
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد :  
 عسٜػٖٞدٌٜ بٓت حيٞ بٔ أمحد أ. 

 باسج١ َادطتري بكطِ عًِ ايٓفظ ن١ًٝ ايرتب١ٝ

 داَع١ داشإ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 إخالص بٓت عبد ايسقٝب ضالّ : د. إغساف
  ن١ًٝ ايرتب١ٝ أضتاذ َػازى يف اإلزغاد ايٓفطٞ

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ داَع١ داشإ
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األمً اليفضي وعالقتُ بكلل املضتكبل لذى طالبات املزحلة الجاىوية 
 مبيطكة داساٌ

 ٖدٌٜ بٓت حيٞ بٔ أمحد عسٜػٞأ. 

 باسج١ َادطتري بكطِ عًِ ايٓفظ ن١ًٝ ايرتب١ٝ

 داَع١ داشإ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 إخالص بٓت عبد ايسقٝب ضالّ : د. إغساف
  ن١ًٝ ايرتب١ٝ اإلزغاد ايٓفطٞأضتاذ َػازى يف 

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ داَع١ داشإ

  :املضتخلص 
ٓدد البهث ددالب دد هٛلعرلبهلىددسالىوددٟلًاددل٠٘لبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠لبه  هثدد  ل لب س وددٞلللللللللل
بهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ,لٗبهلىسالىوٟلًال٠٘لقوقلب القثىله ٠لبه  هث  ل لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل
 لًِ قددٞلجدد زبْ,لٗبهلىددسالىوددٟلبهىبقددٞلبني اث نٚددٞلسددولبدًددّلبهِااددٛلٗقوددقلب اددلقثىلهدد ٠للللللللللل

لب س ودددٞلبهث ُ٘ٙدددٞ,لٗبهلمددديلىدددّلعًل ُٚدددٞلبهلِثدددللسقودددقلب ادددلقثىلًدددّل دددبيلبدًدددّللبه  هثددد  ل 
(لن هثدٞلل500بهِااٛله ٠لن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙدٞل لًِ قدٞلجد زبْ,لٗالُ٘دنلىِٚدٞلبهث دالًدّل للللللل

ًّلن هث  لبهصديلبهثد ُٛلبهثد ُٜ٘,لخلب لٚد  ّٓلس سٙقدٞلىمد٘ب٢ٚٞلس  د ب يلب لً٘ٚدٞلبهل سىدٞلللللللللل
هولىوددٍٚلطِ قددٞلجدد زبْلًددّلًدد ب يلبهلىوددٍٚلبهىدد َ,لًٗدد ب يلُ دد َلب قددس ب ل لللللللللهددارب ٝلبهى ًددٞلل

ًل ابلاىوٍٚلكىٍّلًّل:ل ٗسد لجد زبْ,لمد ً ٞ,لٗ  د لب اد   ٞلٗب دسع,لٗبهى  ودٞ,ل سد٘لىدسٙ ,لللللللللل
(لن هثدددٞ,لٗعرب ٝلاىوددٍٚل  ف دددٞلمدددثٚ لل لًل اددبلكدددىٍّلًدددّ:ل لمدددثٚ ,للل7028فسسدد ْل(,لٗىددد رّٓل ل

(لن هثدددٞ,لٗفق ددد لل4872,لٓدددسٗا,لبهىٚددد بسٛ,لبهسٙدددا,لبهددد  ا(,لٗىددد رّٓ لللودددٌ ,لسدددٚ ,لبهددد بٙس,لفٚاددد للل
إل صددد ٢ٚٞلبإلرب ٝلبهى ًدددٞلهولىودددٍٚلطِ قدددٞلجددد زبْلٗعرب ٝلبهلىودددٍٚلسصدددثٚ (,لٗهل قٚدددقل ٓددد بالللللللل
بهث ددا;لبسددل  ًنلبهث  ثددٞلب ددِٔ لبه٘مدداٛلبني اثدد نٛ,لٗبسددل  ًنللًقٚدد يلبدًددّلبهِااددٛلللللللللل

(,لٗلًقٚدد يلقوددقلب اددلقثىلًددّلعىدد برل بهث  ثددٞ,لل2005ل به ٌأُِٚددٞلبإلُاى هٚددٞ(لًددّلعىدد برل  ددق ,
(,لًٗى ًىلبني اث طلهث سْ٘,لٗحتوٚىلبنيحند ب لبهثادٚ ,لٗحتوٚدىلبإلحن ب ب لىد ر,لٗب لثد  لللللل2020

بهِاددددثٞل  (,لٗب لثدددد  لبهِاددددثٞل ا(,لٗب ل٘سدددد   لٗبنيحنسبفدددد  لب ىٚ  ٙددددٞ,لٗب ل٘سدددد   لب دددد٘زْٗلللللل
بهث  ثٞلعرلبهِلد ٢ لبهل هٚدٞ:لٙ٘جد لًادل٠٘لًساادعلًدّلللللللل"ب سجح",لٗب لث  لًسسعلك ٜل,لٗا٘مون

بدًّلبهِااٛله ٠لن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلجد زبْ,لنيلٙ٘جد لًادل٠٘لًساادعلًدّلقودقللللللل
ب اددلقثىلهدد ٠لن هثدد  لب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞل لًِ قددٞلجدد زبْ,ل,لا٘جدد لىبقددٞلب اث نٚددٞلسدد هثٞلربهددٞلللللل

ٚ  لىِدد لًاددل٠٘لرنيهددٞل للل بدًددّلبهِااددٛلٗقوددقلب اددلقثىلهدد ٠لن هثدد  لب س وددٞلللللللل(لسددو0001ع صدد ٢
بهث ُ٘ٙددٞل لًِ قددٞلجدد زبْ,تلّلبهلِثددللسقوددقلب اددلقثىلًددّل ددبيلبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠لن هثدد  للللل

ٗ لو١٘لٓدهٖلبهِلد ٢ لقد ًنلللل(ل0005-0001ب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْلىِ لًال٠٘لرنيهٞل 
لبهث  ثٞلسىضلبهل٘مٚ  لٗبهث ٘علب قرت ٞل

ٛلبهل ن هثدد  لب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞل لًِ قددٞللل-قوددقلب اددلقثىل-وٌدد  لب ال  ٚددٞ:لبدًددّلبهِاادد
لج زبْ..

Psychological security and its relation to future anxiety of secondary high 
school students in the Jazan region 

Hadeel Yahya Ahmed Arishi 
Supervised: Dr. Ekhlas Abdulraqeeb Sallam Alshrgabi 

Abstract 
The aim of the current research is to identify the level of psychological 

security of female students in the secondary stage in the Jizan region, to 
identify the level of future anxiety of female students in the secondary stage in 
the Jizan region, to identify the relationship The correlation between 
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psychological security and future anxiety among female students in the 
secondary and to reveal the possibility of predicting future anxiety through 
psychological security of secondary school students, stage in the Jizan region 
The research sample consisted of (500) female students of the second grade of 
secondary school, who were randomly selected in government schools 
affiliated to the General Administration of Education in the Jazan region, In 
government schools affiliated to the Public Administration, education in the 
Jizan region, general education schools and curriculum schools in education 
offices, the number of secondary school students in Jizan reached (7028), a 
high school student in the following governorates (Central Jizan, Samtah Ahd 
al-Masarhah, Al-Harat, Al-Ardha, Abu Arish, Farasan) The number of female 
students reached (4872) students in the Sabya Administration in the following 
governorates (Sabya, Damad, Bish, Al-Dair, Fifa, Haroub, Al-Aydabi, Al-
Rith, and Al-Darb) according to the statistics of the Public Administration and 
Education in Jizan and Sabya. the researcher used the relational descriptive 
approach, the researcher used the Psychological Securityg Scale (Emotional 
Reassurance) prepared by (Shuqair, 2005), the Future Anxiety Scale prepared 
(the researcher, 2020) Pearson correlation coefficient, simple regression 
analysis, multiple regression analysis, ratio (T) test, ratio (q) test, means and 
standard deviations, weighted means (weighted), chi-square test. The 
researcher reached the following results: There is high level of psychological 
security in Female secondary school students in the Jazan region, there is no 
high level of future anxiety among secondary school students in the Jazan 
region. There is a statistically significant negative correlation at a 
significance level (0.01) between psychological security and future anxiety 
among secondary school students in the Jazan region. Future anxiety can be 
predicted through the psychological security of high school students in the 
Jizan region at a significance level (0.01-0.05).In light of these results, the 
researcher presented some recommendations and suggestion. 
Key words: psychological security, future anxiety, high school students in 
the Jizan region. 

 :مكذمة 
ك ْلبدًّلبهِااٛلًٗ لزبيلٓ الهاُا ْلٙاىٟلبهٕٚلىربلبدزًِدٞ,لٗٙىٌدىلًدّلللل
بجوٕ,لٗدنِبلُاإلبهلىسضلهو  سلٗبإلٙهب١;لٗاى لب  جٞلعرلبدًّلبهِااٛلًّل

َلللل سأىٌدد يلامددىسٖلل ٓددٍلب  جدد  لبدس سددٚٞلبهددالامددثعل  جددٞلبهاددسر,لٗا فىددٕلهوقٚدد 
س دً ْلٗبهادبًٞ,لِٙد  لفٚٔد لبهمدى٘ لسد ا سلٗبهقودق,ل ادٍلبْلب ٚد ٝلنيل ود٘لًدّللللللللللل
ب مدددلب لٗبهطدددن٘طلبهِاادددٚٞلٗبدزًددد  لٗا ٓددد لبهدددالادددل سلىودددٟل ٚددد ٝلبهادددسرل للللل
ب القثى,لٗنيلٙ٘ج لفسرل و٘ل ٚ إلًّلٓهٖلب ملب لٗبنيو سبس  لبهالاقوىلًّل

ٙللِادٕلبهمدى٘ لبهقودقلحند٘لب ادلقثىلبهدهٜلٙادىٟلبهٚدٕ,لللللللللب ا سٕلس دًّلبهِااٛ,لٗ
بهدددال لوددديلر جلدددٕلًدددّلفدددسرلن دددس,ل  مدددٞل ُِددد لُىدددٚ ل ل  هدددٞلًدددّلبهدددلن ب لللللل
ٗبد  بعلٗب ٘بقيلبهالبمثحلفٚٔ لبهقودقلبهىد َلجدم١لًدّلبهادسرلُاادٕلًٗدّلبهث٣ٚدٞللللللللل

ل(.13:ل2009بهالٙىٚ للفٚٔ ل ىقى,ل
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ٚ  لهاُاد ْلذنقدقلهدٕلبنيسدلقسب للللللكٌ لٙىد لبدًدّلبهِاادٛل  جدٞلًٗ وث د ل للللل س سد
ٗبه ٌأُِٚٞل لمجٚعلً٘بقيل ٚ إلبهالٙلا ىىلفٚٔ لًعلُاإلٗ سسإلٗجملٌىدٕ,لل
ٗجندد ل ْلبهددلن ب لبهاٚ سددٚٞ,لٗبنيقلصدد رٙٞ,لٗبنيجلٌ ىٚددٞلبهددالًددس لسٔدد لجملٌىِدد لللللل
 ددبيلبهاددِ٘ب لب  وددٚٞ,لًٗدد لاثىٔدد لًددّل  دد بعلٗلدد ٗال ر لعرل  هددٞلًددّلفقدد بْلل

 ٠لبدفددسبر;ل ٚدال كدد ل"لً سددو٘ل"لىودٟل ْلبهمددى٘ لسدد دًّلٙدأاٛلًددّلسددٚ رٝللللبدًدّلهددل
بهقدد ُْ٘لٗبهِ دد َلٗبنيسددلقسب ,لٗادد٘ف لس٣ٚددٞل  هٚددٞلًددّلبا ددسلٗبهلٔ ٙدد ل بهصدد٘با,للل

ل(.62:ل2018

ٗ ولا وعلب   سدٞلسد ٗ لكدث ل لاىمٙدملبدًدّلبهِاادٛلهد ٠لن هثد  لب س ودٞلللللللللل
ب يلبهث ُ٘ٙددٞل لاىمٙددملبدًددّلبهِااددٛلللبهث ُ٘ٙددٞ;لكهددملدُددٕلٙىدد لًددّل ٗه٘ٙدد  لب دد لللل

هو  هث  لًّل بيلسسبً لٗرٗ ب لهوٌىوٌ  لهلىمٙملبدًّلبهِاادٛلهد ٠لبه  هثد  لللل
ل(.2018:51 به هٌٚٛ,ل

 ٚددددالاددددسلن هثدددد  لب س وددددٞلبهث ُ٘ٙددددٞلسدددد هلث لًددددّلبهددددلن ب لبهااددددٚ٘ه٘جٚٞلللللل
ادددل٠٘لٗبهِاادددٚٞ,لٗاىددد لسددد هلث لًدددّلب مدددلب لسددد٘ب١لىودددٟلب ادددل٠٘لبه  بسدددٛل ٗلب ل

بنيجلٌ ىٛلٗبهىبقد  لٗبهل٘بفدقلبهادٜ٘لًدعلبدقدسبْ,لٗٓدهبلًد لا٘مدونلعهٚٔد لر بسدٞللللللللللل
 بهق سٍ(لًّلٗج٘رلفسٗقل لبدًّلبهِااٛلسولبههك٘ لٗبإلُ عل لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل

ل(.2012 ل سى رلاقثىلبن سّٙ,لٗبنيسلقسب لبهِااٛلهص حللبإلُ عل بهق سٍ,ل

حلٗبهددلال لبهاددوهلادد ٖلب اددلقثىلٗبهِ ددسٝلللكٌدد لبْل ددى٘ لبهاددسرلسىدد َلبني اٚدد لل
بهاددوثٚٞلهو ٚدد ٝ,لٗىدد َلبهقدد  ٝلىوددٟلً٘بجٔددٞلبد دد بعلب ٚ اٚددٞلبهطدد ا ٞ,لٗادد ُٛلل
بنيىلثددد  لبهدددهباٛ,لًدددساث لساقددد بْلبهمدددى٘ لسددد دًّلبهِاادددٛلٗىددد َلبهثقدددٞلسددد هِا لل

(ل ْلبإل ادددد يلسدددد هل٘اس,لٗبهمددددى٘ لل91:2016(,لٗ كدددد ل امبهددددٛ,لل7:2009 ب مددددٚ ٛ,ل
لٗبا٘الًّلًالقثىلجمٔ٘يلٙلىوقلس هى ٙ لًّلج٘بُبلب ٚ ٝ.لس هطٚق,

ٗٙى لقودقلب ادلقثىلمد٘ ٝلًدّلمد٘ لبهقودقلبهىد َلِٙ دسلعهٚدٕلىودٟل ُدٕل د٘الًدّلللللللللللللل
بجملٔ٘يلب ل٘قعل  ٗ دٕل لب ادلقثى,لٗٓدهبلباد٘الالدْ٘لجدهٗ ٖل لب  ودٛلٗ لد ٝللللللللل

برلج ُدددبلهو  ودددس,لٗٙلٌثدددىل لبدفلددد  لبهادددوثٚٞلحنددد٘لب ادددلقثى,لٗا٘قدددعلبهامدددىلللللل
ون٘طلب ٚ ٝلب ل٘قىٞ,لٗ لُ دسٝلبهادسرلهوٌادلقثى,لف ُدٕلقد لٙدلرٜلعرلب دلبيل لللللللل
ا٘بزْلب ٚ ٝ;ل  لٙلْ٘لهٕل  سلكدث لسد٘ب١لًدّلبهِ  ٚدٞلبهِاادٚٞل ٗلب،ادٌٚٞ,لًٗد لللللللل

ل(.173:ل2013ٙلثعلكهملًّلاأ  ب ل لللويلج٘بُبلب ٚ ٝل ب ً٘ين;لُىٍٚ,ل

ىٌد رلٗ ًدىلب ادلقثىلبهدهّٙلسدٚل ٌوْ٘لًاد٣٘هٚٞلللللللبْلنوثٞلب س وٞلبهث ُ٘ٙدٞلٓدٍللل
بجمللٌدع,لٗٓددٍلٙالددسْٗلًدد كبلرنثدد٤للددٍلب اددلقثى,لٗ  ثلددنلبهى ٙدد لًددّلبه  بسدد  ل ْلل
 اوثٚٞلبه وثٞله ٍٙٔلاسقبلٗ ٘الًّلب القثىلٙلْ٘لُ سى  لًّلىد َلٗجد٘رلٗفٚادٞ,لللل

 لب  رٙدٞلل ٗلى َلبنيهل  قلس ، ًىٞ,ل ٗلى َلب قد  ٝلىودٟلالدّ٘ٙل سدسٝلٗفدقلبإلًل ُد لللللل
ٗب ىِ٘ٙٞ,لٗس هل هٛلٙى لقوقلب القثىلُ٘ى  لًّل ُ٘بعلبهقوقلبههٜلٙمدلىل  دس بلىودٟلللل
مدد ٞلبهاددسرلٗىدد َللبدًددّلبهِااددٛ,لٗاثددىلًس وددٞلبهث ُ٘ٙددٞلًس وددٞلاقسٙددسلب صدد لللللل
هوٌالقثى,لًٗ لٙص  بلٓهٖلب س وٞلًّلاالسلٗقوقلٗ ٘الًّلب ادلقثى,لٗ لوديللل
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ربب لبه  هثددد  لٗبسدددلى برّٓللدددهٖلب س ودددٞللللٓدددهٖلب مددد ىسلٗبد  سدددٚ لٗفقددد لادددلللل
ل(.5:ل2008 بهص٘با,ل

عْلكدىل ُدد٘بعلبهقودقلاقسٙثدد لالطددٌّلىِصدسلب اددلقثى,لهلددّلب ادلقثىلٓددهبلٙلددْ٘للللل
 د ر بلجد  بل طد لهاد ى  ل ٗلدٙد َلىودٟلبدكثدس,ل ًد لقودقلب ادلقثىلف ُدٕلٙمد لعرللللللللللللل

وقلب القثىلك  هٞلًّلب القثىلب لٌثىلطا فٞلزًِٚٞل كرب,لٗسإُٔلتلّلاص٘ لق
بهل دددد٘الٗبهنٌدددد٘ض,لٗبادددد٘ا,لٗبلوددددعلٗبنيكددددرتبعلهولنددددٚ ب لادددد لب ل٘قىددددٞل للل

 Matarneh :80ب القثىلبهم صٛلبهثىٚ ,ل ٗلٙم لعرلا٘قعل  ٗعل ًسلس١ٛلفٕٚل 

& Altrawneh, 2014.)ل

ٗٙىد لبدًدّلبهِاادٛلًدّل ٓدٍلج٘بُدبلبهم صدٚٞلبهدالٙثد  لالِ٘ٙٔد لىِد لبهاددسرلللللللللللل
ُمأإلبدٗرلًّل بيلباربب لبهالتسلسٔ ,لٗاىسضلبهادسرلدٜلً٘بقديلللًّلس بٙٞل

ًٔ رٝلًٗقوقٞل ل ٜلًس وٞلًّلًسب ىلبهىٌسلاىسوٕلهطن٘طلُاادٚٞلٗبجلٌ ىٚدٞللل
نيلن قٞلهٕلسٔ ;لههبلف هاسرلبهدهٜلٙلادٍلسد دًّلب ساادعل قدىلاىسود ل لً د ٓسلقودقللللللللل

(ل2016كدد ٖلر بسددٞل ٓدد ُٛ,للب اددلقثىلب ىسفٚددٞلٗب،اددٌٚٞلٗبهاددو٘كٚٞ,لٗٓددهبلًدد لاللل
لبهالٗج  لىبقٞلب اث نٚٞلس هثٞلسولبدًّلبهِااٛلٗقوقلب القثى.ل

ٗاس٠لبهث  ثٞل ْلبدًّلبهِااٛلًّلب  جد  لبدس سدٚٞلبهبزًدٞلهوٌِد٘لبهِاادٛلللللل
بهاددٜ٘لٗبهل٘بفددقلبهِااددٛلٗبهصدد ٞلبهِااددٚٞلهواددسر,لٗالطددٌّلب  جددٞلعرلبدًددّلللللللل

ىٞلهو  ج  لبدس سدٚٞ,لٗسدأْلبد دسّٙلذنثُ٘دٕللللل ى٘ لبهاسرلسأْلس٣ٚلٕلم ٙقٞلًٗمث
ٗٙلقثوُٕ٘لرب ىلب،ٌ ىٞ,لٗاِبلبا س,لٗبهمى٘ لس هثقٞلٗبدً ْلٗبه ٌأُِٚٞ,لٗ ْل
 ٜلًص  لق لٙاثبلاى ٚىلع ث علٓهٖلب  جٞلبدٗهٚدٞلسد٘الٙدلرٜلعرل ودقل  هدٞلللللل

لًّلبهقوقلهواسرل ل ٚ إلٗ أْلًالقثوٕ.

 :مغهلة البحح 
ّل ب  جددد  لبهبزًدددٞلهوٌِددد٘لبهِاادددٛلبهادددٜ٘لٗبهل٘بفدددقللللٙىددد لبنيًدددّلبهِاادددٛلًددد

بهِااٛلٗبهص ٞلبهِااٚٞلهواسرل,لٗ ٌٓٚٞلبهمى٘ لسٕلهد ٠لن هثد  لب س ودٞلبهث ُ٘ٙدٞللللل
ًساث لسمى٘ لبهلقثىلرب ىل ٚ ّٔ,لٗبهمى٘ لس هثقٞل,لٗبدً ْلٗبه ٌأُِٚٞ,لٗٓهبل

بهددهّٙلٙىدد ُْ٘لل(ل ْلنوثددٞلب س وددٞلبهث ُ٘ٙدد4:2016ًٞدد لا٘مددونلبهٚددٞلر بسددٞل بهقسبهددٞل,
ًددّل دد ني لقوددقلحندد٘لًاددلقثؤٍلٗبهددلال لبهدد ب٢ٍل لب اددلقثىلهدد ٍٙٔللبودد سبس  للل

(ل ْلامبٙدد ل84:2019سددو٘كٚٞلٗبخنادد ضل مدد ىسلبدًددّلبهِااددٛل,لٗب دد  ل ب  دد ٜ,للللل
ًاددل٘ٙ  لبهقوددقلب اددلقثىلهدد ٠لبه وثددٞلٙددلرٜلعرلامبٙدد لبهمددى٘ لسىدد َلبه ٌأُِٚددٞلللللل

(ل ْل ٌٓٚدٞلبهمدى٘ للل386:ل2016ٞ,لٗبك ل ٓد ُٛ,للٗبدًّلبهِااٛله ٍٙٔلسص٘ ٖلٗبو 
سدد دًّلبهِااددٛل لجملٌددعلادد ل ًددّلٙلاددٍلسدد  سٗالٗىدد َلبنيسددلقسب لبهاٚ سددٛلللللللل
ٗبهصى٘س  لبنيقلص رٙٞلًٗم كىلبهث  هٞله ٠لبهادسرلالدْ٘لبهِ دسٝلبهادوثٚٞلههبادٕلللللل
ٗ اددددلقثوٕلٗهن ددددسّٙل دددد لٙمددددىسٖلساقدددد بْلبدًددددىلٗبهلمدددد  َلسل قٚددددقل ٓ بفددددٕللللللل

لبههٜلٙاىٟلل .لب القثوٚٞ

ًّٗلِٓ لالطحلًملوٞلبهث الٗ ٌٓٚٞلبهمى٘ لس دًّلبهِااٛله  هث  لب س وٞلل
بهث ُ٘ٙددٞ;لس ىلثدد  ّٓلًددّلبهمددسب٢حلبنيجلٌ ىٚددٞلبهددالٓددٛل ل  جددٞلعرلبهل٘بفددقلًددعلل
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ًل وث  لب ٚ ٝلبدك رتٚٞلٗبنيجلٌ ىٚٞلٗبنيقلص رٙٞ,لٗ  لحتل جٕلٓهٖلبهمسذنٞل
 لُااٚٞلٗفلسٙٞل ٘بجٔٞلبهل٘اسلٗبهقوقلًّلب القثى,لفدقوقل لٓهٖلب س وٞلًّلق  ب

ب القثىلق لٙل سلىوٟل  صدٚ أّلكٌد لٙدل سلبهدرتررل لبهل  دٚ لٗبهادىٛلحند٘لللللللل
ًالقثؤّلبهىوٌٛلٗبهىٌوٛلٗق لٙىٚقل لب القثىلىِ لب د كلبه  هثد  لسىدضلًدّللللل

لبهقسب ب لب القثوٚٞلبا مٞلسّٔ.

لبنياٚٞ:لٗالٌثىلًملوٞلبهث ال لبنيس٣وٞ
 لً لًال٠٘لبدًّلبهِااٛله ٠لبه  هث  ل لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ؟
 لً لًال٠٘لقوقلب القثىله ٠لبه  هث  ل لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ؟
 لسولبدًّلبهِاادٛلٗقودقلب ادلقثىلهد ٠للللل  ٚ ٓىلا٘ج لىبقٞلب اث نٚٞلربهٞلع ص ٢

 ًِ قٞلج زبْ؟به  هث  ل لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل ل
 بهلميلىّلعًل ُٚٞلبهلِثللس هقوقلًّل بيلبدًّلبهِااٛله ٠لن هث  لب س ودٞلل

 بهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ؟

 :أٍذاف البحح 
لٙٔ البهث العر:

 بهلىدددسالىودددٟلًادددل٠٘لبدًدددّلبهِاادددٛلهددد ٠لبه  هثددد  ل لب س ودددٞلبهث ُ٘ٙدددٞل لللللل
لًِ قٞلج زبْ.

 ث  ل لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلبهلىسالىوٟلًال٠٘لقوقلب القثىله ٠لبه  ه
لج زبْ.

 بهلىدددسالىودددٟلبهىبقدددٞلبني اث نٚدددٞلسدددولبدًدددّلبهِاادددٛلٗقودددقلب ادددلقثىلهددد ٠للللللللل
 به  هث  ل لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ.ل

 بًل ُٚددٞلبهلِثددللسقوددقلب اددلقثىلًددّل ددبيلبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠لن هثدد  لب س وددٞلللل
 بهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ.

 أٍنية البحح: 
لالثو٘ ل ٌٓٚٞلبهث الب  هٛل لبناٛ:ل

 :األٍنية اليظزية 
لىوٟلب ال٠٘لبهِ سٜلتلّلبنيسلا رٝلًّلُل ٢ لٓهبلبهث الفٌٚ لٙوٛ:

 سدددسٗزل ٌٓٚدددٞلب دددلن ب لٗىبقلٔددد لسثىطدددٔ لبهدددثىضل لللوددديلج٘بُدددبلبهادددسرلللللللل
لبهم صٚٞلٗبهِااٚٞلٗبهاو٘كٚٞ.لل

 هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞلنل-كٌ لبٓلٌنلبه  بسٞلسمسذنٞلٓ ًٞل لبجمللٌعل -
;لكدددُّ٘ٔلىٌددد رلب ادددلقثى,لٗبهسكٚدددمٝلبدس سدددٚٞلبهدددالٙلمدددلىلًِٔددد لبجمللٌدددعلللللل
ٗا دددد٘ ٖل لبهندددد ,لٗكددددُّ٘ٔلٙىمددددّل لًس وددددٞلىٌسٙددددٞلامددددٔ لاندددد ب لُااددددٚٞلل

لٗفاٚ٘ه٘جٚٞل  مٞلسا٣لّٔلبهىٌسٙٞ.

   :األٍنية التطبيكية 
لفٌٚ لٙوٛ:لىوٟلب ال٠٘لبهل ثٚقٛلتلّلبنيسلا رٝلًّلُل ٢ لٓهبلبهث ا

 قد لااٚدد لُلدد ٢ لبه  بسددٞلب س د ّٙلٗبد صدد ٢ٚولبهِااددٚولٗب ىوٌددولٗب ىوٌدد  للل
ٗقددد رٝلب ددد ب يل لٗزب ٝلبهلىودددٍٚل لبهلمددديلىدددّلًادددل٠٘لبدًدددّلبهِاادددٛلٗقودددقلللل
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ب ادددلقثىلهددد ٠لن هثدددد  لب س ودددٞلبهث ُ٘ٙدددٞلًددددّل دددبيلب قددد ٙٚ لٗبني لثدددد  ب ,للللللل
ب ددد ب ي,لٗبهلنودددبلىودددٟللددد ٗفّٔ,للٗبهل  دددٚ لهدددرببً لبهل٘جٚدددٕلٗبإل  ددد رل لل

لٗبسلثٌ  لن قلّٔلٗعًل ُٚ أّلحن٘لبدفطى.
 عًل ُٚددٞلبنيسددلا رٝل لا ثٚددقلٗاصددٌٍٚلسددسبً لع  دد رٙٞلأدد الهلٌِٚددٞلًمدد ىسللللللللل

لبدًّلبهِااٛلٗاقوٚىلًال٠٘لبهقوقلب القثى.

 :مصطلحات البحح 
 األمً اليفضي     

 ه ٌأُِٚدددٞلٗبدًددد ْلىدددسالسأُدددٕ:ل"ٓددد٘ل  هدددٞلُاادددٚٞلٙمدددىسلبهادددسرلًدددّل بلددد لسلل
ٗبهسب دددٞلبهِاادددٚٞلٗبنيسدددلقسب ,لٗع دددث علًى دددٍل  ج ادددٕلًٗ  هثدددٕ,لٗىددد َلبهمدددى٘ لللللل
سددددددد ا٘ال ٗلبا دددددددس,لٗبهقددددددد  ٝلىودددددددٟلب ٘بجٔدددددددٞلرْٗل ددددددد ٗعل ٜلبوددددددد سبال ٗللللللل

ل(.151:ل2011 وى" ساُٚ٘ٛ;لبهصث ْ,ل

ٚ  لسإُٔ:لبه  جٞلبهدالحتصدىلىوٚٔد لبه  هثدٞلىودٟلًقٚد يللللللل ُٗاىس فٕلبهث  ثٞلعجسب٢
لًّلبهِااٛلبُ ال  َل لٓهبلبهث ا.بد

 قلل املضتكبل  

ىسفنل ق :لس ُٕل وىل ٗلبو سبالُااٛلب ِمأ,لِٙجدٍلىّل دربب لً ودٚٞلاد لللل
سدد  ٝ,لًددعلامدد٘ٙ لٗحتسٙدديلعر بكددٛلًىددس لهو٘بقددعلٗهوددهب لًددّل ددبيلبسل طدد  للللل
هوهكسٙ  لٗباربب لب  وٚٞلا لبها  ٝ,لًعلاط ٚدٍلهواوثٚ  لاىىلم  ثٔ ل ل

ٞلًددّلبهلدد٘اسلٗىدد َلبدًددّ,ل دد لقدد لٙ فىددٕلعرلادد ً لبهددهب ,لٗبهىجددملبه٘بوددح,لللل  هدد
ٗاىٌٚدٍلبهامى,لٗا٘قعلبهل٘ب ع,لٗالر٠لسٕلعرل  هٞلًّلبهلمد  َلًدّلب ادلقثىلٗقودقللللل
بهددلال ل لب اددلقثى,لٗبادد٘الًددّلب مددلب لبنيجلٌ ىٚددٞلٗبنيقلصدد رٙٞلب اددلقثوٚٞلللل

ل(.ل5:ل2005ب ٘ لٗبهٚأيل  ق ,للب ل٘قىٞ,لٗبدفل  لبه٘س٘بسٚٞ,لٗقوقلًّ

ٚ  لسإُٔ:لبه  جٞلبهدالحتصدىلىوٚٔد لبه  هثدٞلىودٟلًقٚد يللللللل ُٗاىس فٕلبهث  ثٞلعجسب٢
لقوقلب القثىلبُ ال  َل لٓهبلبهث ا.

 :طالبات املزحلة الجاىوية 
ٓددّلبه  هثدد  لب ِل ٌدد  لس ه  بسدددٞل لب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞل لب دد  بيلب لً٘ٚدددٞللللللل

لٓد.ل1441/1442 سِ  (لبهل سىٞلإلرب ٝلبهلىوٍٚلطِ قٞلج زبْلهوى َلبه  بسٛل

  :حذود البحح 
 ب  ٗرلب ٘و٘ىٚٞ:لال   رلس  ٘و٘علبههٜلٙلِ ٗهدٕلبهث دالب د هٛ,لٗٓد٘:ل"بدًدّلللللل

هددد ٠لن هثددد  لب س ودددٞلبهث ُ٘ٙدددٞل لًِ قدددٞلللللبهِاادددٛلٗىبقلدددٕلسقودددقلب ادددلقثىلل
لج زبْ".

 .ُٜ٘ لب  ٗرلبهثمسٙٞ:لن هث  لبهصيلبهث ُٛلبهث
 ب دد ٗرلب ل ُٚددٞ:لب دد ب يلب لً٘ٚددٞل سِدد  (لبهل سىددٞلإلرب ٝلاىوددٍٚلًللددبلجدد زبْ/لل

لعرب ٝلاىوٍٚلًللبلمثٚ .
 ُللللللل ٛلب  ٗرلبهمًِٚٞ:لٙدلٍلا ثٚدقلٓدهبلبهث دال لبهاصدوولبه  بسدٚولبدٗيلٗبهثد 

لٓد.1442هى َل
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 :اإلطار اليظزي 
 :األمً اليفضي 
 :مفَوو األمً اليفضي 
   :يف اللػة 

ٙى لًأَ٘لبدًّلًّلب ا ٍٓٚلبهون٘ٙٞلكب لبهثسب١ل لب ىدين,لفقد لجد ١ لكوٌدٞ:للللل
ٍْلُهكسلًِٔ :لبدًّلو لبا٘ا,لٙقد ي:ل ًدّل ًِد لللل   ًّ(ل لًى جٍلبهونٞلسى ٝلًى 

ٗب دددأًّ:ل بدًددّ(لنٌأُِٚدددٞلبهدددِا ,لٗزٗبيللٗ ًِددٕ:لعكبلنٌدددأْلٗ لرندددي,لفٔدد٘ل ًدددّ,للل
ل(.144:ل1998با٘الىِٔ ل ب ىجٍلبه٘سٚ ,ل

 :اصطالًحا 
ب لوانلًا ٍٓٚلبدًّلبهِاادٛلسد  لبالبهثد  ثو,لٗب دلبالزبٗٙدٞلُ دسلكدىلللللللل
ًٍِٔللهبلب أَ٘لبلد َ,لٗ لرندىلبدًدسلًدّلسىدضلبهلد ب ىلًدعلب اد ٍٓٚلبهِاادٚٞلللللللللل

لٗبدًّلبههباٛ,لٗبدًّلبنيُاى هٛ.لبد س٠لك ه ٌأُِٚٞلبنيُاى هٚٞ,

ُىسالبهىٚاٜ٘لسأُدٕ:ل" ْلٙلدْ٘لبإلُاد ْلفٚدٕلًل دس  بلًدّلًمد ىسلباد٘الٗبلودعلللللللللل
ِ دد لىوددٟلُااددٕل ل  وددسٖللللللللل ٗبهاددمعلٗبهسٓثددٞلٗا٘قددعلبا ددسلٗبدك٠,لٗ ْلٙلددْ٘لً ٣ٌ
ٗا ٖ,لٗ ْلٙلْ٘لًلٌلى  لس هللٚيلبهِااٛ,لٗبهمى٘ لس هسود لىدّلكبادٕلٗىدّلبجمللٌدع,لللللل

ل(.224:ل2001ْلىوٟلىبقٞل ل٢ٗ َلٗبُاج َلًعلبجمللٌع"ل بهىٚاٜ٘,لٗ ْلٙل٘

ٗٙىسالكههملسإُٔ:ل"ٓد٘ل دى٘ لبهادسرلس هادى رٝلٗبه ٌأُِٚدٞلٗبهسب دٞلبهِاادٚٞلللللللل
ٚ د ,لٗ ود ٖلىدّلُاادٕلٗاقثودٔ ,لٗبهقِ ىدٞلطد لكلدبلبه,لٗق  ادٕلىودٟللللللللللل ٚ  لٗ   ج رب و

اددٕ,لٗقدد  ٝلبهاددسرلىوددٟللللع ددث عل  ج اددٕلبهااددٚ٘ه٘جٚٞلٗبهِااددٚٞلٗبنيجلٌ ىٚددٞلسِالللل
بهللٚيلٗبهل٘بفقلًعلب ٚ ٝلبهالٙىٚمٔ ,لٗق  إلىودٟل دىلًمدلبإ,لٗىد َل دى٘ ٖلللللل

ل(.23:ل2009س د لٗب مْ"ل ىقى,ل

ٗاىسالبهث  ثٞلبدًّلبهِااٛ:ل ْل  هٞلٙمىسلفٚٔد لبهادسرلس نين٣ٌِد ْلٗبهصد ٞللللل
سّٙ,ل د لٙد فعلللبهِااٚٞلٗبنيسلقسب لبهِااٛ,لٗبهمى٘ لس نيُلٌد ١لٗبهل٘بفدقلًدعلبن دلللل

لبهاسرلإل ث عل  ج إلًٗل وث إلرْٗلبهمى٘ لسل٘اسلٗبو سبا.

 :أىواع األمً اليفضي 
ل(ل ُ٘بعلبدًّلبهِااٛلكٌ لٙوٛ:18:ل2001 ٗوحلىسسٛل 

 األمً الغعوري 
ٓدد٘لع ادد يلبهاددسرلٗب،ٌ ىددٞلس  ددث علرٗبفىٔددٍلبهِااددٚٞلٗبهىطدد٘ٙٞلبهددالادد ٗ لللللللل

ٔللل  لربفدعلبدًدّلط ٔدسٖلب د رٜلٗبهِاادٛ,لللللل ٘ل لب لٚ جد أٍلبدس سدٚٞ,لٗ لًقد ًل
لٗٓ٘لً لتلّل ْلٙلرٜلعرلبهالِٚٞلٗبل ١ٗلٗبنيسلقسب لبه ب وٛ.

 :األمً اإلدزائي 
ٓد٘لب،ٔدد لب دِ ٍلبهددهٜلٙصد  لىددّلب،ٌ ىدٞلإل ددث علرٗبفدعلبدفددسبرلٗ رلبهىدد ٗبْلللللل
ىددٍِٔ,لٗٙلجدد ٗزلٓددهبلب ىِددٟلهاجددسب١لبدًددين,لٗتلدد لعرلك فددٞلبجملدد ني ;لهلقددٍ٘ٙلللللللل

هادددو٘نلبهادددسرٜلٗبنيجلٌددد ىٛلهٚ لدددٜ٘لىودددٟلكدددىلًددد لًدددّل دددإُٔلاىٌٚدددقلًىدددينلللللللب
بنيُطددث طلبهىدد َلىوددٟلب اددل٠٘لب،ٌدد ٓ ٜلٗبإلرب ٜ,لٗٙلاددعلهبا ٓدد  لبهرتس٘ٙددٞللللل

لٗبدمن طلبهثق فٚٞ,لٗٗس ٢ىلبهلأ  لًّلبهص  فٞلٗبإلىبَ.
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ِ دد ل  للل ٚ دد لِٙثىددالًددّلبهددِا ,لٗ ً ٚ  لرب و ِ دد لُاادد ٚ دد لٗاددس٠لبهث  ثددٞل ْلِٓدد نل ً  ج
ًص  ٖلبهث٣ٚٞلبحملٚ ٞلس هاسر,لٗٓ٘لٗسٚوٞلمح ٙٞلبإلُا ْلًّلكىلًد لٙٔد رل ٚ ادٕلللل
سددد ا س,لكٌددد ل ْلادددأ  لبدًدددّلبهددد ب وٛلٗباددد  جٛلًلثددد رنيْ,لفددد دًّلبهددد ب وٛلل
 ى ٍلاأ  لًّلبدًّلبا  جٛ,لفلْ٘لبهاسرل لس٣ٚٞل ًِٕلنيلٙلاٛلع ا سدٕلسد دًّللل

ٛلدنىوددٕلٙلقثددىلًدد لذنددٚ لسددٕلًددّلًٔدد رب للبهِااددٛ,لسددىلنيسدد لًددّلٗجدد٘رل ًددّلرب وددل
لًٗ٘بقيلامٙ لًّلع ا سٕلس دًّلبهِااٛ.ل

 :مؤعزات األمً اليفضي 
ٗوعلً سو٘ل  سىٞلىمسلًل سبلا يلىوٟلع ا يلبدفسبرلسد دًّلبهِاادٛ,لٗٓدٛللللل

لك هل هٛ:

 .ٍلبهمى٘ لحببلبن سّٙلٗقث٘ل
 .ٞٚلاقثىلبههب لٗبهلا ًحلًىٔ ,لٗاأٍلبنيُ ف ى  لبهم ص
 بدً ْ,لُٗ  ٝلًم ىسلبا٘الٗبهقوق.لًم ىس 
 .ٞلب ٚىلهواى رٝلٗبهقِ ى
 .ٞلبهمى٘ لس هى  لك٘نّ,لٗبنيُلٌ ١لهوجٌ ى
 .لبنيا ٖلحن٘لا٘قعل  ٗعلبا لٗبهلا  ي
 .ٞلعر بنلبهى  لٗب ٚ ٝلس ا١,لٗبهىٚ لس د ٘ٝلٗبهص بق
 لًم ىسلبهص بقٞلٗبهثقٞلس ن سّٙ,لٗبهلا ًحلٗقوٞلبهى ٗبُٚٞلًعلبن سّٙ.ل
 .ّٙ  ٗلعر بنلبهثمسلسصا أٍلبا ٝ,لٗسصالٍٔلٗرٗرّٙ,ل
 .ّٙلبنيٓلٌ ً  لبنيجلٌ ىٚٞ,لٗ ٗحلبهلى ْٗلٗبهو يلًعلبن س
 .ٛلًم ىسلبل ١ٗلٗبهسب ٞلٗبنيسرت  ١لٗبنيسلقسب لبنيُاى ه
 باوددد٘لبهِادددهلًدددّلبنيوددد سبس  لبهىصدددثٚٞل ٗلبههِٓٚدددٞ,لٗبهقددد  ٝلىودددٟلً٘بجٔدددٞلل

لبه٘بقع.ل
 ٘ل ٝلٗبهلا ٙددٞل لً٘بجٔددٞلب مددلب لسدد ه  لًددّلبهاددٚ سٝلىوددٟللللبهساثددٞلسدد ًلبنلبهقدد

لبن سّٙ.
 ب ٚىلهبُ بقلًّل   جلبههب ,لٗبهق  ٝلىوٟلبهلا ىىلًدعلبهىد  لرْٗلبهلٌسكدملللل

  ٘يلبههب .

عْلٗجدددددد  لٓددددددهٖلب ل ددددددسب ل لبد دددددد   لٗبجمللٌىدددددد  لفاددددددٚل ققلبدًدددددد ْللل
ٗبهلسبٓٚددددٞللٗبه ٌأُِٚددددٞ,لٗبهلقدددد َلٗبهل دددد٘ لبهىوٌددددٛ,لٗسددددل لاٛلً دددد ٓسلب قدددد ل

ل(.ل11-10:ل2007 به ٔسبٜٗ,ل

ٗاددس٠لبهث  ثددٞل ْلٓددهٖلب ل ددسب لعْلٗجدد  ل لبهاددسرلٗبهث٣ٚددٞلبهددالِٙلٌددٛلعهٚٔدد لللللل
فادددٚ ققلبهادددى رٝ,لًٗمددد ىسلبدًددد ْ,لٗبهلقددد َلبهىٌودددٛلٗبنيقلصددد رٜلبهدددهٜلٙىددد٘رلللللل
طِاىٞلهوادسر,لٗاد٘بفسلهد ٠لبهادسرلىِ مدسلبنيًدّلبهِاادٛلٗبهمدى٘ لسد دًّلبهِاادٛللللللللللل

٘ل ْل ٚ اددٕلكب لٓدد الٙاددىٟلهل قٚقددٕ,لٗسددلقىلًمدد ىسلبادد٘الٗبهقوددق,للللللله ٙددٕلٗالدد
ٗبهىددٚ ل لجملٌددعلحتاددٕلًمدد ىسلبادد لٗبهلىدد ْٗلٗبهثقددٞلًددعلبن ددسّٙلٗحتقٚددقللللللل

لبهاسرلههبإ,لٗبهاىٛلهو ٌ٘حلهوٌالقثى.
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 :أبعاد ومهوىات األمً اليفضي 
لٙللْ٘لبدًّلبهِااٛلًّلى ٝلًلُ٘  ,لٗٓٛ:ل

 :ٛلبدًّلبنيجلٌ ى
 ٌلٛ:بدًّلب،ا
 :ٜ لبدًّلبهالسٜلٗبهىق
 :ٜلبدًّلبهاٚ سٛلٗبنيقلص ر

لٗهنًّلبهِااٛله ٠لً سو٘ل ب ٞل سى ر,لالٌثىل ل ى٘ لبهاسرلس دًّلبهِااٛ:
 .ٝل ْلبن سّٙلٙلقثوُٕ٘,لٗذنثُٕ٘,لٗٙى ًوُٕ٘ل لرا١لًٗ٘ر
 .ٞل لب،ٌ ى  ُ لبنيُلٌ ١لٗبإل ا يلسأْلهٕلًل 
 ل:2002سددد ا سلٗبهقودددقلٗبهلٔ ٙددد ل سدددو  ْ,للبهمدددى٘ لس هادددبًٞ,لُٗددد  ٝلبهمدددى٘ لل

ل(.ل133

ل(ل لًقٚ يلبدًّلبهِااٛل  سىٞل سى رل ٢ٚاٞلٓٛ:8:ل2005ٗ  ر ل ق ل 
 .لبدًّلبهِااٛل به ٌأُِٚٞلبنيُاى هٚٞ(لب ساث لسللّ٘ٙلبهاسرلٗ  ٙلٕلهوٌالقثى
 ل.بدًّلبهِااٛل به ٌأُِٚٞلبنيُاى هٚٞ(لب ساث لس  ٚ ٝلبهى ًٞلٗبهىٌوٚٞلهواسر
 .لبدًّلبهِااٛل به ٌأُِٚٞلبنيُاى هٚٞ(لب ساث لس   هٞلب مبجٚٞلهواسر
 بدًّلبهِااٛل به ٌأُِٚٞلبنيُاى هٚٞ(لب ساث لس هىبق  لبنيجلٌ ىٚٞ,لٗبهلا ىىل

لبنيجلٌ ىٛلهواسر.

(ل لبهث دالل2005بىلٌ  لبهث  ثٞل سى رلًقٚ يلبدًّلبهِاادٛلبهاد سقٞل دق ل للل
لب  هٛ.

 ي املختلفة:  بيئات األمً اليفض 
 األمً اليفضي يف البيئة األصزية: -1

رٗ لبدسسٝل لحتقٚقلبدًدّلبهِاادٛلدفسبرٓد لًدّل ٓدٍل رٗ بٓد ,لٗٓد٘لرٗ لنيلٙقدىللللللللل
 ٌٓٚددٞلىددّلبهدد ٗ لبدس سددٛلهنسددسٝ,لٗٓدد٘لبهرتسٚددٞلٗبهسى ٙددٞلبهددالاقدد ًٔ لدفسبرٓدد ,للللل

بدفددسبر,لٗبسددلقسب لٗبدًددّلبهِااددٛل لبهث٣ٚددٞلبدسددسٙٞل ددسطل س سددٛلنيُل دد َل ٚدد ٝلل
ًمدد ىسٍٓلبنيجلٌ ىٚددٞ,لبهددهٜلادد٘فسٖلبدسددسٝل لجدد٘لٙادد٘رٖلب ددبلٗب دد٘رٝلٗبدًدد ْ;للللللل

ل(.151:ل2004هلوثٚٞلب لٚ ج أٍلبهثٚ٘ه٘جٚٞلٗبهِااٚٞلٗبهص ٚٞل  او,ل

ٗالك لبهث  ثٞل ٌٓٚٞلب،٘لبهى ناٛلهنسسٝلٗاأ  ٖلىوٟل ى٘ لبدسِ ١لسد دًّلل
رٖلبهل٘بفقلٗبني درتبَلٗبهلاد ٍٓلٙىلد ل  دسٖلىودٟللللللبهِااٛ,لف ،٘لبدسسٜلبههٜلٙا٘

الٚيلبدسِ ١,لٗىوٟلاِم٣لٍٔلحن٘لبنيا ٓد  لبإلدن سٚدٞ,لكٌد لٙدِىل لكهدملىودٟللللللل
لىبقلٍٔلٗسو٘كٍٔلسملىلى َ.ل

 األمً اليفضي يف البيئة االدتناعية: -2

ب  جددٞلعرلبهمددى٘ لسدد دًّلبهِااددٛلس هث٣ٚددٞلبنيجلٌ ىٚددٞلااددل٘جبلبنيسددلقسب للللل
ٗبدًددّلبدسددسٜ,لٗنيل ددمل ْلب  جددٞلعرلبدًددّلب،اددٌٛ,لٗبهصدد ٞللللللللبنيجلٌدد ىٛ

ب،اٌٚٞ,لٗبهمى٘ لس دًّلبه ب وٛلاِدبلبا دسلٗب  د نسٝ,لفد هاسرلبنًدّلٙمدىسللللللل
س  ث عل  ج إ,لٗٙمىسلس نين٣ٌِد ْ,لٗبهثقدٞلسد هِا ,ل ًد لبهادسرلاد لبنًدّلفٔد٘ل للللللللل
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  لبن سّٙ,لٗبْلى َل ٘الرب٢ٍلًّلفق بْلبهقث٘يلبنيجلٌ ىٛ,لٗبهسو لًعلبد  
بهقث٘يل ٗلى َلبهسو لهواسرلٙسبٖلأ ٙ  بل    بلههبإ,لٗفق بْل قلٕلسِاإل زٓسبْ,ل

ل(.33:ل2005

 األمً اليفضي يف بيئة العنل: -3

 فٔدددددس لبهث ددددد٘علٗبه  بسددددد  ل ْلسدددددو٘نلبإلُاددددد ْلبهى ًدددددىلٙلدددددأ سلطمددددد ىسلللللللل
ٗالدددأ سلٓدددهٖلللباص٘مدددٚٞ,لٗبإل اددد يلس  ل ُدددٞلٗبدٌٓٚدددٞ,لًٗمددد ىسلىددد َلبهلٌٚدددم,لللل

ب م ىسلعرل  لكث لسرتاٚبلس٣ٚٞلبهىٌىلٗاِ ٌٚٔ ,لًٗا  ٞلًلد ْلبهىٌدىل  دند٘,لللل
 (.13:ل2013

ًّٗل ٍٓلبا ٓ  لًِ ٌ  لبهص ٞلبهى  ٚدٞلٓدٛلودث لبهى٘بًدىلب دل سٝل لس٣ٚدٞللللللل
بهىٌددىلهواددسر,لٗالدد٘رلب لً٘دد  لبهىِ ٙددٞلس ددسٗالبهىٌددىلهنفددسبر,لٗسددهيلب،ٔددد٘رلللللللللل

ل(.201:ل٣2011ٞلبنًِٞلهوىٌىل بهىِ ُٛ,لهل اِٚٔ ,لٗا٘ف لبهثٚ

 :خصائص األمً اليفضي 
لًّل ٍٓل ص ٢صلبدًّلبهِااٛلً لٙوٛ:

 :ٞٚل ص ٢صلُاا
 :ٞٚل ص ٢صلًىسفٚٞلفواا
 :ٞٚل ص ٢صلبجلٌ ى
 :ٌٞٚل ص ٢صلك
 ُٞٚ ل.)23:ل2013 لبهى زًٛ,ل ص ٢صلعُا

ْللللل لٗاس٠لبهث  ثٞل ْلباص ٢صلب لُ٘ٞلهنًدّلبهِاادٛلًرتبس دٞلٗاسبكٌٚدٞلاللد٘
ًّل بيلًسب ىل ٚ ٝلبدفسبرلب  لواٞددلفٔدٛلىٌوٚدٞلُاادٚٞلرب وٚدٞلق سودٞلهوقٚد يلللللللل
 لود١٘لًدد لٙدلٍلعجندد زٖلههباددٕلٗس٣ٚلدٕ,لٗاددس٠لبهث  ثددٞل ْل مند طلبهم صددٚٞلًٗأددَ٘للللل
بههب لهٕلاأ  لىوٟلالدولبدًدّلبهِاادٛلهوادسر,لٗ ُٔد لفواداٞلاىلٌد لىودٟللا٘بفدقلللللللللل

ً٘بجٔددٞلبدزًدد  لٗب ٘بقدديلٗبهلددأقوٍلًددعلللللبهاددسرل لب ٚدد ٝ,لفدد هاسرلبهددهٜلٙاددل ٚعللللل
به سٗالبحملٚ ٞلسٕلٙاٚ سلىودٟل ٚ ادٕلًٗادلقثوٕ,لٗٙادل ٚعلبهىدٚ لسأًد ْلٙدل سلللللللل
ٗٙلأ سلس ،ٌ ىٞلبحملٚ ٞلسدٕ,لف هلِمد٣ٞلبنيجلٌ ىٚدٞل سد يلالدّ٘ٙل  صدٚٞلبهادسرلللللللل
  مٞلفرتٝلبه ا٘هٞلب ثلسٝل لٟلب سبٓقٞ,لٗٙ ٔسلىوٟل لىلسو٘نل ٗلن قٞ,لٙاىٟل

لسٕلحن٘لحتقٚقلبدًّلبهِااٛ.بهاسرلل

 :مَذدات األمً اليفضي 
 ل.با سل ٗلبهلٔ ٙ لس ا س
 ٝ  ل.بدًسبضلبا
 ٌٞٚل(.300:ل2005 زٓسبْ,للبإلى قٞلب،ا

 :اليظزيات املفضزة لألمً اليفضي  
 و:1331األمً اليفضي عيذ صوليفاٌ )ىظزية العالقات اإلىضاىية( -1

ٙدددس٠لسددد٘هٚا ْل ْلبهادددسرلُلددد جلىٌوٚدددٞلبهلا ىدددىلًدددعلبهنددد ,لٗٙلدددأ سلسددد هسٗبس لللللللللل
ٗبهىبقدد  لبهم صددٚٞ,لٗنيلِٙلددسلبهى٘بًددىلبه٘ ب ٚددٞلٗبهااددٚ٘ه٘جٚٞ.لٗ سدد لسدد٘هٚا ْلل
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سدددولبهى٘بًدددىلبهثٚ٘ه٘جٚدددٞلبه٘ ب ٚددددٞ,لٗبهى٘بًدددىلبهِاادددٚٞلٗبنيجلٌ ىٚدددٞل لالددددّ٘ٙللللللل
ٓلللل ٌدد :لبهل٘مددىلعرلع ددث علللبهم صددٚٞ,لٗٙاددىٟلبهاددسرل ل ٚ اددٕلعرلحتقٚددقلٓدد فول

ب  جدد  ,لٗبهل٘مددىلعرلحتقٚددقلبهمددى٘ لسدد دًّ,لٗىِدد لع ا قددٕل لع ددث عل  ج اددٕلللللل
ف ُددٕلٙىدد ُٛلًددّلبهقوددقلٗبُىدد بَلًمدد ىسلبدًددّلبهِااددٛ,لفدد كبل  ددثعلبهاددسرل  ج اددٕللللللل
 ابلً لٙقثوٕلبجمللٌعلٙمىسلس دًّ,لٗبهمى٘ لسإُٔلًقث٘يل لب،ٌ ىدٞل بهد بٓسٜ,للل

ل(.120:ل2005

 و: 1343أبزاٍاو ماصلو )اليظزية اإلىضاىية( ىظزية -2
بهِ سٙٞلبلسًٚٞل  سو٘:لفاس لٓهٖلبهِ سٙٞلب  جٞلهنًّلسأُٔ لًدّلب  جد  للل
بهالٙاىٟلعهٚٔ لبدفسبر;لإل ث ىٔ لسملىلًسٍضلإلر بكٍٔ;لسأُٔ لًدلن لًٔدٍلٙدل سلللل

ٚ دد ل ْلب  جددٞلهنًددّلاددِىل لىوددٟلبدللل ًددّلىوددٟلمندد ل ٚدد أٍلب ىٚمددٚٞ,لٗ  ثددنلىوٌ
بهِاادٛلهنفددسبرلٗس هلد هٛلسأرب٢ددٕلبهدد٘فٚاٛ.لٗمدِيلً سددو٘لب  جد  لوددٌّل دد للللل

ل(.261:ل2005جمٌ٘ى  ل بلٚا,ل

لٗمِيلً سو٘لب  ج  لباٌ لعر:
 ٞٚل.لب  ج  لبهااٚ٘ه٘ج
 ًِٞٚب  ج  لبد. 
 ٞٚل(ب  جٞلعرلبنيُلٌ ١ل ب  جٞلبنيجلٌ ى. 
 .ل  ج  لبهلق ٙس
 ل(.ل132:ل2002  ج  لحتقٚقلبههب ل سو  ْ,ل

 و:1361األمً اليفضي عيذ دوردٌ ألربوت )ىظزية الضنات( -3
بٓددلٍل هددربٗ لس  بسددٞلبدمدد  ١لسدد نيلًددّلبهىصدد سٚو,لٗبىلددربل هثدد٘  ل ْلبدًددّللللل
بنيُاىدددد هٛلًددددّل ٚددددمب لبهم صددددٚٞلبهاددددوٌٚٞلبهِ وددددجٞلهواددددسر,لف دسدددد٘ٙ ١لًددددّللل

اودددددمًٍٔلبهلقثدددددى,لٗاٌدددددىلبهصدددددسبى  للللبهسب ددددد ّٙلٙلٌٚدددددمْٗلسادددددٌ  ٞلك فٚدددددٞلللل
ٗبني ث ندد  لبهددالنيلتلددّلاِثٔدد ل لب ٚدد ٝ,لٗهدد ٍٙٔلمدد٘ ٝلً٘جثددٞلىددّل ُااددٍٔ,للل
ٗٙق سىلٓهبلً لذن علىِد لبد د   لبهىصد سٚولبهدهّٙلالود٤ل ُاادٍٔلس إل دا قلللللللل
ىوٟلبههب ,لٗٙلٌٚمْٗلسص٘ ٝلسوثٚٞلىّل ُاأٍ,لٗٙم ل هرب ل ْلً لٙطاٛلبهمى٘ ل

إلُاد ْلبهِ ود لٓد٘لق  ادٕلىودٟلً٘بجٔدٞلًمد كوٕلس دسقلفى هددٞلرْٗلللللللللسد دًّلىودٟللبلل
بهمى٘ لس إل ث ط,لٗاقثىلبههب ,لٗه ٕٙلبهثقدٞلسد هِا ,لٗتلدّلهوادسرلاأجٚدىلع دث عللللللل
  ج ادددٕ,لٗحتٌدددىلع ث نددد  ل ٚ ادددٕلبهًٚ٘ٚدددٞلرْٗلهدددَ٘لبن دددسّٙلىودددٟل   ددد ٢ٍٔ,ل ٗلل

ل(.ل31:ل2012   سٞلسو٘نلا لًسا٘ا  س٘لىٌسٝ,ل

 و:1312ي عيذ ألفزد آدلز األمً اليفض -4
ّللل ِٙمددألىددّل ددى٘ لبهاددسرلس ه ُٗٚددٞلٗبهددل ق للللل ٙددس٠ل رهددسل ْلىدد َلبهمددى٘ لسدد دً

بهِدددد اولىددددّلع ا سددددٕلس هقصدددد٘ لبهىطددددٜ٘ل ٗلب ىِددددٜ٘,ل دددد لٙ فىددددٕلعرلبهقٚدددد َللل
سلى٘ٙضلكهملسثهيلب مٙد لًدّلب،ٔد لبهدهٜلقد لٙلدْ٘لعدن سٚد لُ فى د لهوٌجلٌدع,ل ٗلللللللللل

ٚ  لكددد هىِيلٗبهل دددسا,لٗقددد  ل نودددقلىودددٟلٓدددهٖلبه ددد ٓسٝ:ل بهلىددد٘ٙضلبهِاادددٛلسدددوث
بهمب٢ (;لههبلفق لب اث لًأَ٘لبدًدّلبهِاادٛلهد ٠ل رهدسلسقد  ٝلبهادسرلىودٟلحتقٚدقللللللللل
بهللٚددديلٗبهادددى رٝل لًٚددد رّٙلبهىٌدددىلٗب دددبلٗبجمللٌدددع,للٗبإلُاددد ْل لُ دددسل" رهدددس"لل
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كددد ٢ّلبجلٌددد ىٛلس ثىدددٕ,لٙادددىٟلرًٗددد لإل دددث عل  ج ادددٕلبهِاادددٚٞلٗبنيجلٌ ىٚدددٞ,للللللل
 سددو٘ال ٚدد ٝل ددد  لدنىوددٕلقدد ر بلىوددٟلبهلا ىدددىلًددعلبن ددسّٙ,لٗس هلددد هٛلللللللللٗا دد٘ٙسل

حتقٚددددقلب  جددددٞلعرلبدًددددّلبهِااددددٛلٗبنيُلٌدددد ١لٗب ددددبلًٗمدددد ىسلبهصدددد بقٞلًددددعلللل
ل(.989:ل2007بن سّٙ,لٗا ٗزلًم ىسلبه٘  ٝلٗبنيارتبالٗبه٘ مٞ لبه ٔسبٜٗ,ل

ّلٗٙلطددحلهوث  ثددٞلًددّل ددبيلىددسضلبهِ سٙدد  لبهادد سقٞل ْل  جددٞلبهاددسرلهنًددلللللل
بهِااددٛلوددسٗ ٙٞلًددّل جددىلحتقٚددقلبهصدد ٞلبهِااددٚٞ,لٗلبهل٘بفددقلبهِااددٛلبهاددٜ٘لللللللللل
ًٗمدد ىسلبهسودد لٗبنين٣ٌِدد ْ,لٗ لٓددهبلبهصدد رلال ًددىلسددولبهِ سٙدد  ل لاااددد ٓ للللللللل
هنًدّلبهِاادٛ,لفادٛلُ سٙدٞلسد٘هٚا ْلهوىبقد  لبإلُاد ُٚٞل ْلبهادسرلُلد جلبهلا ىدىللللللللللل

ٞل ىدّلمدى٘سٞلبهمدى٘ لسد دًّ,للللللبنيجلٌ ىٛلًعلبهن ,لٗسىضلب ملب لبهِااٚٞلُ اد
ًٗمدد ىسلبدًددّلىِدد لسدد٘هٚا ْل ددى٘ لبهاددسرلسدد هقث٘يلٗبنيُلٌدد ١لرب ددىلب،ٌ ىددٞ,ل ًدد لل
بهِ سٙٞلبإلُا ُٚٞل  سو٘ل ْل ى٘ لبهاسرلس دًّلبهِااٛلًّل دبيلع دث علب  جد  لللل
بهااٚ٘ه٘جٚٞ,ل ٍلب  ج  لبهالاوٚٔ ل  لذنققلًم ىسلبدًّلٗبنين٣ٌِ ْلهوادسر,لل

ٞلبهاددددٌ  لىِدددد ل هددددربٗ لىوددددٟل ْلبدًددددّلبنيُاىدددد هٛلًددددّل ٚددددمب للٗ كددددم لُ سٙدددد
بهم صددٚٞلبهاددوٌٚٞلبهِ وددجٞلهواددسر,لف إلُادد ْلبهِ ودد لٓدد٘لبهقدد ر لىوددٟلً٘بجٔددٞلللللل
ًم كوٕلس سقلفى هٞلرْٗلبهمى٘ لس إل ثد ط,لٗ لُ سٙدٞل رهدسل ْلًد ٠لقد  ٝلبهادسرللللللل

,لٗٙددلٍلىوددٟلحتقٚددقلبهللٚدديلٗبهاددى رٝلبهددالٙلوق ٓدد لًددعلبن ددسّٙلًٗٚدد رّٙلبهىٌددىللللل
لكهملًّل بيلق  ٝلبهاسرلىوٟلا ٗزلبهمى٘ لس ه ُٗٚٞ.

الٙددد لبهث  ثدددٞلبهِ سٙدددٞلبإلُاددد ُٚٞل  سدددو٘لهنًدددّلبهِاادددٛلًدددّل دددبيلع دددث علللللللل
ب  جدد  لبهااددٚ٘ه٘جٚٞ,لٗ  جددٞلبدًددّ,لٗ  جددٞلب ددب,لٗ  جددٞلبهلقدد ٙس,لٗ  جددٞلللللل

ٞلًدّللحتقٚقلبههب ,لفٌّل بيلحتقٚقلٓهٖلب  ج  لهد ٠لن هثد  لب س ودٞلبهث ُ٘ٙدلللل
 ددبيلبدسددسٝلٗب ىوٌدد  لٗبهث٣ٚدد  لبهددالاِلٌددٛلعهٚٔدد لبه  هثدد  ل لًادد ى أّلىوددٟلل
بهمى٘ لس دًّلبهِااٛ,لٗق لاا ى لكهدملًدّلاقثدىلٗب درتبَلًدّلبن دسّٙ,لٗبهثقدٞلللللللل

لس هِا ,لٗحتقٚقلبههب لًّل بيلب ٔ  ب لٗبهق  ب لبهالتلولِٔ .

    :عالمات عذو الغعور باألمً اليفضي 
  لفق بْلبهمى٘ لس دًّلبهِااٛل ْلٙلْ٘لبهاسرلًل٘جاد لٓٚ سد لًدّللللبْلًّلىبً

كدددىلًدددّلبد ددد   ,لًٗدددّلب ِ فادددٞلٗب نددد ًسٝلٗبنيسللددد  ,لٗب،ٔدددسلسددد هس ٜلٗحتٌدددىللل
ب اددلٗهٚٞ,لٗٙثدد ٗلكهددمل لمددد٘ ل ددلٟلًِٔدد :لباجدددىلٗبهددرتررلٗبهمددملٗبني اٚددد الللللللل

ل(.94:ل2006ٙن,لٗبنيُ ٘ب١لٗب س لبهم ٙ لٗبههىسلًّلالسب لبهامىل ىث لبه,ل س

لبن   لب رتاثٞلىوٟلبُى بَلبهمى٘ لس دًّلبهِااٛلط لٙوٛ:ٗتلّل صسل
 ل,لٗبهى ٗبْ,لٗبهلسبٓٚٞ.ٗبهبًث نيٝلٗبهمم,لبهثقٞ,لفق بْل لسىطٔ لٙلٌثى
  ٚلاىددٚ لٙقىدد ٓ ,لًددسضل ٗلٙا ج٣ٔدد ,لقدد  لًددّلًمًِدد ل ٘فدد لبهِدد يلسىددضلٙىدد

بهه ٙٞ,لىوٟلب ِصدب,لٗاصد الس ه٘سد٘بيللللف  لٗٓوى  لىوٟلبهسزق,لىوٟلب  ي,لىوٟل ٘
ل(36:ل2010ٗبل٘بج ل  الًّلب ٘ لفلٔٚبلًّلبها ل لب ٚ ٝل  ٘ٙ س,ل

اس٠لبهث  ثٞل ْلبهاسرلبههٜله ٕٙل ى٘ لًدِ اضلسد دًّلهدّلٙلدْ٘لًل٘بفق د لًدعللللللل
كبإلٗس٣ٚلٕ,لٗهّلِٙجمل ىٌ هٕلس هملىلبهادوٍٚلٗبهصد ٚح,لٗٙلدْ٘لىسودٞلهنًدسبضلللللل
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ااٚٞ,لٗكههملٙل سلبُىد بَلبدًدّلبهِاادٛلىودٟلعُل جٚدٞلبهادسر,لللللللٗبنيو سبس  لبهِ
ٗ  مددٞلبه ددبالحندد٘لحتصددٚؤٍلبه  بسددٛ,لٗوددىيلبهاددىٛلحندد٘لحتقٚددقلبدٓدد باللللل

لبهالٙاىْ٘لهل قٚقٔ .

(ل ْلفقدد بْلبهمددى٘ لسدد دًّلبهِااددٛلًصدد  لهبودد سبس  للل2009ٗٙددس٠لبهمددٔسٜل 
ب لٌٚددمٝل لج٘بُثٔدد للبهِااددٚٞلٗبنيحنسبفدد  لبهاددو٘كٚٞلهواددسر,لٗ ْلسىددضلبدىددسبضل

بهاوثٚٞلبهال ٗود ٔ لً سدو٘,لٗبهدالاىد ل س سد ل مد ىسلىد َلبدًدّلبهِاادٛلكٌد للللللللللل
لٙسبٓ ل لكهم,لٗٓٛلاى لطث سٞلبدىسبضلبدٗهٚٞلهى َلبه ٌأُِٚٞلبهِااٛ,لٗٓٛ:

 ى٘ لبهاسرلسإُٔلًِث٘ك,لٗا ل ثد٘الًدّلقثودٍٔ,ل ٜلٗبهمدى٘ لس هِثدهلٗبني لقد  للللللل 
لًّلبن سّٙ.

 لاسرلس ه٘  ٝلٗبهىمهٞلىّلب،ٌ ىٞ. ى٘ لبه
 ٖ ٘ل.س ا سلبه ب٢ٍل ى

ٗعْلى َلبهمى٘ لسد دًّلبهِاادٛلٙادثبلهواددسرل  هدٞلًددّلبهقودق,لٗزٙد رٝلبلٌدَ٘,لللللللللل
ٗبهلال لٗبهمى٘ لسى َلبني اٚ ح,لٗعس ب١لبهقوقلبهمب٢د لاد ٖلً٘بقديلب ٚد ٝلبهًٚ٘ٚدٞ,لللللل

ِللللل اادددٚٞلٗبهثق فٚدددٞللفقددد بْلبدًدددّلبهِاادددٛ,لٗبإل اددد يلس هى ٙددد لًدددّلب مدددلب لبه
ٗبهاددددو٘كٚٞلٗبادددد٘الٗبهقوددددقلٗبهلدددد٘اس,لٗقدددد لٙقددددد٘رلفقدددد بْلبدًددددّلعرلبدفلدددد  للللللللل

ل(.29:ل2009بنيُل   ٙٞلٗبإل ا يلس دسٟلٗب مْل بهمٔسٜ,ل

   :أصاليب حتكيل األمً اليفضي 
ذنل جلبدًّلبهِااٛلعرل س هٚبلٓ ًٞ;لًّل جىلبه٘م٘يلعرلبل البهى َ,لٗٓ٘ل

لٗبه ٌأُِٚٞله ٠لبهاسر.حتقٚقلر جٞلبهسف ٓٚٞ,ل

ٗٙوجألبدفسبرلهل قٚقلبدًّلبهِااٛلعرلىوٌٚد  لبدًدّلبهِاادٛ,لٗٓدٛل ُمد ٞلللللل
ٙاددل  ًٔ لب،ٔدد زلبهلِااددٛ;لااددضلبهطددن لبهِااددٛلهواددسرلٗبهلددسالٗبهلدد٘اسل ٗلللل
بهدددل وصلًِٔددد ,لٗحتقٚدددقلبهلقددد ٙسلهودددهب ,لٗبهمدددى٘ لس دًددد ْ,لٗدنددد لبهادددسرل ًِدددٕلللللل

ل(.لل301:ل2005ىسٖلس دًّل زٓسبْ,لبهِااٛل لبُطٌ ًٕلعرلمج ىٞلام

اس٠لبهث  ثٞلبْلبٗيلب،ٌ ى  لبهدالامدىسلبهادسرلسد دًّلٓدٛلبدسدسٝلبهداللاقدَ٘للللللللل
سىٌوٚددٞلبهلِمدد٣ٞلبنيجلٌ ىٚددٞلهنسِدد ١,لًددّل ددبيل سدد هٚبلب ى ًوددٞلبه٘به ٙددٞللبهددالللللللل
ٞللل لٙلثىٔ لبه٘به بْل لاِم٣ٞل سِ ٢ٍٔ,لٗاى ل س هٚبلب ى ًوٞلٓٛل  د ٠لب،٘بُدبلب ٌٔد
 ل ٚ ٝلبدسِد ١لًٗ لد لًدّلرٗ لفىد يل لاد٘جٍٚٔٔلًدّل دبيلبهلِمد٣ٞلبنيجلٌ ىٚدٞ,لللللللللل
فدد كبلالددٚحلٓددهٖلب ى ًوددٞلب،دد٘لبهددهٜلٙادد٘رٖلبدًددّلٗبه ٌأُِٚددٞلٗبنيسددلقسب لبهِااددٛللل
بسددل  ى٘بل ْلٙللاددث٘بلًددّلٓددهٖلباددربب لًدد لٙادد ى ٍٓلىوددٟلالددّ٘ٙلبهقدد  ٝلهدد ٠لللللللل

 ًد لعكبلًدسٗبلادربب لُ سىدٞلًدّلً٘بقديلللللللبدسِ ١لىوٟلبهللٚيلًدعل ُاادٍٔلٗبجمللٌدع,لللل
ب سًدددد ْلفقدددد لٙددددلرٜلكهددددملعرلالددددّ٘ٙل  صددددٚٞلاىدددد ُٛلًددددّلىدددد َلبه ٌأُِٚددددٞ,للل

لٗ  صٚٞلًط سسٞلٗقوقوٞ.

لٗهل قٚقلبدًّلبهِااٛلٙلىولىوٟلبهاسرلً لٙوٛ:
 ل.ع ث علب  ج  لبدٗهٚٞلهواسر
 ّٙل.بهثقٞلس هِا لٗس ن س



 (ASEP)دراصات عزبية يف الرتبية وعله اليفط 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

398 
 

 ٍٔل.بهىٌىلىوٟلكابل و لبهِ يلٗ ث
 ل.س هِقصلٗى َلبهلٌ يبنيىرتبال
  ل.اق ٙسلبههب
 ل(.25:ل2012  س٘ىٌسٝ,لًىسفٞل قٚقٞلبه٘بقع

ٗادددس٠لبهث  ثدددٞل ْلبدسدددسٝلاوىدددبلرٗ  بلٓ ًددد ل ل دددى٘ لبهادددسرلسددد دًّلٗبنيسدددلقسب للل
بهِااٛ,لبنيًسلبههٜلٙا ى ٍٓلىوٟلزٙ رٝلبهثقدٞلسد هِا ,لٗبهللٚديلبنيجلٌد ىٛلًدعلللللل

ُاادٛ,لٗٙاد ى لكهدمل ٙط د ل لا د٘ٙسللللللبن سّٙلجسب١لًد لٙمدىسْٗلسدٕلًدّلبن٣ٌِد ْلللللل
بهاددددسرلههباددددٕ,لٗبكلادددد سٕلب ٔدددد  ب لٗباددددربب لبهددددالاادددد ى ٍٓل لً٘بجٔددددٞلٗ ددددىللل
بهصى٘س  لبهالق لٙ٘جُٔ٘ٔ ,للٗ ْلبهى يلسولمجٚعلنثقد  لبدفدسبرل سد يلبدًد ْ,للللل
كٌ لادس٠لبهث  ثدٞل ٙطد ل ْلًدّلبدسد هٚبلبل ًدٞلبهدالاوىدبلرٗ  بلفى ه د ل لحتقٚدقللللللللللل

ِااٛلٓٛلٗس ٢ىلبإلىبَلبهالاا ى لبدفسبرل لًىسفٞلب قد ٢قل ل د ني لللبدًّلبه
لبدزً  لٗب سٗا;ل  لدنىىلبهاسرل كثسلاأٓث  لهوٌ٘بجٔٞل ل ٜلفسا.

   :قياظ األمً اليفضي 
بنوىنلبهث  ثٞلىوٟلجمٌ٘ىٞلًدّلبهث د٘علٗبه  بسد  لبهىسسٚدٞلٗبدجِثٚدٞلبهداللللللل

ٛ,لًِٔد :لًقٚد يلبدًدّلبهِاادٛل  سدو٘,للللللق ًنلس ىد برلٗسِد ١لًقد ٙٚ لبدًدّلبهِاادللللل
-Maslow Securityٗقٚددد َلً سدددو٘لس ىددد برلًقٚدددد يلبهمدددى٘ لسددد دًّلبهِااددددٛ,ل للللل

Insecurity Inventoryلٗٙللدْ٘لب قٚد يللل1983(,لٗبههٜلىسسدٕلرٗبُدٛلٗرٙسبُدٛلىد َل لللل.)
(لفقسٝ,لٗام لبه  جٞلب سااىٞلىودٟلب قٚد يلسىد َلبهمدى٘ لسد دًّلبهِاادٛ,للللللل75ًّل 

ادد يلبه  جددٞلب ِ اطددٞلىوددٟلبهمددى٘ لسدد دًّلبهِااددٛلهدد ٠لب اددلج٘ا,لٗ ىدد للسٌِٚدد ل
(لىثد  ٝ,لل54(لًقٚ يلبدًّلبهِااٛل به ٌأُِٚٞلبنيُاى هٚٞ(لالدْ٘لًدّل لل2005 ق ل 

ٗبىلٌدد  لبهث  ثددٞلًقٚدد يلبدًددّلبهِااددٛل به ٌأُِٚددٞلبنيُاى هٚددٞ(لعىدد برل دددق للللللللل
ٕلٗ سىددد رٖلهوٌمددد  ك  ل لل(ل لبه  بسدددٞلب  هٚدددٞل ِ سدددثٞلب قٚددد يلًٗاسربادددلللل2005 

لبهث ا.

 قلل املضتكبل: -2
 :مفَوو قلل املضتكبل 

اىددسالب،ٌىٚددٞلبدًسٙلٚددٞلبهاددٚل٘ه٘جٚٞلقوددقلب اددلقثىلسأُددٕ:ل دد٘ال ٗلادد٘اسل ٗللللل
وٚقلِٙل لًّلا٘قعل  سلً لٙلْ٘لًص  ٖلجمٔ٘يل ٗلا لٗبوحلعرلر جٞلكدث ٝ,لل

بإل ادد يلٗبهمددى٘ للٗٙصدد  بلكددىلًددّلبهقوددقلٗبادد٘الًددلن ب لااددٍٔل لاٌِٚددٞللللل
ل(.24:ل2008س ا سل سولٚبُٛ,ل

ٗىسالسإُٔ:ل" ى٘ لبُاى هٛلا لسد  لِٙدل لًدّلبدفلد  لبهبىقبُٚدٞ,لًٗدّلبهث٣ٚدٞلللللللل
بدسددسٙٞلبهددالٙادد٘رٓ لبهددسفضلبه٘بهدد ٜ,لًدد لادد فعلمدد  ثٔ لعرل  هددٞلًددّلبني اثدد نلل

 مدلب للٗبهل٘ج ,لٗبهلم  َ,لٗا٘قعلبهل٘ب ع,لٗفق بْلبهمى٘ لس دًّ,لٗبا٘الًدّلبل
بدسدددسٙٞ,لٗبنيجلٌ ىٚدددٞ,لٗبنيقلصددد رٙٞ,لٗبهاٚ سدددٚٞلب ل٘قدددعل ددد ٗ ٔ ل لب ادددلقثى"للللل

(.لٗىسال ِلد٘يلقودقلب ادلقثىلسأُدٕ:ل"  هدٞلًدّلبهلد٘اسلٗبهمدى٘ للللللللل60:ل2010 بهىِمٜ,ل
س ا٘ا,لٗى َلبني اٚد ح,لٗىد َلبهقد  ٝلىودٟلً٘بجٔدٞلبد د بعلب ٚ اٚدٞلبهطد ا ٞ,للللللللل
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س إل ثددد طلب ادددلٌسلىدددّلبهدددلال لس  ادددلقثىلللللٗبهِ دددسٝلبهلمددد  ًٚٞلًدددعلبإل اددد يلللل
ل(.51:ل2012ٗبا٘البه ب٢ٍلًّلب سض"ل  ِل٘ي,ل

(لسأُددٕ:ل"  هددٞلىدد َلبني اٚدد حلٗبهلدد٘اسلٗبهمددى٘ لس هطددٚق,لللل29:2016ٗىسفددٕلامبهددٛل 
لٗبا٘الًّلًالقثىلجمٔ٘يلٙلىوقلس هى ٙ لًّلج٘بُبلب ٚ ٝ".

 َلبنيسددلقسب لبهِااددٛلٗاىددسالبهث  ثددٞلقوددقلب اددلقثى:لبُددٕل  هددٞلًددّلبهلدد٘اسلٗىددللل
ٗس١٘لبهل٘بفقلبهِااٛلٗبنيجلٌ ىٛلًدعلبن دسّٙ,ل د لٙد فعلبهادسرلهلىٌدٍٚلبهامدىلللللللل

لٗبهلم  َلًّلب القثى,لٗا٘قعلب ملب لبنيجلٌ ىٚٞلٗبنيقلص رٙٞلب القثوٚٞ.

ٗٙلطحلهوث  ثٞلًّل بيلاىسٙا  لقوقلب ادلقثىل ْلقودقلب ادلقثىلهوادسرلُد ا لللللل
ٗا٘بقدعلبهلد٘ب ع,لٗفقد بْلبهمدى٘ لسد دًّ,لٗبهقودقلٗباد٘الللللللللىّلبدفل  لبهبىقبُٚٞ,

لًّلب ملب لبدسسٙٞلٗبنيقلص رٙٞلٗبنيجلٌ ىٚٞلب ل٘قعل  ٗ ٔ ل لب القثى.

 :أصباب قلل املضتكبل 
ٙىدد لب اددلقثىلًصدد   بلًددّلًصدد ر لبهقوددق;لس ىلثدد  ٖلًادد  ٞلهل قٚددقلبهساثدد  للللللل

ىل مث نلٗبود ٞل لجملٌدعلللٗبه ٌ٘   لٗحتقٚقلبههب ,لٗ ْلف ٓسٝلقوقلب القث
ًو١ٛلسد هلن ب لٗى٘بًدىلجمٔ٘هدٞلب صد لهوادسر,لٗادساث لٓدهٖلبه د ٓسٝلطجٌ٘ىدٞلللللللللل
ًّلبهلن ب لبهالالط فسلٗال٘سعلبهالالدّلبهادسرلًدّلبإل اد يلسقودقلب ادلقثىللللللل

 (.57:ل2011 سى٘ر,ل

ل(ل ْلِٓ نلى ٝل سث الهقوقلب القثى,لٗٓٛ:4:ل2006ٗ ٗو نلًاى٘رل 

 لهقٍٚلبهسٗ ٚٞلٗبد بقٚٞلهواسر.ا ُٛلًال٠٘لب
 .ًّلبهى٘بًىلبدسسٙٞلب اللٞ,لٗى َلبإل ا يلس د
 .ٞٙلبهى٘بًىلبنيجلٌ ىٚٞلٗبنيقلص ر
 ُقصلبهق  ٝلىوٟلبهللّٔلس  القثى,لٗى َلٗج٘رلًىوً٘د  لك فٚدٞلهوادسرلهثِد ١للللل

لبدفل  لىّلب القثى.
 لجمللٌعلسملىلى َ.بهمى٘ لسى َلبنيُلٌ ١لٗبنيسلقسب لرب ىلبدسسٝلٗب   سٞل ٗلب
 .ٞٙٗاثينلبدفل  لبهبىقبُٚٞلٗبهِ سٝلبها٘رب 
 .لبهىمٗلبا  جٛلهوامى
 .ٌٞلبسلى برلبهاسرلبهم صٛلهولا ىىلًعلبا٘الٗباربب لبهم صٚٞلب رتبك
 . ًِٔلبهطن٘طلبهِااٚٞ,لٗى َلبهق  ٝلىوٟلبهللٚيلًعلب م كىلبهالٙى ُٛل
 بهسى ٙٞل لى َلق  أٍلىودٟل دىلللبهممل لق  ٝلبحملٚ ولٗق  ٝلبهق ٢ٌولىوٟل

 ًم كوٕ.

ل(ل ٍٓلبدسث البهالالرٜلعرلقوقلب القثىلٗٓٛ:31:ل2009ٗٗو نلبهق وٛل 

 اىدددد لوددددن٘طلب ٚدددد ٝل ٓددددٍل  دددد لبهى٘بًددددىلب اددددثثٞلهقوددددقلب اددددلقثىل  مددددٞل للل
لبجمللٌى  ل

 .ٞٙلبهالاسلسلن ب لسٚ سٚٞلٗبجلٌ ىٚٞلٗبقلص ر
 لا١٘لٗبهطٚقلًّلب القثى.بهمى٘ لس هل٘اسلٗبهلم  َ,لٗا٘قعلبه
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 ٔدددسلقودددقلب ادددلقثىلُلٚجدددٞلاددد٘اسلبهادددسرلبهِ  ددد٤لىدددّلًادددلٗهٚٞلب ددد كلبهقدددسب ,لل ٙ
ٗبدفلدد  لبهلوق ٢ٚددٞلبهىدد سسٝ,لٗبهلاادد ب لبا ن٣ددٞلهن دد بعلس ىلث  ٓدد لُ٘ىدد لًددّل

لبهصسبعلبهىقوٛ.
 .لى َلبهق  ٝلىوٟلبهللٚيلًعلب م كىلبهالٙى ُٛلًِٔ لبهاسر
 لا٘ا.بهمى٘ لسى َلبدً ْلٗب
 .لبهمى٘ لسى َلبنيُلٌ ١لرب ىلبدسسٝلٗبجمللٌع
 .لى َلبهلقثىلهو٘بقع
 . ٙسجعلقوقلب القثىلعرل   رٙالبهاسرلبههباٚٞ,لٗعرل فل  ٖلبل رًٞلهوهب 

(لعرل سث القوقلب القثى:ل ْلقوقلب القثىلق لِٙمألًّل5:ل2005ٗ     ل ق ل 
به٘بقددعلًددّل ٘هددٕلٗب ٘بقدديللل فلدد  ل  ن٣ددٞلٗنيىقبُٚددٞلهدد ٠لبهمدد ص,لاىوددٕلٙددلٗيلل

ٗبهلادد ىب لسمددلىل دد ن٤;ل دد لٙ فىددٕلعرل  هددٞلًددّلبادد٘الٗبهقوددقلبلدد ٢ٍلبهددهٜلللل
ٙاقدد ٖلبهاددٚ سٝلىوددٟلًمدد ىسٖلٗ فلدد  ٖلبهىقبُٚددٞلٗبه٘بقىٚددٞ,لًٗددّل ددٍلىدد َلبدًددّلللللل

لبهِااٛ.

 :مظاٍز قلل املضتكبل 
ل  رلبه بٓسٜلهقوقلب القثىل ب ٞلً  ٓسلٓٛ:

 ًٞدددّلبهقودددقلالىودددقلس دفلددد  لبهدددالاددد ٗ ل ل وجددد  للً ددد ٓسلًىسفٚدددٞ:لٓدددٛل  هددد
لبهم ص

 لًددّل ٚ ادددٕلٗقددسال جودددٕ,لٗ ْلللللل  ٌ ٗاالدد ٖ,لٗالدددْ٘لًلهسهسددٞ;لهلجىدددىلًِددٕلًلمددد ٢
ب ٚددد ٝل مدددث نلُٔ ٙلٔددد لقسٙثدددٕ,ل ٗلبهل ددد٘الًدددّلفقددد بْلٗف ٢ادددٕلب،اددد ٙٞل ٗللل

لبهىقوٚٞ.
 ٌثدىللً  ٓسلسو٘كٚٞ:لً  ٓسلُ سىٞلًّل ىٌ قلبدفسبرلال هل  ل ه  لللوادٞلالل

 لسو٘نلبدفسبر,لًثى:لاِبلب ٘بقديلبحملسجدٞلًدعلبن دسّٙ,لٗكدههملب ٘بقديللللللل
لب ث ٝلهوقوق.

 ٓسلجا ٙٞ:لٗتلّلًب  ٞلكهملًّل بيلً لٙ ٔسلىوٟلبدفسبرلًدّل رٗرلل  ً
 فى يلسٚ٘ه٘جٚٞلٗفاٚ٘ه٘جٚٞلًثى:لوٚقلبهلدِا ,لجاد الب ودق,لعاٌد ١,لسدسٗرٝلللللل

لدنىدىلبهمد صلٙاقد لباصد هٕلسد ه٘بقع,للللللبدنسبا,لا٘اس,لىاسلبلطدٍ,لفد هقوقلنيلل
سىلتلِٕل   سٞل ُم لٕلبهًٚ٘ٚٞ,ل ًد ل لب د ني لب د رٝلكدأْلٙقطدٛلًى دٍللللللل

 (.328:ل2005ٗقلٕلهولنوبلىوٟلل ٗفٕ,لٗهلّلرْٗلف ٢ ٝل به بٓسٜ,ل

 :اليظزيات املفضزة لكلل املضتكبل 

 و:1881ىظزية التحليل اليفضي عيذ فزويذ-1
ًّل ٗب٢ىلًّلاِ ٗه٘بلبهقوقلًىلربب لبُٕلُل جلبهصسبعلسولًلُ٘  لب،ٔ زلبهِااٛلل

فسٗٙد ل ْلبهقوددقلس ىلثد  ٖلع دد  ٝلعُدهب لا ددسلقد رَللتلددّل ْلٙٔد رل  صددٚٞلللللللی,ٗلٙدسل
بهاسر,لٗٙل  لما٘ٓ ,لفٌم ىسلبهقوقلىِ ً لٙمىسلسٔ لبهاسر,لٗاىدينل ْلرٗبفدعلبهودٔ٘لللل

ونلبدُ لس هلى ْٗلًعلبدُ لبدىوٟلىوٟلكثلٔ ,لٗٓدٛللٗبدفل  لا لب قث٘هٞ,لٗبهالىٌ
رٗبفددعلٗ فلدد  لنيلاالاددوٍلهولثددن;لسددىلا ٓدد لهل ٔددسلًددسٝل  ددس٠ل لجمدد يلبهمددى٘ ,لللل
ٗاقرتالًّلًِ قٞلبهمى٘ لٗبه٘ىٛ,لٗا٘ مل ْلاِجحل لب رتبقلبهد ف ى  ,لٗاقدَ٘للل
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بدىوٟ,لفل م للًم ىسلبهقوقلس٘فٚاٞلبإلُهب لهوق٠٘لب ل  ٝ,لٗب ٌثوٞل لبدُ لٗبنيُ 
ًمٙدد  بلًددّلبهقدد٠٘لبه ف ىٚددٞللهل دد٘يلرْٗلفٔدد٘ لب لث٘ادد  ,لٗبهِجدد حل لبإلفددب لًددّللل
 سسلبهب ى٘ ,لف ْلب لث٘ا  لعكبلك ُنلق٘ٙٞللهٖلبهقٖ٘ل  سٓد لبهادوهلىودٟلبهصد ٞللللل
بهِااٚٞ;لدُٔ لاِجحلل لب رتبقلبهد ف ى  لٗبهلىدث لىدّلُاادٔ ل لسدو٘نلسدٜ٘ل ٗللللللل

ل(.20:ل2015ىص سٛل بهمىبْ,ل

فأمدددىلبهقودددقلهددد ٠لبإلُاددد ْلٙسجدددعلعرلبهصددد ًٞلبدٗرل ل ٚ ادددٕ,للًدددّل دددبيللل
بُاصدد هٕلىددّل ًددٕل  ِدد ١لىٌوٚددٞلب ددٚبر,لٓددهٖلباددربٝلبهددالِٙمددألىِٔدد لبهقوددقلبدٗيلللللللل
الطٌّلًم ىسلٗع ا س  لجاٌٚٞلًل ٞ,لٗٓٛلبهى ًىلبهدس٢ٚ ل لبهقودق,لٗس هلد هٛلللل

ألبهقودقلٗٙثد  لبهادسرل لبهٌِد٘لٗٙصدثحللللللٙلْ٘ل رلفىىلبهاسرلهدٚ لباد٘ا,لف دولِٙمدلللل
اىوقددٕلسأًددٕلكددث ب;لُ ددسبلهوثقددٞلب ٘جدد٘رٝلسٌِٚٔدد ,لكُ٘ٔدد لب صدد  لبهددس٢ٚ لبهددهٜلللللللل
ٙأسلىوٟلعنى ًٕلٗاِ ٚإلًٗسبقثلدٕلًدّلبإلمد سٞلسد دك٠,لٗس هلد هٛلًصد  لع دث علللللللل
كىل اث إ,لٗحتقٚقل  ج إلبهطسٗ ٙٞ,لٗزٙ رٝل ٘قلدًٕ;لًّل ٚالكُ٘ٔ لًص  ل

ل(.ل29:ل2017 قٚ ,لبإل ث عل

 و:1313اليظزية الضلونية عيذ دوٌ واطضوٌ -2

عْلبهقودددقل لبهِ سٙدددٞلبهادددو٘كٚٞلٓددد٘لبهادددو٘نلب دددلىوٍلهوادددسرلًدددّلبهث٣ٚدددٞلبهدددال
ٙىدددٚ لفٚٔددد لحتدددنل دددسٗطلبهلددد ىٍٚلبإلدنددد سٛل ٗلبهلددد ىٍٚلبهادددوه,لٗٗجٔدددٞلُ دددسللللل
بهاددو٘كٚٞل لودديلىددّلٗجٔددٞلُ دددسلبهل وٚددىلبهِااددٛ,لف هاددو٘كْٚ٘لنيلٙلًِدددْ٘لللللللل
س ه ٗبفعلبهب ى٘ ٙٞلهواسر,لسىلٙااسْٗلبهقوقلسإُٔلًللابلًّل دبيلبني درتبن  للل
 ٗلبهىٌوٚددد  لبهلىوٌٚٚدددٞل لوددد١٘لبني دددرتبطلبهلبسدددٚلٛ,لٓددد٘لب اثددد طلًِثدددٕلج ٙددد للل
س  ِثددٕلبدمددوٛ,لٗٙصددثحلب ددث لب، ٙدد لقدد ر  بلىوددٟلبسددل ى ١لبنيسددلج سٞلبا مددٞلللللللللل

 (.28:ل2012س  ِثٕلبدموٛل جرب,ل

ثددٞل ْلبهِ سٙددٞلبهاددو٘كٚٞلاِ ددسلهاددو٘نلبهاددسرلىوددٟل ُددٕلىثدد  ٝلىددّللللٗاددس٠لبهث  
ًددث لٗبسددلج سٞ,لٗبهقوددقلُلٚجددٞلبقددرتبْلًددث لٙددلرٜلعرلبسددلج س  لبادد٘الٗبهقوددقلللل
ٗى َلبهمى٘ لس دًّ,لٗٙلٍلٓهبلبنيقرتبْل لب  وٛ,لٗبدًسلبهدهٜلسدٚل سلىودٟلبهادسرللللل

ل لب القثى.

 و:1343اليظزية اإلىضاىية  -3

ثىلىِدد لكدد  ٗيل ٗجددم:ل ٚددالفاددسلقوددقلب اددلقثىلسأُددٕل ددولٙلددْ٘لللللللللقوددقلب اددلقل
بإلُادددد ْلادددد لقدددد ر لىوددددٟلعى دددد ١لبسددددلج س  لاقدددد٘رٖلهوِجدددد ح,لٗع ودددد ١لب  جدددد  لللل
بنيجلٌ ىٚٞله ٙدٕلًدعلىبقلدٕلًدعلبن دسّٙلًدّل ٘هدٕ,لاِمدأل ِٚٔد لمدسبى  لادلرٜلللللللللللل

ًمدد ىسلسدد ٗ ٓ لبرلع دد  ٝلًمدد ىسلبهقوددقلهواددسر,لنيسددٌٚ لقوددقلب اددلقثىلفلِمددأله ٙددٕللل
بهسوددد لىدددّلبهدددهب ,لٗاصددد٘ لهوادددسرل ْلبهدددهب لًادددلٗهٞلىدددّلاودددملبهصدددسبى  ,لٗٓدددهبلل
بهمى٘ لب، ٙ لبههٜلٙقَ٘لس ٗ ٖلعرلُم١٘لًم ىسلىد َلبدًدّلبهِاادٛلبهدهٜلٙٔد رلللللل
بهددهب لُااددٔ ,لٗٙاددلٌسلبهصددسبع,لٗامٙدد ل دد ٝلبهقوددقلسلٌسكددملبهاددو٘نلهدد ٠لبهاددسرلللللل

به ف ىٚدٞ,لٗ ِٚٔد لامٙد ل رٗرللللل كثسلفأكثسل ل اضلبهقوقلًّل بيلب ٚل ُٚمً  
بهاىىلكب لنثٚىٞلبه ف ىٚٞ,لٗال ٘يلًالٗهٚٞلالْ٘لبهصسبعلحن٘لبن سّٙلبحمل ول

ل(.41:ل2014س هم صلبههٜلٙلا ىىلًىٍٔل لس٘هىاى,ل
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قوددقلب اددلقثىلىِدد لرٙددسنل دد٘ ْ:لٙددس٠ل ددسْٗل ْلقوددقلبهاددسرلٙلٌددّل ل ٘فددٕلًددّلللللللل
 لب  وددٛ,لفدد ْلبهمدد صلٓدد٘لللب اددلقثى,لٗ ْلبهقوددقلهددٚ لًِلمددألًددّل ددربب لبهاددسرلل

بهلدد ٢ّلبه٘ ٚدد لبهددهٜلٙدد  نلادد َلُٔ ٙلددٕلب لٌٚددٞ,لٗ ْلب دد٘ لقدد لذندد علهددٕل ل ٜللللللل
  ددٞل ل ٚ اددٕ,لٗ ْلا٘قددعل دد ٗعلب دد٘ لفجددأٝلٙىدد لبهلِثٚددٕلبدس سددٛلهوقوددقلًددّلللللللللل

ٗٙددس٠ل دد٘ ْل ْلبهقوددقلٙددمربرلعكبلفقدد لبهاددسرلسىط دد لًددّلن ق اددٕلٗق  باددٕ,للللللللللب اددلقثى.
صدد لٕل ٗلعمدد سٞلبهاددسرلطددسضلنيل ددا ١لًِددٕل ٗلاقدد َلبهاددّ,لسددأْللُلٚجددٞلبنيىددلبيلس

كهددملبخنادد ضلىدد رلبهاددس لب ل  ددٞلهوِجدد حل لب اددلقثى,لفدد هقوقلىِدد ل ددسْٗلٓدد٘لللل
با٘الًّلب القثىلًٗ لذنٌوٕلب ادلقثىلًدّل  د بعلًٗ٘بقديلقد لأد رلبهمد ص,لللللللل
فدددد هقوقلِٙمددددأل دددد لٙل٘قىددددٕلبد دددد   لًددددّل  ٗ ددددٕلٗهددددٚ لُ  دددد٣ لًددددّلب  وددددٛلللل

ل(.168:ل2011ٌ بُٛ,ل ب 

 و:1353اليظزية املعزفية عيذ داٌ بياديُ  -4
هقوددقلب اددلقثىلًلُ٘دد  لًىسفٚددٞلٓ ًددٞلٗب اث ندد  لىطدد٘ٙٞلقوٚوددٞ,لفٔدد٘لعر بكددٛلللل
ًىس ل كثسلًِٕلبُاى هٛلى ناٛ,لٗٙلك لٓهبلبهلدبَلزبهٚادلٛلسق٘هدٕ:لعْلب، ُدبللللل

 ٗبرلبهِ سٙدددٞللب ىدددس لٙىددد لًق ًدددٞل س سدددٚٞلهقودددقلب ادددلقثى,لس هلددد هٛلفقددد ل  جدددعللللل
ب ىسفٚددٞلبهقوددقلعرلبهلمددٕ٘ٙلب ىددس ,لٗحتسٙدديلبهددلال لىددّلبهددهب لٗىددّلب اددلقثى,لللللللل
ٗكٚاٚٞلعر بنلبهم صلٗااا لبد  بع,لفأفل  لبهاسرلٓٛلبهالحت رل رٗرل فى هٕل
 لو١٘ل لد٠٘لبهدلال ,لٗٙلطدٌّلبهقودقل د ٙث لسدوثٚ لًدعلبهدهب ,لٗاااد لبهادسرللللللللللل

ب ىوً٘  لىّلبههب لٗب القثىلىوٟل ُٔد لًصد  لهوقودق,للللهو٘بقعلسملىلسوه,لٗعر بنل
ٗبهطىيلب اٚ سلهواسر,لٗبخنا ضل لف ىوٚٞلبههب لبهالفٔدس ل لُ سٙدٞلس ُد ٗ بلللل

ل(.40:ل2016كٌِ ِٟلًىس لهوقوقل ل ؤ٘ا,ل

ٗاس٠لبهث  ثٞل ْلبهِ سٙ  لب ااسٝلهقوقلب القثىل كم لكىلٗب  ٝلًِٔ لىوٟل
ٚددىلبهِااددٛله٘جٔددٞلُ ددسل"فسٗٙدد "لاسجددعلقوددقلب اددلقثىللسىدد لًىددو,لفدددلُ سٙددٞلبهل و

اربب لبه ا٘هٞ,لٗ س ٔد لسد ه٘بقع,لٗاىٌدٍٚلبهقودقل لب ٘بقديلب مد سٔٞلهلودملبهداللللللللل
ًسلسٕلس سق .ل ً لبهِ سٙٞلبهاو٘كٚٞلاسجعلقودقلب ادلقثىلىودٟل ُدٕلًدث لٙدلرٜلعرللللللل

ٗالٙد لبهث  ثدٞلللبسلج س  لً٘بقيلبا٘الٗبهقوقلبهالال سلىوٟلبهاسرل لب القثى,ل
لبهِ سٙٞلبهاو٘كٚٞل لااا ٓ لهقوقلب القثى.

ٗاددس٠لبهث  ثددٞل ْلبهِ سٙددٞلبإلُادد ُٚٞلىِدد ل" ٗجددم"لبهددهٜلٙددس٠لقوددقلب اددلقثىل ْللل
بهاسرلا لق ر لىوٟلعق ًٞلىبقلٕلًعلبن سّٙ,لٗعى  ١لبسلج س  لاق٘رٖلهوِج حل ل

ب  وٛ,لف هقوقلِٙمألًدّلللب القثى,لٗٗوحل" سْٗ"ل ْلقوقلب القثىلنيلِٙمألاربب 
بادد٘الًددّلب اددلقثىلٗبهامددىل لب اددلقثى,لكٌدد لاددس٠ل ْلبهِ سٙددٞلب ىسفٚددٞلاسجددعلللل
قوددقلب اددلقثىل دد ٙث لسددوثٚ لًددعلبهددهب ,لٗااادد لبهاددسرلهو٘بقددعلسمددلىلسددوهلٗعر بنلل

لب ىوً٘  لىّلبههب لٗب القثىلىوٟل ُٔ لًص  لهوقوق.

 :آلية التعامل مع قلل املضتكبل 

 ثددٞلسدد نينبعلىوددٟلىدد ٝلنددسقل ٘بجٔددٞلبادد٘الٗبهقوددقلًددّلب اددلقثىللق ًددنلبهث 
لًِٗٔ لسىضلبهاِٚ  :
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 :الطزيكة األوىل: إسالة احلضاصية املضببة للنخاوف بطزيكة ميتظنة 

ٓٛلفِٚٞلًّلفِٚ  لبهىدبجلبهادو٘كٛ,لفىودٟلسدثٚىلب ثد ي:لهد٘ل ْل  ص د لرند اللللللللل
    لٗ ٌٚٞ,لفٚل ٚىللًّل ١ٛلًىولٙق٘يلعُٕلسٚ  ع,لٗه٘ل  علسٚلرٜلكهملعر

 ْلٓهبلبهم١ٛلبههٜلرنم ٖلق ل  علفىب,ل ٍلٙقَ٘لس سرت  ١لهىطدبإلىدّلنسٙدقلللل
ىبجلبهقوقلس نيسرت  ١.لٗهق ل ثنل ْل اوبلب ص سولس هقوقلٗبا٘الًّلب القثىل
قد لٙىجدمْٗلىدّلبنيسدرت  ١لس سٙقددٞلفى هدٞل لً٘بقديلبهقودق,لٗٙلُ٘دْ٘لحب جددٞلعرللللللللل

ٙلل ب;ل لدددٟلٙلٌلِددْ٘لًدددّلع طدد علىطدددبأٍلهبسدددرت  ١لللسدد ى  لن٘ٙودددٞلًددّلبهلددد  
بهىٌٚددقلىِدد لب ٘بقدديلبهددالااددل ىٟلكهددم,لٗسىدد لبنيسددرت  ١لبهىٌٚددقلٙوددمَلبدفددسبرلللل
بسل ط  لم٘ ٝلسصسٙٞل ٚٞلهوٌ  ٗالبهالاقوقٍٔل لب القثى,لٗبني لا فلسٔدهٖلل

  ُٚٞلفقد لٗالدسب لًد لسدثقلىد ٝلًدسب لًلكد  بلىودٟلً٘بجٔدٞلاودملللللللللللل15بهص٘ ٝل  ٝل
 دد ٗالٗكددهبل ٘قدديلبهقوددقلهدد٘ل دد علهددٕ,لعرل ْلٙددلٌلّلًددّل ٚددىلبد ددٚ ١لبهدداللللللب 

 ك ُنلاث لل ٗفٕلٗقوقٕلرْٗل ْلٙمىسلس هقوق,لسىلٙل ٚؤ .

ٗتلددّلكمدديل ْلنسٙقددٞلعزبهددٞلب ا سددٚٞلب ِ ٌددٞل لبهددل وصلًددّلب  دد ٗالللللللل
ٗالٗبهقوقلٓٛلٗسٚوٞلاسكملىوٟلب ٘بجٔٞلبهل  دنٚٞلهلوملب ٘بقيلب ادثثٞلهوٌ د لل

ٗبهقوق,لٙص ثٔ لبسدرت  ١لىٌٚدقلهوىطدب ,لٗالدْ٘لب ٘بجٔدٞل ٗنيل لباٚد ي,ل لدٟلللللللل
ً دد لًددّلباٚدد ي;ل لددٟلٙددلٌلّلبهاددسرلسىدد لكهددملًددّلللللللللللل ٙددلٍلعزبهددٞلاوددملب  دد ٗالا 

ل(.164:ل2002ً٘بجٔٞلب   ٗالىوٟل  ضلبه٘بقعل بنيقصسٜ,ل

 :الطزيكة الجاىية اإلغزام 

ٗللل ال لباٚدددد يلرْٗلبنيسددددلى ُٞللٗٓددددٛل سددددو٘الً٘بجٔددددٞلبهاددددسرلبهاىوٚددددٞلهوٌ دددد 
س سددرت  ١لبهىطددب ,لف همدد صلب صدد السدد هقوقلٗبادد٘الًددّلب اددلقثىلدنددبل ْللللللللل
ٙل ٚددىلب دد لبدقصددٟلهوٌ دد ٗالبهددال ً ًددٕ,لٗٙل ٚددىل ْلاوددملب  دد ٗالًٗ٘بقدديلللل
بهقودددقلقددد ل ددد  نلفىدددبل ل ددد ٓ لبدقصدددٟ,لٗٙلثددديلٗٙلدددس لبهل ٚدددىلب ثددد ه لفٚدددٕللللللللل

ً د ,لٗٙادلٌسلبهادسرل لٓدهبلللللللهوٌ  ٗالفرتب لن٘ٙودٞلًٗلثادٞ;ل لدٟلللل ٙللٚديلًىٔد لا 
بهلص٘ لعرل ْلٙمىسل ْلالسب لًمد ٓ ٝلب د لبدقصدٟلًدّلب ٘بقديلب  ٚادٞلٗب قوقدٞلللللللل
 ًدد َلىِٚٚددٕلٗنيلاددث ٖلٗنيلاقوقددٕ;لدُددٕلبىلدد رلىوددٟلاصدد٘ ٓ ,لٗٓلددهبلجندد ل ْلبدفددسبرللللل

ٚ دد لكٚدديلٙ٘بجٔددْ٘ل سدد٘بلاقدد ٙسب لبادد٘الٗبهلل قوددقلسٔددهبلبدسددو٘القدد لٙلىوٌددْ٘لكِٓ
ٗبهلى ًىلًىٔ ل لباٚ ي,لٗٙلْ٘لبهاسرلًلٓو د للد لعكبل د  نلهدٕل لبه٘بقدعل  ادو,للللللل

 (.124:ل2012

 :الطزيكة الجالجة: طزيكة إعادة التيظيه املعزيف 

 ققنلٓهٖلبه سٙقٞلى ٝلجن    لسى ل ْله٘ ظل ْلبدفدسبرلبهدهّٙلٙىد ُْ٘لًدّلللللل
ٌ  لس ه لال لبهاوه,لٗٓ٘لًد لٙدلرٜلللبهقوقلٗبا٘الًّلب القثىلٙمنوْ٘ل ُاأٍلرب٢

عرل  هددٞلًددّلبهقوددقلٗبادد٘ا,لٗىوددٟلٓددهبلبدسدد يلفدد ْلٓددهٖلبه سٙقددٞلق ٢ٌددٞلىوددٟلللللل
بسلث بيلبدفل  لبهادوثٚٞلعرل فلد  لعدن سٚدٞ,لٗىِد لاالد لبهادسرلبهادوهل لبني دٚ ١للللللللل
بهالاث لبهقوقلٗب   ٗا,ل ٜلاىٌىلط٘جبلفلسٝلا٘قدعلبإلدن سٚد  لسد يلبهادوثٚ  ,للللل

 رٝل لاِ دٍٚلبهدلال لٗبسدلث بيلبهِلد ٢ لبإلدن سٚدٞلب ل٘قىدٞلهل دىل دىلللللللللٗٓهٖلبإلى
ُل ٢ لبهلال لبهادوثٚٞلب قوقدٞلٓدٛلبهلِ دٍٚلب ىدس لهاُاد ْلبهادٜ٘لبهدهٜلنيسد ل ْلللللللللل
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ٙل٘قددعلبهِجدد حلكٌدد لٙل٘قددعلبهامددى,لف لدد البدس سددٛلًددّلنسٙقددٞلعىدد رٝلبهلِ ددٍٚللل
 ودددٔ لبدفلددد  لبإلدن سٚدددٞلللب ىدددس لٓددد٘لاىددد ٙىل منددد طلبهدددلال لبهادددوه,لٗع دددبيللللللل

 (.124:ل2009 لبهق وٛ,ٗب لا ٢وٞ

ٗاددس٠لبهث  ثددٞل ُددٕلسقدد٘ٝلبني برٝلٗبهثقددٞلسدد هِا ,لٗٗوددعل ٓدد بالٗبقىٚددٞلٗبهقدد  ٝلللل
ىوٟلانٚ لسوثٚ  لبهدهب ,لًٗ٘بجٔدٞلبدفلد  لبا ن٣دٞ,لٗبهدلال لب ٘ود٘ىٛل ى ،دٞلللللللل

علٗب دد٘ب لبهثِددد ١للبادد٘الٗبهقوددق,لٗبسددل  بَلفِٚدد  لاىلٌدد لىوددٟلب ِ قمددٞلٗبإلقِدد لللللللل
ٗبهلددد  ٙبلب للدددس لٗب لددد  جل ٘بقددديلبهقودددقلااددد ى لبهادددسرل لفٔدددٍلًمدددلولٕ;ل لدددٟلللللللل

لٙال ٚعل ْلٙلميلب ىِٟلب ٘ج٘رل ل ٚ إلٗبهٚ  لبهلى ًىلًعلبهقوق.

   :قياظ قلل املضتكبل 
ق ًددددنلبهث  ثددددٞلسدددد نينبعلىوددددٟلجمٌ٘ىددددٞلًددددّلبهث دددد٘علٗبه  بسدددد  لبهىسسٚددددٞلللل

(لًقٚد يلقودقللل2002ًق ٙٚ لهقوقلب القثى,ل ى لبا هد ٜ لٗبدجِثٚٞلسثِ ١لٗعى برل
ىث  ٝلسد هثٞل لبجملد يللل24ىث  ٝلس هثٞ,ل24ٗىث  ٝ,لًِٔ لل48ب القثىلبههٜلٙللْ٘لًّل

(لس ىد برلل2005بهم صٛلٗبنيجلٌ ىٛلٗبنيقلص رٜلٗبهص ٛللٗبدسسٜ,لٗقد َل دق  لل
 رلبهل هٚدٞ:لبهقودقلللىث  ٝ,لٗٙمٌىلبدسىدلل28ًقٚ يلقوقلب القثى,لٗٙللْ٘لب قٚ يلًّل

ٞلل ل–ٗقودقلبهدلال ل لب ادلقثىلللل-قودقلبهصد ٞلٗب د٘ لللل-ب لىوقلس  مدلب لب ٚ اٚد
(لًقٚ يل2009با٘الًّلبهامىل لب القثى,لٗ ى لبهق وٛ ل–بهٚأيلًّلب القثى

(لًقٚ سدد ل2012ىثدد  ٝ.لٗ ىدد لبهنسٙددسٜ,لمدد حلل للل35قوددقلب اددلقثىلبهددهٜلٙللددْ٘لًددّلللل
ىثددد  ٝ,لٗقددد َلب مدددٚ ٛلس ىددد برلًقٚددد يلقودددقلللل20ًدددّلهقودددقلب ادددلقثىلبهدددهٜلٙللدددْ٘لل

بهددهٜلٙلدد٘زعلىوددٟلبدسىدد رلبهل هٚددٞ:لبهددلال للللللل49(لبهددهٜلٙللددْ٘لًددّللل2009ب اددلقثىل 
ٝلل–بهاددوهل ٞلل-بهِ دددسٝلبهادددوثٚٞلهو ٚدد  ً ددد ٓسلل-بهقودددقلًدددّلبني دد بعلبهطددد ا 

لب   ٓسلب،اٌٚٞلهقوقلب القثى.لل–بهِااٚٞلهقوقلب القثى

ب ق ٙٚ لٗبنيسلا رٝلًِٔ ,لق ًدنلس ىد برلًقٚد يلقودقللللللٗسى لبنبعلبهث  ثٞلىوٟ
(لفقسٝ,لً٘زىٞلىودٟل  سىدٞل سىد رلللل42ب القثى,لٗٙللْ٘لب قٚ يل لم٘ إلبدٗهٚٞلًّل 

لبهثى لبهص ٛ.ل-بهثى لبدسسٜل-بهثى لبنيجلٌ ىٛل-ٗٓٛ:لبهثى لبهم صٛ

 :ثاىًيا: الذراصات والبحوخ الضابكة 
ًددددّلبه  بسدددد  لكب لبهىبقددددٞلط٘ودددد٘علللا٘مددددونلبه  بسددددٞلب  هٚددددٞلعرلبهى ٙدددد 

به  بسدددٞ,لٗخلاقاددددٌٚٔ لعرل ب ددددٞل دددد ٗ :لر بسدددد  لاِ ٗهددددنلب ددددلن لبدٗيلبدًددددّلل
بهِااددٛ,لٗر بسدد  لاِ ٗهددنلب دددلن لبهثدد ُٛلقوددقلب ادددلقثى,لٗر بسدد  لاِ ٗهددنلبدًدددّلللللللل

لبهِااٛلسقوقلب القثى.ل

 ًاليفضي:            احملور األول: الذراصات والبحوخ الضابكة اليت تياولت األم 
(لسىِدد٘بْلبهلادد ًحلٗكددىلىبقلددٕلسدد ه٘ىٛلس هددهب لللل2019اِ ٗهددنلر بسددٞلىاٚاددٛل ل

ٗبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠لنوثددٞلب، ًىددٞ,لسٔدد البهلىددسالىوددٟلبهىبقدد  لسددولبهلادد ًحلل
ٗكىلًّلبه٘ىٛلس ههب لٗبدًّلبهِااٛله ٠لنوثٞلب، ًىٞل,ٗاثونلىِٚٞلبه  بسدٞلل

سٚددٞلم ًىددٞل ودد٘بْ;لهولمدديلىددّلبهاددسٗقل لللللل(لن هث دد لٗن هثددٞلسلوٚددٞلبهرتلل250ًددّل 
بهلاددد ًحلٗبهددد٘ىٛلس هدددهب لٗبدًدددّلبهِاادددٛ,لبسدددل  ًنلبهث  ثدددٞلًقٚددد يلبدًدددّللللللل
بهِااٛل  لسو٘,لًٗقٚ يلبهلا ًحلٗبه٘ىٛلس ههب لًدّلعىد برلبهث  ثدٞ,لٗبسدل  ًنللللل
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ب ِٔ لبه٘ماٛ,لٗا٘مونلبهِلد ٢ لعرلٗجد٘رلىبقدٞلب اث نٚدٞلً٘جثدٞلربهدٞلع صد ٢ٚ لللللللل
ًحلسثى ٕٙلٗبه٘ىٛلس هدهب لٗبهلاد ًحلٗبدًدّلبهِاادٛل,لٗٗجد٘رلفدسٗقلكب لللللللسولبهلا 

رنيهٞلع صد ٢ٚٞل لكدىلًدّل:لبهلاد ًحلسثى ٙدٕ ًعلبهدهب ل,لًٗدعلبني دسّٙ(لٗبهد٘ىٛلللللللللل
سدد ن سّٙلٗبدًددّلبهِااددٛلهصدد حللبإلُدد ع,لٗفددسٗقلكب لرنيهددٞلع صدد ٢ٚٞل لبهددد٘ىٛللللللللل

لس ههب لبا مٞلهص حللبههك٘ .ل

(لسىِ٘بْلرٗ لب   سٞل لاىمٙملبدًدّلبهِاادٛلهد ٠لللل2018اِ ٗهنلر بسٞلبه هٌٚٛل 
ن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ,لسٔد ال ٌٓٚدٞلاىمٙدملبدًدّلبهِاادٛلهد ٠لن هثد  ,لاثودنللللللللل
ىِٚددٞلبه  بسددٞلًددّلن هثدد  لب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞلطِ قددٞلباددسج,لٗبسددل  ًنلبهث  ثددٞلل

ِلل لددد ٢ لبهدددالبنيسدددلث ُٞل،ٌدددعلب ىوً٘ددد  ,لٗب دددِٔ لبه٘مددداٛلبهل وٚودددٛ,لٗ سددداس لبه
ا٘مددونلعهٚٔدد لاىمٙددملبدًددّلبهِااددٛل ْلبه  هثدد  لًددّل ٗه٘ٙدد  لب دد ب يلبهث ُ٘ٙددٞ,لللللللللل
وسٗ ٝلاثينلب  ب يلسسبً لع  د رلُاادٛلًِ سدبلهلىمٙدملبدًدّلبهِاادٛلهو  هثد  ,لللللللل

لٗوسٗ ٝلاطٌّلبا ٞلبهل  ٙثٚٞلهوٌىوٌ  لسسبً لٗرٗ ب لاىمٙملبدًّلبهِااٛ.ل

ِ٘بْلًال٠٘لبدًّلبهِاادٛلٗىبقلدٕلس بفىٚدٞلللل(لسى2016ٗاِ ٗهنلر بسٞلعسسبٍٓٚل 
بإلجندد زلٗبهل٘بفددقلبنيجلٌدد ىٛلهدد ٠لنوثددٞلب، ًىددٞ,لٗٓدد فنلبه  بسددٞلبهلمدديلىددّللللللل
ًاددل٠٘لبدًددّلبهِااددٛلٗىبقلددٕلس بفىٚددٞلبإلجندد زلٗبهل٘بفددقلبنيجلٌدد ىٛ,لٗاثوددنلللللللل

(لن هثددد لبسدددل  َلفٚٔددد لبهث  دددالًقٚددد يلبدًدددّلبهِاادددٛللل188ىِٚدددٞلبه  بسدددٞلًدددّل ل
,لًٗقٚددد يلبهددد بفعلبإلجنددد زلٗبهل٘بفدددقلبنيجلٌددد ىٛلًدددّلعىددد برلبهثددد لل,لللل(1983  سدددو٘ 

ٗب دددِٔ لبه٘مددداٛ,لٗ سددداس لبهِلددد ٢ لىدددّل ْلب ادددل٠٘لًساادددعلًدددّلبدًدددّلبهِاادددٛللللللل
ًٗاددل٠٘لربفىٚددٞلبإلجندد زلًٗاددل٠٘لبهل٘بفددقلبنيجلٌدد ىٛ,لنيلا٘جدد لىبقددٞلربهددٞلسددولللللل

ولبه وثدٞل لبدًدّلللبدًّلبهِااٛلٗربفىٚٞلبإلجن ز,لنيلا٘ج لفدسٗقلربهدٞلع صد ٢ٚ لسدلللل
لبهِااٛلٗبه بفىٚٞلهاجن ز.ل

(لسىِدد٘بْلبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠لنددبالٗن هثدد  للللل2016ٗاِ ٗهددنلر بسددٞلبهن ًدد ٜل ل
ب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لً ِٙٞلبه ً َ;لسٔ البهلىسالىوٟلًادل٠٘لبدًدّلبهِاادٛلهد ٠للللل

ٞ,ل(لن هث دد لٗن هثدد60نددبالٗن هثدد  لب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞ,لٗاثوددنلىِٚددٞلبه  بسددٞلًددّل للل
(,لٗب ِٔ لبه٘ماٛ,لٗا٘مدونلل1983ٗبسل  َلبهث  الًقٚ يلبدًّلبهِااٛل  سو٘ل 

ُلدد ٢ لبه  بسددٞلعرلٗجدد٘رلًاددل٠٘لًسااددعلًددّلبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠لنددبالٗن هثدد  لل
ب س ودددٞلبهث ُ٘ٙدددٞ,لٗىددد َلٗجددد٘رلفدددسٗقلسدددولبه دددبالٗبه  هثددد  ل لًادددل٠٘لبدًدددّللللل

لبهِااٛ.ل

بهىبقددٞلسددولبدًددّلبهِااددٛلٗبه ٌدد٘حلللل(لسىِدد٘ب2012ْاِ ٗهددنلر بسددٞل سدد٘لىٌددسٝل لل
ٗبهل صٚىلبه  بسدٛلهد ٠لنوثدٞلبهث ُ٘ٙدٞلبهى ًدٞلط ِٙدٞلادمٝ,لسٔد البهلىدسالىودٟللللللللللل
ىبقددٞلبدًددّلبهِااددٛلٗبه ٌدد٘حلٗبهل صددٚىلبه  بسددٛلهدد ٠لنوثددٞلبهث ُ٘ٙددٞلبهى ًددٞلللللل

(لن هثددد لٗن هثدددٞ,لٗخل۸۲6ط ِٙدددٞلادددمٝلسدددول قدددسبٍُٔ,لاثودددنلىِٚدددٞلبه  بسدددٞلًدددّل ل
س ه سٙقددٞلبهقصدد ٙٞلدسِدد ١لبهمددٔ ب١,لٗس ه سٙقددٞلبهىمدد٘ب٢ٚٞلدسِدد ١لللللب لٚدد  لبهىِٚددٞ

بهىدد رٙو,لبسددل  َلًقٚدد يلبدًددّلبهِااددٛ,لًٗقٚدد يلبه ٌدد٘حلًددّلعىدد برلبهث  ددا,لللل
ٗب ِٔ لبه٘ماٛلبهل وٚوٛ,لٗا٘مونلُل ٢ لبه  بسٞلىِ لى َلٗج٘رلفسٗقلكب لرنيهدٞلل
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ّلبهِااددٛ,لىدد َلٗجدد٘رلع صدد ٢ٚٞلسددول فددسبرلبهىِٚددٞلٗ سِدد ١لبهمددٔ ب١ل لًقٚدد يلبدًددل
فدددسٗقلكب لرنيهدددٞلع صددد ٢ٚٞل لًادددل٠٘لبدًدددّلبهِاادددٛلسدددول فدددسبرلبهىِٚدددٞلٗ سِددد ١لللللللل
بهمٔ ب١ل لًقٚ يلبدًّلبهِااٛ,لى َلٗج٘رلفسٗقلكب لرنيهٞلع ص ٢ٚٞل لًال٠٘ل
بدًددّلبهِااددٛلسددول فددسبرلبهىِٚددٞلٗ سِدد ١لبهمددٔ ب١ل لًقٚدد يلبه ٌدد٘ح,لىدد َلٗجدد٘رللللللل

ًادددل٠٘لبدًدددّلبهِاادددٛلسدددول فدددسبرلبهىِٚدددٞلٗ سِددد ١لللللللفدددسٗقلكب لرنيهدددٞلع صددد ٢ٚٞل لل
لبهمٔ ب١ل لًقٚ يلبهل صٚىلبه  بسٛ.

(لسىِدددد٘بْلبدًددددّلبهِااددددٛلٗىبقلددددٕللل2012ٗاِ ٗهددددنلكددددههملر بسددددٞلبهق سددددٍل لل
س هل صددٚىلبه  بسددٛلٗسىددضلب ددلن ب لبه تنسبفٚددٞلهدد ٠لنددبالب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞلللللللل

بقدددٞلسدددولبدًدددّلبهِاادددٛلللس٘نيٙدددٞلب،مٙدددسٝل ً ِٙددددٞلٗرلًددد ُٛ(,لسٔددد الًىسفدددٞلبهىللل
ٗبهل صددٚىلبه  بسددٛ,لٗسىددضلب ددلن ب لبه تنسبفٚددٞلهدد ٠لنددبالب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞ,لللل

(لن هث لٗن هثٞ,لبسل  ًنلبهث  ثٞلًقٚ يلبدًّلبهِااٛل299ٗالُ٘نلبهىِٚٞلًّل 
(,لًٗقٚد يلاقد ٙسلبه٘ودعلبنيقلصد رٜللللل1994ًّلعى بر:ل   رٙٞلبهلى,لٗىص َل سد٘لسلدسلل

(,لٗب دددِٔ لبه٘مددداٛلبني اثددد نٛ,لٗ سددداس لل1991 ُ ٌدددٛلىددد٘رٝلٗبنيجلٌددد ىٛلعىددد بر:ل
بهِل ٢ :لٙلاٍلًال٠٘لبدًّلبهِااٛله بالب س وٞلبهث ُ٘ٙٞلس ني اا علس  جٞلربهٞل
ٚ  ,لٗجدد٘رلفددسٗقلرنيهددٞلع صدد ٢ٚٞل لبدًددّلبهِااددٛلسددولبهددهك٘ لٗبإلُدد عل للللل ع صدد ٢

ٛلهصددد حللبإلُددد ع,لنيلب س ودددٞلبهث ُ٘ٙدددٞل ل سىددد رلاقثدددىلبن دددسّٙلٗبنيسدددلقسب لبهِاادددل
ا٘جددد لفدددسٗقلكب لرنيهددٞلع صدد ٢ٚٞل لبدًددّلبهِااددٛلٗسدد لنددبالب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞللل
ط ِٙدددٞلٗرلًددد ُٛلٗنيٙددٞلب،مٙددسٝلاىددم٠ل ددلن لبهصدديلبه  بسددٛل  دد ُٛ/ل  هددا(,لنيلللللللل
ٚ  لسدددولبدًدددّلبهِاادددٛلٗبهل صدددٚىلبه  بسدددٛللل ا٘جددد لىبقددددٞلب اث نٚدددٞلربهدددٞلع صددد ٢

ٚ  لسدولبدًدّلبهِاداٛله بالب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ ,لنيلا٘ج لىبقٞلب اث نٚٞلربهٞلع ص ٢
لٗب ال٠٘لبنيقلص رٜلٗبنيجلٌ ىٛله ٠لنبالب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ.

(لسىِ٘بْلًىسفٞلًال٠٘لبدًدّللZhang & Wang ,2011ٓ فنلر بسٞلزُ لُٗٗ ل 
ن هثدددد لٗن هثددددٞ(,لخلل345بهِاادددٛلهدددد ٠لىِٚددددٞلنوثددددٞلب، ًىدددٞ,لٗبهثدددد ه لىدددد رٍٓل لل

َلبنيسددلثٚ ْل،ٌددعلب ىوً٘دد  ,لٗب ددِٔ لبه٘مدداٛ;ل ٚددال  دد   لبهِلدد ٢ ل ْلللللللبسددل  ب
به  هثددٞلٙلٌلىددْ٘لطاددل٠٘لجٚدد لًددّلبدًددّلبهِااددٛ,لٗٗجدد ل ْلًاددل٘ٙ  لبدًددّللللللللللل

للللللبهِااٛلاأ س لاواٚلٍٔلبهثق فٚٞلب  لواٞ.

 :احملور الجاىي: الذراصات والبحوخ الضابكة اليت تياولت قلل املضتكبل 
(لسىِ٘بْلقوقلب القثىلٗىبقلدٕلطٔد  ب لللHwayan, 2020٘ٙ ْل ٓ فنلر بسٞل ل

ب  كلبهقسب ب لب ِٔٚدٞ;لسٔد البهلمديلىدّلقودقلب ادلقثىل لًادل٠٘لًٔد  ب لب د كلللللللللل
(لن هث د لل227بهقسب ب لب ِٔٚٞله ٠لىِٚٞلًّلبهبج٣ولبها٘ ٙو,لٗاثونلبهىِٚٞلًدّل ل

ل134 ُ٘ٙدٞل لًد ب يلبد رْل للٗن هثٞلًّلبه بالبهبج٣ولبهاد٘ ٙول لب س ثدٞلبهثلل
ن هثٞ(,لٗهل قٚدقلٓد البه  بسدٞ;لخلبسدل  بَلًقٚد يلقودقلب ادلقثى,للللللللل91ن هث  ,لٗ

ًٗقٚدد يلًٔدد  ب لب دد كلبهقددسب ب لب ِٔٚددٞ,لٗب ددِٔ لب ادد ٛلبه٘مدداٛ.لٗقدد ل فٔددس للللللللل
ُل ٢ لبه  بسٞل ْلًال٠٘لقوقلب القثىله ٠لٓدهٖلبها٣دٞلًدّلبه دبالًساادع,لسٌِٚد للللللل

 ب لب د كلبهقددسب ب لب ِٔٚدٞلس  جددٞلًل٘سد ٞ,لكٌدد لسِٚدنلبهِلدد ٢ لللللجد ١لًادل٠٘لًٔدد لل
ٗج٘رلفسٗقلكب لرنييلع ص ٢ٚٞل لًال٠٘لقوقلب القثىلاىم٠ل لن لب،ِ ,ل ٚدالل
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كددد ْلبهقودددقلىِددد لبهدددهك٘ ل ىودددٟلًِدددٕلىِددد لبإلُددد ع,لكٌددد لك ُدددنلبإلُددد عل كثدددسلللللل
لبًلبك  ل ٔ  ب لب  كلبهقسب ب لب ِٔٚٞ.

اِ ٗهنلر بسٞل س٘لق٘ ٖ,لك٘ سلق دب;لبهثادُٚ٘ٛ,لُد٘ بلمدربٜ;لزبٙد ,ل ًدىل ٌد لللللللل
(لسىِدد٘بْل سدد هٚبلبهلِمدد٣ٞلبه٘به ٙددٞلٗىبقلٔدد لسقوددقلب اددلقثىلهدد ٜلن هثدد  لللللل2019 

ب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ;لسٔ البهلىسالىودٟلُد٘علبهىبقدٞلبني اث نٚدٞلسدول سد هٚبلبهلِمد٣ٞلللللللل
ودٞلبهث ُ٘ٙدٞ,لٗاثودنلبهىِٚدٞلبهث دالًدّلللللللبه٘به ٙٞلٗقوقلب القثىلهد ٜلن هثد  لب س لل

(لن هثٞلًّلن هث  لبهصديلبدٗيلبهثد ُٜ٘لط  ف دٞلكادسلبهمدٚر,لٗاسبٗ دنلللللللل314 
(لسددِٞ,لٗبسددل  ًنل رٗب لًقٚدد يلبنيا ٓدد  لبه٘به ٙددٞل ل16,ل15 ىٌد  ّٓلًدد لسددول ل

(,لًٗقٚدد يلقوددقلب اددلقثى,لعىدد بر/لل۸۲۲۲بهلِمدد٣ٞ,لعىدد برل/ل ٌدد لسٚددً٘ٛل وٚددىل ل
(,لٗب دِٔ لبه٘مداٛ,لٗ سداس لُلدد ٢ لبهث دالىدّلٗجد٘رلىبقدٞلب اث نٚددٞللللللللل2005 دق  ل

ً٘جثٞلكب لرنيهٞلع ص ٢ٚٞلسول س هٚبلبهلِم٣ٞلبه٘به ٙٞلبها هثٞلسأسى رٓ لبهاسىٚٞل
لٗقوقلب القثىلسأسى رٖلبهاسىٚٞله ٜلن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ.

ٚدٞلب، ًىٚدٞللل(لسىِد٘بْلقودقلب ادلقثىلهد ٠لنوثدٞلبهلوللللل2019اِ ٗهنلر بسٞلزاٚهل 
حبقددىلٗىبقلددٕلسددثىضلب ددلن ب ;لسٔدد البهلمدديلىددّلًاددل٠٘لقوددقلب اددلقثىلهدد ٠للللل

(ل200نوثٞلبهلوٚٞلب، ًىٚٞلحبقدىلٗىبقلدٕلسدثىضلب دلن ب ,لٗاثودنلبهىِٚدٞلًدّل للللللل
(لن هثددٞ/لٗبسددل  َلًقٚدد يلقوددقلب اددلقثىلل116(لن هثدد لٗ 84ن هددبلٗن هثددٞلًِٔدد :ل 

 وٚودٛ,لٗ سداس لبهِلد ٢ ل ْلًادل٠٘لبهقودقللللللًّلعىد برلبهث  دا,لٗب دِٔ لبه٘مداٛلبهللللل
ك ْلًسااى له ٠ل فسبرلبهىِٚٞ,لٗج٘رلفسقلربهدٞلع صد ٢ٚ ل لًادل٠٘لقودقلب ادلقثىلللللل
هددد ٠لنوثدددٞلبهلوٚدددٞلسدددولبهدددهك٘ لٗبإلُددد علهصددد حللبهدددهك٘ لٗهصددد حللبهل صصددد  لل
بدرسٚددددٞ,لٗجدددد٘رلفددددسٗقلربهددددٞلع صدددد ٢ٚ ل لًاددددل٠٘لقوددددقلب اددددلقثىلسددددولًاددددل٘ٙ  للل

لٜلب ال٠٘لب ِ اض.لبهل صٚىلهص حللكٗ

(لسىِددد٘بْلقوددقلب ادددلقثىلٗىبقلددٕلسلقددد ٙسلبهدددهب للل2014اِ ٗهددنلر بسدددٞلب سسددٛل لل
ًٗاددل٠٘لبه ٌدد٘حلهدد ٠لن هثدد  لب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞ,لسٔدد البهلىددسالىوددٟلىبقددٞلقوددقللل
ب القثىلهلىلًّلاق ٙسلبههب لًٗادل٠٘لبه ٌد٘حلهد ٠لن هثد  لب س ودٞلبهث ُ٘ٙدٞل للللللل

(لن هثٞلًّلىمسٝلً ب ي.لٗخلبسل  بَل520ه  بسٞل ً ِٙٞلبهسٙ ض,لاثونلىِٕٚلب
ًقٚ يلًال٠٘لبه ٌ٘حله ٠لبهمث العى بر:ل ً يل ىثد لبهادٌٚعلًوٚجدٛ(,لًقٚد يللللل

(,لًقٚددد يلاقددد ٙسلبهدددهب لعىددد بر:لجمددد ٜللللل2005قودددقلب ادددلقثىلًدددّلعىددد برل دددق ل لللل
(,لٗب دددِٔ لبه٘مددداٛلبني اثددد نٛ,لٗا٘مدددونلُلددد ٢ لبه  بسدددٞ:لٗجددد٘رلللل2004به سددد٘قٛل 

هددٞلسدد هثٞلسددولبه  جددٞلبهلوٚددٞلهقوددقلب اددلقثىلٗاقدد ٙسلبهددهب لهدد ٠لن هثدد  للىبقددٞلرب
ب س وددٞلط ِٙددٞلبهسٙدد ض,لٗجدد٘رلىبقددٞلع صدد ٢ٚٞلربهددٞلً٘جثددٞلسددولبه  جددٞلبهلوٚددٞلللللل

لهقوقلب القثىلًٗال٠٘لبه ٌ٘حله ٠لن هث  لب س وٞلط ِٙٞلبهسٙ ض.

٠لنوثدٞلكوٚد  للل(لسىِ٘بْلقودقلب ادلقثىلهد للل2013ٗاِ ٗهنلر بسٞلب ً٘ين;لُٗىٍٚل 
بجمللٌعل لًِ قٞلجوٚىل لو١٘لسىضلب لن ب ;للسٔ البهلميلىدّلًادل٠٘لقودقلللل
ب اددلقثىلهدد ٠لنوثددٞلكوٚدد  لبجمللٌددعل لًِ قددٞلجوٚددىل لودد١٘لسىددضلب ددلن ب ,للللل

(لن هثدد لٗن هثددٞ,للٗبسددل  َلبهث  ثدد ْلًقٚدد يلقوددقللل439 ٚددالاثوددنلىدد رلبهىِٚددٞل ل
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به٘مداٛلٗ فٔدس لبهِلد ٢ ل ْلًادل٠٘لبهقودقللللللب القثىلًّلعى برلبهث  ثو,لٗلب دِٔ لل
كددد ْلًسااى ددد لل لبجملددد يلبنيقلصددد رٜلٗبجملددد يللبدسدددسٜ,لىددد َلٗجددد٘رلفدددسٗقلربهدددٞللللللللل
ع صدد ٢ٚٞل لًاددل٠٘لبهقوددقلٗاىددمٜلعرلب ددلبالًددلن ب لبهل صددصل ٗلب اددل٠٘لللللللل
به  بسددددٛ,لٗجدددد٘رلفددددسٗقلربهددددٞلع صدددد ٢ٚٞل لًاددددل٠٘لقوددددقلب اددددلقثىلاىددددمٜلهوِدددد٘عللل

لك٘ .بنيجلٌ ىٛلهص حللبهه

(لسىِدد٘بْلقوددقلب اددلقثىلٗىبقلددٕلسل٘كٚدد لبهددهب لل2013ٗاِ ٗهددنلر بسددٞلب سسددٛل 
ٗبهل صدددصلٗبهل صدددٚىلبه  بسدددٛلهددد ٠لندددبالب ددد ب يلبهث ُ٘ٙدددٞلبهى ًدددٞلس   ِٙدددٞللل
ب ِددد٘ ٝ,لسٔددد البهلىدددسالىودددٟلىبقدددٞلقودددقلب ادددلقثىلٗا٘كٚددد لبهدددهب لٗبهل صدددصللللل

,ٗاثوددنلىِٚددٞلبه  بسددٞللٗبهل صددٚىلبه  بسددٛلهدد ٠لنددبالب دد ب يلبهث ُ٘ٙددٞلبهى ًددٞللل
(للنددبا,لٗخلبسددل  بَلًقٚدد يلا٘كٚدد لبهددهب ,لًٗقٚدد يلقوددقلب اددلقثىلًددّللللللل306 

عىدد برلبهث  ددا,للٗب ددِٔ لبه٘مدداٛ,لا٘مددونلبهِلدد ٢ لعرل ْلنددبالب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞللللللل
ٙقىدددْ٘لودددٌّلب ادددل٠٘لب ل٘سددد لهقودددقلب ادددلقثىلٗا٘كٚددد لبهدددهب ,لٗٗجددد٘رلىبقدددٞلللل

سددولقوددقلب اددلقثىلٗا٘كٚدد لبهددهب ,لعًل ُٚددٞلبهلِثددللب اث نٚددٞلسدد هثٞلربهددٞلع صدد ٢ٚٞل
سقوددقلب اددلقثىلًددّل ددبيلا٘كٚدد لبهددهب ,لٗٗجدد٘رل  ددسلكب لرنيهددٞلع صدد ٢ٚٞلهقوددقلللللللللل
ب ادددلقثىلاىدددم٠لهصددد حللا٘كٚددد لبهدددهب لٗبهل صدددص,لٗىددد َلٗجددد٘رل  دددسلكب لرنيهدددٞللل

لع ص ٢ٚٞلهقوقلب القثىلٙىم٠لهول صٚى.ل

 القثىلٗىبقلدٕلسد هل٘بفقلبهِاادٛلللل(لسىِ٘بْلقوقلب2013اِ ٗهنلر بسٞلبهن ً ٜل 
ه ٠لىِٚٞلًّلبه وثٞلًّل صص  لج ًىٚٞ,لسٔ البهلىسالىوٟلبهىبقٞلسدولقودقللل
ب القثىلٗبهل٘بفقلبهِااٛلٗبهل ققلًدّلعًل ُٚدٞلبهلِثدللسقودقلب ادلقثىلًدّل دبيلللللللل

(لن هثدد لًددّلكوٚددٞللل54(لن هثدد ,لًددٍِٔل ل162بهل٘بفددقلبهِااددٛ,لٗاثوددنلبهىِٚددٞلًددّل للل
(لن هث لًّلكوٚدٞلبهىودَ٘للل54َ٘لبإلُا ُٚٞلم ًىٞلب وملىث لبهىمٙم,لٗ بنربالٗبهىو

(لن هثد لًدّلبهلوٚدٞلبهلقِٚدٞلس هد ً َ,لٗبسدل  َلبهث  دالللللللل54م ًىٞلب وملسدى٘ر,لٗ ل
ٛل (,لًٗقٚدد يلبهل٘بفددقلبهِااددٛلًددّل2009ًقٚدد يلقوددقلب اددلقثىلًددّلعىدد بر:ل ب مددٚ 

عرلٗجد٘رلىبقدٞلب اث نٚدٞللللل(.لٗب ِٔ لبه٘مداٛ,لٗا٘مدونلبهِلد ٢ للل2005عى بر:ل  ق 
س هثٞلسولر ج  لبه بال لقوقلب ادلقثىلٗر جد أٍل لبهل٘بفدقلبهِاادٛ,لعًل ُٚدٞلللللل
بهلِثللسقوقلب القثىلًّل بيلبهل٘بفقلبهِااٛ,لٗٗجد٘رلفدسٗقلكب لرنيهدٞلع صد ٢ٚٞللللل
سدددولًل٘سددد   لر جددد  لبه دددبالًسااىدددٛلبهل٘بفدددقلبهِاادددٛلًٗل٘سددد   لر جددد  للللللل

قلبهِاادددٛ,لنيلا٘جددد لفدددسٗقلكب لرنيهدددٞلع صددد ٢ٚٞلسدددوللللللبه دددبالًِ اطدددٛلبهل٘بفدددلل
ًل٘سدد   لر جدد  لنددبالكوٚددٞلبنربالٗبهىوددَ٘لبإلُادد ُٚٞلٗنددبالكوٚددٞلبهىوددَ٘للللللللل
ٗنبالبهلوٚٞلبهلقِٚٞل لقوقلب القثىلى بلبحملد٘ لبهثد ُٛ:لبهِ دسٝلبهادوثٚٞلهو ٚد ٝلللللل

 هص حللبهلوٚٞلبهلقِٚٞ.

جند زلٗىبقلدٕلسقودقلب ادلقثىللللل(لسىِ٘بْلبهد بفعلهال2012ٗاِ ٗهنلر بسٞلبهقس ٛل 
ه ٠لىِٚٞلًّلن هبلج ًىٞل َلبهقس٠,لأ البه  بسٞلًّلبهل ققلًّلٗجد٘رلىبقدٞللل

(ل150(لن هددب)ل 300سدولبهد بفعلبإلجندد زلٗقودقلب اددلقثىل,لاثودنلىِٚدٞلبه  بسددٞلًدّل لللللل
  (لن هث  لًّلبهلوٚ  لبهِ سٙدٞلم ًىدٞل َلبهقدس٠,للل150ن هث لًّلبهلوٚ  لبهىوٌٚٞلٗل 

ٟلخلبسددددل (,لًقٚدددد يلقوددددقل1981  بَلًقٚدددد يلبهدددد بفعلبإلجندددد زلًددددّلعىدددد بر:ل ً٘سدددد



 (ASEP)دراصات عزبية يف الرتبية وعله اليفط 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

409 
 

(,لٗب ِٔ لبه٘ماٛ,لٗا٘مدونلُلد ٢ لبه  بسدٞلعرل ْلللل2005ب القثىلًّلعى بر:ل  ق 
ٚ  لللللللل ًال٠٘لقوقلب القثىله ٠لنبالج ًىدٞلًساادع,لٗىد َلٗجد٘رلفدسٗقلربهدٞلع صد ٢

ل صددصلٗب اددل٠٘لسددولًل٘سدد   لر جدد  لقوددقلب اددلقثىلاثىدد لهلددىلًددّلًددلن ٜلبهلل
به  بسددٛ,لس إلودد فٞلعرلعًل ُٚددٞلبهلِثددللسقوددقلب اددلقثىلًددّل ددبيلبهدد بفعلهاجندد ز,لل

لفلوٌ لزبرلبه بفعلبإلجن زلزبرلًىٕلبهقوقلا ٖلب القثى.ل

(لسىِدد٘بْلقوددقلب اددلقثىلٗىبقلددٕلطأددَ٘لبهددهب لللل2011ٓدد فنلر بسددٞلبه ٗسددسٜل ل
بهث ُ٘ٙددٞلط  ف ددٞلبإل ادد ١,للٗسىددضلب ددلن ب لبدك رتٚددٞلهدد ٠لن هثدد  لب س وددٞلللل

سٔ البهلميلىدّلىبقدٞلقودقلب ادلقثى,لٗكدىلًدّلًأدَ٘لبهدهب لٗسىدضلب دلن ب للللللللللل
بدك رتٚددددٞل بهل صددددٚىلبه  بسددددٛلٗبهل صددددصلبهىوٌددددٛ(لهدددد ٠لن هثدددد  لب س وددددٞلل

(لن هثدد  لس هصددا٘البه  بسددٚٞلبهثب ددٞ,لل306بهث ُ٘ٙددٞل,لٗاثوددنلىِٚددٞلبه  بسددٞلًددّل لل
 لًقٚدد يلقودقلب اددلقثىله  هثدد  لب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞللٗنثقدنلىوددٍٚٔل رٗب لبه  بسددٞلل

(,لٗب ِٔ لبه٘ماٛ,لٗق ل1988عى برلبهث  ثٞ,لًٗقٚ يلًأَ٘لبههب ل عى برلبهص  ل
 ساس لُل ٢ لبه  بسٞلىّلٗج٘رلىبقٞلس هثٞلسولقوقلب القثىلًٗأَ٘لبههب له ٜل

ًل ٌِٔدد ,لٗسددول سىدد رلنوثدد  لب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞلىِٚددٞلبه  بسددٞل لبهدد  ج  لبهلوٚددٞلهلددىل
ًقٚدد يلقوددقلب اددلقثىلٗبه  جددٞلبهلوٚددٞل أددَ٘لبهددهب لكددىلىوددٟل دد ٝ,لٗىدد َلٗجدد٘رللل
فسٗقلكب لرنيهٞلع ص ٢ٚٞلسولًل٘س ٛلر ج  لن هث  لبهىوٌٛ,ل رسدٛلىودٟلًقٚد يلللل

ر ج  لن هثد  لبهصداولبدٗيلٗبهث هداللللقوقلب القثىلكلىلٗ سى رٖ,لٗسولًل٘س ٛل
بهث ُٜ٘لىوٟلًقٚد يلقودقلب ادلقثىلكلدىلٗ سىد رٖ,ل ٚدال  د   لبهِلد ٢ لعرلٗجد٘رلللللللللل
فسٗقل لٓهبلبهثى لهص حللًل٘سد لر جد  لن هثد  لبهصديلبدٗيلبهثد ُٜ٘,ل ل دوللللللل

٘قدد  لٗادد لٗجدد  لفددسٗقلكب لرنيهددٞلع صدد ٢ٚٞلسددولًل٘سدد ٛلر جدد  لبه  هثدد  لب لال
لب لا٘ق  لىوٟلًقٚ يلقوقلب القثىلكلىلٗ سى رٖلهص حللا لب لا٘ق  .

   :احملور الجالح: الذراصات والبحوخ اليت تياولت العالقة بني األمً اليفضي وقلل املضتكبل 
(لسىِددد٘بْلبنيًدددّلبهِاادددٛلٗقودددقلب ادددلقثىلهددد ٠لللللل2019ٓددد فنلر بسدددٞلب  ددد ٜل لل

 ُددٞلاِثلٙددٞلسٔدد البهلىددسالىوددٟلبدًددّلبهِااددٛللر بسددٞلًق ل-ب ددسبٓقولٗب سبٓقدد  
ه ٠لب سبٓقولٗب سبٓق  ,لٗاثونلىِٚٞلبه  بسٞلًّلنبالٗن هثد  لبهصديلبهثد ُٛلللل

(ل456(,لٗكدد ْلىدد رلبه ددبال ل1053 دد ُٜ٘ل لًدد ب يل ددسقلبهسٙدد ضلٗسودد لىدد رٍٓل لل
(لن هثدٞ,لٗبسدل  ًنلبهث  ثدٞلًقٚد يلبدًدّلبهِاادٛ,للللللل597ن هث  لٗىد رلبه  هثد  ل لل

بهلِثلٜ(لٗق لل– يلقوقلب القثىلًّلعى برلبهث  ثٞ,لٗب ِٔ لبه٘ماٛل ب ق  ْلًٗقٚ
 ساس لُل ٢ لٗج٘رلىبقٞلنسرٙٞلسولًدلن ٜلبدًدّلبهِاادٛلٗقودقلب ادلقثىلهد ٠للللللل

لكىلًّلب سبٓقولٗب سبٓق  .ل

(لسىِدد٘بْلًىسفددٞلبهىبقددٞلسددولبدًددّلبهِااددٛلٗقوددقل2016اِ ٗهدنلر بسددٞلبهقسبهددٞل ل
نوثددٞلب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞل لاسسٚددٞلقصددثٞلبهلددسن,لسٔدد البهلىددسالىوددٟلللب اددلقثىلهدد ٠

ىبقددٞلبدًددّلبهِااددٛلٗقوددقلب اددلقثىلهدد ٠لنوثددٞلب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞ,لٗاثوددنلىِٚددٞللللللل
(,ل1983(لن هث لٗن هثدٞ,لبسدل  بَلًقٚد يلبدًدّلبهِاادٛل  سدو٘ل لللللل376به  بسٞلًّل 

 ددددِٔ لبه٘مدددداٛل(,لٗب2014ًٗقٚدددد يلقوددددقلب اددددلقثىلًددددّلعىدددد برلٓٚ جٚددددٞلً٘سددددٟل للل
بهل وٚوٛ.لا٘مونلبهِل ٢ لعرلٗج٘رلىبقٞلسوثٚٞلكب لرنيهٞلع ص ٢ٚٞلىِ لًال٠٘ل

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة جازان

التربيةكلية   

 قسم علم نفس
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(لسددولبدًددّلبهِااددٛلٗقوددقلب اددلقثىلٗ سىدد رٖلهدد ٠لنوثددٞلب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞل للللل0,05 
لاسسٚٞلقصثٞلبهلسن.

(لسىِ٘بْلبدًّلبهِااٛلٗىبقلدٕلسقودقلب ادلقثىلهد ٠للللل2016اِ ٗهنلر بسٞلٓ ُٛل 
ّلب ددسبٓقولنوثددٞلب دد ب يلًددّلسددل ُٛلًددِ قال بسىددٞلبهى ٗٙددٞلًِٗ قددٞلللللللللىِٚددٞلًددل

بهِٔطدٞل,لسٔد الًىسفدٞلر جدٞل دى٘ ٍٓلسد دًّلبهِاادٛلٗقودقلب ادلقثىلبهِد ا لىددّللللللللللل
(لن هثد لٗن هثدٞللل382بد  بعلب ط سسٞلسلوملب ِ نق,لٗاثونلىِٕٚلبه  بسدٞلًدّل لل

بهِااٛلًٗقٚد يلقودقلللل(,لٗبسل  بَلًقٚ يلبد14ًّ-12ارتبٗحل ىٌ  ٍٓلً لسول 
ب اددلقثىلًددّلعىدد برلبهث  ددا,لٗب ددِٔ لبه٘مدداٛ,لٗ سدداس لبهِلدد ٢ لىددّلٗجدد٘رلىبقددٞلللل
ب اث نٚددٞلسدد هثٞلسددولبهمددى٘ لسدد دًّلبهِااددٛلًٗ دد ٓسلقوددقلب اددلقثىلىِدد لًاددل٠٘لل

ل(.0,01 

 :فزوض البحح 
لتلّلمٚ اٞلفسٗضلبهث الىوٟلبهِ ٘لبهل هٛ:

 ن هثدد  لب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞل للللٙ٘جدد لًاددل٠٘لًل٘سدد لًددّلبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠لللللل
لًِ قٞلج زبْ.

 ٙ٘ج لًال٠٘لًسااعلًّلقوقلب القثىله ٠لن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قدٞلل
لج زبْ.

 لسددولبدًددّلبهِااددٛلٗقوددقلب اددلقثىلهدد ٠لللللل  ٚ ا٘جدد لىبقددٞلب اث نٚددٞلربهددٞلع صدد ٢
لن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ.

 ّلللل  ددبيلبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠لن هثدد  لب س وددٞلللللللتلددّلبهلِثددللسقوددقلب اددلقثىلًدد
لبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ.

 ُميَر البحح وإدزاءات 
 ميَر البحح: 

بسل  ًنلبهث  ثٞلب ِٔ لبه٘ماٛلبني اث نٛ;ل ىسفٞلنثٚىٞلبهىبقٞلسدولبدًدّللل
لبهِااٛلٗقوقلب القثىله ٠لن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ.ل

 لٓدد٘لكدد ٢ّ,لٗااادد ٖ,لٗبنيٓلٌدد َلللٗٙقددَ٘لب ددِٔ لبه٘مدداٛلبني اثدد نٛ:لس٘مدديلًددللل
سل  ٙ لبه سٗالٗبهىبق  لبهالا٘ج لسدولبه٘قد ٢ع.ل ىثد لب ٌٚد ,لجد سس;ل د ٜ,للللللل

ل(.134:ل2011 مح ,ل

 :دلتنع البحح األصلي 
به  هث  لب ِل ٌد  ل لبهصديلبهثد ُٛلللل مجٚع ًّ هوث ا بدموٛ بجمللٌع الْ٘

 دد ُٜ٘لس  ددد ب يلب لً٘ٚدددٞلبهل سىدددٞلهدددارب ٝلبهى ًددٞلهولىودددٍٚلطِ قدددٞلجددد زبْ,لًدددّللل
ًدد ب يلبهلىوددٍٚلبهىدد َلًٗدد ب يلُ دد َلب قددس ب ل لًل اددبلاىوددٍٚلكددىٍّلًددّ:ل ٗسدد لللللل
ج زبْ,لم ً ٞ,لٗ   لب اد   ٞلٗب دسع,لٗبهى  ودٞ,ل سد٘لىدسٙ ,لفسسد ْ(,لٗىد رّٓلللللللل

هثددٞ,لٗعرب ٝلبهلىوددٍٚلسصددثٚ لهلددىٍّلًددّ:ل مددثٚ ,لوددٌ ,لسددٚ ,لبهدد بٙس,لفٚادد ,للل(لن 7028 
(لن هثددٞ,لٗفق دد لإل صدد ٢ٚٞلبإلرب ٝل4872ٓددسٗا,لبهىٚدد بسٛ,لبهسٙددا,لبهدد  ا(,لٗىدد رّٓل ل

ل(.5بهى ًٞلهولىوٍٚلطِ قٞلج زبْلٗعرب ٝلاىوٍٚلط  ف ٞلمثٚ لًو قل 
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 البحح: عيية 
هثددٞلًددّلن هثدد  لبهصدديلبهثدد ُٛللللل(لن 500الُ٘ددنلىِٚددٞلبهث ددالبدس سددٛلًددّل لللللل

لبهث ُٜ٘,لخلب لٚ  ّٓلس ه سٙقٞلبهىم٘ب٢ٚٞلبهثاٚ ٞ.
 (: تٛشٜع املػازنات يف ع١ٓٝ ايبشح األضاضٞ.1ددٍٚ )

 ايسقِ َهتب ايتعًِٝ مبشافظ١ عدد ايطايبات
 1 ٚضط داشإ 107
 2 صاَط١  85
 3 أسد املطازس١ ٚاذتسخ 35
 4 ايعازض١  42
 5 أبٛ عسٜؼ 19
 6 فسضإ 17
 7 صبٝا 35
 8 ضُد 17
 9 بٝؼ 8
 10 ايداٜس 22

 11 فٝفا 7
 12 ٖسٚب  50
 13 ايعٝدابٞ 26
  14 ايسٜح  23
 15 ايدزب 7

 اجملُٛع طايب١ 500

 :األدوات املضتخذمة يف البحح 
ٞل بهث دا,ل  ٓد بال هل قٚدقل ّل ٗبإلج سد ٞل ٗب لثد  ل ااد  نيإ,ل ىد  فسودٚ إ;ل مد 

لٗٓٛ: بدرٗب ,بسل  ًنلبهث  ثٞلى ر بلًّل

 ل(.2005ًقٚ يلبدًّلبهِااٛل به ٌأُِٚٞلبنيُاى هٚٞ(لًّلعى بر:ل  ق ,ل
 2020ًقٚ يلقوقلب القثىلًّلعى بر:ل بهث  ثٞ,ل.) 

  ،(:2115أوًلا: مكياظ األمً اليفضي )الطنأىيية االىفعالية( مً إعذاد: )عكري 

(ل4 قدٍ:ل ل(لًاسرٝلكٌ لٓد٘لً٘ودحل لًو دقلللل54ٙمٌىلب قٚ يل لجمٌوٕلىوٟل 
لحبٚالا ٗ لٓهٖلب اسرب ل ٘يل سى رل س سٚٞلٓٛ:

 بهثىددد لبدٗي:لبدًدددّلبهِاادددٛل به ٌأُِٚدددٞلبنيُاى هٚدددٞ(لب دددساث لسللدددّ٘ٙلبهادددسرللللل
ل(.28,27,26,25,24,23,22,21,20,5,4,3,2,1ٗ  ٙلٕلهوٌالقثىل 

 بهثىدد لبهثدد ُٛ:لبدًددّلبهِااددٛل به ٌأُِٚددٞلبنيُاى هٚددٞ(لب ددساث لس  ٚدد ٝلبهى ًددٞللللل
ل(.37,36,35,34,33,32,31,30,29,14,13,12,11,10,9,8,7,6ٌوٚٞلهواسرل ٗبهى

 بهثى لبهث ها:لبدًدّلبهِاادٛل به ٌأُِٚدٞلبنيُاى هٚدٞ(لب دساث لس   هدٞلب مبجٚدٞلللللللل
ل(.47,46,45,44,43,42,41,40,39,38هواسرل 

 بهثىدددد لبهسبسددددع:لبدًددددّلبهِااددددٛل به ٌأُِٚددددٞلبنيُاى هٚددددٞ(لب ددددساث لس هىبقدددد  لللللل
ل,ل54,53,52,51,50,49,48,19,18,17,16ٗبهلا ىددىلبنيجلٌدد ىٛلهواددسرل للبنيجلٌ ىٚددٞ

ل(.15
 سىضلٓهٖلب اسرب لعدن سٚٞلٗبهثىضلبن سلكب لمٚ اٞلس هثٞ,لٗ ً َلكىلًاسرٝل

(لس ب٢ىلب لٚ  ٙٞلهاج سٞلٗٓٛ:ل ً٘بفقلسم ٝ,لً٘بفق,لا لً٘بفق,لاد لً٘بفدقللل4 
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 سٚددٞ,لٗبهىلدد لهوٌاددسرب ل,لمدداس(لهوٌاددسرب لبإلدن1,ل2,ل3سمدد ٝ(لىوددٟلبهدد  ج  ل 
(,لٗادرتبٗحلبه  جدٞلبهلوٚدٞلهوٌقٚد يلًد لسدو:للللللل3,2,1بهاوثٚٞلاق  لبه  ج  ل ماس,

ل(.162- ماس

 :اخلصائص الضيهومرتية ملكياظ األمً اليفضي 
 أوال: الصذم 

لبىلٌ  لبهث  ثٞل ل ا الم قلب قٚ يلىوٟلً لٙوٛ:

 :صذم املكارىة الطزفية 
قٚد يلبدًدّلبهِاادٛ;لق ًدنلبهث  ثدٞلطق  ُدٞللللللل ا الم قلب ق  ُٞلبه سفٚدٞل ل

بهثوددالبدىوددٟل لر جدد  لب قٚدد يلس هثوددالبدرُددٟل لودد١٘لر جدد  لبحملددمل دد  جٛ,لللل
ٗٓ٘لًقٚ يلقوقلب القثى,لٗبسل  ًنللهٖلب ق  ُٞلب لث  ل  (ل ا البهاسقلسول

 ْلًقٚدد يلبدًددّلبهِااددٛلًٚددملسددولبجملٌدد٘ىلول لبحملددملل ٚددالاددثولب ل٘سدد و,ل
ٚ  لىِد لًادل٠٘ل لللللل (;لٗهدههملٙلصديللل0.01با  جٛ,ل ٚدالعْلقٌٚدٞل  (لربهدٞلع صد ٢

لب قٚ يلس هص ق.

 صذم احملو اخلاردي 

ق ًنلبهث  ثدٞلحباد المد قلًقٚد يلبدًدّلبهِاادٛلًدّل دبيل اد الًى ًدىللللللللللل
,لىوٟلب قٚ يلٗ رب٢ٔدٍلىودٟلًقٚد يلللل150ب اث طل رب١ل فسبرلبهىِٚٞلبنيسل بىٚٞلْل=ل

 ٚددالل0.01 ْلقٌٚددٞلًى ًددىلبني اثدد طلربهددٞلىِدد لًاددلٜ٘ل ٚددالاددثولقوددقلب اددلقثى,ل
**(,لٗٓدٛلقٌٚدٞلًقث٘هدٞ;ل د لٙلكد لمدب ٚٞلبسدل  بَللللللللل-.ل753سوننلقٌٚلٔد ل ل

لٓهبلب قٚ ي.

 :صذم املفزدات 

 ٚدالادثول ْللل ا الًى ًب لبني اث طلسدولبدسىد رلٗبه  جدٞلبهلوٚدٞلهوٌقٚد ي,لللللل 
للٗٓٛلمجٚىٔ لربهٞلع ص ٢ٚ ل(.ل0.876,0.575ًى ًب لبني اث طلاسبٗ نلسول قٍٚل

 ا الًى ًىلبني اثد طلسدولر جدٞلكدىلًادسرٝ,لٗبهثىد لبهدهٜلاِلٌدٛلعهٚدٕلاودمللللللللللل 
ل ٚالاثوب اسرٝ,ل

 ٍل00697,00214 ْلقدددٍٚلًىددد ًب لبني اثددد طلاسبٗ دددنلسدددول للل ربهدددٞلل(,لٗ ْلٓدددهٖلبهقدددٚ
لًقث٘هٞ,لٗسههملخلبهل ققلًّلم قلب قٚ ي.ٗٓٛللع ص ٢ٚ ل

 ني اث طلسولكىلًاسرٝلًّلًاسرب لب قٚد يلٗبه  جدٞلبهلوٚدٞ,لللل ا الًى ًب لب
ٗٓٛلقٍٚلربهدٞلل(,ل0.621,0.162 ْلقٍٚلًى ًب لبني اث طلاسبٗ نلسول  ٚالاثول
لٗسههملخلبهل ققلًّلم قلب قٚ ي.لع ص ٢ٚ ل,ل

   ثاىيا: الجبات 

 معامل ثبات ألفا نزوىباخ:   -1

(لًى ًدىل هاد للل150بىٚٞل=ل بسل  ًنلبهث  ثٞل ا البهثث  لىودٟلىِٚدٞلبسدل للل
 ْلقٌٚدددٞلًى ًدددىل هاددد لهلسُٗثددد  لس هِادددثٞلدسىددد رلب قٚددد يللللل ٚدددالادددثوللكسُٗثددد  ,ل

(,ل0.917(,لٗسونددنلقٌٚلٔدد لهوٌقٚدد يلكلددىل لل0.815,ل0.718ب اددل  َلاسبٗ ددنلسددول ل
لٗٓٛلقٍٚلًقث٘هٞ;ل  لٙلك لمب ٚٞلبسل  بَلٓهبلب قٚ ي
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 معامل ثبات ألفا حبذف دردة املفزدة: -2

ل  ًنلبهث  ثٞل ا البهثث  لىوٟلبهىِٚٞلبنيسدل بىٚٞلًى ًدىل ثد  ل هاد لللللبس
 ْلقدددددٍٚلًىددددد ًب لبهثثددددد  لاسبٗ دددددنلسدددددولللل ٚدددددالادددددثوللحبدددددهالر جدددددٞلب ادددددسرٝ,للل

(,لٗ ْلمجٚددعلٓددهٖلب ىدد ًب لًقث٘هددٞ;ل دد لٙلكدد لمددب ٚٞلبسددل  بَلل0.917,0.914 
 ٓهبلب قٚ ي.

 طزيكة التذشئة اليصفية: -3
(,لٗٓدٛلل0.947,ل0.820بهثثد  لهب لثد  لاسبٗ دنلًد لسدول للللل ْلًىد ًب لل ٚدالادثوللل

ٚ  لا ى٘لهوثقٞل لم ٞلبهِل ٢ . لًى ًب ل ث  لى هٚٞلٗربهٞلع ص ٢

سى ل ا الباص ٢صلبهاٚلً٘رتٙٞلهوٌقٚ ي,لًٗ لاسابلىوٚٔ لًّلىد َل دهاللل
 ٜلًدددّلب ادددسرب ,لٗمدددب ٚلٕلهبسدددل  بَلهددد ٠لن هثددد  لب س ودددٞلبهث ُ٘ٙدددٞل مدددثحلللللل

(لًاسرٝلً٘زىٞلىوٟل  سىٞل سى ر,لكٌ لٓد٘لل54 إلبهِٔ ٢ٚٞلٙللْ٘لًّل ب قٚ يل لم٘
ل(.ل4ً٘وحل لًو قل قٍل 

  ،(:2121ثاىًيا: مكياظ قلل املضتكبل مً إعذاد: )الباحجة 

هل قٚدددقل ٓددد بالبهث دددا;ل ىددد  لبهث  ثدددٞلًقٚددد يلقودددقلب ادددلقثىلس سدددل  بَللللللل
لبا ٘ب لبهل هٚٞ:

 ٗبدحبددد علبهاددد سقٞ:لبحملوٚدددٞ,للللق ًدددنلبهث  ثدددٞلسددد نينبعلىودددٟلسىدددضلبه  بسددد  للل
ٗبهىسسٚدددٞ,لٗب قددد ٙٚ لب ادددل  ًٞلبهدددالاِ ٗهدددنلً٘وددد٘علقودددقلب ادددلقثى,لًثدددىللللللللل

(,لٗ ب مددددٚ ٛ,ل2005(,لٗ  ددددق ,ل2009(,لٗ بهق وددددٛ,ل2002ًقٚدددد ي:ل با هدددد ٜ,لل
ل(.2012(,لٗ بهنسٙسٜلٗم حل,ل2009

 ٞلل لف صدددنلبهث  ثدددٞل سىددد رلب قددد ٙٚ لبهاددد سقٞ,لٗق ًدددنلحباددد البدٌٓٚدددٞلبهِادددثٚ
لهللسب لكىلسى ,لًّٗل ٍلب لٚ  ل  سىٞل سى رلهوٌقٚ يلب  هٛ.

 حت ٙ لىد رلب ادسرب لسِد ١لىودٟلبدٌٓٚدٞلبهِادثٚٞ,لًٗدّل دٍلمدٚ اٞلب ادسرب لطد لللللللللللل
لٙلب١َلًعلبل الًّلبه  بسٞ,لٗط لٙلِ سبلًعلب ال٠٘لبهىٌسٜلهو  هث  ,

ًاددسرٝ,ل(ل42ٗقدد لمددٚننلب اددسرب لىوددٟل ددلىلًقٚدد يل لمدد٘ إلبدٗهٚددٞلًددّل لللللل
ل(,لًلْ٘لًّل  سىٞل سى رلكٌ لٙوٛ:2كٌ لٓ٘لً٘وحل لًو قل 

 بهثى لبدٗي:لبهثى لبهم صدٛ:لٙلٌثدىل لبدفلد  ,لًٗىلقد ب لبهادسرلبهادوثٚٞلىدّلللللللل
  صدددددددددٚلٕلٗكباددددددددددٕ,لٗبهلدددددددددد٘اس,لٗبهِ ددددددددددسٝلبهلمدددددددددد  ًٚٞلحندددددددددد٘لًاددددددددددلقثوٕ.لل

ل(12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 
 بقدٞلبهادسرلًدعلبن دسّٙ,لٗب ٘بقديللللللبهثى لبهث ُٛ:لبهثىد لبنيجلٌد ىٛ:لٙلٌثدىل لىللل

ٗبد دددددد بعلبنيجلٌ ىٚددددددٞلبهددددددالال وددددددبلًددددددّلب ٘بجٔددددددٞلٗاددددددل سل لب اددددددلقثى.لل
ل(22,21,20,19,18,17,16,15,14,13 
 بهثى لبهث ها:لبهثى لبدسسٜ:لٙلٌثىل لىبقدٞلبهادسرلسأسدسإلٗب مدلب لبدسدسٙٞلللللل

,ل24,23ٗب  ددددددد ٗالًدددددددّلالدددددددّ٘ٙل سدددددددسٝلًٗادددددددلٗهٚ  لب ٚددددددد ٝلب ادددددددلقثوٚٞ.ل لللللل
ل(.32,31,30,29,28,27,26,25



 (ASEP)دراصات عزبية يف الرتبية وعله اليفط 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

414 
 

 بهثىدد لبهسبسددع:لبهثىدد لبهصدد ٛ:لٙلٌثددىل لب  دد ٓسلٗبدىددسبضلبهصددد ٚٞ,ل ٗل رٗرلللللللل
بهاىدىلبهاادٚ٘ه٘جٚٞلبهدالا دس لىودٟلبهادسرل لب ٘بقديلبهدالٙد  نل ُٔد لاددل سل للللللللللل

ل(.42,41,40,39,38,37,36,35,34,33ًالقثوٕ.ل 

نيلاِ ثددق(,لٗ ى ٚددنللل-   ٚ ُددل-ٗهلددىلفقددسٝلسددوٍلبهلدد  جلبهثب ددٛل اِ ثددقللللل
(لهواقددددسب لبإلدن سٚددددٞ,لل3,ل2,ل1(لهواقددددسب لبهاددددوثٚٞ,لسٌِٚدددد لبدٗزبْل لل1,ل2,ل3بدٗزبْل 

(لفقدددسب لً٘جثدددٞ,لل31,ل23,ل19,ل16,ل12,ل9,ل4مجٚدددعلفقدددسب لب قٚددد يلسددد هثٞلًددد لىددد رل للل
ل(.126-42ٗارتبٗحلر ج  لب قٚ يلبهلوٚٞلً لسول 

 ضتكبل:حضاب اخلصائص الضيهومرتية ملكياظ قلل امل 
 أوال: الصذم 
 صذم احملهنني: -1

(لًادسرٝلل42ىسونلبهث  ثٞلبهصد٘ ٝلبدٗهٚدٞل قٚد يلقودقلب ادلقثى,لٗب لدْ٘لًدّل للللللل
(ل ىطدد ١لًددّلبحمللٌددولكٜٗلباددربٝلٗبني لصدد  ل لجمدد يلىوددٍلبهددِا لللل10ىوددٟل 

ٗبإل   رلبهِااٛل لج ًىٞلج زبْلٗسىضلب، ًى  لبهاى٘رٙٞ,لكٌ لٓد٘لً٘ودحل للل
ال  هلًب   أٍلٗ  ب٢ٍٔل ٘يلًِ سثٞلب اسرب لهوٌقٚ ي,لًٗ ٠ل(;لسٔ 1ًو قل 

ًِ سدثلٔ ل ٘ود٘علبه  بسدٞ,لًٗد ٠لسدبًٞلمدٚ الٔ لهن٘ٙد ,لًٗد ٠لًب٢ٌدٞلب ادسرب للللللللللل
لهوىِٚٞلب الٔ فٞ,لٗعو فٞلٗ هالً لٙسُٕٗلًِ سث  .

%(,ل100 ْلمجٚددعلًاددسرب لب قٚدد يل  ٚددنلسِاددثٞلباادد قلبحمللٌددول لل ٚددالاددثول
%(,لٗسِد ١لىودٟلًد لسدثقل دهفنلبهث  ثدٞلب ادسرٝلللللللل80ٚنلسِاثٞلباا قل ى بلًاسرٝل  

(,لٗسددههمل مددثحلل42%(,لف ددهفنلب اددسرٝل قددٍل لل80بهددال  ٚددنلىوددٟلُاددثٞلباادد قل للل
ُ  لًّل  ل(.ل4(لًاسرٝ,لكٌ لٓ٘لً٘وحل لًو قل 41ب قٚ يل لم٘ إلبهِٔ ٢ٚٞلًل٘

 صذم املكارىة الطزفية: -2

قٚد يلقودقلب ادلقثى;لق ًدنلبهث  ثدٞلطق  ُدٞللللللل ا الم قلب ق  ُٞلبه سفٚٞل لل
بهثوالبدىوٟل لر جد  لب قٚد يلس هثودالبدرُدٟل لود١٘لر جد  لبحملدملباد  جٛ,للللللللل
ٗٓ٘لًقٚ يلبدًّلبهِااٛ,لٗبسل  َللهٖلب ق  ُدٞلب لثد  ل  (ل اد البهادسقلسدولللللل

ٚ  لىِدد لًاددلٜ٘ل ل ٚددالاددثولب ل٘سدد و,ل (;لٗهددههمل0.01 ْلقٌٚددٞل  (لربهددٞلع صدد ٢
ٙلصدديلب قٚدد يلس هصدد قل دد لٙلكدد لمددب ٚلٕلهبسددل  بَل لبه  بسددٞلب  هٚددٞللللللل

لٗٙ٘ قل لُل ٢جٕ.ل

 صذم املفزدات:   -3

 ْل ٚدالادثوللل ا الًى ًب لبني اث طلسدولبدسىد رلٗبه  جدٞلبهلوٚدٞلهوٌقٚد ي,لللللل 
ٗمجٚىٔ لقٍٚلربهٞلع ص ٢ٚ ل,ل(,ل0.892,0.810ًى ًب لبني اث طلاسبٗ نلً لسول 

لٗسههملخلبهل ققلًّلم قلب قٚ ي.ل
 ا الًى ًىلبني اثد طلسدولر جدٞلكدىلًادسرٝ,لٗبهثىد لبهدهٜلاِلٌدٛلعهٚدٕلاودمللللللللللل 

(,لٗ ْل00707,ل00187 ْلقددٍٚلًىدد ًب لبني اثدد طلاسبٗ ددنلسددول  ٚددالاددثولب اددسرٝ,ل
ٗلٓددهٖلبهقددٍٚللل ًقث٘هددٞ,لٗسددههملخلبهل قدددقلًددّلمددد قللللمجٚىٔددد لربهددٞلع صددد ٢ٚ ل

لب قٚ ي.ل
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  ٞلللللل ا الًى ًب لبني اث طلسولكىلًاسرٝلًدّلًادسرب لب قٚد يلٗبه  جدٞلبهلوٚد
ٗٓددهٖل(,ل0.657,0.181 ْلقددٍٚلًىدد ًب لبني اثدد طلاسبٗ ددنلًدد لسددول للللل ٚددالاددثول

لًقث٘هٞلٗسههملخلبهل ققلًّلم قلب قٚ ي.مجٚىٔ لربهٞلع ص ٢ٚ لٗبهقٍٚل

   ثاىيا: الجبات 
لبسل  ًنلبهث  ثٞل ا البهثث  لبه سقلبهل هٚٞ:

 معامل ثبات ألفا نزوىباخ: -1
بسدددل  ًنلبهث  ثدددٞل اددد البهثثددد  لىودددٟلبهىِٚدددٞلبنيسدددل بىٚٞلًى ًدددىل هاددد للللل

 ْلقٌٚدددٞلًى ًدددىل هاددد لهلسُٗثددد  لس هِادددثٞلدسىددد رلب قٚددد يللللل ٚدددالادددثوللكسُٗثددد  ,ل
(,ل0.900(,لٗسوننلقٌٚلٔ لهوٌقٚ يلكلدىل ل0.800,ل0.560ب ال  َلاسبٗ نلً لسول 

لب ٚٞلبسل  بَلٓهبلب قٚ يلهو  بسٞلب  هٚٞ.لٗٓٛلقٍٚلًقث٘هٞ;ل  لٙلك لم

 معامل ثبات ألفا حبذف دردة املفزدة: -2

بسددل  َلبهث  ددال ادد البهثثدد  لىوددٟلبهىِٚددٞلبنيسددل بىٚٞلًى ًددىل ثدد  ل هادد لللل
 ْلقددددٍٚلًىدددد ًب لبهثثدددد  لاسبٗ ددددنلًدددد لسددددوللل ٚددددالاددددثوللحبددددهالر جددددٞلب اددددسرٝ,لل

ٞل00900,00894  ;ل دد لٙلكدد لمددب ٚٞلبسددل  بَلل(,لٗ ْلمجٚددعلٓددهٖلب ىدد ًب لًقث٘هدد
لٓهبلب قٚ ي.ل

 التذشئة اليصفية:-3
(,لٗٓدٛلل0.915,ل0.804 ْلًىد ًب لبهثثد  لهب لثد  لاسبٗ دنلًد لسدول لللللل ٚدالادثوللل

ٚ  لا ى٘لهوثقٞل لم ٞلبهِل ٢ لًِٗ سثٞلب قٚ يل ًى ًب ل ث  لى هٚٞلٗربهٞلع ص ٢
لهبسل  بَ.ل

ٗل ًدّلِٓد لاأكتد  لبهث  ثدٞلًدّللللللسى ل ا الباص ٢صلبهاٚلً٘رتٙٞلهوٌقٚد ي,ل
م قلب قٚ يلٗ ث إ,لٗمب ٚلٕلهبسل  بَله ٠لن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ,لٗ مثحل

(لًاسرٝلً٘زىٞلىوٟل  سىٞل سى ر,لكٌ لٓد٘لل41ب قٚ يل لم٘ إلبهِٔ ٢ٚٞلٙللْ٘لًّل 
ل(.3ً٘وحل لًو قل 

 ىتائر البحح ومياقغتَا 
 :لفزض األول على أىُ: يودذ مضتوى متوصط  مطً   ييص ا أوال: عزض وتفضري ىتائر الفزض األول

 األمً اليفضي لذى طالبات املزحلة الجاىوية يف ميطكة داساٌ.
 (: دزد١ اضتذابات أفساد ايع١ٓٝ ع٢ً َد٣ أ١ُٖٝ االبعاد االضتبا١ْ يألَٔ ايٓفطٞ نه2ٌددٍٚ )

 االبعاد ّ

ت
زا
ا
ب
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ي
 ا
د
د
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ٝ
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 ٟ
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١
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 َٛافل 1 1.96 14 األَٔ ايٓفطٞ املستبط بتهٜٛٔ ايفسد ٚزؤٜت٘ يًُطتكبٌ 1

 َٛافل 2 1.86 18 األَٔ ايٓفطٞ املستبط باذتٝا٠ ايعا١َ 2

 َٛافل 4 1.61 10 األَٔ ايٓفطٞ املستبط باذتاي١ املصاد١ٝ يًفسد 3

 َٛافل 3 1.74 12 األَٔ ايٓفطٞ املستبط بايعالقات االدتُاع١ٝ 4

 َٛافل 1.82 54 إمجايٞ االضتبا١ْ
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ل(:2اثولًّلب، ٗيل 
 ْلر جدددٞلبسدددلج س  ل فدددسبرلبهىِٚدددٞل لكدددىلُسىددد لًدددّل سىددد رلبنيسدددلث ُٞلك ُدددن:للللل

 ً٘بفددق(لاثىدد ل قٚدد يل هٚلددس (لبهسسدد ىٛ,ل ٚددالاسبٗ ددنلُاددثٞلب ل٘سدد لبإلمجدد هٛللللل
(,لٗجدد ١لاساٚددبلبنيسىدد رل لودد١٘لر جددٞل ٌٓٚددٞلللللل1061:ل1096هىثدد  ب لبنيسىدد رلًدد لسددول للل

 بنيسلج س  لىوٟلبهِ ٘لبهل هٛ:

 ب ساث لسللّ٘ٙلبهاسرلٗ  ٙلٕلهوٌالقثى.بدًّلبهِااٛل 
 .ًٞ بدًّلبهِااٛلب ساث لس  ٚ ٝلبهى 
 بدًّلبهِااٛلب ساث لس هىبق  لبنيجلٌ ىٚٞ.ل 
 .لبدًّلبهِااٛلب ساث لس   هٞلب مبجٚٞلهواسر

ٙلثول ْلب اا علًال٠٘لبدًّلس دسى رلبها سقٞلىودٟلبهرتاٚدب,ل ٚدال  دٛلس ىد لللللل
سللّ٘ٙلبهاسرلٗ  ٙلٕلهوٌالقثىلىودٟل ىودٟلًل٘سد لًد٘زْٗ,لللللبدًّلبهِااٛلب ساث ل

 ددٍلبدًددّلبهِااددٛلب ددساث لس  ٚدد ٝلبهى ًددٞ,ل ددٍلبدًددّلبهِااددٛلب ددساث لس هىبقدد  لللل
بنيجلٌ ىٚدددٞ,ل دددٍلبدًدددّلبهِاادددٛلب دددساث لس   هدددٞلب مبجٚدددٞلهوادددسر,لٗب ددد ٠لبهدددهٜللللل

ًدد ٠لل,ل ٚددالِٙ صددسل2.25بحنصددسلفٚددٕل ىوددٟلًل٘سدد لًدد٘زْٗل لٙلجدد ٗزلبه  جددٞلللللل
ل(لكٌ لٙلطحلًّلب، ٗيلبناٛ:ل3(,لٗ لٟل 0.75به  ج  لً لسول 

 (: َطت٣ٛ َٚد٣ املٛافك١ يهٌ اضتذاب3١ددٍٚ )

 املــــــدٟ ق٠ٛ ايعباز٠

 0.75( أٟ 0.75+ 0ٚست٢ ) 0َٔ  غري َٛافل بػد٠
 1.5( أٟ 0.75+  0.75ٚست٢ ) 0.75َٔ  غري َٛافل
 2.25( أٟ 0.75+ 1.5ٚست٢ ) 1.5َٔ  َٛافل

 3( أٟ 0.75+  2.25ٚست٢ )   2.25َٔ  َٛافل بػد٠
ٗاددثولىوددٟلكهددمل ُددٕلتلددّلب لددٍلس  اادد علًاددل٠٘لبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠لىِٚددٞلللل
بهث دا,لٗٙلكد لكهدملب ل٘سد   لب ادد سٚٞلبهلوٚدٞلهنًدّلبهِاادٛلٗ سىد رٖ,لكٌدد للللللللل

ل(:4ٙلطحلس ، ٗيلبناٛلج ٗيل 
 ايٓفطٞ(: َتٛضط ايدزد١ ايه١ًٝ يألَٔ 4ددٍٚ )

ل(:4اثولًّلب، ٗيلبها سقل 

(,لٗٓٛلاىد لل98016 ْلًل٘س لبه  جٞلبهلوٚٞلهنًّلبهِااٛلق لا ٗز لبهقٌٚٞل 
ٗفقدد ل ىدد لب قٚدد يلب دد لبدرُددٟلهومددى٘ لسدد دًّلبهِااددٛلب سااددع,لٗبهددهٜلٙثدد  لًددّلللل

ل(.131(لٗ لٟلبه  جٞل 97به  جٞل 

 أع٢ً دزد١ أقٌ دزد١ االبعاد

 املتٛضط اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

 ايتبأٜ

 ايتفًطض االيتٛا٤

ارتطأ املعٝازٟ  املتٛضط

 يًُتٛضط

ارتطأ املعٝازٟ  االيتٛا٤

ارتطأ املعٝازٟ  ايتفًطض ياليتٛا٤

 يًتفًطض

ايبعد 

 األٍٚ
7.00 42.00 27.5429 .37927 7.09551 50.346 -.203- .130 -.316- .260 

ايبعد 

 ايجاْٞ
16.00 53.00 33.7143 .34315 6.41976 41.213 .179 .130 .329 .260 

ايبعد 

 ايجايح
.00 30.00 16.0571 .38271 7.15983 51.263 -.184- .130 -.471- .260 

ايبعد 

 ايسابع
3.00 36.00 20.8514 .33297 6.22921 38.803 -.360- .130 -.029- .260 

ايدزد١ 

 ايه١ًٝ
39.00 152.00 98.1657 1.23904 23.18027 537.325 -.089- .130 -.359- .260 
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 :ييص الفزض الجاىي على أىُ: يودذ مضتوى مزتفطع     ثاىيا: عزض وتفضري ىتائر الفزض الجاىي
 مً قلل املضتكبل لذى طالبات املزحلة الجاىوية يف ميطكة داساٌ.

ٗهول قدقلًددّلٓدهبلبهاددسض;لق ًدنلبهث  ثددٞلحباد الب ل٘سدد لب د٘زْٗل"لب ددسجحل"لللللل
ىث  ب لًقٚ يلقوقلب القثىلهد ٠لن هثد  لب س ودٞلبهث ُ٘ٙدٞل لًِ قدٞللللللهنسى ر,ل ٍل

لج زبْ.

لٗس٘الٙلٍلىسضلبهِل ٢ لنثق  لهورتاٚبلبهل هٛ:

         ىتائر البحح طبًكا ملذى أٍنية عبارات االصتباىة دلنلطة، ونطل بدعطذ مطً أبعطاد االصطتباىة قلطل
 املضتكبل:

ىِٚٞلبه  بسٞلىوٟل سى رل ٗو نلُل ٢ لبهث الب  هٛل ْلر جٞلبسلج س  ل فسبرل
بنيسلث ُٞلك ُنل  ٚ ُ لس هِاثٞلهلىلبدسى ر,لىوٟلبهساٍل د لقد لٙ٘جد لًدّلااد ٗ لللللل

عرلل1085ساددٚ لسِٚٔدد ,ل ٚددالاددسبٗحلبهدد٘زْلبهِاددهلإلمجدد هٛلىثدد  ب لبدسىدد رلًدد لسددولل
ل(5,لكٌ لٙلطحلًّلب، ٗيل 1074

 االضتبا١ْ قًل املطتكبٌ نهٌ (: دزد١ اضتذابات أفساد ايع١ٓٝ ع٢ً َد٣ أ١ُٖٝ أبعاد5ددٍٚ )

 االبعاد ّ

عدد 

 ايعبازات

املتٛضط 

اإلمجايٞ 

يعبازات 

 احملٛز

 

 

 ايرتتٝب

َطتٟٛ 

 املٛافك١

 أسٝاْا 3 1.74 13 ايبعد ايػدصٞ 1

 أسٝاْا 2 1.79 10 ايبعد االدتُاعٞ 2

 أسٝاْا 1 1.85 9 ايبعد األضسٟ 3

 أسٝاْا 2 1.79 9 ايبعد ايصشٞ 4

 أسٝاْا 1.78 41 االضتبا١ْإمجايٞ 

ل(:5اثولًّلب، ٗيل 

 ْلر جدددٞلبسدددلج س  ل فدددسبرلبهىِٚدددٞل لكدددىلُسىددد لًدددّل سىددد رلبنيسدددلث ُٞلك ُدددنللللللللل
 ًل٘س ٞ(لاثى ل قٚ يل هٚلس (لبهثب دٛ,ل ٚدالاسبٗ دنلُادثٞلب ل٘سد لبإلمجد هٛللللللل

ل(.ل1074:ل1085هىث  ب لبنيسى رلً لسول 
 اضتذاب١(: َطتٟٛ َٚد٣ املٛافك١ يهٌ 6ددٍٚ )

 املـد٣ ق٠ٛ ايعباز٠

 ال تٓطبل
 1.66( أٟ 0.66+1ٚست٢ ) 1َٔ 

 أسٝاْا
 2.32( أٟ 0.66+ 1.66ٚست٢ ) 1.66َٔ 

 تٓطبل
 2.98( أٟ 0.66+ 2.32ٚست٢ )   2.32َٔ 

ل(:6ٙلثولًّلب، ٗيل 

 ُٕلتلّلاساٚبل سى رلًقٚد يلقودقلب ادلقثىل لود١٘لر جدٞل ٌٓٚدٞلبنيسدلج س  لللللللل
 بهل هٛ:ىوٟلبهِ ٘ل

 لبهثى لبدسسٜ.ل
 .ٛ لبهثى لبنيجلٌ ىٛ,لبهثى لبهص
 .ٛبهثى لبهم ص 
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ٗطددد ل ْلبسدددلج س  لبه  هثددد  لقددد لاسكدددم ل ددد٘يل"ل  ٚ ُددد ",ل ٜ:لسدددولبه  جدددٞللل
(,لفٔدددهبلٙددد يلىودددٟل ُدددٕلٙ٘جددد لقودددقلًادددلقثىلهددد ٠لبه  هثددد  لس  جدددٞللللللللل1074:ل1085 

ٗ سىد رٖ,لكٌد للللًل٘س ٞ,لٗٙلك لكهملب ل٘س   لب ا سٚٞلبهلوٚٞلهقوقلب ادلقثىل
ل(:7ٙلطحلس ، ٗيلبناٛل 

 (: املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ ٚااليتٛا٤ ٚايتفًطض ملكٝاع 7ددٍٚ )

 قًل املطتكبٌ

ل(:ل7اثولًّلب، ٗيل 

(,لٗٓد٘لل73.17 ْلًل٘س لر ج  لبه  هثد  لىودٟلًقٚد يلقودقلب ادلقثىلقد لسود ل للللللل
ٙقدعل لب د ٠لب ل٘سد لٗفقد ل ىد ٝلب قٚد ي,ل ٚدالٙثد  لب ادل٠٘لب ل٘سد لس ه  جددٞ:للللللللللل

ل(.ل82(,لٗم٘نيلعرلبه  جٞ:ل 42 

  يطة  ثالجًا: عزض وتفضري ىتائر الفزض الجالح:  ييص الفزض الجالح على أىُ: تودذ عالقطة ارتباط
دالة إحصائيًّا بني األمً اليفضي وقلطل املضطتكبل لطذى الطالبطات يف املزحلطة الجاىويطة يف ميطكطة        

 داساٌ.
ٗهول قدقلًددّلٓدهبلبهاددسض;لق ًددنلبهث  ثدٞلس سددل  بَلًى ًدىلب اثدد طلس سددْ٘لللللل

 ا البني اث طلسول سى رلقوقلب القثىلٗبه  جٞلبهلوٚٞلهنًّلبهِاادٛ,لكٌد لٓد٘لللل
ل(.8ً٘وحل لج ٗيل 

 (: َعاَالت االزتباط بني األَٔ ايٓفطٞ ٚايدزد١ ايه١ًٝ يكًل املطتكبٌ ٚأبعاد8ٙددٍٚ )

ل(ل ْ:8اثولًّلب، ٗيل 
ِٓدد نلىبقددٞلب اث نٚددٞلىلاددٚٞلسدد هثٞلكب لرنيهددٞلع صدد ٢ٚٞلسددولبدًددّلبهِااددٛلللللل

ٛلللل ٛلل–ٗبه  جددٞلبهلوٚددٞلهقوددقلب اددلقثىلٗ سىدد رٖ:ل بهثىدد لبهم صدد ل–بهثىدد لبنيجلٌدد ى
ٜل (لهدد ٠لن هثدد  لب س وددٞلل0001بهثىدد لبهصدد ٛ(لىِدد لًاددل٠٘لرنيهددٞل للل–بهثىدد لبدسددس

 أع٢ً دزد١ أقٌ دزد١ االبعاد

 املتٛضط اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

 ايتبأٜ

 ايتفًطض االيتٛا٤

 املتٛضط
ارتطأ 

املعٝازٟ 

 يًُتٛضط
 االيتٛا٤

ارتطأ 

املعٝازٟ 

 ياليتٛا٤
 ايتفًطض

ارتطأ 

املعٝازٟ 

 يًتفًطض

 260. -622.- 130. 360. 29.695 5.44928 29128. 22.5771 38.00 13.00 ايػدصٞ
 260. -516.- 130. 385. 15.670 3.95854 21159. 17.8571 28.00 10.00 االدتُاعٞ
 260. -534.- 130. 063. 13.912 3.72983 19937. 16.6543 26.00 9.00 األضسٟ
 260. -535.- 130. 459. 23.342 4.83133 25825. 16.0886 27.00 9.00 ايصشٞ
ايدزد١ 

 ايه١ًٝ
43.00 111.00 73.1771 .82230 15.38382 236.662 .274 .130 -.524- .260 

 املكٝاع

 ايدزد١ ايه١ًٝ األَٔ ايٓفطٞ

 املتٛضط

االحنساف 

 َعاٌَ االزتباط املعٝازٟ

 5.44 22.5 **676.- ايبعد ايػدصٞ
 3.95 17.8 **623.- ايبعد االدتُاعٞ

 3.72 16.6 **548.- ايبعد األضسٟ

 4.83 16.0 **579.- ايبعد ايصشٞ
 15.38 73.1 **714.- ايدزد١ ايه١ًٝ يكًل املطتكبٌ
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 ٙى,لٗٓهبلٙىِٟل ُدٕلكوٌد لزبرلللبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ,لٗس هل هٛلاقثُّىلبهاسضلبهث
لبدًّلبهِااٛله ٠لبه  هث  لكوٌ ل ر٠لكهملعرل اضلبهقوقله ّٙٔ.

كٌدد لق ًددنلبهث  ثددٞلس هلمدديلىددّلبهىبقددٞلسددول سىدد رلبدًددّلبهِااددٛلٗبه  جددٞلللللل
ل(.9بهلوٚٞلهقوقلب القثىله ٠لن هث  لًِ قٞلج زبْ,لكٌ لٓ٘لً٘وحل لج ٗيل 

 قًل املطتكبٌ ٚايدزد١ ايه١ًٝ يألَٔ ايٓفطٞ ٚأبعادٙ(: َعاَالت االزتباط بني 9ددٍٚ )

ل(:ل9اثولًّلب، ٗيل 
ٗبه  جدٞلل ْلِٓ نلىبقٞلب اث نٚٞلس هثٞلكب لرنيهٞلع ص ٢ٚٞلسدولقودقلب ادلقثىلللل

(له ٠لن هث  لبهصديلبهثد ُٛللل0001بهلوٚٞلهنًّلبهِااٛلٗ سى رٖلىِ لًال٠٘لرنيهٞل 
لبهث ُٜ٘,لٗس هل هٛلتلّلقث٘يلبهاسضلبهث ٙى.

(لبهدالا٘مدونلعرلٗجد٘رلللل2016ٗبااقنلُلد ٢ لبهث دالب د هٛلًدعلر بسدٞلٓد ُٛل للللللل
ىلهدد ٠لىبقددٞلب اث نٚددٞلسدد هثٞلسددولبهمددى٘ لسدد دًّلبهِااددٛلًٗ دد ٓسلقوددقلب اددلقثللللل

ب دددسبٓقو,لٗ دددى٘ لسددد دًّلبهِاادددٛلٙاددد ى ٖلىودددٟلبهلصددد ٜلهوٌمدددلب لب ساث دددٞلللللل
س  القثى,لٗبهلنوبلىوٚٔ لًّل بيل ٚ أٍلب القثوٚٞلٗبهل  ٚ لل ,لٗبهل وصل
ًّلبدفل  لبهاوثٚٞلٗاى ٙؤ لعرلبهدلال لبإلدند سٛلس  ادلقثى,لفد كبلبسدل  علبهادسرللللللل

القثىلفاٚمدىسلسد دًّلبهِاادٛ,لٗبااقدنلر بسدٞللللللبهلنوبلىوٟلب،٘بُبلب ساث ٞلس  
(لًعلبهِل ٢ لب  هٚٞل ٚالا٘مونلعرلٗج٘رلىبقٞلسوثٚٞلكب لرنيهدٞلل2016بهقسبهٞل 

ع صدد ٢ٚٞلسددولبدًددّلبهِااددٛلٗقوددقلب اددلقثىلٗ سىدد رٖلهدد ٠لنوثددٞلب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞللللل
لبهِ ا لىّلبد  بعلب ط سسٞلسلوملب ِ نق.لل

ًعلسىضلبه  بس  لبد س٠لبهالاِ ٗهنلًدلن ب لللٗبااقنلُل ٢ لبهث الب  هٛ
(ل2011عدن سٚٞلك دًّلبهِااٛلًعلقوقلب القثى,ل ٚدالا٘مدونلر بسدٞلبه ٗسدسٜ لللل

عرلٗجددد٘رلىبقدددٞلسددد هثٞلسدددولقودددقلب ادددلقثىلًٗأدددَ٘لبهدددهب لهددد ٜلنوثددد  لب س ودددٞلل
  لبهث ُ٘ٙٞلبههٜلٙلٌ ٘ ل ٘يلبهىمهٞ,لٗى َلبهق  ٝلىودٟلبهلا ىدى,لٗع ا ١لبنيا ٓ

بإلدن سٚدددددٞلحنددددد٘لبهدددددهب لٗحنددددد٘لبن دددددسّٙ,لٗٙادددددٍٔلكهدددددمل لب مدددددلب لبهِاادددددٚٞل
ٗبهاو٘كٚٞلٗبنيجلٌ ىٚٞلبهالتلّل ْلٙىٚمٔ لبهاسر,لٗالاقل ٙطد لًدعلًد لا٘مدونللللل

(لىودٟلٗجد٘رلىبقدٞلب اث نٚدٞلسد هثٞلسدولر جد  لبه دباللللللللل2013عهٕٚلر بسٞلبهن ً ٜ 
ٗللل سدددد١٘لا٘بفددددقل لىجددددمٍٓل للل لقوددددقلب اددددلقثىلٗر جدددد أٍل لبهل٘بفددددقلبهِااددددٛ,ل

بنيُاج َلسٍِٚٔلٗسدولس٣ٚدلٍٔل,لسد٘ب١لك ُدنلبدسدسٝل ٗلب   سدٞ,ل ل دول ْلبهل٘بفدقللللللللل
بهِااٛل ًسلوسٗ ٜلدندبلاد٘فسٖلهد ٠ل ٜلن هدب;لًدّل جدىلحتقٚدقلحتصدٚىلر بسدٛلللللللللل
جٚد ,لٗ فدعلر جددٞلبنيُلٌد ١لهدد ٍٙٔ,لٗٓدهبلًدد لرنادضلًددّل د ٝل ددى٘ ٖلسد هقوقلادد ٖلللللللل

(لىودٟلٗجدد٘رلل2013 لا٘مدونلهدٕلُلد ٢ لر بسدٞلب سسدٛ لللللب ادلقثى,لكٌد لبااقدنلًدعلًدللللل

 املكٝاع

 ايدزد١ ايه١ًٝ يكًل املطتكبٌ

 املتٛضط

االحنساف 

 َعاٌَ االزتباط املعٝازٟ

 7.09 27.5 **626.- األَٔ ايٓفطٞ املستبط بتهٜٛٔ ايفسد ٚزؤٜت٘ يًُطتكبٌ

 6.41 33.7 **556.- األَٔ ايٓفطٞ املستبط باذتٝا٠ ايعا١َ

 7.15 16.0 **713.- األَٔ ايٓفطٞ املستبط باذتاي١ املصاد١ٝ يًفسد

 6.22 20.8 **553.- األَٔ ايٓفطٞ املستبط بايعالقات االدتُاع١ٝ
 23.18 98.1 **714.- ايدزد١ ايه١ًٝ يألَٔ ايٓفطٞ
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ىبقٞلب اث نٚٞلس هثٞلربهٞلع ص ٢ٚٞلسولقوقلب القثىلٗا٘كٚ لبهدهب لهد ٠لندبالللل
ب دد ب يلبهث ُ٘ٙددٞلبهى ًددٞلس   ِٙددٞلب ِدد٘ ٝ,ل ٚددالسدد ٍٓلب اادد علا٘كٚدد لبهددهب لهدد ٠لللللللل

لبه  هث  لس خنا ضلًم ىسّٓلحن٘لقوقلب القثى,ل

(له٘جد٘رلىبقدٞللل2019ب د هٛلًدعلُلد ٢ لر بسدٞلب  د ٜل لللللٗب لوانلُل ٢ لبهث ال
نسٙٞلسولبدًدّلبهِاادٛلٗقودقلب ادلقثىل ٜلامبٙد لًادل٘ٙ  لبهقودقلهد ٠لب دسبٓقولللللللللل
ٗب سبٓق  لالرٜلعرلامبٙ لبهمدى٘ لسىد َلبه ٌأُِٚدٞلٗبدًدّلبهِاادٛلهد ٍٙٔ,لر بسدٞلللللللل

سدددولقودددقل(لبهدددالا٘مدددونلعرلٗجددد٘رلىبقدددٞلع صددد ٢ٚٞلربهدددٞلً٘جثدددٞلل2014ب سسدددٛل 
ب القثىلٗاق ٙسلبههب له ٠لن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ,لٗبخنا ضلاق ٙسلبههب لهد ٠لل

ٗٙددلر٠لاقدد ٙسلبهددهب للل .بهاددسرلٗب اادد علبهقوددقلًددّلب اددلقثىله ٙددٕلٗبهىلدد لمدد ٚحللللل
ٌ د ل لرىدٍلبهمدى٘ لسد دًّلبهِاادٛلٗبإل اد يلس هلاد ١ٝ,لٗبهقد  ٝللللللللل بإلدن سٛلرٗ بلًٔ

 دددول  ددد   لر بسدددٞل سددد٘لقددد٘ ٖ,لكددد٘ سلق دددب;لللللىودددٟلً٘بجٔدددٞلحتددد ٙ  لب ٚددد ٝ,ل للل
(لعرلٗجد٘رلىبقدٞلب اث نٚدٞلً٘جثدٞللللل2019بهثاُٚ٘ٛ,لُ٘ بلمربٜ;لزبٙ ,ل ًىل ٌ ل 

كب لرنيهٞلع ص ٢ٚٞلسول س هٚبلبهلِم٣ٞلبه٘به ٙٞلسأسى رٓ لبهاسىٚٞلٗقودقلب ادلقثىللل
 ٠لسأسىدد رٖلبهاسىٚددٞ,ل ٚددالعُددٕل لفددىل سدد هٚبلبهلِمدد٣ٞلبه٘به ٙددٞلبهادد هثٞلاللددْ٘لهددلل

به  هثدد  لقددٍٚلادد لسدد٘ٙٞ,ل ٚددالٙلٌثوددْ٘لٓددهٖلبهقددٍٚلًددّلٗبهدد ٍٙٔ,لٗبهددالاىوددّٔلل
ً  لٗقوق دد لًددّلب اددلقثى,لفٌٚدد لا٘مددونلر بسددٞلىاٚاددٛ للل (لعرلٗجدد٘رل2019 كثددسلامدد  

ىبقٞلب اث نٚٞلً٘جثٞلسولبهلا ًحلٗبدًّلبهِااٛ,لفمى٘ لبهاسرلطم ىسلبهقثد٘يلل
ملىودددٟلىبقلدددٕلًدددعلبن دددسّٙل لٗب ددبلٗبهلقددد ٙسلًدددّلبحملدددٚ ولسدددٕلٙددِىل لكهدددلل

بجمللٌددع,لف ددولٙمددثعلبهاددسرل  جلددٕل لبدًددّلٙاددىٟلهول٘بمددىلٗبهلِدد اٍلًدد لسِٚددٕللللل
لٗسولبن سّٙ,لٗٙل ققلبهلا ًحلٗبهالْ٘لبهِااٛ,ل

ٗفاس لبهث  ثٞلُلٚجدٞلبهث دالب د هٛ,لٗبهدالرهدنلىودٟلٗجد٘رلىبقدٞلب اث نٚدٞلللللللللل
ب ادلقثىلهد ٠لن هثد  لبهصديللللللىلاٚٞلكب لرنيهٞلع ص ٢ٚٞلسولبدًّلبهِااٛلٗقوق

بهث ُٛلبهث ُٜ٘لحبٚالعُٕلكوٌ لزبرلبدًّلبهِااٛله ٠لبه  هث  لكوٌد ل ر٠لكهدمللل
عرل اضلقوقلب القثىله ّٙٔ,لٗ ْلًال٠٘لبدًدّلًساادعلطد لُصدنلىوٚدٕلُلٚجدٞللللللل
بهاددسضلبدٗي,لٗاددثول ْلًاددل٠٘لبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠لبه  هثدد  لٗكدد ْلًل٘سدد ّٔلل

كهددملىودٟلًاددل٠٘لىدد ٍيلًدّلبدًددّ,ل ٚدالسدد ى لكهددمل لللل(,لٗريل98.16ب اد سٛ:ل ل
بهِ ددسٝلبإلدن سٚددٞلهو  هثدد  لهوٌاددلقثى,لٗ قددلّٔلسددهٗبأّ,لٗسدد ى  لىبقددلّٔلًددعل
بهصددد ٙق  لٗبدٓدددىلٗبحملدددٚ ولسٔدددّلعرلزٙددد رٝل قدددلّٔلسأُاادددّٔ,لٗاثددد ريلًمددد ىسلللل
بهاى رٝلٗبهسو لس إلجند زلفٌٚد لسٚدِّٔ,لٗامدجٚىّٔلحند٘لحتقٚدقل ٓد بالًادلقثوٚٞللللللللل

ولعهٚٔدد ,لٗبهاددىٛل اددلقثىلًمددسقلٗٗبىدد ,لٗقدد لسدد ى لكهددمل لب اادد علًاددل٠٘للٙاددى
بدًّلبهِااٛ;ل ٚالس ٌٓنل سى رلبدًّلبهِااٛل لبخناد ضلقودقلب ادلقثىلهد ٠للللل
به  هثدد  ,لفٌمدد ىسلبدًددّلٗبنيسددلقسب لسدد ٌٓنل ل ْلٙلددْ٘لبه  هثدد  ل لب اددل٠٘لللللللل

يلبهثد ُٛلبهثد ُٜ٘لبهبادٛللللب ل٘س لهقوقلب القثى,لٗٓدهبلٙد يلىودٟل ْلن هثد  لبهصدللللل
ٙلاٌّلسد دًّلبهِاادٛلب ساادعلادِ اضلهد ّٙٔلً د ٓسلقودقلب ادلقثى,لساطدىل ْلللللللللل

له ّٙٔلُ سٝلاا  هٚٞلًساث ٞلس  القثى.لل
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 :ييص الفزض الزابطع علطى أىطُ: ن هطً التيبطؤ بكلطل          رابعًا: عزض وتفضري ىتائر الفزض الزابع
 املزحلة الجاىوية يف ميطكة داساٌن. املضتكبل مً خالل األمً اليفضي لذى طالبات

ٗهول ققلًّلٓهبلبهاسض;لق ًنلبهث  ثٞلس سل  بَلحتوٚدىلبنيحند ب لبهثادٚ ,لللل
ل(لٙ٘وحلكهم:10ٗب، ٗيل 

 (: دالي١ ايتٓبؤ باألَٔ ايٓفطٞ يف قًل املطتكبٌ يد٣ طايبات املسس١ً ايجا11.١ْٜٛددٍٚ )

ل(:10اثولًّلب، ٗيل 

 ْلقٌٚٞل"ا"ل ىسفدٞلرنيهدٞلبهلِثدللبدًدّلبهِاادٛل لقودقلب ادلقثىلهد ٠لن هثد  لللللللللل
.  ٚ ٞ لع ص ٢ لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْلاى لربه

(لٙ٘وددحلُلدد ٢ لحتوٚددىلبنيحندد ب لبهثاددٚ ل ىسفددٞلب ددلن ب لب ِث٣ددٞلللل11ٗب،دد ٗيل 
 بدًّلبهِاادٛ(ل لقودقلب ادلقثىلهد ٠لن هثد  لب س ودٞلبهث ُ٘ٙدٞل لًِ قدٞلجد زبْلللللللللل

لك هل هٛ:
 (: ْتا٥ر حتًٌٝ االحنداز ايبطٝط 11ددٍٚ )

ل(:11اثولًّلب، ٗيل 

(,لٗٓدٛلقٌٚدٞللل362.895 ْلقٌٚٞل ا(ل ىسفٞلعًل ُٚٞلبهلِثللسقوقلب القثىلسونن:ل 
(,ل0.714بني اثدد ط:ل (,لٗكٌدد لسونددنلقٌٚددٞلًى ًددىل01,0ربهددٞلع صدد ٢ٚ لىِدد لًاددل٠٘ل 

(,ل-19.050(,لٗسٌِٚ لسوننلقٌٚٞل  (لهنًّلبهِااٛ:ل 0.510سو لًى ًىلبهل  ٙ ل 
هو نيهدٞلىودٟلف ىوٚدٞلًددلن لبدًدّلبهِاادٛل لبهلِثدللسقوددقلب ادلقثىلهد ٠لن هثدد  للللللللل
ٚ  لىِدد لًاددل٠٘لرنيهددٞللللللللللل ٞ لع صدد ٢ ب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞل لًِ قددٞلجدد زبْ,لٗٓددٛلقددٍٚلربهدد

لا٘بفسلب رتبن  لحتوٚىلبنيحند ب ;ل ٚدال لالجد ٗزلب لثد  ب للللل(,لس إلو فٞلعر0.01 
 Durbin-Watson-لVIF- Tolerance.ل(لب  ٠لب اٌ٘ح

لٗفٌٚ لٙوٛلًى رهٞلبنيحن ب :

ل*لبدًّلبهِااٛ(ل-.ل474+ل 119.724به  جٞلبهلوٚٞلهوقوقلب القثىل=ل

 زتُٛع املسبعات َصدز ايتبأٜ ايُٓٛذز ايٓٗا٥ٞ

دزدات 

 اذتس١ٜ
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ٗٙب دددظل ُدددٕلكوٌددد لب ااىدددنلر جددد  لبدًدددّلبهِاادددٛلبخناطدددنلر جددد  لقودددقلللللل
لب القثىله ٜلن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ.

(ل37ٗس هِ سلعرلبهِل ٢ لبهال ساسلىِٔ لبهل وٚىلبإل صد ٢ٛل لب،د ٗيل قدٍ:ل للل
ٙب ظلحتققلبهاسضلبهسبسع;ل  لٙ يلىوٟلف ىوٚٞلبهقدسب لسقثد٘يلبهادسضلبهثد ٙى,للللل
بهددهٜلٙددِصلىوددٟ:ل"تلددّلبهلِثددللسقوددقلب اددلقثىلًددّل ددبيلبدًددّلبهِااددٛلهدد ٠للللللللللل

لن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْ".ل

ٗالاقلُل ٢ لبهث الب  هٛلًدعلسىدضلبه  بسد  لبهدالاِ ٗهدنلًاد ٍٓٚلعدن سٚدٞلللللللل
(,لٗبهدالا٘مدونلعرللل2013ك دًّلبهِااٛلًعلقوقلب ادلقثىلًثدىلر بسدٞلب سسدٛل لللل

هلِثللسقوقلب القثىلًّل بيلا٘كٚ لبههب له ٠لنبالب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ,لعًل ُٚٞلب
(ل لعًل ُٚددٞلبهلِثددللسقوددقلب اددلقثىلًددّل ددبيلللل2013ٗبااقددنلًددعلر بسددٞلبهن ًدد ٜل لل

(لًّلعًل ُٚٞلبهلِثلل2012بهل٘بفقلبهِااٛ,لٗكههملً لا٘مونلهٕلر بسٞلبهقس ٛل 
رلبهد بفعلهاجند زلزبرلًىدٕلبهقودقلللللسقوقلب القثىلًّل بيلبه بفعلهاجند ز,لفلوٌد لزبلل

لا ٖلب القثى

ٗاااددددسلبهث  ثددددٞلبهِلٚجددددٞل لودددد١٘لب اادددد علًاددددل٠٘لبدًددددّلبهِااددددٛلهدددد ٠للللللللل
(,لٗٙ يلكهدملىودٟلًادل٠٘لىد ٍيللللل98.16به  هث  ,ل ٚالك ْلًل٘س ٍٔلب ا سٛل 

ًددّلبدًددّ,لفلوٌدد لب ااىددنلر جدد  لبدًددّلبهِااددٛلبخناطددنلر جدد  لقوددقلب اددلقثىلللل
صددديلبهثددد ُٛل ددد ُٜ٘,لٗٙددد يلكهدددملىودددٟل ْلًادددل٠٘لبهقودددقلهددد ٠لللللللهددد ٜلن هثددد  لبهل

لبه  هث  لًل٘س .

كٌدد لق ًددنلبهث  ثددٞلس سددل  بَلحتوٚددىلبنيحندد ب لب لىدد ر;لهول قددقلًددّلبهقدد  ٝلللل
بهلِثلٙٞلدسى رلبدًّلبهِااٛل لقودقلب ادلقثىلهد ٠لبه  هثد  ,لٗهول قدقلًدّلٓدهبلللللللل

لر.بهاسض;لق ًنلبهث  ثٞلس سل  بَلحتوٚىلبنيحن ب لب لى 
 (: دالي١ ايتٓبؤ بأبعاد األَٔ ايٓفطٞ يف قًل املطتكبٌ يد٣ طايبات املسس١ً ايجا١ْٜٛ 12ددٍٚ )

ل(:12اثولًّلب، ٗيل 

 ْلقٌٚددٞل"ا"ل ىسفددٞلرنيهددٞلبهلِثددللسأسىدد رلبدًددّلبهِااددٛل لقوددقلب اددلقثىلهدد ٠للللل
.  ٚ ٞ لع ص ٢ لن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلج زبْلاى لربه

 ىسفددٞلب ددلن ب لب ِث٣ددٞللل(لٙ٘وددحلُلدد ٢ لحتوٚددىلبنيحندد ب لب لىدد رلللل13ٗب،دد ٗي:ل 
  سىدد رلبدًددّلبهِااددٛ(ل لقوددقلب اددلقثىلهدد ٠لن هثدد  لب س وددٞلبهث ُ٘ٙددٞل لًِ قددٞللل

لج زبْ

 زتُٛع املسبعات َصدز ايتبأٜ ايُٓٛذز ايٓٗا٥ٞ

دزدات 

 اذتس١ٜ

 ق١ُٝ ف َتٛضط املسبعات

َطت٣ٛ 

 ايدالي١

 

 أبعاد قًل املطتكبٌ
 االحنداز

 ايبٛاقٞ

 اجملُٛع

44756.681 
37838.336 
82595.017 

4 
345 
349 

11189.170 
109.676 102.020 0.01 
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 (: ْتا٥ر حتًٌٝ االحنداز املتعدد13ددٍٚ )

ل(:13اثولًّلب، ٗيل 

(,لٗٓدٛلقٌٚدٞللل102.020 ْلقٌٚٞل ا(ل ىسفٞلعًل ُٚٞلبهلِثللسقوقلب القثىلسونن:ل 
(,لٗكٌدد لسونددنلقٌٚددٞلًى ًددىلبني اثدد طلب لىدد ر:للللل0001ربهددٞلع صدد ٢ٚ لىِدد لًاددل٠٘ل لل

ٚ  لىِددد لًادددل٠٘لرنيهدددٞل لل0.542ًى ًدددىلبهل  ٙددد :ل ل(,لسوددد ل0.736  (.,ل0.01(,لع صددد ٢
,لل-.8.056,ل-2.128,ل-ل2.897ٗسٌِٚدد لسونددنلقٌٚددٞل  (لدسىدد رلبدًددّلبهِااددٛ:ل لل

(لىوٟلبهلد٘بهٛ,لهو نيهدٞلىودٟلف ىوٚدٞلٓدهٖلبدسىد رل لبهلِثدللسقودقلب ادلقثىلللللللللل-.849
ٚ  لىِددد لهددد ٠لن هثددد  لب س ودددٞلبهث ُ٘ٙدددٞل لًِ قدددٞلجددد زبْ,لٗٓدددٛلقدددٍٚلل ٞحلع صددد ٢ ربهددد

بدًددّلبهِااددٛلب ددساث لس هىبقدد  للل ((,لًدد لىدد بلبهثىدد لبهسبسددع:لل0.01ًاددل٠٘لرنيهددٞل ل
ٚ  ,لس إلود فٞلعرلادد٘بفسلب درتبن  لحتوٚددىلللللل بنيجلٌ ىٚدٞللقٌٚدٞل"ل "لادد لربهدٞلع صدد ٢

(لVIF- Toleranceل-Durbin-Watsonبنيحند ب ;ل ٚدال لالجد ٗزلب لثد  ب ل للللل
لب  ٠لب اٌ٘ح.

لٛلًى رهٞلبنيحن ب لب لى ر:ٗفٌٚ لٙو

*لبدًدّلبهِاادٛلب دساث للللل-.362+ل 111.611به  جٞلبهلوٚٞلهوقوقلب القثىل=ل
*لبدًددّلبهِااددٛلب ددساث لس  ٚدد ٝلللل-.ل274سللددّ٘ٙلبهاددسرلٗ  ٙلددٕلهوٌاددلقثى(ل+ل لل

ل*لبدًّلبهِااٛلب ساث لس   هٞلب مبجٚٞلهواسر(.ل-.1.049بهى ًٞ(ل+ل 
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األَٔ 

ايٓفطٞ 

املستبط 

بتهٜٛٔ 

ايفسد 

ٚزؤٜت٘ 

 يًُطتكبٌ
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.400 
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2 

َعاٌَ االزتباط 

 املتعدد

  0.736)زّ( = 

، 

َعاٌَ ايتشدٜد 

ّ( 2املتعدد )ز

=0.542 

األَٔ 

ايٓفطٞ 

املستبط 

باذتٝا٠ 
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-
.114 

-
2.128 

0.0
1 

.461 

2.16
9 
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ىدنلر جد  لكدىلًدّل سىد رلبدًدّلبهِاادٛلقودنلر جد  للللللللللٗٙب ظل ُٕلكوٌ لب اال
قوقلب القثىله ٜلن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞل لًِ قٞلجد زبْ,لٗسد هِ سلعرلبهِلد ٢ لللل
بهال ساسلىِٔ لبهل وٚدىلبإل صد ٢ٛلس سدل  بَلحتوٚدىلبنيحند ب لبهثادٚ لٗب لىد رلللللللل

بهثد ٙى,للٙب ظلحتققلبهاسضلبهسبسع;ل  لٙ يلىوٟلف ىوٚٞلبهقدسب لسقثد٘يلبهادسضلللل
بههٜلِٙصلىوٟ:للتلّلبهلِثللسقوقلب القثىلًدّل دبيل سىد رلبدًدّلبهِاادٛلهد ٠للللللل
ن هثدد  لًِ قددٞلجدد زبْ,لٗاااددسلبهث  ثددٞل ْلبدًددّلبهِااددٛلٙددل سل لقوددقلب اددلقثى;للل
 ٚددالعْلبدًددّلب ددساث لسللددْ٘لبهاددسرلٗ  ٙلددٕلهوٌاددلقثى,لٗبدًددّلبهِااددٛلب ددساث للللل

ساث لس   هددٞلب مبجٚددٞلااددٍٔل لبهلِثددللسقوددقللللس  ٚدد ٝلبهى ًددٞ,لٗبدًددّلبهِااددٛلب ددللل
لب القثى.

ٗادددس٠لبهث  ثدددٞل ْلالدددّ٘ٙلبهادددسرلٗ  ٙلدددٕللهوٌادددلقثىلذنٌدددىلُ٘ىددد لًدددّلبهلاددد  يللل
ٗبهِ سٝلبإلدن سٚدٞلهوٌادلقثى;ل د لدنىدىلبهادسرلٙل٘قدعلباد لٗا٘قدعلاندٚ ل ٚ ادٕللللللللللل

٘مدىلبهٚدٕلللهنفطىل لب القثى,لٗس هل هٛلٙأٍل ل اضلقوقلب القثى,لٗٓهبلًد لال
(لكدْ٘ل دى٘ لسد دًّلللل28:ل2009بهث الب د هٛ,ل ٚدالالادقلًدعل  د  لعهٚدٕلبهمدٔسٜ للللللل

بهِااٛل   لب  ج  لب ٌٔٞلهم صٚٞلبهاسرل ٚالال لجهٗ ٖلعرلنا٘هدٞلب دس١,ل,للل
ٗٙىدد لبدًددّلبهِااددٛلًددّلب  جدد  لكب لب ساثددٞلبهىوٚدد لهاُادد ْلٙل قددقلسىدد لحتقددقلل

(ل لااادد ٖلهِ سٙددٞلً سددو٘ل ْل261:ل2005ٚا ب  جدد  لبهدد ُٚ ,لٗطدد ل  دد  لعهٚددٕلبلددل
ب  جدٞلهنًددّلًددّلب  جدد  لبهددالٙادىٟلعهٚٔدد لبدفددسبرلعرلع ددث ىٔ لسمددلىلًددسٍض;للل
ٚ دد ل ْلللللللللل إلر بكٔددٍلسأُٔدد لًددلن لًٔددٍلٙددل سلىوددٟلمندد ل ٚدد أٍلب ىٚمددٚٞ,لٗ ثددنلىوٌ

لب  جٞلهنًّلاِىل لىوٟلبدًّلبهِااٛلهنفسبرلٗس هل هٛلىوٟل رب٢ٕلبه٘فٚاٛ.

اااسلبهث  ثٞلبهق  ٝلبهلِثلٙٞلهوثىد لبهثد ُٛلب لىودقلس  ٚد ٝلبهى ًدٞلٗبهىٌوٚدٞ,للللللللٗ
ٗبهدددهٜلٙددد يلىودددٟلسدددىٛلبهادددسرلحنددد٘لبهلقددد َلحنددد٘لبدفطدددى,لٗبهىٌدددىلىودددٟلحتقٚدددقللل
بدٓدد با,ل ٚددالعْلًمدد ىسلبدًددّلًددّل ددبيلب ٌ  سددٞلهوىثدد رب لبه ِٙٚددٞلامٙدد لًددّللللللل

 هلدد هٛلااددٍٔل ل اددضلقوددقلللبسددلقسب لبهِااددٛ,لٗا٘قددعلبادد لًددّلبحملددٚ ولسددٕ,لٗسللل
ل2003ب اددلقثى,لٗٓددهبلًدد لا٘مددونلبه  بسددٞلعهٚددٕ,لٗالاددقلًددعلًدد ل  دد  لعهٚددٕلبهمددسٙيل ل

(لًدددّل ْلبكلٌددد يلبهم صدددٚٞلبإلسدددبًٚٞل ًدددسلدنىدددىلبهادددسرلً ٣ٌِددد ,لٗكدددث لللل13:
بهلادد  ي,لٗٙمددىسلسدد دًّلٗبنين٣ٌِدد ْل لس٣ٚلددٕ,لٗٙلاددقل ٙطدد لًددعلًدد لككددسٖلسدد٘قسٜ لل

ٙطدددعلهِاادددٕل ٓددد بف ل ددد رٝلٙادددىٟلعرلحتقٚقٔددد ل لللللل(لًدددّل ْلبهادددسرلل111:ل2009
لب القثى.

ٗفادددس لبهث  ثدددٞلبهقددد  ٝلبهلِثلٙدددٞلهوثىددد لبهث هددداللسقودددقلب ادددلقثى,لٗٓددد٘لبهثىددد لل
بدكثدددسلعسدددٔ ً ل لقودددقلب ادددلقثىلهددد ٠لبه  هثددد  ,لٗٓددد٘لبدًدددّلبهِاادددٛلب دددساث للللل
س   هددٞلب مبجٚددٞ,ل ٚدداللٙمددىسلبهاددسرلس هسودد لٗبهقِ ىددٞل ل ٚ اددٕ,لٗكددلٍلاطددثٕللللللللل

سّٙ,لٗبإل اد يلس نين٣ٌِد ْلللٗبهلىث لىّلًمد ىسلبهادسحلٗبهادى رٝلسِٚدٕلٗسدوللبن دلللللل
ًّل ولن سلٙاد ى ٖلىودٟلبنيسدلقسب ل ل ٚ ادٕ,لٗقد لسد ٍٓلكهدمل ل ادضلقودقلللللللللل

(لسدأْلبإلُاد ْللل224:ل2001ب القثى,لٗٙلاقلٓهبلبهلاا لًعلً ل    لعهٚدٕلبهىٚادٜ٘ للل
ٙاىٟلرًٗ لعرل ْللٙلْ٘لًل س  بلًّلًمد ىسلباد٘الٗبلودعلٗبهادمعلٗبهسٓثدٞلٗا٘قدعللللللل

ِ دد لىوددٟلُااددٕل ل  وددسٖلٗادد ٖ,لٗ ْلٙلددْ٘لًلٌلى دد لللبا ددسلٗبدك٠,ل ٗ ْلٙلددْ٘لً ٣ٌ
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س هللٚيلبهِااٛلٗبهمى٘ لس هسو لىّلكبإلٗىّلبجمللٌع,لٗ ْلٙلْ٘لىوٟلىبقٞل٢ٗد َلل
لٗبُاج َلًعلبجمللٌع.

كٌ لفادس لبهث  ثدٞلىد َلرنيهدٞلبهقد  ٝلبهلِثلٙدٞلهوثىد لبهسبسدعلسقودقلب ادلقثى;للللللللللل
ٚددٞلٗبهلا ىددىلبنيجلٌدد ىٛلهواددسرلٗبني للدد نللل ٚددالعُددٕلٙددساث لس هىبقدد  لبنيجلٌ ىل

س ن سّٙلًٗم ىسلب،ا ١,لٗىد َلبنيٓلٌد َلب لثد ريلسٚدٍِٔ,لٗااطدٚىلبهادسرلس هىمهدٞلللللللل
ىددّلبهللٚدديلًددعلبن ددسّٙلٗبهل٘بمددىلٗبنيُاددج َلفٌٚدد لسٚددٍِٔ,لٗالاددقلُلدد ٢ لبهث ددالل

(,لفٔدد٘لٙددس٠ل ْلبهاددسرلُلدد جلهىٌوٚددٞلل120:ل2005ب دد هٛلًددعلًدد لا٘مددىلعهٚددٕلبهدد بٓسٜ ل
ا ىىلًعلبهند ,لٗ ْلبهم صدٚٞلبإلُاد ُٚٞلاِثدعلًدّلقد٠٘لبهم صدٚٞلٗبنيجلٌ ىٚدٞلللللللللا

هواسرلبهالادل سلفٚدٕ,لٗ ْلبهادسرلٙادىٟل ل ٚ ادٕلعرلحتقٚدقلٓد فولٌٓد :لبهل٘مدىلللللللللل
عرلبإل ث علهو  ج  ,لٗبهل٘مىلعرلحتقٚقلبهمى٘ لس دًّ,لٗىِ لع ا قٕل لع دث علل

ًدّ,لٗبهمدى٘ لسد دًّلىِد لبهادسرلٙقدَ٘للللللل  ج إللفٚى ُٛلًّلقودقلٗبُىد بَلًمد ىسلبدللل
:ل2009ىوٟلبهمى٘ لس نيُلٌ ١,لٗ ى٘ لسإُٔلًقث٘يل لب،ٌ ىٞ,لًٗ ل  د  لعهٚدٕل بجدحل للل

(لًدّل ُدٕلقدد لٙدلرٜلبإل ثدد طلبهمد ٙ لهواددسر,لٗ  جلدٕلهنًددّلعرل ْلٙلدْ٘لبهاددسرللللللل95
ًل٘جا ددد لًدددّلبن دددسّٙ,لٗب ِ فادددٞلٗب نددد ًسٝلٗباجدددىلٗب مددد  كٞلًدددعلبن دددسّٙ,للللللللل

ل اث ن,لٗبنيُ ٘ب١ل لب ٘بقيلبنيجلٌ ىٚٞ.ٗبني

 :التوصيات 
 لودد١٘لبهِلدد ٢ لبهددالا٘مددىلعهٚٔدد لبهث ددالب دد هٛ,لاقدد َلبهث  ثددٞلىدد ر بلًدددّللللللللللل

 بهل٘مٚ  لًِٔ :ل

 ًمد ىسبهقث٘يلللًدّل دبيلللبه  هث  لبنيٓلٌ َلسلٌِٚٞلبهمى٘ س دًّلبهِااٛله ٠
لٗبنيُلٌ ١لٗبهلق ٙسلًّللبن سّٙ.ل

 قوددقللٗسل اددٚضل,بهقوددقلسمددلىلىدد َلهدد ٠لبه  هثدد  للللبنيٓلٌدد َلسل اددٚضلر جددٞللل
ًددّل ددبيلسددسبً لبهل٘ى٘ٙددٞلٗ  وددسب لُٗدد ٗب لىددّل  ددسللب ادلقثىلسمددلىل دد  ل

 قوقلب القثىل ل ٚ أٍ.
 ثلددنل ٚدداللىددّلبه ٌدد٘حلٗبهلادد  يلٗبهسودد لىددّلب ٚدد ٝ,للادد  ٙث  لٗرٗ ب لىٌددىلل  

قودددقلبه  بسددد  ل ُٔددد لادددل سل لبدًدددّلبهِاادددٛ,لٗٓدددهبلٙدددِىل لسددد ٗ ٖل ل ادددضللللل
 ب القثى.

 ا ٘ٙس  ٙٞلبه  هثد  لحند٘لب ادلقثى;لطد لٙاد ى ل لبنيسلقسب بهِاادٛ,لٗبهسود ,لللللللل
 ٗبهقِ ىٞل لل ٚ أّ.

 امدددجٚعلبه  هثددد  ل لاٌِٚدددٞلىبقددد أّلبنيجلٌ ىٚدددٞلًدددعلبن دددسّٙلًدددّل دددبيلللللل
 بهوق ١ب لٗبهاى هٚ  لٗاث ريلبهمٙ  ب .

 هل  دٚ لهوٌادلقثىلللبهىٌىلىوٟلب درتبنلبه  هثد  ل لبهِمد ن  لب،ٌ ىٚدٞ,لٗبلللل
 رْٗلقوق.

  :البحوخ املكرتحة 
  ً ُن هث  لق ٢ٍلىوٟلبدًّلبهِااٛل لب  لًّلقوقلب القثىله ٠للع   رٜلسس

لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ.
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 ٗقددد ٢ٛلًدددّلقودددقلب ادددلقثىلٗ  دددسٖل لبهل صدددٚىلبه  بسدددٛلهددد ٠لللل  ددد رٜعسسُددد ً ل
 ن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ.

 بدًدّلبهِاادٛلٗ  دسٖل لقودقلب ادلقثىلهد ٠لللللللسسُ ً لع   رٜلهوٌىوٌدول لاٌِٚدٞللل
 نبسٕ.

 ٞلسقوددقلب اددلقثىلهدد ٠لن هثدد  لب س وددٞلللل٣ددِثلٌٓٞل/لب  بهى٘بًددىل/لب ددلن ب للب اددل
 بهث ُ٘ٙٞ.

 ب س ودٞلللٌٓٞل لبدًّلبهِااٛلهد ٠لن هثد  لل ب لن ب لب ىسفٚٞلٗبنيجلٌ ىٚٞلب ا
 .بهث ُ٘ٙٞ

 ٗقودددقلب ادددلقثىلهددد ٠لندددباللللمنهجدددٞلبهىبقددد  لبهادددثثٚٞلسدددولبهادددى رٝلٗبدًدددىللل
 ٗن هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ.

  بهىبقددٞلسددولقوددقلب اددلقثىلٗبدًددّلبهِااددٛلللبه ٗ به٘سددٚ لهو بفىٚددٞلبهىقوٚددٞل
  هث  لب س وٞلبهث ُ٘ٙٞ.ه ٠لن

 قائنة املزادع: 
 :املزادع العزبية 
 ايكسإٓ ايهسِٜ.  -

اإلجَناش ٚايتٛافل االدتُاعٞ  َطت٣ٛ األَٔ ايٓفطٞ ٚعالقت٘ بدافع١ٝ(. ۸۲٠٣إبساِٖٝ، عجُإ. ) -

طزضاي١ دنتٛزاٙ َٓػٛز٠، ن١ًٝ  ايدزاضٞ: دزاض١ َٝدا١ْٝ يطالب ادتاَع١ مبد١ٜٓ َكدٜػٛ

 ايرتب١ٝ، ايطٛدإص. 

األَٔ ايٓفطٞ ٚعالقت٘ مبطت٣ٛ ايطُٛح ٚايتشصٌٝ ايدزاضٞ (. ۸۲٠۸أبٛ عُس٠، عبد اجملٝد. ) -

 ، داَع١ األشٖس بػص٠ص. طزضاي١ َادطتري َٓػٛز٠ يد٣ طًب١ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ
 ايتٓػ١٦ أضايٝب(. ۸۲٠٢أبٛ قٛزٙ، نٛثس قطب; ايبطْٝٛٞ، ْٛزا صربٟ; شاٜد، أٌَ ستُد. ) -

 .423-397(، 1)19زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ، . ايجا١ْٜٛ املسس١ً طايبات يد٣ املطتكبٌ ٚقًل ايٛايد١ٜ
ٌ  (. 2112األقصــسٟ، ٜٛضــ . ) - ايًطــا٥  يًٓػــس . داز نٝــ  تــتدً  َــٔ ارتــٛف ٚايكًــل َــٔ املطــتكب

 ٚايتٛشٜع. َصس.

 . عامل ايهتب. َصس.ايسعا١ٜ املتها١ًَ يألطفاٍ(. 2114بدٜس، نسميإ. ) -

ــساِٖٝ ستُــد. )   - ــ١       (. 2118بًهٝالْــٞ، إب ــ١ ايعسبٝ ــل املطــتكبٌ يــد٣ ادتايٝ ــ٘ بكً ــرات ٚعالقت تكــدٜس اي

  ايداامازىص. طزضاي١ َادطتري َٓػٛز٠، األنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يف املك١ُٝ مبد١ٜٓ أٚضًٛ يف ايٓسٜٚر

إضا٠٤ املعا١ًَ ٚاإلُٖاٍ ايٛايدٟ ٚايطُأْٝٓـ١ ايٓفطـ١ٝ ٚاالنت٦ـاب يـد٣     (. 2119بٛقسٟ، َٞ ناٌَ. ) -

 طزضاي١ َادطتري َٓػٛز٠، داَع١ أّ ايكس٣ص.  ع١ٓٝ َٔ تًُٝرات املسس١ً االبتدا١ٝ٥

ًني ع٢ً ايتدسز قًل املطتكبٌ ٚعالقت٘ بايتٛافل ايٓفطٞ يد٣ ايطًب١ املكب(. 2114بٛيعطٌ، زَٝط١. ) -

طزضاي١  )دزاض١ َٝدا١ْٝ يد٣ ع١ٓٝ َٔ طالب ايط١ٓ ايجايج١ يٝطاْظ ٚض١ٓ ثا١ْٝ َاضرت(

 أّ ايبٛاقٞ.  -َادطتري غري َٓػٛز٠ص. داَع١ ايعسبٞ بٔ َٗٝدٟ

ــات ادتاَعــ١.      2111بٝطــْٛٞ، ضــٛشإ; ايصــبإ، عــبري. )    - ــاألَٔ ايٓفطــٞ يــد٣ طايب (. ايعٓــ  ٚعالقتــ٘ ب

 . 169-122(، 2) 75زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،

ــٞ، تٗــاْٞ. )  - ــل املطــتكبٌ ٚعالقتــ٘ بتكــدٜس ايــرات َٚطــت٣ٛ ايطُــٛح يــد٣ طايبــات        (. 2114اذتسب ايكً

ــ١ ايجاْٜٛــ١ يف َدٜٓــ١ ايسٜــا     طأطسٚســ١ َادطــتري غــري َٓػــٛز٠ص. داَعــ١ ْــاٜ  ايعسبٝــ١        املسسً

 https://cutt.ly/lxxOThH   ايسٜا .                                            -يًعًّٛ األ١َٝٓ

https://cutt.ly/lxxOThH
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(. قًـل املطـتكبٌ ٚعالقتـ٘ بتٛنٝـد ايـرات ٚايتدصـ  ٚايتشصـٌٝ        2113اذتسبٞ، ْـاٜ  بـٔ ستُـد. )    -

 . 711-677(، 152) 2زت١ً ايرتب١ٝ،ايدزاضٞ يد٣ طالب املدازع ايجا١ْٜٛ ايعا١َ باملد١ٜٓ املٓٛز٠. 

-(. قًل املطتكبٌ يد٣ ايفتا٠ ايعاْظ ٚعالقت٘ بايتٛافل ايٓفطٞ االدتُاع2112ٞب١. )سطني، ذٖٝ -

 طزضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ص. داَع١ ادتصا٥س. -دزاض١ َٝداْٝ٘

- https://cutt.ly/WxLIHPo 

اضتتباب أَٔ ايفسد ٚاجملتُع َٔ خالٍ ايتٓػ١٦ دٚز األضس٠ ايرتبٟٛ يف (. 2114سطني، عفاف. ) -

 . داز احملُدٟ يًٓػس ٚايتٛشٜع. دد٠. االدتُاع١ٝ ٚايطبط االدتُاعٞ

. داز ايصفا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع. قًل املطتكبٌ-ايتُسد-االغرتاب(. 2111اذتُداْٞ، إقباٍ ستُد زغٝد. ) -

 األزدٕ. 

دٟ ْفطٞ َكـرتح يتدفٝـ  قًـل املطـتكبٌ     فاع١ًٝ بسْاَر إزغا(. 2112سٓتٍٛ، أمحد َٛض٢ ستُد. ) -

   ٕ طأطسٚسـ١   ٚأثسٙ ع٢ً دافع١ٝ اإلجناش َٚطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ طالب ن١ًٝ اجملتُـع ااَعـ١ دـاشا

 داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ.–دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠ص. ن١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ 

- /cutt.ly/OxxSLZJhttps:/ 

أثس ايربْـاَر إزغـادٟ يف تأنٝـد ايـرات ٚخفـل ايكًـل املطـتكبٌ يـد٣         (. 2112ارتايدٟ، أٌَ سطٕٛ. ) -

 طزضاي١ َادطتري َٓػٛز٠، داَع١ بػدادص.   طايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات

اجملًــ١ ايعًُٝــ١ يهًٝــ١ زٜــا   (. األَــٔ ايٓفطــٞ ٚتــأثريٙ عًــ٢ األبٓــا٤.   2117خطــاب، ستُــد غــفٝل. )  -

 . 464-463(، 1) 4طفاٍ،األ

األَٔ ايٓفطٞ ٚايػعٛز بايٛسد٠ ايٓفط١ٝ يد٣ املسأ٠ ايفًطط١ٝٓٝ )املطًك١ (. ۸۲٠۲خٜٛطس، ٚفا٤. ) -

 طزضاي١ َادطتري َٓػٛز٠، داَع١ عني مشظص.  ٚاألز١ًَ( ٚعالقتُٗا ببعل املتػريات 

ُّإ.. داز ٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشَبادئ ايصش١ ايٓفط١ٝ(. ۸۲۲٢ايداٖسٟ، صاحل سطني. ) -  ٜع. ع
(. دٚز املدزض١ يف تعصٜص األَٔ ايٓفطٞ يـد٣ طايبـات املسسًـ١ ايجاْٜٛـ١.     2118ايديُٝٞ، َٓري٠ َسغد. ) -

 . 54-41(، 39، )زت١ً دٌٝ ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ
ــرات ٚبعــل املــتػريات      (. 2111ايدٚضــسٟ، ادتــاشٟ بٓــت ستُــد. )    - ــ٘ مبفٗــّٛ اي ــل املطــتكبٌ ٚعالقت قً

طزضـاي١ َادطـتري َٓػـٛز٠، داَعـ١      طايبات املسس١ً ايجاْٜٛـ١ مبشافظـ١ االسطـا٤   األنادمي١ٝ يد٣ 

 املًو فٝصٌص. 
 األزدٕ. .يًٓػس ٚايتٛشٜع . داز ايفهسأصٍٛ عًِ ايٓفظ(. 2119زادض، أمحد عصت. ) -

. داز ايػــسٚم املــدخٌ إع عًــِ ايــٓفظ ايصــٓاعٞ ٚايتٓظُٝــٞ )فــازع محًــٞ(  (. 2113زجيــٛ، زْٚايــد. ) -

 يٓػس ٚايتٛشٜع.

قًـل املطـتكبٌ ٚعالقتـ٘ بطـُات ايػدصـ١ٝ يـد٣ األطفـاٍ زتٗـٛيٞ         (. 2115ايصعالٕ، إميإ محدٟ. ) -

ــٛا٤ ٚاحملتطــٓني يــد٣ أضــس بدًٜــ١       طزضــاي١ َادطــتري َٓػــٛز٠، ادتاَعــ١     ايٓطــب يف املؤضطــات اإلٜ

 اإلضال١َٝ بػص٠ص.

قتــ٘ بــبعل (. قًــل املطــتكبٌ يــد٣ طًبــ١ ايهًٝــ١ ادتاَعٝــ١  كــٌ ٚعال  2119شغــٝ ، ستُــد أمحــد. ) -

 ايه١ًٝ ادتاَعٝـ١  كـٌ.   –املتػريات: دزاض١ َٝدا١ْٝ َٔ ٚد١ٗ ْظس طالب ٚطايبات داَع١ تبٛى 

 .116 -59(، 16) ،زاضات يف ايتعًِٝ ايعايٞزت١ً د

 (. عامل ايهتب. َصس.4)ط. ايصش١ ايٓفط١ٝ ٚايعالز ايٓفطٞ(. 2115شٖسإ، ساَد عبد ايطالّ. ) -
. داز االَتشإ إطالي١ َٝدا١ْٝ يف عًِ ايٓفظ املدزضٞ َكٝاع قًل(. 2113ضاحيٞ، ض١ًُٝ. ) -

ُّإ.  بطٛط١ يًٓػس ٚايتٛشٜع. ع

https://cutt.ly/WxLIHPo
https://cutt.ly/WxLIHPo
https://cutt.ly/OxxSLZJ
https://cutt.ly/OxxSLZJ
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 . داز املٓتدب يًدزاضات ٚايٓػس. بريٚت.قًل املطتكبٌ(. 2111ضعٛد، ْاٖد. ) -

. داز ايطًٛى اإلْطاْٞ يف املٓظُات فِٗ ٚإداز٠ ادتاْب اإلْطاْٞ يًعٌُ(. 2112ضًطإ، ستُد. ) -

 يًٓػس ٚايتٛشٜع. َصس.ادتاَع١ ادتدٜد٠ 
. َهتب١ االجنًٛ َكٝاع األَٔ ايٓفطٞ )ايطُأ١ْٓٝ االْفعاي١ٝ((. 2115غكري، شٜٓب ستُٛد. ) -

 املصس١ٜ. َصس.
 . داز ايفهس ايعسبٞ. َصس.  َكٝاع قًل املطتكبٌ(. 2115غكري، شٜٓب ستُٛد. ) -
اضـ١ َٝداْٝـ٘ يـد٣ عٝٓـ١     قًل املطـتكبٌ ٚعالقتـ٘ بايصـالب١ ايٓفطـ١ٝ )دز    (. 2116غًٗٛب، دعا٤ دٗاد. ) -

طزضـاي١ َادطـتري غـري َٓػـٛز٠ص.      َٔ ايػباب يف َسانص اإلٜٛا٤ املؤقت يف َدٜٓيت دَػل ٚايطـٜٛدا٤( 

 https://cutt.ly/VxLOgBx                                               داَع١ دَػل.

 دد٠. .يًٓػس ٚايتٛشٜع ْديظ ارتطسا٤(. داز األ2.)ط األَٔ ايٓفطٞ(. 2113ايػسٜ ، ستُد. ) -

ـــا٠٤ املعاًَــ١ املدزضـــ١ٝ ٚعالقتٗــا بــاألَٔ ايٓفطــٞ يــد٣ عٝٓــ١ َــٔ    (. ۸۲۲٢ايػــٗسٟ، عبــد ا . ) - إضـ

 طزضاي١ َادطتري َٓػٛز٠، داَع١ أّ ايكس٣ص. تالَٝر املسس١ً االبتدا١ٝ٥ مبشافظ١ ايطا٥  

٘  ايٓفطٞ األَٔ(. ۸۲٠۲ايصٛاف، أَاْٞ. ) - ٙ  يإلجنـاش  بايدافعٝـ١  ٚعالقتـ ٛ  ٚاالجتـا  يـد٣  املدزضـ١  حنـ

ٟ  ٚايجايـح  األٍٚ ايص ) ايجا١ْٜٛ املسس١ً طايبات -59(، 3) 71(، زتًـ١ ايرتبٝـ١ داَعـ١ طٓطـا،    ايجـاْٛ

133  . 
ــاَر تــدزٜ  قــا٥ِ عًــ٢ َٗــازات َــا ٚزا٤ املعسفــ      (. 2118ايصــٛاف، َٓــ٢ ستُــد. )   - ١ يف تُٓٝــ١ أثــس بسْ

طزضـــاي١ َادطـــتري غـــري  ايـــتفهري االبتهـــازٟ ٚايـــتفهري ايٓاقـــد يـــد٣ طايبـــات ايصـــ  األٍٚ ايجـــاْٟٛ   

  https://cutt.ly/zxxZaBxَٓػٛز٠ص. داَع١ املٓصٛز٠.                                          
ــٌ.   - ــساٟٚ، مجٝـ ــ٘       2117)ايطٗـ ــص٠ ٚعالقتـ ــات غـ ــات يف ستافظـ ــ١ ادتاَعـ ــد٣ طًبـ ــٞ يـ ــٔ ايٓفطـ (. األَـ

-979(، 2) 15زتًــ١ نًٝــ١ ايرتبٝــ١ ادتاَعــ١ اإلضــال١َٝ،   باجتاٖــاتِٗ حنــٛ االْطــشاب اإلضــسا٥ًٝٞ. 

1113  . 

. داز املط١ًٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع. األَٔ ايٓفطٞ َفَٗٛ٘ ٚأبعادٙ َٚعٛقات٘(. 2113ايعاشَٞ، اليف. ) -

 ايهٜٛت. 

 ايُٓٛذز باضتدداّ ٚاالنت٦اب ايكًل بني ايتُٝٝص(. ۸۲۲۸رتايل، أمحد; ايـسَٝض، َـٞ. )عبد ا -

 . 566-564(، 4) 12اجمل١ً املصس١ٜ يًدازضات ايٓفط١ٝ،. ايٛدداْٞ املعسيف
 (. األَٔ ايٓفطٞ أبعادٙ ٚستددات٘ َٔ ايطفٛي١ إع  2116عبد ا ، أسالّ; ٚغسٜت، أغسف. ) -

 . 177-77(، 73) 23زت١ً ايرتب١ٝ املعاصس٠،ايسغد "دزاض١ َكاز١ْ".  -
. داز ايٛفا٤ ايكا١ْْٝٛ. دزاض١ يف عًِ االدتُاع ايٓفطٞ –ايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ  (.2111عسبٞ، عصُت. ) -

 َصس.
(. ايتطاَض ٚعالقت٘ بايٛعٞ بايرات ٚاألَٔ ايٓفطٞ يد٣ طًب١ 2119عفٝفٞ، أمسا٤ فازٚم. ) -

 . 213-163(، 115) 34زت١ً ايدزاضات تسب١ٜٛ ْٚفط١ٝ،ادتاَع١. 
ًّٜا،(. 2119عكٌ، ٚفا٤. ) - طزضاي١ َادطتري غري  األَٔ ايٓفطٞ ٚعالقت٘ مبفّٗٛ ايرات يد٣ املعاقني بصس

 https://cutt.ly/nxx0Staَٓػٛز٠ص. ادتاَع١ اإلضال١َٝ بػص٠.                  

 (. داز ايفهس يًٓػس ٚايتٛشٜع. األزدٕ.  4)ط. ايصش١ ايٓفط١ٝ(. 2111ايعٓاْٞ، سٓإ. ) -

ايــسفل ايٛايــدٟ ٚاألفهــاز ايالعكالْٝــ١ ٚقًــل املطــتكبٌ يــد٣  –إدزاى ايكبــٍٛ (. 2111ايعٓــصٟ، خايــد. ) -

 طزضاي١ دنتٛزاٙ َٓػٛز٠، داَع١ أّ ايكس٣ص.  ع١ٓٝ َٔ طالب داَع١ اذتدٚد ايػُاي١ٝ
 . داز ايستب ادتاَع١ٝ. يبٓإ.  اإلضالّ ٚايصش١ ايٓفط١ٝ(. 2111ايسمحٔ ستُد. ) ايعٝطٟٛ، عبد -

https://cutt.ly/VxLOgBx
https://cutt.ly/zxxZaBx
https://cutt.ly/nxx0Sta
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 مبد١ٜٓ ايجا١ْٜٛ املسس١ً ٚطايبات طالب يد٣ ايٓفطٞ األَٔ. (۸۲٠٣). عبدايعصٜص ، ايػاَدٟ -

 .١۲۲-١٠٠ ،(٠۲٢) ۸٢.ايرتب١ٝ ن١ًٝ زت١ً .ايدَاّ
بايتٛافل ايٓفطٞ يد٣ ع١ٓٝ َٔ ايطًب١ َـٔ  املطتكبٌ ٚعالقت٘ قًل (. 2113. )إبساِٖٝ َػين، ايػاَدٟ -

 طزضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ص. داَع١ املًو عبد ايعصٜص. ختصصات داَع١ٝ

- https://cutt.ly/Yxx9xKx 

ًـل املطـتكبٌ   (. تـأثري ايتٓػـٝط ايتهـْٛٞ يف ق   2112ايػسٜسٟ، أمحد ٜاضني; صاحل، عًـٞ عبـد ايـسسِٝ. )    -

.                                                             497-417(، 4-3) 2زتًـــــ١ ايعُٝـــــد،"دزاضـــــ١ ضـــــببٝ٘ َكازْـــــ١ بـــــني داَعـــــ١ ضـــــبٝإ ٚايكادضـــــ١ٝ".   

https://cutt.ly/Xxx4vwx 

(. قًــل املطــتكبٌ ٚعالقتــ٘ بصــٛز٠ ادتطــِ يــد٣ طايبــات َعٗــد ايرتبٝــ١         2116غصايــٞ، عبــد ايكــادز. )   -

 .  97-91(، 15) اجمل١ً األنادمي١ٝ يًدزاضات االدتُاع١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ،ايبد١ْٝ ٚايسٜاض١ٝ. 
األَــٔ ايٓفطــٞ يــد٣ طــالب املسسًــ١ ايجاْٜٛــ١ مبدٜٓــ١ ٚد َــدْٞ ٚالٜــ١         (. ۸۲٠۸ايكاضــِ، غاٜــ١. )  -

طزضـاي١ َادطـتري َٓػـٛز٠،     ٚعالقت٘ بايتشصٌٝ ايدزاضٞ ٚبعل املـتػريات ايدميٛغسافٝـ١   ادتصٜس٠

 داَع١ ارتسطّٛص. 
قًل املطتكبٌ ٚعالقت٘ بصٛز٠ ادتطِ َٚفّٗٛ ايرات يد٣ ساالت ايـبرت  (. 2119ايكاضٞ، ٚفا٤ ستُد. ) -

 طزضاي١ َادطتري َٓػٛز٠، ادتاَع١ اإلضال١َٝ بػص٠ص.   بعد اذتسب ع٢ً غص٠
ايٓفطٞ ٚعالقت٘ بكًل املطتكبٌ يد٣ املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف تسبٝـ١ قصـب١   (. 2116ايكساي١، بالٍ مجاٍ. ) -

 طزضاي١ َادطتري َٓػٛز٠، داَع١ َؤت١ص.   ايهسى

ايدافع يإلجناش ٚعالقت٘ بكًل املطتكبٌ يد٣ ع١ٓٝ َٔ طالب داَع١ أّ (. 2112ايكسغٞ، ستُد. ) -

 ّ ايكس٣ص. طزضاي١ َادطتري َٓػٛز٠، داَع١ أ ايكس٣

قًـل املطــتكبٌ ْٚـٛع اضــرتاتٝذٝات ايتعاَــٌ يـد٣ عٝٓــ١ َـٔ ايػــباب ايــرنٛز     (. 2117قـٝظ، سسٜــصٟ. )  -

ــصٚاز  ــٔ ايــ ــأخسٜٔ عــ ــ١ًٝ.       املتــ ــٝاف املطــ ــد بٛضــ ــ١ ستُــ ــٛز٠ص. داَعــ ــري َٓػــ ــتري غــ ــاي١ َادطــ طزضــ

https://cutt.ly/uxx6ndL 

مسـات ايػدصـ١ٝ ٚعالقتٗـا بكًـل املطـتكبٌ يـد٣ ايعـاًَني بصـٛز٠         (. 2118نسَٝإ، صـالح محٝـد. )   -

 طزضاي١ دنتٛزاٙ َٓػٛز٠، األنادمي١ٝ ايعسب١ٝ املفتٛس١ص.   َؤقت١ َٔ ادتاي١ٝ ايعساق١ٝ يف أضرتايٝا

بعل املتػريات املستبط١ بكًل املطتكبٌ يد٣ عٝٓ٘ َٔ املساٖكني، دزاض١ (. 2116َطعٛد، ضٓا٤. ) -

 تٛزاٙ َٓػٛز٠، داَع١ طٓطاص. طزضاي١ دن تػدٝص١ٝ
قًل املطتكبٌ ٚعالقت٘ بهٌ َٔ فاع١ًٝ ايرات َٚطت٣ٛ ايطُٛح (. 2119املػٝدٞ، غايب بٔ ستُد. ) -

 طأطسٚس١ دنتٛزاٙ َٓػٛز٠، داَع١ أّ ايكس٣ص.  يد٣ ع١ٓٝ َٔ طالب داَع١ ايطا٥ 

ٚاملساٖكات: دزاض١ َكاز١ْ االَٔ ايٓفطٞ ٚقًل املطتكبٌ يد٣ املساٖكني (. 2119املطريٟ، َساّ ضعد. ) -

 داَع١ ْاٜ  ايعسب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ. طزضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ص. تٓبؤ١ٜ

- https://cutt.ly/cnegOL9 
. َهتبــ١ ايفــالح يًٓػــس ايصــش١ ايٓفطــ١ٝ َفَٗٛٗــا ٚاضــطساباتٗا(. 2115املطــريٟ، َعصــ١َٛ ضــٌٗٝ. ) -

 ٚايتٛشٜع. ايهٜٛت. 

 (. َصس.3زتُع ايًػ١ ايعسب١ٝ )ط. املعذِ ايٛضٝط،(. 1998املعذِ ايٛضٝط. ) -

(. األَــٔ ايٓفطـٞ ٚعالقتــ٘ بكًــل املطــتكبٌ يـد٣ عٝٓــ١ َــٔ املــساٖكني َــٔ   2116ٖـاْٞ، أمحــد فدــسٟ. )  -

 . 422-383 (،44) 1زت١ً ن١ًٝ اآلداب،ايٓٗط١". -ضانين َٓطكيت: "زابع١ ايعد١ٜٚ
ُّإ.2)ط. إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ(. 2115اهلٝيت، خايد. ) -  (. داز ٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع. ع

https://cutt.ly/Yxx9xKx
https://cutt.ly/Yxx9xKx
https://cutt.ly/Xxx4vwx
https://cutt.ly/Xxx4vwx
https://cutt.ly/uxx6ndL
https://cutt.ly/uxx6ndL
https://cutt.ly/cnegOL9
https://cutt.ly/cnegOL9
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