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 االّ ٚ االب سٝا٠ ظٛد٠ عالقتٗا ٚ االضاض١ٝ املسس١ً تالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١
 حي٢ٝ صباح بإ د.

 ايدٜٔ صالح داَع١
 االضاع ايرتب١ٝ ن١ًٝ
 االطؿاٍ زٜاض قطِ

  ايبشح: َطتدًص
 نٌ بني ٚايعالق١ االضاض١ٝ املسس١ً تالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١ َطت٣ٛ ع٢ً ايتعسف ع٢ً اؿايٞ ايبشح اضتٗدف

 ايجك١ يف ايؿسٚم ع٢ً ايتعسف نريو ايتالَٝر, يد٣ بايٓؿظ بايجك١ االّ سٝا٠ دٛد٠ ٚ يالب اؿٝا٠ دٛد٠  َٔ

 تًُٝر ( 120) فُٛعٗا ٜبًؼ ع١ٓٝ ع٢ً اؿايٞ ايبشح  اغتٌُ ؾكد ايعُس, ٚ اؾٓظ َتػري عطب بايٓؿظ

 /إْاخ( )ذنٛز اؾٓظ ع٢ً َٛشعني ٚاالطساف, املسنص ازبٌٝ تسب١ٝ َدٜس١ٜ مبدازع املًتشكني َٔ ٚتًُٝر٠

 بٓا٤  مت ؾكد ايتالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١ يكٝاع أَٗاتِٗ. ٚ آبا٥ِٗ عٔ ؾطال بايتطاٟٚ ضٓٛات( 8/10) ٚبعُس

 يًعاّ ايعامل١ٝ ايصش١ َٓع١ُ عٔ اؿٝا٠ دٛد٠ َكٝاع ع٢ً االعتُاد ٚ ج١ايباس قبٌ َٔ بايٓؿظ يًجك١ َكٝاع

 . يًُكٝاضني ١ايطاٜهَٛرتٜ اـصا٥ص َٔ ايتشكل بعد 2008
 ازتباط دٛدٚ ٚ. بايٓؿظ ايجك١ َٔ عاٍ مبطت٣ٛ ايتالَٝر متتع ايبشح ْتا٥ر خالٍ َٔ ظٗس قد ٚ االضتٓتادات:

  ٓؿظايب جك١ايٚ ٚاألّ األب سٝا٠ دٛد٠ بني إسصا٥ٝا داٍ
 .بايٓؿظ ايجك١ بصٚؽ يف دٚز َٔ ي٘ ملا ايعُس١ٜ املسس١ً سادات إغباع تأنٝد .1 :ايتٛصٝات

 عٔ ايرتؾ١ٝ ضبٌ ٚتٛضٝع يًُذتُع ايطسٚز١ٜ ٚاالقتصاد١ٜ االدتُاع١ٝ اـدَات تٛؾري ضسٚز٠ .2                 

 سٝاتِٗ ظٛد٠ األؾساد غعٛز َطت٣ٛ يصٜاد٠ األضس٠
 االّ. نعٌُ  أخس٣ َٚتػريات اؿٝا٠ دٛد٠ بني ايعالق١ إجياد اىل تٗدف أخس٣ دزاضات إدسا٤ .1 املكرتسات:

 كتًؿ١ عُس١ٜ َساسٌ ع٢ً ٚيهٔ اؿاي١ٝ يًدزاض١ مماثً٘ دزاضات إدسا٤ .2                
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SUMMARY OF THE RESEARCH: 
THE CURRENT RESEARCH AIMED TO IDENTIFY THE LEVEL OF SELF-
CONFIDENCE OF THE STUDENTS IN THE BASIC STAGE AND THE RELATIONSHIP 

BETWEEN THE QUALITY OF LIFE OF THE FATHER AND THE QUALITY OF LIFE OF 

THE MOTHER WITH SELF-CONFIDENCE IN THE STUDENTS, AS WELL AS 

IDENTIFY THE DIFFERENCES IN SELF-CONFIDENCE ACCORDING TO GENDER 

VARIABLE AND AGE, THE CURRENT RESEARCH INCLUDED A SAMPLE OF 120 

STUDENTS (MALES AND FEMALES) ENROLLED IN THE SCHOOLS OF THE 

DIRECTORATE OF EDUCATION OF ERBIL THE CENTER, AND THE  ROUND,  
DISTRIBUTED ON THE BASE OF SEX (MALE / FEMALE) AND AGE (8 TO 10 YEARS 

OLD) EQUALLY AS WELL AS THEIR PARENTS. THYSELF-CONFIDENCE 

MEASUREMENT IS FOR STUDENTS, AND THAT THE SELF-CONFIDENCE 

MEASUREMENT BUILT BY THE RESEARCHER, DEPENDING ON THE QUALITY OF 

LIFE FROM WORLD HEALTH ORGANIZATION FOR THE YEAR 2008 AFTER 

ASCERTAINMENT OF THE PSYCHOMETRIC FOR BOTH MEASUREMENTS. 
CONCLUSIONS: THE RESULTS SHOWED THAT CHILDREN ENJOYED A HIGH 

LEVEL OF SELF-CONFIDENCE. AND A SIGNIFICANT CORRELATION BETWEEN 

THE QUALITY OF LIFE OF THE FATHER AND MOTHER AND SELF-CONFIDENCE 

STATISTICALLY. 
RECOMMENDATIONS: 
 1. CONFIRMATION OF SATISFYING THE NEEDS OF THE AGE GROUP BECAUSE 

OF ITS ROLE IN THE EMERGENCE OF SELF-CONFIDENCE.  
2. THE NECESSITY OF PROVIDING THE NECESSARY SOCIAL AND ECONOMIC 

SERVICES OF THE SOCIETY AND EXPANDING THE MEANS OF ENTERTAINMENT 

OF THE FAMILY TO INCREASE THE LEVEL OF THE INDIVIDUAL'S SENSE OF 

QUALITY OF LIFE. 
PROPOSALS: 
 1. CONDUCTING OTHER STUDIES AIMING TO FIND THE RELATIONSHIP 

BETWEEN QUALITY OF LIFE AND OTHER VARIABLES SUCH AS MOTHER'S WORK. 
 2. CONDUCT SIMILAR STUDIES TO THE CURRENT STUDY, BUT AT DIFFERENT 

STAGES OF AGES. 
 
 :ايبشح ػه١ًَ

 ٚمٛ ذات٘ مٛ ايؿسد باػاٙ تتُجٌ اييت ايؿسد غدص١ٝ تهاٌَ مسات َٔ مس١  بٛصؿٗا  بايٓؿظ ايجك١ تعد

 ْؿط٘ عٔ ايؿسد بؿهس٠ تستبط اييت املؿاِٖٝ َٔ . (27 ،ص 1986، ٞ)ايبدزاْ اـاص١ بكابًٝات٘ ٚإمياْ٘ اآلخسٜٔ

 ع٢ً ٚاالعتُاد ايرات اسرتاّ َجٌ ايطؿٌ يػدص١ٝ االجياب١ٝ اؾٛاْب َععِ  بُٖٓٛا تُٓٛ ٚ بٗا تستبط اييت

 ،ص 1978، عالّ )أبٛ  اجملتُع َع ٚاالْدَاز ٚايتٛاؾل ايرات ٚؼكٝل ايراتٞ ٚاالضتكالٍ املطؤٚي١ٝ ٚؼٌُ ايٓؿظ

 ؾإٔ بايسضا َتط١ُ ايؿهس٠ ٖرٙ ناْت ؾاذا ضًٛن٘ يف تؤثس اييت ايعٛاٌَ أِٖ َٔ ْؿط٘ عٔ ايؿسد ؾهس٠  تعد . ( 23

 . ( 28 ،ص 1967، )ؾُٗٞ اجملتُع ٚ  األضس٠ أؾساد َع ايتٛاؾل اىل ٜدؾع٘ ذيو
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 املتهاٌَ ايُٓٛ عٓ٘ ٜٓتر ايرٟ  املؿاِٖٝ َٔ ايهجري َع ٚثٝكا ازتباطا ٜستبط اؿٝا٠ دٛد٠ َؿّٗٛ  ٜستبط

 . (  365- 364 ،ص 1975 ،)ايكٛصٞ ، ٚاؾط١ُٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايعك١ًٝ ايٓؿط١ٝ ظٛاْبٗا اإلْطا١ْٝ يًػدص١ٝ
 ايطؿٌ ثك١ ٚ األضس٠ بٗا تتُتع اييت اؿٝا٠ دٛد٠ بني ايعالق١ يتكصٞ قاٚي١ اْ٘ يف اؿايٞ ايبشح َػه١ً ٚتهُٔ

 عٓد ايػدص١ٝ يف االجياب١ٝ اؾٛاْب َٔ نجري بٗا تستبط اييت ١ُٗامل املؿاِٖٝ َٔ ٚاسدا ٜعد ايرٟ بٓؿط٘

 ايجك١ يُٓٛ امل١ُٗ املؤغسات َٔ ٚاسد ايطؿٌ سادات إغباع إ اىل ايٓؿط١ٝ ايٓعسٜات َٔ نجري تػري األطؿاٍ.اذ

 ٘بٓؿط ايطؿٌ بجك١ ٜؤثس ضٛف ٖرا ؾٌٗ أطؿاهلا سادات ٚتػبع سٝاتٗا ظٛد٠ تػعس األضس٠ ناْت .ؾإذا بايٓؿظ
 .اجياب١ٝ بعالق١ َعٗا ٜستبط ٚ

 ايبشح: أ١ُٖٝ
 تبًٛز يف اضاع دٚز هلا ٜهٕٛ اييت يًػدص١ٝ االٚىل ايبرٚز ٚضع َسس١ً ايؿسد سٝا٠ يف االبتدا١ٝ٥ املسس١ً تعترب

 تػهٌٝ يف ،ٚأثسٖا ايطًِٝ ايتٛدٝ٘ مٛ ضًٛنِٗ ٚتٛدٝ٘ ايطًب١ َساقب١ يف املسس١ً ٖرٙ ا١ُٖٝ تهُٔ اذ , َالقٗا

 ،أَٚٓبططَا ؾٝٓػأ األضاض١ٝ ايػدص١ٝ مسات ؾٝٗا تتهٕٛ سٝح إجيابا اٚ ضًبا ايؿسد غدص١ٝ

 ) ايب١٦ٝ َع ٚصساع٘ ايطؿٌ تؿاعٌ ْتٝذ١ يًػدص١ٝ ايٓٗا٥ٞ ايػهٌ ٜٚتشدد خٝايٝا اٚ ،ٚاقعٝا،َطتهَٝٓااْطٛا٥َٝا
 َٚا ، األضس٠ ْطام ضُٔ ؿٌايط هلا ٜتعسض اييت اـربات إ ع٢ً  ايٓؿظ عًُا٤ أزا٤  تتؿل.( 4 ص ، 1987 شٜد، أبٛ

 احملٝط١ ايب١٦ٝ جيعٌ َا ٖٚرا ، ٚايٓؿطٞ االدتُاعٞ منٛٙ يف األضاض١ٝ  املؤثسات أبسش َٔ ٜعد ؾٝٗا ٜهتطب

 اؿٝا٠ إىل ْٚعست٘ اػاٖات٘ ايطؿٌ،ٚتهٜٛٔ غدص١ٝ تػهٌٝ يف املؤثس٠ ايعٛاٌَ أِٖ َٔ األضس٠ ٚأُٖٗا بايطؿٌ

 ت١ُٝٓ تطتٗدف ٚظا٥ـ بعد٠ تكّٛ دٜٓاَٝه١ٝ س١ٝ ادتُاع١ٝ َٓع١ُ بصؿتٗا .ؾاألضس٠ (20،ص 2001)ايالَٞ،

 زعا١ٜ تتٛىل ؾٗٞ َعني، فتُع اىل  تٓتُٞ ثكاؾ١ٝ ادتُاع١ٝ نػدص١ٝ ٚتهٜٛٓ٘ ٚأؾهازٙ ٚقُٝ٘ ايطؿٌ اػاٖات

 ايتطبٝع ع١ًُٝ ٚتتٛىل ، عا١َ بصؿ١ سٝات٘ تػهٌٝ ٚيف غدصٝت٘ بٓا٤ يف أثسا ٚأعُكٗا ايؿرتات أِٖ يف ايؿسد

 2001، )داغطتاْٞ يًُذتُع ايجكايف اإلطاز يف  ٚتصسؾات٘ ضًٛن٘ ٚتساقب ايطًٛن١ٝ األمناط ٚتهطب٘ الدتُاعٞا

 إنطاب يف  تطِٗ اييت ايعٛاٌَ إسد٣ ٚإخٛت٘ ايطؿٌ ٚبني ٚٚايدٜ٘ ايطؿٌ بني االجياب١ٝ ايعالق١ تعد(.164،ص

 إ إؾسادٖا َٔ ؾسد نٌ أَاّ ايؿسص١ تٝحت بػهٌ ٚايٛد ايصساس١ ع٢ً ايكا١ُ٥ ؾايعالق١ بايٓؿظ ايجك١ ايطؿٌ

 ٚاالْطشاب ناـٛف ايطًٛن١ٝ املػانٌ َٔ نجري عٔ ٜٚبعدٙ بٓؿط٘ ايجك١ ايطؿٌ تهطب ،ٚ عس١ٜ ٜسٜد عُا ٜعرب

 ي٘ ٜطُٔ  َتٓاضل ٚ َٚٛثٛم ثابت ادتُاعٞ قٝط اىل حيتاز ؾايطؿٌ. ( 56 ،ص1983، قٓاٟٚ ) ٚايعدٚإ ٚايرتدد

 بني املطتكس٠ ؾايعالق١ ، بٓؿط٘ ثكت٘ يف أضاض١ٝ عٛاٌَ األبٜٛٔ بني ايعالق١ ٚاضتكساز ٌايطؿ تكبٌ ٜٚعد ، ايدعِ

 َٚكبٍٛ َسغٛب غدص اْ٘ ٜػعس ٚػعً٘ ، بايٓؿظ ايجك١ ايطؿٌ تهطب ٚايتؿاِٖ االسرتاّ ع٢ً املب١ٝٓ األبٜٛٔ

 بايٓؿظ ؾايجك١ ، (427ص، 2002، )زضٛإ َع٘ ٚايتؿاعٌ اجملتُع َع االْدَاز ع٢ً انرب قاب١ًٝ يدٜ٘ تهٕٛ نُا

 ؾايػدص عاّ بػهٌ بايطًٛى ٚتستبط ايط١ٜٛ ايػدص١ٝ َعاٜري ٚإسد٣ األضاض١ٝ ايػدص١ٝ مسات إسد٣ متجٌ

 اآلخسٜٔ َع ايتؿاعٌ ع٢ً قادز ٖٚٛ ،  باالْطالم ٚزغب١ اٖتُاَا أنجس ٜهٕٛ ٚباآلخسٜٔ بٓؿط٘ ثك١ يدٜ٘ ايرٟ

 ٖٚٞ ٚأخالق١ٝ تسب١ٜٛ ق١ُٝ بايٓؿظ ايجك١ اعتباز ميهٔ راٚهل .(332 ص ،1976، ؾُٗٞ ) َعِٗ ٚايعطا٤ ٚاألخر

 ع٢ً قادزا ، ٚػعً٘ ايٓذاح ع٢ً قادزا ػعً٘ بٓؿط٘ ايطؿٌ ثك١ ٚإ عَُٛا اؿٝا٠ يف يًؿسد ايٓذاح دٖٛس

 (. 31 ،ص 1978 ، عالّ أبٛ )  َٗاز٠ إٟ انتطاب
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 إ سٝح ايٛدٛدٟ اإلْطاْٞ ايتٛد٘ يف صاٚخصٛ ايٓؿظ عًِ يف االجياب١ٝ املؿاِٖٝ ضُٔ اؿٝا٠ دٛد٠ َؿّٗٛ ٜعد

 اييت ايٛد٘ تعبريات ع٢ً ٜٓعهظ ٖٚرا ، ايٓؿطٞ ٚايسضا ٚايساس١ ٚاألَٔ باؿب ايؿسد غعٛز تتطُٔ اؿٝا٠ دٛد٠

 ٚفتُع٘ ْؿط٘ َع ٚايتٛاؾل ايٓؿط١ٝ بايصش١ ايؿسد متتع ع٢ً دالي١ ٖٚٞ ٚايطشو االبتطاّ عالَات عًٝٗا تعٗس

 سٝا٠ دٛد٠ تستبط ٚ.( 89 ،ص 1988 ، ايكٝطٞ ) اآلخسٜٔ َٔ باالسرتاّ ٚغعٛزٙ ايٓادح ٌايتعاَ ع٢ً قدزت٘ ٚ ،

 تؤدٟ قد ايؿسد سٝا٠ يف اؿب َجٌ امل١ُٗ االْؿعاالت إ اىل 1983 نُاٍ ٜػري اذا يإلْطإ ايٛدداْٞ باؾاْب ايؿسد

 ع٢ً تعٌُ ٚايٓادش١ ٚايصادق١ اؿ١ُُٝ ايعالقات إ اذا (.122ص ،1983 نُاٍ سٝات٘) ظٛد٠ ايؿسد ايػعٛز اىل

 يًؿسد  ٚضعادتٗا اؿٝا٠ دٛد٠  .تتشكل ( 22 ،ص 1990، )بػري بايطعاد٠ ٚايػعٛز اؿٝا٠ عٔ ايٓؿطٞ ايسضا ؼكٝل

 ايػعٛز عدّ إىل ٜؤدٟ ؾاْ٘ ذيو خالف ظٗس ٚاذا ٚضعاد٠ الاشا أنجس ايؿسد ػعٌ إْٗا ،نُا ذات٘ حيكل سُٝٓا

 . ( 26 ،ص 1988، )صاحل اؿٝا٠ ظد٣ٚ
 ٚ ايٛددا١ْٝ ايعالقات َٓٗا اإلْطإ عٓد اؿٝا٠ دٛد٠ ؼكل  يف تطِٗ عدٜد٠ َتػريات ٖٓاى إ ْالسغ ٖٓا َٚٔ

 َتٛاضع١ قاٚي١ اْ٘ يف اؿايٞ ايبشح أ١ُٖٝ تهُٔ ٚ ايرات ؼكٝل ٚ ايٓؿظ عٔ ايسضا ٚ اإلْطا١ْٝ ايعالقات

 ٖرٙ يف تأثري اؿٝا٠ ؾٛد٠ إ ٌٖ آخس مبع٢ٓ ١ٝدٜٓاَٝه عالق١ ٖٞ ايعالق١ ٖرٙ :ٌٖ ايطؤاٍ عٔ يإلداب١

 غدص١ٝ تػهٌٝ يف ٜطِٗ ايرٟ بايٓؿظ ايجك١ ٖٛ َِٗ َتػري بني يًعالق١ متٗٝد١ٜ دزاض١ خالٍ َٔ املتػريات

   األتٞ: خالٍ َٔ اؿايٞ ايبشح أ١ُٖٝ تربش ٚ .نُا األضس٠ سٝا٠ ظٛد٠ ايطؿٌ
 د.ايؿس غدص١ٝ بٓا٤ يف ٚدٚزٖا بايٓؿظ ايجك١ ا١ُٖٝ -1
 ايٓؿظ. عًِ فاٍ يف اؿدٜج١ املؿاِٖٝ َٔ ٜعد ايرٟ اؿٝا٠ دٛد٠ َؿّٗٛ ايبشح ٜتٓاٍٚ -2

  ايبشح اٖداف
 : اىل اؿايٞ ايبشح ٜطتٗدف
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  :املصطًشات ؼدٜد
  بايٓؿظ :ايجك١أٚال

 اػاٙ ٜتطُٔ ٚايرٟ ، ٚاالدتُاع١ٝ ايٓؿط١ٝ نؿاٜت٘ مٛ ايؿسد اػاٙ اْٗا-: ( 1978) عالّ أبٛ عالّ ابٛ تعسٜـ .1

 ، عالّ )أبٛ أٖداؾ٘ ٚبًٛؽ َػهالت٘ ٚسٌ ، ايب١ٝ٦ٝ ملتطًبات٘ َٚٛادٗت٘ سادت٘ ؼكٝل ع٢ً قدزت٘ مٛ ايؿسد
  . ( 142ص ،1978

 ، أَٛزٙ تطٝري يف عًٝٗا ٚاالعتُاد ٚقدزت٘ ْات٘ٚبإَها بٓؿط٘ ايؿسد إميإ إْٗا-: (1989) ايهبٝطٞ تعسٜـ .2
 اآلخسٜٔ ْكد َٔ االدتُاع١ٝ املٛاقـ يف ٚاـذٌ بايٓكص ايػعٛز ٚعدّ ، ايٓؿطٞ ٚاالط٦ُٓإ باألَٔ ٚاإلسطاع

 َٔ َكبٍٛ بأْ٘ ٚايػعٛز ، يًُطاعد٠ طًبا اٚ خٛؾا إعُاي٘ ممازض١ يف بايبد٤ ايرتدد ٚعدّ ، َػهالت٘ َٚٓاقػ١ ي٘

 . ( 213 ص 1989، ايهبٝطٞ) اآلخسٜٔ
 ايػعٛز ٚعدّ ، أَٛزٙ تطري يف ْؿط٘ ع٢ً ٚاالعتُاد ٚقدزات٘ بإَهاْات٘ ايؿسد َعسؾ١-(: 1990) املٗداٟٚ تعسٜـ .3

 . ( 30 ص 1990، )املٗداٟٚ اآلخسٜٔ ْكد َٔ اـٛف ٚعدّ ، االدتُاع١ٝ املٛاقـ يف اـذٌ اٚ بايٓكص
 ايٓؿطٞ ايتٛاؾل ،ٚؼكٝل ايرات١ٝ أَٛزٙ تدبري ع٢ً قادز بأْ٘ ايؿسد ٛزغع-(:  2001) ٚايصٜادٟ اـطٝب تعسٜـ .4

 . (49،ص 2001، ٚايصٜادٟ )اـطٝب ايٛايدٜٔ  َع ٚغاص١ ٚاالدتُاعٞ
 ٚاالعتُاد قدزات٘ ٚ بإَهاْات٘ ٚ إمياْ٘ ٚ ايؿسد َعسؾ١ :ٖٛ بايٓؿظ ايجك١ ١ايباسج تعسف ضبل َا خالٍ َٔ ٚ

 . االدتُاع١ٝ املٛاقـ يف ايٓكص اٚ باـذٌ ايػعٛز ّعد .ٚ أَٛزٙ تدبري يف ْؿط٘ ع٢ً
   بايٓؿظ ايجك١ قٝاع ادا٠ ع٢ً ايطؿٌ عًٝٗا حيصٌ اييت ايه١ًٝ يدزد١:ااإلدسا٥ٞ ايتعسٜـ 

 - : اؿٝا٠ دٛد٠ َؿّٗٛ: ثاْٝا
 َطت٣ٛ اىل تطُٛ ٚقد ، ٚنٝؿا نُا اإلْطا١ْٝ ٚايسغبات اؿادات إغباع عٔ تٓػأ ساي١-(:1982) بدٟٚ .تعسٜـ1

 . ( 91 ص 1982، )بدٟٚ ايٓؿطٞ ايسضا
 باالػاٙ ٚاإلسطاع اؿٝا٠ يػسض ايٛاضح االضتٝعاب ع٢ً ايتأنٝد-:((RUFF,1989 (1989) زاٜـ تعسٜـ .2

 . (RUFF,1989,P.1074) ٖدف ذات اؿٝا٠ بإٔ يًػعٛز َؤغسات بٛصؿٗا ٚايكصد١ٜ
 ٚتطتُس ايدٚاؾع إغباع َٔ تٓػأ ٖٚٞ ٚاإلغباع ٚايسضا ٚاهلٓا٤ املدح َٔ ساي١-(:1990) ٚايهؿاْٞ دابس تعسٜـ .3 

  .(1485 ص ، 1990، ٚايهؿاْٞ دابس) ايٓؿطٞ ايسضا َطت٣ٛ اىل
 ملؿسداتٗا األٖداف ٚؼكٝل اؿٝا٠ يف املع٢ٓ ٚؼكٝل ٚايسضا بايطعاد٠ ايؿسد غعٛز:اؿٝا٠ دٛد٠ ١ايباسج تعسف ٚ

 . اإلْطا١ْٝ زغبات٘ ٚ يدٚاؾع٘ اإلْطإ إغباع َٔ تٓػا دٛاْبٗا.اييت بهٌ
 َكٝاع ؾكسات ع٢ً إدابات٘ خالٍ َٔ ( ٚاألّ )األب ايؿسد عًٝٗا حيصٌ اييت ايه١ًٝ ايدزد١ : اإلدسا٥ٞ ايتعسٜـ

 . اؿٝا٠ دٛد٠
 ايطابك١: ايدزاضات ٚ ايٓعسٟ االطاز

 ايٓعسٟ :االطازاٚاَل
 بايٓؿظ: ايجك١ ؾطست اييت أ.ايٓعسٜات

 يف .تعتُد ايعًُا٤ َٔ َتبا١ٜٓ أزا٤ ٖٓاى ؾإ َصطًشا اٚ َؿَٗٛا َٓاقػ١ عٓد ايٓؿظ عًِ فاٍ يف اؿاٍ ٖٛ نُا
 ضٓعسض هلرا .ٚ املٓش٢ ٖرا عٔ ايٓؿظ يف ايجك١ َؿّٗٛ ٜػر ال .ٚ إيٝٗا ٜٓتُٕٛ اييت َدازضِٗ ع٢ً أضاضٗا



 االّ ٚ االب سٝا٠ ظٛد٠ عالقتٗا ٚ االضاض١ٝ املسس١ً تالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١
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 ايٓؿطٞ ايُٓٛ ٚ اؿادات ايٓؿطٞ تشًٌٝاي ْعس١ٜ َٓٗا بايٓؿظ ايجك١ تٓاٚيت اييت ايٓعسٜات َٔ جملُٛع١

 . ايطُات ْعس١ٜ ٚ ايطًٛن١ٝ ايٓعس١ٜ ٚ االدتُاعٞ
 -: ايٓؿطٞ ايتشًٌٝ ْعس١ٜ 

 (االع٢ً االْا (EGO) (،االْاID) اهلٛ : ٖٞ ايبعض بعطٗا َع َتؿاع١ً تسانٝب ثالث١ اىل  ايػدص١ٝ ؾسٜٚد قطِ
(SUPER EGO)ٚ ٛايٓؿط١ٝ ايطاق١ َصدز  ٖٛ ٚ ايٛالد٠ عٓد ايػدص١ٝ ب١ٝٓ يف األعُل ايصُِٝ يف ٜٛدد اهل ٚ، 

 سادات٘ تًب١ٝ ع٢ً تعٛد ايرٟ ايطؿٌ ؾإ ٖٓا َٚٔ ، العكال١ْٝ بصٛز٠  ٜٚأخر ٜسٜد ؾٗٛ ايؿٛض٢ ساي١ ميجٌ

 ايطؿٌ قاٚي١ ،ٚعٓد ٚاتهايٝا أْاْٝا طؿاًل ٜٓػأ اجملتُع َٚعاٜري قٛاعد عٔ ايٓعس بػض َطتُس٠ بصٛز٠

 اٚ عدا٥ٝا طؿال ٜصبح قد ،ٚبايتايٞ ٚزغبات٘ ؿادات٘ اجملتُع أؾساد تًب١ٝ بعدّ ٜصطدّ اجملتُع َع االْدَاز

 ع٢ً قدزت٘ ٚعدّ اجملتُع أؾساد َع ايتعاٜؼ يف صعٛب١ ٜٛاد٘ ٘يهْٛ ٚذيو بٓؿط٘ ٚاثل ٚغري َٓعصال طؿال

 خيتاز ؾٗٛ اؿكٝك١ ملبدأ ًاطبك ٜػتػٌ ٖٚٛ ٚاع َطت٣ٛ يف ايٛظا٥ـ تؤدٟ ؾٗٞ األْا ايصعٛب١،أَا ٖرٙ ؽطٞ

 Bassera) ساداتٗا ٚتػبع بطال١َ اْدؾاعاتٗا اهلٛ تؿسؽ إ ميهٔ ظسف اٟ ٚؼت َت٢ يٝكسز ايٛاقع

&Smith,2001,p454) 

 ٖرٙ ؾؿٞ َٚٓطكٞ ٚٚاقعٞ َطبٛط ٖٛ ٚ اـازدٞ ايعامل َٔ ايكسب بطبب عدٍ ايرٟ أهلٛ َٔ دص٤ االْا إ

 مبا زغبات٘ ضبط ع٢ً  تعٜٛدٙ األضس٠ ؼاٍٚٚ  ايطؿٌ ع٢ً ٚقٛاعدٙ َٙعاٜري بؿسض اجملتُع ٜبدأ املسس١ً

 ايطؿٌ تسب١ٝ يف ٚايصشٝش١ املطتكس٠ األضايٝب األضس٠ تطتعٌُ ٚعٓدَا َكبٍٛ ٚبػهٌ ب٘ احملٝط١ ايب١٦ٝ ٜٓاضب

 َٚٓطكٞ َكبٍٛ بػهٌ ايطؿٌ سادات اغباع ٜٓعدّ عٓدَا يهٔ ْؿط٘ َٔ ٚاثكًا ايطؿٌ ٜهٕٛ سادات٘ ٚاغباع

  ؾاْ٘ ( ضٓٛات 5-4بعُس) ُٜٓٛ ايرٟ االع٢ً االْا  (.أَا 169 ،ص 2000، )داؾٝدٚف بٓؿط٘ ايجك١ بعدّ ايطؿٌ عسٜػ

 ٜتِ سٝح ألبٜٛ٘ ؾُٗ٘ خالٍ َٔ ايطؿٌ قبٌ َٔ تكبٌ  ٖٞ ٚ اجملتُع ٚمناذز ايتكًٝد١ٜ ايكِٝ ع٢ً  حيتٟٛ

 َع٘ ٚايتعاٌَ ايطؿٌ تسب١ٝ ألضًٛب إ  خاط٧ ٖٛ َٚا صشٝح ٖٛ َا ايطؿٌ يتعًِٝ ٚايعكاب ايتعصٜص اضتعُاٍ

 َٔ ب٘ ٜكّٛ عٌُ اٟ ع٢ً بهجس٠ َٚعاقبت٘ تأْٝب٘ ٜتِ ايرٟ ؾايطؿٌ ، ايطؿٌ يد٣ ايطُري تػهٌٝ يف نبريا اثسا

 Bassera)  ب٘ ٜكّٛ عٌُ اٟ يف بٓؿط٘ ٚاثل ٚغري َرتدد خا٥ـ طؿٌ ْػ٤ٛ اىل ذيو ٜؤدٟ قد ايٛايدٜٔ قبٌ

&Smith,2001,p546)  
 
 -: ْعس١ٜ اؿادات 

سٍٛ ْعسٜت٘ اـاص١ بايتدزز  أؾهازٙ، اذ طسح  إغباعٗا ٚأ١ُٖٜٝعد َاضًٛ أبسش َٔ ؼدخ عٔ اؿادات ايٓؿط١ٝ 
غ٢ٓ عٓ٘ ، ٚإ ٖرٙ اؿادات  ال أضاضٖٞٛ  سادات نجري٠ َٓٗا َا يإلْطإ(.  Minor, 1980, p18اهلسَٞ )

(  119، ص  1985)صاحل ،   ايؿطٝٛيٛد١َٝٚٓٗا اؿادات  غباعٗاإبٓػاط تٛاؾكٞ َٔ ادٌ  ايكٝاّاىل  اإلْطإتسؾع 
 ، ؾٗٞ بايٓطب١ ي٘  األٚي١ٝؼكٝل سادات٘  أضاعبأَ٘ قا١ُ٥ ع٢ً  عالقتَ٘ٔ سٝات٘ تهٕٛ  األٚىل األضابٝعؾايطؿٌ يف 

 ( . 106، ص  1970ٚايًر٠ اؿط١ٝ ٚاألَٔ ايرٟ ٜتصٌ بايٓٛاسٞ اؾط١ُٝ ) عًٞ خإ ،  ٚايػسابَصدز ايػرا٤ 
ؿادت٘ االْؿعاي١ٝ  إغباعايػدص١ٝ ٚؼسٜسٖا ٚتٛظٝؿٗا َا ٜتٛؾس يًطؿٌ َٔ  إَهاْات إطالمزنا٥ص  أِٖإ َٔ 

ي٘ ايهباز  ١ٜٝٝٗ٧ يًطؿٌ َا اؿٝا٠ االْؿعاي أزنإ أِٖايعاطؿ١ٝ َٔ خالٍ اؿب ٚايتكدٜس ايرٟ حيٝط ب٘ ايهباز ؾُٔ 
، ٚنٌ اعتدا٤ َّٖٛٛ اٚ سكٝكٞ ع٢ً َا حيب٘ ايطؿٌ ٜٛيد  االسرتأَّ ْاس١ٝ َٚا ٜهٓ٘ ٖٛ هلِ َٔ اؿب ٚنٌ 
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مبا حيٝطإ ب٘ َٔ عٓا١ٜ ٚزعا١ٜ ًٜٚعب  ٜتأثسعٓدٙ غريٙ غدٜد٠ اٚ عدّ اتصإ اْؿعايٞ، ؾشب ايطؿٌ يٛايدٜ٘ 
يد ٜٛ دؾع غدصٝت٘ مٛ االتصإ ٚايٓطر ايػدصٞ االدتُاعٞ ؾشب ايهباز الاؿب دٚزا نبريا يف سٝا٠ ايطؿٌ ٚيف 

، ص  1989،  األغٍٛاييت حياٍٚ إ ٜربشٖا يف ايٛقت املٓاضب )  أٜطا اتايسضا ٚاألَٔ ؾشطب بٌ تصٚد ايطؿٌ بايكدز
 ٚإقساْ٘ ٚإخٛت٘٘ ؾٗٛ حيتاز اىل إ ٜػعس اْ٘ قب ٚقبٛب ٚاؿب املتبادٍ املعتدٍ بٝٓ٘ ٚبني ٚايدٜ(.  537-538
يصشت٘ ايٓؿط١ٝ ٖٚٛ ٜسٜد إ ٜػعس اْ٘ َسغٛب ؾٝ٘ ٚاْ٘ ٜٓتُٞ اىل مجاع١ ادتُاع١ٝ ٖٚٛ حيتاز اىل  َِٗ

، ص  1986ٜػبع َٔ اؿب ٚاحملب١ ؾاْ٘ ٜعاْٞ َٔ اؾٛع ايعاطؿٞ ) شٖسإ ،  ايصداق١ ٚاؿٓإ ، أَا ايطؿٌ ايرٟ ال
ٖٞ سؿغ ايرات ايعاٖس١ٜ ٚاالزتكا٤ بٗا َٚٔ ْاس١ٝ  األضاض١ٝ ْطا١ْٝاإلإ اؿاد١  1949ٜٚكسز ضٓر ٚنَٛرب . ( 267

ناؾٝا ؾإ ايطؿٌ ايطٟٛ ضٛف ُٜٓٛ ٜٚصدٖس )  إغباعا إغباعٗا األٚىل ايجالث١اذا ؼككت سادات املطتٜٛات  أخس٣
 (.534،ص  1989االغٍٛ ،

 -ْعس١ٜ ايُٓٛ ايٓؿطٞ ٚاالدتُاعٞ :
باْ٘ يف نٌ َسس١ً َٔ َساسٌ ايُٓٛ ايٓؿطٞ ٚاالدتُاعٞ ٜٛاد٘ ايؿسد صساعات تتطًب  1902يكد ٚضح ازٜهطٕٛ 

( ٜٚعتكد 45، ص  2000،  دابس ٚ ايػعٝيببرٍ اؾٗد يًؿسد ٚاحملٝطني ب٘ يتدطٝٗا ٚاالْتكاٍ اىل املسس١ً اييت تًٝٗا 
عات اييت ٜتعسض هلا يف نٌ َساسٌ ايعُس ايجُا١ْٝ  ازٜهطٕٛ إ منٛ ايػدص١ٝ ٜتِ عٓدَا حياٍٚ ايػدص سٌ ايصسا

) يٓذاس٘ يًتكدّ يف َساسٌ ايعُس ايتاي١ٝ أَا ايؿػٌ ؾٝؤثس ع٢ً تكد١َ يف َساسٌ ايعُس اييت تًٝٗا  أضاعٖٚٞ 
Bischof ,1970, p577  . ) 

ٚضٓتٓاٍٚ عٓد  ( 45، ص  1988سدد ازٜهطٕٛ َساسٌ ايُٓٛ ايٓؿطٞ ٚاالدتُاعٞ يف مثاْٞ َساسٌ ) أبٛ عط١ٝ ،  
 ؾكط: (Industry vs. Inferiority بايٓكص ايػعٛز َكابٌ املجابس٠ايسابع١ ) ١ساسًاملدزاض١ ازٜهطٕٛ 

 ٖٛ املسس١ً بٗرٙ ايطؿٌ ١َُٗ ٚتهٕٛ, عػس ايجا١ْٝ إىل ايطادض١ ضٔ بني ٚترتاٚح ايهُٕٛ سس١ًٜطًل عًٝٗا مبٚ
 إيٝ٘ املٛن١ً َٗاَ٘ ٜٓذص إٔ َٓ٘ َٚطًٛب املدزض١ ضٔ يف ؾٗٛ.. بايد١ْٝٚ ايػعٛز ػٓب َع االْتاد١ٝ ع٢ً ايكدز٠

ُٜ .(182, 1974) عٝطٟٛ,بايد١ْٝٚ ضٝػعس ؾإْ٘ ٚإال ٚد٘ أنٌُ ع٢ً ّٕٛنُا   قٝط٘ عالقات ٖٚٞ ددٜد٠ عالقات ه
 يًػعٛز ب٘ ٜؤدٟ قد ايتُٝٝص أٚ يًعٓصس١ٜ مبشٝط٘ ايطؿٌ تعسٜض ٕ,ا (112, 2003) خٛزٟ,  ألضست٘ إضاؾ١ املدزضٞ

ٜٚصبح , َٗازات٘ ٜتشد٣  قد االْتاد١ٝ َٔ املصٜد ع٢ً اذا مت سج٘ سني يف, اإلْتاد١ٝ ضعـ ٚبايتايٞ, بايد١ْٝٚ
 بني املٛاش١ْ طبعا, أديس بٓعس١ٜ نُا ايٓكص عكد٠ ايطؿٌ ُٜهٕٛ عٓدَا ؾٝتٛيد اـٍُٛ أَا, انجس َٓتذا يف قٝط٘

 غدصا ٜٚصري بايكدزات ٜط٢ُ َا ايطؿٌ ضُٝٓٞ سٝٓٗا َتٛاضعني َٓا ػعٌ اييت اإلجياب١ٝ ٚايد١ْٝٚ اإلْتاد١ٝ
 ( 102, 2005) ْٜٛظ,َكتدزا

 اؿايٞ ايبشح ادسا٤ ٜتِ اييت ايعُس١ٜ املسس١ً تٓاٚيت يهْٛٗا يبشجٗا ْعسٜا اطازا ازٜهطٕٛ ْعس١ٜ ايباسج١ تبٓت ٚقد

 . عًٝٗا
  -:ايطًٛن١ٝ ايٓعس١ٜ 
 )كُٝس املٓعهط١ األؾعاٍ َٔ فُٛع١ غري ايعاد٠ ٚيٝطت ايعادات َٔ فُٛع١ غري يٝظ ايؿسد إ ٚاططٕٛ أٚضح 

 َٔ ٚاثل غري ؾسد ْػ٤ٛ اىل ٜؤدٟ ايؿسد َع ايعكٛب١ اضتعُاٍ نجس٠  ؾإ ٖرا ع٢ً بٓا٤ا (.ٚ 17 ،ص 1968، زشم ٚ

 ع٢ً ٜعتُد ٖٚرا بايطؿٌ احملٝط١ ب١٦ٝباي ٚاططٕٛ اٖتِ ٚقد ، ايرتب١ٝ يف األضًٛب ذيو ع٢ً ؾعٌ نسد ْؿط٘

 -ايتعًِ– ايطًٛن١ٝ املدزض١ تعتُد سٝح بايٓؿظ ايجك١ ايطؿٌ انتطاب اىل تؤدٟ ٚاييت ايب١٦ٝ يف املٛدٛد٠ املجريات



 االّ ٚ االب سٝا٠ ظٛد٠ عالقتٗا ٚ االضاض١ٝ املسس١ً تالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١
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 ايطًٛن١ٝ ؾاألضايٝب ٚقٛاعدٙ ايتعًِ قٛاْني ع٢ً بٓا٤ ٜتعًِ ؾايطؿٌ االدتُاع١ٝ ايتٓػ١٦ ع١ًُٝ تؿطري يف

 تطبع ٖٚهرا ٚاالْطؿا٤ ايتالغٞ اىل ميٌٝ ايطؿٌ عًٝ٘ ٜعاقب َٚا ٚتدعِ تجاب ايٛايدٜٔ َٔ ادتُاعٝا املكبٛي١

  (.97 ،ص 1990، هؿايفاي) املطًٛب االدتُاعٞ بايطابع ايطؿٌ غدص١ٝ
  :اؿٝا٠ ٛد٠د ؾطس٠ اييت ب.ايٓعسٜات

 عًِ َطاز ؼٌٜٛ ٚيتسا اييت يإلْطإ ايٛدٛد١ٜ االػاٖات بني َٔ اؿٝا٠ َع٢ٓ اٚ اؿٝا٠ دٛد٠ َؿّٗٛ ٜعد

 ع٢ً ايرتنٝص َٔ بدال االدتُاع١ٝ ٚايعداي١ اؿب ٚإغاع١ ايطعاد٠ اىل تتٛد٘ ايٓاع سٝا٠ جيعٌ إ إىل ايٓؿظ

 َدازع اٚ ايٓعسٜات مجٝع  إ اذ.(5 ،ص 2008، )اؾٌُٝ اإلْطا١ْٝ ايػدص١ٝ يد٣ ايٓؿط١ٝ ٚاألَساض ايػرٚذ

 ٚاؿدٜج١ ايكدمي١ ايٓعسٜات ٖرٙ اذ ايٓعس١ٜ َٓطًكاتٗا كتًـ ع٢ً اؿٝا٠ دٛد٠ َؿّٗٛ تٓاٚيت قد ايٓؿظ عًِ

 باعتبازٖا سٝات٘ دٛد٠ ؼكٝل َٔ اإلْطإ متهٔ اييت ٚاألضايٝب املٓاٖر ٚٚضٛح اإلْطإ ضًٛى يدزاض١ دا٤ت

  : ٖٞ ٚاملدازع ايٓعسٜات ٖٚرٙ ايٝ٘ يٝصٌ اضاضًٝا ٖدؾًا
 (1939 -1856) ؾسٜٚد) :ايٓؿطٞ ايتشًٌٝ َدزض١

 ٖٚٛ األمل ٚؽؿٝـ ٚايطعاد٠ بايطسٚز ايػعٛز ٖٞ اؿٝا٠ دٛد٠ إ ايٓؿطٞ ايتشًٌٝ َدزض١ صاسب ٜدؾسٚ ٜس٣

 اؾٗاش عًُٝات ع٢ً املطٝطس املبدأ ٖٛ ايًر٠ َبدأ إ اذ ايػسا٥ص إغباع تعين ٚأٜطا اإلْطاْٞ يًطًٛى أضاع ٖدف

  داؾع ٖٛ ايطسٚز َبدأ اٚ اؿٝا٠ غسٜص٠ إ ؾسٜٚد ٚاعتكد , املتعدد٠ ٚايتٛتسات باالألّ ١٦ًَٝ اؿٝا٠ إ ٜعتكد ،نُا

 يف ١َُٗ تهٕٛ ٚايطاز املؤمل بػكٝٗا األٚىل ايطؿٛي١ خربات إ اىل ؾسٜٚد ٚأضاف عٓٗا ٚايسضا اؿٝا٠ يدمي١َٛ
 . ( 26 ،ص 1989، )ؾسز اؿٝا٠ تأضٝظ
 ( 1970- 1908 )َاضًٛ اؿادات ْعس١ٜ:)اإلْطا١ْٝ املدزض١

 يف اؾدٜد االػاٙ ٖرا تصعِ اذ ( 287 ،ص 1983، )غًتص ؾٝٗا ايس٥ٝظ ٚاملٓعس اإلْطا١ْٝ املدزض١ شعِٝ َاضًٛ ٜعد
 ايك١ُٝ ٜؤند ٖٚٛ ٚايطًٛنٞ ايٓؿطٞ ايتشًٌٝ بني ( THIRD FORECE) ايجايج١ ايك٠ٛ عًٝٗا اطًل ايٓؿظ عًِ

 ٚضعٗا ايرٟ منٛ ٚسادات أضاض١ٝ سادات فُٛع١ ٖٓاى إ ْعسٜت٘ يف َاضًٛ اند قدٚ ٖرا , يًػدص ايرات١ٝ

 . ( 115 ،ص 1985، )دالٍ األ١ُٖٝ سطب َتصاعد ٖسَٞ بػهٌ
 يف ٚمسٛ ايعُٝك١ بايطعاد٠ ايػعٛز اىل ذيو ٜؤدٟ ايعًٝا اؿادات اغباع َطت٣ٛ ع٢ً تتٛقـ اؿٝا٠ دٛد٠ إ 

  . ( 8 ،ص 1994، )اـؿادٞ ايداخ١ًٝ ايؿسد سٝا٠ ٚإثسا٤ ايسضا
  اؿٝا٠ دٛد٠ تٓاٚيت ددٜد٠ ْعسٜات 

 (FORDYCE) .ؾٛزدٜظ .دبًٝٛ أّ ْعس١ٜ
 طٌٜٛ إسطاع بٌ َؤقت١ ساي١ تعين ال اؿٝا٠ دٛد٠ ٚإ ايؿسد سادات تػبع عٓدَا تتشكل اؿٝا٠ دٛد٠ إ

 نجري٠ عٛاٌَ بني ايتؿاعٌ عٓٗا ٜٓتر خرب٠ تصبح ست٢ االْؿعايٞ ٚاالضتكساز باؿٝا٠ ايكٓاع١ ٚتعين املد٣

 اؿٝا٠ يف املتع١  ٚ اؿٝا٠ عٔ ايسضا : َٓٗا نجري٠ اخس٣ ملصطًشات مماثٌ اؿٝا٠ دٛد٠ َصطًح ٜٚهٕٛ َٚتٓٛع١

  ( 35 ،ص 2008، )اؾٌُٝ  اؿٝا٠ يف ايطعاد٠ ٚ بايساس١ ايػعٛز ٚ ايكٓاع١ ٚ
  زاٜـ ْعس١ٜ

 ٚدٛد٠ ايطعاد٠ ؿاي١ ايتكا٤ ْكاط متجٌ أبعاد فُٛع١ ٖٓاى إ ايهجري٠ دزاضات٘ خالٍ َٔ ( RUFF) زاٜـ ٜس٣

  : ٖٚٞ ايؿسد يد٣ اؿٝا٠



  حي٢ٝ صباح بإ د.
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 ٚايٓؿط١ٝ ايعك١ًٝ ١ناؾ ايٓٛاسٞ يف ٚإَهاْات٘ بًٝات٘اق يتطٜٛس ايؿسد قاٚي١ ٖٚٛ -ايػدصٞ: ايُٓٛ -أ

 .(35 ،ص2008، )اؾٌُٝ ٚاالدتُاع١ٝ
 ،ايدف٤ بايعُل تتطِ اييت اآلخسٜٔ َع االجياب١ٝ ايػدص١ٝ ايعالقات أ١ُٖٝ زاٜـ أند-اآلخسٜٔ: َع ايعالق١ -ب

 . (35 ،ص2008، )اؾٌُٝ ايٓؿط١ٝ ايصش١ يف األضاض١ٝ ايعٓاصس أِٖ َٔ ٚتعد اؿب ع٢ً ،ايكدز٠ املتبادي١ ،ايجك١
 َصريٙ تكدٜس اٚ ؼكٝل ع٢ً ٚقدزت٘ ايداخٌ َٔ ضًٛن٘ تٓعِٝ ع٢ً ايؿسد قدز٠ تعين -االضتكالي١ٝ: – ز

 تٛؾس االضتكالي١ٝ إ نُا اآلخسٜٔ ع٢ً االعتُاد ٚدٕٚ تسدد دٕٚ ايكسازات ٜتدر برات٘ َطتكاًل ٜٚهٕٛ بٓؿط٘

 اٚ املٓاضب١ ايب١٦ٝ اختٝاز ع٢ً قادزا ايؿسد إ ع٢ً زاٜـ ٜؤند -: ايب٦ٝٞ ايتُهٔ -د االدتُاع١ٝ  يًطػٛط َكا١َٚ

 ايصؿ١ ٖرٙ ٚتعد ايٓؿط١ٝ ٚسايت٘ طُٛسات٘ َع ٜتٓاضب َٚا زؤٜاٙ لٚؾ ع٢ً ايب١٦ٝ تتػري أخس٣ بعباز٠ خًكٗا

 ) (Ruff,1989,p1071 ٚايؿعٌ ٚاالبتهاز ايتذدٜد ع٢ً ٚايكدز٠ ايٓؿط١ٝ ايصش١ مسات َٔ مس١
 ،ؾايؿسد ؿٝات٘ َع٢ٓ ي٘ ؾساتٛ ٚأؾهازا ٖدؾا حيٌُ ايٓؿط١ٝ بايصش١ ٜتُتع ايرٟ ايػدص :اؿٝا٠ َٔ ايػسض -ز

 حياٍٚ اييت سٝات٘ يػسض َدزنا َٓ٘ ػعٌ بجك١ َطتكبً٘ مٛ تٛدٗ٘ ٚاؿاضس املاضٞ بؿعً٘ إمياْا ميتًو ايرٟ

 .) (Ryff,1989,p1071 املع٢ٓ إجياد خالهلا َٔ
   ضابك١ دزاضاتايثاْٝا:

 االّ ٚ االب سٝا٠ دٛد٠ ٚ االضاض١ٝ املسس١ً تالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١ عالق١ عٔ َباغس٠ دزاض١ ١ايباسج دػ مل

  . اؿٝا٠ دٛد٠ ٚ بايٓؿظ ايجك١ ايبشح َتػريٟ سٍٛ َباغس٠ غري دزاضات ٜتٓاٍٚ ضٛف يريو ٚ.
  -: بايٓؿظ ايجك١ سٍٛ  عسب١ٝ دزاضات

 -: ( 1989) ٚعٝط٢ قُٛد دزاض١  
 ٖرا ٚيتشكٝل بايٓؿظ ايجك١ ؼكٝل َٚطت٣ٛ ايٛايد١ٜ ايتٓػ١٦ أضايٝب بني ايعالق١ عٔ ايهػـ ايدزاض١ اضتٗدف

 ( 169) َٔ تأيؿت ع١ٓٝ ع٢ً تطبٝل ٚثِ ايٛايد١ٜ املعا١ًَ أضايٝب يكٝاع اضتبٝإ بإعداد ايباسجإ قاّ اهلدف
 اضتدداّ ٚمت طايب١ (87) ٚ (طايب82) بٛاقع َٛشعني املتٛضط١ املسس١ً طًب١ َٔ اختبازِٖ ثِ ٚطايب١ طايب

 إىل ايدزاض١ تٛصًت ،ٚقد ايدزاض١ رْتا٥ يًتؿطري االزتباط ملعاَالت ايتا١ٝ٥ ٚايكِٝ  بريضٕٛ ازتباط َعاٌَ

  : اآلت١ٝ ايٓتا٥ر
 بايٓؿظ ايجك١ ؾُٝٓشٕٛ أبٓا٥ِٗ َع تعاًَِٗ عٓد ايدميكساطٞ األضًٛب ٜطتددَٕٛ ايرٜٔ ٚاألَٗات اآلبا٤ -1

 . أبٓا٥ِٗ يد٣ ايرات ع٢ً ٚاالعتُاد االضتكالي١ٝ َٔ عاٍ َطت٣ٛ ٚحيككٕٛ يدِٜٗ
 مما ٚايتكبٌ ٚايدميكساط١ٝ ايتطاَح اىل ميًٕٝٛ ايعايٞ ٚاالقتصادٟ ُاعٞاالدت املطت٣ٛ ذٚ ٚاألَٗات اآلبا٤ -2

 . بأْؿطِٗ ثكتِٗ َطت٣ٛ ٚشٜاد٠ يدِٜٗ أالتهايٞ ايطًٛى اْعداّ اىل ٜؤدٟ
 سسٜصٕٛ ِٖٚ ٚاإلزغاد ايٓصح أضًٛب اىل ميًٕٝٛ املتٛضط ٚاالقتصادٟ االدتُاعٞ املطت٣ٛ ذٚ األَٗات اآلبا٤ -3

 . ٥ِٗأبٓا َطت٣ٛ ع٢ً ٚقًكٕٛ
 ايط١ٜٛ ايػري األضايٝب اضتدداّ اىل ميًٕٝٛ املٓدؿض ٚاالقتصادٟ االدتُاعٞ املطت٣ٛ ذٚ ٚاألَٗات اآلبا٤ -3

 تٓعدّ أتهايني أبٓا٤ تٓػ١٦ اىل ٜؤدٟ مما ايبدْٞ ٚايعكاب ايصا٥د٠ ٚاؿُا١ٜ ٚاإلُٖاٍ بايتطًط١ٝ املتُج١ً

 1989، ٚعٝط٢ )قُٛد غدصٝاتِٗ ْٚطر منٛ ع٢ً ضًبًا ٜٓعهظ مما االضتكاليٞ ايطًٛى ممازض١ يدِٜٗ

   . ( 42 ،ص



 االّ ٚ االب سٝا٠ ظٛد٠ عالقتٗا ٚ االضاض١ٝ املسس١ً تالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١
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 بايٓؿظ ايجك١ سٍٛ أدٓب١ٝ دزاضات

 -(: (GEDY,1981 دزاض١ -1
 بعض دٚز ع٢ً ٚايتعسف ايدزاضٞ ٚؼصًٝ٘ بٓؿط٘ ايطؿٌ ثك١ بني ايعالق١ ع٢ً ايتعسف ايبشح اضتٗدف

 يًجك١ دزدات ع٢ً ايدزاض١ استٛت .ٚقد ٚؼصًٝ٘ بٓؿط٘ ايطؿٌ ثك١ يف َؤثس٠ نعٛاٌَ األب١ٜٛ اٖاتاالػ

 ايطالب دزدات َعدٍ ع٢ً ايدزاض١ ٚاغتًُت نُا ايٓؿظ بعًِ املدتصني َٔ عدد بتكدٜسٖا قاّ سٝح بايٓؿظ

 ٚبعد ايعاغس٠ اىل األٚىل ايدزاض١ٝ املساسٌ َٔ ايطًب١ ع٢ً ايدزاض١ أدسٜت ٚقد ايرنا٤ ْطب٘ اختباز ٚدزدات

 ايعػس ايطٓٛات خالٍ َٔ ايدزاضٞ ٚايتشصٌٝ بايٓؿظ ايجك١ بني عالق١ ٖٓاى إ تبني ايٓتا٥ر ؼًٌٝ َٔ االْتٗا٤

 تربش ايتشصٌٝ يف ايدزدات َٚعدٍ بايٓؿظ ايجك١ بني ايعالق١ إ تبني نُا ايدزاض١ ؾٝٗا متت اييت ايؿرت٠ ٖٚٞ

 عدّ اىل االزتباط َٚعاَالت بايٓؿظ ايجك١ بني ايعالق١ إ تبني نُا اؾٓطني يهال اـاَط١ املسس١ً يف تكسٜبًا

 ( (Gedy,1981,p.3071 ايتشصٌٝ ٚبني األب١ٜٛ االػاٖات بني عالق١ ٚدٛد
  اؿٝا٠ دٛد٠ َؿّٗٛ سٍٛ ضابك١ دزاضات

 اؿٝا٠ دٛد٠ َؿّٗٛ سٍٛ عسب١ٝ دزاضاتاي
 -: ( 2008) اؾٌُٝ ْاد١ٜ دزاض١ -أ 

 ع٢ً ايبشح اقتصس ٚقد ايرات بتكبٌ ٚعالقتٗا اؾاَع١ طًب١ يد٣ اؿٝا٠ دٛد٠ بني املكاز١ْ ايبشح اضتٗدف

 نسبال٤ داَع١ بهًٝات ٚايجايج١ ايجا١ْٝ ايصؿٛف طًب١ َٔ (طايب١ 1646) ٚ (طايبًا 1774) َٔ َهْٛ٘ ع١ٓٝ

 ٚضا٥ٌ عد٠ ٚاضتعًُت ايبشح ١ٓٝع ع٢ً ( )االضتبٝإ ايبشح أدا٠  ايباسج١ ٚتبٓت (نًٝات 8) ع٢ً َٛشعني

 أِٖ َٔ ٚنإ ايجٓا٥ٞ ايتبأٜ ٚؼًٌٝ بريضٕٛ ازتباط َٚعاٌَ ايتا٥ٞ االختباز َٓٗا ايبٝاْات ملعاؾ١ إسصا١ٝ٥

 دالي٘ ذات َٛدب١ ازتباطٝ٘ عالق١ ٚٚدٛد ايرات ٚتكبٌ اؿٝا٠ دٛد٠ َٔ عاٍ مبطت٣ٛ ايع١ٓٝ متتع ْتا٥ذٗا

 (5ص ,2008، )اؾٌُٝ ؿٝا٠ا ٚدٛد٠ ايرات تكبٌ بني إسصا١ٝ٥
 : (2009عًٛإ) دزاض١ -ب

 ايدزاض١ ٖدف ٚنإ باؿٝا٠ ٚايسضا بايطعاد٠ ٚعالقتٗا ايٓادش١ ايصٚد١ٝ ايعالق١ بني ايبشح ايدزاض١ اضتٗدؾت

 ايبشح ع١ٓٝ ٚناْت ايٓادش١ ايصٚد١ٝ ايعالق١ ٚبني باؿٝا٠ ٚايسضا ايطعاد٠ بني اجياب١ٝ عالق١ ٚدٛد َٔ ايتأند

 ازتباطٝ٘ عالق١ ٚدٛد ْتا٥ذٗا أبسش ٚنإ ( املكاب١ً) ايبشح ادا٠ ايباسح ٚتب٢ٓ املتصٚدني َٔ فُٛع١ ِٖ

 .(7 ,ص2009)عًٛإ, باؿٝا٠ ٚايسضا ٚايطعاد٠ ايٓادش١ ايصٚد١ٝ ايعالق١ بني َٛدب٘
 ٚادسا٤ات٘: بشحاي َٓٗذ١ٝ
 ،ٚاختٝاز ايبشح فتُع تعٝني َٔ بد٤ا ايبشح أٖداف َٔ يًتشكل اتبعت اييت اإلدسا٤ات ايؿصٌ ٖرا تطُٔ

 . املكٝاع تطبٝل إدسا٤ات ٚ املٓاضب١ ايع١ٓٝ
 -: َٔ اؿايٞ ايبشح فتُع ٜتهٕٛ : األصًٞ ايبشح فتُع -أٚال

 . 2017 -2016 ايدزاضٞ يًعاّ  ازبٌٝ َد١ٜٓ يف  ايعسب١ٝ ايدزاض١ ذات اؿه١َٝٛ االضاض١ٝ املدازع تالَٝر -أ
 اؿه١َٝٛ. االضاض١ٝ املدازع يف ايتالَٝر أَٗات -ب
 . اؿه١َٝٛ االضاض١ٝ املدازع يف ايتالَٝر أبا٤ -ز
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 ٚاالّ( االب سٝا٠ َٚكٝاع)دٛد٠ ( يًتالَٝر بايٓؿظ ايجك١ ) َكٝاع  ؾكسات  ع٢ً االداب١ يف ايباسج١ اعتُدت

  (1) زقِ اؾدٍٚ يف َٛضح ٖٛ ٚنُا ايتالَٝر, ٚأَٗات با٤أ تأدابا ع٢ً
 ازبٌٝ تسب١ٝ /َدٜس١ٜ ايعسب١ٝ املدازع يف املطحًني  ايتالَٝر اعداد ٜبني (1زقِ) جدٍٚ

املدٜس١ٜ 
ايعأ١َ 
ع  يًرتب١ٝ

داز
د امل

عد
 

 عدد ايتالَٝر املطذًني
ضٓٛات 8عُس  ضٓٛات 10عُس    اجملُٛع 

 فُٛع بٓات بٓني فُٛع بٓات بٓني فُٛع بٓات بٓني
َسنص 
 1641 772 869 755 359 396 886 413 473 12 احملاؾع١

اطساف 
 4 ازبٌٝ

171 205 376 140 151 192 311 356 667 

 

  ايبشح ثاًْٝا:ع١ٓٝ
 بعُس ٚتًُٝر٠ تًُٝر (120) ايباسج١ اختريت , ازبٌٝ تسب١ٝ َدٜس١ٜ َٔ عػٛا١ٝ٥ بصٛز٠  َدازع ثالث١ اختريت

 10بعُس) ٚتًُٝر٠ تًُٝر (60َٚٔ) ,اْج٢ (30ٚ) ذنسًا (30) تًُٝر٠, ٚ تًُٝر (60اىل) بايتطاٟٚ َكطُني (ضٓٛات,8)

 (ضٓٛات10) بعُس يًتالَٝر االَٗات ٚ االبا٤ ع١ٓٝ بًػت اْج٢.نريو (30ٚ) (ذنسَا30) اىل بايتطاٟٚ ضٓٛات(َٛشعني

 ٚاألَٗات يألبا٤ ايهًٞ ايعدد بًؼ ٚبٗرا ضٓٛات, (10) عُسب يًتالَٝر ٚأّ أب (60) اختازت ,نريو ٚأّ أب (60) َٔ

 ذيو ٜٛضح (2) زقِ اؾدٍٚ ٚأّ.ٚ أب (120)
 ايعُس ٚ اؾٓظ عطب ايبشح ع١ٓٝ ٜٛضح (2) زقِ ددٍٚ

 (8)عُس تالَٝر املدزض١
 ضٓٛات

ابا٤ ٚاَٗات 
( ضٓٛات8تالَٝر)  

 (10)عُس  تالَٝر
ضٓٛات   

 ٚاَٗات ابا٤
ضٓٛات( 10)تالَٝر  

 االَٗات  االبا٤ اْاخ ذنٛز االَٗات  االبا٤ اْاخ ذنٛز
 االضاض١ٝ نٞش اَني

 املدتًط١
10 10 10 10 10 10 10 10 

 االبتدا١ٝ٥ دٛاٖسٟ

 املدتًط١
10 10 10 10 10 10 10 10 

 االبتدا١ٝ٥ سه١ُ

 املدتًط١
10 10 10 10 10 10 10 10 

 30 30 30 30 30 30 30 30 ايهًٞ اجملُٛع
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 -ايبشح: أداتا – ثايجًا
 بايٓؿظ: ايجك١ َكٝاع -أ
 ندزاض١ بايٓؿظ ايجك١ تٓاٚيت اييت ايدزاضات ٚ االدبٝات ع٢ً ايباسج١ اطالع َٔ ايسغِ ع٢ً 

 َكٝاع ببٓا٤ ايباسج١ قاَت ٚهلرا اؿاي١ٝ, ايدزاض١ ٚ ٜتؿل َكٝاع ػد مل اْٗا (اال2011 ٚ)ضًِٝ(2009،)عًٛإ

 }(1ْادزا) –(2) أسٝاْا –(3) نجريا{ ٖٞ  يإلداب١  أٚشإ بجالث١ ؾكس٠ (20) َٔ ٜتهٕٛ ايرٟ ٚ بايٓؿظ ايجك١
 ع٢ً بايٓؿظ ايجك١ َكٝاع ؾكسات  ع٢ً االداب١ يف ايباسج١ ٚاعتُدت (40) َكدازٙ ؾسضٞ مبتٛضط (-1-)ًَشل

 . ايٛايدٜٔ إدابات
  :ايعاٖسٟ ايصدم

 املساد بايٛظٝؿ١ ذيو َطابك١ ثِ تكٝط٘ َا َٚعسؾ١ ايؿكسات إىل ايٓعس خالٍ َٔ ايصدم َٔ ايٓٛع ٖرا ٜتُجٌ 

 املكٝاع تٛشٜع مت ؾكد  ذيو ٚؾل ع٢ً ٚ(،172ص،1995،ظاٖسٜا)ايهٓاْٞ صدقا صادق١ ايؿكسات بريو ٚتعد قٝاضٗا

 يًتشكل  (1 ًَشل )(خربا٤ 10) عددِٖ ايبايؼ ايٓؿظ ٚعًِ ايرتب١ٝ فاٍ يف املدتصني اـربا٤ َٔ فُٛع١ ع٢ً

 مجٝع اتؿل .بايٓؿظ ايجك١ قٝاع يف ايؿكسات صالسٝات سٍٛ أزا٥ِٗ بٝإ  اـربا٤ َٔ طًب ٚقد األدا٠ صدم َٔ

 ع٢ً االضتبا١ْ يتٛشٜع قبٛهلِ  ابدٚا بايٓؿظ.ٚ ايجك١ يكٝاع (ؾكس20٠ايبايػ١) املكٝاع ؾكسات صش١ ع٢ً اـربا٤

  . (2 ًَشل ) األَٗات ٚ اآلبا٤
 -:األدا٠ ثبات

  : ايٓصؿ١ٝ ايتذص١٥ طسٜك١ .1
 .ٚ( 241،ص 1983، )ايصٚبعٞ املكٝاع ٜكٝطٗا اييت اؿكٝك١ٝ ايدزد١ تكدٜس يف االتطام َد٣ اىل ايجبات َؿّٗٛ ٜػري

 اىل املكٝاع ؾكسات ٚشعت ثِ  اضتُاز٠ (40)عػٛا١ٝ٥ ع١ٓٝ ضشب  مت .اذ ايٓصؿ١ٝ ايتذص١٥ طسٜك١ باضتعُاٍ

 ايجبات دزد١ ؾبًػت ايكطُني بني بريضٕٛ ازتباط َعاٌَ سطاب ٚمت ، ( ؾسد١ٜ .ؾكسات شٚد١ٝ )ؾكسات قطُني

 ٖٚٞ (0,90) قُٝت٘ ؾبًػت بسإٚ – ضبريَإ مبعادي١ صششت ثِ عًٝٗا االعتُاد ميهٔ عاي١ٝ ق١ُٝ ٖٞ (0,77)

 َٔ انرب االزتباط َعاٌَ نإ اذا عايٝا االزتباط عد ميهٔ سٝح اؾٝد، ايجبات عٔ تعرب عاي١ٝ ازتباط َعاَالت

 (.143ص ،2000 ، ايصبٝدٟ ) (. 0,70- 0,40 ) قُٝت٘ ٜرتاٚح عٓدَا َٚتٛضط (0,40) َٔ اقٌ نإ اذا ٚضعٝؿا (0,70)
 االختباز إعاد٠ طسٜك١ .2 
 باملكٝاع اخترباِٖ ٜعاد عٓدَا أْؿطِٗ األؾساد اضتذابات َٔ املطتدسد١ ايدزدات ٚاتطام اضتكساز  ٜعين ايرٟ 

 يًُكٝاع اـازدٞ باالتطام ٜط٢ُ َا ٖٚرا تتػري ال اض١املك  ايعاٖس٠ إ اعتباز ع٢ً كتًؿ١ أٚقات يف ْؿط٘

 َعاٌَ ٚباضتعُاٍ.  (20) األَٗات ٚ اآلبا٤ َٔ ع١ٓٝ ع٢ً املكٝاع تطبٝل إعاد٠  مت اذ ( 433 ،ص 2002،األْصازٟ)

 ٚ 0.75 ايجبات َعاٌَ بًؼ .ٚ ّٜٛ 14 َكدازٙ شَين بؿاصٌ ايجاْٞ ٚ األٍٚ ايتطبٝل دزدات بني بريضٕٛ ازتباط
 . َكبٛي١ ٚ دٝد٠ ق١ُٝ ٖٞ

 :ؼًٌٝ ايؿكسات
سًًت ايؿكسات إسصا٥ٝا بعد تطبٝل املكٝاع ألدٌ اإلبكا٤ ع٢ً ايؿكسات اؾٝد٠ ٚايتأند َٔ قدزتٗا يف تٛضٝح 

تًُٝر َٔ املًتشكني ( 200االطؿاٍ عددِٖ )ابا٤ ٚ اَٗات  ايؿسٚم ايؿسد١ٜ يف ايط١ُ املساد قٝاضٗا ع٢ً ع١ٓٝ َٔ 
 (.3( ضٓٛات اختريٚا عػٛا٥ًٝا، نُا َٛضح يف اؾدٍٚ ) 10ٚ  8) تساٚست اعُازِٖ بنيممٔ  باملدازع 
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 اإلذصا٥ٞع١ٓٝ ايترًٌٝ  (3جدٍٚ )

 أمسا٤ املدازع
 ضٓٛات 10عُس  ضٓٛات 8عُس 

 اجملُٛع
 إْاخ ذنٛز إْاخ ذنٛز

 25 6 6 6 7 املدتًط١ شنٞ اَني
 االضاض١ٝ دٛاٖسٟ

 25 7 6 6 6 املدتًط١

االضاض١ٝ اؾصٜس٠  
 املدتًط١

7 6 6 6 25 

 25 7 6 6 6 اشادٟ االضاض١ٝ املدتًط١
 200 26 24 24 26 اجملُٛع ايهًٞ

إٔ ْطب١ عدد أؾساد ايع١ٓٝ إىل ايؿكسات  َٔ  (Nannlyْاًْٞ ) (ؾسدا  اضتٓادا اىل َا أغازت إيٝ٘ 200مت اختٝاز ) ٚ
ٜٚعد (.Nunnally, 1981: 260( يعالق١ ذيو بتكًٌٝ ؾسص ايصدؾ١ يف ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ )10-5إٔ ال تكٌ َٔ )

أضًٛب اجملٛعتني املتطسؾتني ٚعالق١ دزد١ ايؿكس٠ بايدزد١ ايه١ًٝ إدسا٥ٝني َٓاضبني يف ؼًٌٝ ايؿكسات بايسغِ 
تأنٝدا التطام ايتشًٌٝ ؾطال عٔ إٔ  باضتعُاٍ  األضًٛبني َعا حضًٛبني، ؾكد قاّ ايباسَٔ ٚدٛد عالق١ بني األ

 -(. ٚنُا ٜأتٞ :234-231: 1989ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ٜهػـ عٔ دق١ ايؿكسات يف قٝاع َا ٚضعت َٔ أدً٘ )ؾسز، 
 -. ايك٠ٛ ايتُٝٝص١ٜ:1

ٝبني َٔ ذٟٚ ايدزدات ايٛاط١٦ يف املؿّٗٛ ايرٟ يػسض ايتُٝٝص بني املطتذٝبني َٔ ذٟٚ ايدزدات ايعاي١ٝ ٚاملطتذ
ؾكد مت تصشٝح االضتُازات ٚ تستٝبٗا تكٝط٘ ايؿكس٠، ٚالضتدساز ايك٠ٛ ايتُٝٝص١ٜ يهٌ ؾكس٠ َٔ ؾكسات املكٝاع .

ُ٘  تٓاشيٝا ٚ َٔ ثِ  % َٔ االضتُازات اؿاص١ً 27% َٔ االضتُازات اؿاص١ً ع٢ً دزدات عًٝا 27ٚتعٝني َا ْطبت
ٚاط١٦، إذ إٔ متٝٝص ايؿكسات ٜب٢ٓ ع٢ً ايؿسم بني دزدات ؾكسات اجملُٛعتني ايعًٝا ٚايدْٝا اييت متجٌ ع٢ً دزدات 

 .( يهٌ فُٛع١ 54( بٛاقع )108% َٔ نال اجملُٛعتني .اييت بًػت )27ْطب١ 
ٚ ٖٞ داي١  (1,64)( انرب َٔ ايك١ُٝ اؾدٚي١ٝ ايبايػ13,33١-3,23يكد ظٗس إ ايكِٝ احملطٛب١ اييت تساٚست بني )

ٖٚرا ٜعين إ مجٝع ايؿكسات ناْت قادز٠ ع٢ً ايتُٝٝص  (.106( ٚدزد١ سس١ٜ )0,05إسصا٥ٝا، عٓد َطت٣ٛ دالي١ )
 (4.ددٍٚ )
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 َعاَالت ازتباطات ايؿكس٠ بايدزد١ ايه١ًٝ يًُكٝاع ٚ ايكِٝ ايتا١ٝ٥ احملطٛب١ ملعاَالت ايتُٝٝص (4اؾدٍٚ )

ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥  ايؿكس٠
ٛب١احملط  

ايك٠ٛ بايدزد١  َعاٌَ
 ٚ ازتباط ايه١ًٝ

ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥  ايؿكس٠
 احملطٛب١

ايك٠ٛ بايدزد١  َعاٌَ
 ٚ ازتباط ايه١ًٝ

1 10,90 0,52 11 5,38 0,47 
2 9,17 0,50 12 5,22 0,52 
3 8,10 0,51 13 7,83 0,56 
4 3,37 0,24 14 9,42 0,42 
5 9,15 0,54 15 4,90 0,32 
6 10,78 0,49 16 3,25 0,26 
7 8,37 0,48 17 3,23 0,30 
8 13,33 0,36 17 5,01 0,44 
9 4,00 0,45 19 3,63 0,31 
10 5,76 0,37 20 6,00 0,48 

 
 : ايداخًٞ االتطام صدم.2

 املعسٚؾ١ ايٛضا٥ٌ أدم َٔ ايطسٜك١ ٖرٙ  إ  اذ ايداخًٞ االتطام طسٜك١ بإتباع االختباز صدم َٔ ايتأند مت

 املكٝاع ؾٝ٘ ٜطري ايرٟ ْؿط٘ املطاز يف تطري ايؿكسات َٔ ؾكس٠ نٌ إ تعين ،ٚ يًؿكسات ايداخ١ًٝ االتطام ؿطاب

 يًُكٝاع ايه١ًٝ بايدزد١ ايؿكس٠ ازتباط َعاَالت ؿطاب بريضٕٛ َعادي١ باضتعُاٍ (.51ٚ: 2000، عالّ) نً٘

 ناْت اذ يًُكٝاع ايه١ًٝ ايدزد١ َع ٥ٝاإسصا داٍ بػهٌ ازتبطت ايؿكسات مجٝع إ ظٗس  .  ؾسدا( 200)يدزدات

  (.0,05) دالي١ َطت٣ٛ عٓد 0,195 ٖٞ ٚ االزتباط ملعاٌَ اؿسد١ ايكِٝ َٔ انرب  احملطٛب١ ايكِٝ مجٝع
 : اؿٝا٠ دٛد٠ َكٝاع ب:

 ، امحد) بتعسٜب٘ قاَت ايرٟ  ايعامل١ٝ ايصش١ َٓع١ُ قبٌ َٔ املعد يًهباز اؿٝا٠ دٛد٠ َكٝاع اعتُدت 
 اعد األصًٞ املكٝاع ألٕ ايعسبٞ يًُذتُع  اعد ايرٟ  ؾكس٠ 25 َٔ ٚاملتهٕٛ (2008ايعامل١ٝ, ايصش١ ()َٓع2008١ُ

  ايطاٜهَٛرت١ٜ خصا٥ص٘ َٔ ايتشكل مت ثِ َٔ ٚ ايعسب١ٝ. اجملتُعات َع ٜتٛاؾل ال ايرٟ األٚزب١ٝ يًُذتُعات

 بدزد١,(4(،نجريا)3) َتٛضط١ (،بدزد2١) ق١ًًٝ (،بدزد1١) دا٥ُا يٝظ{ٖٚٞ يإلداب١ بدا٥ٌ مخظ ع٢ً ٚاعتُد

  . 75 َكدازٙ ؾسضٞ مبتٛضط }(5عاي١ٝ)
  األدا٠ صدم -  

 ايتشكل يػسض  بايٓؿظ ايجك١ اختباز عًِٝٗ عسض ايرٜٔ اْؿطِٗ اـربا٤  ع٢ً اؿٝا٠ دٛد٠ َكٝاع عسض مت

 تعدٌٜ  عٔ ؾطال اؿٝا٠ دٛد٠ قٝاع ايؿكسات صالس١ٝ سٍٛ آزا٥ِٗ بٝإ  َِٗٓ طًب ٚقد ايعاٖسٟ ايصدم َٔ

 (25) ايبايػ١ ( اؿٝا٠ )دٛد٠ َكٝاع ؾكسات صش١ ع٢ً اـربا٤ مجٝع اتؿل قد ٚ. ايصاؿ١ غري ايؿكسات سرف اٚ
 .((2زقِ) )ددٍٚ ؾكس٠



  حي٢ٝ صباح بإ د.
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  :ايجبات
 (Reliability of scaleاالختباز  ) إعاد٠ثبات املكٝاع بطسٜك١ . 1

( أّ  َٔ أَٗات  ٚآبا٤ 20ٚؿطاب ايجبات بٗرٙ ايطسٜك١ ،طبل ايباسح املكٝاع ع٢ً ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ قٛاَٗا )     
( َٜٛا ع٢ً ايتطبٝل األٍٚ ع٢ً 14األطؿاٍ اختريٚا عػٛا٥ًٝا َٔ زٚض١ ٚاسد٠  ، ثِ أعٝد ايتطبٝل بــعد َسٚز )

 . عًٝٗا االعتُاد هٔمي عاي١ٝ ق١ُٝ ٖٚٞ (0,74) ايجبات دزد١ بًػتايع١ٓٝ ْؿطٗا .

 ايؿكسات: .متٝٝص2

 املتطسؾتني اجملُٛعتني بأضًٛب بٛ بايٓؿظ ايجك١ ملكٝاع ايتُٝص١ٜ ايك٠ٛ ؿطاب اضتعًُت اييت ْؿطٗا بايطسٜك١

  احملطٛب١ ايكِٝ إ ظٗس .ٚ ايدْٝا ٚ ايعًٝا اجملُٛع١  بني املكاز١ْ ألدٌ  ؾكس٠ يهٌ ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ سطاب .مت

 (0.05) دالي١ َطت٣ٛ عٓد إسصا٥ٝا، داي١ ٖٞ ٚ (1.64) ايبايػ١ اؾدٚي١ٝ ايك١ُٝ َٔ انرب  (7,70-1,97) بني تساٚست
 . ممٝص٠ ناْت ايؿكسات مجٝع إ ٜعين ٖرا ٚ  (.5) اؾدٍٚ اْعس ( 106) سس١ٜ ٚدزد١

 ملعاَالت ايتُٝٝصَعاَالت ازتباطات ايؿكس٠ بايدزد١ ايه١ًٝ يًُكٝاع ٚ ايكِٝ ايتا١ٝ٥ احملطٛب١  (5اؾدٍٚ )

ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥  ايؿكس٠
 احملطٛب١

َعاٌَ ايك٠ٛ ٚ 
بايدزد١  ٘ازتباط

 ايه١ًٝ

ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥  ايؿكس٠
 احملطٛب١

َعاٌَ ايك٠ٛ ٚ 
بايدزد١  ٘ازتباط

 ايه١ًٝ
1 1,97 0,25 14 4ٚ15  0,39 
2 6,85 0,31 15 4,61 0,37 
3 6,96 0,42 16 7.60 0,55 
4 6,58 0,33 17 3,92 0,33 
5 6,23 0,29 18 4,94 0,38 
6 2,91 0ٚ28  19 5,85 0,51 
7 3,85 0,37 20 4,02 0,48 
8 5,47 0,44 21 3ٚ49  0,31 
9 3,38 0,32 22 2,66 0,36 
10 2,97 0,26 23 6,82 0,53 
11 4,30 0,43 24 3,68 0,32 
12 7,70 0,54 25 4,98 0,55 
13 4ٚ43  0,41    

 



 االّ ٚ االب سٝا٠ ظٛد٠ عالقتٗا ٚ االضاض١ٝ املسس١ً تالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١
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 : ايداخًٞ االتطام صدم
 ظٗس ؾسدا. (200) يدزدات يًُكٝاع ايه١ًٝ بايدزد١ ايؿكس٠ ازتباط َعاَالت ؿطاب بريضٕٛ َعادي١ باضتعُاٍ

 داٍ بػهٌ ازتبطت ايؿكسات مجٝع إ ظٗس . ايه١ًٝ ايدزد١ َع إسصا٥ٝا داٍ بػهٌ ازتبطت ايؿكسات مجٝع إ

 ٚ االزتباط ملعاٌَ اؿسد١ ايكِٝ َٔ انرب احملطٛب١ ايكِٝ مجٝع ناْت اذ يًُكٝاع ايه١ًٝ ايدزد١ َع إسصا٥ٝا
 (5( اْعس اؾدٍٚ )0,05) دالي١ َطت٣ٛ عٓد( 0,195) ٖٞ

 َٚٓاقػتٗا ايٓتا٥ر عسض
 بامسافٚ (44,78اؿطابٞ) تٛضطامل بًؼ ,سٝح ايتالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١ َطت٣ٛ ع٢ً تعسف:اي االٍٚ اهلدف 

 ايؿسضٞ املتٛضط َٔ انرب ايع١ٓٝ َتٛضط إ (ٜعٗس40ايبايؼ) ايؿسضٞ باملتٛضط َكازْت٘ عٓد ٚ(6,07) َعٝازٟ

 َٔ أع٢ً ٖٚٞ(6,09) بًػت ,سٝح ايتا٥ٞ االختباز ايباسج١ اضتددَت داي١, ؾسٚم ٖٞ ايؿسٚم ٖرٙ إ َٔ ٚيًتأند

 (6)زقِ ددٍٚ(,119)سس١ٜ ١ٚدزد (0,05)َطت٣ٛ عٓد(1,96) ١ايبايػ دٚي١ٝاؾ ايك١ُٝ
 املتشكك١ ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ ٚ ايؿسضٞ املتٛضط ٚ  بايٓؿظ ايجك١ دزدات َتٛضط ( 6) زقِ ددٍٚ

 عدد

 اؾدٚي١ٝ ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ اؿس١ٜ دزدات ايؿسضٞ املتٛضط املعٝازٟ االمساف املتٛضط ايتالَٝر

120 45,61 7,23 40 119 8,5 1,96 

 إ إىل ايطبب ٜعٛد زمبا ٚ بايٓؿظ ايجك١ َٔ عاٍ مبطت٣ٛ ٜتُتعٕٛ االضاض١ٝ املسس١ً تالَٝر  إ ٜعين ٖرا إ 

 ٜتؿل ٖرا ٚ بايعامل ٚاثكا ٚ بٓؿط٘ ٚاثل طؿٌ منٛ اىل ٜؤدٟ مما أطؿاهلِ سادات إغباع حياٚيٕٛ األَٗات ٚ اآلبا٤

 . بٓؿط٘ ثكت٘ ٚ بايعامل ثكت٘ إىل ٜؤدٟ ايؿسد سادات إغباع إ َٔ ازٜهطٕٛ ٚ َاضًٛ َٔ نٌ إيٝ٘ ذٖب َا َع
 ازتباط َعاٌَ اضتعٌُ ؾكد بٓؿط٘ ايتًُٝر ٚثك١ األب سٝا٠ دٛد٠ بني ايعالق١ ع٢ً تعسف : ايجاْٞ اهلدف

 ملعاٌَ اؿسد١ ايك١ُٝ َٔ انرب ٖٛ (0,32ٚ)بريضٕٛ ازتباط َعاٌَ بًؼ ٚ ،ٔاملتػريٜ بني ايعالق١ ؿطاب بريضٕٛ

 بني إسصا٥ٝا داٍ ازتباطًا ٖٓاى إ ٜعين مما (118)سس١ٜ ٚدزد١(0,05)َطت٣ٛ عٓد(0,195ايبايػ١) االزتباط

 .(7) اؾدٍٚ , اجيابٝا َستبطإ  ُٖا ٚ، األب سٝا٠ ٚدٛد٠ بايٓؿظ ايجك١ َطت٣ٛ
 بايٓفظ بايجك١ ٚعالقتٗا االب ذٝا٠ جلٛد٠ بريضٕٛ ازتباط َعاٌَ ( 7) زقِ جدٍٚ

 ايدالي١ َطت٣ٛ االزتباط اؾدٚي١ٝملعاٌَ ايك١ُٝ بريضٕٛ ازتباط َعاٌَ اؿس١ٜ دزد١ االبا٤ عدد

120 118 0,32 0,195 0,05 
 

 ازتباط َعاٌَ اضتعٌُ ؾكد , بٓؿط٘ ايتًُٝر ٚثك١  الّا سٝا٠ دٛد٠ بني ايعالق١ ع٢ً تعسفاي : ايجايح اهلدف

 ملعاٌَ اؿسد١ ايك١ُٝ َٔ انرب ٖٛ (0,31ٚ)بريضٕٛ ازتباط َعاٌَ بًؼ ٚ ،ٔاملتػريٜ بني ايعالق١ ؿطاب بريضٕٛ



  حي٢ٝ صباح بإ د.
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 بني إسصا٥ٝا داٍ ازتباطًا ٖٓاى إ ٜعين  مما (118) سس١ٜ ٚدزد١ (0،05 )َطت٣ٛ عٓد (0,195ايبايػ١) االزتباط

 .(8) زقِ اؾدٍٚ ٜٛضشٗا نُا اجيابٝا َستبطإ   ُٖا ٚ،  االّ سٝا٠ ٚدٛد٠ بايٓؿظ ايجك١ َطت٣ٛ
 ايتًُٝر ٚثك١ االّ سٝا٠ دٛد٠ بني ايعالق١ ٜٛضح (8) زقِ ددٍٚ

 

 

 

 بايجك١ ايتًُٝر ٚغعٛز ٚاألّ األب سٝا٠ دٛد٠ بني إسصا١ٝ٥ دالي٘ ذٚ اجيابٞ  ازتباط بٛدٛد  ايٓتا٥ر أظٗست

 الغباع َصدز ؾٗٞ ،بايٓؿظ ايجك١ تػهٌٝ ع٢ً ايتأثري يف االّ دٚز أ١ُٖٝ ع٢ً ايعًُا٤ اتؿل سٝح بٓؿط٘

 ٜٚٓاٍ ٚاـطأ ايصٛاب أٜطا ٗآَ ٜٚتعًِ ، ب٘ َسغٛب ٚبأْ٘ ٚاألَإ باؿب ايػعٛز ٖٚٞ ايٓؿط١ٝ استٝادات٘

 (11،ص 2007، بدز ) بٓؿط٘ ت٘ثك َٔ ُٜٓٞ ايرٟ ايتػذٝعا
 مسافاال (83,68ٚاؿطابٞ) املتٛضط بًؼ سٝحاألب، عٓد اؿٝا٠ دٛد٠ َطت٣ٛ ع٢ً عسفايسابع:ايت اهلدف

 املتٛضط َٔ انرب ايع١ٓٝ َتٛضط إ ٜعٗس ،(75)ايبايؼ  ايؿسضٞ باملتٛضط َكازْت٘ ٚعٓد (13,73)عٝازٟامل

 احملطٛب١ ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ إ ظٗس ايتا٥ٞ االختٝاز ٚباضتعُاٍ داي١ ايؿسٚم ٖرٙ إ َٔ ٚيًتأند ايؿسضٞ

 ع٢ً ٜدٍ ٖٚرا ،(119)سس١ٜ ٚدزد١(0,05)َطت٣ٛ عٓد (1,96) ايبايػ١ اؾدٚي١ٝ ايك١ُٝ َٔ انرب (4,89)ايبايػ١

 (9) زقِ اؾدٍٚ, اؿٝا٠ دٛد٠ َٔ عاٍ مبطت٣ٛ اآلبا٤ متتع
 املتركك١ ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ ٚ ايفسضٞ املتٛضط ٚ األب ذٝا٠ جٛد٠ دزجات َتٛضط (9) زقِ جدٍٚ

 االبا٤ عدد
 املتٛضط

 االحنساف

 املعٝازٟ
 املتٛضط

 ايفسضٞ
 ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ

 احملطٛب١
 ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ

 اجلدٚي١ٝ
 ايدالي٘ َطت٣ٛ

120 83,68 13,73 75 4,89 1,96 0,05 

 اييت َٚطؤيٝاتِٗ سٝاتِٗ عٔ االبا٤ زضا ع٢ً ٜدٍ ,مما عاي١ٝ سٝا٠ ظٛد٠ االبا٤ متتع إ ضبل مما ٜتطح

 ٚاالدتُاع١ٝ. ٚايعا١ًٝ٥ ايع١ًُٝ ملطؤيٝاتِٗ  تكبًِٗ خالٍ َٔ , عٛا٥ًِٗ ػاٙ بٗا ٜكَٕٛٛ
 االمساف ٚ(85,11)اؿطابٞ املتٛضط بًؼ سٝح األّ عٓد ٝا٠اؿ دٛد٠ َطت٣ٛ ع٢ً يتعسف:ااـاَظ اهلدف

 املتٛضط َٔ انرب ايع١ٓٝ َتٛضط إ ٜعٗس ،(75)ايبايؼ  ايؿسضٞ باملتٛضط َكازْت٘ ٚعٓد (14,04)املعٝازٟ

 احملطٛب١ ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ إ ظٗس ايتا٥ٞ االختٝاز ٚباضتعُاٍ داي١ ايؿسٚم ٖرٙ إ َٔ ٚيًتأند ايؿسضٞ

 ع٢ً ٜدٍ ٖٚرا ،(119)سس١ٜ ٚدزد١(0,05)َطت٣ٛ عٓد (1,96) ايبايػ١ اؾدٚي١ٝ ايك١ُٝ َٔ انرب (5,57)ايبايػ١

 (10) زقِ اؾدٍٚ, اؿٝا٠ دٛد٠ َٔ عاٍ مبطت٣ٛ اآلبا٤ متتع
 املتشكك١ ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ ٚ ايؿسضٞ املتٛضط ٚ  األّ سٝا٠ دٛد٠ دزدات َتٛضط (10) زقِ ددٍٚ

 ايدالي١ َطت٣ٛ  االزتباط ملعاٌَ اؾدٚي١ٝ ايك١ُٝ بريضٕٛ ازتباط َعاٌَ اؿس١ٜ دزد١ االَٗات عدد

120 118 0,31 0,195 0,05 



 االّ ٚ االب سٝا٠ ظٛد٠ عالقتٗا ٚ االضاض١ٝ املسس١ً تالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١
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 عدد

 االَٗات
 االمساف املتٛضط

 املعٝازٟ
 املتٛضط

 ايؿسضٞ
 ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ

 احملطٛب١
 ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ

 اؾدٚي١ٝ
 َطت٣ٛ

 ايدالي١
120 85,11 14,04 75 5,57 1,96 0,05 
 ثك١ َٔ ايتالَٝر أظٗسٙ َا عَ َتطك١ تبدٚ ايٓتٝذ١ ٖرٙ إ .عاي١ٝ اؿٝا٠ ظٛد٠ االَٗات متتع  ايٓتا٥ر أظٗست

 إٔ إذا. األَٗات ٚ اآلبا٤ بٗا ٜتُتع اييت اؿٝا٠ دٛد٠ َٔ ايعايٞ املطت٣ٛ ٖرا  إىل ٜعٛد اْ٘ ٜبدٚ اذ .بايٓؿظ عاي١ٝ

 ٖرا ٚ زغبات ٚ سادات إغباع َٔ ٜتُهٕٓٛ إِْٗ ٜعين عاي١ٝ سٝا٠ ظٛد٠ ٜتُتعٕٛ بأِْٗ األَٗات ٚ اآلبا٤ اعتكاد

 . ْؿط٘أب اٚالدِٖ ثك١ ع٢ً إجيابا ٜٓعهظ
 يهٌ اؿطابٞ املتٛضط سطاب  مت  ,األطؿاٍ ٚاإلْاخ ايرنٛز بني ؿظبايٓ ايجك١ يف ايؿسٚم تعسفيًايطادع: اهلدف

 اإلْاخ َتٛضط َٔ اقٌ  (7,21) َعٝازٟ بامساف ٚ (44,61) ايرنٛز َتٛضط إ ظٗس .ٚ اإلْاخ ٚ ايرنٛز َٔ

 االختباز باضتعُاٍ ٚ إسصا١ٝ٥ دالي١ ذٚ ايؿسم ٖرا إ َٔ يًتأند ٚ (5,92) َكدازٙ َعٝازٟ بامساف( 44,92)ايبايؼ

 احملطٛب١ ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ ناْت اذ إسصا١ٝ٥، دالي٘ ذات ؾسٚم ٚدٛد عدّ  ظٗس َطتكًتني يعٝٓتني ايتا٥ٞ

 (11) زقِ اؾدٍٚ اْعس (118)سس١ٜ ٚدزد١(0,05)َطت٣ٛ عٓد(1,96) ايبايػ١ اؾدٚي١ٝ ايك١ُٝ َٔ اقٌ ٖٚٞ(0,33)

  ملتشكك١ا ايتا١ٝ٥ ايكِٝ ٚ اإلْاخ ٚ ايرنٛز َٔ يهٌ املعٝاز١ٜ االمساؾات ٚ بايٓؿظ ايجك١ دزدات (َتٛضطات11) زقِ ددٍٚ

 ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ ايدالي١ َطت٣ٛ

 اؾدٚي١ٝ
 ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ

 احملطٛب١
 اؾٓظ ايع١ٓٝ املتٛضط املعٝازٟ االمساف

0,05 
1,96 0,33 

 ايرنٛز 60 44,61 7,21
 اإلْاخ 60 44,92 5,92

 املتٛضطني بني املالسع١ ايؿسٚم إ ٚ.بايٓؿظ ايجك١ يف بعطُٗا عٔ خيتًؿٕٛ ال ٚايرنٛز اإلْاخ إ ٜعين ٖٚرا

 ايجك١ ْػ٤ٛ يف اؿاضِ ايعاٌَ إ اذا ايٓعسٟ اإلطاز َع  اٜطا َتطك١ تبدٚ ايٓتٝذ١ ٖرٙ إ. ايصدؾ١ عٔ ْامج١

 بايٓؿظ ايجك١ ع٢ً اثس ذٓظًي يٝظ ٚ سادات إغباع ٖٛ بايٓؿظ
 ايتا٥ٞ االختٝاز اضتعُاٍ مت , (10-8) اعُاز تالَٝر بني بايٓؿظ ايجك١ يف ايؿسٚم ع٢ً عسفايطابع:ايت اهلدف-

 َع (5,97) َكدازٙ َعٝازٟ بامساف(49,10)ايبايؼ ضٓٛات (10) أعُاز َتٛضط بني يًُكاز١ْ َطتكًتني يعٝٓتني

 بني إسصا١ٝ٥ دالي١ ذات ؾسٚم ٖٓاى إ ظٗس , (7,65 )َعٝازٟ بامساف (42,12) ايبايؼ ضٓٛات (10اعُاز) َتٛضط

 1,96) ايبايػ١ اؾدٚي١ٝ ايك١ُٝ َٔ انرب( 5,52) احملطٛب١ ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ ناْت اذ ضٓٛات (10) عُس يصاحل ايعُسٜٔ

  (12زقِ) ددٍٚ (,118) سس١ٜ ٚدزد١ (0,05) َطت٣ٛ عٓد(
 ملتشكك١ا ايتا١ٝ٥ ايكِٝ ٚ  ضٓٛات  (10ٚ 8) عُس َٔ يهٌ املعٝاز١ٜ االمساؾات ٚ بايٓؿظ ايجك١ دزدات َتٛضطات (12) زقِ ددٍٚ

 ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ املعٝازٟ االمساف املتٛضط ايع١ٓٝ ايعُس

 احملطٛب١
 ايتا١ٝ٥ ايك١ُٝ

 اؾدٚي١ٝ
 ايدالي١ َطت٣ٛ

 7,65 42,12 60 ضٓٛات 8
5,52 1,96 0,05 

 5,97 49,10 60 ضٓٛات 10



  حي٢ٝ صباح بإ د.
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 .ٜٚبدٚ (10 ) زقِ اؾدٍٚ يف َٛضح نُا ضٓٛات (8) أعُاز َٔ بايٓؿظ ثك١ أنجس ضٓٛات (10) عُس إ ٜدٍ ٖرا 

 ٜصٜد مما ايٛايدٜٔ َٔ ساداتِٗ إغباع ٚ اـربات تصداد ٚ ايعامل بؿِٗ ٜبدؤٕٚ عُسِٖ اشداد نًُا األطؿاٍ إ

 . بٓؿطِٗ ثكتِٗ
 
  االضتٓتادات 

 : ٜأتٞ َا االضتٓتاز ميهٔ ايبشح ْتا٥ر خالٍ َٔ
 . بايٓؿظ ايجك١ َٔ عاٍ مبطت٣ٛ االبتدا١ٝ٥ املسس١ً أطؿاٍ متتع -1
 بٓؿط٘. ايطؿٌ ٚثك١ األب سٝا٠ دٛد٠ بني إسصا٥ٝا داٍ ازتباط ٚدٛد -2
   . بٓؿط٘ ايطؿٌ ٚثك١ األّ سٝا٠ دٛد٠ بني إسصا٥ٝا داٍ ازتباط ٚدٛد -3
 . اؿٝا٠ دٛد٠ َٔ عاٍ مبطت٣ٛ األب متتع -4
 . اؿٝا٠ دٛد٠ َٔ عاٍ مبطت٣ٛ األّ متتع - -5
 . بايٓؿظ ايجك١ يف ٚاإلْاخ ايرنٛز األطؿاٍ خيتًـ ال -6
 . ضٓٛات 8 عُس تالَٝر َع باملكاز١ْ بايٓؿظ بايجك١ ايػعٛز َٔ اع٢ً مبطت٣ٛ ضٓٛات 10 عُس تالَٝر ٜتُتع -7
 

 :ايتٛصٝات
 -:باالتٞ ايباسج١ تٛصٞ  ايٓتا٥ر خالٍ َٔ

 بايٓؿظ. ايجك١ بصٚؽ يف دٚز َٔ ي٘ ملا ايعُس١ٜ املسس١ً إغباع تأنٝد -1
 يصٜاد٠ األضس٠ عٔ ايرتؾ١ٝ ضبٌ ٚتٛضٝع يًُذتُع ايطسٚز١ٜ ٚاالقتصاد١ٜ االدتُاع١ٝ اـدَات تٛؾري ضسٚز٠ -2

 . سٝاتِٗ ظٛد٠ األؾساد غعٛز َطت٣ٛ
 

  :املكرتسات
 -: اآلت١ٝ ايدزاضات إدسا٤  ١ايباسج تكرتح اؿايٞ يًبشح اضتهُااَلٚ
  األطؿاٍ عٓد بايٓؿظ ايجك١ منٛ يف األضس٠ سٝا٠ دٛد٠ اثس عٔ ١ػسٜبٝ دزاض١ إدسا٤ -1
 االّ نعٌُ أخس٣ َٚتػريات اؿٝا٠ دٛد٠ بني ايعالق١ إجياد اىل تٗدف أخس٣ دزاضات إدسا٤ -2
 . كتًؿ١ عُس١ٜ َساسٌ ع٢ً ٚيهٔ اؿاي١ٝ يًدزاض١ مماثً٘ دزاضات إدسا٤ -3
 

 ايعسب١ٝ املصادز
 .َصس ، أؾاَع٘ املعسؾ١ داز اإلضهٓدز١ٜ، ٚايتٛاؾل ايرات ضٝهٛيٛد١ٝ ,( 1987 ) امحد إبساِٖٝ ، شٜد أبٛ

 ، ٚاؾأَع١ٝ ايجا١ْٜٛ ايدزاض١ َساسٌ يف ايطايبات عٓد بايٓؿظ ايجك١ قٝاع,(1978) قُد عادٍ ، عالّ أبٛ 
 ايهٜٛت ، اؾساح عًٞ َؤضط١
 . ايكاٖس٠ ، املصس١ٜ االلًٛ َهتب١ ، ايجا١ْٝ ايطبع١ ، ايُٓٛ ايٓؿظ عًِ,( 1989 ) ايدٜٔ عص ،عادٍ األغٍٛ

 .اؿدٜح ايهتب داز ، ايهٜٛت ، ايػدص١ٝ َكٝاع يف سدعامل,(2002) قُد بدز ، األْصازٟ



 االّ ٚ االب سٝا٠ ظٛد٠ عالقتٗا ٚ االضاض١ٝ املسس١ً تالَٝر يد٣ بايٓؿظ ايجك١
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 ، َٓػٛزٙ غري دنتٛزاٙ أطسٚس١ , ضٛزٜا يف األطؿاٍ زٜاض يف االدتُاع١ٝ ايتٓػ١٦,(2007) عًٞ سهُت ، بدز
 .دَػل داَع١ ، ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 غري َادطتري زضاي١ ,املتٛضط١ املسس١ً طالب يد٣ بايٓؿظ ايجك١ َكٝاع بٓا٤ ,(1986) ضامل مجاٍ ، ايبدزاْٞ

  بػداد ،داَع١ َٓػٛز٠
  بريٚت ، يبٓإ َهتب١ ، االدتُاع١ٝ ّايعًٛ َصطًشات َعذِ ,(1982 ) شنٞ امحد ، بدٟٚ
  ، بريٚت ، ايجكاؾ١ داز ، ايٛدٛد١ٜ ايؿًطؿ١ يف دزاضات,(1990) ايسمحٔ عبد ، بػري
ـ  ايٓؿطٞ ايُٓٛ, (1962) َصطؿ٢ قُد ، ٚايػعٝيب اؿُٝد عبد دابس ، ٚايػعٝيب دابس ٞ  ٚايتهٝـ  داز ، االدتُـاع

 ايكاٖس٠. ، ايعسب١ٝ ايٓٗط١
 ،داز ايٓؿظ ٚعًِ ايرتب١ٝ يف ايبشح َٓاٖر ,(1990) خريٟ ،امحد نؿايف ٚ اؿُٝد عبد س،داب ٚايهؿايف دابس

 .،ايكاٖس٠ ٚايٓػس يًطباع١ ايعسب١ٝ ايٓٗط١
  ايكاٖس٠.، ايؿهس ،داز ٚاملكاٜٝظ ٚاالختبازات ايٓؿطٞ ايكٝاع,(1985) ،ضعد دالٍ

 دنتٛزاٙ أطسٚس١ اؾاَع١, طًب١  يد٣ ايرات بتكبٌ ٚعالقتٗا اؿٝا٠ دٛد٠,(2008) سطٔ دٛدت ١،ْادٜ اؾٌُٝ

 .بػداد ١،داَع ايرتب١ٝ ،ن١ًٝ َٓػٛزٙ غري
 . ،عُإ ايجكاؾ١ داز ، األٚىل ايطبع١ ، يًطؿٌ ايٓؿط١ٝ ايصش١,(2001) قُد امحد ، ادٟٜٚايص ٖػاّ ، اـطٝب
 غري َادطتري زضاي١ ,ايدٚي١ َٚٛظؿات ملٛظؿٞ طٞايٓؿ األَٔ قٝاع ,(1994) بدٜٟٛ سٝاٟٚ شٜٓب ، اـؿادٞ

 .بػداد ٚداَع١ اآلداب ن١ًٝ ، َٓػٛزٙ
 ايتٛشٜع ٚ يًٓػس فد ايجا١ْٝ, ايطبع١ املساٖل, ٚ ايطؿٌ عٓد ايُٓٛ ضٝهٛيٛد١ٝ (,2003) دٛزز خٛزٟ,تَٛا

  ,بريٚت
 ،ايسٜاض. ايعبٝهإ ،َهتب١ يألطؿاٍ ٚاؾُاع١ٝ ايد١ٜٝٓ ايرتب١ٝ ,(2001) إمساعٌٝ ،بًكٝظ داغطتاْٞ 

 ؾؤاد ،َسادع١ عُس ٚقُٛد ايطٛاف ضٝد ،تسمج١ ،االْؿعاالت ،ايداؾع١ٝ ايػدص١ٝ,(2000) ،يٝٓدا.ٍ داؾٝدٚف

  ايجكاؾ١ٝ يالضتجُازات ايدٚي١ٝ ،ايداز 1،ط سطب ٖبٛ
 االزدٕ ، عُإ ، ٚايتٛشٜع يًٓػس املٝطس٠ داز ، ايٓؿط١ٝ ايصش١ , (2002) مجٌٝ ضاَس ، زضٛإ 
 ١٦ٖٝ اعطا٤ يد٣ ايٓؿط١ٝ ٚايصش١ املٗين بايسضا ٚعالقتٗا ايٓؿط١ٝ ايطػٛط,(2000) عًٛإ ناٌَ ، ايصبٝدٟ 

  بػداد داَع١ ، دنتٛزاٙ أطسٚس١ ,اؾاَع١ يف ايتدزٜظ
 ايكاٖس٠ ، ايهتب عامل ، ايجا١َٓ ايطبع١ ، ايُٓٛ ْؿظ عًِ, (1986) ايطالّ عبد ساَد ، شٖسإ 
  ايهٜٛت ، ايؿالح َطبع١ ، ايٓؿطٞ ايكٝاع, (1983) ايسمحٔ عبد ، ايصٚبعٞ 
 بػداد ، ايعايٞ ايتعًِٝ َطبع١ ، ٚايكٝاع ايتٓعري بني ايػدص١ٝ ,(1988 ) سطني قاضِ ، صاحل 

 غري َادطتري زضاي١ ,املتػريات ببعض ٚعالقتٗا ايسٜاض أطؿاٍ يد٣ بايٓؿظ ,ايجك١ (2009 ) سطني عال ،عًٛإ

 .بػداد داَع١ َٓػٛز٠
  ايكاٖس٠ ، يًٓػس ايعسبٞ ايؿهس داز ، ايرتبٟٛ ٚايتكِٜٛ ايكٝاع, (2000) قُٛد ايدٜٔ صالح ، عالّ
 بػداد ، ايعاْٞ َطبع١ ، ايٓؿظ عًِ ,(1970) ا١َُٝ ، خإ عًٞ

 بريٚت. ايعسب١ٝ, ايٓٗط١ داز االدتُاعٞ, ايٓؿظ ,عًِ (1974 ) ايسمحٔ عبد عٝطٟٛ.



  حي٢ٝ صباح بإ د.
 

 

 (٥61٥)                                                   (81٥2) يةكةمى كانونى(، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

  ايكاٖس٠ ، ايعسبٞ ايؿهس داز ، االٚىل ايطبع١ ، ٞايٓؿط ايكٝاع ,(1989) صؿٛت ، ؾسز 
  . ايكاٖس٠ ، اـالٞ َهتب١ ، ايٓؿط١ٝ ايصش١ (1967) َصطؿ٢ ، ؾُٗٞ

 ايكاٖس٠ ، ايجكاؾ١ داز ٚاجملتُع، ٚاملدزض١ األضس٠ يف ايٓؿط١ٝ ايصش١ ,_____________
 ايكاٖس٠ ، املصس١ٜ االلًٛ َهتب٘ ٚسادات٘، تٓػ٦ت٘ ايطؿٌ ,(1983) ٖد٣ ، قٓاٟٚ 
 ايكاٖس٠ ، ايعسب١ٝ ايٓٗط١ َهتب٘ ، اـاَط١ ايطبع١ ، ايٓؿط١ٝ ايصش١ أضظ ,(1975) ايعصٜص عبد ، ايكٛصٞ 
 ايرٜٔ ٚاقسأِْٗ ايٛايدٜٔ ؾاقدٟ بني ايرات َؿّٗٛ يف َكاز١ْ ,دزاض١(1988) سطني ْاصس طايب ، ايكٝطٞ 

 بػداد داَع١ ، َادطتري زضاي١ ,أبا٥ِٗ َع ٜعٝػٕٛ
 ٚعالقتٗا ايتدزٜظ ١َٓٗ مٛ ايرتب١ٝ ن١ًٝ طًب١ اػاٖات, (1989) اؾعؿسٟ َٚاٖس بٝٓٝ٘ عاَس ، ايهبٝطٞ 

  (13) عدد ، ٚايٓؿط١ٝ ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ ف١ً,ٚايتدصص باؾٓظ
 ،  ٚاإلعالّ ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًطباع١ ٖذس ، ايجايج١ ايطبع١ ، ايٓؿط١ٝ ايصش١ ,(1990) ايدٜٔ عال٤ ، ايهؿايف 

  ايكاٖس٠
 بػداد ، يًطباع١ ايعسب١ٝ ايداز ،3ط ٚعالدٗا، ٚأَساضٗا اْؿعاالتٗا ايٓؿظ, (1983) عًٞ ، نُاٍ
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 املالذل:
 (1ًَرل )

 ملكٝاضٞ ايجك١ بايٓفظ يتالَٝر املسذ١ً االضاض١ٝ ٚ جٛد٠ ذٝا٠ االب ٚ اّ أمسا٤ خربا٤ ٚحمهُٞ ايصدم ايظاٖسٟ 

 َهإ ايعٌُ االختصاص االضِ ت
 ايعسام -ايه١ًٝ ايرتب١ٜٛ املفتٛذ١ / ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚ ايٓفط١ٝ  أ.د. اضا١َ محٝد ذطٔ  1
 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ/ جاَع١ صالح ايدٜٔ طسم تدزٜظ  أ.د. ذاَد َصطف٢ بًباع  2
 املطتٓصس١ٜاَع١ ن١ًٝ ايرتب١ٝاالضاض١ٝ / اجل عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ  أ.د. ضعدٟ جاضِ عط١ٝ 3
 ن١ًٝ ايرتب١ٝ االضاع/ جاَع١ دٖٛى ايرتبٟٛ ايٓفظ عًِ اهلل ضعٝدأ.د. صابس عبد  4

 ازبٌٝ -ن١ًٝ ايرتب١ٝ / جاَع١ صالح ايدٜٔ عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ  أ.د. عُس ٜاضني جبازٟ 5

 ن١ًٝ ايٓسب١ٝ ايبٓات/ جاَع١ بػداد االزغاد ايرتبٟٛ اٌَ داٚد ضًِٝ .د.ّ.أ 6
 ازبٌٝ-ن١ًٝ ايرتب١ٝ االضاض١ٝ/ جاَع١ صالح ايدٜٔ قٝاع ٚتكِٜٛ  أ.ّ.د. ض٣ًٛ محد اَني  7
 املطتٓصس١ٜ اجلاَع١/  ايرتب١ٝاالضاض١ٝ ن١ًٝ عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ َسٚد عادٍ خًف  .د.ّ.أ 8
 ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات/ جاَع١ بػداد عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ  عص٠ عبد ايسشام ضًِٝ .د.ّ.أ 9

 ملطتٓصس١ٜا اجلاَع١/  ايرتب١ٝاالضاض١ٝ ن١ًٝ ٚتكِٜٛ قٝاع  جاضِ ٜامسني. د.ّ.أ 10
 

 - 2 –ًَرل 
 ايصٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ ملكٝاض٢ٝ ايجك١ بايٓفظ ٚ جٛد٠ احلٝا٠

.....................ايتًُٝر جٓظ  
 .........................ايعُس

 َكٝاع ايجك١ بايٓفظ
 ت ايفكسات نجريا اذٝاْا ْادزا

 1 ٜكّٛ بأعُاٍ جدٜد٠ َٔ دٕٚ َطاعد٠.   
 2 ٜؤدٟ االعُاٍ اييت تطًب َٓ٘ بدٕٚ تسدد   
 3 ٜطًب املطاعد٠ فكط عٓد احلاج١ هلا.   
 4 ًٜبظ َالبط٘ يٛذدٙ.   
 5 ٜعتُد ع٢ً ْفط٘ عٓد تٓاٍٚ طعاَ٘.   
 6 ٜدافع عٔ ْفظ اذا تعد٣ عًٝ٘ اذد شَال٥٘.   
ٜدافع عٔ زأٜ٘ اَاّ االخسٜٔ عٓدَا ٜهٕٛ َكتٓعا بفهست٘ يف    

 َعني.َٛضٛع 
7 

 8 ٜسفض إ ترنس عٝٛب٘ اَاّ االخسٜٔ.   



  حي٢ٝ صباح بإ د.
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 9 ٜٓصعخ اذا مل جتسٟ االَٛز نُا ٜسغب ٖٛ.   
 10 ٜفطٌ إ ٜهٕٛ قا٥د اجملُٛع١ اييت ًٜعب َعٗا   
 11 ٜبدٟ زأٜ٘ يف بعض االَٛز ايعا١ًٝ٥.   
 12 خياف إ ٜكّٛ بأٟ عٌُ خٛفا َٔ ايفػٌ    
 13 االخسٜٔ.ٖادئ جدا ٚقًٌٝ احلسن١ اَاّ    
 14 ٜعكد عالقات صداق١ َع االخسٜٔ.   
 15 ٜٓعصٍ عٔ االطفاٍ االخسٜٔ اثٓا٤ يعب٘.   
 16 ٜطاعد اخٛت٘ عٓد ذاجتِٗ يًُطاعد٠   
 17 ٜرتدد يف ايتردث اَاّ االخسٜٔ   
 18 ٜستبو عٓدَا ٜٛج٘ ايٝ٘ ايٓكد َٔ قبٌ االخسٜٔ   
 19 خيتاز ايٛإ املالبظ اييت تعحب٘.   
 20 ٜطًب املطاعد٠ َٔ ايٛايدٜٔ يًرٖاب يكطا٤ ذاج١   

 

 َكٝاع جٛد٠ احلٝا٠ 
 بدزج١ عاي١ٝ نجريا بدزج١ َتٛضط١ بدزج١ ق١ًًٝ يٝظ دا٥ُا ايفكسات ت
      احلٝا٠ يٓٛع١ٝ تكدٜسى َاٖٛ 2
      ايصر١ٝ ذايتو عٔ زضاى َدٟ ٖٛ َا 3
 ايكٝاّ عٔ عحصى إيٞ َسضو ٜؤدٟ إٔ ميهٔ َدٟ أٟ إيٞ زأٜو َٔ 4

 بايعٌُ
     

      إيٝٗا؟ حتتاد اييت ايسعا١ٜ َكداز َا ذٝاتو، تطتُس ذيت 5
      َا َد٣ غعٛزى بٛجٛد َع٢ٓ حلٝاتو؟ 6
      ببطاط١؟ عكًو تسنٝص ميهٓو َدٟ أٟ إيٞ 7
      احلٝا٠؟ يف باألَٔ غعٛزى َدٟ َا 8
      ؟ ايطبٝع١ٝ ب٦ٝتو يف ايصرٞ االٖتُاّ َدٟ َا 9
 إي١َٝٛٝ احلٝا٠ بٛاجبات يًكٝاّ ايهاف١ٝ ايفاع١ًٝ ٚ ايهفا١ٜ يدٜو ٌٖ 10

 ؟
     

      ؟ اجلطدٟ يبٓا٥و َتكبٌ أْت ٌٖ 11
      ٌٖ اْت نف٤ الغباع اذتٝاجاتو؟ 12
َا َد٣ تٛافس املعًَٛات ايالش١َ ٚ اييت حتتاد ايٝٗا يف ذٝاتو  13

 اي١َٝٛٝ؟
     

      يدٜو ايفسص١ يًساذ١ ٚ االضرتخا٤؟اىل اٟ َد٣ تتٛافس  14
      نِ اْت قادز ع٢ً ايتٓكٌ ٖٓا ٖٚٓاى؟ 15
      اىل اٟ َد٣ اْت زاضٞ عٔ َْٛو؟ 16
      َا َد٣ زضاى عٔ ادا٥و يٛاجباتو اي١َٝٛٝ؟ 17
      َا َد٣ زضاى عٔ قدزتو ع٢ً ايعٌُ ؟ 18
      َا َد٣ زضاى عٔ ْفطو؟ 19
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      عالقاتو ايػدص١ٝ؟ َا َد٣ زضاى عٔ 20
      ؟ اجلٓط١ٝ ذٝاتو عٔ زضاى َدٟ َا 21
 أصدقا٥و يو ٜكدَٗا اييت االجتُاع١ٝ املطاْد٠ عٔ زاضًٝا أْت نِ 22

 ؟
     

      ؟ فٝ٘ تعٝؼ ايرٟ املهإ أٚ ضهٓو عٔ زضاى َدٟ َا 23
      ؟ اجملتُع ٜكدَٗا اييت ايصر١ٝ اخلدَات عٔ زضاى َدٟ ٖٛ َا 24
      ؟ ٚزذالتو َصاجو عٔ زضاى َدٟ ٖٛ َا 25

 

                                                                                            

 


