالالّ  هالالوح اِ ايَالالًٙنٟبد اإلٞغبثٟالالخ  الالٝ ايُلهٍالالخ ٘ايزؾدالالٟى ايلهاٍالالٝ يَٟالالذ 

 أٖلاف يًزؼًٍٟ  ؾَت ثالى أٞضالب َزشالبثهخ ثشالهى ٘صٟالف ذ َ٘الغ ميالم ال ٞؼالوف اال ايكًٟالى ثشالتِ ٖالنا ايزربػالى

(Seligman , 2021)  

( أِ ايَالالًٙل اإلٞغالالبثٝ ٞزُضالالى  الالٝ َغُٙػالالخ َالالّ األ الالهبو ايَالالًٙنٟخ 11: 2001٘ٞالالوٚ عىٞالالبِذ 

اإلٞغبثٟالالخ نبيُشالالبهنخ ٘ايزَالالبَؼ ٘اإلٞضالالبه ايزالالٛ رٗالاللف إل الالبكح ا٠فالالو عأ الالواكذ أقوثالالبءذ غوثالالبء(ذ ٘االٖزُالالبٌ 

ػٟالخذ ثُدًؾزٕ ٘إٞضبه َدًؾزٕ ػًالٛ َدالًؾخ ايرالوكذ ٍالٙاء نبْالذ ٖالنٔ ايُدالًؾخ َبكٞالخ أ٘ ْرَالٟخ أ٘ اعزُب

  وٞالخ أِ ٞزٍ ميم ثال رٙقغ َهب تح أ٘ رلػٍٟ َب َّ ٘هاء ميمذ ٘أِ ٞزٍ رالٙػًٟب. 

نُالب إِ األ الواك ايالنّٞ َٞالزقلَِٙ َٗالبهاد ايَالًٙل اإلٞغالبثٝ عايَُالبػلحذ ايزؼالبِ٘ذ ٘ٞغل ايجبؽضّٟ 

ايزؼالالالبطفذ ايالالالٙػٝ ثبيالالالنادذ اإلٞضالالالبه( ٞزَالالالُِٙ ثؼالالاللك َالالالّ ايقدالالالبئ  ػًالالالٛ ايَُالالالزٙٚ ايؼكًالالالٝ ٘ايٓرَالالالٝ 

ُبػٝذ يٟزهٟرٙا َغ أ هبهٍٖ َ٘شبػوٍٖ  بيزرهٟو ايُٓالكٝ ايزهٟرٝ ايالنٚ ٞجزؼالل  ٟالٕ ايرالوك ػالّ أفالالبء ٘االعز

ايزرهٟو ايٗلاَخ ٘ايزٝ ٞؾًُٗب  ٛ ثؼ  َؼزكلارٕ ٘ ٛ رٙعٟٕ َشبػؤ ٘رغؼًٕ هؼٟف ايكلهح ػًٛ ايالزقً  

ذ ٘ٞو ضالِٙ ايٗيُٞالخذ َٓٗب ٘ايُجبيغالخ  الٛ هلٞالخ األفالالبء  ٗالٍ أْالبً ٞرهالوِ٘ إٞغبثٟالبً ٞكاللهِ٘ قُٟالخ ايؾٟالبح

ٞجؾضِٙ ػّ ايزغٟو َّ ؽبيخ ايزرهٟو ايًَجٛ إيالٛ األكاء ايهبَالى ثالوٞكالخ ايزرهٟالو اإلٞغالبثٝ ٘ياللٍٞٗ هغجالخ  الٝ 

ايزغٟو ذ  بيروك ٞؾلك ىَّ ٍ٘وػخ ْ٘زٟغخ ايؼًُٟبد ايرهوٞخ ايزٝ ركٙكٔ إيٛ ايٓغبػ ٘رهِٙ األ هبه ايُٙكػخ 

ؼٟلاً ٘ٞزُزغ ثزكلٞو ػبو يٓرَٕ  ُٟٟى إيٛ االٍزكاليٟخ  ٛ ايزرهٟالو  ٛ ايؼكى ايجبطّ أ هبه ثٓبءٔ ٘ٞهِٙ  وكاً ٍ

 ٘صجبد ايشقدٟخ َُب   قل ٞو غ كهعخ األكاء األنبكُٞٝ. 

 بيُوؽًخ ايضبْٙٞخ رؼزجو آفو َواؽى ايزؼًٍٟ ايؼبٌذ ٘ايزٝ ثٓٗبٞزٗب ٞزتٖى ايالالة إيٛ ايغبَؼالخ َ٘الّ 

( ٍالٓخذ ٘رٙمالف 18 -15الة  الٝ ٖالنٔ ايُوؽًالخ َالّ عصٍ االْلَبط  ٝ ايؾٟبح ايؼًُٟخذ ٘ٞزالوا٘ػ أػُالبه ايالال

ٖنٔ ايُوؽًخ  ٝ َغبو ػًٍ ايٓرٌ ثبيُواٖكخ ايُزٍٙالخذ ٘رؾزى ٖنٔ ايُوؽًخ أُٖٟخ ثبيغخ  الٝ ؽٟالبح نالى  الوك 

ؽٟش أْٗب رُضى َوؽًخ اْزكبيٟخ ثّٟ ايالرٙيخ ٘ايو لذ ٘رزُٟي ثزغٟواد عَالُٟخذ اْرؼبيٟالخذ ػكًٟالخذ ٘اعزُبػٟالخ 

 ٍوٞؼخ.

ايهجوٚ يًًَٙل اإلٞغبثٝ رظٗو هو٘هح رجٓٝ فالخ يغوً ايًَٙل اإلٞغبثٝ ٘ايكٍٟ  ْ٘ظًوا يألُٖٟخ

ايَالالًٙنٟخ ايٓجًٟالالخ  الالٝ ْرالالًٙ ايالالالالة كافالالى ايُؤٍَالالبد ايزؼًُٟٟالالخذ ٘فبمالالخ  الالٝ ظالالى ايُالالؤصواد ايَالالًٙنٟخ 

ايؾلٞضخذ َ٘ب طوأ ػًٛ ايؾٟبح االعزُبػٟخ يألٍوح  ٝ هٙء َؼالٟالبد ايؼدالو ايؾاللٞش  الٝ َغالبو ايزٙامالى 

٘اإلػالَٝ ٘االعزُبػٝ ثّٟ  ؼٙة ايؼبيٍذ ٘هو٘هح ََبػلح ايالالة ثدرخ فبمخ ػًالٛ ايزؼبَالى ايضكب ٝ 

 اإلٞغبثٝ ايربػى َغ ٖنٔ ايزؾلٞبد ايُؼبموح َُب قل َٞبػل ػًٛ االهركبء ثبألكاء االنبكُٞٝ.
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 اٌفشض اٌخبٌج ٚٔتبئجٗ:

ِٙفبساد اٌغفٍٛن ٠ٕص اٌفشض عٍٝ أٔٗ "تٛجذ عاللخ استجبط١خ ِٛججخ راد دالٌخ إحصبئ١خ ث١ٓ 

 اال٠جبثٟ ٚاٌّغتٜٛ االجتّبعٟ ٚاٌخمبفٟ ٌألعشح ٌذٞ طالة اٌّشحٍخ اٌخب٠ٛٔخ " 

٘يًزؾكف َّ مؾخ ايروض رٍ ؽَبة َؼبَى االهرجبط عثٟوٍِٙ ( ثّٟ كهعخ ايالالة ػًٝ َكٟبً 

 اإلٞضالبه( -ايالٙػٝ ثبيالناد -ٍالًٙل ايزؼالبطف -ٍالًٙل ايزؼالبِ٘ -َٗبهاد ايَالًٙل االٞغالبثٝ عٍالًٙل ايَُالبػلح

٘ايلهعخ ايهًٟخ ٘اٍزغبثبرٍٗ ػًٝ اٍزُبهح ايَُزٜٙ االعزُبػٝ ٘ايضكب ٝ يألٍوح ٘ننيم َؼو خ قالٙح ٘ارغالبٔ 

 ايؼالقخ ثّٟ َزغٟواد ايجؾش ثلاليخ َؼبَى االهرجبط ٘ايغل٘و ايزبيٝ ٞٙهؼ ايٓزبئظ اإلؽدبئٟخ. 

 ٞ االجتّبعٟ ٚاٌخمبفٟ( ٠ج١ٓ ِعبِالد االستجبط ث١ٓ اثعبد ِٙبساد اٌغٍٛن اال٠جبثٟ ٚاٌّغت7ٛجذٚي )

 ِغتٜٛ اٌذالٌخ لٛح االستجبط اٌّغتٜٛ االجتّبعٟ ٚاٌخمبفٟ ِٙبساد اٌغٍٛن اال٠جبثٟ

 0701 ِٛجت لٛٞ **07604 عٍٛن اٌّغبعذح

 0701 ِٛجت لٛٞ **07666 عٍٛن اٌتعبْٚ

 0701 ِٛجت لٛٞ **07663 عٍٛن اٌتعبطف

 0701 ِٛجت لٛٞ **07666 اٌٛعٟ ثبٌزاد

 0701 ِٛجت لٛٞ **07644 اإل٠خبس

 0701 ِٛجت لٛٞ **07666 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

 0701** داٌخ عٕذ ِغتٜٛ 

٘ٞزضؼ َّ ْزبئظ ايغل٘و ٘عٙك ػالقٕ اهرجبطٟٕ َٙعجٕ كايٕ اؽدبئٟب ثّٟ اٍالزغبثبد ا الواك ايؼٟٓالٕ 

ؽٟالالش ػًالالٝ َكٟالالبً َٗالالبهاد ايَالالًٙل االٞغالالبثٝ ٘اٍالالزغبثبرٍٗ ػًالالٝ اٍالالزُبهح ايَُالالزٜٙ االعزُالالبػٝ ٘ايضكالالب ٝ 

 .0.01اظٗود ايٓزبئظ اِ قُٟخ َؼبَى االهرجبط كاو اؽدبئٟب ثلاليٕ َؼٕٓٙٞ 

(  ايزالٝ رٙمالًذ إيالٛ 2015٘رزرف رًم ايٓزبئظ َغ ثؼ  ايلهاٍبد ٘ايجؾٙس َٓٗب: كهاٍالخ ثالوثـ ع

٘عٙك ػالقخ َٙعجخ كايخ إؽدبئًٟب ثّٟ عُٟغ اثؼبك ػبكاد ايؼكى ٘ايلهعخ ايهًٟخ يُكٟالبً ايَالًٙل اإلٞغالبثٝذ 

ك  و٘  ماد كاليخ إؽدبئٟخ ػًٛ ثؼل ايًَٙل اإلٞغبثٝ ثّٟ ايهًٟبد ايؼًُٟخ ٘األكثٟالخ يدالبيؼ ايهًٟالبد ٘٘عٙ

ايؼًُٟخذ نُب أ٘هؾذ ايٓزبئظ إْٔ ال رٙعل   و٘  ماد كاليخ إؽدبئٟخ ػًٛ عُٟالغ أثؼالبك ايَالًٙل اإلٞغالبثٝذ 

ةذ َ٘زغٟو ََالزٙٚ اياللفى أل الواك ٘ايلهعخ ايهًٟخ يًُكٟبً رجؼًب يُزغٟو ََزٙٚ رؼًٍٟ األٌذ َ٘زغٟو رؼًٍٟ األ

ايؼٟٓالالخ. ٘قالالل اٖزُالالذ ثؼالال  ايلهاٍالالبد األفالالوٚ ثلهاٍالالخ ايؼالقالالخ ثالالّٟ ايَالالًٙل اإلٞغالالبثٝ ٘ثؼالال  ايُزغٟالالواد 

( ايزالٝ ٖالل ذ إيالٛ كهاٍالخ ايؼالقالخ ثالّٟ االرغبٖالبد ايٙايلٞالخ نُالب ٞاللهنٗب 2013األفوٚ َضى كهاٍالخ ثهٟالو ع

 األثٓبء ٘ايًَٙل اإلٞغبثٝ.

ثٝ ٖٙ ظبٖوح اعزُبػٟخ ٘ثبيزبيٝ  بِ رؼيٞالي ايضكب الخ ايلاػُالخ يًُغزُالغ ثالّٟ ؽٟش ٞؼل ايًَٙل االٞغب

 & Quain , Yidana)ايالالة ٍٟغؼًٍٗ ٞزهٟرالِٙ راللهٞغٟب َالغ ايُغزُالغ ثُالب  الٝ ميالم َؤٍَالبد ايزؼًالٍٟ 

Ambotumah , 2016).  ّ٘ٞضالٟف نالى َال(Epps , Park ; Huston & Ripke , 2015)  ِايالٛ ا
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ُٞهالّ أِ رزضالالُّ ايُٗالالبهاد  Positive or Prosocial behavior بػٟالخايَالًٙنٟبد اإلٞغبثٟالالخ االعزُ

االعزُبػٟخ ايُورجالخ ثبألقواِ ٘ايوا لّٞ ٘ايًَٙنٟبد ايُرٟلح ٘ايزٝ رٗاللف ايالٛ ََالبػلح األفالوّٞ ٘رؾُالى 

ايَُؤ٘يٟخ ٘االٍزكاليٟخ ٘هجظ ايٓرٌ .ينا ٞؼل ايًَٙل اإلٞغبثٝ أؽل ايالو  ايُُٗخ  ٝ ؽٟالبح ايالبيالت ركالٙكٔ 

َ٘الّ ايٙاهالؼ أِ ايجؾالٙس ٘ايلهاٍالبد ايُزؼًكالخ ثالل٘ه ذ  (El-Mallah , 2020)ٓغبػ االنالبكُٞٝ ذ ْؾٙ اي

٘أُٖٟخ ايزربػالد االعزُبػٟخ اإلٞغبثٟخذ ٘ثبيزبيٝ ْٙػٟخ ايَالًٙل االعزُالبػٝ اإلٞغالبثٝ رجالّٟ أْٗالب ال رؼالالٝ 

 .(Jevtic , 2017)كائُب ْرٌ ايٓزبئظ  ُٟب ٞزؼًف ثزؾكٟف ايٓغبػ األنبكُٞٝ

( أِ اإلٞغالالالبثِٟٙ يالالاللٍٞٗ ؽالالالت ايُقالالالبطوح ايُؾَالالالٙثخ َ٘غالالاللِ٘ 24: 2005عايضالالالؼٟفذ ٘ٞالالالٙعي 

َ٘غٙكِ٘ ٞرؼًِٙ األ ٟبء ثالو  َقزًرخ. ٘اإلٞغبثِٟٙ َٞزجكِٙ األؽلاس َ٘ٞزٓالكْٙٗب ٘يلٍٞٗ كا ؼٟخ اْغبى 

ػبيٟالالخ. ٘اإلٞغالالبثِٟٙ ٞجؾضالالِٙ ػالالّ ايرالالو  ايُٓبٍالالجخ يًزغٟٟالالوذ نُالالب ٞٓكالالت ايغٟٙيٙعٟالالِٙ ػالالّ ػالالو٘  ايالالنٖت 

يدالالالقٙه الٍالالالزقواعٗب. ٘اإلٞغالالالبثِٟٙ َضالالالبثوِ٘ ٘ٞؾككالالالِٙ ايٓزالالالبئظ ػًالالالٛ ايَُالالالزٙٚ ايشقدالالالٝ هالالالُّ ا

 ٘االعزُبػٝ ٘ايجٟئٝ.

٘قل ثٟٓالذ ْزالبئظ ثؼال  ايلهاٍالبد  بػًٟالخ اٍالزقلاٌ ايُؼًُالبد يالجؼ   كالواد ثوْالبَظ كػالٍ ايَالًٙل 

(. Melissa & Sandra, 2007اإلٞغالبثٝ  الٝ ايؾالل َالّ ايَالًٙنٟبد ايُشالهًخ ياللٚ األطرالبو َضالى كهاٍالخ ع

٘إَهبْٟالالخ ايزٓجالالؤ ثبيَالالًٙل اإلٞغالالبثٝ يالاللٚ األ الالواك ثُؼًَٟٙالالخ ايُزغٟالالواد ايَُالالزقلَخ َضالالى كهاٍالالخ ُ٘ٞالالبْي 

 (.Weymans, 2018ع

 اٌفشض اٌشاثع ٚٔتبئجٗ:

٠فٕص اٌفففشض عٍففٝ أٔففٗ "تٛجففذ عاللففخ راد دالٌففخ إحصففبئ١خ ثفف١ٓ اٌعٕففف ٚاٌّغففتٜٛ االجتّففبعٟ 

 ٚاٌخمبفٟ ٌألعشح ٌذٞ طالة اٌّشحٍخ اٌخب٠ٛٔخ" 

يًزؾكف َّ مؾخ ايروض رٍ ؽَبة َؼبَى االهرجبط عثٟوٍِٙ ( ثّٟ كهعخ ايالالة ػًٝ َكٟبً ٘

ايؼٓالف ٘اٍالالزغبثبرٍٗ ػًالالٝ اٍالالزُبهح ايَُالزٜٙ االعزُالالبػٝ ٘ايضكالالب ٝ ٘نالالنيم َؼو الخ قالالٙح ٘ارغالالبٔ ايؼالقالالخ ثالالّٟ 

يغالالخ َزغٟالالواد ايجؾالالش ثلاليالالخ َؼبَالالى االهرجالالبط ٘ايغالالل٘و ايزالالبيٝ ٞٙهالالؼ ايٓزالالبئظ ايزالالٝ اٍالالرود ػٓٗالالب ايُؼب

 اإلؽدبئٟخ. 

 ( َؼبَالد االهرجبط ثّٟ اثؼبك ايؼٓف ٘ايَُزٜٙ االعزُبػٝ ٘ايضكب 8ٝعل٘و ع

 ِغتٜٛ اٌذالٌخ لٛح االستجبط اٌّغتٜٛ االجتّبعٟ ٚاٌخمبفٟ ِٙبساد اٌغٍٛن اال٠جبثٟ

 0701 عبٌت لٛٞ **07507- اٌعٕف ٔحٛ اٌزاد

 0701 عبٌت لٛٞ **07585- اٌعٕف ٔحٛ ا٢خش٠ٓ

 0701 عبٌت لٛٞ **07557- اٌّّتٍىبداٌعٕف ٔحٛ 

 0701 عبٌت لٛٞ **07595- اٌعٕف ٔحٛ األعشح

 0701 عبٌت لٛٞ **07557- اٌعٕف ٔحٛ اٌضِالء

 0701 عبٌت لٛٞ **07575- اٌذسجخ اٌى١ٍخ
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٘ٞزضؼ َّ ْزبئظ ايغل٘و ٘عٙك ػالقٕ اهرجبطٟٕ ٍبيجخ كايالٕ اؽدالبئٟب ثالّٟ اٍالزغبثبد ا الواك ايؼٟٓالٕ 

ايؼٓف ٘اثؼبكٔ ٘اٍزغبثبرٍٗ ػًٝ اٍزُبهح ايَُزٜٙ االعزُبػٝ ٘ايضكب ٝ ؽٟالش اظٗالود ايٓزالبئظ ػًٝ َكٟبً 

 0.01اِ قُٟخ َؼبَى االهرجبط كاو اؽدبئٟب ثلاليٕ 

ؽٟش ٞدؼل ايؼٓف ايالالثٝ  ٝ ٖٙ أؽل أٍٖ أْٙاع ايؼٓف ايزٛ رزدى ثبيٓظالبٌ ايزؼًُٟالٝذ َ٘ٓالٕ ايزؼًالٍٟ 

اْزشالالبًها  الالٝ ايُالاللاهً ٍالالٙاء نالالبِ ثالالّٟ ايالالالالة أ٘ ثالالّٟ ايالالالالة ايضالالبْٜٙذ ٖ٘الالٙ َالالّ أنضالالو أْالالٙاع ايؼٓالالف 

َ٘لهٍٍٟٗ أ٘ ثّٟ ايالالة ٘ثٟئخ ايُلهٍخذ ٘يكل ىاكد أ هبو ٖنا ايؼٓف  الٝ ايٙقالذ ايالواّٖ ثشالهى ًَؾالٙظ 

الب رًكٟٟٓاًلب ٞؼزُالل ثدالرخ أٍبٍالٟخ ػًالٛ  ًَ ٞٓنه ثبيقالو فبمخ ثؼل أِ ركً  ك٘ه ايُلهٍخ ايزوثٜٙ يزدجؼ ْظب

و َقزًف َواؽى ايلهاٍالخ ثُؼًَٙالبد ػًٟالٕ أِ َٞالزٙػجٗب كِ٘ إػُالبو يًؼكالى ٘كِ٘ ؽشٙ مّٖ ايالالة فال

رؾًٟى أ٘ ْكلذ ٘ثبيزبيٝ  كلد ايُلهٍالخ ك٘هٖالب ايزوثالٜٙ  الٝ رؾكٟالف ايٓضالظ االعزُالبػٝ يًالالالة َالّ فالالو 

رُٟٓالالخ ايؼكالالى ٘ايغَالالٍ ٘ايالالٓرٌ ٘ايَالالًٙل يٟزؾكالالف أ ضالالى ََالالزٙٚ َُهالالّ َالالّ ايزهٟالالف ثرؼبيٟالالخ َالالغ ايٙاقالالغ 

 (.116: 2000ؽُلذ االعزُبػٝ عأ

%( َالّ عًُالخ ايُشالبنى ايَالًٙنٟخ ثالّٟ طالالة 35.8ًٍ٘ٙل ايؼٓف ثُظبٖؤ ايُقزًرخ ُٞضى َْالجخ ع

ايُالاللاهًذ ٘ثٗالالنا ٞؾزالالى َورجالالخ َزكلَالالخ َالالّ ثالالّٟ عًُالالخ ايُشالالهالد ايُلهٍالالٟخ ايزالالٛ ٞؼالالبْٝ َٓٗالالب ايالالالالة  الالٝ 

يزؼًُٟٟالخ ٘ايزوثٙٞالخذ إيالٛ عبْالت ايُوؽًزّٟ اإلػلاكٞخ ٘ايضبْٙٞخذ ٘ايزٝ رؾٙو كِ٘ قٟالبٌ ايُلهٍالخ ثٙظبئرٗالب ا

 (.2005رتصٟؤ ايًَجٝ ػًٛ ػالقبد ايالالة ٘رربػالرٍٗ ٘ػًٛ نى ػٓبمو ايُغزُغ ايُلهٍٝ عايدبيؼذ 

(  ُٟالب 308: 2021٘رزُضى أٍٖ َظبٖو ايؼٓف ايالالثٝ ثبيُلاهً ايضبْٙٞالخ نُالب منوٖالب عهَضالبِذ 

ٌ اؽزالالواٍَٗ ٘ايؼٓالالبك ٘ايزؾالاللٜ ٘رهَالالٟو ًٞالالٝ: ايزٗالالوٞظ  الالٝ ايردالالى ٘االؽزهالالبل ثالالبييَالء ٘ثالالبيُؼًُّٟ ٘ػالالل

ايشجبثٟم ٘األثٙاة ٘رقوٞت َكبػل ايجؾش ٘ؽٙائظ ايُلهٍخ ٘ايؾرو ػًالٛ ايغاللهاِ ٘رهَالٟو ك٘هاد ايُٟالبٔ 

٘رقوٞجٗب ٘اإلُٖبو ايُزؼُل يٓدالبئؼ ايُؼًالٍ ٘رؼًُٟبرالٕ ٘ثبيزالبيٝ يًُٓالبٖظ ايلهاٍالٟخ ٘نالنيم يًالٓظٍ ٘ايكالٙاّْٟ 

ٝ ايُلهٍخ َ٘كبطؼخ ايُؼًالٍ أصٓالبء ايشالوػ ٘إيكالبء ايالجب الٟو ٘اٍالزؼُبو ايُلهٍٟخذ  ضالً ػّ ػلٌ االْزظبٌ  

 األيربظ ايجنٞئخ ٘إؽلاس أمٙاد َيػغخ ثبيكلٌ ػًٛ أههٟخ ايردى. 

٘قل أٖزُذ ايؼلٞل َّ ايلهاٍبد ٘ايجؾٙس ايزوثٙٞخ ثظبٖوح ايؼٓف  ٝ ايُوؽًخ ايضبْٙٞخذ ٖ٘نا ٞاللو 

بٌذ ٘ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ ثشالهى فالب ذ َ٘الّ أثاليه ٖالنٔ ػًٛ اْزشبه ايؼٓف  ٝ ايُغزُؼبد ايُقزًرخ ثشهى ػال

( ايزالالٝ ٖالالل ذ إيالالٛ ايزؼالالوف ػًالالٛ ايؼٙاَالالى ٘األٍالالجبة ايُؤكٞالالخ إيالالٛ 1998ايلهاٍالالبد كهاٍالالخ ايََٟالالٝذ   ع

َشهًخ ايؼٓف يلٚ طالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ  الٝ َدالوذ ٘قالل رٙمالًذ ْزالبئظ ايجؾالش إيالٛ أِ َؼبًَالخ األٍالوح 

يالالةذ ٘أِ ػلٌ ٘عٙك قل٘ح  الٝ نضٟالو َالّ األؽٟالبِ يًالبيالت كافالى يًالبيت ثكَٙح ٍجت هئٌٟ يًؼٓف يلٚ ا

ايُلهٍخ ٞؤكٜ إيٛ ايؼٓفذ نُب ثٟٓذ ْزبئظ ايجؾش أِ يٍٙبئى اإلػالٌ ايُوئٟخ كً٘ها  ؼبالً  ٝ ررشالٛ ظالبٖوح 

 ايؼٓف َّ فالو ػوض أ الٌ ايؼٓف ٘ثواَظ ايهبهارٟٕ ٘ايُدبهػخ.

ف ٘مالٙهٔ ياللٚ طالالة ايُوؽًالخ ايضبْٙٞالخ ( ػّ أثوى أ هبو ايؼٓال2000٘نشرذ كهاٍخ ايَُوٜ ع

ٖٝ االػزلاءاد ػًٛ ايالالالة  ُٟالب ثٟالٍٓٗذ صالٍ ايؼٓالف ايُٙعالٕ ْؾالٙ اإلكاهح ايُلهٍالٟخ نبيزقوٞالتذ ٘أ البهد 

ايٓزبئظ أًٞضب إيٛ أِ ايُشهالد األٍوٞخ نبْذ َّ أٍٖ األٍجبة ايُؤكٞخ إيٛ ايؼٓفذ فدًٙمب ايزكدٟو  الٝ 

 ؽف األثٓبء َّ قجى األٍوح.
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(  أِ َشالالبٖلح ايؼٓالالف ايُلهٍالالٝ ٞؼُالالى نُٓجالالي أ ضالالى َْالالجًٟب Janosz., 2008خ ع٘أنالاللد كهاٍالال

ثبيُشبنى ايًَٙنٟخ ايُٙعٗخ ْؾٙ ايجٟئالخ َ٘شالبنى ايزهٟالف ايُلهٍالٝ ػالّ اإلٞالناء ايرؼًالٝ ٘ػًالٛ ايؼهالٌ  الئِ 

 ايزؼوض ايشقدٝ ايُجب و يقجواد ايؼٓف ٞؼُى نُٓجي ثبيُشبنى ايًَٙنٟخ ايُٙعٗخ ْؾٙ ايناد.

 ٚٔتبئجٗ:اٌفشض اٌخبِظ 

٠فففٕص اٌففففشض عٍفففٝ أٔفففٗ "تٛجفففذ عاللفففخ راد دالٌفففخ إحصفففبئ١خ ثففف١ٓ دسجفففبد األداء األوفففبد٠ّٟ 

 ٚاٌّغتٜٛ االجتّبعٟ ٚاٌخمبفٟ ٌألعشح ٌذٞ طالة اٌّشحٍخ اٌخب٠ٛٔخ" 

٘يًزؾكالالف َالالّ مالالؾخ ايرالالوض رالالٍ ؽَالالبة َؼبَالالى االهرجالالبط عثٟوٍالالِٙ ( ثالالّٟ كهعالالخ ايالالالالة ػًالالٝ 

ػًالالٝ اٍالالزُبهح ايَُالالزٜٙ االعزُالالبػٝ ٘ايضكالالب ٝ ٘نالالنيم َؼو الالخ قالالٙح كهعالالبد األكاء األنالالبكُٞٝ ٘اٍالالزغبثبرٍٗ 

٘ارغبٔ ايؼالقٕ ثّٟ َزغٟالواد ايجؾالش ثلاليالخ َؼبَالى االهرجالبط ٘ايغالل٘و ايزالبيٝ ٞٙهالؼ ايٓزالبئظ ايزالٝ اٍالرود 

 ػٓٗب ايُؼبيغخ اإلؽدبئٟخ. 

 ( َؼبَالد االهرجبط ثّٟ اثؼبك األكاء األنبكُٞٝ ٘ايَُزٜٙ االعزُبػٝ ٘ايضكب 9ٝعل٘و ع

 ِغتٜٛ اٌذالٌخ لٛح االستجبط اٌّغتٜٛ االجتّبعٟ ٚاٌخمبفٟ األداء األوبد٠ّٟ

 0701 ِٛجت لٛٞ **07746 األداء األوبد٠ّٟ

٘ٞزضؼ َّ ْزبئظ ايغل٘و ٘عٙك ػالقٕ اهرجبطٟٕ َٙعجخ كايٕ اؽدبئٟب ثّٟ اٍالزغبثبد ا الواك ايؼٟٓالٕ 

ايَُالالزٜٙ االعزُالالبػٝ ٘ايضكالالب ٝ ؽٟالالش اظٗالالود ػًالالٝ َكٟالالبً األكاء األنالالبكُٞٝ ٘اٍالالزغبثبرٍٗ ػًالالٝ اٍالالزُبهح 

 0.01ايٓزبئظ اِ قُٟخ َؼبَى االهرجبط كاو اؽدبئٟب ثلاليٕ 

ؽٟش ٞؼل ايزؾدالٟى ايلهاٍالٝ َؾهالب أٍبٍالٟب ػًالٛ َالب ُٞهالّ أِ ٞكالٌٙ ايالبيالت ثزؼًُالٕ  الٝ ايُلهٍالخذ 

ٟو إيالٛ أِ ٘ننيم ٞؾلك ََزٙٚ ايالبيت ثبيَٓجخ ألقوإْ  ٝ ايردى ذ ٖ٘ٙال ٞكزدالو ػًالٛ ميالم  كالظ ذ إم ٞشال

ٖلف ايزؾدٟى ُٞزل إيٛ َؾب٘يخ هٍٍ مٙهح ْرَٟخ يكلهاد ايزًُٟن ايؼكًٟخ ٘ايُؼو ٟخ ٘رؾدًٟٕ  ٝ َقزًف 

 ايُٙاك.

٘رترٝ أُٖٟخ ايزؾدٟى ايلهاٍٝ َّ نْٕٙ ايًٍٟٙخ ايٙؽٟاللح ايزالٝ ٞزؼالوف ايالالالة ثٗالب ػًالٛ ؽكٟكالخ  

اٍٟخ ايُقزًرخ إيٛ ََزٙٚ َٓبٍت ٞلػٍ قلهارٍٗ ٘إَهبْٟبرٍٗ ذ ٘أِ ٘مٙو ايالبيت ثزؾدًٟٕ  ٝ ايُٙاك ايله

َلاهنٕ ػّ ْرَٕ ٘ هورٕ ػّ مارٕ. ٘أِ َغبو ايزؾدٟى ايُلهٍٝ ٞؼزجو َّ أٍٖ ايُغبالد ايزالٝ رؼجالو ػالّ 

 ايزرٙ  ثّٟ رالَٟن ايُلاهً.

مى ايٟٗب  ٝ ايجؾش ٖٓبل ثؼ  ايزٙمٟبد ٖ٘ٝ:تٛص١بد اٌجحج:   - ٝ هٙء ايٓزبئظ ايزٝ رٙد

ى رُٟٕٓ َٗبهاد ايًَٙل االٞغبثٝ ٘فر  ايؼٓالف ياللٜ ايرئالبد ايُقزًرالخ َالّ ػكل ك٘هاد ْ٘ل٘اد َّ اع-1

 ايالالة.

هالالو٘هح رُٟٓالالخ ايُٗالالبهاد االعزُبػٟالالخ َالالّ اعالالى رُٟٓالالخ َٗالالبهاد ايَالالًٙل االٞغالالبثٝ يالاللٜ طالالالة ايُوؽًالالخ -2

 ايضبْٙٞخ.
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ايؾٟالبٔ هو٘هح االٖزُبٌ ثؼًٍ ايٓرٌ االٞغبثٝ َّ اعى رؾكٟالف ايشقدالٟخ ايكٙٞالخ ايُزيْالخ ايزالٝ رالٓغؼ  الٝ -3

 يًالالة  ٝ ايُواؽى ايُقزًرخ.

هو٘هح رٙػٟخ االثبء ثبألَٙه ٘ايُزغٟواد ايٓرَٟخ ايزٝ رؤصو ػًٝ ْغبػ ايروك يزؾَّٟ َٗبهاد ايَالًٙل -4

 االٞغبثٝ يلٚ االثٓبء ٘فر  كهعخ ايؼٓف يلٍٞٗ.

 اقزواػ ثؼ  ايجؾٙس ػًٛ ايٓؾٙ ايزبيٝ:٠ّىٓ    -اٌجحٛث اٌّمتشحخ:

راللهٞجٝ يزُٟٓالخ َٗالبهاد ايَالًٙل االٞغالبثٝ نُاللفى يقرال  ايؼٓالف ياللٜ طالالة ايُوؽًالخ  بػًٟخ ثوْبَظ  -1

 ايضبْٙٞخ.

  ؼبيٟخ ثوْبَظ رلهٞجٝ يزُٟٓخ ايزربلو نُلفى يقر  ايؼٓف يلٜ طالة ايُوؽًخ ايضبْٙٞخ.  -2

 ؼبيٟالالخ ثوْالالبَظ َؼو الالٝ ٍالالًٙنٝ يقرالال  ايؼٓالالف ٘رؾَالالّٟ َٗالالبهاد ايزٙامالالى االعزُالالبػٝ يالاللٜ طالالالة  -3

 ضبْٙٞخ.ايُوؽًخ اي
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 لبئّخ اٌّشاجع:

(: اٍزقلاٌ ايؼالط ايٙاقؼٝ  ٝ فلَخ ايناد يلٚ ايالرالى ايكالبئٍ ثَالًٙل ايجًالغالخذ 2000أؽُل ذ  بطُخ أَّٟ ع

 .132 – 109ذ نًٟخ ايقلَخ االعزُبػٟخذ عبَؼخ ؽًٙاِذ     ايُؤرُو ايؼًُٝ ايضبيش ػشو

خ ػًالالٛ ػٟٓالالخ َالالّ طًجالالخ ٘طبيجالالبد كهاٍالالخ َٟلاْٟالال –(: ٍالالًٙل ايؼٓالالف ثالالّٟ ايشالالجبة 2000ايَالالُوٜ ذ ػالالليٝ ع

ثؾش َكلٌ يًٓل٘ح ايضبْٙٞالخ ايَالبثؼخ ثؼٓالٙاِ "ايشالجبة ََ٘الزكجى َدالو" ايُٓؼكاللح ايُوؽًخ ايضبْٙٞخذ 

 إثوٞى. 30 – 29ذ نًٟخ ا٠كاةذ عبَؼخ ايكبٖوح  ٝ ايرزوح ثّٟ  ٝ قٍَ االعزُبع

 .336-333ذ 66ذ عَغًخ اإله بك ايٓرَٝ(: ركٍٟٟ ايؼٓف األٍوٜذ2021ايَٟلذ أٍُبء عُبو ع

(: ردٙه َكزالوػ يالل٘ه ايقلَالخ االعزُبػٟالخ ايُلهٍالٟخ  الٝ َٙاعٗالخ 1998ايََٟٝ ذ َؾُٙك ٘  ذٍالَخ ع

ايُالالؤرُو ايالالل٘يٝ يًؼًالالٌٙ االعزُبػٟالالخ ٘ك٘هٖالالب  الالٝ َشالالهًخ ايؼٓالالف يالاللٚ طالالالة ايُوؽًالالخ ايضبْٙٞالالخذ 

 ذ عبَؼخ ايكبٖوح.َهب ؾخ عوائٍ ايؼٓف ٘ايزالوف  ٝ ايُغزُؼبد اإلٍالَٟخ

(: أُْالالبط ايؼٓالالف ػًالالٛ ايُٙظرالالبد: كهاٍالالخ َٟلاْٟالالخ ػًالالٛ ايُٙظرالالبد 2021ك   عايشالالُبًٞخ ذ ىٞالالل َؾُالالٙ

 1, ع6َظ ذَغًخ عبَؼخ ايؾَّٟ ثّ طالو يًجؾٙسايؼبَالد  ٝ ايل٘ائو ايؾهَٟٙخ قدجخ ايهولذ 

 .27-1ذ

% َالالّ عًُالالخ ايُشالالبنى ايَالالًٙنٟخ يالاللٚ 35.8(: ايؼٓالالف ايُلهٍالالٝ ُٞضالالى َْالالجخ 2005ايدالالبيؼ ذ ٍالالٗبٌ   ع

ذ َزبػ ػًٛ  جهخ اإلْزوْذ ػًٛ ايؼٓالٙاِ 2005(ذ 9803ذ ايؼلك ععوٞلح ايؼوة ايل٘يٟخايشجبةذ 

 .http://www.aawsat.com/details.asp?secton=43ايزبيٝ: 

(: أُْبط ايؼٓف ػًٛ ايُٙظربد: كهاٍخ َٟلاْٟخ ػًالٛ ايُٙظرالبد ايؼالبَالد 2020ايضجٟبْٝ ذ ىٞل َؾُٙك ع

 .27-1ذ 1, ع6ذ َظ َغًخ ايؼًٌٙ ايزوثٙٞخ ٘ايٓرَٟخذ  ٝ ايل٘ائو ايؾهَٟٙخ قدجخ ايهول

(: رُٟٓخ اإلٞغبثٟخ ٘أصوٖب ػًٛ ثؼ  االهالالواثبد ايٓرَالٟخ ياللٚ ػٟٓالخ َالّ 2005ايضؼٟف ذ فبيل ؽَّ ع 

 ذ نًٟخ ايجٓبدذ عبَؼخ ػّٟ  ٌُ.هٍبيخ كنزٙهأ طالة ايغبَؼخ كهاٍخ رغوٞجٟخذ 

(: أُْبط ايؼٓف  ٝ ايؼشٙائٟبد َ٘ؾلكارٕ  الٝ إطالبه ايُرالبٍٖٟ ايَُالزغلح يألَالّذ 2002ذ   أؽُل ع ايؼلٜ٘

ذ ايُغًالل ايُؤرُو ايَالٜٓٙ ايواثالغ "األثؼالبك االعزُبػٟالخ ٘ايغٓبئٟالخ يًؼٓالف  الٝ ايُغزُالغ ايُدالوٜ"

 .431 – 407األ٘وذ ايُوني ايكَٙٝ يًجؾٙس االعزُبػٟخ ٘ايغٓبئٟخذ ايكبٖوحذ     

(: ايؼٓالف ثالالّٟ طبيجالالبد َالاللاهً ايزؼًالالٍٟ ايضالبْٜٙ ايؼالالبٌ  الالٝ ك٘يالالخ ايهٙٞالالذ 2012غٓالالبٌ ػجالالل ايؼيٞالالي ع ايغٓالبٌ ذ

(ذ 147(ذ ايؼاللك ع38ذ ايهٙٞالذذ ايَالٓخ عَغًخ كهاٍبد ايقًالٟظ ٘ايغيٞالوح ايؼوثٟالخكهاٍخ َٟلاْٟخذ 

 .216 -153أنزٙثو     

 ايكبٖوح ذ َهزجخ االْغًٙ ايُدوٞخ.ذ (: َكٟبً ايًَٙل ايؼل٘اْٝ ٘ايؼلاْٝ 2003ثبظٕ ذ أَبو ػجلايَُٟغ ع

(: االرغبٖبد ايٙايلٞخ نُب ٞلهنٗب األثٓبء ٘ػالقزٗب ثبيًَٙل اإلٞغبثٝ يلٚ طًجالخ 2013ثهٟوذ أؽُل ػَٟٛ ع

ذ نًٟالالخ ايزوثٟالالخذ عبَؼالالخ األىٖالالوذ غالاليحذ هٍالالبيخ َبعَالالزٟوايُوؽًالالخ ايضبْٙٞالالخ ثُؾب ظالالخ ايٍٙالالالٝذ 

  ًَالّٟ. 

َُالالزٙٚ االعزُالالبػٝ االقزدالالبكٜ ايضكالالب ٝ يألٍالالوح ذ ايكالالبٖوح ذ َهزجالالخ (: اٍالالزُبهح اي2000ثٟالالَٙٝ ذ     ع

 االْغًٙ ايُدوٞخ.

https://0810g9079-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0054&page=1&from=
https://0810g9079-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0397&page=1&from=
https://0810g9079-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1745&page=1&from=
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(: ََالالبُٖخ ايزوثٟالالخ ايرٟٓالالخ  الالٝ رؼيٞالالي ايَالالًٙل اإلٞغالالبثٝ يًزٙعٟالالٕ ٘ايزٙػٟالالخ 2020ايؾوثالالٝذ ٍالالٟٗى ٍالالبَٝ ع

 .20-1ذ  59ذ عَغًخ ثؾٙس  ٝ ايزوثٟخ ايرٟٓخ ٘ايرِٓٙ٘إىايخ ايزًٙس ايجدوٜذ 

ذ اٍالالزوارٟغٟبد ٘ثالالواَظ َٙاعٗالالخ ايؼٓالالف ٘ايُشالالبغجخ  الالٝ ايزؼًالالٍٟ(: 2021ؽَالالّٟ عؽَالالّٟ ذ طالالٕ ذ ٍالالالَخ ذ

 اإلٍهٓلهٞخذ كاه ايٙ بء.

ايشقدالٟخ ايقَُالخ ايهجالوٚ ٘ايؼرالٙ  الٝ ايَالًٙل  يؼٙاَالى(: ايكُٟخ ايزٓجؤٞخ 2013ََؼل ع ذ ػبطف ايؾَٟٓٝ

غالاليء ذ ايذ كهاٍالالبد ػوثٟالالخ  الالٝ ايزوثٟالالخ ٘ػًالالٍ ايالالٓرٌاالعزُالالبػٝ اإلٞغالالبثٝ يالاللٚ طالالالة ايغبَؼالالخ

 .97 – 51ذ    2013(ذ َبٞٙ 37ايضبيشذ ايؼلك ع

اإلٍالالهٓلهٞخذ  َالاللفى إيالالٛ َُبهٍالالبد فالاللَبد ايرالالوك عايٓظوٞالالخ ٘ايزالجٟالالف(ذ(: 2021هَضالالبِ ذ ايَالالٟل   ع

 ايُهزت ايؼًُٝ يًهُجٟٙرو.

(: أصالو ايُٓنعالخ ٘ايزاللهٞت ػًالٛ ايُٗالبهاد االعزُبػٟالخ  الٝ فرال  2006ىٞبكح ذ أؽُل ه ٟل ػجالل ايالوؽٍٟ ع
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ABSTRACT 

The research aimed to uncover the relationship of both positive behavior and 

violence among a sample of high school students, as well as to uncover the 

relationship between positive behavior skills and the academic performance of high 

school students, and to reveal the extent of the difference in behavior. Positive and 

violence at different social, economic and cultural levels. The research included a 

sample of (300) male and female students from the first grade of secondary school at 

Hasan Kalboush Joint Secondary School in K.F.S. The researcher used the positive 

behavior skills scale for high school students, the violence scale for high school 

students, and the cultural and social level questionnaire.  The results, strong negative 

correlation statistically significant between the responses of the sample individuals on 

the positive behavior skills scale, and their responses on both the violence scale and 

their responses to the academic achievement scores as a whole and their responses to 

the socio-cultural level questionnaire, and the presence of a statistically significant 

negative correlation between the responses of the sample individuals on the violence 

scale and their dimensions and their responses to the social level questionnaire And 

the cultural, and the existence of a positive correlational relationship statistically 

significant between the responses of the sample members to the academic 

performance scale and their responses to the social and cultural level questionnaire. 
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