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 شكر وعرفان

 طٗذٌا حمىذ ٜ,ٔالصالٚ ٔالظالً عمطابغ أٌعاوْ  ٜعم ٔالشكش , حظاٌْفضمْ ٔإ متاً ٜاحلىذ هلل عم
 ِذْٖ ٔتبٗاٌْ . ٜعم الزَٖ طاسٔآلْ ٔ أصخابْ  ٜٔعم طبٗن سبْ ٔ سضٕاٌْ , ٌبْٗ ٔسطٕلْ الذاع٘ إىل

ٖظعين إال فإٌْ ال  حٗض الٕجٕد إمتاً ِزٓ الذساطٛ ٔ إخشاجّا إىلعم٘ ب بعذ أُ وَ اهلل طبخاٌْ ٔتعاىل
" املششف نور الديو تاوريريت"أطتارٙ الفاضن الذكتٕس  إىل االوتٍاُجبضٖن الشكش ٔ عظٗي  أُ أتكذً

ٖٕوا يف تكذٖي ٖذ املظاعذٚ ل٘ ,فكذ وٍخين وَ ٔقتْ اجلضء الكجري  ِزٓ الشطالٛ ٔالزٙ مل ٖتٕاُ ٜعم
زا العىن ِشاج خأكرب األثش يف إذٚ ائْ املفٕٗجّٗاتْ الظذٖذٚ ٔآسفمكذ كاُ لت ٔوَ عمىْ الش٘ء الٕفري ,

 فمْ وين خالص الشكش ٔالتكذٖش . ,حٗض الٍٕس إىل

ٔالذٙ  ٜأسٔع شخصني يف الٕجٕد وجال٘ األعم ٔاالوتٍاُ إىلعباسات احلب  أتكذً بأمسٜكىا 
 ل٘ .الذعي الزٙ قذوآ  كن ٜعم عىشِىا،باسك اهلل يف   الكشميني

وَ "عمور عمر" الذكتٕس الفاضن"ٔ ميموى حدةاألطاتزٚ الفاضمٛ " إىل أتكذً بالشكش اجلضٖن كىا
 الكٗىٛ. كن الٍصائح ٔالتٕجّٗات ٜمع جاوعٛ املظٗمٛ قظي عمي الٍفع

ل٘ ت بتذسٖظّي فكن األطاتزٚ الكشاً الزَٖ تشش ٔالتكذٖش إىل أتكذً بالشكشأُ  ال ٖفٕتينكىا
   بلوم حممدد.  , ىقبقوب عيسد. , جابر نصر الديود. :ابتذاءا بٔتكٕٖين أكادميٗا 

 .مراد بوقطايةد.,  بوسهة زيري الوايفد. ,لوكيا اهلامشيد. , دبلة عبد العاليد. ,جبالي نور الديود.

األطتار ٔاألخ  ٔأخص بالزكشواجظتري  ىللظٍٛ األٔيف ادساطيت طّن عم٘ كن وَ  ٜدُٔ أُ أٌظ
العي عىشُٔ عبذ الششٗذ ٔالعي حٗىش ابشاِٗي  ،األطتارٚ بٕجاله طّٗمٛ الفاضن ومٗاٌ٘ عبذ الكشٖي ، 
                                                                  .ٔ املظتشاسٚ خأٙ الكاومٛ املظتشاسٚ بَ عطٗٛ عائشٛ ، مبذٖشٖٛ الرتبٗٛ

 ٔأخص بالزكش تطبٗل الذساطٛ املٗذاٌٗٛوَ طاعذٌ٘ يف  كىا أشكش كن

اليت مت تطبٗل الذساطٛ  الجإٌٖاتبٔكن العاومني  ،ٗخٛ ,املظتشاس دِٗى٘ بمخري بَ الطٗب فت املظتشاسٚ
 املٗذاٌٗٛ فّٗا .

 كن وَ طاِي يف إجناص ِزا العىن وَ قشٖب أٔبعٗذ. ٔيف األخري أشكش
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 ملخص الدراسة:

 :ملخص الدراسة باللغة العربية

 
 ىمستْنذا ّ الطنْح ىالكلل اإلجتناعٕ ّ مستْالدراسة احلالٔة تْضٔح طبٔعة العالقة بني إٌ اهلدف مً 

 .ٍذًٓ املتغريًٓيف )علنٕ ّأدبٕ( نيالتدصصّ داللة الفزّم بني اجليسنينل ميَنا ّ
للسية الدراسٔة  بعض الثاىْٓات املتْاجدة ببلدٓة املسٔلةمً  ّتلنٔذةتلنٔذا (061)تهْىت عٔية الدراسة مً  

الطنْح  ىمكٔاس مستّْ "سامز مجٔل رضْاٌمً إعداد " الكلل اإلجتناعٕمت تطبٔل مكٔاس ّ،(0100/0100)
 " عبد العظٔهّ معْض "إعدادمً 

مت التْصل ّ ،(T.test) "ت"اختبارّ،(Pearson)"بريسٌْ"لفحص الفزضٔات مت استدداو معامل ارتباط ّ
 :إىل اليتائج التالٔة

على املكٔاس نلُ مبعامل ارتباط قدرِ  الطنْح ىّ مستْ الكلل اإلجتناعٕبني  سالبةّجْد عالقة دالة  -
(1.88-). 

 (.57.88الكلل اإلجتناعٕ متْسط مبتْسط حسابٕ قدرِ ) ىمستْ -
 (.59.56الطنْح عال مبتْسط حسابٕ قدرِ ) ىمستْ -
على املكٔاس لصاحل اإلىاث مبتْسط حسابٕ قدرِ  الكلل اإلجتناعّٕجْد فزّم دالة بني اجليسني يف  -

 .عيد الذنْر( 58.55( مكابل )60.00)
 على املكٔاس. الطنْحىمستْعدو ّجْد فزّم دالة بني اجليسني يف  -
املكٔاس لصاحل التدصص  ىالكلل اإلجتناعٕ عليف  ني العلنٕ ّ األدبّٕجْد فزّم دالة بني التدصص -

 .العلنٕ( عيد التدصص 51.00مكابل )،( 60.68األدبٕ مبتْسط حسابٕ قدرِ )
 .الطنْح  ىمستْيف العلنٕ ّ األدبٕ  نيّجْد فزّم دالة بني التدصصعدو  -

  

  

 

 

 

 



 
 

 
 

الدراسة بالفرنسية: ملخص  
Résumé de l'étude en français: 

 
L'objectif de la présente étude est de clarifier la nature de la relation 
entre l'anxiété sociale et le niveau d'ambition ,ainsi le niveau de chacun 
des deux et la signification des différentes entre les sexes et les 
spécialisatés(scientifique, littéraire)dans ces deux variables. 
L'échantillon de l'étude est composé de (160)élèves( masculins et 
féminins)qui font partis de quelques lycées de la commune de M'sila 
pour l'année scolaire 2011/2012,et nous avons appliqué le test d'anxiété 
sociale de "Samer Djamel Radwan "et le test dévaluation du niveau 
d'ambition de "Mouawad et Abdeladim"  
Pour l'analyse des hypothèses, nous avons utilisé le coefficient de 
corrélation "Pearson" et le test"T"(T.test),et nous avons obtenu les 
resautas a savoir: 

- Il existe une relation négative significative entre l'anxiété sociale et le 
niveau d'ambition  avec un coefficient de corrélation de(- 0,38). 

- Le niveau d'anxiété sociale est moyen , d'une moyenne arithmétique 
de (57,88). 

- Le niveau d'ambition ,d'une moyenne de(59,56). 
- Il existe des différences entre les deux sexes en matière de l'anxiété 

sociale en faveur des féminins d'une moyenne arithmétique de 
(62,21)contre(53,55) chez les masculins. 

- Absence des différences entre les deux sexes au  niveau d'ambition . 
- L'escistance des différences entre les deux spécialité (scientifique  et 

littéraire) dans l'anxiété sociale en faveur de la spécialité littéraire 
d'une moyenne arithmétique de (62,63)contre (54,12)chez la 
spécialisaté scientifique. 

- Absence des différences entre les deux spécialités (scientifique et 
littéraire) dans le niveau d'ambition . 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 مقدمة

 



 مقدمـــة
 

 أ 

 مقدمة:
ٞ عٓرا اهعصس ،فاهتط٘ز ٗاهتقدَ اذتطازٜ ٗاهتلِ٘ه٘جٛ ٗاهتػريات اهطسٙ تٙعترب ارت٘ف ٗاهقوق مسٞ ًّ مسا

 جعى انإُطاْ ٙق  حا٢سا لوقا ٗض  امل٘جٞ اذتطازٙٞ ٙحخح نّ يفًِاحٛ اذتٚاٝ ضآٌت  ٟاملتالحقٞ يف شت
دفٕ يف اذتٚاٝ ًع صع٘بٞ ٗج٘د انإًلاُات ٓحتقٚق  إىلجآدا  ٟ, ٗٙطعاهطٌأُِٚٞ ٗضلِٚٞ اهِفظ فال جيدٓا 

 كفا١تٕاهرٜ ٙقوى ًّ  ٗاالضطسابهتخقٚق ذهم ،مما ٙرتتب نوٕٚ كجري ًّ ضسٗب اهطٚق  ٗاهعسٗف املِاضحٞ
ٗٓرا نِد لٚإً بأٜ نٌى أًاَ اآلخسّٙ  االجتٌانٛاهقوق ٗاهت٘تس هدٕٙ،مما لد ِٙقص تفانوٕ  ّٝ حدبى ٗٙصٙد ً

 .االجتٌانًٛا ٙتٌجى يف اهقوق 
ففلسٝ ، ًّ األضسٝ  اًع األفساد ٗخاصٞ اهرّٙ هٚط٘ االتصايضٌّ ٙعٔس حٚح ٙعترب ُ٘نا ًّ أُ٘اع اهقوق 

 جتِحٔا ٟنو ٖاهيت جترب ٞاالجتٌانًٚطحق ٗخ٘فا ًّ اه٘ضعٚات  الوقاهفسد ٠وق هدختجد يف ٓرٖ اه٘ضعٚات اهت٘ا
 ٗادتطٌٚٞاهِاحٚٞ اهعقوٚٞ ض٘ا١ ًّ اختالي ت٘اشْ اهفسد  دزجٞ ناهٚٞ فٚؤدٜ إىل ٟٗلد ٙلْ٘ ٓرا اهقوق نو

 .ٗاهطو٘كٚٞ
عج باهعسٗف تظآسٝ تطتخق اهدزاضٞ بني تالًٚر املسحوٞ اهجاُ٘ٙٞ ،ألْ اذتٚاٝ بٔرٖ املسحوٞ  االجتٌانٛٗاهقوق  
ًسحوٞ  ٗألُٔا ٗبشلى خاص تصادف االجتٌانٛاهصعٚد اهدزاضٛ أٗ  ٟض٘ا١ نو االجتٌانٛريٝ هوقوق جامل

 .املسآقٞ ًٗا هلا ًّ تػريات نوٛ كى املطت٘ٙات 
ٗألْ اهصخٞ اهِفطٚٞ هوتوٌٚر زكٚصٝ أضاضٚٞ يف انإُتاج ٗحتقٚق اهطٌ٘ح يف اذتٚاٝ ٗأْ أٙٞ إنالٞ أٗ ضػ٘ط    
عسض هلا اهتوٌٚر أثِا١ حٚاتٕ اهدزاضٚٞ باملسحوٞ اهجاُ٘ٙٞ ضترتن أثازٓا اهطوحٚٞ نوٛ صختٕ اهِفطٚٞ حٚاتٚٞ ٙت

 ٞاالجتٌانٚٗيف حٚاتٕ اهدزاضٚٞ جناحٕ ٗتقدًٕ  ٟٗادتطٌٚٞ بص٘زٝ ًحاشسٝ ٗغري ًحاشسٝ ،ٗباهتاهٛ ضتؤثس نو
ٗنوٕٚ فطٚتٍ تِاٗي امل٘ض٘ع   ،اهطٌ٘ح ٠مبطت٘ االجتٌانٛٗنوٕٚ فقد ازتأت اهحاحجٞ ارت٘ض يف ناللٞ اهقوق 

 يف خطٞ حبح تتطٌّ جاُحني األٗي ُعسٜ ٗاهجاُٛ ًٚداُٛ .
ٗفٕٚ  ٗاهرٜ ٙعترب كفصى متٔٚدٜ ٗميجى انإطاز اهعاَ هودزاضٞالفصل األول شتٌى نوٟ ضٚ اجلانب النظريف
 ،أٓدافٔااإبساش أٌٓٚتٔ بانإضافٞ إىل ،كخو٘ي ًؤلتٞ هوتطاؤالت املقرتحٞ ٔاعسض إشلاهٚٞ اهدزاضٞ ٗ فسضٚاتت
دصص ضٚٗص٘ال إىل حتدٙد املفآٍٚ األضاضٚٞ يف اهدزاضٞ، ٗ،بٔانسض اهدزاضات اهطابقٞ ذات اهعاللٞ ٗ

ٗاهتعسض  القلقضٚعسض يف ادتص١ األٗي  جصأّٙانإشازٝ إىل فٕٚ تٍ تضحٚح ،االجتناعيللقلق  الفصل الثاني
ناللتٕ مبفآٍٚ  ًفًٕٔ٘ االجتناعيالقلق إىلملفَٔ٘ اهقوق ،أُ٘انٕ ،أضحابٕ،أنساضٕ،ٗيف ادتص١ اهجاُٛ ضٚتٍ اهتطسق 

 الفصلضٚدصص ، يف حني اهِعسٙات املفطسٝ هٕ ،ًطت٘ٙاتٕ،تشدٚصٕ ٗنالجٕ إىلًشابٔٞ ،أُ٘انٕ،بانإضافٞ 
ًفًٕٔ٘ ،طحٚعتٕ ،أُ٘انٕ ٗاهِعسٙات املفطسٝ هٕ ،أضاهٚب  إىلخالي اهتعسض  ًّ الطنوح  ىملستوالثالث 
 أًا،اهطٌ٘ح٠ُصا٢ح هصٙادٝ ًطت٘ إىلٗاهع٘اًى املؤثسٝ فٕٚ ،منٖ٘ ٗمسات اهشدص اهطٌ٘ح ،بانإضافٞ  ٖحتدٙد

هتعسٙفٔا ٗحتدٙد ًسحوٞ املسآقٞ أُ٘انٔا اهتعسض ًّ خالي  املراهقة نوٟ اهط١٘ ٚطو طف الرابع الفصل



 مقدمـــة
 

 ب 

اهطٌ٘ح ٠ًٗطت٘ االجتٌانٛاهقوق ٗص٘ال إىل  ،األضحاب ٗ أضاهٚب اهعالج  إىلخصا٢صٔا،ًشلالتٔا باهتطسق 
 . يف ًسحوٞ املسآقٞ

تِاٗي ًِٔجٚٞ اهدزاضٞ ٗانإجسا١ات املٚداُٚٞ ضٚاهرٜ  الفصل اخلامسشتٌى نوٟ فطٚ اجلانب امليداني أما
زتتٌع ٗنِٚٞ اهدزاضٞ، بانإضافٞ إىل   ،املِٔج املطتددَ، ضتطالنٚٞالااهتطسق إىل اهدزاضٞ ذهم ًّ خالي ٗ

دصص هعسض اهِتا٢ج ٗحتوٚؤا يف ض١٘ ضٚاهرٜ  والفصل السادس، ٗاألضاهٚب انإحصا٢ٚٞ ،أدٗاتٔا زتاالتٔا، 
تٍ ضٚ، ٗإثازٝ ُقاط حبجٚٞ كآفاق ًطتقحوٚٞ هوحخح،ٗيف األخري لرتاحاتاالٗتقدٍٙ بعض فسضٚات اهدزاضٞ،

 .تني اهعسبٚٞ ٗاألجِحٚٞباهوػ نسض ًودص اهدزاضٞ
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 :االظهايية .1

ْكال عٔ "نسٜتصى"   (beak)ىل ايبداٜات األٚىل يًؿهس اإلْطاْٞ، ٜٚػري "بو"إميتد َؿّٗٛ ايكًل 
(Kritzeck,1956 ٕإىل أ )ّٛٗيف  تابايُهنُاإٔ ايكًل َٛدٛد يف ايهتابات اهلريٚغًٛؾ١ٝ املضس١ٜ ايكدمي١،  َؿ

ايعضٛز ايٛضط٢ َجٌ ايؿٝطًٛف ايعسبٞ "عًٞ بٔ سصّ بٔ قسطب١" قد أندٚا ع٢ً ٚدٛد ايكًل نػسط أضاضٞ 
 ٖتُاّاال( تصاٜد Spielbergerيًٛدٛد اإلْطاْٞ، ٚقد غٗد ايكسٕ ايتاضع عػس نُا ٜكٍٛ "اضبًٝربدس" )

" ذساد ايٛدٛدٜني ع٢ً ٜد "نري نٚخباص١ ايكًل ٚذيو ع٢ً أٜدٟ ؾالضؿ١ ٖرا ايعضس  االْؿعاالتب
(Kierkegrad)، ( "ٜٔٚٚقد غٗد ٖرا ايكسٕ أٜغا اٖتُاَا َتصاٜدا يد٣ ايبٝٛيٛدٝني أَجاٍ "دازDarwin )

ٚيف ايكسٕ ايعػسٜٔ بسش ايكًل بٛصؿ٘ َػه١ً َسنص١ٜ َٚٛعٛعا ضا٥دا يف اسبٝا٠  ,بعاٖستٞ اشبٛف ٚايكًل
 ٜػاز إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ عضس اشبٛف أٚ عضس ايكًل.ىل سد إٔ ٖرا ايعضس قد غدا إاملعاصس٠، 

١ ٖٞ األضاع يف ْػأ٠ ايعضاب، ؾعٓدَا تهٕٛ االدتُاعٝ( إٔ ايعالقات K.Horneyٜٚعترب "نازٍ ٖٛزْٞ" )
ٖرٙ ايعالقات غري َال١ُ٥، ٜٓػأ عٓد ايطؿٌ ايكًل ايكاعدٟ ايرٟ ٖٛ غعٛز بايعصي١، ٚايعذص يف عامل عدا٥ٞ، ٜٚػري 

ىل إٔ ايكًل ٖٛ ْتاز ايغػٛط ايجكاؾ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ، ٜٚعتكد إٔ اجملتُع اسبدٜح َطؤٍٚ إ( E.Fromeإزٜو ؾسّٚ" )"
 .(06، ص2003يد َصطفى ناٌَ، وح )ٚالغو عٔ نجري َٔ االعطسابات ايٓؿط١ٝ.

، سٝح ٜعترب َؿَٗٛا َٔ املؿاِٖٝ اييت تستبط بايتؿاعٌ بني ايؿسد ٚاآلخسٜٔ االدتُاعٞا َا ٜػاز إيٝ٘ بايكًل ٖٚر
ساي١ َٔ ايتٛتس تٓتر عٔ ايتٛقع أٚ اسبدٚخ ايؿعًٞ يًتكِٝٝ يف َٛاقـ »ٖٚٛ دص٤ َٔ ع١ًُٝ االتضاٍ إذ ٜعترب : 

اعطسابا ٜعطٌ ايؿسد »سٝح ٜعترب: .(85، ص2001)فاروم ايصيد عثُإ، .«اسبكٝك١ٝ أٚ ايتد١١ًٝٝ ايػدضٝايتؿاعٌ 
ٚطاقات٘ يف صباٍ ايطًٛى، ؾٗٛ جيعً٘ َٓطشبا َٓعصال خا٥ؿا ال ٜػازى اآلخسٜٔ ٚال ٜطتطٝع ايتعبري عٔ ْؿط٘، نُا 

 .«ٕ آدا٥٘ املٗين أٚ ايدزاضٞ أقٌ َٔ طاقات٘ ٚقدزات٘ ايؿا٥ك١أ
 .(54، ص2007)ايصادة طاييب، 

غد٠ »يد٣ املساٖل:  ْؿعاي١ٝاالا ظبد أْ٘ َٔ بني ايضؿات ح أْٜٓٚتصأَ ٖرا ايكًل خاص١ َع ؾرت٠ املساٖك١، سٝ
ىل إتكسازٖا، سٝح ٜؤدٟ ذيو باملساٖل ٚعدّ اض االْؿعاالتٚايكًل، ٚايهآب١ ْتٝذ١ تغازب  اسبطاض١ٝ، ٚايٝأع،

سباط ايرٟ ٜٓعهظ ع٢ً اْطٛا٥٘ ايراتٞ ًَٚٝ٘ يًعصي١ ٚايعذص ايرٟ قد ٜهٕٛ ايطبب املباغس إلخؿام ٚااإلايػعٛز ب
 .(206، ص2001)بدر ابراٖيِ ايعيباْي، .«ٖداؾ٘أايرٟ حيٍٛ دٕٚ ذبكٝل زغبات٘ ٚ

سٝح ٜعترب َطت٣ٛ ,طًل عًٝ٘ بايطُٛح ٜ ذبت َاٖداف اييت تهٕٛ َططس٠ َٔ قبٌ املساٖل تٓدزز ألتًو ا
 «.سٝات٘ىل ذبكٝك٘ يف داْب َعني َٔ إٖدف ذٚ َطت٣ٛ ضبدد ٜتطًع ايؿسد  ادباٖا اجيابٝا عبٛ ذبكٝل»ايطُٛح: 

 .(120، ص2001)أبو زيادة، 
ٚقد أدسٜت دزاضات ٚحبٛخ عدٜد٠ مشًت َٛعٛع ايدزاض١ َٔ دٛاْب٘ املدتًؿ١ َٚٔ أَج١ً ذيو ظبد دزاض١ 

 "ضبُد ضبُد بَٝٛٞ" ساٍٚ َٔ خالهلا ايتعسف ع٢ً عالق١ نٌ َٔ َطت٣ٛ ايطُٛح َٚطت٣ٛ ايكًل ببعض مسات 
ٚدٛد عالق١ ضايب١ بني َطت٣ٛ ايطُٛح َٚطت٣ٛ  إىلٓتا٥ر ايػدض١ٝ يد٣ ايػباب ازباَعٞ، ٚقد خًضت اي

 . (160، ص1990عبد ايفتاح،  ا)ناًَيايكًل َٚٛدب١ بني َطت٣ٛ ايطُٛح ٚبعض ايطُات ايػدض١ٝ.
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( طايب يف 444( َٔ خالٍ إدسا٤ دزاض١ ع٢ً )Per tell et all" ٚشَال٥٘ )باز تاٍٚظبد نريو دزاض١ "
ظٗاز ايعالق١ بني ٚد١ٗ ايتشهِ ٚنٌ َٔ ايتشضٌٝ ايدزاضٞ ٚايكًل َٚطت٣ٛ ايطُٛح ، ٚقد ايضـ ايتاضع إل

ايرٜٔ ٜتُٝصٕٚ  األؾسادأٚعشت ايدزاض١ إىل ٚدٛد عالق١ َٛدب١ بني ايتشهِ ايداخًٞ ٚايتشضٌٝ ايدزاضٞ ٚإٔ 
ؾساد ٖرا ٜعهظ األِٗ، ٚسٚأع٢ً يف َطت٣ٛ طُٛ ابايتشهِ ايداخًٞ باإلعاؾ١ إىل ازتؿاع ذبضًِٝٗ ِٖ أقٌ قًك

 .(163، ص2008)رظا ايٓاظور، .     ايرٜٔ ٜتُٝصٕٚ بايتشهِ اشبازدٞ
ٚيف دزاض١ أخس٣ يـ "ناًَٝا عبد ايؿتاح" سٝح ساٚيت َٔ خالهلا ايتعسف ع٢ً ايؿسٚم املٛدٛد٠ بني ازبٓطني 

( طايب ٚطايب١ 48سٝح مشًت ع١ٓٝ ايدزاض١ )،يف َطت٣ٛ ايطُٛح ٚايكًل ٚايػعٛز بايٛسد٠ يد٣ طالب ازباَع١ 
ْاخ يف بعض َتػريات َطت٣ٛ ايطُٛح ٖٚٞ ذبدٜد ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إىل ٚدٛد ؾسٚم بني ايرنٛز ٚاإل

 إسضا١ٝ٥اهلدف ٚاملٌٝ يًهؿاح ٚايسعا بايٛاقع ٚايدزد١ ايه١ًٝ يًطُٛح يضاحل ايرنٛز، ٚٚدٛد ؾسٚم ذات دالي١ 
 . (137، ص1990)ناَيًيا عبد ايفتاح، .اإلْاخ احلبني ازبٓطني يف َتػري ايكًل يض

 .األنادميٞٚبايتايٞ ظبد إٔ ٖرٙ ايدزاضات قد زنصت ع٢ً عالق١ ايكًل مبطت٣ٛ ايطُٛح خاص١ يف اجملاٍ 
بٛصؿ٘:  االدتُاعٞـ عٔ طبٝع١ ايعالق١ بني ايكًل ايهػ ،َٚٔ ٖٓا ؾكد ناْت َربزاتٓا إلدسا٤ ٖرٙ ايدزاض١

 يد٣ األؾساد ٚتٛقعات األدٚاز ١االدتُاعٝبطبب اشدٜاد عػٛط املتطًبات  ضبٝطٓا يف ظاٖس٠ باتت أنجس َالسع١»
ؾساد إٔ ٜعٝل األ االدتُاع١ٞ املدتًؿ١، ٚميهٔ يًكًل يف اجملاالت اسبٝاتٝ ١االدتُاعٝعسٚز٠ اَتالى ايؿسد ايهؿا٤ات ٚ

 ٚبكُٝتِٗبايضش١ ايٓؿط١ٝ  ضِٗإسطاعٔ ايتهٝـ ايٓطيب، ٚعٔ ايتكدّ يف اجملاالت اسبٝات١ٝ املدتًؿ١ ٜٚٓعهظ ع٢ً 
 .(27، ص2001)شاَر مجيٌ رضوإ، «.اجملتُعيف نأؾساد 

َٚٔ د١ٗ أخس٣ عدّ ٚدٛد , َٚطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ ع١ٓٝ َٔ تالَٝر ايط١ٓ ايجا١ْٝ ثاْٟٛ ٖرا َٔ د١ٗ 
َٚطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ ع١ٓٝ َٔ  االدتُاعٞتٓاٚيت ايعالق١ بني ايكًل  -يف سدٚد املعسؾ١ اسباي١ٝ -َٝدا١ْٝدزاض١ 

اي١ٝ ٚيف إطاز املٓٗر ايٛصؿٞ تالَٝر ايط١ٓ ايجا١ْٝ ثاْٟٛ ببعض ثاْٜٛات بًد١ٜ املط١ًٝ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايدزاض١ اسب
 داب١ ع٢ً ايتطاؤالت ايتاي١ٝ:يإلزتباطٞ تطع٢ اإل

 يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١؟ َٚا طبٝعتٗا ، َٚطت٣ٛ ايطُٛح االدتُاعٞبني ايكًل  إسضا٥ٝاداي١ ٌٖ تٛدد عالق١  -
 يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١ ؟ االدتُاعٞ ايكًل ٣َطتَٛا  -

 َا َطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١ ؟ -

 عص٣ ملتػري ازبٓظ يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١ ؟ت االدتُاعٞيف ايكًل  إسضا٥ٝاؾسٚم داي١ ٛدد تٌٖ  -

 ملتػري ازبٓظ يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١ ؟ عص٣تيف َطت٣ٛ ايطُٛح  إسضا٥ٝاؾسٚم داي١ ٛدد ت ٌٖ -

 عص٣ ملتػري ايتدضط يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١ ؟ت االدتُاعٞايكًل  يف إسضا٥ٝاؾسٚم داي١ ٛدد تٌٖ  -

 عص٣ ملتػري ايتدضط يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١ ؟تيف َطت٣ٛ ايطُٛح  إسضا٥ٝاؾسٚم داي١ ٛدد تٌٖ  -
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 :فرضيات ايدراشة .2
 َٚطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. االدتُاعٞبني ايكًل  إسضا٥ٝاداي١ ضايب١ تٛدد عالق١  -

 عاٍ يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. االدتُاعَٞطت٣ٛ ايكًل -

 َطت٣ٛ ايطُٛح عاٍ يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. -   

 تعص٣ ملتػري ازبٓظ يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. االدتُاعٞيف ايكًل  إسضا٥ٝا تٛدد ؾسٚم داي١-   

 َطت٣ٛ ايطُٛح تعص٣ ملتػري ازبٓظ يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١.يف  إسضا٥ٝاتٛدد ؾسٚم داي١ ال  -   

 تعص٣ ملتػري ايتدضط يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. االدتُاعٞتٛدد ؾسٚم داي١ إسضا٥ٝا يف ايكًل  -    

 تٛدد ؾسٚم داي١ إسضا٥ٝا يف َطت٣ٛ ايطُٛح تعص٣ ملتػري ايتدضط يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١.ال  -   

 

 أُٖية ايدراشة:3.
ايدزاض١ أُٖٝتٗا َٔ طبٝع١ املٛعٛع ايرٟ تتٓاٚي٘ َٔ د١ٗ، َٚٔ ْٛع املػهالت اييت تطسسٗا  تطتُد

 يًتُشٝط ٚايتكضٞ َٔ د١ٗ أخس٣، ٚميهٔ سضس أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:
-َٚطت٣ٛ ايطُٛح يف ايب١٦ٝ ازبصا٥س١ٜ  االدتُاعٞييت تٓاٚيت ايعالق١ بني ايكًل ْدز٠ ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ا-

 . -سطب َا تٛؾس يد٣ ايباسج١
 تصإباتعًل ٜإٔ ايطُٛح  عتبازباطُٛح تالَٝر املسس١ً ايجا١ْٜٛ  تطع٢ ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايهػـ عٔ َطت٣ٛ-

 ِ.دٜٗغدضٝتِٗ ٚميجٌ عال١َ ١َُٗ َٔ عالَات ايسٚح املع١ٜٛٓ ايعاي١ٝ ي

 يد٣ ايتالَٝر. االدتُاعٞبايكًل اييت هلا عالق١  ١االدتُاعٝ غ٤ٛ ع٢ً األبعاد ايٓؿط١ٝ ٚخاص١تطًٝط اي-

عد ع٢ً زؾع َطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ تطادسا٤ات اييت ضايٝب ٚاإلبعض األاالضتعا١ْ بٓتا٥ر ايدزاض١ يف اقرتاح -
 يدِٜٗ. االدتُاعٞايتالَٝر ٚخؿض ايكًل 

داؾعا قٜٛا  ٞاطٗا مبطت٣ٛ ايطُٛح بػهٌ خاظ ٜعطَساض ايٓؿط١ٝ بػهٌ عاّ ٚازتبٕ دزاض١ األإ-
املب١ٝٓ ع٢ً األطس ٚاملٓاٖر  يًُدتضني يف اجملاٍ ٜٚؿتح ايباب أَاَِٗ يف ايتعسف أنجس ع٢ً ايدزاضات ايٓؿط١ٝ

 ضايٝب ايع١ًُٝ ايضشٝش١ ٚاملتك١ٓ.ٚاأل

 

 :شباب اختيار املوضوعأ.4
ضبؿص٠ ع٢ً اختٝاز ضباب٘، ٚتعترب ٖرٙ األخري٠ دٚاؾع ٚأملػه١ً َا دٕٚ ضٛاٖا ي٘ َربزات٘  إٕ اختٝاز ايباسح

 َٛعٛع ددٜس بايدزاض١، َٚٔ بني أضباب اختٝاز َٛعٛع ٖرٙ ايدزاض١ ْرنس َا ًٜٞ:
 سداث١ املٛعٛع ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ.-
ايسغب١ املًش١ يف تٓاٍٚ املٛعٛع بايتشًٌٝ بػ١ٝ ايٛقٛف ع٢ً اشبًؿ١ٝ ايٓعس١ٜ ي٘ َٚد٣ َطاُٖتٗا يف ذبطني -

 ايطايب ايجاْٟٛ. طُٛح َطت٣ٛ

َٗازات يسؾع َطت٣ٛ ايطُٛح يدِٜٗ َٔ  َتالىال نجس ايؿ٦ات ساد١أ١ٜ ٛبإٔ ايتالَٝر باملسس١ً ايجاْ عتكاداال-
 أدٌ سٝا٠ دزاض١ٝ ْادش١.

 االدتُاعٞعٔ أضايٝب ٚطسم تطاعد ايتالَٝر ع٢ً خؿض َطت٣ٛ ايكًل  بشحايػعٛز بغسٚز٠ ضباٚي١ اي-
 .يدِٜٗ
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 أٖداف ايدراشة:.5
 ٖداف ايتاي١ٝ:ذبكٝل األتطع٢ ٖرٙ ايدزاض١ إىل 

 َٚطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. االدتُاعٞبني ايكًل  االزتباطؾشط دالي١  -
 يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. االدتُاعٞايكًل  َطت٣ٛايتعسف ع٢ً  -

 ايتعسف ع٢ً َطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. -

 ١ٓٝ ايدزاض١ٚؾل َتػري ازبٓظ يد٣ ع االدتُاعٞ ؾشط دالي١ ايؿسٚم يف ايكًل -

 ؾشط دالي١ ايؿسٚم يف َطت٣ٛ ايطُٛح ٚؾل َتػري ازبٓظ يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. -

 ٚؾل َتػري ايتدضط يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. االدتُاعٞؾشط دالي١ ايؿسٚم يف ايكًل  -

 ؾشط دالي١ ايؿسٚم يف َطت٣ٛ ايطُٛح ٚؾل َتػري ايتدضط يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١. -

 
 :حتديد املفاٖيِ.6

ا املتُاٜص أٜغا مما حيتِ املؿاِٖٝ، ؾٝٗا َا ٖٛ َتداخٌ املع٢ٓ َع غريٙ نُا ؾٝٗقد ٜعرتض ضبٌٝ ايباسح مج١ً َٔ 
ٚإشاي١ ايػُٛض ع٢ً َا دا٤ يف ايدزاض١ َٔ َؿاِٖٝ يهٞ ٜؿِٗ َٔ ٜكسأ ٜٚٓاقػ٘ َٔ أزاد يف ع٤ٛ َا  يتباعاالزؾع 

  ايدزاض١ نايتايٞ:ٜضطًح عًٝ٘، يريو ضتشاٍٚ ايباسج١ تٛعٝح املؿاِٖٝ ايٛازد٠ يف إٔمت تٛعٝش٘، َٚا أزاد 
 :االجتُاعيايكًل  -6-1
 ايكًل: -6-1-1
 :يػة -

 .« قًل: مل ٜطتكس يف َهإ، قًك١ َٔ َهاْ٘: سسن٘»
 .(632، ص2008)أمحد مشض ايدئ،  

 :اصطالحا -
ٚعًٝ٘ ميهٔ اعتبازٙ , ايكًل ساي١ تٛتس غاٌَ َٚطتُس ْتٝذ١ تٛقع تٗدٜد خطس ؾعًٞ أٚ زَصٟ قد حيدخ »

 .(251، ص2007)عبد ايرمحٔ ايوايف، .«َٔ اشبٛف ٚتٛقع ايتٗدٜد ٚاشبطساْؿعاال َسنبا 
 :االجتُاعيايكًل  -6-1-2
  : اصطالحا -
   ، سٝح ٜعٗس ايؿسد أَاّ األدا٤ٚخاص١ َٛاقـ  ١االدتُاعٝ السغ َٚطتُس َٔ عدد َٔ املٛاقـٖٛ خٛف َ »

ٚاشبٛف  زتباىباالٔ اآلخسٜٔ عٓدَا ٜػعس املضاب غداظ غري َأيٛؾني أٚ إٔ ٜهٕٛ ذبت تدقٝل أٚ ؾشط َأ
كالْٞ ٜٚؤثس ذيو ع٢ً ايٓػاطات ٚايؿسد ٜدزى بإٔ ٖرا ايكًل غري ع, ٚايكًل احملسز أثٓا٤ َكابًت٘ يآلخسٜٔ 

 .(13، ص2010)عبد ايعسيس بٔ عًي، .«ٚامل١ٝٓٗ ٚايدزاض١ٝ ١االدتُاعٝ
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 :إجرائيا -
ٓٝني ٖٛ ايدزد١ اييت حيضٌ عًٝٗا تالَٝر ٚتًُٝرات ايط١ٓ ايجا١ْٝ ثاْٟٛ ببعض ثاْٜٛات بًد١ٜ املط١ًٝ املع 

 .88املًشل زقِ  ،(8994يـ: "ضاَس مجٌٝ زعٛإ" ) االدتُاعٞبايدزاض١ يف َكٝاع ايكًل 
 َصتوى ايطُوح: -6-2
 ايطُوح: -6-2-1
 : يػة -
 .(325، ص2009، فالتي)ابراٖيِ .«ايطُٛح، غدٜد ايتطًعطُح بضسٙ إيٝ٘: ْعس/ تطًع ٚاضتػسف، »
 :اصطالحا -
ىل إبٌ، ٖٛ املػسٚع ايرٟ ٜطع٢ ايؿسد ايطُٛح ٖٛ ربٌٝ ايطؿٌ ٚاملساٖل ٚايهبري إىل َا ضٝهٕٛ يف املطتك»
 .(164، ص2008)أْض ظهعو، .«ذبكٝك٘

 
 َصتوى ايطُوح: -6-2-2
 :اصطالحا -
ٖداف ٚاملكدز٠ ع٢ً ٚعع األٖٛ مس١ ثابت١ ْطبٝا تػري إىل إٔ ايػدط ايطُٛح ٖٛ ايرٟ ٜتطِ بايتؿاؤٍ »

 .(33ص،2005)َعوض حمُد عبد ايتواب، .«سباطٌ نٌ َا ٖٛ ددٜد ٚذبٌُ ايؿػٌ ٚاإلٚتكب
 :إجرائيا -

ىل إملد٣ ْطبٝا، ٚايرٟ ميهٔ إٔ ٜدؾع املتٛقع عبٛ ذبكٝل ٖدف بعٝد ا األدا٤جيابٞ َٔ ٖٛ ذيو املطت٣ٛ اإل
 .املطتكب١ًٝٚؾكا يكدزاتِٗ ٚ تطًعاتِٗ َها١ْ أع٢ً مما ٖٞ عًٝ٘،

ٚؾكا إلداباتِٗ ع٢ً بٓٛد َكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح ٜٚكاع بايدزد١ اييت حيضٌ عًٝٗا أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ 
 .85املًشل زقِ ،(5882املطتددّ يف ٖرٙ ايدزاض١ يـ: "َعٛض ٚعبد ايععِٝ" )

 املراٖكة: -6-3
 يػة: -

يًؿٛات  َتداْٝاايعضس َساٖكا أٟ  ٢زاٖل ايػالّ :قازب اسبًِ أٟ بًؼ سد ايسداٍ ،ؾٗٛ َساٖل ، ٚصً»
 .(234، ص2000، حمُد عبد اهلل قاشِ).«َا ال ٜطٝك٘  ٢، أٟ محٌ اإلْطإ عًَٔ اإلزٖام االضِٚايسٖل َضدز ٚ

 :اصطالحا -
ٚتتُٝص بتهٜٛٔ ايعٛاطـ ايػدض١ٝ  ،انتُاٍ ايٓغر ايتٓاضًٞ يًؿسد إىل ؿرت٠ املُتد٠ َٔ بدا١ٜ ايبًٛؽٖٞ اي»

ٚ  االضتكالي٣١ٝا١ٜ باملعٗس ٚاهلٓداّ ٚايٓصع١ إيايٓؿظ ٚايعٓ ٢عً االعتُادٚتأخر َعاٖس  ،ٚايعٛاطـ عبٛ ايرات 
 .   (47، ص2011،أمحد دوقة وآخروٕ ).«إبدا٤ ايسأٟ

 : إجرائيا -
ٚبدا١ٜ ايسغد، ٚتٓؿسد بتػريات ايبًٛؽ َٚا ٜستبط بٗا َٔ تػريات يف أبعاد ازبطِ ٖٞ ايؿرت٠ بني ْٗا١ٜ ايطؿٛي١ 

 ضس١ٜعٔ ايسٚابط األ االضتكالٍاٖل َٔ أساضٝظ ددٜد٠ ٚزغب١ يف َٚعٗسٙ ٚتٓؿسد عال٠ٚ ع٢ً َا ٜػعس ب٘ املس
 ( ض84.١ٓ-84بني ) أعُازِٖأٟ َٔ  , ٚسددت يف دزاضتٓا بؿرت٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ
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 :ايصابكةايدراشات -7
ْطا١ْٝ َٔ ايبشٛخ ٚايدزاضات ايطابك١، سٝح تعترب ٖرٙ األخري٠ َٔ ُد أٟ دزاض١ ع٢ً تسانِ اشبرب٠ اإلتعت

ضٗاَات ضٛا٤ يف ايتٛدٝ٘ أٚ ايتدطٝط أٚ عبط املتػريات، ع٢ً سٌ َػه١ً ايبشح ملا هلا َٔ إ أِٖ ايعٓاصس املع١ٓٝ
ٚايٓؿٞ، ٖرا نً٘ ألٕ ايبشح ايعًُٞ ازبدٜد ٖٛ  اإلثباتأٚ نُا إٔ ايباسح ميهٔ إٔ ٜٛظؿٗا يف اسبهِ ٚاملكاز١ْ 

َا تؿسعت ع٢ً إثس ايكٝاّ ب٘ آؾام ددٜد٠ يًبشح ؾٝٓطًل باسح ع٢ً أضاع َا ٚصٌ إيٝ٘ ضابك٘، ٚؾُٝا ًٜٞ عسض 
( دزاض١ ذبتٌ َد٣ شَين ٜرتاٚح بني عاَٞ 08اَٗا )ييت مت اسبضٍٛ عًٝٗا ٚاييت بًؼ قٛيبعض ايدزاضات ا

 ٚيكد ضٝكت ايدزاضات املدتاز٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: (8992-5889)
 :االجتُاعيايدراشات اخلاصة بايكًل  -7-1
 ايدراشات األجٓبية: -7-1-1

 (Patal&Kapadia, 1985وناباديا" ) دراشة "باتيٌ: ايدراشة األوىل
ايتاي١ٝ: ايعُس، ايٓٛع ىل ايهػـ عٔ ايؿسٚم بني ازبٓطني يف َتػري ايكًل يف ع٤ٛ املتػريات ايدزاض١ إ ٖدؾت

، ٚاْتٗت ايٓتا٥ر بعد تطبٝل َكٝاع ايكًل ع٢ً ع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ قتضادٟاالا٤، املٛقع ازبػسايف، املطت٣ٛ ايرن
ض١ٓ ؾأقٌ، نُا  88أنجس قًكا َٔ األطؿاٍ ٚاملساٖكني ايضػاز َٔ  أِْٗ ض١ٓ ؾُا ؾٛم 84ٚاملساٖكني ايهباز َٔ 

ايطبك١  أبٓا٤إٔ  إىلس أنجس قًكا َٔ أبٓا٤ ايسٜـ، باإلعاؾ١ ز، ٚإٔ أبٓا٤ اسبغتبني إٔ اإلْاخ أنجس قًكا َٔ ايرنٛ
املستؿع١، ٚإٔ األؾساد ايرٜٔ تصٜد  ١االدتُاعٝ االقتضاد١ٜايطبك١  أبٓا٤املٓدؿغ١ أنجس قًكا َٔ  ١االدتُاعٝ االقتضاد١ٜ

)رظاد عًي عبد ايعسيس َوشى، ْطب١ ذنا٥ِٗ أنجس َٔ َا١٥ أنجس قًكا َٔ األؾساد ايرٜٔ تكٌ ْطب١ ذنا٥ِٗ عٔ املا١٥.
 .(272، ص1990

 (Singh &Kour, 1985دراشة "شٓج ونور" ): ايدراشة ايثاْية
( طايب 588َٔ )يد٣ ع١ٓٝ َه١ْٛ  ٚاالْطٛا١ٝ٥اشبازدٞ  –قٝاع ايكًل ٚايغػط ايداخًٞ  إىلت ايدزاض١ ؾٖد

ٚطايب١ بازباَع١، ٚقد اضتددّ يف ٖرٙ ايدزاض١ اختباز تؿِٗ املٛعٛع  ٚاضتدباز ايػدض١ٝ يـ: "آٜصٜٓو" ٚقا١ُ٥ 
ْاخ أنجس داؾع١ٝ يتذٓب ايؿػٌ ىل إٔ اإلاشبازدٞ ٚقد تٛصال إ-خًٞ"بِٝ" يدٚز ازبٓظ، َٚكٝاع ايغبط ايدا

 .(273، ص1990)رظاد عًي عبد ايعسيس َوشى، ٞ َٔ ايرنٛز.دزٚقًكا ٚاعتكادا يف ايغبط اشبا١ٝ ٚاْطٛا٥
 

 (Mourphy, 1986دراشة "جإ َوريف" ): ايدراشة ايثايثة
عرب َساسٌ ش١َٝٓ طبتًؿ١ متت يف  نت٦ابٚاالبني ازبٓطني يف ايكًل ٖدؾت ايدزاض١ إىل ايهػـ عٔ ايؿسٚم 

اخ أنجس قًكا ْيت متت يف َٓتضـ ٖرا ايكسٕ إٔ اإلَسٜه١ٝ، ٚقد بٝٓت ايٓتا٥ر اياملتشد٠ األٚنٓدا ٚايٛالٜات ايطٜٛد 
٘ ال تٛدد ؾسٚم بني ازبٓطني يف  ايسبع ايجايح َٔ ٖرا ايكسٕ أْيفٓت ايدزاضات اييت متت َٔ ايرنٛز، يف سني بٝ

يًرنٛز  ١االدتُاعٝٚخاص١ يف األدٚاز ٚايتازخي١ٝ  ١االدتُاعٝ، ٚتعصٚ ايباسج١ ٖرا إىل ايتػريات نت٦ابٚاالكًل اي
 .(274، ص1990)رظاد عًي عبد ايعسيس َوشى، ٚاإلْاخ. 
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 (Sowa & Lafleur, 1986والفًري" ) دراشة "نًودياشوا: ايدراشة ايرابعة
، ٚأدا٤ االَتشإ ٚايػعٛز بايرات ع٢ً َتشإاالأثس ايٓٛع يف عالقت٘ َع قًل ايهػـ عٔ  إىلٖدؾت ايدزاض١ 

ْاخ ذبضًٔ ع٢ً دزدات ازباَع١، ٚقد بٝٓت ايٓتا٥ر إٔ اإل( أْج٢ َٔ طالب 29( ذنسا ٚ)79َه١ْٛ َٔ )ع١ٓٝ 
 دزدات ايرنٛز.  إىلاالَتشإ باملكاز١ْ  ٚأدا٤ٚقًل االَتشإ  االدتُاعٞ َكٝاع ايػعٛز بايرات ٚايكًل َستؿع١ يف

 .(276، ص1990)رظاد عًي عبد ايعسيس َوشى، 
 

 (Mitchell & Abbott,1988وشوزإ أبوت" ) َيتعٌدراشة "ظاروٕ : ايدراشة اخلاَصة
ٚايكًل يد٣ ع١ٓٝ َٔ  نت٦اباالبني ازبٓطني يف ع٤ٛ بعض أعساض ايهػـ عٔ ايؿسٚم  إىلٖدؾت ايدزاض١ 

( ذنسا ٚقد مت تطبٝل قا١ُ٥ ايضش١ 94( أْج٢ ٚ )42، تهْٛت ع١ٓٝ ايبشح َٔ )طالب املدازع ايجا١ْٜٛ بهٝٓٝا
 إىلٚقًكا َٔ ايرنٛز ٜٚسدع ايطبب يف ذيو  انت٦اباْاخ أنجس أؾساد ايع١ٓٝ، ٚاْتٗت ايٓتا٥ر إىل إٔ اإل٢ ايٓؿط١ٝ عً
ايضساعات بني أْع١ُ ايجكاؾ١ ايتكًٝد١ٜ ٚاملعاصس٠، ٚخاص١ إٔ  ايهجري ٤َٔ يف اجملتُع ايهٝين ٜٛادٗٔ إٔ ايٓطا

 .(278، ص1990)رظاد عًي عبد ايعسيس َوشى، . َععُٗٔ ًْٔ قططا ٚاؾسا َٔ ايتعًِٝ
 

 (Benzur&Zeidner, 1988دراشة "بٓسير وزدْر" ): ايدراشة ايصادشة
( 828َعسؾ١ ايعالق١ بني ايكًل ٚازبٓظ ٚاملٛاد ايدزاض١ٝ، سٝح تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ) إىلٖدؾت ايدزاض١ 

ْاخ ًل، ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إىل إٔ اإلمس١ ايك( أْج٢ َٔ طالب ازباَع١ ٚقد اضتددّ َكٝاع ساي١ 550ذنسا ٚ)
 .(35، ص2001)فاروم ايصيد عثُإ، . أع٢ً َٔ ايرنٛز يف مس١ ساي١ ايكًل

 
 (Roder & Margaret, 1999دراشة "رودر وَارجريت" ): ايدراشة ايصابعة
ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايطالب  االدتُاعٞتطبٝل اضتبٝإ ٜػطٞ مجٝع املعاٜري ايتػدٝض١ٝ يًكًل  إىلٖدؾت ايدزاض١ 

( َٔ 64%)( طايب ٚطايب١، سٝح تبني إٔ 049ازباَعٝني َٔ طبتًـ ايتدضضات، سٝح اغتًُت ايع١ٓٝ ع٢ً )
طبتًؿ١ نـ: )ايطعاّ ٚاسبدٜح ٚايهتاب١( أَاّ اآلخسٜٔ، ٚنإ اسبدٜح  بؿعايٝاتايطالب ٜػعسٕٚ بايغٝل َٔ ايكٝاّ 

( َٔ ايطالب نهٌ، ٚناْت ْطب١ ايرٜٔ خياؾٕٛ %28أَاّ ازبُٗٛز َٔ أنجس املعاٖس اْتػازا إذ بًػت ايٓطب١ )
يف  زتباىٚاالَٔ ايطالب اشبذٌ ( %49( ٚقد خػٞ )%44ٜكٛيٛا غ٦ٝا َغشها أَاّ اآلخسٜٔ ) إٔ َٔ

( َٔ ْٛب١ %88( َٔ االٖا١ْ ٚ)%87)َٔ ايؿػٌ ٚ ( %02( َٔ ايؿغٝش١ ٚ)%45املٛاقـ املطبب١ يًكًل، ٚ)
عٓدَا ٜػعسٕٚ إٔ اْتباٙ اآلخسٜٔ َتُسنص سٛهلِ،  ١االدتُاعٝ( باشبٛف َٔ املٛاقـ %47ٜٚػعس ) خٛف

 .(11، ص2001)شاَر مجيٌ رضوإ، ْتٝذ١ ايكًل. ١االدتُاعٜٝتذٓبٕٛ املٛاقـ ْٚضـ ايطالب أقسٚا بأِْٗ 
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 ايدراشات ايعربية: -7-1-2
 (1988دراشة "أمحد عبد اخلايل وعُر" ): ايدراشة األوىل

( 499ْاخ، سٝح تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )َعسؾ١ ايؿسٚم يف ايكًل بني ايرنٛز ٚاإل إىلٖدؾت ايدزاض١ 
 إىلَكٝاع قًل ايط١ُ َٚكٝاع قًل املٛت ٚتٛصال طايبا ٚطايب١ َٔ داَع١ ايهٜٛت، ٚقد اضتددّ يف ٖرٙ ايدزاض١ 

ال أُْٗا َتػابٗإ يف ايرنٛز ضٛا٤ بايٓطب١ يكًل ايط١ُ أٚ قًل املٛت إع٢ً َٔ اإلْاخ سضًٔ ع٢ً دزد١ أ إٔ
، 2001فاروم ايصيد عثُإ، )        ساي١ ايكًل.

 .(36ص
 

 (1993دراشة "فاروم ايصيد عثُإ" ): ايدراشة ايثاْية
اي١ ايكًل ٚقًل اسبسب ٚقًل ىل َعسؾ١ ايؿسٚم بني ازبٓطني يف َتػريات ايكًل ايعاّ ٚمس١ ٚسإ ٖدؾت ايدزاض١

مس١  د اضتددّ َكٝاع ايكًل ايعاّ َٚكٝاع( طايب١، ٚق72( طايب ٚ )92ٚقد تهٕٛ ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ) املٛت
 إسضا١ٝ٥صٌ بأْ٘ ال تٛدد ؾسٚم ذات دالي١ ٚنريو َكٝاع قًل اسبسب َٚكٝاع قًل املٛت ٚقد تٛ ٚساي١ ايكًل

 ْاخ يف َتػريات ايكًل ايعاّ ٚمس١ ٚساي١ ايكًل ٚقًل اسبسب ٚقًل املٛت. بني ايطالب ايرنٛز ٚاإل
 .(36، ص2001فاروم ايصيد عثُإ، )

 (1998دراشة "حمُد ايصيد عبد ايرمحٔ وٖامن عبد املكصود" ): ةايدراشة ايثايث
يف ايطًٛى  ١االدتُاعٝايٓؿط١ٝ املتُج١ً يف املٗازات ايتعسف ع٢ً دٚز بعض املتػريات  إىلٖدؾت ايدزاض١ 

ٚايؿسٚم بني ازبٓطني، سٝح تهْٛت  االدتُاعٞدٜد ْطب١ اْتػاز ايكًل ٚنريو ذب االدتُاعٞيتٛنٝدٟ ٚايكًل ا
( ذنسا ٚ 558قع )( طايب ٚطايب١ َٔ طالب داَع١ دَػل َٔ ضٓٛات دزاض١ٝ طبتًؿ١ بٛا409ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )

َكٝاع َكٓٔ  إعداد إىلاملعدٍ، ٚقد تٛصًت ايدزاض١  االدتُاعٞسٝح مت اضتدداّ اضتبٝإ ايكًل ( أْج٢ 589)
ْاخ ( ْٚطب١ اإل%74غدٜد ناْت ) ادتُاعٕٞ ْطب١ ايرنٛز ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ قًل ٚنريو أ االدتُاعٞيًكًل 

 .(56، ص2001)شاَر مجيٌ رضوإ، (. 44%)
 (2001دراشة "فاروم ايصيد عثُإ" ): ايرابعةايدراشة 

ػاز تْاخ يف ازباَع١ ٚايتعسف ع٢ً َد٣ اْٚاإلَعسؾ١ ايؿسٚم يف ايكًل بني ايطالب ايرنٛز  إىلٖدؾت ايدزاض١ 
( طايبا ٚطايب١ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بأقطاّ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاالظبًٝص١ٜ 8428ايكًل يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١، سٝح تهْٛت َٔ )

ٚايعًّٛ، ٚقد اضتددّ يف ايدزاض١ َكٝاع ايكًل ايعاّ يـ: "ناتٌ" املٓكٍٛ يًعسب١ٝ َٔ قبٌ "مس١ٝ أمحد ؾُٗٞ"، ٚقد 
َٔ ايطالب ايرنٛز،  ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: إٔ ايطالب اإلْاخ أنجس قًكا يف املساسٌ ايعُس١ٜ املدتًؿ١ إىلتٛصٌ ايباسح 

 ٚإٔ دزد١ اْتػاز َطتٜٛات ايكًل عاي١ٝ بني ايطالب ايرنٛز ٚاإلْاخ يف املساسٌ ايعُس١ٜ املدتًؿ١. 
 .(33، ص2001)فاروم ايصيد عثُإ، 

 (2002دراشة "فاطُة ايعريف ايهتابي" ): ايدراشة اخلاَصة
ٚايعدٚا١ْٝ يد٣ األطؿاٍ ٚدٚز نٌ َُٓٗا يف  االدتُاعٞ ايهػـ عٔ ايعالق١ بني ايكًل ٖدؾت ايدزاض١ إىل

( ذنٛز، ترتاٚح 842( إْاخ ٚ)899( طؿال، )074، سٝح مشًت ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً )االدتُاعٞايسؾض 
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املعد َٔ قبٌ  يألطؿاٍاملعدٍ  االدتُاعّٞ يف ٖرٙ ايدزاض١ َكٝاع ايكًل ( ض١ٓ، ٚقد اضتدد85-9أعُازِٖ بني )
(La Greca) 
قساْ٘، أدا٠ تكِٝٝ األَٗات يعدٚا١ْٝ أطؿاهلِ، َكٝاع اي١ٝٓ ايعدا١ٝ٥، َكٝاع ايرتغٝشات يعدٚا١ْٝ أأدا٠ تكِٝٝ ايطؿٌ ٚ

 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: إىلايطٝطَٝٛرت١ٜ، ٚقد تٛصًت ايدزاض١ 
 .االدتُاعٞد ؾسٚم ذات دالي١ بني ايرنٛز ٚاإلْاخ يف ايكًل ال تٛد -
 .(03، ص2002)فاطُة ايعريف ايهتابي، جس َٝال.ْاخ أنبايٓطب١ يًعدٚا١ْٝ سطب تكسٜس األقسإ، اإل  -

 

 (2003ناٌَ" ) ىدراشة "وحيد َصطف: ايدراشة ايصادشة
طؿاٍ ععاف يد٣ األ االدتُاعٞعالق١ بني تكدٜس ايرات ٚايكًل ايتعسف ع٢ً طبٝع١ اي إىلٖدؾت ايدزاض١ 

ض١ َكاٜٝظ ايدزا ( ٚتغُٓت أدٚاتإْاخ28ذنٛز،28،( طؿٌ 888ٚقد اغتًُت ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً )ايطُع 
 ايٓتا٥ر ايتايٞ: إىليألطؿاٍ، ٚقد تٛصٌ ايباسح  االدتُاعٞتكدٜس ايرات ٚايكًل 

 طؿاٍ ععاف ايطُع.يد٣ األ االدتُاعٞضايب١ بني تكدٜس ايرات ٚايكًل  ازتباطٝ٘ٚدٛد عالق١  -

ناْٛا ْاخ، أَا ايرنٛز اإل ٚذيو يضاحل االدتُاعٞٚدٛد ؾسٚم بني ايرنٛز ٚاإلْاخ يف َطت٣ٛ ايكًل  -
 .(06، ص2003)وحيد َصطفى ناٌَ، ْاخ. أنجس تكدٜسا يرٚاتِٗ َٔ اإل

 

 (2007دراشة "ايصادة طاييب" ): ايدراشة ايصابعة
يد٣ ع١ٓٝ َٔ  االدتُاعٞ املعا١ًَ ايٛايد١ٜ ٚايكًل أضايٝبايتعسف ع٢ً طبٝع١ ايعالق١ بني  إىلٖدؾت ايدزاض١ 

( تًُٝر َٔ تالَٝر 808( تًُٝر٠ ٚ)828تالَٝر املسس١ً ايجا١ْٜٛ ملد١ٜٓ املط١ًٝ، سٝح مشًت ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً )
يـ: "ضاَس مجٌٝ زعٛإ" َٚكٝاع املعا١ًَ  االدتُاعٞضتددّ يف ايدزاض١ َكٝاع ايكًل ايط١ٓ ايجا١ْٝ ثاْٟٛ، ٚقد ا

 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: إىلقد تٛصًت ايدزاض١ : "أْٛز زٜاض عبد ايسسِٝ"، ٚـايٛايد١ٜ ي
 االدتُاعٞ لايتطًط َٔ طسف اآلبا٤ ٚاألَٗات ٚايكً أضًٛبَٛدب١ بني  ازتباطٝ٘تٛدد عالق١  -

 يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١.

يد٣ ع١ٓٝ  االدتُاعٞبني أضًٛب اسبُا١ٜ ايصا٥د٠ ٚايكًل  إسضا١ٝ٥ال تٛدد عالق١ ذات دالي١  -
 ايدزاض١.

يد٣  االدتُاعٞٛب ايتكبٌ َٔ طسف األب ٚايكًل ضًبني أ إسضا١ٝ٥عالق١ ذات دالي١ ال تٛدد  -
 ع١ٓٝ ايدزاض١.

ؾساد ع١ٓٝ يد٣ أ االدتُاعٞضايب١ بني أضًٛب ايتكبٌ َٔ طسف األّ ٚايكًل  ازتباطٝ٘تٛدد عالق١  -
 ايدزاض١.

 تٛدد ؾسٚم بني ازبٓطني َٔ أؾساد ايع١ٓٝ يف إدزانِٗ ألضايٝب املعا١ًَ ايٛايد١ٜ. -

 ْاخ.يضاحل اإل االدتُاعٞطني َٔ أؾساد ايع١ٓٝ يف ايكًل بني ازبٓتٛدد ؾسٚم  -
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 ايدراشات اخلاصة مبصتوى ايطُوح: -7-2
 ايدراشات األجٓبية: -7-2-1

 (Josette Zarka, 1975زارنا" ) دراشة "جوشات: األوىلايدراشة 
َػه١ً ايتٛدٝ٘، طُٛح اٖتُت ايباسج١ بدزاض١ َطت٣ٛ ايطُٛح ٚمسات ايػدض١ٝ، ٚنإ اهلدف َٔ ايدزاض١ 

قطاّ ايٓٗا١ٝ٥ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ، ٚقد مشًت الَٝر يف صباٍ ايعٌُ يد٣ طًب١ األايتالَٝر يف صباٍ ايدزاض١، طُٛح ايت
( تًُٝر٠، ٚتٛصًت ايباسج١ َٔ خالٍ دزاضتٗا إىل إٔ ايطُٛسات تتذ٘ أنجس 8820ٚ ) ( تًُٝرا8922ايع١ٓٝ )

ٚاألخالق١ٝ ٚبعض اشبضا٥ط ١ االدتُاعِٝٝ تذ٘ املداٚف ٚايسؾض عبٛ ايكنُا تعبٛ اسبٝا٠ ايػدض١ٝ ٚايعا١ًٝ٥، 
متسنصٙ سٍٛ ذات٘، يف سني  عٔ ٚايٓتٝذ١ اييت تٛصًت إيٝٗا ايباسج١ تؤند إٔ ايطُٛسات تبعد ايؿسد ايػدض١ٝ

 .(22، ص2006)مسية حمُد ايصاحل برٖوَي،  تسدع٘ املداٚف املسع١ٝ يرات٘. 
 

 (Blaxkborn& Donald, 1975"بالنبوٕ ودوْايد" )دراشة : ايدراشة ايثاْية
قا١َ ٚاملطت٣ٛ ُٝٞ ٚايٛظٝؿٞ ٚعالقتُٗا مبهإ اإلىل ايتعسف ع٢ً َطت٣ٛ ايطُٛح ايتعًٖدؾت ايدزاض١ إ

ايتعًُٝٞ يألضس٠ ٚاملطت٣ٛ ايتعًُٝٞ يًضـ ٚايٓػاط خازز ايضـ يد٣ طًب١ املدازع ايجا١ْٜٛ، ٚتهْٛت ع١ٓٝ 
ٚطايب١ َٔ طًب١ املدازع ايجا١ْٜٛ ايعا١َ يف ٚضط مشاٍ َد١ٜٓ "أٚتازٜٛ" يف ايٛالٜات ( طايب 5824ايدزاض١ َٔ )

ٕ ايباسجني"، ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إىل أ دإعدااملتشد٠ األَسٜه١ٝ، ٚاضتددّ ايباسجإ اضتبٝإ َطت٣ٛ ايطُٛح "
ب١ ٜتأثس ت٣ٛ طُٛح ايطالب، ٚنريو إٔ َطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ ايطًع٢ً َٔ َططُٛح ايطايبات أَطت٣ٛ 

 ُٞ يًضـ ٚأٖداف املٓٗاز ايدزاضٞ.مبطت٣ٛ تعًِٝ ايٛايدٜٔ ٚاملطت٣ٛ ايتعًٝ
 .(86، ص2005)توفيل حمُد توفيل بعري، 

 
 (Nachtwey, 1978دراشة "ْاظتوي" ): ايدراشة ايثايثة

 ( 804َٔع١ٓٝ قٛاَٗا ) ٢تكدٜس ايرات، ٚقد أدسٜت ايدزاض١ عًَعسؾ١ َطت٣ٛ ايطُٛح ب إىلايدزاض١ ٖدؾت 
ات املتشد٠ األَسٜه١ٝ، ٚاضتددَت ( طايب١ يف ايٛال99ٜ( طايب، ٚ)22طالب ايؿسق١ األٚىل بازباَع١ ٚتغِ )

"يٛد زٌٜ" ٚقد  ادإعددٚات قٝاع َجٌ َكٝاع تكدٜس ايرات إعداد "زٚشْربؽ" َٚكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح َٔ أ
، ٚٚدد أٜغا إٔ ايطالب ذٟٚ بني َطت٣ٛ ايطُٛح ٚتكدٜس ايرات ازتباطٝ٘ىل ٚدٛد عالق١ تٛصًت ايدزاض١ إ

يًرات ٚأقٌ ثك١ بايٓؿظ ٚنإ طالب ذٟٚ ايطُٛح املعتدٍ أنجس ثك١  اَطت٣ٛ ايطُٛح غري ايٛاقعٞ أقٌ تكدٜس
 .(50، ص2004)ْطاٍ مسري ْايف ابراٖيِ، ٚتكدٜسا يًرات.

 

 (Gombos, 1985دراشة "جوَبوط" ): ايدراشة ايرابعة
بني َطت٣ٛ ايطُٛح املٗين ٚايتعًُٝٞ ٚايكدز٠ ايكسا١ٝ٥ ٚازبٓظ يد٣  ٖدؾت ايدزاض١ إىل ايتعسف ع٢ً ايعالق١

( طايب ٚطايب١ 594، ٚأدسٜت ايدزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا )١طالب املدازع ايعًٝا يف ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜهٝ
( ض١ٓ، اضتددَت قا١ُ٥ "زٜٚص" 52-58ٚتساٚست أعُازِٖ بني )( أْج٢، 858( ذنسا، ٚ)824َِٓٗ )

(Roes )( "ٕٛيكٝاع ايطُٛح املٗين ٚايتعًُٝٞ، َٚكٝاع "ًْٝطNelson يًكدز٠ ايًػ١ٜٛ، ٚتٛصًت ايدزاض١ )إىل 
بني  إسضا٥ٝابني ايكدز٠ ايكسا١ٝ٥ ٚايطُٛح املٗين ٚايتعًُٝٞ ٚٚدٛد ؾسٚم داي١  إسضا٥ٝاداي١  ازتباطٝ٘ٚدٛد عالق١ 
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ين ٚعدّ ٚدٛد ؾسٚم بني ازبٓطني يف ايطُٛح املٗين ايكدز٠ ايكسا١ٝ٥ املستؿع١ ٚاملٓدؿغ١ يف ايطُٛح ايتعًُٝٞ ٚاملٗ
 .(50، ص2004)ْطاٍ مسري ْايف ابراٖيِ،       ٚايتعًُٝٞ.

 
 (Perterson, 1998دراشة "بيرتشوٕ" ): ايدراشة اخلاَصة
ىل تكدٜس ايعالق١ بني َؿّٗٛ ايرات ٚايطُٛح اإلدازٟ عٓد صبُٛع١ َٔ ايٓطا٤ حيغسٕ يًعٌُ إٖدؾت ايدزاض١ 

( زدال يف ْؿظ املعٗد، َطذًني 49ٚ ) اَسأ٠( 874( خسجيا َِٓٗ )582ايتعًِٝ، ٚقد عُت ع١ٓٝ ايدزاض١ )يف 
تٛقعات امل١ٓٗ  ٚاضتباْ٘يف قطِ أضايٝب ايتدزٜظ، ٚاضتددَت األدٚات ايتاي١ٝ: َؿّٗٛ ايرات يـ: "تٓطٞ" 

ت صبُٛع١ مماث١ً َه١ْٛ َٔ َٚعًَٛات سٍٛ ايطُٛح يف امل١ٓٗ، ٚمت َكازْتِٗ َع دزاض١ "دٚزثٞ" سٝح ناْ
 ىلإ( زدال يف ْؿظ املعٗد ْٚؿظ األدٚات ايطابك١، ٚخًضت ايدزاض١ 99َسأ٠ ٚ)ا( 599( خسجيا َِٓٗ )094)

تًؿت َع ْتا٥ر "دٚزثٞ" سٝح اإلدازٟ بني املعًُات اإلْاخ، ٚاخال تٛدد ؾسٚم بني َؿّٗٛ ايرات ٚايطُٛح أْ٘ 
ايطُٛح ايٛظٝؿٞ، ٚنال ايدزاضتني مل دبد ؾسٚقا يف اسرتاّ ايرات بني ايسداٍ مل دبد ؾسٚقا بني ايرنٛز ٚاإلْاخ يف 

 .(53، ص2004مسري ْايف ابراٖيِ،  ْطاٍ)        .ٚايٓطا٤
 

 (Hill & al, 2003دراشة "ٌٖ وآخروٕ" ): ايدراشة ايصادشة
بني املساٖكني َعسؾ١ ايطُٛسات امل١ٝٓٗ ٚايعكبات اإلدزان١ٝ ٚايدعِ األضسٟ حملدٚدٟ ايدخٌ  إىلٖدؾت ايدزاض١ 

َبهس٠، ٚيكد نػؿت ْتا٥ر املهطٝهٝني املٗادسٜٔ يف ضٔ  األٚزٚبٝني، األَسٜهٝني األَسٜهٝني ،األؾازق١ األَسٜهٝني
ٖداؾِٗ َٔ ايرنٛز، نُا إٔ ملتطًبات ذبكٝل أتعبري عٔ ايتؿِٗ ىل إٔ اإلْاخ ناْٛا أنجس َكدز٠ ع٢ً ايايدزاض١ إ

 .خسٜاتبري عٔ أٖداؾِٗ َٔ اإلْاخ األْاخ املهطٝو ناْٛا أنجس قدز٠ ع٢ً ايتعاإل
 .(155، ص2009غايب بٔ حمُد عًي املعيدي، )

 
 ايدراشات ايعربية:  -7-2-2

 (1980دراشة "ناَيًيا عبد ايفتاح" ): يايدراشة األوي
( 94ايؿسٚم بني ازبٓطني يف َطت٣ٛ ايطُٛح، سٝح تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )َعسؾ١  إىلٖدؾت ايدزاض١ 

( ض١ٓ ٚقد اضتددّ اضتبٝإ 58-89بني ) أعُازِٖ، ترتاٚح ١االدتُاعٝ( طايب١، به١ًٝ اشبد١َ 805طايبا ٚ )
ع٢ً َٔ َطت٣ٛ طُٛح إٔ َطت٣ٛ طُٛح ايطًب١ أ إىلدزاض١ ايباسج١، ٚقد تٛصًت اي إعدادَطت٣ٛ ايطُٛح َٔ 

 .(139، ص1990)ناًَيا عبد ايفتاح،        ايطايبات. 
 

 (.1990دراشة "خطيب" ): ايدراشة ايثاْية
ب١ باختالف ايتدضط ًنادميٞ عٓد ايطاختالف َطت٣ٛ ايطُٛح املٗين ٚاأل َعسؾ١ َد٣ إىلٖدؾت ايدزاض١ 

 دٚات ايدزاض١أ( طايبا ٚطايب١، ٚقد اضتددَت ايباسج١ نال َٔ 548ٚازبٓظ ، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )
"ابساِٖٝ قػكٛش" ٚتٛصًت إعدادنادميٞ َٚكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح املٗين َٔ ايتاي١ٝ: َكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح األ

 ىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:ايدزاض١ إ
ىل ع١ تعص٣ إح املٗين يد٣ طًب١ ازباَيف دزدات َتػري ايطُٛ إسضا١ٝ٥ال تٛدد ؾسٚم ذات دالي١  -

 ايتدضط ْٚٛع ايدزاض١.
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يف دزدات َتػري ايطُٛح األنادميٞ يد٣ طًب١ ازباَع١  سضا١ٝ٥إال تٛدد ؾسٚم ذات دالي١  -
 .(92، ص2005)توفيل حمُد توفيل ظبري، ىل ازبٓظ ٚايتدضط ْٚٛع ايدزاض١.تعص٣ إ
 

 (1994دراشة "ابراٖيِ نيالْي" ): ايدراشة ايثايثة
ع٢ً ايؿسٚم بني ازبٓطني يف َطت٣ٛ ايطُٛح ٚاملٍٝٛ، سٝح تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١  ىل ايتعسفٖدؾت ايدزاض١ إ

( طايب١ يف املدازع ايجا١ْٜٛ ربضط عًُٞ ٚأدبٞ ٚقد اضتددّ يف ايدزاض١ أداتني: 897( طايبا ٚ)879َٔ )
 صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر: إىلاختباز َطت٣ٛ ايطُٛح يًساغدٜٔ ٚاختباز نٛدز يًٍُٝٛ امل١ٝٓٗ ٚتٛصًت ايدزاض١ 

 دباٙٚاالاسبٝا٠  إىلايرنٛز يف ايٓعس٠ َٔ سٝح َطت٣ٛ ايطُٛح ٖٓاى ؾسٚم ذات دالي١ بني ازبٓطني ٚيضاحل 
عدّ ايسعا بايٛعع ايسأٖ ٚعدّ ايهؿاح ٚذبٌُ املطؤٚي١ٝ املجابس٠ ٚ إىلعبٛ ايتؿٛم ٚذبدٜد اشبط١ ٚاألٖداف ٚاملٌٝ 

 . ١االدتُاعٝ، املٌٝ املٛضٝكٞ ٚاملٌٝ يًدد١َ إلقٓاعٞاٌ ٚيضاحل اإلْاخ يف املٝميإ باسبغ، نُا إٔ ٖٓاى ؾسٚقا اإل
 (.197، ص1994)حمُد عودة ايرمياوي، 

 
 (1997" )نيالْي دراشة "ابراٖيِ: ايدراشة ايرابعة
ؿسٚم بني ايرنٛز ٚاإلْاخ َٔ أؾساد ايع١ٓٝ ع٢ً َتػري َطت٣ٛ ايطُٛح ايتعسف ع٢ً دالي١ اي إىلٖدؾت ايدزاض١ 

( طايبا ٚ 78( طايبا ٚطايب١ َكط١ُ ع٢ً )858ٚٚد١ٗ ايغبط ٚتكدٜس ايرات، ٚقد تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )
ناًَٝا عبد ايؿتاح، َٚكٝاع  إعداد( طايب١ ٚاضتددّ ايباسح يف ٖرٙ ايدزاض١ َكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح َٔ 78)

٢ عبد اسبُٝد" ٚقد تٛصًت ايدزاض١ " يًٝ إعداد"عال٤ نؿايف"، َٚكٝاع تكدٜس ايرات َٔ  إعدادٚد١ٗ ايغبط َٔ 
 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: إىل

ايه١ًٝ ملطت٣ٛ ايطُٛح يضاحل بني ايرنٛز ٚاإلْاخ يف ايدزد١  إسضا٥ٝاٚدٛد ؾسٚم داي١  -
 ايرنٛز.

ري ٚد١ٗ ايغبط اشبازد١ٝ يضاحل ْاخ ع٢ً َتػبني ايرنٛز ٚاإل إسضا٥ٝاسٚم داي١ ٚدٛد ؾ -
 .ْاخاإل

 ْاخ ع٢ً َتػري تكدٜس ايرات يضاحل ايرنٛز. بني ايرنٛز ٚاإل إسضا١ٝ٥ات دالي١ ٚدٛد ؾسٚم ذ -

 .(96، ص2005)توفيل حمُد توفيل،   
 

 (2002دراشة "ايتوجيري" ): ايدراشة اخلاَصة
ٚتهْٛت ع١ٓٝ  االدتُاعٞاحملدد٠ ملطتٜٛات ٚأمناط ايطُٛح  ١االدتُاعَٝعسؾ١ املتػريات  إىلايدزاض١  ٖدؾت

ٚاضتبٝإ املطت٣ٛ  االدتُاعٞايباسج١ اضتبٝإ َطت٣ٛ ايطُٛح ( طايب ٚطايب١، ٚاضتددَت 488ايدزاض١ َٔ )
 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: إىلايباسج١ ٚتٛصًت  إعدادَٔ  االدتُاعٞٚ االقتضادٟ

 .االدتُاعٞيف ايتأثري ع٢ً َطت٣ٛ ايطُٛح  ٚدٛد ؾاع١ًٝ ضبدد٠ ملتػري ايدخٌ -
 منط ايطُٛح. ٕ املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ يًٛايدٜٔ ال ٜؤثس ع٢ًأ -

 ضط ايدزاضٞ.ىل ايتدتعص٣ إ االدتُاع٣ٞ ايطُٛح عدّ ٚدٛد ؾسٚم يف َطتٛ -

 ىل ازبٓظ.ٜعص٣ إ االدتُاعٞال تٛدد ؾسٚم يف َطت٣ٛ ايطُٛح  -

 .(101، ص2005)توفيل حمُد توفيل،                                                                               
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 (2004دراشة "ْطاٍ مسري ْايف" ) :ايصادشةايدراشة 
اٖتُت ايدزاض١ بعالق١ األَٔ ايٛظٝؿٞ مبطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ املدزا٤ ايعاًَني يف َكسات ايطًط١ ايٛط١ٝٓ 

( َٔ َدزا٤ %50ايدزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا ) أدسٜتبؿًططني ٚأثس بعض املتػريات ايدميػساؾ١ٝ عًٝٗا، سٝح 
سطاع باألَٔ ض١ َكٝاع اإلٚقد اضتددّ يف ايدزا, ( َدٜس 504ايؿًطط١ٝٓٝ أٟ )َكسات ٚشازات ايطًط١ ايٛط١ٝٓ 

 إىل(، ٚتٛصًت ايدزاض١ 8978"عبد ايؿتاح" ) إعداد( َٚكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح َٔ Maslo"َاضًٛ" ) َٔ اعدد
 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:
 سطاع باألَٔ َٓدؿغ١ ددا َٚطت٣ٛ ايطُٛح سضٌ ع٢ً تكدٜس َستؿع.إٔ دزد١ اإل -

 ضايب١ سطاع باألَٔ َٚطت٣ٛ ايطُٛح، أٟ أْ٘ تٛدد عالق١ طسد١ٜبني اإل ازتباطٝ٘ٚدٛد عالق١  -
 سطاع باألَٔ قٌ َطت٣ٛ ايطُٛح.ْ٘ نًُا قٌ اإلأأٟ 

سطاع باألَٔ ضُٝا ناْت ايؿسٚم ٚاعش١ يف َطت٣ٛ يف اإل إسضا٥ٝا١ ال تٛدد ؾسٚم داي -
 .(75، ص2004ٍ مسري ْايف ابراٖيِ، )ْطا                   ايطُٛح سٝح ناْت ايؿسٚم يضاحل ايرنٛز.

 

 (2005دراشة "توفيل حمُد توفيل بعري" ): ايدراشة ايصابعة
يجكاؾ١ ايطا٥د٠ يد٣ طًب١ ىل َعسؾ١ ايعالق١ بني َطت٣ٛ ايطُٛح ٚبعض املتػريات يف ع٤ٛ اٖدؾت ايدزاض١ إ

، ٚقد ( طايبا ٚطايب١، ٚشعت ع٢ً نًٝات ازباَع١ ايتطع098ضال١َٝ بػص٠، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )اإل ازباَع١
"دازٟ  إعدادايباسح، ٚاختباز ايرنا٤ املتعدد َٔ  إعدادَٔ  قتضادٟٚاال االدتُاعٞاضتددّ اضتبٝإ املطت٣ٛ 

ايدزاض١ أْ٘  إيٝٗا"ناًَٝا عبد ايؿتاح" َٚٔ بني ايٓتا٥ر اييت تٛصًت  إعدادٖازَظ" ٚاضتبٝإ َطت٣ٛ ايطُٛح َٔ 
ال تٛدد ؾسٚم بني َتٛضطٞ دزدات ايطالب ٚايطايبات يف َكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ "
(، ٚأْ٘ ال تٛدد ؾسٚم بني َتٛضطٞ دزدات طًب١ ايهًٝات ايع١ًُٝ ٚاألدب١ٝ يف َكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح 8082)

 .(188، ص2005ُد توفيل بعري، )توفيل حم                                           (.8082عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ )
 

 (2007دراشة "عبد ايفتاح رجب عًي حمُد" ): ايدراشة ايثآَة
اٖتُت ايدزاض١ بايتعسف ع٢ً ايعالق١ بني َطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ األبٓا٤ املعٛقني بدْٝا َٚطت٣ٛ طُٛح آبا٥ِٗ 

ًت ع١ٓٝ اغتُٚنريو إٕ نإ ٖٓاى ؾسٚم بني األبٓا٤ املعٛقني َٔ ايرنٛز ٚاإلْاخ يف َطت٣ٛ ايطُٛح، ٚقد 
( ذنٛز، 22( طايبا ٚطايب١ )90ػت ايع١ٓٝ )ايدزاض١ ع٢ً املعٛقني بدْٝا ؾ١٦ املضابني بػًٌ األطؿاٍ ؾكط، سٝح بً

( ض١ٓ، ٚقد اضتددّ يف ايدزاض١ َكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح بأبعادٙ املدتًؿ١ 89-82( إْاخ، أعُازِٖ بني )04ٚ)
بني دزدات  ازتباطٝ٘تٛدد عالق١ ىل صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا أْ٘ اض١ إيـ: "اسبُٛدٟ عبد اسبطٔ" ٚتٛصًت ايدز

 اآلبا٤ ٚدزدات أبٓا٥ِٗ يف َطت٣ٛ ايطُٛح، ٚنريو ٚدٛد ؾسٚم بني األبٓا٤ املعٛقني َٔ ازبٓطني يف َطت٣ٛ
 ايطُٛح.

)ahlamontada.com, 2007, P02) 
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 (2008دراشة "رظا ايٓاظور" ): ايدراشة ايثآَة
طالب ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ، سٝح طت٣ٛ ايطُٛح ٚتكدٜس ايرات يد٣ ََعسؾ١ ايعالق١ بني  إىلٖدؾت ايدزاض١ 

( طايبا ٚطايب١ َٔ املعٝدٜٔ ٚاملطتددَني يف َعٗد اسبس١ٜ اشباظ مبشاؾع١ دزعا، 858تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )
ايباسج١  إعدادٔ "غٝجا٤ عًٞ بدٚز" َٚكٝاع تكدٜس ايرات َ إعداداضتددّ َكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح َٔ  دٚق

١ بني َطت٣ٛ ايطُٛح ٚتكدٜس ايرات، نُا أظٗست ايٓتا٥ر عدّ ٚدٛد ؾسٚم عالق تٛددأْ٘ ىل ٚتٛصًت ايدزاض١ إ
 .(2008)رظا ايٓاظور،                                   بني ايرنٛز ٚاإلْاخ يف َطت٣ٛ ايطُٛح.  إسضا١ٝ٥ذات دالي١ 

 
 (2009دراشة "غايب بٔ حمُد عًي املعيدي" ): ايدراشة ايتاشعة
َعسؾ١ ايعالق١ بني قًل املطتكبٌ بهٌ َٔ ؾاع١ًٝ ايرات َٚطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ ع١ٓٝ َٔ  إىلٖدؾت ايدزاض١ 

( 058( طايب َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ، ٚ)488( طايبا َِٓٗ )958داَع١ ايطا٥ـ، سٝح تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )
ع١ًٝ ايرات َٔ ايباسح، َٚكٝاع ؾا إعدادقًل املطتكبٌ َٔ َٔ ن١ًٝ اآلداب، ٚقد اضتددّ يف ٖرٙ ايدزاض١ َكٝاع 

ايٓتا٥ر  إىل"َعٛض ٚعبد ايععِٝ" ٚتٛصًت ايدزاض١  إعداد"عادٍ ايعدٍ" َٚكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح َٔ  إعداد
 ايتاي١ٝ:

بني دزدات ايطالب يف قًل املطتكبٌ ٚدزداتِٗ يف  إسضا١ٝ٥تٛدد عالق١ ضايب١ ذات دالي١  -
 َطت٣ٛ ايطُٛح.

طالب ن١ًٝ ايعًّٛ ٚطالب ن١ًٝ  بني َتٛضطات دزدات إسضا١ٝ٥تٛدد ؾسٚم ذات دالي١  -
 اآلداب ع٢ً َكٝاع قًل املطتكبٌ تبعا يًتدضط ٚايط١ٓ ايدزاض١ٝ، ٚذيو يضاحل طالب ن١ًٝ اآلداب.

تٛدد ؾسٚم ذات دالي١ إسضا١ٝ٥ بني َتٛضطات دزدات طالب نٌ َٔ ايعًّٛ ٚطالب ن١ًٝ  -
 يضاحل طالب ن١ًٝ ايعًّٛ. تدضط ٚايط١ٓ ايدزاض١ٝ، ٚذيوًاآلداب، ع٢ً َكٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح تبعا ي

 ميهٔ ايتٓبؤ بكًل املطتكبٌ يف ع٤ٛ ؾاع١ًٝ ايرات َٚطت٣ٛ ايطُٛح.
 .(2009)غايب بٔ حمُد عًي املعيدي، 

 

 ايتعًيل عًى ايدراشات ايصابكة: -7-3
بعد اضتعساض مج١ً ايدزاضات ايطابك١ املتشضٌ عًٝٗا، ٚاييت هلا عالق١ مبٛعٛع ايدزاض١ اسباي١ٝ أَهٔ تطذٌٝ 

 بعض املالسعات ميهٔ عسعٗا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:
 

  :ْكاط ايتعاب٘ بني ايدراشات ايصابكة 

 تتػاب٘ ايدزاضات ايطايؿ١ ايرنس يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:
َععِ ايدزاضات اٖتُت بايتطبٝل ع٢ً املسس١ً ايجا١ْٜٛ، ٚبعض ايدزاضات اٖتُت بايتطبٝل ع٢ً  -

 املسس١ً ازباَع١ٝ.

 ٚدٛد ازتباط بني ايكًل َٚطت٣ٛ ايطُٛح. إىلَععِ ايدزاضات تٛصًت  -
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 :ْكاط االظرتاى َع ايدراشة احلايية 

 ايطابك١ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:تػرتى ايدزاض١ اسباي١ٝ َع ايدزاضات 
 باملسس١ً ايجا١ْٜٛ. ٖتُاّاال -

 زتباطٞ.املٓٗر ايٛصؿٞ اإل إتباعاي١ٝ يف َععِ ايدزاضات اتؿكت َع ايدزاض١ اسب -

 

َععِ ايدزاضات اتؿكت َع ايدزاض١ اسباي١ٝ يف تٓاٍٚ َتػريٟ ازبٓظ ٚايتدضط بايٓطب١ يًكًل  -
 َٚطت٣ٛ ايطُٛح. االدتُاعٞ

غايب بٔ ضبُد بعض ايدزاضات اضتعًُت املكاٜٝظ املطتدد١َ يف ايدزاض١ اسباي١ٝ َٓٗا دزاض١  " -
( اييت 5889" )طاييب ايضاد٠( ٚاييت اضتددَت َكٝاع ايطُٛح، ٚدزاض١  "5889عًٞ املػٝدٞ" )

 .االدتُاعٞاضتددَت َكٝاع ايكًل 
 

 :ْكاط االختالف َع ايدراشة احلايية 

 اختًؿت ايدزاضات ايطابك١ َع ايدزاض١ اسباي١ٝ يف َا ًٜٞ:
ازتبطت ايدزاض١ اسباي١ٝ بني َتػرئٜ ٖاَني مل دبد ايباسج١ دزاض١ ضابك١ تعاجل ْؿظ املتػرئٜ َعا  -
بُٝٓا زنصت دزاضات أخس٣  االدتُاعٞسٝح تٓاٚيت بعض ايدزاضات ايكًل  -يف سدٚد املعسؾ١ اسباي١ٝ–

 ع٢ً َطت٣ٛ ايطُٛح.

اختالف ايتدضط يف ع١ٓٝ ايدزاض١ اسباي١ٝ ع٢ً بعض ايتدضضات اييت اٖتُت ايدزاضات  -
اْٞ َٔ املسس١ً ايجا١ْٜٛ ي١ٝ ع٢ً طًب١ ايضـ ايجاايطابك١ بايتطبٝل عًٝٗا، سٝح مت ايتطبٝل يف ايدزاض١ اسب

 دب١ٝ بازباَع١.دزاضات ع٢ً ايتدضضات ايع١ًُٝ ٚاألبكطُٝ٘ ايعًُٞ ٚاألدبٞ، بُٝٓا زنصت بعض اي

ضرتاتٝذ١ٝ ايعا١َ ٚؾسعٝات ايدزاض١، ٚنريو اإل هاي١ٝإغضاعدت ايدزاضات ايطابك١ يف ذبدٜد  -
 يًدزاض١.داتٞ ايكٝاع املٓاضب١ ايٓعسٟ ٚتٛؾري أيًدزاض١، ٚيف إثسا٤ ازباْب 
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 :جسئية خالصة
ىل شٜاد٠ إ ٚاألٖداف األ١ُٖٝايدزاض١ ٚايؿسعٝات ٚأضباب اختٝاز املٛعٛع ٚذبدٜد  إغهاي١َٝٔ خالٍ عسض 

ىل أِٖ ؿضٍٛ ايٓعس١ٜ املتبك١ٝ، ٚايتطسم إايدزاضات ايطابك١ اشباص١ مبتػريٟ ايدزاض١ أَهٔ ايػسٚع يف اضتعساض اي
َطتؿٝغ١، ٚنرا اشبٛض يف اإلطاز املٓٗذٞ ٚاملٝداْٞ يًدزاض١ َٔ أدٌ املؿاِٖٝ ايٛازد٠ يف ايدزاض١ بضٛز٠ 

 ايهػـ عٔ طبٝع١ ايعالق١ بني َتػريٟ ايدزاض١.
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 :متًًد
يٝطت بادتدٜد٠، فإٕ ايطٓٛات ايعػسٜٔ األخري٠ غٗدت منٛا َطسدا يف  االدتُاعٞع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ظاٖس٠ ايكًل 

ٚازتباط ٖرٙ املتطًبات  ١االدتُاعٝاملتطًبات  ٠سدٚقٛسٗا ْٚعسا يتصاٜد  اشدٜادهلرٙ ايعاٖس٠ ْتٝذ١  املٝدا١ْٝايدزاضات 
، َٔ خالٍ ايهف االدتُاعٞمبٛاقف تكِٝٝ ايفسد ٚنفا٤ت٘، َٔ خالٍ ظٗٛز عدد َٔ املداٚف يف َٛاقف ايتفاعٌ 

 يف َٛقف ادتُاعٞ أٚ َٛقف عاّ. اإلْطإايٓاتر عٔ ٚدٛد 
ٚعالقت٘ مبفاِٖٝ  ٚأْٛاع٘ االدتُاعٞايكًل ثِ ايرتنٝص ع٢ً ايكًل إىل  ٚضٓشاٍٚ َٔ خالٍ ٖرا ايفؿٌ ايتطسم

تػدٝـ إىل  نُا تطسقٓا يف ْٗا١ٜ ايفؿٌ ايجاْٞ، ٚأضبابَ٘ٚطتٜٛات٘  االدتُاع١ٞ َع اإلغاز٠ إىل أعساض ايكًل َػابٗ
 .االدتُاعٞايكًل  يتدفٝضٚعالد٘ َٔ خالٍ اضرتاتٝذٝات  االدتُاعٞايكًل 
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 :الكللأوال: 
 :الكللمفًىم  -1

خٛف  ٜؿطشب٘ساي١ َٔ ايتٛتس ايػاٌَ ٚاملطتُس يتٛقع تٗدٜد خطس فعًٞ أٚ زَصٟ قد حيدخ، »ٜعسف ايكًل بأْ٘: 
 .(124، ص2001)عبد احلمًد ذلمد الشاذلٌ،   .   «ْفط١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚأعساضغاَض 

ٚايػو  َٔ غس َتٛقعخرب٠ ذات١ٝ غري ضاز٠، أٚ غعٛز عاّ ٜتُٝص بارتٛف »نُا ٜعسف٘ "بػري َعُس١ٜ" بأْ٘: 
 .(387، ص2007، ُ)بشري معمسي    .   «َؿٝب١ ٚغٝه١ ايٛقٛع شا٤إٚايعذص، 

إسطاع بايتدٛف َٔ اجملٍٗٛ َٚٔ املٛاقف اييت ال ْهٕٛ فٝٗا َتأندٜٔ َٔ »ٜٚس٣ "عدْإ ٜٛضف" بإٔ ايكًل: 
 .(189، ص2005)عدناى يىضف وآخسوى،        .     «ْٛاجتٗا
دزد١ َٔ االْفعاٍ ٚايتٛتس ايعؿيب، ٚارتٛف َٔ تٗدٜد ايعٓاؾس »" إٔ ايكًل ٖٛ : داضًٝفا س٣ "دٝطٝالتٚ

 (Gisela Dassilva, 2007, P04).              . «ارتازد١ٝ
 . «بارتٛف ٚايتعؿب باإلسطاععسض ٜؿٝب ايهٌ، ٜٚٓتٗٞ »نُا ٜس٣ "ْٝهٛال أٚزاز" بإٔ ايكًل ٖٛ: 

.(Nicolas Eurard, 2010, P37) 
بعباز٠ أخس٣ ارتٛف َٔ ارتطس ايرٟ ٜؤدٟ  ٚأٜتكح مما ضبل إٔ ايكًل اْفعاٍ َسنب َٔ ارتٛف ٚتٛقع ارتطس، 

 ٚتهٕٛ ي٘ دٛاْب خازد١ٝ ٚداخ١ًٝ َع تػريات فٝصٜٛيٛد١ٝ. زتٝاحاالايتٛتس ايصا٥د ٚعدّ إىل  بدٚزٙ
 

 :أنىاع الكلل -2

 الكلل املىضىعٌ:   -2-1
َؿدزٙ ٜهٕٛ ٚاقح املعامل يف ذٖٔ املؿاب، َٚٔ أَجًت٘ غعٛز ايفسد  ارتٛف، ذيو إٔإىل  ٖرا ايكًل أقسب»

 .«بايكًل "ارتٛف" َجال إذا َا اقرتبت َٓ٘ ضٝاز٠ َطسع١ أثٓا٤ ضريٙ يف ايطسٜل
 .(150، ص2000)دلدٍ أمحد ذلمد عبد اهلل، 

ٖرا ايٓٛع َٔ ايكًل مبٛقٛع سكٝكٞ حيٌُ شتاطس  بازتباطقًل ؾشٝح أٚ قًل ضٟٛ، ٚذيو »نُا ٜعسف بأْ٘ : 
 .(18، ص2009بو ذلمد علٌ املشًخٌ، )غالب       . «سكٝك١ٝ

 الكلل العصابٌ:   -2-2
ٖٛ خٛف غاَض غري َفّٗٛ، ال ٜطتطٝع ايفسد إٔ ٜػعس أٚ ٜعسف أضباب٘، ٜٚعترب زد فعٌ غسٜصٟ داخًٞ، إٕ ٖرا 

 جياب١ٝ، فٝؿبح ضًٛى ايفسد غري َٓعِ.ملػازن١ يف ايٓػاطات اهلادف١ ٚاإلايٓٛع ٜعترب َسقا ألْ٘ ٜعطٌ ايفسد ع٢ً ا
 نُا سدد "فسٜٚد" بني ثالخ أْٛاع َٔ ايكًل ايعؿابٞ:

 :)احملٝط١ بايػدـ املؿاب ٚتفطري نٌ َا حيدخ  باألغٝا٤ٖٚٛ ايرٟ ٜسبط األفهاز الكلل الدائم )الطلًل
 ايط١٦ٝ. بايٓتا٥ربايط٤ٛ، ٚتٛقع٘ ايدا٥ِ 
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  ايكًل ايٓادِ َٔ املعاٖس ٚايعٛاٖس ارتازد١ٝ اييت ال ٜطتطٝع ايفسد إٔ جيد املخاوف املسضًُ )الشاذَ(:قلل ٖٛٚ
 تفطريا ٚاقشا هلا.

 :ٍأعساض خاؾ١، فايتعبري أٚ ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايكًل ٜهٕٛ ٚاقشا ع٢ً ايفسد املؿاب ٚي٘ الكلل اهلطتري
زَص إىل  ايطاق١ ادتٓط١ٝ املهبٛت١، اييت تتشٍٛ إىل ٛقٛع أٚ َٛقف َعني أَٚإىل  عص٣ٜكًل باي ايػعٛز

 .(36، ص2002)عبد الطتاز جاضم،      فٝصٜصيٛدٞ أٚ ساي١ َٔ ايكًل.
 الكلل اخللكٌ:  -2-3

بطًٛى ٜتعازض  اإلتٝإٖرا ايٓٛع َٔ ايكًل ٜٓػأ ْتٝذ١ حترٜس أٚ يّٛ األْا األع٢ً يًفسد عٓدَا ٜكرتف أٚ ٜفهس يف 
 ٜٚؿٌ ٖرا ايكًل مش٦صاشٚاالٍ َػاعس ارتصٟ ٚاإلثِ ٚارتذٌ َع املعاٜري ٚايكِٝ اييت ميجًٗا دٗاش األْا األع٢ً َٔ خال

 دزدت٘ ايكؿ٣ٛ يف بعض أْٛاع األعؿب١، نعؿاب ايٛضٛاع )ايكٗسٟ( .إىل 
 .(103، ص2004مد علٌ أشسف وآخسوى، )صربه ذل

يًكًل صتد أْٗا ختتًف باختالف ايػد٠ ،فُٓ٘ َا ٜهٕٛ عادٜا يًفسد أٚ اجيابٝا َجٌ ايطابك١ َٔ خالٍ األْٛاع  
يًفسد َٔ خالٍ ايكِٝ ٚاملعاٜري احملدد٠ ي٘ ، َٚٓ٘ َا ٜصداد  ٢ًا ٜهٕٛ ْاغ٦ا عٔ يّٛ األْا األعايكًل املٛقٛعٞ ، َٚٓ٘ َ

 اب١ٝ ٚاهلادف١ يف سٝات٘.أَساض ْفط١ٝ تعطٌ ايفسد عًٞ املػازن١ يف ايٓػاطات اإلجي ىلغد٠ ٜٚؤدٟ إ
 

 : أضباب الكلل -3

 تتعدد أضباب ايكًل َٚٔ أُٖٗا :
 العىامل الىزاثًُ:   -3-1

ِ ٜتػابٕٗٛ إٕ يًٛزاث١ دٚزا نبريا يف سدٚخ ايكًل، سٝح أغازت ايدزاضات اييت أدسٜت ع٢ً ايتٛا٥ِ، سٝح أْٗ
يًُٓبٗات ارتازد١ٝ ٚايداخ١ًٝ، سٝح ظٗست عًِٝٗ أعساض ايكًل، ٚتػري  ضتذاب١ٚاالإزادٟ اليف دٗاشِٖ ايعؿيب اي

( َٔ أبٓا٤ ٚأخ٠ٛ َسق٢ ايكًل ٜعإْٛ َٔ ْفظ املسض ٚإٔ ايتٛا٥ِ املتطابك١ يدٜٗا ْطب١ قًل %52ايدزاضات إٔ )
بك١ سٝح ( َِٓٗ ٜعإْٛ َٔ بعض أعساض ايكًل ٜعهظ َا ٖٛ عًٝ٘ اذتاٍ عٓد ايتٛا٥ِ غري املتطا65%( ٚإٔ )%50)

 .(30، ص2007)عبد اهلل إبسايًم ذلمد،  ( فكط.   04%إٔ ْطب١ اْتػاز ايكًل يدِٜٗ تؿٌ إىل )
دص٥ٝا عٔ ٚزاث١ مج١ً عؿب١ٝ ذات١ٝ  ايكًل ٜتطٛز ْتٝذ١ اضتعداد ْاتر ٚع٢ً ٖرا ٜطتٓتر ايكا٥ًٕٛ بٗرا ايتٛد٘ بإٔ

 .(623ص، 1998)زاضٌ الىقفٌ،     غدٜد٠ اذتطاض١ٝ يًكػط ٚايتٛتس.    
 

 العىامل الهفطًُ:  -3-2
ٚتتُجٌ يف االضتعداد ايٓفطٞ يًكعف ايٓفطٞ ايعاّ، ٚايػعٛز بايتٗدٜد ايداخًٞ أٚ ارتازدٞ ايرٟ تفسق٘ بعض 
ايعسٚف ايب١ٝ٦ٝ بايٓطب١ ملها١ْ ايفسد ٚأٖداف٘ ٚايتٛتس ايٓفطٞ ايػدٜد ٚاألشَات ٚاملتاعب أٚ ارتطا٥س املفاد١٦ 

 .(485د عبد الطالم شيساى، دت، ص)حام  ٚايؿدَات ايٓفط١ٝ ٚايػعٛز بايرْب ٚايعذص ٚايٓكـ . 
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 إقاف١ إىل َا ضبل ٖٓاى أضباب أخس٣ يًكًل َٔ بٝٓٗا:
  ايكػٛط املدزض١ٝ ٚادتاَع١ٝ ٚايعٌُ خازز املٓصٍ، ٚبني األؾدقا٤ ٚيف ايب١ٝٓ ارتازد١ٝ اييت أؾبشت ًَٛث١

 .(27، ص2002)عبد السمحو ذلمد العًطىٍ،     مبًٛثات املا٤ اهلٛا٤ ٚاألزض.

  ايطفٛي١ ٚايطسم ارتاط١٦ يف تٓػ١٦ األطفاٍ َجٌ ايكط٠ٛ ٚايتطًط ٚاذتُا١ٜ ايصا٥د٠ ٚغريٖا ٚاقطساب َػهالت
 ايعالقات ايػدؿ١ٝ َع اآلخسٜٔ.

 .عدّ ايتطابل بني ايرات ايٛاقع١ٝ ٚايرات املجاي١ٝ ٚعدّ حتكٝل ايرات 

 .ٌُايطسم ارتاط١٦ يتذٓب اذت 

  ٚعاطفٝا أٚ تسبٜٛا(. ايتعسض يًشٛادخ ٚارتربات اذتاد٠ )اقتؿادٜا أ 

 .(116، ص2001)عبد احلمًد ذلمد الشاذلٌ، 

ايٛزاثٞ  االضتعدادايعٛاٌَ ايٛزاث١ٝ َٔ خالٍ ٚدٛد  ٜتكح مما ضبل إٔ أضباب ايكًل َتعدد٠، فٗٓاى َٔ ٜسدعٗا إىل
 ٚ قػٛط اذتٝا٠ ٚ ظسٚف ايب١٦ٝ اييت تفسقٗا.ايعٛاٌَ ايٓفط١ٝ  ٖٚٓاى َٔ ٜسدعٗا إىل ا،هل
 

 :الكللأعساض  -4

 ثالخ أؾٓاف أضاض١ٝ ٖٞ:إىل  تؿٓف أعساض ايكًل
 :ُاالجتماعًاألعساض الهفطًُ   -4-1

 .ْٞٛب١ َٔ اهلًع ايتًكا٥ 

 ٚقعف األعؿاب. نت٦اباال 

 .االْفعاٍ ايصا٥د 

  ٚايتُٝٝص. اإلدزاىعدّ ايكدز٠ ع٢ً 

 .ْطٝإ األغٝا٤ 

 .اختالط ايتفهري 

 ٌٝ(30، ص2001عجماى، )فازوم الطًد     .   ايعدٚإإىل  شٜاد٠ امل. 

 األعساض املعسفًُ:  -4-2
  ايتطسف يف األسهاّ: فاألغٝا٤ إَا بٝكا٤ أٚ ضٛدا٤، أٟ إٔ ايػدـ ايكًل ٚاملتٛتس ٜفطس املٛاقف باجتاٙ ٚاسد

 ٖٚرا فُٝا ٜبدٚ ٜطبب ي٘ ايتعاض١ ٚايكًل.

 أٟ َٛاد١ٗ املٛاقف املدتًف١ بطسٜك١ ٚاسد٠ َٔ ايتفهري. :ايتؿًب 

  ْفعاالت.إلال َٔ اَٚعتكدات عٔ ايٓفظ ٚاذتٝا٠ ال ٜكّٛ عًٝٗا ديٌٝ َٓطكٞ بدتبين اجتاٖات 

  ٌٝأغداف َهفٛفني ٚعادصٜٔ عٔ إىل  ع٢ً األقٜٛا٤ ٚمناذز ايطًط١ ٚأسهاّ ايتكايٝد، مما حيٛهلِ عتُاديالامل
 .(20ص ،20009)غالب ذلمد علٌ املشًخٌ، ايتؿسف عس١ٜ اْفعاي١ٝ عٓدَا تتطًب يػ١ ايؿش١ ايٓفط١ٝ ذيو.
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 اجلطمًُ: األعساض -4-3
 .ايكعف ايعاّ ْٚكـ ايطاق١ اذت١ٜٛٝ ٚايٓػاط ٚاملجابس٠ 
 ايعؿب١ٝ اذتسن١ٝ. ٚاألشَاتاذتسنٞ ايصا٥د  طتٛتس ايعكالت ٚايٓػا 

 .(116، ص2001، لٌذ)عبد احلمًد ذلمد الشا

  عد١ٜ.َبسٚد٠ األطساف ٚتؿبب ايعسم ٚاقطسابات 

  (153، ص2000)دلدٍ أمحد ذلمد عبد اهلل،       ٚايتبٍٛ. اإلخسازاتطاع يف سدق١ ايعني ٚاقطساب يف ع١ًُٝ. 

 .ايؿداع املطتُس، اقطساب ايتٓفظ ْٚٛبات ايتٓٗد ٚايػعٛز بايكٝف يف ايؿدز 

 .اقطساب ايٛظٝف١ ادتٓط١ٝ عٓد ايسداٍ ٚايربٚد ادتٓطٞ عٓد ايٓطا٤ 

 زَؼ ايعٝٓني، َطح األْف ١ايعؿب١ٝ اذتسن١ٝ ٚاملتُج١ً يف فتٌ ايػعس أٚ ايػازب، تكطٝب ادتبٗ األشَات ،
 .ايكدّ صاألظافس، ٖص ايهتفني، ٖ كِقيػفاٙ، َـ اإلبٗاّ، ٚاألذٕ، عض ا

 .(48امد عبد الطالم شيساى، د ت، ص)ح

 ْٚػاطات٘ ٚ أفهازٙ. ضًٛنا ت٘ايفسد َٔ خالٍ  ٢َٔ خالٍ األعساض ايطابك١ يًكًل صتد أْٗا تبدٚ بازش٠ عً
 

 :االجتماعٌالكلل ثانًا: 
 :االجتماعٌمفًىم الكلل   -1

إٔ ٜتعاٌَ أٚ ٜتفاعٌ  املٛاقف اييت ٜفرتض فٝٗا يًُعينٚ جتٓب  ارتٛف غري املكبٍٛ»بأْ٘:  االدتُاعٜٞعسف ايكًل 
تتُجٌ يف  االدتُاعْٞٛع َٔ أْٛاع ايتكِٝٝ، فايط١ُ األضاض١ٝ يًكًل إىل  ْتٝذ١ يريو ا َع اآلخسٜٔ، ٜٚهٕٛ َعسقافٝٗ
 .(48، ص2001)ضامس مجًل زضىاى،  .« يًطًٛى َٔ قبٌ اآلخسٜٔيبٛف غري ايٛاقعٞ َٔ ايتكِٝٝ ايطًارت

ساي١ َسق١ٝ حتدخ عٓد بعض األفساد سُٝٓا ٜهْٕٛٛ ستط أْعاز ٚتسنٝص »نُا ٜعسف٘ "طازم اذتبٝب" بأْ٘ : 
 . «أٚ أَاّ املطؤٚيني ١االدتُاعٝاآلخسٜٔ، َجٌ عدّ ايكدز٠ ع٢ً ايتشدخ يف املٓاضبات 

                                                                                 .(www.alisalamah.com, 2001, P01) 
ٚ عٌُ َا قٛال أٚ فعال أَاّ َسأ٣ اآلخسٜٔ أ بأدا٤خٛف ٚازتباى ٜداِٖ ايػدـ عٓد قٝاَ٘ »نريو بأْ٘:  ٜٚعسف

 .«١االدتُاعٝ تفادٟ املٛاقف ٚاملٓاضبات ىلَطاَعِٗ َا ٜؤدٟ ب٘ َع ايٛقت إ
.(www.ansar.com, 2007, P01) 

بػهٌ  قطساباالٚاملساٖكني ادتد قًكني، ٜٚعٗس ٜؿٝب األطفاٍ  اقطساب»دايٝٓذاز" بأْ٘:  ٜٚعسف٘ "بسٜداز
 . «ادتُاٖريَع خاف أثٓا٤ َػاٖد٠ أغداف ددد، أٚ أثٓا٤ ايتهًِ 

.(Bridage jamunger et autres, 2010, P21) 
ٚاذتٛازات  ١االدتُاعٖٝٛ ارتٛف َٔ املٛاقف  االدتُاعٞاقطساب ايكًل »بازقاْديس"  بإٔ:  "تٛزضتإ ٣ٜس نُا

 (Torsten Berghandler et autres, 2007, P03).                            .«خاؾ١ َع ايتالَٝر أٚ ايصَال٤

http://www.alisalamah.com/
http://www.ansar.com/
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َع اآلخسٜٔ باألخر ٚايسد يف  ١االدتُاعْٝكـ ايعالقات »ٜتُجٌ يف :  االدتُاعٕٞ ايكًل أٚتس٣ "دْٚاتا َازا" ب
َع شَال٥٘  ات٘ع، ْٚالسغ ٖرا خاؾ١ عٓد املساٖل املتُدزع مبشدٚد١ٜ عالقايهالّ، ٚخاؾ١ أَاّ مجع غفري َٔ ايٓا

 (Donata Marra,2000, P08).      .«َٚدزضٝ٘
خٛف َٔ األسهاّ ارتازد١ٝ اييت ٜؿدزٖا اآلخسٕٚ »:  االدتُاعٞنُا ٜس٣ "دَٚٝٓٝو ضازفاْت" بإٔ ايكًل 

 .«ادتُاعٞٚاييت ٜساٖا ايكًل ادتُاعٝا أْٗا ضًب١ٝ فٝػعس بارتذٌ َت٢ ٜهٕٛ يف َٛقف 
.(Corala Bouchard, 2004, P23) 

َطتُس ٚغدٜد َٔ ٚاسد٠ أٚ زتُٛع١ َٔ اذتاالت ٖٛ خٛف غري عكالْٞ  االدتُاعٞإٔ ايكًل  ٜتكح مما ضبل
أٚ َعسض ملالسع١ دقٝك١ َٔ غريٙ، ففهس٠ أْ٘ , ٜهٕٛ ايفسد فٝٗا قُٔ اتؿاٍ َع أفساد يٝطٛا َٔ األضس٠  ١االدتُاعٝ

ٜٛاد٘ ٖرٙ ايٛقعٝات ختًل يدٜ٘ قًل َطبل ٚخٛف َٔ ايكٝاّ بأعُاٍ شتذ١ً أٚ ستسد١، ٖرا ارتٛف َٔ ايٛقعٝات 
 كًل.جيرب ايفسد ع٢ً جتٓبٗا ست٢ جيد ْفط٘ يف ٚقع١ٝ َجري٠ يً ١االدتُاعٝ

 
 :مبفايًم متشابًُ االجتماعٌعالقُ الكلل   -2
 :االجتماعٌ نطخابباال االجتماعٌعالقُ الكلل  -2-1

بػهٌ  ١االدتُاعٝيف املٛاقف  ٚاإلخفام االدتُاعٞجتٓب ايتفاعٌ إىل  بأْ٘ املٌٝ االدتُاعٞ ْطشاباالٜعسف 
عدّ إقا١َ عالقات ادتُاع١ٝ َع ، ٜٚرتاٚح ٖرا ايطًٛى بني االدتُاعٞأضايٝب ايتٛاؾٌ إىل  فتكازٚاالَٓاضب 

 .عٔ ايٓاع ْعصاٍٚاالبني اآلخسٜٔ  االتؿاٍخسٜٔ، نسا١ٖٝ اآل
 االدتُاعٞ ْطشاباالأٚ  ايتذٓيبٚاقطساب ايػدؿ١ٝ  االدتُاعٖٞٚٓاى نجري َٔ ارتًط سٍٛ ايعالق١ بني ايكًل 

ع٢ً َا  عرتاضٚااليسفض ٚارتٛف َٔ ا األغدافسٝح ٜتؿف ٖرا األخري بُٓط دا٥ِ َٔ جتٓب ايتفاعٌ املتبادٍ بني 
 رتٛف َٔ ارتذٌ ٚامحساز ايٛد٘.ٜكٛي٘، ٚا

 ٜٚعترب ٖرا االقطساب َٔ َعاٖس ض٤ٛ ايتهٝف ٜٓتر عٔ عد٠ عٛاٌَ، فكد ٜهٕٛ ايفسد َٓبٛذا َٔ أضست٘ ٚأقساْ٘
ألْٗا  ذيو طفال َديال ٜٓفس َٔ ادتُاع١ يف ايتفاعٌ أٚ ايتعإٚ َع ايػري، ٚقد ٜهٕٛ ع٢ً عهظدزد١ دعًت٘ ٜصٖد إىل 

 ال متٓش٘ اَتٝاشات ناييت ٜتُتع بٗا يف ايبٝت.
ٜػدؿٕٛ قُٔ اقطسابات  االدتُاعٞ( َٔ َسق٢ ايكًل 70%)إىل  (21%ٚقد تبني يف دزاضات سدٜج١ إٔ )

قد  ، ٚيهٔ سابنيطقاالع٢ً األعساض املسق١ٝ املػرتن١ ٚاملتداخ١ً بني  تفاماالا ٜدٍ ع٢ً عدّ ايػدؿ١ٝ ايتذٓيب مم
 .االدتُاعٞايػدؿ١ٝ ايتذٓيب ٖٛ أغد األفساد َعاْا٠ َٔ ايكًل  اقطساباتٜهٕٛ األفساد ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ 

 ْطشاباالٕ األفساد ايرٜٔ ٜعإْٛ أل االدتُاعٞقد ٜهٕٛ ْتٝذ١ ايكًل  االدتُاعٞ ْطشاباالمما ٜٛقح إٔ 
املٛاقف ٚال حياٚيٕٛ املػازن١ يف بؿٛز٠ دا١ُ٥، نُا أِْٗ قد ٜهسٖٕٛ تًو  ١االدتُاعٜٝتذٓبٕٛ املٛاقف  االدتُاعٞ

، نُا االدتُاعٞأعِ َٔ ايكًل  االدتُاعٞ ْطشاباالو فكد ٜهٕٛ يتًو املٛاقف ٚحيبْٛٗا ٜٚتُٕٓٛ ايٓذاح فٝٗا ير
 ٜهٕٛ دزد١ َتكد١َ َٓ٘.قد 
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 باخلجل: االجتماعٌعالقُ الكلل  -2-2
ايٓاقر، ذيو إٔ  االدتُاعَٞٔ املػهالت ايػا٥ع١ بني املساٖكني، ٚقد ٜعٛقِٗ عٔ ختفٝف ايتفاعٌ ٜعترب ارتذٌ 

، سٝح ٜطتػٌ املساٖل االدتُاعٞايٛظٝف١ٝ ادتٓط١ٝ يًػباب ٚنرا املعٗس  اإلَهاْٝاتَسس١ً املساٖك١ تتُٝص بعٗٛز نٌ 
 َهاْت٘ يف اجملتُع. إلجياد ْفط٘ ٚحتكٝل اإلَهاْٝاتنٌ 

 ازتباطٝ٘، تًو ايعالق١ اييت ميهٔ ٚؾفٗا بأْٗا عالق١ االدتُاعٞيكد أندت دزاضات عدٜد٠ عالق١ ارتذٌ ٚايكًل 
 (.Pilkonis, 1997) عدد َٔ ايباسجني َٔ بِٝٓٗ "بًٝهْٛص" إيٝ٘طسد١ٜ َٛدب١، ٖٚرا َا تٛؾٌ 

ع٢ً إٔ ٖٓاى تػابٗا بني َهْٛات  (Anderson, Harvey, 1988نُا أند نٌ َٔ "أْدزضٕٛ" ٚ"ٖازيف" )
 .االدتُاعٞارتذٌ َٚهْٛات ايكًل 

، ٚيهٔ ٖٓاى اختالف سٍٛ عالق١ نٌ َُٓٗا االدتُاعٞبُٝٓا ٜس٣ بعض ايباسجني إٔ ارتذٌ خيتًف عٔ ايكًل 
ؾس أسد عٓا االدتُاعٜٞػٌُ ارتذٌ بُٝٓا ٜس٣ آخسٕٚ إٔ ايكًل  االدتُاعٞباآلخس، سٝح ٜس٣ ايبعض إٔ ايكًل 

فُٝا  االدتُاعٞهلاتني ايعاٖستني فٗٛ حيؿس ايكًل  (Leary)ايسأٟ ايجاْٞ ع٢ً تعسٜف "يريٟ"  َؤٜدٚارتذٌ، ٜٚطتُد 
 ٜػعس ب٘ ايفسد َٔ تٛتس ٚقٝل، بُٝٓا ارتذٌ ٜػٌُ بعض املعاٖس ايطًٛن١ٝ إقاف١ يًتٛتس ٚايكٝل.

، َٔ سٝح بعض املعاٖس االدتُاعٞٚارتذٌ  ٞاالدتُاعٖٚٓاى َٔ ٜس٣ أْ٘ بايسغِ َٔ ايتػاب٘ املٛدٛد بني ايكًل 
، فايطفٌ ارتذٍٛ قد ٜتشاغ٢ اآلخسٜٔ يفرت٠ َا االدتُاعَٞٔ ارتذٌ  ٠سدأنجس  االدتُاعٞٚاألضباب إال إٔ ايكًل 

 فإْ٘ ٜتذاٚش اذتدٚد ايطبٝع١ٝ يًتٗٝب. االدتُاعٞايكًل  اقطسابثِ ٜأيفِٗ، أَا 
ٚارتذٌ َفَٗٛإ َستبطإ أسدُٖا باآلخس فال ميهٔ ايتشدخ عٔ ٚدٛد قًل  االدتُاعٞٚمما ضبل ٜتكح إٔ ايكًل 

 يد٣ غدـ ٚال ٜعاْٞ َٔ ارتذٌ أٚ ايعهظ. ادتُاعٞ
 ٚارتذٌ دزاض١ "بازٚ" ٚ"ٖٝاغٞ"  االدتُاعٞايكًل  ازتباطَٚٔ بني ايدزاضات اييت أندت 

(Barraw, Hyashi, 1980)عالز ارتذٌ َٔ خالٍ ايتدزٜب ع٢ً ايتشهِ يف ايكًل إىل  سٝح ٖدفت ايدزاض١
سدٚخ حتطٔ ٚاقح ٜدٍ إىل  ٚايتدزب ع٢ً َٗاز٠ ايطًٛى ايتٛنٝدٟ ٚاحملادث١، ٚقد تٛؾًت ايدزاض١ االدتُاعٞ

بطبب ايربْاَر املطبل، فعالز ارتذٌ ٜعين بايكسٚز٠ عالز ايكًل  االدتُاعٞع٢ً اخنفاض َطت٣ٛ ارتذٌ ٚايكًل 
 .(52-51، ص2007)الصادَ طاليب،    س ايرٟ ٜؤند ازتباط ايعاٖستني. األَ االدتُاعٞ

، االدتُاعٞض املفاِٖٝ ذات ايطابع ايٓفطٞ إٔ ٖٓاى تداخال بٝٓ٘ ٚبني بع االدتُاعٜٞتكح مما ضبل ملفّٗٛ ايكًل 
ٚال  االقطساباتسد تًو أ غدؿا َا ٜعاْٞ َٔٚقد ٜسدع ٖرا ايتداخٌ إىل أضباب عدٜد٠ أُٖٗا أْ٘ ميهٔ ايكٍٛ إٔ 

 .ٚارتذٌ االدتُاعٞ االْطشابأٚ ايعهظ َٚٔ أُٖٗا  االدتُاعٜٞعاْٞ َٔ ايكًل 
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 :االجتماعٌأنىاع الكلل   -3
 ْٛعني أضاضني ُٖا:إىل  ٜؿٓف أٚ االدتُاعٜٞػتٌُ ايكًل 

 قلل التفاعل: -3-1
حيدخ ْتٝذ١ ارتذٌ أٚ املٛاعد٠ أٚ ٖٚٛ عباز٠ عٔ ايكًل ايٓاغ٧ عٔ ايتفاعٌ املتٛقع بني ايفسد ٚاآلخسٜٔ، ٖٚٛ 

 ايتفاعٌ َع أْاع ددد أٚ غسبا٤.
 قلل املىاجًُ:  -3-2

 .تؿاٍٚاال١، ٜٚعٗس ذيو َٔ خالٍ ايتشدخ عباز٠ عٔ ايكًل ايٓاغ٧ عٔ املٛاد١ٗ غري املتٛقع ٖٛٚ
يف ؾٛز٠ اْطٛا٤  االدتُاعَٞٔ خالٍ ايتفاعٌ بني ايفسد ٚاآلخسٜٔ، ٜٚعٗس ايكًل  االدتُاعٞٚغايبا حيدخ ايكًل 

 .(185، ص2001)فازوم الطًد عجماى، قاب١ًٝ يف ايتفاعٌ. ٚعدّ 
بُٝٓٗا يف ضبب قًل ايفسد َٔ  االختالفسد َا ،يهٔ ٜهُٔ  ىلصتد أْ٘ َٔ خالٍ ايٓٛعني ايطابكني أُْٗا َتكازبإ إ

 ٚايعصي١. االْطٛا٤ ىلسٝح أْ٘ َتدٛف َٔ تفاعً٘ َع أفساد غسبا٤ عٓ٘ أٚ َٛادٗتِٗ ايػري َتٛقع١ يتؤدٟ ب٘ إ
   

 :االجتماعٌالهظسيات املفطسَ للكلل  -4
ممج١ً  االدتُاعٞٚاضتُساز١ٜ املعاْا٠ َٔ ايكًل طٛز عدد َٔ املٓعسٜٔ ايٓفطٝني مناذز يػسح ٚتفطري ْػأ٠ ٚتطٛز 

ايتكدِٜ ٚنريو منٛذز "يريٟ" يف ( 5892)ٚذيو عاّ  (Emery)ٚ "إَس٣"  (Beck)بايٓعس١ٜ املعسف١ٝ يـ : "بو" 
بب يفسد َا املعاْا٠ َٔ اييت تط ١االدتُاعٝا املٛاقف يف إطاز ْعسٜتني ميهٔ إٔ تفِٗ يف ق٥ُٛٗ( 5899) ايراتٞ عاّ

ستتٌُ اذتدٚخ مما ٜطاعد يف ٚقع  االدتُاعٞباب احملت١ًُ اييت جتعٌ ايكًل ، باإلقاف١ إىل حتدٜد األضاالدتُاعٞايكًل 
 اضرتاتٝذٝات ايعالز املال١ُ٥، ٚفُٝا ًٜٞ عسض بػهٌ شتتؿس يًٓعسٜتني ايطابل ذنسُٖا:

 :االجتماعٌسفًُ يف الكلل الهظسيُ املع -4-1
( بتطٜٛس ْعس١ٜ َعسف١ٝ يتفطري َٓػأ ايكًل 5892( عاّ )Emery( ٚ "إَس٣" )Beckقاّ نٌ َٔ "بو" )

، ٜٚعد َفّٗٛ املدطط ٖٛ ايبٝإ املعسيف األضاضٞ ايرٟ االدتُاع١ٝٞ مبا يف ذيو اقطسابات ايكًل ٚاملداٚف املسق
 ٜكٛد ع١ًُٝ َعادت١ املعًَٛات، ألْ٘ ميجٌ احملٛز أٚ ايعُٛد ايفكسٟ يٓعسٜتُٗا املعسف١ٝ.

ٔ ايكٛاعد اييت ع٢ً فِٗ ٖرٙ املدططات ٖٚٞ زتُٛع١ َ االدتُاعٞيٓعس١ٜ املعسف١ٝ يتفطري ايكًل ذيو إٔ فِٗ ا
تؿٓف ٚتستب ٚتٓعِ ٚتفطس املعًَٛات ايٛازد٠ يًفسد، َجًُا تٝطس اضرتداع املعًَٛات َٔ ايرانس٠، ٚتؿٓف 
املدططات إىل أغهاٍ ٚؾٝؼ ٜٓتر عٓٗا زتُٛع١ َٔ األفهاز املعسف١ٝ أٚ ابتهاز ْٛع َٔ أْٛاع ايتشٝص ايرٟ ٜربش تأثريٙ 

 يف َٛاقف عدٜد٠.
َٗٝؤٕٚ أفساد ضسٜعٞ ايتأثس، َٚٔ ثِ فِٗ  االدتُاعٞألفساد ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايكًل ٚسطب ٖرٙ ايٓعس١ٜ فإٕ ا

، سٝح ٜسٕٚ ايعامل ع٢ً أْ٘ َهإ خطس َٚٗدد يريو ٜعًٕٛ َتٝكعني مبٛاد١ٗ أٟ ْفعايٞااليإلؾاب١ بٗرا االقطساب 
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تفطريٖا سٝح تفطس بػهٌ ضًيب  ٜطا٤ جياب١ٝ أٚ احملاٜد٠امل ْٚتٝذ١ يريو فإٕ املٓبٗات اإلتٗدٜد ستتٌُ َٔ ٖرا ايع
 نُا ٜتذاٌٖ تكدٜس ذنسٜات ايٓذاسات ايطابك١ َٚؿادز ايجك١ يف ايٓفظ ٚنريو َؿادز ايتعاٜؼ املتاس١.

ٖرا َا ٜٓعهظ ع٢ً املدططات يف غهٌ أخطا٤ َٓطك١ٝ يف ايتفهري ايرٟ ٜؿبح َس٥ٝا بٛقٛح عٓدَا ٜعسض 
يكًك٘، ٚختتًف غد٠ ايتٝكغ ايرٖين اييت تطببٗا َٓبٗات ستدد٠ َٔ املسٜض ألفهازٙ اييت تدٚز سٍٛ املٓبٗات املجري٠ 

َجال املداٚف املسق١ٝ َٔ ايجعابني َا ٖٞ إال ساي١ َٔ ايتٝكغ ايػدٜد اييت , إىل آخس قُٔ اقطسابات ايكًل  اقطساب
 ايط١ًٜٛ ايٓشٝف١ اييت تػب٘ ايجعابني. األغٝا٤أثازتٗا املٓبٗات، ٜدٍ ٚدٛدٖا ع٢ً ايجعابني عٝح تػتٌُ ع٢ً نٌ 

ِٝٝ ايرتنٝص ٚايتٝكغ يًُٓبٗات اييت تػري إىل استُاٍ تك غدٜدٚفِٗ  االدتُاعٞألفساد ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايكًل أَا ا
 ضًبٝا َٔ قبٌ األغداف اآلخسٜٔ. االدتُاعٞضًٛنِٗ 

إداب١ أسد ايطالب أَاّ تالَٝر  ٖٚرٙ املٓبٗات قد تهٕٛ ذات طبٝع١ َٛقف١ٝ نُا حيدخ عٓدَا ٜٓتكد املدزع
يتش١ٝ شًَٝ٘، أٚ ذات طبٝع١ داخ١ًٝ  ضتذاب١االدي١ نصٌَٝ ايعٌُ ايرٟ ٜفػٌ يف قطُ٘، أٚ ذات طبٝع١ غدؿ١ٝ َتبا

ٞ َع األفساد املؿابني بايكًل نتصاٜد قسبات ايكًب أٚ ازتفاع دزد١ سساز٠ ادتطِ، ٜٚطتددّ ايعالز املعسيف ايطًٛن
قٛاعد يف  بإتباعشتططاتِٗ يتؿبح أنجس تطابكا َع شتططات األغداف ايعادٜني، ٚذيو  بٗدف تعدٌٜ االدتُاعٞ

 تٛشٜع االْتباٙ. بإعاد٠َعادت١ املعًَٛات متدِٖ بسؤ١ٜ ٚإدزاى أنجس تٛاشْا يًُٓبٗات ايداخ١ًٝ ٚارتازد١ٝ، ٜٚتِ 
 .(56، ص2007)الصادَ طاليب، 

 :االجتماعٌالتجلٌ والتكديم الراتٌ للكلل منىذج   -4-2
إٔ ٖرا األخري حيدخ عٓدَا ٜسغب ايفسد يف غسع اْطباع  االدتُاعٞايتذًٞ ٚايتكدِٜ ايراتٞ يًكًل ٜس٣ منٛذز 

ْ٘ مل ٜٓذح يف ذيو مبع٢ٓ إٔ ٜبدٚا أَاّ اآلخسٜٔ ع٢ً أْ٘ غدـ َِٗ، نُا أبغدؿٞ خاف يد٣ اآلخسٜٔ، ٜٚػعس 
 ايرٟ تسن٘ يد٣ اآلخسٜٔ. االْطباعإٔ عًٝ٘ تطٜٛس ٖرا 

ايػدٜد بتطٜٛس ٖرا  ٚاالْػػا١ٍ زمبا تصٜد ايدافع١ٝ يًتأٌَ ٚافرتض "يريٟ" إٔ ايعٛاٌَ املٛقف١ٝ ٚايٓفط١ٝ املٗٓٝ
ٚزعاٜت٘ بطبب سادت٘ ايػدٜد٠ الضتشطإ اآلخسٜٔ ي٘ ٚيفت أْعازِٖ إيٝ٘، ٚاسرتاَِٗ إٜاٙ، َٚٔ ْاس١ٝ  ْطباعاال

 .ْطباعاالتطٜٛس ٖرا ٢ تٛقعات ايػدـ سٍٛ أخس٣ ميهٔ إٔ تؤثس عد٠ عٛاٌَ عً
دٕ يًرات ٚآَاٍ َتٛافك١ يف ايٓتا٥ر تٚتكدٜس َ ١االدتُاعٝاقطسابات سكٝك١ٝ يف املٗازات  تتكُٔ ٖرٙ ايعٛاٌَ

 املرتقب١.
(إٔ عباز٠ تكدٜس ايرات حتٟٛ ايفعٌ Andre.c et Lelord.Fٜٚس٣ "نسضٝبٕٛ أْدزٟ" ٚ "فساْطٛا ايٝٛيٛزد" )

 نٝب بُٝٓٗا ِٖ عباز٠ تكدٜس ايراتايك١ُٝ ٚاَتالى ايسأٟ ٚسطبُٗا فإٕ أسطٔ تس( ايرٟ ي٘ َعٓٝني Estime"قدز" )
ألٕ األفساد ايرٜٔ ٜفرتقٕٛ  االدتُاعٞيكًل سٝح ٜطِٗ تكدٜس ايرات يف ا,ٖٚٛ ٜس٣ ْفط٘ ٚنٝف ٜٓعس اآلخسٜٔ إيٝ٘
( اقطسابات املٗازات Bandura, 1977، ٚيكد رتـ "باْدٚز" )ادتُاعٝاإٔ اآلخسٜٔ ٜدزنٕٛ ع٢ً أِْٗ عادصٜٔ 

فساد أْ٘ ضٛف ٜرتى اْطباع سطٔ يد٣ األ د١ْٝ يًٓتا٥ر، أٟ قعف ايجك١ يفتاملدزن١ يف تأثري ايتٛقعات امل ١االدتُاعٝ
 .(57، ص2007)الصادَ طاليب، .  اآلخسٜٔ
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 : تكًًم الهظسيات
 َٔ خالٍ ايعسض ايطابل ْالسغ إٔ :

ٕ إٔ ايعامل َهإ خطس فٝهْٕٛٛ سِٖٚ أفساد ٜ االدتُاعٞغداف املؿابني بايكًل ايٓعس١ٜ املعسف١ٝ تس٣ إٔ األ -    
ٕ املٓبٗات اإلجياب١ٝ إس، ْٚتٝذ١ ايتٝكغ اذتاؾٌ يدِٜٗ فَتٝكعني ملٛاد١ٗ أٟ تٗدٜد ستتٌُ مما جيعًِٗ ضسٜعٞ ايتأث

تسنص ع٢ً دٚز  أْٗااحملاٜد٠ ٜطا٤ تفطريٖا عٝح تفطس بػهٌ ضًيب ع٢ً غهٌ أخطا٤ َٓطك١ٝ يف ايتفهري أٟ 
بايػهٌ  ١االدتُاعٝت ضًب١ٝ يٝتِ تفطريٖا يًُٛاقف دزانٞ َٚا ي٘ َٔ تأثري يف تعصٜص ٚخًل َٓبٗاادتاْب املعسيف اإل

 ايرٟ تساٙ بطبب تٛقع ايتٗدٜد ايدا٥ِ.

٘ حيدخ عٓدَا حياٍٚ ايفسد غسع اْطباعات خاؾ١ ب االدتُاعٞايتذًٞ ٚايتكدِٜ تس٣ إٔ ايكًل أَا ْعس١ٜ  -   
يد٣ اآلخسٜٔ ٚحيظ بأْ٘ فػٌ يف ذيو، ٚستاٚي١ ٖرا ايفسد يػسع اْطباعات٘ َا ٖٞ إال سادت٘ ايػدٜد٠ يًفت 

يٞ ٜتٛقع ْتا٥ر ضًب١ٝ ملٛاقف٘ ٚاسرتاَِٗ إٜاٙ، مما جيعٌ ايػدـ ايكًل ادتُاعٝا ي٘ تكدٜس َتدٕ ٚبايتا أْعازِٖ
 ٔ خالٍ تٛقع ايتكِٝٝ ايطًيب يآلخسٜٔ ي٘.، ٚبايتايٞ فٗٞ تسنص ع٢ً قعف ثك١ ايفسد بٓفط٘ ١َاالدتُاعٝ

َٔ سٝح املتطبب يف َٓػأ  ١مما ضبل صتد إٔ ايٓعسٜتني ٚإٕ تبآٜتا ٚاختًفتا إال أُْٗا تتهاَالٕ يف ْكط١ َػرتن
ٖٛ ايػدـ ْفط٘، إَا ٜتٛقع ايتٗدٜد ايدا٥ِ ٖٚرا سطب ايٓعس١ٜ املعسف١ٝ، أٚ بكعف ايجك١  االدتُاعٞايكًل 

 يف ايٓفظ ٖٚرا َا تسنص عًٝ٘ ايٓعس١ٜ ايتكدمي١ٝ.

 

 :االجتماعٌمطتىيات الكلل    -5
 ٚفل ثالخ َطتٜٛات: االدتُاعٜٞعٗس ايكًل 

 املطتىى الطلىنٌ:  -5-1
ٚايتكًٌٝ َٔ  ١االدتُاعٜٝٚتذ٢ً يف ضًٛى اهلسٚب َٔ َٛاقف ادتُاع١ٝ شتتًف١ ٚجتٓبٗا نعدّ تًب١ٝ ايدعٛات 

 .١االدتُاعٝتؿاالت اال
 املطتىى املعسيف: -5-2

باملٛاقف ز املتهس ْػػاٍٚاالٚ عدّ يباق١ ايطًٛى ٚاملؿا٥ب يًرات ٚتٛقع ايفكٝش١ أ تكُٜٝٝٝ٘ٚتُجٌ يف أفهاز 
 .األخطا٤ايؿعب١ أٚ املجري٠ يًكًل، ٚعُا ٜعتكدٙ اآلخسٕٚ سٍٛ ايػدـ ْفط٘ ٚايكًل ايدا٥ِ َٔ ازتباى  ١االدتُاعٝ
 املطتىى الفًصيىلىجٌ:  -5-3

بايٓطب١ ي٘  ١االدتُاعٝادتطد١ٜ املستبط١ باملٛاقف  األعساضٜٚتكح َٔ َعاْا٠ ايػدـ َٔ زتُٛع١ شتتًف١ َٔ 
 ٚايتعسم. زجتافٚاالبايػؿ١ يف اذتًل  ٚاإلسطاع ٚاألزمنايػعٛز بايػجٝإ 

ايراتٞ  ْتباٙاالإىل   يًطًٛى ايػدؿٞ ٜكٛديبٚترتابط ٖرٙ املطتٜٛات َع بعكٗا بػهٌ ٚظٝفٞ، فتٛقع ايتكِٝٝ ايطً
 غازاتإ ٜدزنٕٛعإْٛ َٔ قًل ادتُاعٞ باضتُساز ٜتذ٢ً َٔ خالٍ تهجٝف َالسع١ ايرات، فاألغداف ايرٜٔ ٜ

ايػصٚ ايطًُٞ ارتاط٧ ألعساض ايكًل نديٌٝ إىل  األخطا٤ املُه١ٓ ٚايفػٌ ٚايفكٝش١ يف ضًٛنِٗ ٜٚكٛد ٖرا اإلدزاى
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ايكًل اييت  أعساضاإلثاز٠ ادتطد١ٜ ٚتصاٜد يف  ٠سدازتفاع َٔ قبٌ اآلخسٜٔ، ٖٚرا بدٚزٙ ٜؤدٟ إىل  ع٢ً ايتكِٝٝ ايطًيب
 .(51، ص2001)ضامس مجًل زضىاى،                                               .١االدتُاعٝايتكُٝٝات إىل  ٜتِ غصٖٚا

أعساض دطد١ٜ  ٢ٚ األفهاز ٚستَٔ خالٍ ايطًٛى  ٢صتد أْٗا تتذً االدتُاعَٞٔ خالٍ املطتٜٛات ايجالث١ يًكًل 
 اييت ٜتعسض هلا ايفسد عٝح تهٕٛ َرتابط١ َع بعكٗا بػهٌ ٚظٝفٞ. ١االدتُاعَٝستبط١ باملٛاقف 

 
 :االجتماعٌتشخًص الكلل   -6

( إٔ املداٚف DSMIV( )5881سؿا٥ٞ يألَساض ايٓفط١ٝ ايعك١ًٝ ايسابع )ٜٛقح ايديٌٝ األَسٜهٞ يًتػدٝـ اإل
 ١االدتُاعٝٚاسد ٜتكُٔ جتٓب املٛاقف  قطسابالٜطتددَإ بٓفظ املع٢ٓ  َٕؿطًشا االدتُاعٞٚايكًل  ١االدتُاعٝ

 نا٠ ايتاي١ٝ:أَ خالٍ احمل االدتُاعٞٚميهٔ تػدٝـ ايكًل 
يف تًو املٛاقف اييت ، أٚ َٛاقف ايعٌُ أٚ األدا٤  ١االدتُاعٝارتٛف املطتُس َٔ َٛقف أٚ أنجس َٔ املٛاقف  -1

ييت جتعً٘ ٜكّٛ َساقب١ اآلخسٜٔ ي٘ أٚ املداٚف اإىل  ٘ أٚ اييت تؤدٟدٜفني يٜكابٌ فٝٗا ايفسد أغداؾا غري َأيٛ
 ٚاذتسز. زتباىاال٘ أعساض ايكًل مما ٜطبب ي٘ دٜبعٌُ َا فتعٗس ي

 ؤابت تكسٜبا أثٓا٤ َٛقف ستدد فتٗٝاييت ختٝف٘ أٚ تجري ايكًل يد٣ ايفسد بػهٌ ث ١االدتُاعٝايتعسض يًُٛاقف  -2
اييت ٜٛدد بٗا  ١االدتُاعَٝٔ املٛاقف  ْهُاؽٚاالايػكب ٚايتذُد  يف ٜتُجًٌٖع َٛقفٞ  ايفسد ذتدٚخ

 أغداف غسبا٤ عٓ٘.

 ايػدـ بإٔ خٛف٘ َبايؼ فٝ٘ أٚ غري َٓطكٞ، ٚيهٔ زمبا تػٝب ٖرٙ ارتاؾ١ٝ يد٣ األطفاٍ. ٜعرتف -3

 أٚ األدا٤ فٝٗا أٚ حتًُٗا مبصٜد َٔ ايكًل أٚ ايتٛتس اذتاد. ١االدتُاعٝجتٓب املٛاقف  -4

د، ٚاملٗاّ تعطٌٝ املٗاّ ايسٚت١ٝٓٝ ايعاد١ٜ يًفسإىل  ٜؤدٟ ايتذٓب ٚايتٛقعات املكًك١ أٚ األض٢ ايٓفطٞ يف املٛقف -5
 َا يدٜ٘ َٔ زٖاب. إشا٤، أٚ اْصعاز ٚندز ٚقٝل ١االدتُاعٝايٛظٝف١ٝ األنادمي١ٝ، أٚ سٝات٘ 

 يف األفساد دٕٚ ايجا١َٓ عػس جيب اضتُساز ٚدٚاّ األعساض يطت١ أغٗس ع٢ً األقٌ . -6

ايطيب أٚ  ضتدداّيالد١ٝ املباغس٠ ٛيٛأثريات ايفٝصْٜاتر عٔ ايت االدتُاعٞجيب إٔ ال ٜهٕٛ ارتٛف أٚ ايتذٓب  -7
ايط٧ٝ يًعكاقري أٚ املددزات، أٚ اذتاي١ ايؿش١ٝ ايعا١َ أٚ ال ٜهٕٛ ْاجتا عٔ ٚدٛد اقطساب ْفطٞ آخس َجٌ: 

 زتكا٥ٞاال االقطساب ٚقطساب قًل االْفؿاٍ أَانٔ ايعا١َ، أٚ ااب ايفصع َع أٚ بدٕٚ ارتٛف َٔ األاقطس
 ايػاٌَ، أٚ اقطساب ايػدؿ١ٝ غب٘ ايفؿا١َٝ.

، أٚ زتعاغٞاإل: ايًذًذ١ يف ايهالّ أٚ ايػًٌ ٚدٛد اقطساب ْفطٞ آخس أٚ ساي١ طب١ٝ عا١َ َجٌيف ساي١  -8
 .االدتُاعٞسذاّ ال ٜهٕٛ قاؾسا ع٢ً تأثريٙ اإل أٚفإٕ ارتٛف , عؿيب أٚ ايبدا١ْ فكدإ ايػ١ٝٗ اي

                                                                                      .(www.alisalamah.net 2011, P04 a) 
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سُٝٓا  ١االدتُاعٜٝتطِ بارتٛف َٔ ٚاسد أٚ أنجس َٔ املٛاقف  االدتُاعَٞٔ خالٍ َا ضبل ْالسغ إٔ ايكًل 
إثاز٠ ايكًل ايرٟ قد إىل  ٜتٛادد ايفسد ٚضط ايػسبا٤، أٚ عٓدَا ٜهٕٛ َٛقع اٖتُاّ اآلخسٜٔ، ٜٚؤدٟ ايتعسض غايبا

 ٕ شتاٚف٘ َبايؼ فٝٗا ٚغري َعكٛي١ٜأخر غهال ٜستبط بٗرا املٛقف أٚ ذاى أٚ ٜأخر غهٌ ْٛب١ اهلًع ٜٚدزى ايفسد متاَا أ
ٜٚتذٓبٗا مما ٜؤثس ع٢ً زٚتني سٝات٘ ايعادٟ ٚأدا٥٘ ايٛظٝفٞ املٗين أٚ  ١االدتُاعٝٚيهٓ٘ َع ذيو خياف َٔ املٛاقف 

 ٚعالقات٘. ١االدتُاعٝاألنادميٞ، ٚع٢ً أْػطت٘ 
 

 :االجتماعٌعالج الكلل   -7
 Le traitement Psychologique et Comportementالعالج الهفطٌ الطلىنٌ :  -7-1

 َجًت٘:أٚبايرات ايعالز ايطًٛنٞ َٚٔ  االدتُاعَٞٔ أصتح ايعالدات يف ساالت ايكًل 
 :ٌأضلىب التعسيض التدزجي 

بػهٌ  ١االدتُاعٝبايٓاع ٚايٓػاطات  ستهاىاالع٢ً تعسٜض ايػدـ ٚتدزٜب٘ ع٢ً  ٜٚعتُد ٖرا األضًٛب
ملداٚف٘، ٚبأقٌ عدد َِٓٗ فُجال إذا نإ ٜػعس باذتسز َٔ  ثاز٠إ األقٌٚقاع أٚ ايٓاع َتدزز، ٜٚبدأ باأل

ثِ ٜصٜد َٔ دا٥س٠  ايٓاع ايرٜٔ ٜعسفِٗإىل  غساب فإْ٘ ٜبدأ باذتدٜحٜح أَاّ عدد نبري َٔ ايٓاع أٚ األاذتد
 استهان٘ بايٓاع تدزجيٝا ٚبػهٌ َباغس َٚتدزز.

 :متازيو التعسيض بالتخًل 

اييت تجري قًك٘ ٚاييت ٜتذٓبٗا ست٢ ٜتالغ٢ ايكًل، ٖٚرٙ  ١االدتُاعٝٚقاع ٚذيو بإٔ ٜتدٌٝ ايػدـ األ
عٓد ايتعسض يًُٛقف املجري  ايكًل اييت حتسد٘ أعساضايتُازٜٔ تطاعد املسٜض ع٢ً ايتشهِ يف شتاٚف٘ َٚععِ 

 ع٢ً أزض ايٛاقع. االدتُاعٞيًكًل 
  الرات: إثباتوذلاولُ  ُاالجتماعًالتمازيو 

ضِ أٚ عٓٛإ ٚمبذسد إٔ ٜػو أْ٘ ال اُاعٝا ضؤاٍ غدـ َا يف ايػازع عٔ ادت فُجال ٜتعُد ايػدـ ايكًل
 ٜعسف املهإ املكؿٛد بػهٌ دقٝل حياٍٚ ايصٜاد٠ َٔ ٖرٙ ايتُازٜٔ ٚتهسازٖا.

  الكلكني اجتماعًا: األشخاصالتىاصل مع 

نٝف١ٝ ايتػًب ع٢ً  ايػدؿ١ٝ يف إٕ تٛاؾٌ ايكًل ادتُاعٝا َع آخسٜٔ َجً٘ ٜفٝدٙ نجريا ٚخاؾ١ تبادٍ ارتربات
 عساض ٚقد ٜتِ ذيو برتتٝب َا ٜط٢ُ ظًط١ ايعالز ادتُاعٞ.األ
 La Thérapie Médicamenteuseالعالج الدوائٌ:  -7-2

ايطبٝب املعاجل  إغسافتطتعٌُ بػهٌ َؤقت يف بدا١ٜ ايعالز أٚ عٓد ايًصّٚ فكط ٚال ٜٓؿح بتٓاٚهلا إال حتت 
 ٚبادتسع١ ٚيًفرت٠ اييت حيددٖا ايطبٝب فكط َجٌ :

 ( "ٌٜدٚا٤ "زٜف٥ٛسRivotril( "َجٌ "شاْانظ )Xanax سٝح ٜعترب ٖرا ايعالز ايدٚا٥ٞ عباز٠ عٔ َجبطات )
 .االدتُاعٞازجتاع ايطريٚتْٛني يًشد َٔ ايكًل 
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 ( "دٚا٤ "ايربٚشاىProzac( "َجٌ "ايطريٚنطات )Alsaroxatسٝح ) ْصميات ٜعد َٔ َجبطات أنطد٠ اإل
 ساد١ٜ األَني.األ

 ( "دٚا٤ "أٚزٜٚهظOrorax( "ٌَٜجٌ "ْازد )Nardil.) 

 ( "دٚا٤ "االٜفٝهطٛزEffexor( "ٍَجٌ "إْدزا )5b( )Inderal)ْبٝتا  دزٜٓايني َٔ ْٛعٛافٌ َطتكبالت األ(
 ايٓػاط املصَع ايكٝاّ ب٘.قبٌ ( دقٝك١ 35( أٚ )05دتُاعٞ ٚذيو بأخر ادتسع١ قبٌ )ا( بٓػاط 52

 .َٚا جيب اإلساط١ ب٘ قسٚز٠ ايتكٝد بتعًُٝات ايطبٝب بٗرا ارتؿٛف
                                                                    .(www.alisalamah.net, 2011, P04) 

أنجس مما ,َٔ خالٍ َا ضبل إٔ أفكٌ ايٓتا٥ر حتؿٌ عٓد ادتُع بني ايعالز ايٓفطٞ ٚايعالز ايدٚا٥ٞ ْطتٓتر    
  حيؿٌ عٓد اضتعُاٍ اسدُٖا َٓفسدا.
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 :جصئًُخالصُ 
ععُٝا َٔ طاقات٘ ٜٚطبب ي٘  ٜطتٓفر دص٤ًايرٟ ٜعاْٞ َٓ٘ املساٖل املتُدزع  االدتُاعٜٞتكح مما ضبل إٔ ايكًل 

ترتى بؿُاتٗا ع٢ً غدؿٝت٘ ٚع٢ً ؾشت٘ ايٓفط١ٝ ٚنريو ع٢ً َطت٣ٛ طُٛس٘ ٚبايتايٞ ايتأثري اقطسابات اْفعاي١ٝ 
 ع٢ً تكدَ٘ ايدزاضٞ ٚصتاس٘.

 



 الفصل الجالح
 مشتوى الطموح
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 .الهظريات املفشرة ملشتوى الطموح  -4
 .أساليب حتديد مشتوى الطموح  -5
 .العوامل املؤثرة يف مشتوى الطموح  -6
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 :متهًد
ًٜعب َطت٣ٛ ايطُٛح دٚزا ٖاَا يف سٝا٠ ايؿسد ٚاؾُاع١، باعتبازٙ أسد املتػريات ذات ايتأثري ايبايؼ ؾُٝا ٜصدز 

ٜسدع إىل تٛؾس ايكدز املٓاضب َٔ عٔ اإلْطإ َٔ ْػاط، ٚيعٌ ايهجري َٔ إلاشات األؾساد ٚتكدّ األَِ ٚايػعٛب 
 َطت٣ٛ ايطُٛح باإلضاؾ١ إىل تٛؾس ايعٛاٌَ األخس٣ اييت تطاعد ع٢ً ٖرا اإللاش ٚايتكدّ .

 املدتًؿ١.ٚيف فاٍ ايرتب١ٝ ْطتطٝع إٔ ْالسغ أثس َطت٣ٛ ايطُٛح ع٢ً ضًٛى ايتالَٝر ٚاٖتُاَاتِٗ ٚأْػطتِٗ 
ٜستبط مبطت٣ٛ ايطُٛح َٔ َؿاِٖٝ ٚعٛاٌَ، أِٖ ايٓعسٜات  يريو ضٓشاٍٚ َٔ خالٍ ٖرا ايؿصٌ ايتعسض يهٌ َا

ٚيف األخري ضٓتطسم إىل بعض ايٓصا٥ح يصٜاد٠  ،ايطُٛحاملؿطس٠ ي٘ باإلضاؾ١ إىل منٛٙ ٚأِٖ ايطُات املُٝص٠ يًػدص 
 َطت٣ٛ ايطُٛح.
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 :  مفهىو مشتىّ الطنىح-1
املطت٣ٛ ايرٟ ٜتٛقع ايؿسد إٔ ٜصٌ إيٝ٘ ع٢ً أضاع تكدٜسٙ ملطت٣ٛ قدزات٘ »ٜعسف َطت٣ٛ ايطُٛح بأْ٘ : 

 .( 10، ص 2008رشا الياظىر،  )       .  «ٚإَهاْات٘
اػاٙ اهابٞ مٛ ٖدف ذٚ َطت٣ٛ قدد ٜتطًع ايؿسد إىل ؼكٝك٘ يف داْب َعني َٔ »بأْ٘ :  "أبٛ شٜاد٠"نُا ٜعسؾ٘ 

 . «ٞتايؿسد ذات٘ باختالف ايُٓط اؿٝاسٝات٘، ٚؽتًـ دزد١ أ١ُٖٝ اهلدف يد٣ 
اهلدف ايرٟ ٜعٌُ ايؿسد إىل ؼكٝك٘ َٔ خالٍ قٝاّ ايؿسد مبذُٛع١ َٔ  »َطت٣ٛ ايطُٛح بأْ٘ :  "املسضٞ"ٜٚعسف 

ممهٔ  أدا٤ٚالت املتعدد٠ ع٢ً دٗاش َطت٣ٛ ايطُٛح داخٌ َعٌُ عًِ ايٓؿظ، ٚذيو يًٛصٍٛ إىل أقص٢ ااحمل
 (.21، ص 2003ىطال مسري ىايف،  ). «ٚايدزد١ ايه١ًٝ ٖٞ دزد١ َطت٣ٛ ايطُٛح

 .«طاق١ اهاب١ٝ داؾع١ َٚٛد١ٗ مٛ ؼكٝل ٖدف َسغٛب ؾٝ٘ »بأْ٘ :  "زدا٤ خطٝب"نُا تعسؾ٘ 
 (.25، ص 2005تىفًل حمند تىفًل شبري،  )     

ؾساد يف ايٛصٍٛ إىل مس١ ثابت١ ْطبٝا تؿسم بني األ »َطت٣ٛ ايطُٛح بأْ٘ :  "ناًَٝٝا عبد ايؿتاح"نُا تعسف
. «َطت٣ٛ َعني ٜتؿل ٚايتهٜٛٔ ايٓؿطٞ يًؿسد ٚإطازٙ املسدعٞ ٜٚتشدد سطب خربات ايٓذاح ٚايؿػٌ اييت َس بٗا

 .(12، ص 1990نامًلًا عبد الفتاح،  )       
غداص ٜتِ انتطابٗا َٔ خالٍ ايب١٦ٝ ٜٚتِ قٝاضٗا بايؿسم بني املطت٣ٛ ق٠ٛ داؾع١ٝ يأل »بأْ٘ :  "نٛزضٝين"ٜٚعسؾ٘ 

 .(21، ص 2003حمند اليىبٌ حمند علٌ،  .         ) «ايرٟ ٚصٌ إيٝ٘ ايؿسد ٚاملطت٣ٛ ايرٟ نإ ٜسغب ايٛصٍٛ إيٝ٘ 
اهلدف ايرٟ ٜعٌُ ايؿسد إىل ؼكٝك٘ َٚؿّٗٛ َطت٣ٛ ايطُٛح ٜهٕٛ ي٘ َع٢ٓ أٚ  »بأْ٘ :  "َٛزتٕٛ"نُا ٜعسؾ٘ 

 . «دالي١ يف سني ْطتطٝع إٔ ْدزى املد٣ ايرٟ ضتتشكل عٓدٙ األٖداف املُه١ٓ 
 (. 90، ص 2004مىسِ ابً رشد البهدل،  )                           

ٚايٛصٍٛ ع٢ً  ضتعداداالعطِٗ ايبعض يف بؾساد عٔ ألايطُٛح مس١ ثابت١ ْطبٝا متٝص ا ٜتطح مما ضبل إٔ َطت٣ٛ
ثس أ ايتؿٛم ٜٚتشدد سطب خربات ذات ايهؿاح ٚؼٌُ املطؤٚي١ٝ ٚاملجابس٠ ٚاملٌٝ إىلٖداف ؾٝٗا ْٛع َٔ ايصعٛب١ ٚأ

 يف سٝات٘ . ؾعاٍ
 

 :  طبًعُ مشتىّ الطنىح-2
 يكد أخر َطت٣ٛ ايطُٛح عد٠ اعتبازات أُٖٗا : 

 ىفشًا:مشتىّ الطنىح باعتباره استعدادا  -2-1
ايٓؿطٞ بايٓطب١ ملطت٣ٛ ايطُٛح إٔ بعض ايٓاع عٓدِٖ املٌٝ إىل تكدٜس ٚؼدٜد أٖداؾِٗ يف  ضتعدادباالٚاملكصٛد 

 يف ؼدٜد طبٝع١ َطت٣ٛ ايطُٛح ٜدؾعٓا إىل عتبازااليصا٥د أٚ ايطُٛح املٓدؿض ٖٚرا اؿٝا٠ تكدٜسا ٜتطِ إَا بايطُٛح ا
ٓ٘ ٜ، غري إٔ ٖرٙ ايٓكط١ مل تعد َٛضٛعا يًُٓاقػ١ ألٕ يهٌ ؾسد تهٛنتطاباالَٓاقػ١ ؾهس٠ ايٛزاث١ أٚ ؾهس٠ 

١ يف ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؼ ؾٝٗا، َٚٔ ثِ االدتُاعٝال ٜعٝؼ َٓعصال عٔ ايتؿاعالت  ايبٝٛيٛدٞ اـاص، ٖٚٛ يف ايٛقت ْؿط٘
 ٌَ ايته١ٜٝٓٛ ٚعٛاٌَ ايتدزٜب ٚايرتب١ٝ ٚايتٓػ١٦ املدتًؿ١ .بايعٛا ٜتأثسميهٔ ايكٍٛ بإٔ َطت٣ٛ ايطُٛح يد٣ ايؿسد 
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 فا إلطار تكديز وتكىيه املىاقف : صمشتىّ الطنىح باعتباره و -2-2
 ضاضني: أٜٚتهٕٛ ٖرا اإلطاز َٔ عاًَني 

  ضاع وهِ ب٘ ع٢ً كتًـ أبٗا ايؿسد ٚاييت تعٌُ ع٢ً تهٜٛٔ ايتذازب ايػدص١ٝ َٔ لاح ٚؾػٌ اييت ميس
 ٚاألٖداف.املٛاقـ 
  ايطُٛح.أثس ايعسٚف ٚايكِٝ ٚايتكايٝد ٚايعادات ٚاػاٖات اؾُاع١ يف تهٜٛٔ َطت٣ٛ 

َٚٔ ثِ ٜٓعس ايؿسد إىل املٛاقـ ٚاألٖداف ٜٚكدزٖا ٜٚكُٝٗا َٔ خالٍ ٖرا اإلطاز اؿطازٟ ايعاّ ٚايتذسب١ 
 اـاص١.ايػدص١ٝ 

 مسُ :  مشتىّ الطنىح باعتباره -2-3
ع٢ً َا ٜػري إىل إٔ َطت٣ٛ ايطُٛح يف "دًٝؿٛزد"ٚ  "ناتٌٝ  "مل ٜعجس يف ايدزاضات األدٓب١ٝ ٚخاص١ دزاضات 

 أبعادٙ املدتًؿ١ ٜعترب مس١ ؾسد١ٜ تتطِ بٗا غدص١ٝ ايؿسد ٚتطبع ضًٛن٘ يف أغًب َٛاقـ سٝات٘.
ني ايٓاع َٔ تتُٝص عٔ ايكدز٠ ب ؾايط١ُ ٖٞ َا ميٝص ايٓاع َٔ سٝح نٝؿ١ٝ تصسؾِٗ ْٚٛع ضًٛنِٗ، ٖٚٞ ٖٓا

، ٖٚٓا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٚصـ َطت٣ٛ ايطُٛح نُا قاٍ إْتادِٗٚن١ُٝ  ِٗاتاضتعداد أٟ سٝح َكداز َا ٜعًُٕٛ
 . ضتذاب١االنٝؿ١ٝ  ٢عًقسب إىل قٝاع ايكدز٠ أنجس َٓ٘ قٝاضا يًط١ُ باعتبازٖا اضتعدادا ٜعني أٜعترب  "ٖٛبٞ"ٚ "ؾساْو"

ؾايط١ُ اضتعداد عاّ أٚ ْصع١ عا١َ تطبع ضًٛى ايؿسد بطابع خاص ٚتػهً٘ ٚتًْٛ٘ ٖٚٞ بٗرا املع٢ٓ تػٌُ املٛاقـ 
 (.11، ص 1990نامًلًا عبد الفتاح، )املصاد١ٝ.ٚاملٍٝٛ ٚاالػاٖات اـًك١ٝ ٚايعكد ايٓؿط١ٝ ٚاملُٝصات 

 خالٍ فٌُ ٖرٙ االعتبازات ايجالث١.ٚأخريا ميهٓٓا ايكٍٛ بأْ٘ ٜتِ ؼدٜد طبٝع١ َطت٣ٛ ايطُٛح َٔ 
 

 :الطنىحأىىاع -3
يٝطت نُا ٜستبط يف ذٖٔ بعض ايٓاع ٗا بٝعٞ ٖٚٛ ديٌٝ ايصش١ ايٓؿط١ٝ ألْْطإ أَس طاإلإٕ ٚدٛد ايطُٛح يد٣ 

هابٞ بايسضا اإلٜطا اؿاي١ اييت ٜطتُتع ؾٝٗا ايؿسد بايػعٛز أيٓؿطٞ أٚ بايػؿا٤ َٓ٘، ٚإمنا ٖٞ فسد اـًٛ َٔ املسض ا
، ٖٚرٙ اؿاي١ ٖٞ اييت تٗٝؤ يًؿسد َطت٣ٛ َٔ ايطُٛح ٜهٕٛ قادزا ع٢ً ؼكٝك٘ أٚ ؼكٝل دص٤ أنرب َٓ٘ مبا ٚايطُأ١ْٓٝ 

 .ٚإَهاْٝاتٜٛؾسٙ اجملتُع ايطًِٝ َٔ ظسٚف 
 :ٖٚٓاى ْٛعإ يًطُٛح 

 طنىح شبًه باخلًاالت املزضًُ :  -3-1
ٚاقع٘ املؤمل، ٖٚرا ايٓٛع ٜؤدٟ إىل تؿاقِ سايت٘ املسض١ٝ بطبب َا  اييت تدٍ ع٢ً زغب١ صاسبٗا يف اهلسٚب َٔٚ

 تعٜٛطٗاواٍٚ ٚايتادس ايرٟ خطس أَٛاي٘  ٌيٛاقع مما وٍٛ دٕٚ ؼكٝكٗا، َجٜعاْٝ٘ َٔ إسباط يبعد خٝاالت٘ عٔ ا
 .غ باَتالن٘ بطاقات اؿ

 طنىح طبًعٌ حكًكٌ:  -3-2
تطاعدٙ ع٢ً ؼكٝل ٖرا ايطُٛح، ٖٚٛ ٚإٕ  إَهاْٝاتسٝح ٜهٕٛ َبٓٝا ع٢ً ايتكدٜس ايصشٝح ملا يد٣ ايؿسد َٔ 

 .ػاٚش ٖرٙ املٛاقـ َتٛؾس٠ يدٜ٘ إَها١ْٕٝ يكٞ بعض ايعٛا٥ل َٔ ايب١٦ٝ ؾإْ٘ قادز ع٢ً ػاٚشٖا، أل
 (.163، ص 2008أىص شهشو،  )  

 يكٝاض٘.ؾايطُٛح ايطبٝعٞ اؿكٝكٞ ٜكاع َٔ خالٍ َعسؾ١ َطتٛاٙ ٚذيو َٔ خالٍ املكاٜٝظ املدتًؿ١ املٛضٛع١ 
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 :  اليظزيات املفشزَ ملشتىّ الطنىح-4
 تعددت ايٓعسٜات اييت تٓاٚيت َطت٣ٛ ايطُٛح َٚٔ ٖرٙ ايٓعسٜات : 

 :(Escalona theory) "اسهالىىا"ىظزيُ  -4-1
 ختٝازاالع ايك١ُٝ ايرات١ٝ يًٗدف ٜتكسز ْعس١ٜ ايك١ُٝ ايرات١ٝ يًٗدف، ٚتس٣ أْ٘ ع٢ً أضا "اضهايْٛا"قدَت 

ضاع ق٠ٛ أٚ ق١ُٝ اهلدف ايرات١ٝ نُا ٖٞ ؾشطب ٚيهٔ ٜعتُد ع٢ً ايك١ُٝ ايرات١ٝ باإلضاؾ١ أٚاالختٝاز ال ٜعتُد ع٢ً 
شٕ ايٓذاح تعترب ْتٝذ١ ْؿطٗا ٚٚيف عباز٠ بطٝط١ ؾإٕ ايك١ُٝ ايرات١ٝ يًٓذاح أٚ  ،ايٓذاح ٚايؿػٌ املتٛقع١ الستُاالت
 ايٓذاح . الستُاالت

بٛٙ، ٚيهٔ أواٍٚ عاد٠ إٔ ٜسؾع محال ٜسؾع٘  ٚايؿسد ٜطع تٛقعات٘ يف سدٚد َٓطك١ قدزات٘، ؾُجال ايطؿٌ ايصػري ال
 اٍٚ تؿطري ثالخ سكا٥ل: ٖٚرٙ ايٓعس١ٜ ؼَٓ٘,واٍٚ إٔ ٜصٌ إىل َطت٣ٛ طُٛح أخٝ٘ األنرب 

 ؾساد يٝبشجٛا عٔ َطت٣ٛ طُٛح َستؿع ْطبٝا.يد٣ األٖٓاى ٌَٝ  -
 ٖٓاى ٌَٝ ؾعٌ َطت٣ٛ ايطُٛح ٜصٌ ازتؿاع٘ إىل سدٚد َع١ٓٝ . -

 ددا.ددا عٔ املٓطك١ ايصعب١ ددا ٚايط١ًٗ  املٌٝ يٛضع َطت٣ٛ ايطُٛح بعٝد -

قا نبري٠ ددا بني ايٓاع ؾُٝا ٜتعًل باملٌٝ ايرٟ ٜطٝطس عًِٝٗ ٜٚتشهِ ؾِٝٗ ٚإٔ ٖٓاى ؾس "اضهايْٛا"ٚتكٍٛ 
 ايؿػٌ ؾٝطٝطس عًِٝٗ استُاٍ ايؿػٌيتذٓب ايؿػٌ أٚ ايبشح عٔ ايٓذاح، ؾبعض ايٓاع ٜعٗسٕٚ خٛؾا غدٜدا َٔ 

  (.47، ص 1990نامًلًا عبد الفتاح،  )ٖٚرا ٜٓصٍ َٔ َطت٣ٛ ايك١ُٝ ايرات١ٝ يًٗدف. 
 ىظزيُ الفزد آدلز:  -4-2

 بطبب آزا٥٘ يف اؾٓظ "ؾسٜٚد  "ٚيهٓ٘ اْػل عٔ  "ؾسٜٚد "املدزض١ ايتش١ًًٝٝ َٚٔ تالَٝر زٚاد َٔ  "آديس"ٜعترب 
 . "ايتش١ًًٝٝ اؾدٜد٠" ٚعدّ اْطذاَ٘ َع ايعدٜد َٔ أؾهازٙ، ٚنٕٛ ٖٛ ٚفُٛع١ َع٘ َا ٜعسف ب

ٚذيو تعٜٛطا عٔ َػاعس ايٓكص، ؾكد أصبشت  زتؿاعٚاالنؿاح ايؿسد يًٛصٍٛ إىل ايطُٛ بؿهس٠  "آديس"ٜٚؤَٔ 
 ٖرٙ ايؿهس٠ َٔ ْعسٜات ايػدص١ٝ اؾدٜد٠ ٖٚٞ ؾهس٠ ايهؿاح أٚ ايطعٞ ٚزا٤ ايػعٛز باألَإ .

املتُج١ً يف األْا ايدْٝا ٚاألْا ايٛضط٢  "ؾسٜٚد  "اد٠ يؿهس٠ طع٢ً أ١ُٖٝ ايرات نؿهس٠ َ "آديس"نريو ؾكد أند 
١ ٚع٢ً أ١ُٖٝ اؿاضس بدال َٔ تٛنٝد أ١ُٖٝ املاضٞ نُا االدتُاع١ُٖٝٝ ايعالقات أكد أند ع٢ً ٚاألْا ايعًٝا، نريو ؾ

    (.101، ص 2004عبد الزمحً العًشىٍ،  )."ؾسٜٚد"ؾعٌ 
، ٚيدٜ٘ ايكدز٠ ع٢ً يًشٝا١٠ ٚأٖداؾ٘ االدتُاعٝادتُاعٝا ؼسن٘ أضاضا اؿٛاؾص ْطإ نا٥ٓا اإل "آديس"ٜٚعترب 

 ايتدطٝط ألعُاي٘ ٚتٛدٝٗٗا، َٚٔ املؿاِٖٝ األضاض١ٝ عٓدٙ : 
 :  الذات األخالقًُ -

 ٚتٛظٝـ املعطٝات يتصٓع َٓٗا غ٦ٝا ٜطُح إيٝ٘ ايؿسد. بتهازاال ذات ايؿسد اييت تدؾع٘ إىل ٚتعين
 الهفاح يف سبًل التفىم :  -

ٜطع٢ مٛ ايتؿٛم َٔ َٝالدٙ ٚست٢ ممات٘، ٚيهٔ ايدزاض١ تؿسم بني أضًٛب ايهؿاح  ايؿسدٜعترب ايهؿاح ؾطسٜا ؾ
 األٖداف ٚطسٜك١ ايٛصٍٛ إيٝٗا. اختٝازايرٟ ٜهٕٛ أضاض٘ ذات ٚاع١ٝ ٚخالق١ يف 

 احلًاَ:  أسلىب -
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 ٖداؾ٘ ٚايتدطٝط هلاأح ٜطري غط٢ ٖاد١٥ َتص١ْ يتشكٝل ٜٚتطُٔ ْعس٠ ايؿسد يًشٝا٠ َٔ سٝح ايتؿاؤٍ، عٝ
ٚايتػاؤّ ٜسدع إىل َػاعس ايٓكص ٚايد١ْٝٚ، ؾتشدد خربات ايؿسد ٚاضتعدادات٘ ملجٌ ٖرٙ املػاعس، ٚيهٔ ٖرٙ املػاعس 
تتشدد َٔ خالٍ َٛقـ ايؿسد ػاٖٗا، ؾٗٓاى أؾساد ٜطعٕٛ دا٥ُا إىل إٔ ٜتدًصٛا َٔ َػاعس ايٓكص ٜٚكٛدْٚٗا بًٛغا 

 يتشكٝل ذاتٗا .
 األهداف الينآًُ :  -

سد ايٓاضر بني األٖداف ايكاب١ً يًتشكٝل ٚاألٖداف اي١ُٖٝٛ ٚاييت ال ٜطع ايؿسد ؾٝٗا اعتبازا ؿدٚد سٝح ٜؿسم ايؿ
َبدأ ايهؿاح َٔ أدٌ ايتؿٛم ايػا١ٜ  "آديس"ض٤ٛ تكدٜس ايؿسد يرات٘، ٜٚعترب إىل ٚقدزات٘ يتشكٝكٗا، ٜٚسدع ذيو  إَهاْات٘

 اييت ٜطع٢ مجٝع ايبػس يبًٛغٗا، ٚتعترب ايػا١ٜ عاٌَ ساضِ يف تٛدٝ٘ ضًٛى ايؿسد . 
 . (358، ص 2010ياسز ىصز،  )                                                                                                

 (:Levin Theory )"لًفني  "ىظزيُ  -4-3
 ٜٚس٣ إٔ ٖٓاى عد٠ ق٣ٛ تعترب داؾع١ ٚتؤثس يف َطت٣ٛ ايطُٛح َٚٓٗا : ,ْعس١ٜ اجملاٍ زٚادَٔ أِٖ  "يٝؿني  "ٜعترب 

 عامل اليطج :  -
، ٚنإ أقدز ع٢ً ايتؿهري يف ايػاٜات ات٘ طُٛسا أصبح َٔ ايطٌٗ عًٝ٘ ؼكٝل ؾهًُا نإ ايؿسد أنجس ْطذ

 ٚايٛضا٥ٌ ع٢ً ايطٛا٤.
 عامل الكدرَ العكلًُ :  -

 ؾهًُا نإ ايؿسد ٜتُتع بكدز٠ عك١ًٝ أع٢ً نإ يف اضتطاعت٘ ايكٝاّ بتشكٝل أٖداف أنجس صعٛب١.
 عامل اليجاح والفشل :  -

ؾايٓذاح ٜسؾع َٔ َطت٣ٛ ايطُٛح ٜٚػعس صاسب٘ بايسضا، أَا ايؿػٌ ؾٝؤدٟ إىل اإلسباط ٚنجريا َا ٜهٕٛ َعٝكا 
 يًتكدّ يف ايعٌُ.

 ىظزَ الفزد إىل املشتكبل :  -
 املطتكبٌ َٚا ٜتٛقع إٔ وكك٘ ايؿسد َٔ أٖداف يف َطتكبٌ سٝات٘ ٚع٢ً أٖداؾ٘ اؿاضس٠ .  إىلتؤثس ْعس٠ ايؿسد 

 (. 32، ص2005تىفًل حمند تىفًل شبري، )                                                                                          
 اليظزيات:تكًًه 

 :َٔ خالٍ ايعسض ايطابل لد 
ُٛح َع ثري يف َطت٣ٛ ايطأت َٔ ْعس١ٜ ايك١ُٝ ايرات١ٝ يًٗدف زنصت ع٢ً خربات ايٓذاح ٚايؿػٌ َٚا هلاإٔ  -

 .االدتُاعٞيًذاْب ايب٦ٝٞ  إغؿاهلا
نا٥ٓا ادتُاعٝا ؼسن٘ اؿٛاؾص زٙ اباعتب ٚإَهاْٝات٘ؾكد اٖتُت بدٚاؾع ايؿسد يف ض٤ٛ قدزات٘  "آديس"أَا ْعس١ٜ  -

 ١ .االدتُاعٝ

ؾكد زنصت ع٢ً ايك٣ٛ ايداؾع١ ٚاملؤثس٠ يف َطت٣ٛ ايطُٛح املتُج١ً يف عاٌَ ايٓطر  " نييٝؿ "ْعس١ٜ َا أ -
 عاٌَ ايكدز٠ ايعك١ًٝ، عاٌَ ايٓذاح ٚايؿػٌ ْٚعس٠ ايؿسد إىل املطتكبٌ.

مما ضبل ْطتٓتر إٔ يهٌ ْعس١ٜ اػاٖا َعٝٓا يف تؿطري َطت٣ٛ ايطُٛح ؾُطت٣ٛ ايطُٛح َٔ ٚد١ٗ ْعس 
ؾريدعٗا إىل ايك٣ٛ ايداؾع١  "يٝؿني  "١، أَا االدتُاعٝؾريدع٘ إىل ايدٚاؾع  "آديس"ٜسدع إىل ذات ايؿسد أَا  "اضهايْٛا"
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ايطُٛح ايعايٞ ظاْب٘ ٜر َتهاٌَ يتشكٝل َطت٣ٛ َٔ يتشكٝل َطت٣ٛ َٔ ايطُٛح، ٚبايتايٞ لد إٔ ٖرٙ ايٓعسٜات َص
 ٚايك٣ٛ ايداؾع١ ي٘ . االدتُاعٞٚايراتٞ 
 

 :الطنىحأسالًب حتديد مشتىّ -5
ح أّ ضايٝب اييت تطاعدْا يف ايتعسف إىل َا إذا نإ يد٣ ايؿسد طُٛٔ ؼدٜد َطت٣ٛ ايطُٛح َٔ خالٍ األميه

 ضايٝب:األهاش يتًو إًٜٞ  ال، ٚؾُٝا
 الدراسات املعنلًُ: -5-1

تطتددّ ٖرٙ ايطسٜك١ يكٝاع األٖداف ايكسٜب١ ؾكط ٚاييت ٜهٕٛ ايٓذاح ؾٝٗا ممهٔ ايتشكٝل بأقصس ٚقت، ٚيف َجٌ 
، ثِ ٜطأٍ عٔ ايدزد١ األٚىلعسف ايدزد١ اييت سصٌ عًٝٗا أٚ بًػٗا احملاٚي١ تٖرٙ ايتذازب ٜعطٞ ايؿسد َٗاّ َع١ٓٝ ٚ

اٚي١ ايجا١ْٝ، ٚقد قاّ عدد َٔ ايعًُا٤ بعٌُ ػازب تتطُٔ ػازب تتعًل مبطت٣ٛ اييت ٜتٛقع اؿصٍٛ عًٝٗا يف احمل
، ٚقد أٚضشت ػازبِٗ  ( Festinger )"ؾطٝٓذس "،  ( Sears )"ضريش  "، ( Levin )"يٝؿني  "ايطُٛح َِٚٓٗ 

طتٜٛات ايؿسد، إذ ىربْا ايؿسد عُا ٜطُح يف ايٛصٍٛ إيٝ٘ ٚايبعض ٜطعٕٛ ملأْ٘ يف ايتذازب املع١ًُٝ ؼدد املٗاّ 
ايطابل ٚتًو  ألدا٥ِٗايطابل يف سني ايبعض اآلخس ٜطع األٖداف َٓاضب١  أدا٥ِٗأٖداؾِٗ أع٢ً مما عسؾٛٙ عٔ 

 األٖداف تهٕٛ َستؿع١ بعد ايٓذاح بُٝٓا تٓدؿض بعد ايؿػٌ .
أنجس اعتداال  ايٞ يف تكدٜس ْؿط٘ ٚايبعض اآلخس ٜهٕٛ تكدٜسِٖ ألْؿطِٗػإىل إٔ ايبعض ٜ ايدزاضات تٚقد أغاز

خؿام يف بًٛؽ أٖداؾ٘ ؾايٓذاح إعا ملا ٜصادؾ٘ ايؿسد َٔ لاح أٚ َطت٣ٛ ايطُٛح َٔ ٚقت آلخس تب تػريأٚ انؿاضا، ٜٚ
 بعد ايؿػٌ. االنؿاضْ٘ زؾع ٖرا املطت٣ٛ ٚاإلخؿام أق٣ٛ َٔ ٌَٝ َطت٣ٛ ايطُٛح مٛ أَٔ غ
 دراسات اآلمال:  -5-2

َا ٖٞ )ؾساد ٖٚٛ عباز٠ عٔ ضؤاٍ َٔ أدٌ قٝاع َطت٣ٛ ايطُٛح عٓد األاتبع ٖرا املٓش٢ٓ ايهجري َٔ ايباسجني 
، ٚقد ذنس بعض ايعًُا٤ َجٌ (األَاْٞ ٚاآلَاٍ اييت تسٜد إٔ تصٌ إيٝٗا يف املطتكبٌ ٚتهاؾح َٔ أدٌ ايٛصٍٛ إيٝٗا

 إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايدزاضات ٜعطٞ َؤغسا ٖاَا يألٖداف ايبعٝد٠ ٚايكسٜب١ اييت ٜطُح هلا ايػدص "ًٜٚس"ٚ  "نٛب"
ٚتهٕٛ ٖرٙ األٖداف كتًؿ١ َٔ َسس١ً إىل أخس٣ َٔ عُس ايؿسد، ؾؿٞ َسس١ً ايطؿٛي١ تهٕٛ َب١ٝٓ ع٢ً اإللاش 

 ١ ٚايػٗس٠ .الدتُاعٝاايػدصٞ ٚايكبٍٛ ايػدصٞ، أَا َسس١ً املساٖك١ ؾرتتهص ع٢ً املها١ْ ٚاملٓصي١ 
 .(15، ص 2008رشا الياظىر،  )  

 املجالًات:دراسات تياولت  -5-3
ؾساد، يف ؼدٜد َطتٜٛات ايطُٛح يد٣ األ إٔ دزاض١ ايػدص١ٝ املجاي١ٝ ذات أ١ُٖٝ Herlook )("ٖرييٛى"أغازت

ٜهٕٛ ع٢ً غانًتٗا ٚإٔ َعسؾ١ ٚقد متت دزاضات ع٢ً ٖرا املٓٛاٍ بطؤاٍ ايؿسد عٔ ايػدص١ٝ املجاي١ٝ اييت ٜت٢ُٓ إٔ 
َجاي١ٝ ايطؿٌ تػري إىل َا ٜأٌَ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ عٓدَا ٜهرب، ٚيهٔ ايطسز املتٛقع سدٚث٘ يف ٖرٙ اؿاي١ إٔ تهٕٛ ؾسص 

 ٚقدزات ايؿسدؾكد تهٕٛ مسات ايػدص١ٝ  ,لاح ايؿسد يًٛصٍٛ إىل ايػدص١ٝ املجاي١ٝ اييت ٜتُٓاٖا ق١ًًٝ ٚض١ًٝ٦
هٕٛ غعسا٤ عًُا٤ ْؾٓشٔ زمبا ْسغب إٔ , ع، ٚإٔ ايطُٛح ٜعتُد بدزد١ نبري٠ ع٢ً املكدز٠ ٚإصابت٘ باإلسباط ٚايٝأ

 األٖدافأٚ َػٗٛزٜٔ ٚيهٔ إذا َا ناْت إَهاْٝاتٓا ق١ًًٝ ؾإْٓا ْتد٢ً عٔ ٖرا ايطُٛح َبهسا ٚغايبا َا ْرتى ٖرٙ 
ساالت أخس٣ ْتد٢ً عٔ طُٛساتٓا  املطتش١ًٝ دٕٚ َباال٠ ٚذيو ألْٓا يطٓا َطؤٚيني عٔ تٛاؾس تًو اإلَهاْات ٚيف
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ع٢ً  ايسغِ َٔ َٝٛيٓا ايهبري٠، ٖٚرا ٜعين أْ٘ ال ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ يدٜٓا ٌَٝ أٚ زغب١ يف ٖدف َا دٕٚ تٛاؾس قدزات 
 .( 95، ص 2009غالب بً حمند علٌ املشًدٌ، )    َٓاضب١ هلرا ايطُٛح. 
ٜهٕٛ ايٓذاح ؾٝٗا ممهٔ ايتشكل  زنص ع٢ً قٝاع األٖداف ايكسٜب١ ؾكط ٚاييت األٍٚ األضًٛبٜتطح مما ضبل إٔ 

إٔ ايتذازب املع١ًُٝ تٛدب تٛاؾس غسٚط َع١ٓٝ هلا ٚقد ؽتًـ ٖرٙ  األضًٛبقصس ٚقت، َٚع ذيو ٜؤخر ع٢ً ٖرا أب
ايػدص١ٝ قد ال  ألؾعاٍاعًٝ٘ ؾإٕ زدٚد  عًٝ٘ يف املٛاقـ املع١ًُٝ، ٚبٓا٤ايػسٚط يف َٛاقـ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ، نُا ٖٞ 

 تهٕٛ نُا ٖٞ عًٝ٘ يف اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ.
ضًٛب ايجاْٞ ؾٗٛ ٜعطٞ َؤغسا عٔ األٖداف ايبعٝد٠ ٚايكسٜب١ اييت ٜطُح هلا ايؿسد ٚتهٕٛ كتًؿ١ سطب نٌ أَا األ

 َسس١ً عُس١ٜ يًؿسد.
ؿ٘ يًػدص١ٝ املجاي١ٝ نُا ٜساٖا أَا ايدزاضات اييت تٓاٚيت املجايٝات ؾرتنص ع٢ً إٔ َعسؾ١ َجاي١ٝ ايؿسد َٔ خالٍ ٚص

 ٚطُٛسات٘.مما ٜطاعدْا ع٢ً َعسؾ١ آَاي٘ 
 

 :  العىامل املؤثزَ يف مشتىّ الطنىح-6
ٖٓاى عد٠ عٛاٌَ تؤثس يف َطت٣ٛ ايطُٛح َٓٗا عٛاٌَ ذات١ٝ تتعًل بايػدص ْؿط٘ َٚٓٗا عٛاٌَ ب١ٝ٦ٝ ٚادتُاع١ٝ 
َٚا تكدَ٘ َٔ أمناط كتًؿ١ َٔ ايجكاؾات ٚاملسدعٝات، ٚيهٔ ٖرٙ ايعٛاٌَ ىتًـ َكداز تأثريٖا َٔ غدص آلخس 

 ٌ : سطب ايعُس ٚاملسس١ً ايتع١ًُٝٝ اييت ٚصٌ إيٝٗا َٚٔ ٖرٙ ايعٛاَ
 العىامل الذاتًُ الشدصًُ :  -6-1

بتطٛز ايعٛاٌَ ايػدص١ٝ يًؿسد َع تكدّ ايعُس نايرنا٤  ٜتأثسمبا إٔ َطت٣ٛ ايطُٛح ٜتػري سطب تػري ايعُس ؾإْ٘ 
بٗا يف َساسٌ سٝات٘ املدتًؿ١ ؾاغ١ً  َٔ خالٍ ػازب٘ اييت َس اإلْطإٚايتشصٌٝ، نريو ٜتأثس باـربات اييت ٜهتطبٗا 

 ادش١.ْناْت أٚ 
 َٚٔ ايعٛاٌَ ايرات١ٝ املؤثس٠ يف َطت٣ٛ طُٛح ايؿسد : 

 الذناْ:  -6-1-1
ٜتٛقـ َطت٣ٛ ايطُٛح ع٢ً قدز٠ ايؿسد ايعك١ًٝ ؾهًُا نإ ايؿسد ٜٚستبط ايرنا٤ بتشدٜد ايؿسد ملطت٣ٛ طُٛس٘ 

 صعٛب١.  ٚأنجسأنجس قدز٠ نإ يف اضتطاعت٘ ايكٝاّ بتشكٝل أٖداف أبعد 
ٚٚضا٥ٌ تدبري ايؿسص ٚسٌ املػانٌ ٚايتػًب ع٢ً ايعٛا٥ل ٚاضتدالص  ضتبصازاالرنا٤ ميد بايكدز٠ ع٢ً ايٚ

 ايٓتا٥ر ٚايكدز٠ ع٢ً ايتٛقع .
ٚقد ٜؤثس ايرنا٤ بػهٌ غري َباغس، ذيو إٔ ايؿسد ضعٝـ ايرنا٤ ٜٓعس إيٝ٘ ايٓاع ع٢ً أْ٘ عادص عٔ املػازن١ 

 ْطشابٚاالتهاي١ٝ االمسات  األؾسادت٣ٛ طُٛس٘ ٖٚٓا تعٗس يد٣ ٖؤال٤ ٚايعٌُ االهابٞ، َٚٔ ثِ ؾكد ىؿض َٔ َط
ٓطب١ يألذنٝا٤ سٝح تك٣ٛ يدِٜٗ ٜٚعذصٕٚ عٔ ؼدٜد األٖداف بصٛز٠ ٚاقع١ٝ، ٚايعهظ تهٕٛ ايتٛقعات باي

ؾعٕٛ َٔ َطت٣ٛ ػازن١ ايؿعاي١ ٚتصداد ثكتِٗ بأْؿطِٗ ٚوككٕٛ َصٜدا َٔ ايٓذاح ؾريهاب١ٝ ٚاملاإل االػاٖات
 ُٛسِٗ .ط
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 التحصًل:  -6-1-2
أندت ايعدٜد َٔ ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ ع٢ً ٚدٛد عالق١ بني َطت٣ٛ ايتشصٌٝ َٚطت٣ٛ ايطُٛح، سٝح 

ت٣ٛ ايتشصًٝٞ طإٔ ايطالب ذٟٚ املطت٣ٛ ايتشصًٝٞ املستؿع ٜتُتعٕٛ مبطت٣ٛ عاٍ َٔ ايطُٛح بعهظ ذٟٚ امل
 املٓدؿض.

 مفهىو الذات ومشتىّ الطنىح :  -6-1-3
 "ٖازيٛى"الغو يف إٔ ايصٛز٠ اييت ٜطعٗا ايؿسد عٔ ذات٘ هلا دٚز بازش يف َطت٣ٛ طُٛس٘ ٚأغازت دزاض١ 

بايرات ٜؤدٟ إىل بٓا٤ َطت٣ٛ طُٛح  ضتبصازاالبٓا٤ طُٛح ٚاقعٞ، يف سني ضعـ  بايرات ٜكٛد إىل ضتبصازاالإٔ  
اييت ٜطعٗا ايؿسد يٓؿط٘ تؤثس ع٢ً َؿَٗٛ٘ يرات٘ ألٕ ايٛصٍٛ هلرٙ األٖداف ٖٛ  األٖدافَستؿع ددا، ؾٗٛ ٜس٣ إٔ 

غعس بايجك١ ٚاسرتاّ  األٖداف٘ ْادشا أّ ؾاغال ؾإذا متهٔ َٔ ؼكٝل ٖرٙ طايرٟ ودد ؾُٝا إذا نإ ايؿسد ٜس٣ ْؿ
 ىلؿسد إي١ ايؿػٌ ايرٟ ٜؤدٟ باايرات، ٚعٓدَا ال ٜصٌ ايؿسد إىل ٖرا املطت٣ٛ ايعايٞ ؾإْ٘ ٜعٛد إىل ؼؿٝص ايرات ْتٝذ

 ٚضع َطتٜٛات طُٛح غري ٚاقع١ٝ َستؿع١ أٚ َٓدؿط١ .
 اخلربات الشابكُ :  -6-1-4

يًٓذاح ٚايؿػٌ أثس قٟٛ ددا يف طُٛح ايؿسد، ؾإذا َا لح ايؿسد ٚتؿٛم شاد طُٛس٘ ٜٚعٌ ايؿسد َجابسا يًُشاؾع١ 
ٜدؾع بايطُٛح إىل ايتكدّ ٚايُٓٛ، أَا ايؿػٌ ؾٝؤدٟ إىل ع٢ً َا سصٌ عًٝ٘ َٔ تؿٛم دزاضٞ َٚع٢ٓ ٖرا إٔ ايٓذاح 

 .(98-95، ص 2009غالب بً حمند علٌ املشًدٌ، )خؿض َطت٣ٛ ايطُٛح ٜٚصٝب بايعذص ٚاإلسباط .
 

 : ُاالجتناعًالعىامل البًًُٔ  -6-2
 دٚزا نبريا يف منٛ َطت٣ٛ ايطُٛح، ألٕ ايب١٦ٝ اييت متد ايؿسد مبؿاُٖٝ٘ ٚثكاؾات٘ ٖٚٞ اييت تػهٌ ١االدتُاعٝ يًب١٦ٝإٕ 

ثري ٜهٕٛ كتًؿا َٔ ؾسد آلخس تبعا يكدزات٘ ايرات١ٝ، ٚتبعا ملطُٕٛ ٖرٙ ايكِٝ ٚاملؿاِٖٝ أاإلطاز املسدعٞ ي٘ ٚيهٔ ٖرا ايت
 اقعٞ أٚ تؤدٟ يُٓٛ َطت٣ٛ طُٛح غري ٚاقعٞ.اييت تكدَٗا ي٘ ؾإَا إٔ تهٕٛ صاؿ١ يُٓٛ َطت٣ٛ طُٛح ٚ

 ادتُاعٝاضس َطتكس٠ ايرٜٔ ٜٓتُٕٛ أل األؾسادضس٠ دٚزا نبريا يف ؼدٜد منٛ َطت٣ٛ ايطُٛح، ألٕ ؾُجال تًعب األ
ؾطٌ مما يٛ ناْٛا ٜٓتُٕٛ إىل أعٕٛ بًٛغٗا ٜٝٚطتط َهاْٝاتِٗإَطتٜٛات طُٛح عاي١ٝ َٚتٓاضب١ َع أقدز ع٢ً ٚضع 

 . "ٖرييٛى"أضس غري َطتكس٠ ٖٚرا َا أندت٘ دزاضات 
نإ َطت٣ٛ  أضست٘ايؿسد داخٌ أضست٘ دٚز نبري يف َطت٣ٛ طُٛس٘، ؾهًُا نإ َطتكسا داخٌ  ضتكسازٚال

ميهٔ إٔ ٜدؾعٛا ي٘ دٚز يف َطت٣ٛ ايطُٛح، ألٕ اآلبا٤  أبٓا٥ِٗطُٛس٘ أع٢ً، نُا إٔ اٖتُاّ اآلبا٤ املبهس مبا ىص 
، ٖٚٓاى بعض اآلبا٤ ال ٜهتؿٕٛ األٖدافِٖ ع٢ً ٚضع صٝػ١ يبًٛؽ تًو ٚأبٓا٤ِٖ ملطتٜٛات طُٛح عاي١ٝ ٜٚطاعد

قسإ نُا إٔ يأل،غٝب ٚممازض١ ايطػٛطات ٚاإلنساٙ بطسم خاط١٦ أسٝاْا نايرت اِٗ ايٛصٍٛ إيْٝٗػازنٜٛبريو بٌ 
 تبادٍٜ ٖرا ايتؿاعٌ َٔ خالٍٚ،ٜتؿاعٌ َع أقساْ٘ايطُٛح ألٕ ايؿسد  صدقا٤ اييت ؼٝط بايؿسد دٚز نبري يف َطت٣ٛٚاأل

سطب طبٝعتٗا َٚطتٛاٖا  تأثرياآلخسٜٔ ؾتصبح نأْٗا طُٛسات٘ اـاص١، ٚيهٌ مجاع١ َٔ اؾُاعات  َع طُٛساتاي
 (.14ص  ،2008رشا الياظىر، ).  ٚاالقتصادٟٚايجكايف  االدتُاعٞ
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َٓٗا َا ٖٛ َستبط ، ٘ ض َطت٣ٛ ايطُٛح بصٜادت٘ أٚ انؿاٜؤثسإ يفٜتطح مما ضبل أْ٘ ٜٛدد عاًَني أضاضني 
ضس٠ ٚمجاع١ ايسؾام، ٚتبك٢ َستبط بعٛاٌَ ادتُاع١ٝ أُٖٗا األ بايؿسد َٔ َؿَٗٛ٘ يرات٘ ٚقدزات٘ ٚؼصًٝ٘ َٚٓٗا َا ٖٛ

 قددات أخس٣ ميهٔ إٔ تؤثس ع٢ً َطت٣ٛ ايطُٛح تٓدزز ضُٔ ٖرٜٔ ايعاًَني .
 

 :  منى مشتىّ الطنىح-7
كتًؿ١ َٔ ؾرت٠ اإلخصاب ست٢ املُات ؾُٝس َجال مبسس١ً ايسضاع١ ثِ ايطؿٛي١  منا١ٝ٥ميس اإلْطإ يف سٝات٘ مبساسٌ 

ك١ ثِ َسس١ً ايسغد ٚايهٗٛي١، ٚنًُا َس مبسس١ً َٔ تًو املساسٌ اتطعت َدزنات٘ اٖساملبهس٠ ثِ ايطؿٛي١ املتأخس٠ ٚامل
ٚشادت خربات٘ ٚتعُل تؿهريٙ ٚتؿتشت قدزات٘ ؾأصبح ٜؿهس يف أغٝا٤ مل ٜهٔ ٜؿهس ؾٝٗا َٔ قبٌ ٚأصبح ٜٓعس يألَٛز 

ٛ عكًٝا ٚعاطؿٝا ٚادتُاعٝا دٜا ؾإْ٘ ُٜٓطُٜٓٛا د اإلْطإ، ٚنُا إٔ يف ايطابلبٓعس٠ غري تًو اييت نإ ٜٓعس إيٝٗا 
 اَتالىْتكٌ َٔ َسس١ً منا١ٝ٥ إىل أخس٣ نًُا ضاعد ذيو ع٢ً او َٔ أٚد٘ ايُٓٛ املدتًؿ١ ٚنًُا ْٚؿطٝا إىل غري ذي

َٔ تًو اييت نإ ٚصٌ إيٝٗا َٔ  أؾطٌاإلْطإ يًكدز٠ ع٢ً َٛاد١ٗ ايصعاب ٚؼدٜٗا َٔ أدٌ إٔ ٜصٌ إىل َسس١ً 
ّ املساٖل ٜطُح يف أغٝا٤ ٚايػٝذ ٜطُح يف أغٝا٤ َٚطت٣ٛ ايطُٛح ُٜٓٛ ٜٚتطٛز بتكدقبٌ، ؾايطؿٌ ٜطُح يف أغٝا٤ ٚ

يًتػريات إذا أعاقت٘ ايعسٚف نُا ٜهٕٛ عسض١ يًتطٛز ايطسٜع إذا ضاعدت٘  ١ايعُس، ٖٚرا ايُٓٛ قد ٜهٕٛ عسض
 ايعسٚف ع٢ً ذيو.

إٕ َطت٣ٛ  »نٝؿ١ٝ بصٚؽ ايطُٛح عٓد ايطؿٌ َٓر ايصػس يف قاٚالت عػٛا١ٝ٥ َتهسز٠ ؾٝكٍٛ :  "يٝؿني "ٜٚطٝـ 
ؽطٞ ايصعٛبات َجٌ قاٚيت٘ إٔ يف يف َسس١ً َبهس٠ َٔ ايعُس، ؾٗٛ ٜعٗس زغب١ ايطؿٌ  األطؿاٍايطُٛح ٜعٗس عٓد 

ذيو ديٝال ع٢ً بصٚؽ َطت٣ٛ ايطُٛح، ٖٚٛ يف ذيو ٜؿسم  "يٝؿني  "، ٜٚعترب «ٜكـ ع٢ً قدَٝ٘ غري َطتعني بأسد 
بأسد تعترب  ضتعا١ْااليطؿٌ يف عٌُ أٟ غ٤ٞ بٓؿط٘ دٕٚ إٕ زغب١ ا »بني َطت٣ٛ ايطُٛح ٚايطُٛح املبد٥ٞ، ؾٝكٍٛ : 

 ،َسس١ً تطبل َطت٣ٛ ايطُٛح ايٓاضر، ؾايؿسم بني ايطُٛح املبد٥ٞ َٚطت٣ٛ ايطُٛح ٖٛ اختالف يف ايدزد١
ايطُٛح  رابٓؿط٘، ٚيهٔ ٖ ٙع٢ً تٓؿٝر َا ٜسٜد ٙصسازإطُٛس٘ بسؾض َطاعد٠ اآلخسٜٔ ي٘ ٚ ػري ٜعرب عٔؾايطؿٌ ايص

أضس٠ أٚ اؿصٍٛ  ايدزاض١ أٚ تهٜٛٔ إْٗا٤٤ بٝت أٚ ؾساد يف بٓاايطؿٌ ؾؿٞ َسس١ً ايػباب ٜطُح األ ٜتُاٜص ُٜٚٓٛ بُٓٛ
 .«ع٢ً ٚظٝؿ١ َسَٛق١، ٖٚرا َا مل ٜهٔ ٜؿهس ؾٝ٘ ايطؿٌ َٔ قبٌ

 (. 32-30، ص 2005تىفًل حمند تىفًل شبري، )    
ٚايعاطؿٞ، إذا َا  االدتُاعٞٚع٢ً َا ضبل ؾإٕ منٛ َطت٣ٛ ايطُٛح ٜطري دٓبا إىل دٓب َع ايُٓٛ ايعكًٞ  ٚبٓا٤

يُٓٛ ايطُٛح يريو ؾإٕ َطت٣ٛ ايطُٛح ال ٜكـ عٓد سد َعني ٚإمنا ٖٛ  ١٦املتٗٝتٛؾست ايعسٚف املٓاضب١ املػذع١ أٚ 
دا٥ِ ايُٓٛ بُٓٛ اإلْطإ ؾايعالق١ طسد١ٜ بني ايُٓٛ ٚبني ازتؿاع َطت٣ٛ ايطُٛح، ٚيهٔ قد ٜبك٢ ٖرا ايطُٛح نآَا 

ٚعٛا٥كٗا ْطإ ٜٚٓشصس ْػاط٘ أَاّ َتطًبات اؿٝا٠ يف أعُام ايٓؿظ ؾال ٜطتػً٘ اإلْطإ أٚ قد ٜطتطًِ اإل
 ٚايطهٕٛ ٚايساس١. االمصازَٚػانًٗا ًٜٚذأ إىل 
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 :  مسات الشدص الطنىح -8
 أضاضٗا:َٔ بني املُٝصات أٚ ايطُات اييت ٜتصـ بٗا ايػدص ايطُٛح اييت ميهٔ نػؿٗا ؾٝ٘ ٚبايتايٞ َعاًَت٘ ع٢ً 

 ٚايتؿٛم ميٌٝ إىل ايهؿاح. 
 ٘ؤإىل اؿٝا٠ ؾٝٗا  تؿا ْعست. ٍ 
  ؼٌُ املطؤٚي١ٝ .يدٜ٘ ايكدز٠ ع٢ً 

 . َٜ٘عتُد ع٢ً ْؿط٘ يف إلاش َٗا 

 . ٜ٘طع اـطط يًٛصٍٛ إىل أٖداؾ 

 . ٖٔال ٜسض٢ مبطتٛاٙ ايسا 

 ؾطٌ .ل األ٥ُٝا ع٢ً ايٓٗٛض مبطتٛاٙ ٚؼكٜعٌُ دا 

 . ال ٜؤَٔ باؿغ 

  ميهٔ تػٝريٙ. قدٚد ٚأْ٘ غري ٤ٜعتكد إٔ َطتكبٌ املس 

 يف أٟ فاٍ .س٘ اٜؤَٔ إٔ دٗد اإلْطإ ٖٛ ايرٟ ودد ل 

 .وب املٓاؾط١ 

 . ٍٜٛاصٌ اؾٗد ست٢ ٜصٌ بعًُ٘ إىل ايهُا 

 . ٘ٚاثل َٔ ْؿط 

 . ٜ٘تشٌُ ايصعاب يف ضبٌٝ ايٛصٍٛ إىل ٖدؾ 

   ايؿػٌ ؾُٝٓع٘ َٔ َٛاص١ً دٗدٙ . ٜ٘جٓٝال 

 . ودد أٖداؾ٘ ٚخطط٘ املطتكب١ًٝ بػهٌ َٓاضب 

 . َٙٛضٛعٞ يف تؿهري 

 . ِٗوب ايٓاع ٚهد ْؿط٘ يف ٚدٛدٙ َع 

  اجملتُع.واٍٚ إٔ ٜصٌ إىل َسنص َسَٛم يف 

  َهاْات٘ ٚقدزات٘ يف خد١َ أٖداؾ٘ .إٜطع 

  ب٦ٝت٘.َتهٝـ َع ذات٘ َٚع 

  (.104-103، ص 2009غالب بً حمند علٌ املشًدٌ، )                          َٚٓتر.َطتكس اْؿعايٝا 

 

 :  ىصآح لزيادَ مشتىّ الطنىح-9
ْؿطِٗ إٔ أنجس لاسا ٜٚػعسٕٚ بايطعاد٠ قد اختازٚا أل ِؾأٚيٝو ايرٜٔ ٜػعسٕٚ بأْٗإٕ ايٓذاح َطأي١ اختٝاز، 

ع٢ً صٝػ١ ٖرا  مٔ نتاز تٛدٗاتٓا ايعك١ًٝ بٓا٤بايٓعس إىل ٚاقعٓا ٚ ختٝازاالع٢ً ٖرا ايٓشٛ، إْٓا ْكدّ ع٢ً ٜهْٛٛا 
 ايٛاقع، نريو ؾإْٓا نتاز ايطسٜك١ اييت ْؿطس بٗا املعًَٛات اييت ْتًكاٖا نٌ ّٜٛ نٞ ْعصش أٚ ْتشد٣ ٚاقعٓا .

ْػط١ اييت ؼٍٛ بٝٓٓا ٚبٝٓ٘ ميهٓٓا إٔ ْكسز ٚنُا أْٓا نتاز أْػطتٓا ٚضًٛنٝاتٓا ميهٓٓا إٔ نتاز إَا باملػازن١ األ
ك١ غري َجُس٠، ٚيف تؿاعًٓا َع اآلخسٜٔ ميهٓٓا إٔ نتاز ضًٛنٝات َٔ ٜطا٤ٖا بطسقْكسز َجُس٠ أٚ  بطسٜك١طا٤ أٚقاتٓا ق

 إيٝٓا أٚ نتاز ضًٛنٝات ػعًِٗ ٜٓؿسٕٚ َٓا . ٜٓذربٕٛغأْٗا إٔ ػعٌ اآلخسٜٔ 
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٥ٌ تٛؾس يٓا بدا ختٝازاتالٚا،ضاع ايطٝطس٠أال ٜتذصأ َٔ ايتؿهري ايكا٥ِ ع٢ً َؿتٛح أَآَا ٖٚٛ دص٤  ؾاالختٝازإذٕ 
ٜدٜٓا ع٢ً سكٝك١ أْ٘ ال بد َٔ تكدِٜ بعض ايتٓاشالت ، نُا أْو ئ تطتطٝع إٔ ؼصٌ ع٢ً نٌ َا أيهٓٗا أٜطا تطع 

 تسٜد إذا ناْت سادتو ال تٓتٗٞ .
ٖرٙ ؾهس٠ ١َُٗ ألٕ ايهجرئٜ َٓا وهُٕٛ ع٢ً أْؿطِٗ بايؿػٌ ْتٝذ١ ملكازْتٓا باآلخسٜٔ ٚباضتجٓا٤ ايك١ً ايك١ًًٝ ؾإٕ 

ا تكسٜبا ٜطتطٝع إٔ وكل نٌ غ٤ٞ ٜسٜد إذا تٛؾست يدٜ٘ ايعصمي١ ع٢ً إٔ ٜكدّ بعض ايتٓاشالت يٝشط٢ ب٘  نٌ ٚاسد َٓ
                   (.Gary Gabel, 2004, P137-138 ) 

 َٚٔ أِٖ ايٓصا٥ح َاًٜٞ : 
َس ايرٟ ضٛف ٜطاعدى ع٢ً ضع يف اعتبازى إٔ أٖداؾو ضتعطٝو غعٛزا بإٔ يو ٚد١ٗ ٚغا١ٜ يف اؿٝا٠ األ -1

 عًٝو. األضٌٗايكٝاّ بايتػٝري مٛ 

 ايتدٌٝ.تأند َٔ إٔ أسالَو تصٜد َٔ َٛاٖبو ٚقدزاتو ع٢ً  -2

 ٚيعا٥ًتو. يو أْو بأٖداؾو ضٛف ؽًل َطتكبال أنجس إغساقا اعتبازىضع يف  -3

 أْين أَٚٔ .، ؾعٌ أْين أعسف أُات ايتاي١ٝ : أْين اضتطٝع، ضٛف اسسص ع٢ً تهساز ايهً -4

 ١ ٚاؿ١ٜٛٝ، اؾسأ٠، ق٠ٛ اإلدزاىهب إٔ تتطِ ببعض اـصا٥ص أُٖٗا : املجابس٠ ٚايجبات ع٢ً ايعصّ، اهلُ -5
 ع٢ً ايٓؿظ، ايػذاع١ عدّ ايرتدد، ايالٖٛاد٠ . االعتُاداإلقداّ، اإلبداع، 

 د ايكسٜب. تٞ يف ايػأايّٝٛ، ٚيهٔ اٖتِ بايٓذاسات اييت زمبا ت إخؿاقاتنٔ َٓػسح ايصدز دا٥ُا ٚال تؿهس يف  -6

دزب ْؿطو ع٢ً إٔ ؼب أٖداؾو ٚتتصٛزٖا ع٢ً أْٗا اـطٛات ايٛاثك١ أٚ سذس ايصا١ٜٚ مٛ تطٜٛسى ٚؼطني  -7
 أسٛايو ٚظٗٛزى بػهٌ ددٜد.

 َٓصيو، َهتبو، ضٝازتو. َجٌ:اسسص ع٢ً إٔ تطع أٖداؾو ع٢ً يٛس١ أَاَو يف َهإ ظاٖس  -8

كا٤ات دٚز١ٜ ضٛا٤ ًبصدقا٤ يتدعِٝ بعطهِ ايبعض ع٢ً ايجبات ع٢ً عصميتهِ ٚعًٝهِ ايكٝاّ نٕٛ غبه١ َٔ األ -9
 ,Haynes, 2007    ضبٛعٝا أٚ غٗسٜا بٗدف تدعِٝ بعطهِ ايبعض .أ

P67)cyndi) 
ايػدصٝات لاسا يف سٝاتِٗ  ألغٗسكٛالت ٚيعٌ أِٖ َا ٜصٜد نريو َٔ َطت٣ٛ طُٛح ايؿسد ٖٛ فُٛع١ َٔ امل

 يف كتًـ اجملاالت َٚٔ بٝٓٗا : 
 : دٕٛ دٜٟٛ -

 .«مٛ ؼكٝل ٖدف آخس ْطالماالٝعو مٛ ؼكٝل ٖدف َا ٖٛ ْكط١ إٕ ض »
 : دٚزٚثٝابساْداٟ -

 .«اعٌُ نُا يٛ نإ َٔ املطتشٌٝ إٔ ْؿػٌ  »
 :نازٍ ضاْدبسز -

 .«نٌ غ٤ٞ بداٜت٘ سًِ  »
 : ادداز إٜ٘ دٝطت -

 .«إٔ تٓٗصّ بعد غسف احملاٚي١ ع٢ً إٔ تٓطشب يف اْهطاز قبٌ اْتٗا٤ املٓاؾط١ؾطٌ َٔ األ »
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 :ٖٓسٟ دٜؿٝد ثٛزٚ -
طُٛسات٘ ٚإٔ واٍٚ داٖدا ْطإ إٔ ٜتكدّ بجك١ ٚاط٦ُٓإ ٚغطٛات ثابت١ مٛ أسالَ٘ ٚإذا اضتطاع اإل »

 .«اؿٝا٠ اييت ٜتدًٝٗا، ؾإْ٘ ضٝشكل لاسا غري َتٛقع يف ٚقت ضسٜع ست٢ وٞ
 :ًٕٝٛ بْٛابستْاب -

 .«ن١ًُ َطتشٌٝ يٝطت يف قاَٛضٞ»
 :ؾٝٓٝظ يَٛبازدٟ -

 . «َٔ ذام سال٠ٚ ايٓذاح ئ ٜسض٢ بايؿػٌ »
 ص:ْاْطٞ دٜت -

لاشٙ ثِ ضع خططو يتصٌ إىل ٖرا اهلدف ٚبعدٖا ضٛف تٓذح يف إَس ايرٟ تسٜد ؼكٝك٘ ٚقسز أٚال َا األ »
 .«ؼكٝك٘، إٕ األَس بٗرٙ ايبطاط١

  .(Cyndi Haynes , 2007, P67-68) 
 ؾٗٛ ًٜتصل بايػ٤ٞ ٚال ٜرتن٘ ست٢ ٜصٌ إىل املهإ ؾو ٚيتهٔ يف ذيو َجٌ طابع ايربٜدمتطو بٗد ٚيف األخري
 املطًٛب.
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 :جزًُٓخالصُ 
طع٢ يتشكٝكٗا، ؾهٌ ؾسد ٜطُح بإٔ ٜهٕٛ ْادشا يف سٝات٘ ٚإٔ ْٚخالص١ ايكٍٛ إٔ يهٌ َٓا غاٜات ٚأٖداف 

ت١ٝ أٚ ابايسغِ َٔ ٚدٛد بعض املعٝكات ضٛا٤ ناْت ذ ؾتدازباال عٛزػبايٓؿظ ٚايٜهٕٛ ع٢ً دزد١ َٔ ايجك١ 
 .ٓٗا٥ٞ َٔ خالٍ ؼدٜات٘ ٚبايتايٞ لاس٘ايادتُاع١ٝ، َٚع ذيو ٜبك٢ يًؿسد ايكساز 



 الفصـــل الرابـــــع                        
 املراهقـــة                            

 متهيد .                            
 تعريف املراهقة.   -1             
 أنواع  املراهقة.    -2            

 حتديد مرحلة املراهقة.   -3            

 املفسرة  ملرحلة  املراهقة. االجتاهات   -4            

 خصائص مرحلة  املراهقة .   -5           

 مشكالت  مرتبطة  مبرحلة  املراهقة.    -6           

 القلق اإلجتماعي ومستوى الطموح يف مرحلة املراهقة .  -7           
 خالصة جزئية.                       
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  :متَٔد
إٕ فرت٠ املساٖك١ فرت٠ ٖا١َ يف سٝا٠ نٌ فسد، ٚعتتاز إىل إٔ ٜصٚد مبعسف١ ايتػريات املدتًف١ اييت حتدخ ي٘    

 ْفط٘ دٕٚ إٔ ٜفاد  بٗا ٚدٕٚ إٔ ٜعًِ عٓٗا غ٦ٝا . ساٖل َطتعدا ذهرٙ ايتػريات ٜٚٗٝ يٝهٕٛ امل ٚذيو

 أَِٖع ذنس  أْٛاعٗاٜدٖا، ٚنريو ايتطسم إىل ٚضٓتطسم َٔ خالٍ ٖرا ايفؿٌ إىل تعسٜف املساٖك١ ٚحتد   
إىل ايكًل  األخريعالدٗا، ثِ ايتطسم يف  ٚأضايٝباملػهالت اييت حتدخ يف َسس١ً املساٖك١ ذانسٜٔ أضبابٗا 

 دتُاعٞ َٚطت٣ٛ ايطُٛح يف َسس١ً املساٖك١ باعتبازُٖا املتػريات ايس٥ٝط١ٝ يف دزاضتٓا .اإل
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  املراٍك٘:تعرٓف  -1
أض١ً٦ ًَش١ سٝح ٜٛاد٘ املساٖل  ١ إىل َسس١ً ايٓكر،َٔ َسس١ً ايطفٛي اْتكاٍفرت٠ » :ب ْٗا املساٖك١تعسف 

     . «ْاقر  َٔ خالٍ األدٚاز اييت ضٝكّٛ بٗا نػدـ ٚاالدتُاع١ٝعٔ ٖٜٛت٘ ايرات١ٝ 
                                                                                          (.022ص ، 0222) بدر ابرأٍه الشٔباىٕ،                                                                 

بٗرا ٞ ، ٖٚ املسس١ً اييت تطبل ٚتؿٌ بايفسد إىل انتُاٍ ايٓكر »:ب ْٗا  "عبد ايفتاح عًٞ"ٜٚعسفٗا :  
 .«ض١ٓ (  32املع٢ٓ متتد عٓد ايبٓات ٚايبٓني ست٢ ٜؿٌ عُس ايفسد إىل ) 

                                                              .(042، ص 0222) عبد الفتاح علٕ غزال،                                                                   

ٍ سسد١ َسس١ً اْتكاٍ بني ايطفٛي١ ٚايسدٛي١، سٝح تعترب فرتات اْتكا» ٕ املساٖك١ :" ب نًٝد فِٗٝ"ٜٚس٣ 
ٚؾعب١ يًػا١ٜ حتدخ فٝٗا تػريات دط١ُٝ ْٚفط١ٝ ٚعك١ًٝ ٚادتُاع١ٝ ٚدٚافع ْفط١ٝ نجريا َا تػري ايػدؿ١ٝ 

 .«تػٝريا ناَال، ٜٚكاف إىل ٖرٙ ايتػريات إٔ املساٖل ال ٜطتطٝع ايتػًب عٔ َػهالت٘ بطٗٛي١
 (.20، ص 0222) كلٔد فَٔه،                                                                                

فرت٠ اْتكاٍ َٔ ايطفٛي١ إىل ايػباب َٔ خالٍ سكٛز ٚقع عتكل  »ٚتعسف املساٖك١ نريو ب ْٗا :
 .«ع٢ً ايٓفظ  ٚاالعتُاد االضتكالي١ٝقت ذات٘ اضتُساز١ٜ تٛفري استٝادات ايطفٌ ٚيف ايٛ

 (.14، ص 0222) عبد امليعه عبد الكادر املٔالدٖ،                                                              

َسس١ً تتػري فٝٗا ايػدؿ١ٝ بػهٌ ناٌَ َٔ خالٍ  »ٜٚعسف " فًٝب داَات " املساٖك١ ب ْٗا :     
 ,phillipee jeammet ).                                        . «ايطًٛنات ايبازش٠ اييت حتدخ فٝٗا

2009, p25)  
فرت٠ َٔ اذتٝا٠ بني فرت٠ ايطفٛي١ ٚايسغد، ٚتبدأ َٔ  » يدز " فٝعسفإ املساٖك١ ب ْٗا :" دْٛاؽ " ٚ "نٛ أَا    

سٝح صتد فٝٗا حتٛالت فٝصٜٛيٛد١ٝ، بٝٛيٛد١ٝ، ْفط١ٝ  ا١ٜ ايجا١َٓ عػس أٚ ايعػسٜٔ ض١ٓ ،ايطٔ ايجا١ْٝ عػس إىل غ
  .(Gaonach & colder, 1995, p 30 )                                            .«ٚادتُاع١ٝ َسنب١ 

 . «َعٗس َٔ اذتٝا٠ املتػري٠ بني فرت٠ ايطفٛي١ ٚايسغد  » ٚتعسفٗا " دزاْو ضًٝٝا " ب ْٗا :    

                                                                                       .celia, 2008, p 22) ( Dranc    

 ٚاالدتُاع١ٝاجتاٖات ايعًُا٤ ايٓفط١ٝ  باختالفطابك١ إٔ َفّٗٛ املساٖك١ غتتًف ح َٔ ايتعسٜفات ايٜتك    
ٚايبٝٛيٛد١ٝ، ٚمجٝعٗا بػهٌ عاّ ختًـ إىل أْٗا َسس١ً تبدأ بايبًٛغ ٚتٓتٗٞ بايسغد، بٝٛيٛد١ٝ يف بداٜتٗا 

مشٌ َٔ ايبًٛغ يػُٛيٝتٗا ٚأ لٚادتُاع١ٝ يف ْٗاٜتٗا، ٚتتفاٚت َٔ فسد آلخس َٚٔ دٓظ آلخس، ٖٚٞ أعُ
 اييت تطسأ ع٢ً ايفسد . ٚاالْفعاي١١ٝ ايتػريات ادتط١ُٝ ٚايعك١ًٝ ناف
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 املراٍك٘:أىْاع  - 0
دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ اييت ٜعٝؼ يف ٚضطٗا املساٖل، ٚعًٝ٘ ٖك١ أغهاال شتتًف١ سطب ايعسٚف اإلتتدر املسا    

 ايٓشٛ ايتايٞ : ٖٓاى أزبع١ أغهاٍ يًُساٖك١ ميهٔ تًدٝـ نٌ َٓٗا ع٢ً 

  سْٓ٘:مراٍك٘  -0-1
ساٖك١ َتهٝف١ ٚأبسش َا ميٝصٖا ٖٚرا ايٓٛع ٜتؿف ببطاط١ يف املػهالت ٚايؿعٛبات ٚتط٢ُ عاد٠ َ    

سٝح تهاد ختًٛ َٔ ايعٓف ٚايتٛتسات اذتاد٠، فاملساٖل ايطٟٛ ٜػعس ب ْ٘ عتتٌ سكا َها١ْ ادتُاع١ٝ  االضتكساز
 فٗٛ ٜتُتع بػدؿ١ٝ ض١ٜٛ خاي١ٝ َٔ ايتٓاقكات ٚايعكد ايٓفط١ٝ .ٜٚػعس بايتٛافل ٚايسقا عٔ ايٓفظ 

 بٔ٘ : خامراٍك٘ اىش -0-0
ْفساد بٓفط٘ ) االْطٛا٤ ( ٚاإل االْعصاٍٖل َٔ زتتُع األضس٠ َٚٔ زتتُع األقسإ ٜٚفكٌ ٚفٝٗا ٜٓطشب املسا   

يػعٛز بايٓكـ ٚنجس٠ أسالّ ٜٚهتٓف ٖرا ايُٓط َٔ املساٖك١ بايرتدد ٚارتذٌ ٚا ٚايت ٌَ يف ذات٘ َٚػهالت٘ ،
 ايٝكع١ .

  عدّاىٔ٘:مراٍك٘  -0-2
 غٝا٤ . ع٢ً ْفط٘ ٚع٢ً غريٙ َٔ ايٓاع ٚاألٜٚتطِ فٝٗا املساٖل بايعدٚإ    

 (.40، ص 0211محد دّق٘ ّآخرٌّ، أ)                                                                                     

 دزاضتٓا ٚاملتُجٌ يف ايكًل  ٍ ايٓٛعني األخرئٜ يًُساٖك١ أُْٗا ميطإ ٚبػهٌ نبري َتػريْالسغ َٔ خال
 عساض ايكًل عٓد املساٖل .نعسض َٔ أ نكًل ادتُاعٞ ٚعدٚاْٝت٘دتُاعٞ عٓد املساٖل َٔ خالٍ اْطشابٝت٘ اإل

 حتدٓد مرحل٘ املراٍك٘: - 2
، فريٕٚ إٔ فرت٠ املساٖك١ عكِٗ ٜتذ٘ إىل ايتٛضع يف حتدٜدٖاغتتًف عًُا٤ ايٓفظ يف حتدٜد َسس١ً املساٖك١، فب    

ميهٔ إٔ ٜكِ إيٝٗا ايفرت٠ اييت تطبل ايبًٛغ ِٖٚ بريو ٜعتربْٚٗا بني ايعاغس٠ ٚاذتاد١ٜ ٚايعػسٕٚ، بُٝٓا 
 " the teen years" عتؿسٖا بعض ايعًُا٤ يف ايفرت٠ َا بني ايجايج١ عػس٠ ٚايتاضع١ عػس٠ ٜٚطًكٕٛ عًٝٗا 

 تكطِٝ َسس١ً املساٖك١ إىل املساسٌ اآلت١ٝ :  ٚميهٔ 

  Préadolescence :البلْغمرحل٘ ما قبل  -2-1
 ا "َسس١ً ايتشفص، ٜٚطًل ع٢ً ٖرٙ املسس١ً أٜك ( prepubescence )"َا قبٌ ايبًٛغ"أٚ أسٝاْا    

ايفسد ع١ًُٝ ايتشفص د٣ تكسٜبا، ٚتعٗس ي (23-21) ، ٖٚرٙ املسس١ً بني ضٔ ايعاغس٠ ٚايجا١ْٝ عػس٠ "ٚاملكا١َٚ
إىل املسس١ً ايتاي١ٝ َٔ ايُٓٛ، ٚنرا تبدأ َكا١َٚ ْفط١ٝ تبرذها ايرات َٔ حتفص املٍٝٛ ادتٓط١ٝ، َٚٔ  يالْتكاٍمتٗٝدا 
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عٓٗا. ٚنرا جتٓب ايفتا٠ ايفت٢  ٚاالبتعادٓط٘ ْٚفٛز ايفت٢ َٔ ايفتا٠ عالَات ٖرٙ املسس١ً شٜاد٠ إسطاع ايفسد ظ
ؾبح ٜػعس باذتسز تٞ يف ضٓ٘ أس١ً ايطابك١ ال ظتد غكاق١ يف ايًعب َع ايفتٝات ايالفايطفٌ ايرٟ نإ يف املس

 ال ٜتِٗ ب ٕ خػ١ْٛ ايسداٍ تٓكؿ٘ ساْ٘ ٚزفاق٘ إذا َا غاٖدٚٙ ًٜعب َع ايفتٝات، ست٢أقايػدٜد ٚغتػ٢ تٗهِ 
 ٚنريو اذتاٍ عٓد ايفتا٠ اييت ٜتصاٜد إسطاضٗا ْٚفٛزٖا َٔ ايفتٝإ يتفٛقِٗ ٚخػْٛتِٗ .

 Early adolescence املبكرٗ:املراٍك٘  -0-0
عاَا سٝح متتد َٓر بد٤ ايُٓٛ ايطسٜع ايرٟ ٜؿاسب ايبًٛغ ست٢ بعد ايبًٛغ  ( 27-24) ٚتهٕٛ بني     

 االضتكالٍس١ً املبهس٠ ٜطع٢ املساٖل إىل بط١ٓ تكسٜبا عٓد اضتكساز ايتػريات ايبٝٛيٛد١ٝ عٓد ايفسد، ٚيف ٖرٙ املس
 يد٣ ايفسد إسطاع برات٘ ٚنٝاْ٘ . ٜطتٝكغدًـ َٔ ايكٝٛد ٚايطًطات اييت حتٝط ب٘ ٚ ٜٚسغب دا٥ُا يف ايت

  Late adolescenceاملتأخرٗ:املراٍك٘  -0-2
ٚال إٔ ٜهٝف ْفط٘ َع اجملتُع ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘ اض١ٓ ٚفٝٗا ٜتذ٘ ايفسد ست (32-27) سٝح تهٕٛ بني ضٔ     

  .يٝشدد َٛقف٘ حتت يٛا٤ ادتُاع١ فتكٌ ْصاعات٘ ايفهس١ٜٜٚٛا٥ِ بني تًو املػاعس ادتدٜد٠ ٚظسٚف ايب١٦ٝ 

اٖات٘ إشا٤ ايػوٕٚ ايطٝاض١ٝ ٚيهٔ يف ٖرٙ املسس١ً تتبًٛز َػهًت٘ يف حتدٜد َٛقف٘ بني عامل ايهباز ٚتتدر اجت   
 ٚإشا٤ ايعٌُ ايرٟ ٜطع٢ إيٝ٘ . ٚاالدتُاع١ٝ

ض١ٓ ( أسٝاْا  23غِٗ َبهسا يف ضٔ ) فساد ٜهٕٛ بًٛاٖك١ ختتًف َٔ فسد آلخس، فبعض األٚبدا١ٜ املس   
ض١ٓ (، َٚسس١ً املساٖك١ يٝطت بايكسٚز٠ ْاجت١ عٔ ايتػريات ادتط١ُٝ  28ٚبعكِٗ قد ٜت خس بًٛغ٘ ست٢ ضٔ ) 

 يف املساٖك١ فشطب بٌ ٖٞ ْتٝذ١ ايجكاف١ املٛدٛد٠ يف ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؼ فٝٗا ايفسد .

قؿري٠ بعدٖا ٜتهٝف ايفسد َع زتتُع ايٓاقذني ٜٚؿبح قُٔ  ٕ فرت٠ املساٖك١ففٞ اجملتُعات ايبدا١ٝ٥ صتد أ   
أَا يف  بٗا املساٖل يف اختباز غدٜد قاع زمس١ٝ ٚسفالت ٜكسزٖا اجملتُع ايكبًٞ ٚميس إدسا٤اتعداد ايسداٍ بعد 

فٗٞ يف بعض اجملتُعات , اجملتُعات املتشكس٠ فٛاقح إٔ َسس١ً املساٖك١ تطٍٛ سطب ثكاف١ اجملتُع ٚحتكسٙ 
أعٛاّ بعدٖا تتِ ع١ًُٝ ايٓكر اإلدتُاعٞ  ملد٠ مخظ ضٓٛات ٚيف زتتُعات أخس٣ قد تؿٌ إىل مثا١ْٝ تطتُس

 (. 021-022، ص 0222) خلٔل مٔدائٔل معْض،                                          يًفسد .  ٚاالقتؿادٟ

خس َٚٔ ْٛع آلخس َٚٔ دٓظ آلخس َٔ خالٍ َا ضبل ْالسغ إٔ بدا١ٜ املساٖك١ ْٚٗاٜتٗا ختتًف َٔ فسد آل    
 آلخس.َٚٔ زتتُع 
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  : لنراٍك٘ل املفشرٗ  االجتاٍات -4

 َٚٔ أبسشٖا صتد: ارتًف١ٝ ايٓعس١ٜ ٚتعددٖا, باختالفاملفطس٠ ملسس١ً املساٖك١ ٚذيو  االجتاٖاتيكد اختًفت     

    : البْٔلْجٕ جتاِاال -4-1  

 تأٚا٥ٌ ايباسجني ايرٜٔ اٖتُٛا بعاٖس٠ املساٖك١،ٚمسٝ ح ٜعد َٔسٝايباسح " ضتاًْٞ ٌٖٝ"  االجتاٖٙرا عِ صٜت   
ٖرٙ املسس١ً مبسس١ً املٝالد ادتدٜد نُا ٚؾفٗا مبسس١ً ايعٛاؾف ٚايتٛتس ألْٗا تتطِ بؿفات ٚخؿا٥ـ ختتًف 

 ٚ صـأضظ بٝٛيٛد١ٝ تتُجٌ يف ْكر بعض ايػسا٥ ٚحتدخ يف ٖرٙ املسس١ً تػريات تطتٓد إىل عٔ َسس١ً ايطفٛي١
ٚاييت بدٚزٖا توثس يف  ملساٖكنيا ٣ظٗٛز بعض ايدٚافع ايك١ٜٛ يد ٖٚرا َا ٜودٟ إىل ٖا بػهٌ َفاد٧ ،زظٗٛ

 (. 22، ص 1992، عبد الرمحً العٔشْٖ)                                                           . ِضًٛنٝاتٗ
ايطًٛى ٚإٔ يًب١٦ٝ  ٢ايٛزاث١ ٖٞ املطوٚي١ عًإٔ  إىلأغاز  ايباسح " أزْٛيد دٝصٍ"سٝح االجتاٙنُا أٜد ٖرا   

.تٛيٝدٖا أٚ إسداثٗادٚز يف عسق١ً ايُٓٛ ٚيٝظ ذها ت ثري عًٞ   

ٜد"ب ١ُٖٝ ايعٛاٌَ ايبٝٛيٛد١ٝ يف منٛ ايػدؿ١ٝ ٚنُا ٜؤَ أؾشاب ْعس١ٜ ايتشًٌٝ ايٓفطٞ بصعا١َ "فس 
أشَات سني ٜعذص  املساٖك١ تتشٍٛ إىلشعُٝٗا ب ٕ ايسغبات ادتٓط١ٝ اييت تعٗس يف بدا١ٜ  ٣سٝح ٜس ْطا١ْٝاإل

                                     ايكِٝ اإلدتُاع١ٝ.ايرٟ ميجٌ  ٢األْا عٔ ايتٛفٝل بني َطايب اذهٛ أٟ ايسغبات ايػسٜص١ٜ َٚطايب األْا األعً

 (.222، ص 0221، الزغيب أمحد حمند )                                                                           

إلجتناعٕ:ا االجتاِ -4-0    

األضظ ايجكاف١ٝ ايطا٥د٠ ٚايتٛقعات اإلدتُاع١ٝ  َٔ خالٍٜفطسٕٚ ضًٛى املساٖك١  االجتاٙأؾشاب ٖرا     
يٞ فإٕ ع١ًُٝ ايتٓػ١٦ اإلدتُاع١ٝ ٖٞ اأدٚاز َع١ٓٝ ٚبايت تعًُٝ٘أْٗا ْتٝذ١ تسب١ٝ ايطفٌ َٔ خالٍ ٜٚفرتقٕٛ 

 تودٟ إىلَػاٖد٠ األبٓا٤ يرباَر عٓٝف١ ٚعدٚا١ْٝ  إقاف١ إىل ، ضًٛى ايفسد يف اعتداي٘ أٚ اضتساف٘املطوٚي١ عٔ 
ٜٚوند عًُا٤  تكًٝد ايُٓاذز أثٓا٤ تفاعًِٗ َع اآلخسٜٔ يف اذتٝا٠ اإلدتُاع١ٝ ،خاؾ١ عٓدَا ٜػعسٕٚ باإلسباط ،

فٗٓاى   امازض١ ايعدٚإ يف َساٖكت٘ ،إٔ ايفسد عٓدَا ٜتعًِ ايطًٛى ايعدٚاْٞ يف طفٛيت٘ ٜطتُس يف االدتُاع
 ٢ألٕ ذيو ٜطاعد عًايطسٜع بؿٛز٠ أنجس دق١ َٚٛقٛع١ٝ اضتُساز١ٜ يف ضًٛن٘ َامل ٜتعسض يًتػٝري اإلدتُاعٞ 

 سٌ نجري َٔ ايػُٛض. ٚعالقت٘ َع اآلخسٜٔ اما ٜودٟ إىل فِٗ املساٖل ٚضًٛن٘

  الشٔكْلْجٕ: االجتاِ -4-2
إٔ  أٟ أضاع ايػسٜص٠ ادتٓط١ٝ ٚايطاق١ اييت تستبط بٗا ، ٢تفطري املساٖك١ عًيف  اسح "فسٜٚد"ٜعتُد ايب   

يف أَسٜها  االجتاَٙٚٔ ايرٜٔ أٜدٚا ٖرا  إفساشات غدد َٓٗا ايػدد ادتٓط١ٝ ، ٢ٚاملػهالت تتٛقف عً االقطساب
 ايباسح "نٝٓظ" ايرٟ اٖتِ بدزاض١ ايطًٛى ادتٓطٞ ٚايػرٚذ عٓد ايرنٛز ٚ اإلْاخ.
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عامل  َٔ عامل ايطفٛي١ إىلايتدزظتٞ يًطفٌ  االْتكاٍإٔ  ٣مل ايٓفطاْٞ "يٝفٔ نريت" ايرٟ ٜسيعانُا صتد ا  
 . ١املساٖك يف َسس١ً ٘ايتٛتس ايرٟ ٜطٝطس عًٝي٘ ٖٛ ايرٟ ٜطبب  غدايس

 اذتاؾٌ أٚد٘ عدٜد٠ َٓٗا : ٚيالْتكاٍ

يف ٖرٙ اذتاي١ أغب٘ مبٔ ٜدخٌ َد١ٜٓ  ايسغد ٜٛاد٘ َطتكبال غاَكا ٖٚٛ اي٘ َٔ ايطفٛي١ إىلإٔ ايفسد عٓد اْتك .2
ؾساعات ْفط١ٝ يف بعض األسٝإ قد ٜٓتر عٓٗا اقطساب يف  ا َٔ قبٌ ٚقد ٜودٟ ٖرا ايػُٛض إىلمل ٜػاٖدٖ

 ضًٛن٘ ٚتؿسفات٘ .

عدّ  ُ٘ ن ْ٘ زتٍٗٛ قد ٜودٟ إىلدط ْٚعس٠ ايفسد إىلبطبب ايٓكر ادتٓطٞ ايرٟ ٜتِ يف ٖرٙ املسس١ً  .3
األَس ايرٟ  ٝايٞ ٚٚاقعٞ ,ٓتر عٓٗا َٔ ؾساع ٚعدٚإ ٚؾعٛب١ يف ايتُٝٝص بني َا ٖٛ خايجك١ بايٓفظ َٚا ٜ

 (.229، ص 0222، صاحل حشني الداٍرٖ  )              . االضتكسازساالت غدٜد٠ َٔ ايتٛتس ٚعدّ  ٜودٟ إىل
 

 تكٔٔه اليظرٓات: 
 ايطابك١ املفطس٠ يًُساٖك١ صتد إٔ:  االجتاٖاتَٔ خالٍ     

أضاع ْكر بعض ايػسا٥ص ٚظٗٛزٖا ٚإٔ ايٛزاث١ ٖٞ املطوٚي١ عٔ ضًٛى  ٢قد فطسٖا عً ْب ايبٝٛيٛدٞادتا   
 .املساٖكني 

ٚإٔ ايتٓػ١٦ اإلدتُاع١ٝ ٖٞ  أضظ ثكاف١ٝ ادتُاع١ٝ , ٢عً ٖافطسيف سني صتد إٔ ادتاْب اإلدتُاعٞ    
 .املطوٚي١ عٔ ضًٛنات املساٖل يف اعتداي٘ أٚ اضتساف٘ 

منٛ ايػدد ادتٓط١ٝ املطوٚي١ عٔ عدّ  ٞ ايرٟ ٜسدع ضًٛنات املساٖكني إىلادتاْب ايطٝهٛيٛدصتد ريا خٚأ   
    ٚ تربرب سٝا٠ املساٖل.اضتكساز 

زغِ إٔ نٌ ادتٛاْب يف غدؿ١ٝ  َعني,داْب  ٢اما ضبل ْطتٓتر إٔ نٌ اجتاٙ فطس املساٖك١ اعتُادا عً   
 املساٖل َتها١ًَ ٚال ْطتطٝع ايفؿٌ بٝٓٗا.  

 

 صائص مرحل٘ املراٍك٘ : خ -2

تؿادف املساٖك١ يف دص٥ٗا املتٛضط َسس١ً ايتعًِٝ ايجاْٟٛ بهٌ َا حتًُ٘ َٔ اختالفات َٚطتذدات يف    
 املتٛضط.ايتعًِٝ  مبسس١ً ايتٓعِٝ ٚاملكُٕٛ ٚايعالقات ٚاملتطًبات َكاز١ْ

أٟ  ض١ٓ، (29-25) َا بني ع٢ً ايفرت٠ اييت تؿادف ايدزاض١ ايجا١ْٜٛ أٟ ٚضٓكتؿس يف تٓاٚيٓا يًُساٖك١ 
 املتٛضط١.فرت٠ املساٖك١ 
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  اجلشنٕ:خصائص الينْ  -4-1
  ٌتبط٧ ضسع١ ايُٓٛ ادتطُٞ ْطب١ إىل املسس١ً ايطابك١ ) املساٖك١ املبهس٠ ( ٜٚصداد ايطٍٛ عٓد ن

ْاخ َسس١ً ايٓكر ادتطُٞ، إال أْ٘ ٜطتُس عٓد بعض ٓطني ٚتؿٌ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ اإلادت
 ُٓٛ ست٢ بعد ارتسٚز َٔ ٖرٙ املسس١ً .ايرنٛز يف اي

 االٖتُا١ًّ أ١ُٖٝ نبري٠ ع٢ً ايُٓٛ ادتطُٞ ٜٚتكح ٖرا َٔ خالٍ ٜعًل املساٖكٕٛ يف ٖرٙ املسس 
اٖل ٜٓعس إىل دطُ٘ نُسنص أ١ُٖٝ َفّٗٛ ايرات ٚذيو ألٕ املس باملعٗس ادتطُٞ ايٓاَٞ، إذ تصداد

 يًرات .

 ُٓادتطِ َٔ  َٚا ٜهٕٛ عًٝ٘ َٔ ايطٍٛ ٚايٛشٕ يفاٙ ٜهٕٛ املساٖل ؾٛز٠ ذ١ٖٝٓ تعرب عٔ َا ٜت
َوثسا يف َفّٗٛ ايرات ٚايطًٛى سٝح ايٓشاف١ ٚايسغاق١ يهٕٛ ٖرإ ايعاَالٕ ٜػهالٕ عاَال 

 دتُاعٞ .اإل

 ٚايعصي١ عٔ  ٚاالْطٛا٤ االْطشابىل قد ٜعاْٞ بعض املساٖكني َٔ ايكٝل ٚايكًل ايًرإ ٜودٜإ ب٘ إ
 ا َٔ ايتعسض إىل تعًٝكات اآلخسٜٔسط١ أٚ ايٓشاف١ املفسط١ اما ظتعً٘ قًكاجملتُع يف ساي١ ايط١ُٓ املف

ٖٚرا ٜٓتر عٓ٘ ايػعٛز بايٓكـ ٚفكدإ ايجك١ بايرات أٚ ايػعٛز بارتذٌ ٜؿاسب ايُٓٛ ادتطُٞ 
بايٓفظ ٚاملعٗس ايعاّ بدزد١  االٖتُاّأخس٣، نٌ ٖرا ٜبعح ع٢ً شٜاد٠  يًُساٖل َٚعاٖس تػريات

 د١ أسٝاْا، ٚقد ٜعرتٟ بعكِٗ ارتذٌ َٔ نرب بعض األعكا٤ فِٝٗ ) نهربعاي١ٝ تصٜد عٔ اذتا
 . (ضٓإ أٚ ايكدَنيأٚ ايفِ أٚ األ األذْنياألْف أٚ 

 ْاثا ( فُجال تتكح ايفسٚم نجريا ُٓٛ ادتطُٞ بني ادتٓطني ) ذنٛزا أٚ إتعٗس ايفسٚم ايفسد١ٜ يف اي
سٝح  اد ايطٍٛ ٚبدزد١ أٚقح عٓد ايرنٛز١ تبعا ملتػري ايعُس، إذ ٜصدؾف١ خاؿيف ايطٍٛ ٚايٛشٕ ب

 بعد إٔ نٔ قد تفسقٔ عِٓٗ يف املسس١ً ايطابك١ . ْاخًٜشكٕٛ باإل

   :ىفعالٕخصائص الينْ اال -4-0
  ُٛٓاْب ايػدؿ١ٝ إٔ ٜوثس يف ضا٥س َعاٖس ايُٓٛ ٚيف نٌ دٛ االْفعايٞيف ٖرٙ املسس١ً ٜهاد اي

ٚتطٛز نبري نُػاعس اذتب ٜٚتُجٌ ذيو  ْفعاالت ق١ٜٛ َؿشٛب١ عُاعَٚٔ َعاٖسٖا تهٕٛ اإل
يف املٌٝ ضتٛ ادتٓطني َٚا ٜسافك٘ َٔ َػاعس ايفسح ٚايطسٚز ٚعٓدَا ٜػعس بايكبٍٛ ٚايسقا َٔ 

 ايطسف اآلخس ٚنريو ٜتٛافل ادتُاعٝا عٓدَا ٜػبع سادات٘ إىل اذتب .
 س ارتازد١ٝ عاٖفال ٜطتطٝع ايتشهِ يف امل االْفعاي١ٝاٖل يف ٖرٙ املسس١ً باذتطاض١ٝ ميتاش املس

أٟ  ٚاملدزض١ ٚاجملتُع األضس٠ٚخؿٛؾا عٓدَا ال ٜطتطٝع ايتٛافل َع ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘ يف  يالْفعاٍ
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تتٓاضب َع َا ٚؾٌ إيٝ٘ َٔ ْكر  عٓدَا ٜػعس املساٖل إٔ طسٜك١ َعا١ًَ اآلخسٜٔ احملٝطني ب٘ ال
 َٚا طسأ عًٝ٘ َٔ تػري .

 يًُساٖل يف ٖرٙ املسس١ً، ٖٚرا قد ٜودٟ إىل  ي١ٝاالْفعاايػكب َٔ أِٖ أعساض اذتطاض١ٝ  ٜعد
 ايكًل أٚ ايعؿاب أٚ ايفؿاّ أٚ تفهو ايػدؿ١ٝ .

 ٜٚطتذٝب املساٖل يًػكب ٜٚعرب عٓ٘ تعبريا َباغسا يف غهٌ :              

 ٚايكٝاع.ايطب ٚايػتا٥ِ ٚايٛعٝد ٚايتٗدٜد  يفع١ٝ:َعاٖس  -

 ايٛد٘.تٗذِ فٝبدٚا عبٛضا َكطب ادتبني َ تعبري١ٜ:َعاٖس  -

 ايعدٚاْٞ.ايكسب ٚاذهذّٛ ٚايطًٛى َتبا١ٜٓ:َعاٖس سسن١ٝ  -

  َٔ ٌقد ٜتذ٘ املساٖل ضتٛ ْفط٘ فًَٝٛٗا يَٛا غدٜدا أٚ ٜوْبٗا أٚ ميازع ضًٛنا عدٚاْٝا ذاتٝا، ٚيع
 أبسش غكب املساٖل يف ٖرٙ املسس١ً اآلتٞ : 

 ١ٝ ايٓفط األضبابايرٟ ٜعد َٔ أخطس  ٚاإلسباطنجس٠ ايفػٌ -      

 دتُاع١ٝ عًٝ٘ .قط٠ٛ ايكػٛط اإل -     

 إىل اضتكاليٝت٘ . ٠ ٠ٚاإلضا٤دسح غعٛزٙ ٚنساَت٘  -    

 ضًٛن٘.نجس٠ املكٝكات اييت ٜتعسض ذها َٚساقب١ -    

 ايراتٞ املٓػٛد . االضتكالٍعدّ ايكدز٠ ع٢ً حتكٝل  -    

 حتكٝل ذات٘ ٚاضتكالي٘ بػهٌ  ، فإٕ غعس بايفػٌ يف ٜػًب ع٢ً املساٖل يف ٖرٙ املسس١ً ايؿساعات
 ايٛاقع ٜٚتذ٘ إىل :  األَساظتابٞ ٜسقٞ طُٛسات٘، فكد ال ٜتكبٌ 

ٚاذهسٚب إىل عامل ارتٝاٍ  ٚايجٛز٠ ٚايعدٚإ بايٓطب١ يًرنٛزنايػكب ٚايتُسد  عادات عؿب١ٝ: -
 ٚأسالّ ايٝكع١ بايٓطب١ يإلْاخ.

                 قٓع١ زمبا تٛفس ي٘ ظٓا َٓ٘ إٔ ٖرٙ األأدٌ ايبكا٤ ضرتاتٝذ١ٝ دفاع١ٝ ٜتدرٖا َٔ ًٜذ  إىل األقٓع١ نإ -     
 .ٚاالنت٦اب ٚاالْطٛا٤ٚاذتصٕ  االزتباىهٓٗا تٛقع٘ يف دا٥س٠ ايػُٛض ٚ املعٗس ادتٝد يف عٕٝٛ ايٓاع، ٚي

ٚ أامازضات ال ٜعتربٖا اجملتُع ؾشٝش١ َجٌ ايتدخني ببٓا٤ غدؿ١ٝ ضًب١ٝ فًٝذ  املساٖل إىل  االدتٗاد -    
 غسب ارتُس ٚتعاطٞ املددزات ٚضٛاٖا َٔ االضتسافات .
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ايتٓاشٍ عٔ اضتكاليٝت٘، فُٝا ال ظتد املساٖل تفاُٖا يف َدزضت٘ أٚ أضست٘ يػسض ايعفس بايطالّ  -    
 ٚطُٛسات٘.ٚايتفاِٖ َع ب٦ٝت٘ فٝطتهني ٜٚبين غدؿٝت٘ ٚآَاي٘ 

  بٛايدٜ٘ ٜؿري أنجس ضًب١ٝ َٚع ذيو  يف سني إٔ ت ثسٙ إظتابات ثس املساٖل ب ؾدقا٥٘ ٜؿري أنجس
 ٚايدٜ٘.ٜطتُس يف اقرتاب٘ َٔ 

  َٛدب بني دزد١ تكدٜس ايرات َٚطت٣ٛ طُٛسات ٚآَاٍ املساٖل امل١ٝٓٗ .  طازتبامث١ 

 (.024، ص 0222) حمند عْدٗ الرمياّٖ،                                                                    

 جتناعٕ : اإل خصائص الينْ -4-2
، ٚنًُا أخس٣دتُاع١ٝ َٔ د١ٗ ٚبايٓكر َٔ د١ٗ ٞ ايطٟٛ يف املساٖك١ بايتٓػ١٦ اإلدتُاعٜت ثس ايُٓٛ اإل

َعاَالت٘ ناْت ب١٦ٝ املساٖل َال١ُ٥ ضاعد ذيو ع٢ً تهٜٛٔ عالقات ادتُاع١ٝ َال١ُ٥ تطاعد ع٢ً اتطاع دا٥س٠ 
 :  دتُاعٞ يًُساٖكني ْرنس َاًَٜٞٚٔ بني خؿا٥ـ ايُٓٛ اإل

 ٜٚوثس ٖرا املٌٝ يف منط ضًٛن٘ ْٚػاط٘ ٚعتاٍٚ إٔ ظترب اْتباٙ ادتٓظ اآلخس  :املٌٝ إىل ادتٓظ اآلخس
 بطسم شتتًف١.

  ايعاطفٞ عٔ ٚايدٜ٘ ٜٚوند غدؿٝت٘ ٜٚػعس مبهاْت٘ . االضتكالٍعتكل : ايجك١ ٚت نٝد ايرات 

  األضس٠ إىل األقسإ.ٜٚتشٍٛ بٛال٥٘ ادتُاعٞ َٔ  :األقسإارتكٛع دتُاع١ 

 دتُاعٞ ٜٚدزى سكٛق٘ ٚٚادبات٘ ٚغتفف َٔ تتطع دا٥س٠ ْػاط٘ اإل :دتُاعٞاتطاع دا٥س٠ ايتفاعٌ اإل
 أْاْٝت٘ ٜٚكرتب بطًٛن٘ َٔ َعاٜري اجملتُع ٜٚتعإٚ َعِٗ يف ْػاط٘ َٚعاٖس سٝات٘ االدتُاع١ٝ .

 (.022، ص 0222) بدر ابرأٍه الشٔباىٕ،                                                               

  اييت حتٝط بِٗ ٜٚهْٕٛٛ َوَٓني ب ضًٛبِٗ ايرٟ  األَٛزيف أغًب األسٝإ صتد املساٖكني َتفتشني ع٢ً
 ؾشٝشا أٚ خاط٦ا . األضًٛبٜتبعْٛ٘ ٜٚؿسٕٚ عًٝ٘ َٔ خالٍ تعاًَِٗ َع اآلخسٜٔ ضٛا٤ نإ ذيو 

                                                              .(Mary Campbell, 2002, p 7)  

  املتكًب١ يرا ًٜصّ ع٢ً ايعا١ً٥  ِضًٛنٝاتٗظتد اآلبا٤ ؾعٛب١ يف ايتعاٌَ َع أٚالدِٖ املساٖكني بطبب
 َؿاسب١ أٚالدِٖ بهٌ ايطسم، يهٔ ٖرٙ املؿاسب١ تتػري سطب املٛقف عٝح ًٜصّ: 

 ٚاملساٖل دٝد٠ .إٔ ٜهٕٛ ايتٛاؾٌ ٚايعالق١ بني ايٛايدٜٔ  -

 .إيٝ٘ ٚاالضتُاع أفهازٕٙ ٜعرب عٔ ٚد ايتٛاؾٌ ٚتسى ايٛقت يًُساٖل ب سفغ سد -

                                      . ( Croup ponpositive parenting, 2006, p 80) 
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  املعريف:خصائص الينْ العكلٕ  -4-4
دإ بٝادٝ٘" ٚاملطُا٠ مبسس١ً ايعًُٝات  خري٠ ملساسٌ ايُٓٛ املعسيف سطب "ألاٖٚٞ تؿادف املسس١ً 

َا بعدٖا ( ، سٝح متتاش ٖرٙ املسس١ً عٓد  -22)  ( fromal operational stage )املٓطك١ٝ أٚ اجملسد٠ 
اما ضبكٗا َٔ َساسٌ، سٝح ٜعٗس فٝٗا تسنٝب ددٜد ٚتكٛد إىل ا نداؾ١ٝ متٝصٖا بعٗٛز ايعًُٝات فٝٗ املساٖل

ْ٘ فسم َط١ عػس٠ يٝظ فسقا نُٝا فشطب بٌ إبني ابٔ ارتاَط١ ٚابٔ ارتا َطت٣ٛ عاٍ َٔ ايتٛاشٕ فايفسم
يف ٖرٙ املسس١ً ب زبع َصاٜا ادتُاع١ٝ تؿف ايتٓعِٝ ايراتٞ ايعايٞ ايدزد١ يًفهس  االتصإ، ٜٚتؿف أٜكاْٛعٞ 

 ٖٚٞ :  اإلْطاْٞ

 دتُاعٞ َٛسدا ذا قٛاْني ٚتٓعُٝات ٚقٛاعد ٚتكطُٝات ٚٚظا٥ف .ٜؿبح ايعامل اإل 

 دتُاعٞ .ًل ايفسد ضتٛ ايػعٛز بايتهاٌَ اإلغ٢ ايتُسنص سٍٛ ايرات ٜٚٓطٜتال 

 .عتٌ َع٢ٓ املطاٚا٠ ستٌ ارتكٛع يطًٛى ايهباز 

 ٚايتٓاضب  َٔ َفاِٖٝ ايٓطب ايفسد ٚأِٖ َا ميٝص ٖرٙ املسس١ً ٖٞ املفاِٖٝ اييت تؿبح يف قدز٠
 ٌَ.ايعٛاٚاضتكسا٤ ايكٛاْني ٚحتًٌٝ  االستُاي١ٝٚايتٛاشٕ ٚاملفاِٖٝ 

 (.029، ص 0222) بدر ابرأٍه الشٔباىٕ،                                                           

ٚايدزاضات إٔ ايُٓٛ ايعكًٞ ٜهٕٛ بط٦ٝا يف ايؿػس ثِ تًٝ٘ فرت٠ تتطِ بايطسع١ يف  األعاخ أثبتتٖرا ٚقد       
َٔ ايعاّ  ابتدا٤إىل غا١ٜ َسس١ً املساٖك١ املبهس٠، ٚيهٔ ايُٓٛ ٖٚٞ ايفرت٠ اييت متتد َٔ َسس١ً ايطفٛي١ املت خس٠ 

 ايطادع عػس ٜبدأ ٖرا ايُٓٛ يف ايبط٤ َٔ ددٜد .

 :  ٝص املساٖل ع٢ً ايؿعٝد ايعكًٞ َٚٔ أِٖ َا مي     

  ذات٘ ٚٚدٛدٙ ايرٖين  إثباتاملٌٝ ايػدٜد إىل ايصعا١َ اير١ٖٝٓ ٚاييت ٜبشح املساٖل َٔ خالذها ع٢ً
 يآلخسٜٔ .

  َعازى.كًب إىل دالت ٚاملٓاظسات اييت غايبا َا تٓاجملانجس٠ 

 االضتدالٍَٚٔ عامل احملطٛضات إىل عامل  األسداخٚع٢ً َطت٣ٛ ايتفهري ٜٓتكٌ املساٖل يف فِٗ 
 . االْتباٙقدزت٘ ع٢ً ايترنس ٚقدزت٘ ع٢ً  نُا تك٣ٛ ٚاالضتٓباط

ت٘، نُا إٔ ارتٝاٍ ٜصداد اتطاعا عٓد ٖرا ٜٚت ثس املساٖل مبٛاقٝع عدٜد٠ ٚشتتًف١ سطب َٝٛي٘ ٚاٖتُاَا
 املساٖل ايرٟ ٜتدرٙ طسٜك١ ٜتعد٣ بٗا َٛاْع ايصَإ ٚاملهإ .

 .(20، ص 0211محد دّق٘ ّآخرٌّ، أ)                                                                                 
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ٚايعك١ًٝ ملسس١ً املساٖك١ ٜتكح أْٗا َٔ أِٖ  اع١ٝٚاالدتُ ٚاالْفعاي١ٝارتؿا٥ـ ادتط١ُٝ َٔ خالٍ دزاض١  
، ٖٚرا َا ًٜصّ ع٢ً املسبني األخس٣َساسٌ ايها٥ٔ ايبػسٟ عٝح تتؿف خؿا٥ؿٗا مبُٝصات متٝصٖا عٔ املساسٌ 

َساعاتٗا يف نٌ عٌُ تسبٟٛ َٔ أدٌ تفادٟ املػهالت ايعدٜد٠ اييت ميهٔ إٔ حتدخ بطبب ضًٛى ايتًُٝر 
 املساٖل .

 

 رحل٘ املراٍك٘ : مرتبط٘ مبمشكالت  -2
ٜؿاسب ايتػريات ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ ايطايف١ ايرنس مج١ً َٔ املػهالت املستبط١ بٗا اييت ٜعرب عٓٗا ايهجري َٔ      

َٔ خالٍ تفاعًِٗ َع املساٖكني ٚاملساٖكات ب ْ٘ ٜٓكؿِٗ ايٛعٞ ٚاملعسف١ ايط١ًُٝ  –اآلبا٤ ٚاملدزضني  –ايهباز 
ٚستاٚالت ايتهٝف َعٗا، ٚاييت تتطًب َٓا ايرتنٝص  ٚاالدتُاع١ٝات ادتط١ُٝ ٚايٓفط١ٝ ٚايتػري بطبٝع١ اذتادات

 عًٝٗا ٚفُٗٗا ٖٚٞ نايتايٞ :

  اجليشٔ٘:مشكالت املراٍل  -2-1
إٕ إدزاى أ١ُٖٝ املعًَٛات اييت عتؿٌ عًٝٗا املساٖل ٚاملساٖك١ أؾبشت قسٚز١ٜ يف ٚقتٓا اذتاقس، 

ا ٚايتهاثس ادتٓطٞ، ٚئ ْتطسم يف عسقٓ ٚاألضس٠َا ٜتؿٌ ب َٛز اذتٝا٠  ٚذيو يتهٜٛٔ اجتاٖات ض١ًُٝ ضتٛ نٌ
ل ٜدش بٌ ضٓسنص اْتبآٖا ع٢ً خؿا٥ـ َػهالت املساٖٖرا يًُػهالت ادتٓط١ٝ ايبد١ْٝ أٚ ايٛبا١ٝ٥ َجٌ اإل

ٛاقٝع َطا٥ٌ َٚ إشا٤اييت ٜرتتب عًٝٗا انتطاب٘ اجتاٖا عكًٝا خاط٦ا  ٚاالدتُاع١ٝاملستبط١ بايعٛاٌَ ايٓفط١ٝ 
ادتٓظ َجٌ َػه١ً ايعاد٠ ايطس١ٜ َٚػه١ً اذتٝض عٓد ايفتا٠ فدذٌ اآلبا٤ َٔ ايتطسم ملٛاقٝع ادتٓظ َع 

أٚ األطبا٤، ٚاالجتاٙ إىل ختٜٛف٘ اآلبا٤ أٚ املدزضٕٛ ٜكّٛ بٗرٙ ايتٛع١ٝ ادتٓط١ٝ املساٖكني ٚعدّ َعسف١ َٔ 
ادتٓط١ٝ نًٗا تدفع  األَٛزعٔ بعض  فطازاالضتط١٦ٝ ٚايتذسٜح ي٘ سني بايٛضا٥ٌ املدتًف١ ٚبح غعٛز ارت

َعازف٘ املػًٛط١ ٚايػعٛز  ت ؾٌٝ، اما ٜصٜد َٔ ٚاألقسإ األؾدقا٤املساٖل إىل انتطاب َعًَٛات غري دقٝك١ َٔ 
 بايكًل ٚارتٛف ٚاألٖٚاّ املتؿ١ً بادتٓظ .

  األسباب: أّال:
 ٚتسدع أضباب املساٖل ادتٓط١ٝ إىل عد٠ عٛاٌَ ٖٚٞ نايتاي١ٝ : 

 الٍ انتػاف املساٖل ألعكا٤ دطُ٘ ٜتٛؾٌ إىل ايػعٛز بايًر٠ عٓد ملظ أعكا٥٘ ايتٓاض١ًٝ .َٔ خ -2

 أٚ عدّ ايسقا . اإلُٖاٍٚ ٠ ايطس١ٜ عٓدَا ٜػعسٕٚ باذتسَإ أًٜذ  املساٖكٕٛ إىل ايعاد -3

 غري ؾشٝش١ . ب ٖٚاّازتباط اذتٝض عٓد ايفتا٠  -4
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آلالّ ايبد١ْٝ متجٌ عدّ غعٛز ايفتا٠ املعاٖس ايٓفط١ٝ اييت تؿاسب اذتٝض نايؿداع ايػدٜد ٚا -5
 َٔ َسس١ً ايطفٛي١ يألْٛث١ ايها١ًَ . يالْتكاٍايٓفطٞ ٚايسقا  باألَإ

 اذتٝض َٚا ٜستبط ب٘ َٔ تػريات . أَٛزسذاّ األّ عٔ ايتشدخ َع ايفتا٠ عٔ إ -6

 العالج:أسالٔب  ثاىٔا:
 ايطًِٝ .فتح اذتٛاز ايٓاقر َع املساٖل يف نٌ َا ٜتؿٌ بادتٓظ بكؿد ايتٛدٝ٘  -2

 تػٝري ْعس٠ املساٖل إىل األَٛز ادتٓط١ٝ بايطسم املٛقٛع١ٝ ايط١ًُٝ. -3

 . األَٛزاملبتري١ سني ايتطسم ذهرٙ  األيفاظعٔ  ٚاالبتعادايتفِٗ ٚايؿساس١  -4

 عدّ ايسقا. أٚ اإلُٖاٍايعاد٠ ايطس١ٜ ٚال ضُٝا َا ٜتعًل باذتسَإ أٚ  أضبابايبشح عٔ  -5

 األّ.ٜستبط ب٘ َٔ تػريات َٔ قبٌ اذتٝض َٚا  أَٛزتجكٝف ايفتا٠ عٔ  -6

 ٚايتهاثس.َطاعد٠ ايفتا٠ ع٢ً تفِٗ ايتطٛز ايطبٝعٞ يألْج٢ ٚدٚزٖا يف ع١ًُٝ ايتصاٚز  -7

 ىظرٗ املراٍل إىل ىفشُ :  -2-0
ٚعٞ املساٖل ٚتكبً٘ يرات٘ ادتط١ُٝ تعد عٓؿسا َُٗا يف ثبات ضًٛن٘ ٚاضتكساز أَٓ٘ ايٓفطٞ، ٚيف ايٛقت     

ؾٛز٠ َسغٛب١ ٚثابت١ يًرات ادتط١ُٝ ع١ًُٝ ط١ًٜٛ ٚزمبا تهٕٛ غري ضاز٠ تطتػسم َسس١ً  ْفط٘ صتد إٔ تهٜٛٔ
ادتط١ُٝ َعٝازا املساٖك١ ٚمتتد إىل َسس١ً ايسغد َٚٔ ايٓادز قبٍٛ املساٖل يرات٘ ادتط١ُٝ سٝح تعد ادتاذب١ٝ 

ٕ ٖٓاى خط  َا يف طٛي٘ ب  ً٘ يرات٘ ادتط١ُٝ ٚت نٝد غعٛزٙدتُاعٞ، ٚاما ٜصٜد يف ؾعٛب١ تكبأضاضٝا يًكبٍٛ اإل
َٔ ايعٝٛب ايرات١ٝ اييت تؿبح ستٛز  أخس٣ٚ يف دٛاْب ٚ يف دزد١ ْكذ٘ أبػست٘ أٚ غعسٙ أ ٚ يفٚٚشْ٘ أ

بين اٖتُاَ٘ ٚتودٟ يف نجري َٔ األسٝإ إىل زفك٘ يرات٘ ٚال ضُٝا املعٗس، ٚاييت قد تدفع٘ يف نجري َٔ املٛاقف يت
 تًو املػاعس .ايطًٛن١ٝ تعٜٛكا عٔ  االضتسافاتبعض 

   األسباب: أّال:
 تسدع أضباب ْعس٠ املساٖل إىل ْفط٘ إىل ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ :      

 ضسع١ تػريات ايُٓٛ ادتط١ُٝ يف ٖرٙ املسس١ً . - 2   

 ايتػريات ادتط١ُٝ ٚعدّ ايجبات يف ضًٛى املساٖل. ت ثري -3   

 َٚعاٖس ايكًل عٓد املساٖل . يالْطٛا٤املٌٝ  -4   

 دتُاعٞ .ـ خربات املساٖل بدٚز٠ اإلْك -5   
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  العالج:أسالٔب  ثاىٔا:
 ايٓفط١ٝ.ٜستبط تكبٌ املساٖل يؿٛزت٘ ادتط١ُٝ مبد٣ ؾشت٘  -2  

 إىل أْ٘ ضٝؿٌ إىل تكبٌ ذات٘ ادتط١ُٝ ٚاجتاٖات٘ األنجس اظتاب١ٝ ضتٖٛا. املساٖلطُ ١ْ  -3  

 ادتط١ُٝ.دتاذب١ٝ ع٢ً إٔ مسات ايػدؿ١ٝ ٚايرنا٤ أنجس أ١ُٖٝ َٔ ا ايت ند -4  

 قبٍٛ ستاٚالت املساٖل يتكبٌ ذات٘ ادتط١ُٝ بؿدز زسب. -5  

 َطاعدت٘ ع٢ً ايتهٝف ٚايتٛافل ايٓفطٞ َع ْفط٘ . -6  

 . يآلخسٜٔدتُاعٞ ٚقبٛي٘ ع٢ً انتطاب خربات توًٖ٘ يدٚزٙ اإلَطاعدت٘  -7  

 مشكل٘ الصراع بني األجٔال : -2-2
عؿسْا اذتاقس اشدادت ايفٛازم بني األدٝاٍ اتطاعا أضِٗ يف تػٝري بعض  ْتٝذ١ يطسع١ تطٛز اجملتُعات يف    

، اما األقسإٚاملعتكدات بٓا٤ا ع٢ً ٖرٙ ايتطٛزات، ٜٚتؿف املساٖل يف ٖرٙ املسس١ً بٛال٥٘ ايػدٜد دتُاع١ ايكِٝ 
١ إىل اْتكاٍ يًٓعس إىل ٖرا املٛقف ع٢ً أْ٘ زفض يألضس٠ ٚقٛاْٝٓٗا، إقاف األسٝإٜدفع اآلبا٤ يف نجري َٔ 

ايتكدٜس  املساٖكني يف ٖرٙ املسس١ً َٔ ايتكِٝٝ ارتٝايٞ إىل ايتكِٝٝ املجايٞ املبين ع٢ً أضظ ٚاقع١ٝ يألغداف ذٟٚ
اقك١ ، فُٔ خالٍ َٛادٗت٘ ٖرٙ املٛاقف املتٓ اٖتصاش ؾٛز٠ ايٛايدٜٔ يف أذٖاِْٗصش دتُاعٞ ايرٟ بدٚزٙ ٜعاإل

           َع ايطًط١ ايؿساع إىل  املساٖل يف أش١َ تكٛدٙ املطوٚي١ٝ ٜكعٚ  االضتكالي١ٝٚستاٚالت٘ ادتاد٠ يتشكٝل 
، أٟ بني دٌٝ اآلبا٤ ٚدٌٝ دًٜٝٝ٘ٚٓعس إىل ٖرا ايؿساع ع٢ً أْ٘ ظاٖس٠ ادتُاع١ٝ تتُجٌ يف ٚدٛد فذ٠ٛ 

دٜد منا ٖٞ ْتٝذ١ يػعٛز ادتٌٝ ادتٌ أٚ تفِٗ ٚإيٝطت فكط َػه١ً تٛاؾ ادتب١ًٝ، ٚيرا فإٕ ٖرٙ ايفذ٠ٛ األبٓا٤
غ٢ َع َتطًبات ايعؿس فكال عٔ َطايب املطتكبٌ ٜٚطاعد ٚدٛد اال تتُب ٕ سه١ُ ادتٌٝ ايكدِٜ قد أؾبشت 

تهٕٛ نبري٠ بني األبٓا٤ ايرٜٔ ٜرٖبٕٛ إىل ادتاَع١  فاالختالفاتٌَ ادتُاع١ٝ ٚثكاف١ٝ شتتًف١، ٖرٙ ايفذ٠ٛ عٛا
بٓا٤ ٚاآلبا٤ تبعا األدٚاز اييت ٜكّٛ بٗا نٌ َٔ األ ١ يفايطبٝعٝ االختالفاتهًُٛا تعًُِٝٗ ٖٚٓاى ٚاآلبا٤ ايرٜٔ مل ٜ

 اما ٜعٌُ ع٢ً شٜاد٠ سد٠ ايػكام ٚايؿساع . األضس٠ملسنصِٖ يف 

 :  األسبابأّال : 
 ايتاي١ٝ :  األضبابَػه١ً ايؿساع بني األدٝاٍ إىل  أضبابتسدع       

 . ٚاألبٓا٤ضًب١ٝ َوثسات ايفٛازم ايعُس١ٜ بني ايٛايدٜٔ  -2  

 فرت٠ َساٖكتِٗ. أثٓا٤ٚايؿساعات اييت ٚادٗٗا اآلبا٤ اضرتداع املػهالت  -3  

 يًٛايدٜٔ.املتعًك١ بايٛايدٜٔ ٜعد تٗدٜدا  ٚاإلخفاماملساٖل يٓٛاسٞ ايك٠ٛ ٚايكعف  إدزاى-4  
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 ثاىٔا : أسالٔب العالج : 
   ملساٖل .ظتب إٔ ال ٜهٕٛ ضببا يف ٖدّ ايعالق١ َع ا ٚاألبٓا٤ايفازم ايعُسٟ بني ايٛايدٜٔ  -2

 ضهٓا ٜسنٔ إيٝ٘ املساٖل يف عج٘ عٔ ذات٘. األضس٠ظتب إٔ تهٕٛ  -3

 ٚقٛاْٝٓٗا ٚدٚز املساٖل  األضس٠ت نٝد دٚز  -4

             ت نٝد ع٢ً دٚز ايكد٠ٚ ايؿاذت١ يف ب٦ٝت٘ احملٝط١. -5

 . األبٓا٤عٔ ايسبط ايطًُٞ بني دٌٝ اآلبا٤ ٚدٌٝ  االبتعاد -6

 ّ ايسأٟ ٚايسأٟ املعانظ بني اآلبا٤ .ايبٓا٤ ٚاسرتا االتؿاٍفتح قٓٛات  -7

 : األقراٌ تأثريمشكل٘  -2-4
أٚ نُا ٜدعٖٛا  األقسإٚايٛال٤ جملُٛع١  اإلخالفٜستبط املساٖل يف ٖرٙ املسس١ً بسباط قٟٛ أضاض٘      

 ، ٚنجريااالختٝازتدخٌ َٔ ٚايدٜ٘ يف ذيو بٓفط٘، ٜٚسفض أٟ  األؾدقا٤بعكِٗ ايػ١ً، فٗٛ غتتاز َٔ ٜسٜد َٔ 
َا غتط٧ املساٖل يف اختٝاز غًت٘ بعد خربت٘ ٚتعاًَ٘ َعِٗ فٝذد إٔ ايهجرئٜ َِٓٗ ددٜسٜٔ بؿداقت٘، ٖٚٓا 

 إظتادٚايتكبٌ اما ٜطاعدٙ يف  ٚاالسرتاّقا١ُ٥ ع٢ً ايٛد  األقسإبٜٓػب ايٓصاع بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ، ٚتهٕٛ عالق١ املساٖل 
ايتػًب ع٢ً ساالت ايكٝل  ٚ تؿٓع ٚتطاعدٙ ع٢ًدٛ َٔ اذتس١ٜ ٜتشدخ فٝ٘ عٔ َتاعب٘ ٚزغبات٘ دٕٚ تهًف أ

 اييت توزق٘ َٔ ٚقت آلخس . االضتكسازٚعدّ 

 إسداخٚقد ال تػهٌ ٖرٙ ايػ١ً أٚ ادتُاع١ ْٛعا َٔ ايتٗدٜد املباغس ملعاٜري اآلبا٤ ٚقُِٝٗ بٌ تعٌُ ع٢ً      
 األقسإٚيهٔ ٚال٤ املساٖل دتُاع١ قبٛال بايٓطب١ يآلبا٤،  األنجسساد ادتُاع١ سٍٛ املعاٜري ايتذاْظ بني قِٝ أف

ٚخكٛع٘ ملوثساتٗا َجٌ ًَبط٘ ٚتؿسفات٘ ٚطسٜك١ نالَ٘ َٚؿسٚف دٝب٘ ٚخسٚد٘ ع٢ً ايطًط١ ايكاغط١ ضٛا٤ 
َٛاقف ٖٞ يف ايٛاقع أنجس تعؿبا ٚسد٠ َٚٛاد١ٗ  الختاذ األَٛزنًٗا تدفع أٚيٝا٤ ،أٚ املدزض١ أٚ اجملتُع  األضس٠

 َع املساٖل.

 : األسبابأّال :
 إىل ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ :  األقسإ ت ثريتسدع أضباب َػه١ً      

 أضايٝب املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يًُساٖل. تطسف -2

 .اآلخسٜٔغعٛز املساٖل بعدّ ايتكدٜس َٔ  -3

 ٖٔ ؾشت٘ ايٓفط١ٝ .اقطساب غدؿ١ٝ املساٖل ٚٚ -4

 خسٚز املساٖل ع٢ً ايطًط١ ايكاغط١ . -5
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 عدّ تفِٗ ايٛايدٜٔ ملتطًبات َسس١ً املساٖك١ . -6

 العالج :  أسالٔبثاىٔا : 
 املعا١ًَ املتطسف١ . أضايٝبعٔ  االبتعاد -2

 ٚحتكريٙ.قالٍ َٔ قدزٙ عٔ اضتدداّ ايسفض ٚايٓبر أٚ اإل االبتعاد -3

 َطاعد٠ املساٖل يف تٛافك٘ َع ْفط٘ ٚتهٝف٘ َع اآلخسٜٔ. -4

 ذها.ستاٚي١ تفِٗ دٛاْب ايكعف يف ؾشت٘ ايٓفط١ٝ ٚٚقع اذتًٍٛ املٓاضب١  -5

 دتُاع١ٝ .ز٠ خسٚد٘ ع٢ً املعاٜري ٚايٓعِ اإلال ٜعين بايكسٚ يألقسإٚال٤ املساٖل  -6

 ايت نٝد ع٢ً دٚز ايكدز٠ يف سٝا٠ ايفسد . -7

 اجليْح يف املراٍك٘ :  -2-2
ٚ َٓشسف١ َٔ ايطًٛى ايعدٚاْٞ ٚايؿفات ايػاذ٠ سٝح ٜبدز َٔ املساٖكني ادتٓٛح دزد١ غدٜد٠ أ

تهاب ادتسمي١، َٚٔ قد ٜٓتٗٞ بِٗ إىل خسم ايكٛاْني ٚاز زٚاالضتٗتات تدٍ ع٢ً ض٤ٛ ارتًل ٚايفٛق٢ تؿسفا
 ٚإٜرا٤ايهشٍٛ ٚاملددزات،  إدَإأٚ االضتساف ادتٓطٞ أٚ  األبايبدْٞ ع٢ً املدزع أٚ  االعتدا٤ؾٛز ادتٓٛح 

 .يالْتشازَٓٗا ٚايرٟ قد ٜدفع٘  ٚاالْتكاّايٓفظ 

املفهه١،  األضس٠َجٌ: ايفكس، ٖرٙ ادتُاع١ ذها خؿا٥ـ َػرتن١  أفسادٚقد أثبتت ايدزاضات إٔ  
أٚ اطتفاض َطت٣ٛ ذنا٥ِٗ ٚعدّ  إدساَٞذٟٚ تازٜذ  آبا٠٤ يف ب٦ٝتِٗ احملٝط١، اْتُا٥ِٗ إىل اْعداّ ايكدٚ

ع٢ً ايعدٚإ ايبدْٞ ٚايًفعٞ  ٚاالعتُادتعًُِٝٗ ٚاْعداّ ايكبط ايٓفطٞ  الضتهُا٥ٍِ املال اإلعداد إعدادِٖ
 ن ضًٛب ذتٌ املػهالت .

 : باباألسأّال : 
 ٚتسدع أضباب َػه١ً ادتٓٛح يف املساٖك١ إىل ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ :      

 ٚنجس٠ املػاسٓات ٚايؿساع داخٌ املٓصٍ . األضسٟايتفهو  -2

 غعٛز املساٖل بايسفض ٚاذتسَإ ْتٝذ١ فكداْ٘ األَٔ ايٓفطٞ. -3
 عدّ تٛافل املساٖل ايٓفطٞ ٚتهٝف٘ َع ب٦ٝت٘ احملٝط١ . -4

 ايدزاضٞ املتهسز. إخفاق٘ٚقعف قدز٠ املساٖل ايعك١ًٝ  -5

 . االْفعايٖٞٚٔ سايت٘ ايؿش١ٝ ْتٝذ١ قًك٘  -6
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 ثاىٔا : أسالٔب العالج .
 عٔ ايتطسف يف املعا١ًَ . ٚاالبتعادإ َجٌ اذتب ٚاذتٓ األضاض١ٝاذتادات ايٓفط١ٝ  إغباع -2

 َطاعد٠ املساٖل ع٢ً ايتٛافل ايٓفطٞ ٚتهٝف٘ َع اآلخسٜٔ . -3

 ايٓافع١ . األْػط١١ يًُطا١ُٖ يف تعدٌٜ ضًٛن٘ ٚاملػازن١ يف تٛفري األطس االدتُاع١ٝ املٓاضب -4

 َٓش٘ ايجك١ يف ْفط٘ ٚت١ُٝٓ زٚح املطوٚي١ٝ يدٜ٘ .  -5

 (.002-012، ص 0229) بدر ابرأٍه الشٔباىٕ،                                                      

املستبط١ باملساٖل َٔ َػهالت دٓط١ٝ إىل ْعست٘  َٔ خالٍ املػانٌ ايطابك١ صتد أْٗا َتعدد٠ بتعدد ايعٓاؾس   
 ٚأضايٝبأضبابٗا  أِٖإىل ادتٓٛح ٚغريٖا ستاٚيني ذنس األدٝاٍ،إىل ايؿساع ايرٟ ٜهٕٛ بني  ،إىل ْفط٘

  .عالدٗا

 

 : يف مرحل٘ املراٍك٘ جتناعٕ ّمشتْى الطنْح الكلل اإل -2
 "باملسس١ً اذتسد١"ا ٜطًل عًٝٗا بعض ايباسجني ، ٖٚٞ َاإلْطإملسس١ً املساٖك١ خؿٛؾ١ٝ َع١ٓٝ يف سٝا٠    

، فٗٛ ٜسٜد إٔ ٜبين بٝتا أٚ ٜػرتٟ ضٝاز٠ األفلففٝٗا تبدأ ايػدؿ١ٝ بايٓكٛز َٚٔ ع٢ً أعتابٗا ٜٓعس املساٖل إىل 
يف ٖرٙ  باالزتفاع٘، ٚيريو ٜتُٝص طُٛح املساٖل يف شتًٝت ، ٚضٝفعٌ نرا ٚنرا ٚنٌ ٖراأٚ عتؿٌ ع٢ً ٚظٝف١

تصداد ثكت٘ بٓفط٘ َع  ٚإَهاْٝات٘يف إٔ املساٖل املسدى يكدزات٘  (2:89) َا أند عًٝ٘"ٖرييٛى"  املسس١ً ٖٚرا
  .نٌ صتاح ٜٚهٕٛ يدٜ٘ َفّٗٛ َٛدب عٔ ذات٘، اما ٜودٟ بدٚزٙ الزتفاع َطت٣ٛ طُٛس٘

املدزض١ اما ظتعٌ املساٖل غتاف ايفػٌ ٜٚعٗس ذيو دًٝا يف ايكًل ايرٟ ٜٓتاب٘ ٚقد ٜتشٍٛ ٖرا ارتٛف إىل    
 االَتشاْات.ٜٚبدٚا ٖرا بػهٌ ٚاقح يف فرت٠ 

 عٔ ايكًل ايرٟ ٜعاْٞ َٓ٘ املساٖكٕٛ :  األَج١ًٚفُٝا ًٜٞ بعض 

  العادٖ:الكلل  -1
 ٖٚٛ ساي١ تطٌٗ زعاٜتٗا. ،ِٗطٖٚٛ ايرٟ ٜتعسض ي٘ تكسٜبا نٌ ايتالَٝر ايرٜٔ يٝطٛا َت ندٜٔ َٔ أْف

 : الكلل الياجه عً اخلْف مً عدو اليجاح  -0
ميهٔ ايتشهِ فٝ٘  األخريٚذيو زادع إىل أ١ُٖٝ االَتشإ، ٖٚرا  ٚأضاترت٘ايرٟ ٜٓتعسٙ َٓ٘ أٚيٝاؤٙ 

  بطٗٛي١ .
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  : قلل ٓرتبط بأىْاع خاص٘ مً االمتخاىات -2

 أنجس . تعكٝدٙ أٚٚاييت ًٜعب املدزع فٝ٘ دٚزا ز٥ٝطٝا يف ايتدفٝف َٔ غدت٘   

 الكلل الالشعْرٖ :  -4
ٖٚرا بعد ظٗٛز ايٓتا٥ر َٚٔ خالٍ ايت ند  َت خسأعساق٘ ٚنجريا َا ٜعسف ٚدٛدٙ بػهٌ ٚايرٟ ال تعٗس   

 ايفػٌ.َٔ 

  املرضٕ:الكلل  -2
                                                                       (.22، ص 0211) أمحد دّق٘ ّآخرٌّ،                 ْفط١ٝ.ً٘ املدزع ٚعتتاز إىل َعادت١ ٗٚايرٟ نجريا َا ظت   

ًُساٖل َٔ خالٍ جتٓب٘ يًُٛاقف دتُاعٞ ْعسا يًشطاض١ٝ ايػدٜد٠ ياملسقٞ ايكًل اإل ايكًل ٚيعٌ يف َكد١َ
فساد احملٝطني ب٘، سٝح ال ٝح ٜٓكـ تفاعً٘ بػهٌ َالسغ َع األدتُاع١ٝ اييت حتدخ أَاّ ادتُاٖري، عاإل

 أٟ َٓاضب١ ٜهٕٛ فٝٗا ستط تسنٝص ْٚعس اآلخسٜٔ . دتُاع١ٝ أٚ يف املٓاضبات اإلٜطتطٝع ايتشدخ يف

دتُاعٞ تهٕٛ يف فرت٠ املساٖك١ ٚتطتُس يفرت٠ يٝطت بايكؿري٠، ازم اذتبٝب " ب ٕ بدا١ٜ ايكًل اإلٜٚس٣ " ط   
ٚقد ٜفػٌ املساٖل أسٝاْا يف قبط ْفط٘ ْعسا يػد٠ اذتاي١ فٝٓتٗٞ ب٘ األَس ع٢ً عصي١ ادتُاع١ٝ بطبب ارتٛف 

           خسٜٔ ٚتكدِٖ .َٔ تكِٝٝ اآل
                                                          .( www.alislamah.net, 2001,p11)  

ٕ املساٖل املتُدزع ٜعاْٞ َٔ عدٜد املػانٌ ايٓفط١ٝ َٚٓٗا ايكًل َٔ خالٍ َا ضبل ميهٔ ايكٍٛ أ
ِٝٝ اآلخسٜٔ ي٘ ْٚكدِٖ ٖٚرا َا ٜوثس ع٢ً ايػدٜد٠ بطبب تك ذتطاضٝتْ٘عسا  دتُاعٞاإلٚبايكبط ايكًل 

٘ أَا إذا يكٞ ادتٛ ٦ًَٝا َطت٣ٛ طُٛس٘، فإذا أتٝشت ايفسؾ١ يًُساٖل َٔ قبٌ احملٝطني ب٘ شاد َطت٣ٛ طُٛس
 َٓ٘ َٚٔ أفهازٙ فٝودٟ ذيو إىل قتٌ طُٛس٘ . ٚاإلُٖا١ٍ بايطدسٜ
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  جزئٔ٘:خالص٘ 
َٔ خالٍ َطاعدت٘ ع٢ً بٓا٤ غدؿٝت٘ ض١ٜٛ َٚتص١ْ يف  اإلْطإٜتكح اما ضبل أ١ُٖٝ فرت٠ املساٖك١ يف سٝا٠     
ٚايٓفط١ٝ، ٖٚرا نً٘ ٜتطًب دزا١ٜ دٝد٠ ٚدقٝك١ رتؿا٥ـ ايُٓٛ  ٚاالدتُاع١ٝٝع ايٓٛاسٞ ايعك١ًٝ ٚادتط١ُٝ مج

 َٚا ٜعرتق٘ َٔ سٛادص تعٛق٘ ع٢ً ايُٓٛ ايطًِٝ .

ٜٓا ٖرا َٔ ٜعتربٖا أش١َ ١ٜٖٛ، ٚيهٔ يف زأٖٚٓاى  ٚصتد إٔ َٔ ايباسجني َٔ ٜعترب املساٖك١ فرت٠ ٚالد٠ ددٜد٠    
 املسس١ً.األَس ٜتٛقف ع٢ً فعاي١ٝ ٚدزد١ زعاٜتٓا ذهرٙ 
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 :متَٔذ
إىل عجلىااب  اار ناإسَٖ  ط طااٗر ِىاا  عجل ٌاا    عطااتّ  لمااإعِشيف دس ٛعالجتى عٗاأحتتاا ا علوماإً عنٌظاا ٌٗٛ  

 علب حث.ٕعقو٘ علزٙ ٖتىثن يف عجل ٌ  عملٗذعٌ٘ علزٙ ٖكًٕ  ْ لعلٍاشٙ ملٕضٕع علذسعطٛ ٔعملوطٜ ع
ٌٔاااشع  ُ علذسعطااٛ علٍاشٖااٛ ٔحااذِ   اات ن  ٗااٛ لمااتىهَ وااَ علهؼااة عااَ ععكاا ٟل عملتومكااٛ   ملٕضاإع        

عملااذسٔغ  هٌااْ وااَ علطااشٔسٙ علكٗاا ً   لذسعطااٛ عملٗذعٌٗااٛ  ٌّاا  وااَ علٕطاا ٟن ع  وااٛ علاا  ٖوتىااذ عمّٗاا            
ٔعضاا ٛ ٔعيتٗاا س عٍٗااٛ  طشٖكااٛ وٍّةٗااٛ تباا عإوااَ علٕعقااب ٔعملٗااذعُ  ٔرلااو  ؼااش   علب حااث جلىااب علبٗ ٌاا  

ممثمااٛ لمىةتىااب وااَ  جاان تطبٗاال ع دٔع  عملٍ طاابٛ عمّٗاا   وااذ علت كاال وااَ ي  ٟ ااّ  علظااٗهٕو ٖٛ            
 لمٕصٕه إىل علٍت ٟج علذقٗكٛ .
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 :االطتطالعٔ٘الذساط٘  -1

 علب ث ٌاشٖ  ٔوٗذعٌٗ . علبٕع ٛ عل  ٍٖطمل وٍّ  علب حث يف حتذٖذ و  ٖتطمبْ طتطالعٗٛعالتوترب علذسعطٛ 
 :طتطالعٔ٘االأٍذاف الذساط٘ 1-1

 عل  ق وت  ّ  علب حثٛ يف علٍك   علت لٗٛ : طتطالعٗٛعالمتثمت  ِذعف علذسعطٛ 
 علتوشف عمٜ صوٕ    عملٗذعُ. -

 علفشضٗ   ٔدقتّ  قبن علؼشٔع يف علذسعطٛ ع ط طٗٛ . صٗ  ٛ   علتأنذ وَ وذٝ ص ٛ -

علتأنااذ وااَ وااذٝ صااالحٗٛ  دٔع  علكٗاا غ عملظااتوىمٛ وااَ ياااله   ااة ع  اا ٟة علظااٗهٕو ٖٛ     -
    ٔوالٞوتّ  لمذسعطٛ.

 اخلصاٜص الظٔهْمرتٓ٘ ألدّات الكٔاغ:-1-2
 اا  ٔعملتىثمااٛ يف  قباان عطاات ذعً  دٔع  علكٗاا غ يف علذسعطااٛ ال ااذ وااَ علتأنااذ وااَ ع  اا ٟة علظااٗهٕو ٖٛ    

تمىٗاازٚ ٔ ع( تمىٗااز38عل ااذم ٔعلثباا    ٔوااَ  جاان حتكٗاال رلااو ن عطاات ذعً عٍٗااٛ عؼاإعٟٗٛ وهٌٕااٛ وااَ     
وااَ  واان ي ٌٕٖاا    مذٖااٛ عملظااٗمٛ عمااٜ علتاإعل٘: ي ٌٕٖااٛ  رااذ  ااَ نىااذ هللاا٘ عملكااشٙ  ي ٌٕٖااٛ عبااذ ع   ااَ    

 -7877ٔي ٌٕٖااٛ عبااذ عمٗااذ وضٖاا ُ ياااله علظااٍٛ علذسعطااٗٛ       وظاا عذٖٛعوظااوٕد  ي ٌٕٖااٛ نىااذ علؼااشٖة   

جاا ٌف٘  72ٔوكٗاا غ وظااتٕٝ علطىاإ" ٖاإً   عالجتىاا ع٘ث ن تٕصٖااب ناان وااَ وكٗاا غ علكماال    حٗاا7877
صوااٛ علااربعوج     ٔ وااذ هوّاا  ٔ   ااّ  ن علؼااشٔع يف تفشٖجلّاا  ٔوو جلتّاا  إح اا ٟٗ    طاات ذعً س      7877

 .ٚلمتأنذ وَ صذم ٔيب   نن  دعٚ قٗ غ عمٜ حذ (Spss18ٛ  عالجتى عٗعنح  ٟٗٛ لمومًٕ 
 الصذم:- 1-2-1

واا  ٔضااب لكٗ طااْ  نوٍااٜ  ُ عاليتباا س ٖكااٗع علٕمٗفااٛ علاا  ٖااضعي  ٌااْ      يتباا سعال ُ ٖكااٗع  »عل ااذم ِاإ: 
 .(270ص، 0012)طامٕ ملحه، .«ٖكٗظّ  ٔال ٖكٗع ػ٠ٗ  آيش  ذال وٍّ   ٔ   نض  ٛ إلّٗ 

 «.لكٗ غ و  ٔضب لكٗ طْ يتب سعالوذٝ صالحٗٛ »ٖؼت عل ذم إىل: ٔ
 (.146،ص 2003)عبذ احلفٔظ مكذو،

 :  الجبات-1-2-2

عمااٜ ٌفااع عمىٕعااٛ وااَ   يتباا سعال ٗىاا  ٖوطاا٘ وااَ ٌتاا ٟج  ااهرع طباال    ي  اات يتباا سعال ُ  »علثباا   ٖواا : 
، 2003)عبدددددذ الشلددددداٌ ال ٔظدددددْٖ، .«ع  اااااشعد يف واااااشتر وتالحكاااااتر ن ٌااااات علٍتااااا ٟج وتؼااااا  ّٛ 

 (.131، ص2000)صالح الذًٓ ذلنْد عالو، .«عالتظ م ٔعلذقٛ يف علكٗ غ »ٔعلثب   ٖو : (.335ص
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دقااٛ عملكٗاا غ ٔعتظاا قْ   ٙ  ُ هلل اان ٌفااع علفااشد عمااٜ ٌفااع      : »ٖٔوااشف علثباا   ناازلو  أٌااْ  
 .  «وشٚعٍذ تطبٗكْ  نثش وَ  يتب سعالوٍّ  يف ٌفع علذسجٛ  ٔ قشٖبٛ 

 .(429ص 2004)سجاٛ أبْ عالو، 
 :االجتناعٕصذم ّثبات مكٔاغ الكلل -1-3

ٛ وهُٕ عالجتى عٗذف إىل قٗ غ علكمل يف عملٕعقة (  7443ّٖعملكٗ غ وَ إعذعد  ط وش هٗن سضٕعُ  طٍٛ  
 .(64ص، 2007، الصادٗ طاليب)(  كشٚ.74( عٕعون وٕصعٛ عمٜ  80وَ  

طشٖاال علشصوااٛ عنح اا ٟٗٛ لمب اإ     ٔوااَ  جاان تهٗٗااة عملكٗاا غ ن حظاا ت صااذم ٔيباا   ع دعٚ عااَ        
 ( وَ ياله:Spssٛ  عالجتى عٗ
 :الصذم1-3-1-

  الذاخلٕ:   تظاماالصذم 

 اار دسجااٛ ناان  ٍااذ ٔعلذسجااٛ علهمٗااٛ لمىكٗاا غ     ستباا  عالٔعلاازٙ ٖوتىااذ عمااٜ حظاا ت وواا وال    
 ستباا  عالعملوٗاا سٙ ٔوو واان  ٔعالحنااشعفَ ياااله حظاا ت عملتٕطااب ععظاا  ٘ ٔرلااو ٔ اال عجلااذٔه علتاا ل٘ واا

   تطُٕ  ٔوظتٕٝ علذاللٛ عنح  ٟٗٛ لهن  ٍذ وب علذسجٛ علهمٗٛ لمىكٗ غ.
 الذاخلٕ تظاماالذم حظاب ص (:01) سقه اجلذّل 

 

 مظتْٚ الذالل٘ م امل بريطٌْ امل ٔاسٖ االحنشاف املتْطط احلظابٕ سقه البيذ ال ْامل الشقه
 
 
 
 
01 

 
 
 

األعشاض 
 اجلظذٓ٘

 

 اٛغ دعل8382 8327 8322 7321 03

77 7328 7374 8323** 8388  
 
 
 دعلٛ

70 7377 7377 8303** 8388 

72 7347 7387 8300** 8388 

74 7320 7381 8304** 8388 

72 7332 7387 8313** 8388 

71 7307 8330 8308** 8388 

73 7307 8333 8307** 8388 

  - 7 82332 70320 اإلمجالٕ

 
 
 
 
02 

 

صد ْب٘ التْاصل 
 دت بريّالد

 عً اليفع

72 7388 7381 8300** 8388  
 
 
 ٛدعل

70 7330 7387 8304** 8388 

77 7330 7378 8317** 8388 

70 7313 7372 8320** 8388 

70 7371 7380 8307** 8388 

72 7318 7384 8307** 8388 
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74 7372 7380 8303** 8388 

 - 7 82304 71322 اإلمجالٕ

 
 
 
03 

 
 
 

اخلْف مً 
املْاقف 
٘ االجتناعٔ

 ّالذخْل فَٔا
 
 
 

 ٛاادعل 8388  **8302 8343 7342 87

  ت دعلٛ 8382 8327 8320 7321 80

80 7348 7384 8301** 8388  
 
 ٛدعل

82 7307 7370 8303** 8388 

84 7388 8344 8304** 8388 

78 7333 7388 8317** 8388 

71 7333 8343 8302** 8388 

  - 87 81340 72307 اإلمجالٕ

 تؼتت األفهاس 04

87 7302 8342 8327* 8382  
 8387 *8321 7382 7320 81 ٛدعل

83 7327 7387 8307** 8388 

78 7303 8330 8301** 8388 

 7 82337 83312 اإلمجالٕ

 
- 

 عذو الجك٘ باليفع 80

77 7302 7377 8317** 8388  
 8388 **8300 7387 7320 73 ٛدعل

77 7322 7377 8313** 8388 

 7 82370 82384 اإلمجالٕ

 
- 

 (           ( ال تٕجذ داللٛ.8380علذاللٛ   ٝ( وظتٕ* (       8387علذاللٛ   ٝ( وظتٕ**   
وواا وال  عستب طّاا    عالجتىاا ع٘حااأ  ُ وواااي  كااشع  وكٗاا غ علكماال   ( ٌال87وااَ ياااله عجلااذٔه سقااي    

( حٗااث تشعٔحاات واا   اار    8380(  ٔ  8387  لذسجااٛ علهمٗااٛ لمىكٗاا غ وكبٕلااٛ عٍااذ وظااتٕٝ علذاللااٛ        
علااذعيم٘ لمفكااشع   ٖٔمتنااذ متتااب وواااي علفكااشع    تظاا معال( ِٔاازع هللكاال دسجااٛ وكبٕلااٛ وااَ  8320و8321 

عستب طّاا  ن ٌاات ضااوٗفٛ ٔرلااو   (  ااهُ وواا وال   80ٔ 82 ذسجااٛ وكبٕلااٛ وااَ عل ااذم و عااذع علبٍااذَٖ      
( مماا  عطااتٕج  8380(ٔ  8387( لهااال علبٍااذَٖ ِٔاا٘ قااٗي  اات دعلااٛ عٍااذ وظااتٕٝ علذاللااٛ    8327 كٗىااٛ  

 (  كشٚ.74(  كشٚ وٕصعٛ عمٜ عٕعومّ  ع ىظٛ  ذال وَ  72حز ّ  لٗ بح عذد علفكشع   
  لذسجااٛ علهمٗااٛ   ع٘عالجتىااهاان ع واان وااَ عٕعواان وكٗاا غ علكماال   ل ستباا  عالنىاا  ن حظاا ت وواا وال    

 لمىكٗ غ  ٔعجلذٔه علت ل٘ ٖٕضح رلو:
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 الذالل٘ بريطٌْ ّالذسج٘ الهلٔ٘ ّمظتْٚ  ستباطاالّم امل  امل ٔاسٖ حنشافّاالميجل املتْطط احلظابٕ  (:02) سقهاجلذّل 

   
 الشقه

 
املتْطط  ال ْامل

 احلظابٕ
 االحنشاف
 امل ٔاسٖ

م امل 
 مظتْٚ الذالل٘ بريطٌْ

 8388 **8332 80318 70387 اجلظذٓ٘ األعشاض 87

 ٛدعلاا

  ص ْب٘ التْاصل ّالت بري عً اليفع 87

71323 
80380 8331** 8388 

82 
٘ االجتناعٔاخلْف مً املْاقف 

 8388 **8338 80318 72307 ّالذخْل فَٔا

 8388 **8327 87370 83313 تؼتت األفهاس 80

 8388 **8322 81317 82378 عذو الجك٘ باليفع 80

 
     واا د  عٕعواان( وكٗاا غ علكماال   (ٌالحااأ  ُ هٗااب قااٗي وواا وال  عستباا   87وااَ ياااله عجلااذٔه سقااي     

( ٔنمااّ  قااٗي دعلااٛ عٍااذ 8331، 8327حٗااث تشعٔحاات  اار  وااب علذسجااٛ علهمٗااٛ لمىكٗاا غ قٕٖااٛ  عالجتىاا ع٘
 مم  هللكل عتظ م نن علوٕعون.(8380ٔ ( 8387وظتٕٝ علذاللٛ  

 

 الجبات:-1-3-2

 وَ ياله:  وو ون علثب ن حظ ت 
 ( م امل الجبات ألفا نشّىباخAlpha Kronback:) 

 ٔعلزٙ وَ ياللْ هللظ  وو ون علتىٗٗض لهن طمتعه ٔرلو ٔ ل عجلذٔه علت ل٘:
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 الجبات الهلٕميجل املتْطط احلظابٕ ّالتبآً ّم امل التنٔٔض ّم امل الجبات لهل بيذ ّم امل  (:03) سقهاجلذّل 
  

 الشقه
املتْطط 
 م امل التنٔٔض التبآً احلظابٕ

م امل الجبات ألفا 
 نشّىباخ

α 

Alpha 

87 03301 77230 8303 8348 

8348 

 
 
 
 

87 03373 720311 8371 8348 

82 04371 721342 8370 8348 

80 04371 721337 8370 8348 

80 03327 773318 8308 8348 

81 03372 727300 8328 8348 

82 03377 772312 8307 8348 

83 03327 772333 8301 8348 

84 03317 770340 8300 8348 

78 03322 770348 8302 8348 

77 03380 772372 8301 8348 

77 02347 728320 8327 8348 

72 03317 774372 8308 8348 

70 03322 770304 8300 8348 

70 03308 770380 8302 8348 

71 30328 771322 8307 8348 

72 30328 728383 8323 8348 

73 03332 771382 8308 8348 

74 03317 772322 8302 8348 

78 04382 72733 8307 8348 

77 02322 772382 8302 8348 

77 02330 778302 8310 8348 

72 03320 772372 8317 8348 

70 02342 773323 8328 8348 

70 0330 771310 8304 8348 

71 04377 728303 8300 8348 

72 03387 771302 8301 8348 

73 04378 774313 8302 8348 

74 03323 770342 8300 8348 

( ِٔااإ 8348  ٖظااا ٔٙ  Alpha( ٌالحاااأ  ُ قٗىاااٛ وو وااان علثبااا     82واااَ يااااله عجلاااذٔه سقاااي   
  Corrected item- total correlationوو واان يباا   عاا ه  ِٔاازع واا  ٖمتنااذٓ وو واان علتىٗٗااض       

 علو ل٘ لمبٍٕد.
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 :٘ٔم امل الجبات عً طشٓل التحضٜ٘ اليصف 

حٗااث ٖااتي  ضٟااٛ  كااشع  عملكٗاا غ إىل جااض َٖ  عجلااضٞ ع ٔه رثاان علبٍاإد علفشدٖااٛ ٔعجلااضٞ علثاا ٌ٘ رثاان     
(  اار دسجاا   علبٍاإد علفشدٖااٛ ٔدسجاا   علبٍاإد علضٔجٗااٛ    rعلبٍاإد علضٔجٗااٛ يااي هللظاا  وو واان عالستباا      

 وو ون عالستب   نو دلٛ   تطُٕ  شعُٔ  ٔرلو ٔ ل عجلذٔه علت ل٘: يي ٖ  ح
 للنكٔاغبني دسجات البيْد الفشدٓ٘ ّدسجات البيْد الضّجٔ٘ ّالذسج٘ الهلٔ٘  ستباطاالميجل م امل  (:04) سقهاجلذّل 

 
 

( عٍذ 83300(  ر علبٍٕد علفشدٖٛ ٔعلبٍٕد علضٔجٗٛ ٖظ ٔٙ  r( ٌالحأ  ُ وو ون عالستب    80وَ عجلذٔه سقي  
  شعُٔ  ن آلت٘: و ُبتطنو دلٛ   ستب  عالو ون و(  ٔ ت  ٗح 8387وظتٕٝ علذاللٛ  

       
       

       
 

س 

س  
 علهمٗ نستب طىو ون 

 صذم ّثبات مكٔاغ مظتْٚ الطنْح: -1-4
( ٔن ُ ع ذف وٍْ قٗ غ وظتٕٝ علطىٕ" لذٝ 7880عذعد عملكٗ غ وَ قبن  ووٕض ٔعبذ علواٗي  طٍٛ  ن ع

(   و د  ٔوَ  جن تهٗٗة عملكٗ غ ن حظ ت صذم ٔيب   80(  كشٚ وٕصعٛ عمٜ  21علتالوٗز  ٖٔتهُٕ وَ  
 ( وَ ياله: Spssٛ  عالجتى عٗطشٖل علشصوٛ عنح  ٟٗٛ لمب ٕ  ع دعٚ عَ 

  

 البيْد الضّجٔ٘ البيْد الفشدٓ٘ دالل٘ االستباط
8340** 83402** 

 8388 8388 مظتْٚ الذالل٘

 38 38 عذد أفشاد ال ٔي٘

 
 البيْد الفشدٓ٘

 

7 05855** 

- 8388 

38 38 

 7 **05855 البيْد الضّجٔ٘

8388 - 

38 38 
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 الصذم: -1-4-1
  الذاخلٕ:  تظاماالصذم 

لمىكٗ غ ٔرلو ٔ ل عجلذٔه  ر دسجٛ نن  ٍذ ٔعلذسجٛ علهمٗٛ  ستب  عالٔعلزٙ ٖوتىذ عمٜ حظ ت وو وال  
 علت ل٘:

 الذاخلٕ  االتظام صذم حظاب (:05) اجلذّل سقه
 سقه البيذ األب اد الشقه

املتْطط 
 احلظابٕ

 حنشافاال
 امل ٔاسٖ

 ستباطاالم امل 
 مظتْٚ الذالل٘ بريطٌْ

 التفدددداؤل 87

 ٛاااااا ت دعل8308 8382 8331 8318 06

82 87321 8340 8302** 8388 

 ااٛاادعلاا

84 87317 8311 8308** 8388 

77 87377 8331 8320* 8387 

77 87302 8322 8370* 8387 

72 87302 8317 8320* 8387 

73 87312 8312 8308** 8388 

74 87327 8331 8320* 8387 

 ٛااااا ت دعل8384 8373 8332 87302 24

 ٛااااااادعل8387 *8372 87308 87308 70

 ٛااااااادعل8387 *8320 8348 87373 71

 ٛااااا ت دعل8372 8371 87374 87303 32

 - 7 78311 70302 إمجالٕ

87 
 املكذسٗ علٙ ّضع

 األٍذاف

87 87372 8340 8302** 8388 

 8388 **8300 8333 87372 87 دعلااااااٛ

82 87322 8330 8327* 8380 

 ٛاااااا ت دعل8370 8377 87380 87331 04

83 87347 8332 8377* 8380 
 

 دعلااااااٛ

 
 دعلااااااٛ
 

78 87378 8342 8371* 8387 

70 87338 8348 8374* 8380 

71 87372 8332 8322* 8382 

72 87373 8321 8307** 8388 

21 87347 8330 8371** 8387 

 - 7 3333 78370 اإلمجالٕ

 تكبل اجلددذٓذ 82

 ٛااااا ت دعل8320 8378 8342 87383 15

 ٛااااااادعل8388 **8307 7388 87347 73

 ٛااااا ت دعل8313 -8301 8317 87307 29

 ٛااااااادعل8388 **8302 8347 87382 28

 ٛااااااادعل8388 **8303 7388 87380 27

 ٛااااااادعل8388 **8307 87374 87307 22

 ٛااااااادعل8388 **8324 8322 87371 20

 ٛاااا ت دعل83800 8377 8320 87307 35
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 - 7 81301 72328 اإلمجالٕ

 حتددنل اإلحباط 80

80 87337 87387 8372* 8387 

 ااٛااادعلا

78 87321 87380 8320* 8387 

77 87340 87378 8301** 8388 

77 87387 834 8307** 8388 

72 87323 8342 8371* 8387 

72 87302 8331 8307** 8388 

 - 7 80322 77334 اإلمجالٕ

    ( ال تٕجذ داللٛ.  (   8380علذاللٛ   ٝ( وظتٕ* (       8387علذاللٛ   ٝ(  وظتٕ**    
( ٌالحأ  ُ وواي  كشع  وكٗ غ وظتٕٝ علطىٕ" وو وال  عستب طّ  80وَ ياله عجلذٔه سقي  

( 8302  8377( حٗث تشعٔحت  ر  8380(  ٔ  8387وظتٕٝ علذاللٛ    لذسجٛ علهمٗٛ لمىكٗ غ وكبٕلٛ عٍذ 
علذعيم٘ لمفكشع   ٖٔمتنذ متتب وواي علفكشع   ذسجٛ وكبٕلٛ وَ عل ذم  تظ معالِٔزع هللكل دسجٛ وكبٕلٛ وَ 

(  هُ وو وال  عستب طّ  ن ٌت ضوٗفٛ ٔرلو عمٜ علتٕعل٘ 27،20، 74، 70، 70، 1 0و  عذع علبٍٕد  
(  ٔ 8387( ِٔ٘ قٗي  ت دعلٛ عٍذ وظتٕٝ علذاللٛ  8371،8377، 8301، 8378،8373، 8382  8377 
( 21(  كشٚ وٕصعٛ عمٜ عٕعومّ  ع س وٛ  ذال وَ  74( مم  عطتٕج  حز ّ  لٗ بح عذد علفكشع   8380 

  كشٚ.
نى  ن حظ ت وو وال  عستب   نن ع ون وَ عٕعون وكٗ غ وظتٕٝ علطىٕ"   لذسجٛ علهمٗٛ لمىكٗ غ 

 ٔعجلذٔه علت ل٘ ٖٕضح رلو:
بريطٌْ ّالذسج٘ الهلٔ٘ ّمظتْٚ الذالل٘  ستباطاالامل ٔاسٖ ّم امل  ّاالحنشافميجل املتْطط احلظابٕ  (:06) سقه ذّلداجل

 اإلحصأٜ٘

املتْطط  ال ْامل الشقه
 احلظابٕ

 حنشافاال
 امل ٔاسٖ

 مظتْٚ الذالل٘ م امل بريطٌْ

87 
 التفاؤل
 70303 82320 8338** 8388 

 ٛدعلا
 املكذسٗ علٙ ّضع األٍذاف 87

78373            

 

 

80384 8328** 8388 

 8388 **8327 82371 72342 تكبل اجلذٓذ 82

 8388 **8327 87347 77347 حتنل اإلحباط 80
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( ٌالحااأ  ُ هٗااب وواا وال  عستباا     واا د وكٗاا غ وظااتٕٝ علطىاإ" وااب     81وااَ ياااله عجلااذٔه سقااي   
قااٗي دعلااٛ عٍااذ وظااتٕٝ     ( ٔنمااّ 8338  8328لمىكٗاا غ قٕٖااٛ  حٗااث تشعٔحاات  اار     علذسجااٛ علهمٗااٛ  

 ( مم  هللكل عتظ م علوٕعون.8387علذاللٛ  
 الجبات: -1-4-2

 ن حظ ت وو ون علثب   وَ ياله:
 ( م امل الجبات ألفا نشّىباخAlpha Kronback :) 

 علت ل٘ :ٔعلزٙ وَ ياللْ هللظ  وو ون علتىٗٗض لهن طمتعه ٔرلو ٔ ل عجلذٔه 
 ميجل املتْطط احلظابٕ ّالتبآً ّم امل التنٔٔض ّم امل الجبات لهل بيذ ّم امل الجبات الهلٕ (:07) سقه ذّلداجل

م امل الجبات  م امل التنٔٔض التبآً املتْطط احلظابٕ الشقه
 ألفا نشّىباخ

α 

قبل حزف 
البيْد الػري 

 دال٘

α 
ب ذ حزف 
البيْد الػري 

 دال٘
87 22370 40341 8307 8327 

83200 83220 

87 22370 42341 8322 8322 

82 22310 788302 8370 8320 

04 22301 782304 8387 8320 

80 22318 788304 8373 8320 

06 20337 780310 83884- 8320 

82 22381 4233 8320 8322 

83 22307 787380 8372 8320 

84 27338 788371 8320 8322 

78 22327 788342 8372 8322 

77 22377 44340 8371 8320 

77 27333 787337 8372 8320 

72 27330 787320 8373 8320 

70 22317 788311 8378 8320 

15 22322 787372 8378 8320 

71 22370 788371 8370 8320 

72 22372 44377 8320 8320 

73 27323 788384 8320 8322 

74 22378 44311 8372 8322 

78 22311 43313 8370 8322 

77 22302 40330 8322 8322 

77 22307 43380 8327 8320 

72 22312 788337 87372 8322 

24 27343 787327 8378  8322 

70 22347 788382 8372 8320 

71 22372 44322 8372 8320 

72 22330 44337 8320 8320 

83200 83220 

73 22307 4201 8322  8322 

29 22348 781374 8378- 8320 

28 22323 42337 8321 8322 

27 22322 41371 8308 8322 
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32 22332 787300 8380 8320 

22 22388 44300 8321 8322 

20 22371 44318 8327 8322 

35 27343 787304 8370 8320 

21 22308 787320 8373 8320 

( ِٔزع و  ٖمتنذٓ 8320  ٖظ ٔٙ  Alpha( ٌالحأ  ُ قٗىٛ وو ون علثب    82وَ ياله عجلذٔه سقي  
(  هُ 20 27، 74، 70، 70، 1، 0وو ون علتىٗٗض ملواي علبٍٕد  ِٔزع هللكل دسجٛ وكبٕلٛ وَ علثب   و  عذع علبٍٕد  

( ِٔ٘ قٗي  ت 8370، 8380،-8378،8378، 8378 ،8384، 8387  متٗٗضِ  ن ٌت ضوٗفٛ عمٜ علتٕعل٘: وو وال 
يبت عذً صذقّ   ( ٔٔجٕد  ون علبٍٕد علظ لبٛ  ِٔ٘ ٌفع علبٍٕد مت و  عل 8370دعلٛ وَ ياله عذً   ٔصِ   

( عب سٚ  ٔحظ ت وو ون 74علذعيم٘  لٗ بح عذد علفكشع  يف عملكٗ غ  وذ حز ّ    تظ معالوَ ياله وو ون 
 (.8322ذ حز ّ  لٗ بح  علثب    لف  نشٌٔب خ  و

 :٘ٔم امل الجبات عً طشٓل التحضٜ٘ اليصف 

لبٍٕد حٗث ن  ضٟٛ  كشع  عملكٗ غ إىل جض َٖ  عجلضٞ ع ٔه رثن علبٍٕد علفشدٖٛ  ٔعجلضٞ علث ٌ٘ رثن ع
 عَ طشٖل وو دلٛ   تطُٕ  شعُٔ  ٔرلو ٔ ل عجلذٔه علت ل٘:  ستب  عالعلضٔجٗٛ يي ت  ٗح وو ون 

 للنكٔاغ بني دسجات البيْد الفشدٓ٘ ّدسجات البيْد الضّجٔ٘ ّالذسج٘ الهلٔ٘ ستباطاالامل (: ميجل م 08)دذّل سقه اجل

( 83042(  اار علبٍاإد علفشدٖااٛ ٔعلضٔجٗااٛ ٖظاا ٔٙ     r(  ُ وو واان عالستباا     83عجلااذٔه  وااَ ٌالحااأ 
  شعُٔ  ن آلت٘:   طبتو ُ( ٔ ت  ٗح وو ون عالستب   نو دلٛ  8387عٍذ وظتٕٝ علذاللٛ  

       
       

       
   

س 

س  
 علهمٗ نستب طىو ون 

 
  

 
 دالل٘ االستباط

 البيْد الضّجٔ٘ البيْد الفشدٓ٘
8347** 83320** 

 8388 8388 مظتْٚ الذالل٘

 38 38 عذد أفشاد ال ٔي٘

 

 

 البيْد الفشدٓ٘

7 05597** 

- 8388 

38 38 

 

 البيْد الضّجٔ٘

05597** 7 

8388 - 

38 38 
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 :امليَخ املظتدذو يف الذساط٘ -2
 «.جمىٕعٛ علوىمٗ   ٔع طٕع  عل  ٖتبوّ  علب حث  جلٗٛ حتكٗل حبثْ»ٖوشف عملٍّج  أٌْ: 

 .(119، ص 2002سػٔذ صسّاتٕ،                                                                      
 طمٕت لمتفهت ٔعلوىن ٖوتىذٓ علب حث لتٍاٗي   ه سٓ ٔحتمٗمّ   ٔ  لت ل٘ علٕصٕه إىل ٌت ٟج  »ٖوشف  أٌْ: ٔ

 (.33، ص2000)سحبٕ مصطفٙ علٔاٌ ّآخشٌّ، .«ٔحك ٟل ووكٕلٛ حٕه علا ِشٚ وٕضٕع علذسعطٛ 
وب إىل عيتٗ س عملٍّج عل  ٗح لهن وؼهمٛ ٔعلزٙ ٖوتىذ  ٔال عمٜ طبٗوٛ عملؼهمٛ  ٔمت ػٗ   طتٍ دٔ  ال
ّج عملظت ذً ِٕ عملٍّج ٔعالقتْ نظتٕٝ علطىٕ"  هُ عملٍ عالجتى ع٘علذسعطٛ ٔعل  تب ث يف علكمل  طبٗوٛ ِزٓ
دسعطٛ علٕعقب  ٔ علا ِشٚ نى  تٕجذ   لٕعقب  » ستب ط٘   عتب سٓ  ٌظ  وٍّج  زٓ علذسعط   ِٕٔ:علٕصف٘ عن

 (.319، ص2007ْٓطف عبذ األمري طباج٘،  . « ٕصفّ  ٔصف  دقٗك  ٖٔورب عٍّ  توبتع نٗفٗ   ٔ نىٗ  ئّٖت
 
 :دلتنع ّعٔي٘ الذساط٘  -3

جااضٞ وااَ جمتىااب علذسعطااٛ علاازٙ  ىااب وٍااْ علبٗ ٌاا   عملٗذعٌٗااٛ ِٔاا٘ توتاارب       »توااشف علوٍٗااٛ  أٌّاا :  
.       «جااضٞع وااَ علهاان  نوٍااٜ  ٌااْ تمتيااز جمىٕعااٛ وااَ   ااشعد عمتىااب عمااٜ  ُ تهاإُ ممثمااٛ متىااب علب ااث        

(.334، ص2007سػٔذ صسّاتٕ،                      

ٔناا   ُ علوٍٗاااٛ تتىثااان يف تالوٗاااز ي ٌٕٖااا   عملظاااٗمٛ   اااهُ عمتىاااب ع صااام٘ وااإصع عماااٜ وظااا حٛ  
ججلشع ٗااٛ ٔعطااوٛ  لاازع ن ععتىاا د علوٍٗااٛ علوٍكٕدٖااٛ يف عيتٗاا س عٍٗااٛ علذسعطااٛ  حٗااث توااشف علوٍٗااٛ علوٍكٕدٖااٛ    

ِاإ عمىٕعااٛ  ٔ عل ااة  يتٗاا سعال ّٗاا  عؼاإعٟٗ   حبٗااث ٖهاإُ عٍ ااش   يتٗاا سعالعلوٍٗااٛ علاا  ٖااتي  » أٌّاا : 
  (.226،ص2009)ذلنذ خلٔل عباغ،. «ٔلٗع علفشد 

 حظ  عجلذٔه علت ل٘: ٛوبٍٗ ( ي ٌٕٖ  78ٖٔبمغ عذد علوٍ قٗذ  علث ٌٕٖ     نذٍٖٛ عملظٗمٛ  
 الجاىْٓات املتْاجذٗ ببلذٓ٘ املظٔل٘.:(09)جذّل سقه 

 
 اطه الجاىْٓ٘ الشقه الجاىْٓ٘ اطه الشقه

 عبذ عمٗذ وضٖ ُ 6 عثى ُ  َ عف ُ 1
 ع شعِٗي  َ ع  م  علتىٗى٘ 7 ج  ش  َ حٗ ُ 2
 عبذ ع   َ وظوٕد 8 نىذ علؼشٖة عوظ عذٖٛ    3
 7417جٕٖمٗٛ  0ح٘  9 صال" علذَٖ ع ٖٕ ٘ 4
 عبذ عمٗذ عالِي 10 عملكشٙ هلل٘ رذ  َ نىذ    5
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حبٗث ن عيتٗااا س علث ٌٕٖااا   عملوٍٗاااٛ  ٕحاااذع   طشٖكاااٛ عؼااإعٟٗٛعلوٍ قٗاااذ  ٔ واااَ عل عاااذد ن عيتٗااا س ٔقاااذ 
ع صاام٘  علث ٌٕٖاا  ( ٔٔضااب ع سقاا ً يف    عمتىاابتااشقٗي   ااشعد   وااَ ياااله   لذسعطااٛ عااَ طشٖاال علكشعااٛ   

 .تظتهىن علوذد عملٍ ط  ٜٖتي ط   ع سق ً حتحٗث ص  صٍذٔم ي
ق  صاا   متثاان علث ٌٕٖاا   عملوٍٗااٛ   لذسعطااٛ  ُ عمتىااب علب ثاا٘ ناابت ٔ  ُ علوٍٗااٛ     (80)ٔقااذ ن طاا   

 .%78علٍّ ٟٗٛ لتالوٗز علظٍٛ علث ٌٗٛ ي ٌٕٙ ممثمٛ ٔتتة ٔص 
( تمىٗااازع 202( تمىٗااازع ٔ تمىٗااازٚ واااٍّي  370 علظاااٍٛ علث ٌٗاااٛ يااا ٌٕٙ تالوٗاااز عاااذد ماااغ حٗاااث 

 ع صم٘:تىب ( تمىٗزٚ  ٔعجلذٔه علت ل٘ ٖٕضح تٕصٖب عم002ٔ 
 حظب الجاىْٓات الذساط٘ (: ٓبني تْصٓع دلتنع10اجلذّل سقه )             

 

 اجملنْع اإلىاث الزنْس الجاىْٓات الشقه

 771 772 784 املكشٖ حيٕألذ بً ذلنذ  1

 707 37 14 عبذ اهلل بً مظ ْد 2

 700 707 42 مظاعذٓ٘ا ذلنذ الؼشٓف 3

 742 782 31 عبذ اجملٔذ مضٓاٌ 4

 370 002 202 اجملنْع 

 
 طتطالعٗٛعالٍٛ حظ  عجلٍع ٔعلت  ة لمذسعطٛ ن عيتٗ س علوٗ علذسعطٛتىب مٔق ذ عيتٗ س عٍٗٛ والٟىٛ 
 ٔع ط طٗٛ حظ  عجلذٔه علت ل٘:
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 ّ٘األطاطٔ االطتطالعٔ٘جليع ّالتدصص مً خالل الذساط٘ ( ٓبني اختٔاس ال ٔي٘ حظب ا11اجلذّل سقه: )
 

 الجاىْٓات

 اجملتنع األصلٕ
عذد 

التالمٔز 
 ال لنٔني

عذد 
التالمٔز 
 األدبٔني

عذد التالمٔز يف الذساط٘ 
 طتطالعٔ٘اال

عذد التالمٔز يف الذساط٘ 
 األطاطٔ٘

 مخ إىاث رنْس مخ إىاث رنْس  مخ إىاث رنْس

 78 78 21 708 771 772 784 املكشٖ

ع77
*

 

78 78 

 ع 78

أ 3
**

 أ 78 

78 08 

نب َعبذ الل
 78 78 18 47 707 37 14 مظ ْد

 ع70

77 78 

 ع 78

 أ 77 أ 1

78 07 

ػشٓف 
 78 78 30 718 700 707 42 ٘امظاعذٓ

 ع 70

74 78 

 ع 78

 أ 74 أ 0

78 24 

عبذ اجملٔذ 
 72 82 11 772 742 782 31 مضٓاٌ

 ع 78

78 78 

 ع 78

 أ 78 أ 78

78 78 

 02 22 731 073 370 002 202 اجملنْع

 ع 07

80 80 

 ع 38

 أ 38 أ 74

38 718 

 
 ( لموٍٗٛ علٍّ ٟٗٛ.74 10وَ عمتىب ع صم٘ ن متثٗمّ   ٍظبٛ   ممثمٛيتٗ س عٍٗٛ ٔال

  

                                                 
*

 5 تخصص علمي3
**

 5 تخصص أدبي3 
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 ٔعلؼهن علت ل٘ ٖٕضح طشٖكٛ عيتٗ س علوٍٗٛ علٍّ ٟٗٛ:
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 ( ْٓضح طشٓك٘ اختٔاس ال ٔي٘ اليَا01ٜ٘ٔالؼهل سقه: )

 ٔز ّتلنٔزٗددتلن 814

 -اجملتنع األصلٕ-  

 تلنٔز ّتلنٔزٗ           80
 - طتطالعٔ٘الذساط٘ اال –

 إىاث457

 رنْس33

 رنْس357

 إىاث47

 تلنٔزا ّتلنٔز734ٗ

 إىاث410 رنْس324

 تلنٔز ّتلنٔز160ٗ

 –لذساط٘ األطاطٔ٘ ا –(19565٪)

 إىاث80 رنْس80

تلنٔزٗ  40
 علنٕ

تلنٔزٗ  40 تلنٔز علن40ٕ
 أدبٕ

 تلنٔز أدبٕ 40



 للذساط٘ الفصل اخلامع                                                                 اإلجشاٛات املٔذاىٔ٘  

 

 31 

 :دلاالت الذساط٘ -4
وتٕعجااذٚ نذٍٖااٛ عملظااٗمٛ  (78وااَ  صاان   ( ي ٌٕٖاا   80ن إجااشعٞ علذسعطااٛ  أس وااٛ   اجملددال املهدداىٕ:   4-1
 عمٜ علتٕعل٘: - مذٖٛ عملظٗمٛ –
 نتااإ ش  87 ٖااإً  يف ع تت حّااا ن ٘ علٍااابالٞ   حباااي ٌٕٖاااٛ  راااذ  اااَ نىاااذ هللااا٘ عملكاااشٙ ٔعلٕعقواااٛ    -

( 200  ٖبماااغ عاااذد علتالوٗاااز عملتىذسطااار  ّااا  :      (73888ً ت ٛ ٔتكاااذس وظااا حتّ  عنه لٗااا 7424
 تمىٗز.( 771   علث ٌٗٛ ي ٌٕٙ  ٗكذس تتمىٗزع   و  عذد تالوٗز علظٍٛ 

تكاااذس وظااا حتّ  ،  7432  ن ع تت حّااا  طاااٍٛ   طشٖااال علااارباي ٌٕٖاااٛ عباااذ ع   اااَ وظاااوٕد علٕعقواااٛ   -
ٖٔكااذس  (  تمىٗااز118 واا  عااذد علتالوٗااز عملتىذسطاار  ّاازٓ علث ٌٕٖااٛ  ٗكااذس ت:        ً( 78388)عنه لٗااٛ 

 ( تمىٗز.707 : عذد تالوٗز علظٍٛ علث ٌٗٛ ت
   ت  ااب عمااٜ 7882وظاا عذٖٛ: تكااب  هػاابٗمٗ  عجلذٖااذٚ ن ع تت حّاا  يف  طاابتىرب   عي ٌٕٖااٛ نىااذ علؼااشٖة   -

( تمىٗااز ٖذسطااإُ   لظاااٍٛ  700( تمىٗااز  واااٍّي   483وااا (  ٖبمااغ عاااذد تالوٗااازِ     70283وظاا حٛ   
 علث ٌٗٛ ي ٌٕٙ .

  ٔتكاااذس 7882طااابتىرب ( وظاااهَ  ن ع تت حّااا  يف   288ي ٌٕٖاااٛ عباااذ عمٗاااذ وضٖااا ُ علٕعقواااٛ حبااا٘   -
( تمىٗااز   واا  عااذد   208واا ( ٖٔبمااغ عااذد علتالوٗااز عملتىذسطاار  ّاا         3437وظاا حتّ  عنه لٗااٛ ت   

 ( تمىٗز. 742تالوٗز علظٍٛ علث ٌٗٛ ي ٌٕٙ  ٗكذس ت  
 اجملال الضماىٕ:  4-2

٘ ن تطبٗاال عنجااشعٞع  عملٗذعٌٗااٛ ياااله ٌّ ٖااٛ ػااّش جاا ٌف٘ ٔ ذعٖااٛ ػااّش واا سغ وااَ علف اان علذسعطاا  
إجااااشعٞ علذسعطااااٛ ( حٗااااث ن 7877 -7877ع ٔه ٔعلثاااا ٌ٘ لمتومااااٗي علثاااا ٌٕٙ لمىٕطااااي علذسعطاااا٘    

هٕو ٖٛ  دٔع  (  ٔ واااذ علت كااال واااَ ع  ااا ٟة علظاااٗ 7877يف ٌّ ٖاااٛ ػاااّش جااا ٌف٘    طاااتطالعٗٛعال
 (7877علذسعطااٛ ع ط طااٗٛ ياااله ٌّ ٖااٛ ػااّش  ٗفااشٙ ٔ ذعٖااٛ ػااّش واا سغ      جااشعٞع إعلكٗاا غ ن تطبٗاال 

 ٔوكٗ غ وظتٕٝ علطىٕ" عمٜ عٍٗٛ علذسعطٛ . عالجتى ع٘رلو  تطبٗل نن وَ وكٗ غ علكمل ٔ
 اجملال البؼشٖ:   4-3

( ي ٌٕٖاا   80عملوٍٗاإُ   لذسعطااٛ عع لٗااٛ ِااي عٍٗااٛ وااَ تالوٗااز علظااٍٛ علث ٌٗااٛ ياا ٌٕٙ وااَ  س وااٛ          
( تمىٗااازع ٔ 38  ( تمىٗااازع ٔتمىٗاازٚ واااٍّي 718خمتاا سٚ عؼااإعٟٗ  وااَ وذٍٖاااٛ عملظااٗمٛ  ٔعملكاااذس عااذدِي      

 ( تمىٗز لمت  ة ع د ٘ لهال عجلٍظر.08( تمىٗز لمت  ة علومى٘ ٔ  08( تمىٗزٚ  كٕعً  38 
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 :أدّات الذساط٘ -5
 :متثمت  دٔع  علذسعطٛ عع لٗٛ يف  دعتر  ط طٗتر

 : االجتناعٕمكٔاغ الكلل -5-1
 ّصف املكٔاغ: -5-1-1

ك ٖٗع عل  ٔضوت (  ٔ وذ وشعجوٛ  ون عمل7443سضٕعُ  طٍٛ  ق ً  هعذعد عملكٗ غ علذنتٕس  ط وش هٗن 
ٕ  ٔعلذسعط   عملشتبطٛ   لكمل عمٜ ع طش علٍاشٖٛ ٔعلب  طالعٔعاللذٝ علتالوٗز  عالجتى ع٘لكٗ غ علكمل 
 ن ععتى دٓ. عالجتى ع٘

( عٕعون ِ٘: ع عشعض عجلظذٖٛ  صوٕ ٛ علتٕعصن 80(  كشٚ وٕصعٛ عمٜ  74ٖتهُٕ عملكٗ غ وَ  
ٛ  تؼتت ع  ه س ٔعذً علثكٛ   لٍفع  حٗث ٖتهُٕ عملكٗ غ عالجتى عٗ عَ علٍفع  ع ٕف وَ عملٕعقة ٔعلتوبت
 (  ذعٟن ِ٘ عمٜ علتٕعل٘:  ذسجٛ نبتٚ جذع   ذسجٛ وتٕططٛ   ذسجٛ قمٗمٛ  ال  ػوش إطالق .80وَ  

( دسجٛ  حٗث 771( دسجٛ  و  علذسجٛ علومٗ   تبمغ  74حٗث تكذس علذسجٛ علذٌٗ  لمىف ٕص ت  
( عمٜ علبذعٟن علظ  كٛ عمٜ علتٕعل٘  ٔ ىب ع سق ً   طت ذعً علذسجٛ 7، 7، 2، 0ٖوطٜ عملف ٕص دسجٛ  

 علهمٗٛ لمفشد عمٜ عملكٗ غ  ٔعجلذٔه علت ل٘ ٖٕضح تٕصٖب علفكشع  عمٜ عملكٗ غ:
 

 حظب عْاملُ اخلنظ٘ االجتناعٕعذد ّأسقاو فكشات مكٔاغ الكلل ( ْٓضح 12اجلذّل سقه: )

 
 أسقاو الفكشات عذد الفكشات ال ْامل 

 28-26-23-19-17-15-12-03 83 األعشاض اجلظذٓ٘ 01

02 
ص ْب٘ التْاصل ّالت بري عً 

 29-27-25-24-21-14-13 82 اليفع

 16-10-09-07-05-04-01 82 ٘االجتناعٔاخلْف مً املْاقف  03

 20-08-06-02 80 تؼتت األفهاس 04

 22-18-11 82 عذو الجك٘ باليفع 05
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 اخلصاٜص الظٔهْمرتٓ٘ للنكٔاغ:-5-1-2
 ق ً علب حث حبظ ت صذم عملكٗ غ عَ طشٖل: 

وب ق ٟىٛ  عالجتى ع٘ ر وكٗ غ علكمل  عالستب  حٗث ق ً علب حث حبظ ت وو ون صذم احملو:  -
ِٕٔ وو ون عستب   دعه عٍذ وظتٕٝ علذاللٛ ( 8324 ٖٔمٕ ٘  عملش وٛ لمىٗن علو   ٘ إىل وو ون عستب   وكذعسٓ  

 .عالجتى ع٘ذم تالصو٘ وشتفب ملكٗ غ علكمل ( ِٕٔ ٖؼت إىل ص8387 
حٗث ق ً علب حث حبظ ت قٗي عستب   علبٍذ   لذسجٛ علهمٗٛ لمىكٗ غ  ٔن ٌت الذاخلٕ للنكٔاغ:  تظاماال -

علذعيم٘  تظ معالٍٗٛ نهن  ع وش علزٙ ٖؼت إىل (   لٍظبٛ لمو8322وو وال  عالستب   هٗوّ  ٔعقوٛ  ٕم  
 لمبٍٕد ٔ ٌّ  تكٗع مسٛ ٔعحذٚ إىل حذ  وٗذ.

  و  يب   عملكٗ غ  كذ ن حظ  ْ وَ طشف علب حث عَ طشٖل: 
( 81حٗث طبل علب حث ِزع عملكٗ غ يف   تر خمتمفتر ٖف ن  ٍّٗى  حٕعل٘  التطبٔل ّإعادٗ التطبٔل:  -

 ( ِٕٔ ٖؼت إىل يب   جٗذ لمىكٗ غ.8320عالستب     تطُٕ   ر دسج   علتطبٗكر   ط  ٗب  ٔ مغ وو ون 
( ِٕٔ وو ون 8348حٗث  مغ وو ون علثب     طت ذعً  وو دلٛ طبتو ُ  شعُٔ   طشٓك٘ التحضٜ٘ اليصفٔ٘:  -

 يب   وشتفب.
 وشتفب لمىكٗ غ.( ِٕٔ ٖؼت إىل وو ون يب   8347 مغ وو ون  لف   م امل ثبات ألفا نشّىباخ:  -

 . (64، ص2007) الصادٗ طاليب، 
 مكٔاغ مظتْٚ الطنْح: - 5-2
(  ٖٔتهُٕ 7880ق ً  هعذعد ِزع عملكٗ غ نن وَ  ووٕض ٔعبذ علواٗي  طٍٛ  ّصف املكٔاغ: -5-2-1

( عب سٚ وٕصعٛ عمٜ  س وٛ   و د ِ٘: علتف ؤه  عملكذسٚ عمٜ ٔضب ع ِذعف  تكبن عجلذٖذ 21عملكٗ غ وَ  
، 7، 2علت لٗٛ  دعٟى   نثتع   حٗ ٌ   ٌ دسع(  حٗث توطٜ علذسج     ُعنحب    ٔرلو وَ ياله ع ٔصعٔحتىن 

( ٔت عٔ" علذسجٛ 21، 27، 28، 72، 1( عمٜ علتٕعل٘  ٔتوهع ِزٓ علذسج   يف علبٍٕد علظ لبٛ ِٔ٘:  8، 7
 (7833 -8علهمٗٛ لمىكٗ غ و   ر  
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 عملكٗ غ عمٜ   و دٓ ع س وٛ:ٔعجلذٔه علت ل٘ ٖٕضح تٕصٖب  كشع  
 ( ميجل تْصٓع فكشات املكٔاغ علٙ أب اد13ِاجلذّل سقه: )

 

 األب اد الشقه
عذد 
 أسقاو الفكشات الفكشات

 27، 71، 70، 70، 74، 73، 72، 77، 77، 4، 2، 1 77 التفاؤل 01

02 
املكذسٗ علٙ ّضع 

 21، 72، 71، 70، 78، 3، 0، 2، 7، 7 78 األٍذاف

 20، 20، 22، 27، 28، 74، 73، 70 83 اجلذٓذتكبل  03

 72، 72، 77، 77، 78، 0 81 حتنل اإلحباط 04

 
 ق ً علب حث حبظ ت صذم عملكٗ غ عَ طشٖل:اخلصاٜص الظٔهْمرتٓ٘ للنكٔاغ: -5-2-2
 اار دسجاا     ااشعد علوٍٗااٛ عملظاات ذوٛ يف    ستباا  عالٔرلااو حبظاا ت وو واان  الصددذم املددشتبط باحملددو:   -

علثباا   عمااٜ عملكٗاا غ عجلذٖااذ ٔدسجاا تّي عمااٜ عطااتبٗ ُ وظااتٕٝ علطىاإ" لمشعػااذَٖ عمل ااىي وااَ طااشف      
( مماا  ٖؼاات إىل متتااب عملكٗاا غ  8331وظاا ٖٔ    ستباا  عال   هاا ُ وو واان 7420  ن وٗمٗاا  عبااذ علفتاا " طااٍٛ  

 عملكٗ غ  وذٚ طشم نزلو.  ذسجٛ وٍ طبٛ وَ عل ذم ٔقذ متت علربٍِٛ عمٜ صذم
 اار دسجااٛ علبٍااذ ٔعلذسجااٛ علهمٗااٛ  ٔطشٖكااٛ عل ااذم    ستباا  عالوااَ ياااله الددذاخلٕ:  تظدداماالطشٓكدد٘  -

 علو وم٘.
  و  علثب    تي علت كل وٍْ وَ ياله طشٖكتر:  

ٔه  ٔقااذ ٔجااذ  ٔرلااو  وااذ  اا ٚ صوٍٗااٛ قااذسِ   طاابٕع ُ وااَ علتطبٗاال ع       التطبٔددل:  عددادٗإطشٓكدد٘  -
 ( 8323 ر علتطبٗكر ٖظ ٔٙ   ستب  عالعلب حث  ُ وو ون 

( ٔ ت  ٗح ِزع 8310 ر جضٟ٘ عملكٗ غ  ه ُ وظ ٖٔ    ستب  عالن حظ ت وو ون التحضٜ٘ اليصفٔ٘:  -
( ٔهٗب ِزٓ عملو وال  دعلٛ إح  ٟٗ  مم  8324 شعُٔ   صبح وو ون علثب   ٖظ ٔٙ   -علو ون نو دلٛ  طبتو ُ

 .( 170 -169، ص 2009)غالب بً ذلنذ علٕ املؼٔدٕ، ٖؼت إىل متتب عملكٗ غ  ذسجٛ وشتفوٛ وَ علثب  . 
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 الت ذٓالت اجملشاٗ علٙ املكٔاطني يف الذساط٘ احلالٔ٘:  -5-3
وااَ صااذم ٔيباا   ن   عالجتىاا ع٘ ٟة علظااٗهٕو ٖٛ ملكٗاا غ علكماال   وااذ قٗاا ً علب حثااٛ حبظاا ت ع  اا 
 (.74(  ذال وَ  72( لٗهُٕ عذد  كشع  عملكٗ غ  80  82حزف  ون علبٍٕد  ت علذعلٛ ِٔ٘   

( ٔعاااذد علفكاااشع  82نوٍاااٜ  ُ عاااذد علفكاااشع  عملٕجااإدٚ يف ع وااان ع عاااشعض عجلظاااذٖٛ  صااابح   
لتهاإُ علذسجااٛ علااذٌٗ   ( 81ٛ ٔعلااذيٕه  ّٗاا   صاابح   عالجتى عٗااعملٕجاإدٚ يف ع واان ع اإف وااَ عملٕعقااة  

 ( دسجٛ.783( دسجٛ ٔعلذسجٛ علومٗ   72لمىف ٕص  
( 20  74،27، 70، 70، 81، 80 واا    لٍظاابٛ ملكٗاا غ وظااتٕٝ علطىاإ"  كااذ ن عطااتبو د علبٍاإد        

 (  كشٚ.21( كشٚ  ذال وَ  74ِٔزع لوذً داللتّ   لٗهُٕ عذد  كشع  عملكٗ غ  
( ٔعااذد علفكااشع  عملٕجاإدٚ يف  وااذ  84لتفاا ؤه  صاابح  نوٍااٜ  ُ عااذد علفكااشع  عملٕجاإدٚ يف  وااذ ع  

( 80( ٔعااذد علفكااشع  عملٕجاإدٚ يف  وااذ تكباان عجلذٖااذ  صاابح    84عملكااذسٚ عمااٜ ٔضااب ع ِااذعف  صاابح   
 ( دسجٛ.87( دسجٛ ٔعلذسجٛ علومٗ  لمىف ٕص  8 كشع   لتهُٕ علذسجٛ علذٌٗ  لمىف ٕص  

 

 : اإلحصأٜ٘ لٔباألطا-6
 ٔع ط طااٗٛ طااتطالعٗٛعالٛ عااَ عطااتة       ااشعد علوٍٗااتر    ٔعلبٗ ٌاا   علٍ  اا  وااذ تفشٖااغ عملوطٗاا     

(  ٕعطااطٛ علتكٍٗاا    Spss18ٛ  عالجتى عٗااعلضوااشٚ عنح اا ٟٗٛ لموماإً    ذعًطاات   إح اا ٟٗ تّاا  متاات وو جل
 عنح  ٟٗٛ علت لٗٛ:

 عالجتىااا ع٘ٔعطااات ذوت لت ذٖاااذ طبٗواااٛ علكمااال    امل ٔددداسٖ:  حندددشافّاالاملتْطدددطات احلظدددابٔ٘   -
 ٔوظتٕٝ طىٕ" عٍٗٛ علذسعطٛ.

 ملوش ٛ وذٝ تب عذ   شعد علوٍٗٛ عَ وتٕططّ  ععظ  ٘.التبآً:  -
 عطت ذً يف حظ ت ع   ٟة علظٗهٕو ٖٛ  دعٚ علكٗ غ.م امل التنٔٔض:  -
لهاان وااَ علكماال ٔعلت   اار عطاات ذً لمهؼااة عااَ داللااٛ علفااشٔم  اار عجلٍظاار   (: T.testاختبدداس ) -

 طىٕ" لذٝ عٍٗٛ علذسعطٛ.ٔوظتٕٝ عل عالجتى ع٘
عطااات ذً يف حظااا ت ع  ااا ٟة علظاااٗهٕو ٖٛ  دعتااا٘      :Pearsonبريطدددٌْ   ستبددداطاالم امدددل  -
ٔوظااتٕٝ علطىاإ" لااذٝ عٍٗااٛ   عالجتىاا ع٘ٗاا غ ٔناازع يف علهؼااة عااَ علوالقااٛ عنستب طٗااٛ  اار علكماال    علك

 .علذسعطٛ
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 :خالص٘ جضٜٔ٘
 ح ااا ٟٗٛإواااٍّج والٟاااي ٔعٍٗاااٛ ممثماااٛ ٔ طااا لٗ   هتبااا ع يطااإع  علب اااث علومىااا٘ عملوشٔ اااٛ واااَ 

 وهااَ علؼااشٔع يف علذسعطااٛ ع ط طااٗٛ    وٍ طاابٛ  ٔعلتأنااذ وااَ ع  اا ٟة علظااٗهٕو ٖٛ  دٔع  علكٗاا غ       
ٔرلااو وااَ ياااله عااشض علٍتاا ٟج عو اان عمّٗاا  ٔحتمٗمااّ  ٔوٍ قؼااتّ  ٔرلااو يف ضاإٞ  شضااٗ   علذسعطااٛ     

 .ٔعلذسعط   علظ  كٛ عل     عالقٛ نٕضٕع علذسعطٛ
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 :متَيد
ط حّةةالعٔيمٗةةْلا ٌٍةةاللمتلغاٖةةٛل ةةنللةة ليمىةة٘لِةة٘لئمٗةةنلصلٍإةةاٟ لصضإٕ ةةنلضلّٗةةال ل ةةٕٞلصل   ةةٗا لصلةةي

لٜيمةةسةةٍٍا ولٌٔمةةرًلي  ةةالئمٗمٗةةالو ئةةاللمٍإةةاٟ لصلةةيلدٕ ةةمالضلّٗةةالصلر صسةةٛلصضٗرصٌٗةةٛلٔصلةةيل   ٖةةاللللل
يٍٗةةٛلوةةَلداوٗةةالثاةةيلصلاإٌٖةةا لصضإٕص ةةرٚلث مرٖةةٛلصضاةةٗمٛلعلٔثاسةةإإلرصًلٌةةةاًلصل  وةةٛلص حئةةاٟٗٛللمامةةًٕلللل

وةةَلصل   ةةٗٛللصثإةةرصٞا لئمٗمةةّالحاةةفلصل   ةةٗٔجمىٕيةةٛلوةةَلصلٍإةةاٟ لللصلإٕ ةةنلض متل(Spssٛل)صال إىايٗةة
ٔللصال رتصحةةا مجمةةٛلوةةَلللضلّٗةةالمتلدمةةرٖيللٔ ل ةةٕٞلصلٍإةةاٟ لصضإٕ ةةنلعلغاٖةةٛلصل   ةةٗٛلصلاةةاثاٛلللض لصألٔ 

لصآلااقلصل خاٗٛ.
ل
ل
ل
ل
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 عرض وحتليل البياىات يف ضوء الفرضيات
 :يف ضوء الفرضية األوىلومياقشتَا عرض وحتليل البياىات  -1

ٔواةةإٕٝلصلوىةةٕ للصال إىةةاي٘ثةةالصلممةة للضحئةةاٟٗاقصلةةٛللسةةال ٛليمةةٜلٔ ةةٕقليا ةةٛلصألٔ دةةٍالصل   ةةٗٛل
للرٝليٍٗٛلصلر صسٛعلٔوَلخاهلئمٗنلصل ٗاٌا لدٕ مٍالض لصلٍإاٟ لصض ٍٗٛل لصجلرٔهلصلإال٘:

ومشتوى الطنوح  االجتناعياإلحصائية للعالقة بني الكلل  بريسوٌ والداللة رتباطاال(: يوضح معامل 14اجلدول رقه )
 ا لدى عيية الدراسة.نوأبعادٍ

أبعاد مكياض الكلل 
 االجتناعي

  مكياض مشتوى الطنوح
أبعاد مكياض 

مشتوى 
 الطنوح

ل

 االجتناعيمكياض الكلل 

ـم
مشت

ض 
يــا

ك
ــ

طن
ى ال

و
ــ

 وح
هل

ن
 

معامل 
 بريسوٌ

مشتوى 
 الداللة

معامل 
 بريسوٌ

مشتوى 
 الداللة

 -**72.0 األعراض اجلشدية
7277 
 -**7297 التفاؤل دال

7277 
 دال

صعوبة التواصل 
 اليفصوالتعبري عً 

7299**- 
دا7277
 ل

املكدرة على 
 وضع األٍداف

7290**- 
7277 
 دال

اخلوف مً املواقف 
ة والدخول االجتناعي

 فيَا
72.3** 

دا7277
 ل

 -**72.7 تكبل اجلديد
دا7270
 ل

 -**72.0 تشتت األفهار
7277 
 حتنل اإلحباط دال

72.0**- 
7270 
 دال

 -**7290 عدو الثكة باليفص
دا7277
 ل

معامل  -
 االرتباط

مشتوى 
 الداللة

  -**8338 نهل االجتناعيـل لـكـكيـــاض الـم
8388           
 دال

ل(ل7200(=)7270صلراللٛل)واإٕٝل(لل,لل ٗىٛل) (يٍرل72.7(=)ل7270صلراللٛل)واإٕٝل ٗىٛل) (ليٍرللل
ل(لٌاحظ:09وَلخاهلصجلرٔهل  يل)

  صلوىةةٕ علحٗةة للٔومٗةةاقلواةةإٕٝلصال إىةةاي٘ثةةالومٗةةاقلصلممةة للضحئةةاٟٗاقصلةةٛللٛٔ ةةٕقليا ةةٛلسةةال
ٔلومٗةةاقلواةةإٕٝلصلوىةةٕ لصل مةة٘للصال إىةةاي٘ل"ثريسةةُٕ"لضمٗةةاقلصلممةة لصال د ةةا ثمػةةال ٗىةةٛلوااوةةنل

(لوما ٌةةٛلوةةمل ٗىةةٛلوااوةةنللل7270(لِٔةة٘ل ٗىةةٛلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝليٍةةرلواةةإٕٝلصلراللةةٛل)للللل-7290)
 (.72.7صجملرٔلٛلٔصليلثمػال)لصال د ا 
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 ٔومٗةةاقلواةةإٕٝلصلوىةةٕ علحٗةة للصال إىةةاي٘ثةةال ةةنل ثاةةاقلومٗةةاقلصلممةة لل ٛلٔ ةٕقليا ةةٛلقصلةةٛلسةةال
(ل-7299(لٔلم اةةةرلصلاةةةاٌ٘ل)ل-72.0)لصال إىةةةاي٘ لصل اةةةرلصألٔهللمممةةة للثمػةةةال ٗىةةةٛلوااوةةةنلص د ةةةالل

(لٔصل اةةةرلصسةةةاو لل-72.0(عل وةةةالصل اةةةرلصل صثةةةملا اٌةةةال ٗىإةةةْلداةةةأٙل)للل72.3ٔلم اةةةرلصلاالةةة ل)ل
 (.7270صلراللٛل)(لِٔ٘ل ٗيلقصلٛليٍرلواإٕٝل-7290)

 علحٗةة لصال إىةةاي٘اقلواةةإٕٝلصلوىةةٕ لٔومٗةةاقلصلممةة لٔ ةةٕقليا ةةٛلقصلةةٛلسةةال ٛلثةةال ةةنل ثاةةاقلومٗةة
(ل-7290(لٔصل اةةةرلصلاةةةاٌ٘ل)-7297لم اةةةرلصألٔهلضاةةةإٕٝلصلوىةةةٕ ل)للصال د ةةةا ثمػةةةال ٗىةةةٛلوااوةةةنلل

صلراللةةٛل(لِٔةة٘ل ةةٗيلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝللل-72.0(ل وةةالصل اةةرلصل صثةةملا اٌةةال)لل-72.7ٔصل اةةرلصلاالةة ل)ل
ٔومٗةةاقللصال إىةةاي٘ٛلقصلةةٛلي اةةٗٛلثةةالومٗةةاقلصلممةة للللعِةةاصلوةةالٖةةرهليمةةٜلٔ ةةٕقليا ةةلللل(7270)

 علِٔةةاصل صقلواةةإٕٝلصلوىةةٕ لٔصلا ةةلللصال إىةةاي٘لوىةةٕ عل ٙل ٌةةْل مىةةالٌمةةالصلممةة للللواةةإٕٝلص
 .ٖاينل  ٕهلصل   ٗٛلصألٔ 

 ٗةة لِةةراالِٔةةآلصلٍإٗ ةةٛلدإ ةة لوةةملوةةالدٕ ةةمالضلٗةةْلق صسةةٛل"غالةةفلثةةَل ىةةرليمةة٘لصض ةةٗإل٘"لحلللل
صلر صسةةٛلض لوا اةةٛلصلاا ةةٛلثةةال مةة لصضاةةإم نلل ةةنلوةةَلاايمٗةةٛلصلةةاص لٔواةةإٕٝلصلوىةةٕ للةةرٝليٍٗةةٛللل
وةةَل اواةةٛلصلوةةاٟ علٔوةةَلصلٍإةةاٟ لصلةةيلدٕ ةةمالضلّٗةةالٔ ةةٕقليا ةةٛلسةةال ٛل ص لقاللةةٛلضحئةةاٟٗٛلثةةاللل

 ق  ا لصلوابل ل م لصضاإم نلٔق  ادّيل لواإٕٝلصلوىٕ .

ل: الثاىيةيف ضوء الفرضية ومياقشتَا  عرض وحتليل البياىات -2
ياهللرٝليٍٗٛلصلر صسٛعلٔوَلخاهلئمٗنلصل ٗاٌا للصال إىاي٘صلمم للٝواإٕيمٜل ُللصلااٌٗٛدٍالصل   ٗٛل
 صلٍإاٟ لصض ٍٗٛل لصجلرٔهلصلإال٘:دٕ مٍالض ل

 لنكياض.لوأنرب وأصغر قينة والدرجة الهلية املعياري  حنرافواال(: يوضح املتوسط احلشابي 15جدول رقه )

 األبعاد الرقه
املتوسط 
 احلشابي

 االحنراف
 املعياري

أنرب 
 قينة

أصغر 
 قينة

الدرجة 
 الهلية

 99.277. 70 0. 79209 092.9 األعراض اجلشدية 70

 00277.. 70 0. 73239 .0.20 صعوبة التواصل والتعبري عً اليفص .7

 03.0277 .7 9. 79279 0.2.0 ة والدخول فيَااالجتناعياخلوف مً املواقف  79

 09.3277 79 .0 7.2.3 70200 تشتت األفهار 79

 0790277 79 .0 7.2.9 7.207 عدو الثكة باليفص 70

 0277..3 0. 079 .0029 00200 لـــاض نهـيـكــامل

ل
ل  
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لقينة للنكياض نهل(: يوضح املتوسط احلشابي والتهرارات وأنرب قينة أصغر 82الشهل رقه )ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل

(لٌاحةةظل ُ:لصضإٕسةةسلصياةةاث٘للمىمٗةةاقل  ةةنلثمةةؼلل.7(لٔصل ةة نل  ةةيل)00وةةَلخةةاهلصجلةةرٔهل  ةةيل)ل
(لق  ةةةٛلٔ ٗىةةةٛلل079(لثمٗىةةةٛل ةةةتٝلٔ ةةةمالض ل)ل0277..3(لثر  ةةةٛل مٗةةةٛلٔ ةةةمالض ل)ل00200)

ثٍةةرلحيةةٕٙلل(ل0.حيإةةٕٙليمةةٜل)للصال إىةةاي٘(لق  ةةٛعلٔ ةةال ُلومٗةةاقلصلممةة لللل0. ةةػ ٝلٔ ةةمالض ل)ل
(لمتلدماةةةٗىْلحاةةةفلل070(لٔق  ةةةٛليمٗةةةالثمٗىةةةٛل)لل70(لثر  ةةةٛلقٌٗةةةالثمٗىةةةٛل)لل0،.، 9، 9صل ةةةرصٟنل)

ل إىاي٘لوإٕسس م لص(ل3.ض لل90( إىاي٘لوٍإل يع م لصل(99ض لل  (1صلإالٗٛ:لاال صجمل
ل إىاي٘لو د م.صل م (079ض لل07)

(لِٔةةاصل3.-90صجملةةاهل)(لاّةة٘لدمةةمل ةةىَللل00200ٔ ةةال ُل ٗىةةٛلصضإٕسةةسلصياةةاث٘ل ةةرلثمػةةال)لللل
وإٕسةةوٛللةةرٝل اةة صقلصلاٍٗةةٛعللةةالٖةةرهليمةةٜليةةرًلئمةة لصل   ةةٗٛلللللصال إىةةاي٘صلممةة للٖةةرهليمةةٜل ُلق  ةةٛ

وةةَل(%.0عِٔةةآلصلٍإٗ ةةٛل إمةة لوةةملوةةالدٕ ةةنلضلٗةةْل"سةةاو لمجٗةةنل  ةةٕصُ"لحٗةة لٔ ةةرل ُلٌاةة ٛل)صلااٌٗٛ
صآلخةة َٖلوإى  ةةهللحةةٕ ي لٛليٍةةروالٖ ةةا ُٔل ُلصٌإ ةةآلصال إىايٗةةابلٖ ةةا ُٔلثةةاسٕ لوةةَلصضٕص ةة لصلوةة

ثةةالٌإةةاٟ لصلر صسةةٛلٔصلر صسةةٛلصيالٗةةٛلض لخئةةاٟالصلاٍٗةةا لصضإلإم ةةٛل ليةةرقِاللللللصالخةةإا ٔ ةةرلٖ  ةةمل
ٕٖةةٛلٔ ئئةةّاعلحٗةة لط مةةالصلر صسةةٛلصلاةةاثمٛل لصض حمةةٛلصجلاواٗةةٛلٔصلر صسةةٛلصيالٗةةٛل لصض حمةةٛلصلااٌلللللللل

لٔثالض سلصلاٍٛلصلااٌٗٛلثإٌٙ.
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 :الثالثةيف ضوء الفرضية ومياقشتَا عرض وحتليل البياىات  -3
ليمةةٜل ُلواةةإٕٝلصلوىةةٕ ليةةاهللةةرٝليٍٗةةٛلصلر صسةةٛعلٔوةةَلخةةاهلئمٗةةنلصل ٗاٌةةا للللصلاالاةةٛدةةٍالصل   ةةٗٛل

 دٕ مٍالض لصلٍإاٟ لصلإالٗٛ:
للنكياضالهلية لوالدرجة املعياري وأنرب وأصغر قينة  حنرافواال (: يوضح املتوسط احلشابي16جدول رقه )

 الدرجة الهلية أصغر قينة أنرب قينة املعياري االحنراف املتوسط احلشابي األبعاد الرقه

 9000277 77 0. 792.3 03200 التفاؤل 70

 09.277. 79 0. 792.0 00200 املكدرة على وضع األٍداف .7

 00.277. 79 00 7.200 07270 تكبل اجلديد  79

 0030277 79 9. 7.203 00209 حتنل اإلحباط 79

 3097277 73 00 73237 .0320 لــاض نهـكيـامل

ل(: يوضح املتوسط احلشابي والتهرارات وأنرب قينة أصغر قينة للنكياض نهل83الشهل رقه )
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

لمىمٗاقل  نل رل(لٌاحظل ُل ٗىٛلصضإٕسسلصيااث٘ل79(لٔصل  نل  يل).0وَلخاهلصجلرٔهل  يل)
(لق  ٛلٔ ٗىٛل ػ ٝل00(علٔثمٗىٛل تٝلٔ مالض ل)3097277)ثر  ٛل مٗٛلٔ مالض لل(.0320ثمؼل)

، 0، .، 9(لثٍرلحيٕٙلصل رصٟنل)3.(لق  ا علٔ ال ُلومٗاقلواإٕٝلصلوىٕ لحيإٕٙليمٜل)73)ٔ مالض ل

ل(لمتلدماٗىْلحافلصجملاال لصلإالٗٛ:00ثمٗىٛل)(لٔق  ٛليمٗال7(لثر  ٛلقٌٗالثمٗىٛل)7
ل(00ض ل03) واإٕٝلطىٕ لوإٕسسع(ل00ض ل97ع)واإٕٝلطىٕ لوٍإل يل(3.ض ل7) واإٕٝلطىٕ لل

(لِٔاصلٖرهليمٜل ُل00 -03(لاّ٘لدممل ىَلصجملاهل).0320ٔ ال ُل ٗىٛلصضإٕسسلصيااث٘ل رلثمػال)علو د م
ل.صلاالاٛلإٕٝلصلوىٕ لياهللرٝل ا صقلصلاٍٗٛعللالٖرهليمٜلئم لصل   ٗٛوا
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 :الرابعةيف ضوء الفرضية ومياقشتَا عرض وحتليل البياىات  -4
ل للصل صثاٛدٍالصل   ٗٛ لٔ ٕق لقصلٛيمٜ للضحئاٟٗالا ٔق لصلمم  ليٍٗٛللصال إىاي٘  لصجلٍ للرٝ لضإػري داهلٝ

لصلإال٘:صلر صسٛعلٔوَلخاهلئمٗنلصل ٗاٌا لدٕ مٍالض لصلٍإاٟ لصض ٍٗٛل لصجلرٔهل
 حشب متغري اجليص لدى عيية الدراسة االجتناعي( يف الكلل t. testالفروم )داللة (: يوضح 17جدول رقه )

املتوسط  العدد اجليص األبعاد الرقه
 احلشابي

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 شتويم قينة "ت" احلرية

 الداللة

 األعراض اجلشدية 70
 79209 .0929 07 ذنر

000 929.** 
7270 

لدالة  79209 00200 07 أىثى

7. 
صعوبة التواصل والتعبري 

 عً اليفص
 70270 00200 07 ذنر

000 9290** 
7270 

لدالة  .7929 ..002 07 أىثى

79 
اخلوف مً املواقف 

 ةاالجتناعي
 79293 .0029 07 ذنر

000 .209** 
7277 

لدالة  79290 09209 07 أىثى

 تشتت األفهار 79
 .7.29 70230 07 ذنر

000 9207** 
7277 

لدالة  7.200 732.7 07 أىثى

 عدو الثكة باليفص 70
 7.270 7.200 07 ذنر

000 0200 
727.  

 7.290 7.209 07 أىثى غري دالة

 0.7"= ٌ"املكياض نهل
 09270 09200 07 ذنر

000 92.0** 
7277 

 002.9 2.0.. 07 أىثى دالة

ل(ل0230(=)ل7270صلراللٛ)لٝ(لل,لل ٗىٛل) (يٍرلواإٕل7.2.7(=)ل7270صلراللٛل)لٝ ٗىٛل) (ليٍرلواإٕ
(ل792.0ُل ٗىةةٛل) (لصواةةٕثٛليمةةٜلصضمٗةةاقل  ةةنلثمػةةال)للللل (ل00ظلوةةَلصجلةةرٔهل  ةةيل)للٌاحةة

ال(عل وةة7.2.7(لوما ٌةةٛلوةةمل) (لصجملرٔلةةٛلصلةةيلداةةأٙل)لل0.0.)ِٔةة٘ل ٗىةةٛلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝلصلراللةةٛلللل
(لٔلم اةةةرل.7929صواةةةٕثٛللم اةةةرلصألٔهل)ثمػةةةال ىةةةٛل) (للصال إىةةةاي٘ثالٍاةةة ٛلألثاةةةاقلومٗةةةاقلصلممةةة ل

(لِٔةة٘ل مةةّال ةةٗيلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝللل79207)(لٔلم اةةرلصل صثةةمل7.209(لٔلم اةةرلصلاالةة ل)79290صلاةةاٌ٘ل)
 لصلممةة للضحئةةاٟٗٛالٖةةرهليمةةٜلٔ ةةٕقلاةة ٔقل ص لقاللةةٛلللةةع(7270)(ل ٔلواةةإٕٝلصلراللةةٛل7270)صلراللةةٛل

لئةةاالص ٌةةا علحٗةة ل ةةاُلللثةةالوإٕسةةو٘لق  ةةا لا٠ةةٛلصلةةا ٕ لٔق  ةةا لا٠ةةٛلص ٌةةا لللللللصال إىةةاي٘
(عل09200(لثٍٗىةةالثمةةؼلصضإٕسةةسلصياةةاث٘لل ٠ةةٛلصلةةا ٕ ل)ل2.0.. ٠ةةٛلص ٌةةا لٖاةةأٙل)لصضإٕسةةسلصياةةاث٘ل

(لِٔةة٘لغةةريلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝلصلراللةةٛل0200 وةةالثالٍاةة ٛللم اةةرلصسةةاو لاةة ُل ٗىةةٛل) (لصواةةٕثٛلثمػةةال)ل
ٔلصلٍإٗ ةةٛلصضإىامةةٛل للعلالٖاةةينليةةرًلٔ ةةٕقلاةة ٔقلثةةالصجلٍاةةال لثاةةرليةةرًلصلامةةٛلثةةالٍ  للللللوةة(ل7270)

"لأ اثاقٖةةضلٗةةْلق صسةةٛل"ثادٗةةن"لٔل"لادإ ةة لوةةملوةةالدٕ ةةملصال إىةةايٕ٘قلاةة ٔقلثةةالصجلٍاةةال لصلممةة لٔ ةة
ثاةةيلصضةةإػريص لٔصٌإّةةالللٔصلةةيلدٍألةةالصل  ةة ليةةَلصل ةة ٔقلثةةالصجلٍاةةال لوةةإػريلصلممةة ل ل ةةٕٞللللللل
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لحٗةة ل"ٔالامةةرئجنةةرل ةةالالق صسةةٛل" مٕقٖاسةةٕ"لٔل"للعلصلٍإةةاٟ لض ل ُلص ٌةةا ل  اةة ل ممةةالوةةَلصلةةا ٕ للل
لصال إىةةاي٘ٔصلممةة للدٍألةةالصل  ةة ل ةةالاليةةَلقاللةةٛلصل ةة ٔقلثةةالصجلٍاةةال لومٗةةاقلصل ةةإ لثالةةاص ل

لئةةااللصال إىةةاي٘ضمٗةةاقلصلممةة للٔ مةة لصالوإخةةاُعلحٗةة لدٕ ةةمالض لٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛلثةةالصجلٍاةةاللل
لص ٌا .

ٔجنةةرِال ةةالالدإ ةة لوةةملق صسةةٛل"صلئةةاقٚلطةةالا"لحٗةة لِةةراالق صسةةإّالض لصل  ةة ليةةَلط ٗاةةٛلللل
ٔ ةةٕقلٔوةةَلثةةالوةةالدٕ ةةمالضلٗةةْلصلر صسةةٛلللللصال إىةةاي٘صضااومةةٛلصلٕصلرٖةةٛلٔصلممةة للصلاا ةةٛلثةةال سةةالٗفلل

للئاالص ٌا .لصال إىاي٘ لصلمم للضحئاٟٗاا ٔقلقصلٛل
ل:اخلامشة يف ضوء الفرضيةومياقشتَا عرض وحتليل البياىات  -5

ٝلضةةإػريلصجلةةٍ ل لواةةإٕٝلصلوىةةٕ لداةةهللضحئةةاٟٗاليمةةٜليةةرًلٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛلصساواةةٛدةةٍالصل   ةةٗٛل
لوَلخاهلئمٗنلصل ٗاٌا لمتلصلإٕ نلض لصلٍإاٟ لصض ٍٗٛل لصجلرٔهلصلإال٘:ٔلرٝليٍٗٛلصلر صسٛلعل

ل.مشتوى الطنوح حشب متغري اجليص لدى عيية الدراسة( يف t. test(: يوضح داللة الفروم )18جدول رقه )

املتوسط  العدد اجليص األبعاد الرقه
 احلشابي

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 احلرية

قينة 
 "ت"

 ىشتوم
 الداللة

 التفاؤل 70
 79209 7299. 07 ذنر

000 02.0- 
7207 

لدالةغري   79200 03290 07 أىثى

7. 
املكدرة على وضع 

 األٍداف
 79200 00200 07 ذنر

000 .290- 
7270 

لدالةغري    .7923 .0027 07 أىثى

 تكبل اجلديد 79
 7.203 07290 07 ذنر

000 0200- 
7200 

لدالةغري   7.293 .7320 07 أىثى

 حتنل اإلحباط 79
 79279 0.279 07 ذنر

000 7209- 
7293 

 7.209 002.0 07 أىثى دالةغري 

 املكياض نهل
"ٌ ="0.7 

 .7320 0290. 07 ذنر
000 .2..- 

727. 

 07290 00200 07 أىثى غري دالة

ل(ل0230(=)ل7270صلراللٛل)لٝ(لل,لل ٗىٛل) (يٍرلواإٕل7.2.7(=)ل7270صلراللٛل)لٝ ٗىٛل) (ليٍرلواإٕلل
(ل-..2.ثمػةةةال)(لٌاحةةةظل ُل ٗىةةٛل) (لصواةةةٕثٛليمةةٜلصضمٗةةةاقل  ةةنلللل01وةةَلصجلةةةرٔهل  ةةيل)لل

(لوما ٌةةٛلوةةمل) (لصجملرٔلةةٛلصلةةيلداةةأٙلللل7270)يٍةةرلواةةإٕٝلصلراللةةٛللللضحئةةاٟٗأِةة٘ل ٗىةةٛلغةةريلقصلةةٛللل
ألثاةةاقلومٗةةاقلواةةإٕٝلصلوىةةٕ لامةةرلثمػةةال ٗىةةٛل) (لصواةةٕثٛللم اةةرلصألٔهللللللل(عل وةةالثالٍاةة ٛلل7.2.7)
(ل-7209(ل وةةةالصل اةةةرلصل صثةةةملامةةةرلثمػةةةال)لل-0200(لٔلم اةةةرلصلاالةةة ل)-290.(لٔلم اةةةرلصلاةةةاٌ٘ل)-02.0)

ل(.7270(للٔل)7270)ٔ مّال ٗيلغريلقصلٛليٍرلواإٕٝلقاللٛل
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 لواةةةإٕٝلصلوىةةةٕ لثةةةالوإٕسةةةو٘للضحئةةةاٟٗٛرهليمةةةٜليةةةرًلٔ ةةةٕقلاةةة ٔقل ص لقاللةةةٛللةةةالٖةةة
ل.ساواٛق  ا لا٠ٛلصلا ٕ لٔق  ا لا٠ٛلص ٌا علوالٖاينل  ٕهلصل   ٗٛلصلئ  ٖٛلص
حٗةة لِةةراالض لصلإاةة  ليمةةٜللللِةةآلصلٍإٗ ةةٛلدإ ةة لوةةملوةةالدٕ ةةمالضلٗةةْلق صسةةٛل" ٕو ةةٕق"لللللللل

ال لصلاا ةةٛلثةةالواةةإٕٝلصلوىةةٕ لصضّةةينلٔصلإامٗىةة٘لٔصجلةةٍ لٔصلمةةر ٚلصلم صٟٗةةٛللةةرٝلطةةابلصضةةرص قلصلامٗةةلل
ثةةالصجلٍاةةال لصلوىةةٕ لللضحئةةاٟٗا ليةةرًلٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛللضصلٕالٖةةا لصضإخةةرٚلصألو ٖ ٗةةٛعلٔدٕ ةةمالل

٘ل ض لوا اةةٛلوةةرٝلصخةةإا لواةةإٕٝللللعلٔجنةةرل ةةالالق صسةةٛل"خوٗةةف"لصلةةيلِةةرااللللللصضّةةينلٔصلإامٗىةة
صلإإلئةةالٔصجلةةٍ علٔوةةَلثةةالوةةالدٕ ةةنلضلٗةةْل ٌةةْلالللللثةةاخإا صلوم ةةٛلصلوىةةٕ لصضّةةينلٔصأل ةةاق ٘ليٍةةرلل

دٕ ةةرلاةة ٔقل ص لقاللةةٛلضحئةةاٟٗٛل لق  ةةا لوةةإػريلصلوىةةٕ لصأل ةةاق ٘للةةرٝلطم ةةٛلصجلاواةةٛلداةةهلٝلض لللللل
لصجلٍ لٌٕٔعلصلر صسٛ.

 :الشادسة ةضوء الفرضييف ومياقشتَا  البياىاتعرض وحتليل  -6
داةةهلٝلضةةإػريلصلإإلئةةالللصال إىةةاي٘ لصلممةة للضحئةةاٟٗايمةةٜلٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛللللااقسةةٛدةةٍالصل   ةةٗٛلص

ل:لإٕ نلض لصلٍإاٟ لصلإالٗٛللرٝليٍٗٛلصلر صسٛعلٔوَلخاهلئمٗنلصل ٗاٌا لمتلصصلر صس٘ل
حشب متغري التدصص الدراسي لدى عيية  االجتناعي( يف الكلل t. test(: يوضح داللة الفروم )19جدول رقه )

ل.الدراسة

 العدد تدصصال األبعاد الرقه
املتوسط 
 احلشابي

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 احلرية

قينة 
 "ت"

 شتويم
 الداللة

 األعراض اجلشدية 70
 79299 .0920 07 علني

000 .29.** 
727. 

لدالة  79207 00290 07 أدبي

7. 
صعوبة التواصل والتعبري 

 اليفص عً
 79239 ..002 07 علني

000 .290 
غري  7270
لدالة  79203 00200 07 أدبي

79 
اخلوف مً املواقف 

 ةاالجتناعي
 79270 002.0 07 علني

000 92.9** 
7277 

لدالة  79200 092.0 07 أدبي

 تشتت األفهار 79
 7.200 70200 07 علني

000 023. 
7270 

لدالةغري   .7.20 .7023 07 أدبي

 عدو الثكة باليفص 70
 70230 70237 07 علني

000 9209** 
7277 

 7.293 70200 07 أدبي دالة

 0.7"= ٌاملكياض نهل"
 002.9 .0920 07 علني

000 920.** 
7277 

 09290 2.9.. 07 أدبي دالة

ل(ل0230(=)ل7270صلراللٛل)لٝ(لل,لل ٗىٛل) (يٍرلواإٕل7.2.7(=)ل7270صلراللٛل)لٝ ٗىٛل) (ليٍرلواإٕلل
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(لِٔةة٘ل ٗىةةٛلقصلةةٛل.7920وةةَلواحةإٍةةاللم ةةرٔهلجنةةرل ُل ٗىةةٛل) (لصواةةٕثٛليمةةٜلصضمٗةةاقل مةةْلثمػةةال)ل
ألثاةةاقل(عل وةةالثالٍاةة ٛل7.2.7(لوما ٌةةٛلوةةمل ٗىةةٛل) (لصجملرٔلةةٛلصلةةيلثمػةةال)لل7270يٍةةرلواةةإٕٝلقاللةةٛل)ل

ٔلم اةةةرلصلاالةةة لل(.7.29امةةةرلثمػةةةال ٗىةةةٛل) (لصواةةةٕثٛللم اةةةرلصألٔهل)لللصال إىةةةاي٘ومٗةةةاقلصلممةةة ل
اللةة(عل7270(ل ٔل)7270(لٔ مةةّال ةةٗيلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝلصلراللةةٛل)للللل79209(لٔصل اةةرلصسةةاو ل)ل792.9)

ثةةالوإٕسةةو٘لق  ةةا لصلإإلئةةاللللصال إىةةاي٘ لصلممةة للضحئةةاٟٖٗٛةةرهليمةةٜلٔ ةةٕقلاةة ٔقل ص لقاللةةٛللل
مإإلئةةاللاالصلإإلئةةالصألقثةة٘لحٗةة ل ةةاُلصضإٕسةةسلصياةةاث٘للصلامىةة٘لٔق  ةةا لصلإإلئةةالصألقثةة٘للئةةل

(علِٔةةاصلٖاةةينل  ةةٕهلل.0920مإإلئةةالصلامىةة٘ل)ل(لثٍٗىةةالثمةةؼلصضإٕسةةسلصياةةاث٘لل02.9.ٖاةةأٙل)صألقثةة٘ل
(لِٔةة٘ل ٗىةةٛلغةةريلل7.290ثمػةةال) وةةالثالٍاةة ٛللم اةةرلصلاةةاٌ٘لاةة ُل ٗىةةٛل) (لصواةةٕثٛلللعلصلااقسةةٛصل   ةةٗٛل

ٔ ةةالالثالٍاةة ٛللم اةةرلصل صثةةملحٗةة لثمػةةال ٗىةةٛل) (لصواةةٕثٛللللللل(ل7270قصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝلصلراللةةٛل)للل
الٖاةةينليةةرًلٔ ةةٕقلاةة ٔقل ص لقاللةةٛلل(عللةة7270)(لِٔةة٘ل ٗىةةٛلغةةريلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝلصلراللةةٛللل.7023)

ل لِاَٖلصل ارَٖ.لضحئاٟٗٛ
 :لشابعةيف ضوء الفرضية اومياقشتَا  البياىاتعرض وحتليل  -7

 لواةةإٕٝلصلوىةةٕ لداةةهلٝلضةةةإػريلللللضحئةةاٟٗالٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛلللليةةرًللٛليمةةٜللصلاةةاثالدةةٍالصل   ةةٗٛللل
ل:صلٍإاٟ لصلإالٗٛخاهلئمٗنلصل ٗاٌا لمتلصلإٕ نلض للٔوَعصلإإلئالصلر صس٘للرٝليٍٗٛلصلر صسٛ

 لدى عيية الطنوح حشب متغري التدصص الدراسي( يف مشتوى t.estداللة الفروم )(: يوضح 28جدول رقه )
ل.الدراسة

 العدد التدصص األبعاد الرقه
املتوسط 
 احلشابي

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 احلرية

قينة 
 "ت"

 شتويم
 الداللة 

 التفاؤل 70
 79200 7299. 07 علني

000 02.0- 
7207  

لغري دالة  .7920 03290 07 أدبي

7. 
املكدرة على وضع 

 األٍداف
 79230 002.0 07 علني

000 7299 
72..          
لغري دالة  79279 .0023 07 أدبي

 تكبل اجلديد 79
 7.2.9 .0729 07 علني

000 0200- 
7270 

لغري دالة  7.299 .7320 07 أدبي

 حتنل اإلحباط 79
 7.209 .0023 07 علني

000 7200- 
72.7 

 79270 .0020 07 أدبي غري دالة

 املكياض نهل
 0.7"ت"= 

 73209 7290. 07 علني
000 0279- 

7297 

 072.0 00200 07 أدبي غري دالة

ل(ل0230(=)ل7270صلراللٛل)لٝ(لل,لل ٗىٛل) (يٍرلواإٕل7.2.7(=)ل7270صلراللٛل)لٝ ٗىٛل) (ليٍرلواإٕلل
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ل(-0279  ةةنل ةةرلثمػةةال)للل(لجنةةرل ُل ٗىةةٛل) (لصواةةٕثٛليمةةٜلصضمٗةةاقلللل7.وةةَلصجلةةرٔهل  ةةيل)لل
ل(.0230صجملرٔلٛلصليلثمػال)(لوما ٌٛلومل) (ل7270)يٍرلواإٕٝلصلراللٛلِ٘ل ٗىٛلغريلقصلٛلٔ

(لٔلم اةةرلصلاةةاٌ٘لل-02.0لم اةةرلصألٔهل)ل وةةالثالٍاةة ٛلألثاةةاقلصضمٗةةاقلامةةرلثمػةةال ٗىةةٛل) (لصواةةٕثٛلللل
(لٔ مةةّال ةةٗيلغةةريلقصلةةٛليٍةةرلواةةإٕٝلصلراللةةٛللللل-7200)لم اةةرلصل صثةةمللٔل(-0200(لٔلم اةةرلصلاالةة ل)ل7299)
ثةةةال لواةةةإٕٝلصلوىةةةٕ للضحئةةةاٟٗأ ةةةٕقلاةةة ٔقلقصلةةةٛلليةةةرًلل(عللةةةالٖةةةرهليمةةة7270ٜ(ل ٔل)7270)

ل.ثاٛصلاأِاصلٖاينل  ٕهلصل   ٗٛلصلئ  ٖٛللوإٕسو٘لق  ا لصلإإلئالصلامى٘لٔصلإإلئالصألقث٘
ق صسةةٛل"خوٗةةف"لحٗةة لِةةراالض لوا اةةٛلصخةةإا لللوةةملوةةالدٕ ةةمالضلٗةةْللل إمةة ِٔةةآلصلٍإٗ ةةٛل

ٗةةْلصلإإلئةةالٔصجلةةٍ لٔوةةَلثةةالوةةالدٕ ةةمالضللثةةاخإا يٍةةرلصلوم ةةٛلواةةإٕٝلصلوىةةٕ لصضّةةينلٔصأل ةةاق ٘ل
 لق  ةةا لوةةإػريلصلوىةةٕ لصضّةةينللةةرٝلطم ةةٛلصجلاواةةٛلداةةهلٝلللضحئةةاٟٗٛصلر صسةةٛلٔ ةةٕقلاةة ٔقل ص لقاللةةٛل

لضإػريلصلإإلئالٌٕٔعلصلر صسٛ.
صلاا ةةٛلثةةال مةة لصضاةةإم نل"غالةةفلثةةَل ىةةرلصض ةةٗإل٘"لصلةةيلِةةراالض لوا اةةٛلل ةةالالجنةةرلق صسةةٛل
صلوىةةٕ للةةرٝليٍٗةةٛلوةةَل اواةةٛلصلوةةاٟ علٔوةةَلثةةالوةةالدٕ ةةمالضلٗةةْلللواةةإٕٝلث ةةنلوةةَلاايمٗةةٛلصلةةاص لٔ

ثةةالوإٕسةةوا لق  ةةا لطةةابل مٗةةٛلصلامةةًٕلٔطةةابل مٗةةٛلللضحئةةاٟٗٛٔ ةةٕقلاةة ٔقل ص لقاللةةٛلصلر صسةةٛل
ٔ لةةاللئةةاالطةةابل مٗةةٛلللواةةإٕٝلصلوىةةٕ لد اةةاللمإإلئةةالٔصلاةةٍٛلصلر صسةةٗٛلللللصآلقصبليمةةٜلومٗةةاقلل

لصلامًٕ.
وةةالدٕ ةةمالضلٗةةْلق صسةةٛل"دٕاٗةة ل ىةةرلدٕاٗةة لث ةةري"لحٗةة لِةةراالض لوا اةةٛلصلاا ةةٛلللللوةةمللدإ ةة ٔ

يةرًلٔ ةةٕقلل ل ةٕٞلصلامااةٛلصلاةاٟرٚعلٔوةَلثةالوةالدٕ ةمالضلٗةْلللللللللثةالواةإٕٝلصلوىةٕ لٔثاةيلصضةإػريص لللللل
ل.صلوىٕ واإٕٝلثالوإٕسو٘لق  ا لطم ٛلصل مٗٛلصلامىٗٛلٔصألقثٗٛل لومٗاقللضحئاٟٗاا ٔقلقصلٛل

ل:االستيتاج العاو -8
وةةَلداوٗةةالصلاةةٍٛلصلااٌٗةةٛللللٔيا إةةْل اةةإٕٝلصلوىةةٕ للةةرٝليٍٗةةٛلللصال إىةةاي٘ثر صسةةٛلصلممةة لللثاةةرلصلمٗةةاًل
علٔ ل ةةٕٞلصال د ةةاط٘صضةةٍّ لصلٕ ةة ٘لللٔثاسةةإإلرصًلثةة ايلصلاإٌٖةةا لصضإٕص ةةرٚل رٍٖةةٛلصضاةةٗمٛللللثةةإٌٙل

ٔثاةةةرلصلإخمٗةةةنلصضااجلةةةٛلص حئةةةاٟٗٛلل   ةةةٗا لصلر صسةةةٛلٔصلإ  ةةةرلوةةةَلئممّةةةال ٔليةةةرًلئممّةةةاعلا ٌٍةةةال
ل لوالٖم٘:إٌاإٍص حئاٟ٘ل

 نلٔ ثاةةاقلٔواةإٕٝلصلوىةةٕ ل  ةلللصال إىةةاي٘ثةةال ةنل ثاةةاقلصلممة للللضحئةاٟٗالٔ ةٕقليا ةةٛلسةال ٛلقصلةةٛللل
  ةةةنلٔواةةةإٕٝللال إىةةةاي٘ص  ةةةنعل ةةةالالثةةةالصلممةةة للصال إىةةةاي٘واةةةإٕٝلصلوىةةةٕ لٔصلممةةة ل

صلوىةةٕ ل  ةةنعلٔلثالإةةال٘لاةة ُلصل   ةةٗٛل ةةرلئممةةالعِٔةةآلصلٍإٗ ةةٛلدمةةرتبلوةةَلصلٍإٗ ةةٛلصلةةيلدٕ ةةنللل
 ضلّٗال"غالفلثَل ىرلصض ٗإل٘".
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 ٔثالإال٘لا ُلصل   ٗٛلمللدإخم .لرٝليٍٗٛلصلر صسٛللوإٕسسلصال إىاي٘صلمم للٝ ُلواإٕ_   

 ٔوٍةةْلاةة ُلصل   ةةٗٛل ةةرلرٝلداوٗةةالصلاةةٍٛلصلااٌٗةةٛلثةةإٌٙلصضاٍةةٗالثالر صسةةٛليةةاهللةة ُلواةةإٕٝلصلوىةةٕ ل
 ئمما.

 يمةةٜلصضمٗةةاقل  ةةنعلٔيمةةٜل ةةنللللصال إىةةاي٘ثةةالصجلٍاةةال لصلممةة لللضحئةةاٟٗالٔ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛل
 ثاةةاقٓللئةةاالص ٌةةا علٔوٍةةْلاةة ُلصل   ةةٗٛل ةةرلئممةةاعلِٔةةاصلٖإ ةة لوةةملوةةالدٕ ةةمالضلٗةةْل"صلئةةاقٚلللللل

 طالا".

 لواةةإٕٝلصلوىةٕ ليمةٜلصضمٗةةاقل  ةنلٔصألثاةةاقل مةّاعلِٔةةاصللللليةرًلٔ ةٕقلاةة ٔقلقصلةٛلثةةالصجلٍاةاللللل 
 ا ُلصل   ٗٛل رلئمما.ٖإ  لوملق صسٛل" ٕو ٕق"لٔل"خوٗف"علٔوٍْل

 ةةنللصال إىةةاي٘امىةة٘لٔصألقثةة٘ليمةةٜلومٗةةاقلصلممةة للثةةالصلإإلئئةةالصللضحئةةاٟٗأ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛل ٔ
 ا ُلصل   ٗٛل رلئمما.لعلٔوٍْلئاالصلإإلئالصألقث٘ل ثااقٓ

 ٘ليمةةٜلومٗةةاقلواةةإٕٝلصلوىةةٕ للثةةالصلإإلئئةةالصلامىةة٘لٔصألقثةةللضحئةةاٟٗأ ةةٕقلاةة ٔقلقصلةةٛليةةرًلل
 .لٔ نل ثااقٓ

ٔ خةةريصلداإةةتلصلٍإةةاٟ لصضإٕ ةةنلضلّٗةةال ٔلٗةةٛعلٌٔموةةٛلصٌوةةاقللم ةةاحاال لِةةاصلصجملةةاهعلٔ لةةال ٍا  ةةإّاللللللللل
 ٌ ةة لصألقٔص ل ٔلغريِةةاليمةةٜليٍٗةةا ل خةة ٝعلٔ لو صحةةنل إم ةةٛعلللللللثاسةةإإلرصًٔضث صّٟةةالوةةَل رٖةةرللل

لٔ ٍاط ل ػ صاٗٛل ٔسم.
 :الدراسة  اقرتاحات-9

ل لوَ لمجمٛ لصل احاٛ لدمرً لضلّٗا لصضإٕ ن لصلٍإاٟ  ل ٕٞ لعٔ  لصضاإ ٗضٛ لصلر صسٛ لثار ل  َلصال رتصحا  صلي
ل لصلماٟىاليمٜ لٔ ن لٔصل احااع لٔصألساداٚ لض لصألٔلٗاٞ لٔو صحمّالدٕ ّّٗا ل إلإم ل طٕص ِا لصلإامٗىٗٛ صلاىمٗٛ

لٔصضإىامٛل لصلٍما لصلإالٗٛ:
 ل ليم٘ لصلإا   لخاه لوَ لواإم مّي لحنٕ لصل  اب لوّا ص للضو اٌادّيدٕيٗٛ لٔدامٗىّي صيمٗمٗٛ

 اللٖمملصلإمىٗالا ٖاٛلطىٕحادْلصلػريلٔص اٗٛ.لٜحإ س لسمٗىٛللٜصلإإلوٗسللمىاإم نليم

 وَلجمىٕيٛللض  صٞلإاوٗالصض حمٛلصلاإٌٖٛليَلط ٖ للٛصال إىايٗٔصلٍ اٗٛللصالحإٗا ا لٜصلإا  ليم
 يمّٗيل.لٛصال إىايٗٔصل خٕ لصلٍ اٗٛل

 جياقلحمٕهل ال.ٛلٔ ألٛلضصال إىايٗو  ادّيللضق صكلٜواايرٚلصلإاوٗاليم 

 ًلث لصالِإىا ليم٘لدمٕٖٛ لصليلدااير لصلتصو لص  شاقٖٛ لصال إىاي٘لٔصالٌرواجصلإ اينللٔداهلٖهليرصق
 داوٗالصض حمٛلصلاإٌٖٛل.لٝلر
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 ليم لصلإاوٗا للٜواايرٚ لوّا ص  لحإلص ا دٍىٗٛ لصضّين لومللٜصلم ص  لٔ واٌّٗي لطىٕحادّي دإٕصا 
 ٔصضإػريص لٔصضاوٗا لصلائ ٖٛ.لصال إىاي٘ئرٖا لصلٕص مل

 ْٗ ٕلض لد للصالِإىاًلصل احاا لصلمم  لظاِ ٚ للصال إىاي٘ثر صسٛ لصلٍ اٗٛ لٜيملٛصال إىايٗٔٔآثا ٓ
 صلإاوٗا.

 لوَلض لٔٔ اٖإّي لدٕيٗإّي ل  ن لوَ لصلإاوٗا لوم لصيٕص  ل ٍٕص  لٔاإح لٔصوا  ص  لصلٍرٔص   اوٛ
 صلٍ اٗٛ.لصال و صثا 

 :آفام حبثية -18
لنصضٕص ٗمعلٌٔ و الدمرًلصل احاٛلمجمٛلوَللٌإاٟ علٔصسإ ىاالوَلخاهلوال س   ليٍْلصلر صسٛلصيالٗٛلوَل

لٔصضإىامٛل لصآلااقلصلإالٗٛ:لِاصلصجملاهل ُلد ُٕلصٌوا ٛلل رصٖٛل ّرللا٘لوٍةيل 
 ٔيا إْلثالضػٕ لصلٍ اٗٛلٔقصااٗٛلصلإاميل.للصال إىاي٘ق صسٛلصلمم ل 

 داوٗالصض حمٛلصلاإٌٖٛ.لٝلرلصال إىاي٘وا  لسمٕ ٘ل ل  ٗ لصلمم للض شاقٙاايمٗٛلث ٌاو ل 

 ٛصلوىٕ ل.لٝ اإٕلا إّٔيال سالٗفلصلإ  ريلق صس 

 ٕصلوىٕ ل.لٝق صسٛلصلة ٔ لصألس ٖٛلٔيا إّال اإ 

 ٕصلوىٕ ل.لٝق صسٛلصلإٕصا لصضر س٘لٔليا إْل اإ 

 صلوىٕ ل.لٝٔيا إْل اإٕلصالوإخاُق صسٛل م ل 

 لٝطابلصض حمٛلصجلاواٗٛلٔلو صحنل خ لٜض  صٞلق صسٛللاثمٛليم
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

  



 الفصل الشادض                                         عرض وحتليل البياىات ومياقشتَا يف ضوء الفرضيات   

 

 070 

 :جزئيةخالصة 
صلر صسةٛللوَلخةاهلوةالمتلي  ةْل لِةاصلصل ئةنلٌ ةُٕل ةرل ٔ ةخٍالصلٍإةاٟ لصلةيلدٕ ةمٍالضلّٗةالثاةرلض ة صٞللللللللللللللل

لنلمٍإةةاٟ لصضإٕ ةةلصضٗرصٌٗةةٛعل ىةةال ىٍةةالثإخمٗمةةّال ل ةةٕٞلصل   ةةٗا علٔ لصألخةةريل ٔ قٌةةالصسةةإٍإا الياوةةالللللل
خةة لصلامىةة٘ل اهلصلصلةةيلوةةَلشةة ٌّالواةةايرٚلصلوم ةةٛل لجمةةلللصال رتصحةةا ضلّٗةةاللةةاللةةحلللٍةةالثٕ ةةملثاةةيللل

ل لِاصلصضٕ ٕعل  ا لٔصل   ليَلصجلرٖر.لمإمئ٘ل
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 خامتــة
ية لألفزاد وبالضبط التالميذ ،مً خالل التفاعل يف حتكيل الصخة اليفس ً األسزة واملدرسة دوراإٌ لهل م
نل واملواقف اإلحباطية اليت بالزغه مً الدوافع العديدة اليت يتعزض هلا التالميذ واملشا فيُ االىدماجمع اجملتنع و 

خنفاض طنوح اهلا دور نبري يف سيادة أو  االجتناعيإلشباعَا والتوافل معَا، وألٌ درجة الكلل يسعوٌ 
قة بني الكلل بساط البخح بَدف الوقوف علي طبيعة العال ىفكد مت عزض ٍذيً املتػرييً عل،  التالميذ

 .ميَناالطنوح وداللة الفزوم بني اجليسني والتدصصني يف نل  ىومستو االجتناعي

بتطبيل مكاييس علنية بعد التخكل و ،االرتباطيع امليَج الوصفي تبابإ وقد مت التخكل مً فزضيات الدراسة
الجاىويات املتواجدة ببلدية تلنيذا وتلنيذة مً بعض ( 160ثباتَا على عيية عشوائية قوامَا)و مً صدقَا

 .املسيلة

بني  سالبةجود عالقة دالة و ( مت التخكل مSpssً) ةاالجتناعيزسمة التخليل اإلحصائي للعلوو ب ستعاىةوباال
مً  ىبدرجة متوسطة ومستو االجتناعيمً الكلل  ىمستو جودو،والطنوح  ىومستو االجتناعيالكلل 

،يف حني مل تهً الفزوم دالة بني اجليسني االجتناعيالطنوح بدرجة مزتفعة وفزوم دالة بني اجليسني يف الكلل 
 الطنوح. ىو مستو االجتناعيالطنوح ،ووجود فزوم دالة بني التدصصني يف نل مً الكلل  ىيف مستو
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 قائمة املراجع 
  املراجع العربية:  -

 :الكتب -أوال
دٜٛإ : اجلصا٥س، 1، طضٝهٛيٛد١ٝ ايدافع١ٝ يًتعًِ يف ايتعًِٝ َا قبٌ ايتدزز (:0211)أمحد دٚق١ ٚآخسٕٚ. 1

 .املطبٛعات اجلاَع١ٝ

 .(:عًِ ايٓفظ ايُٓٛ، عُإ ،األزدٕ ، املهتب١ ايٛط0221١ٝٓأمحد حمُد ايصغيب ).0
داز ايٓٗر ، 1طايٓفط١ٝ املعسف١ٝ احملسن١ يًطًٛى( ٣عًِ ايٓفظ ايعاّ)ايكٛ(: 0228) ظ غهػو.أ3ْ

 .ٚايتٛشٜع يًدزاضات ٚ ايٓػس
 .دطٛطات: َسنص املايهٜٛتايكاٖس٠،  1، ط،ضٝهٛيٛد١ٝ ايُٓٛ(:0222) بدز ابساِٖٝ ايػٝباْٞ.4
 .َٓػٛزات احلرب: اجلصا٥س، 1، طحبٛخ ٚدزاضات يف عًِ ايٓفظ(: 0227) بػري َعُس١ٜ. 5
 .عامل ايهتب، ايكاٖس٠، َصس:3ط،ايعالز ايٓفطٞايٓفط١ٝ ٚايصش١ (:دت) .ساَد عبد ايطالّ شٖسا6ٕ
َسنص  :َصس،ايكاٖس٠، 1،طٚاملساٖك١ ١ايُٓٛ ايطفٛيضٝهٛيٛد١ٝ (:0223)خًٌٝ َٝدا٥ٌٝ َعٛض .7

 .اإلضهٓدز١ٜ يًهتاب
 .يًٓػس ٚايتٛشٜع مدازا يػسٚ:األزدٕ،عُإ، 3، طَكد١َ يف عًِ ايٓفظ (:1998) زاضٞ ايٛقفٞ.  8
:داز األزدٕ،عُإ، 1، ط َٓاٖر ايبشح يف عًِ ايٓفظ(: 0222) عًٝإ،عجُإ حمُد عتِ ٢زحبٞ َصطف. 9

 .ايصفا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع
 داز:َصس ايكاٖس٠، 1، طَٓاٖر ايبشح يف ايعًّٛ ايٓفط١ٝ ٚايرتب١ٜٛ(: 0224) . زدا٤ حمُٛد أبٛ عال12ّ

 .ايٓٗض١ ايعسب١ٝ
: َصس، ، ايكاٖس٠طب  ،ضٝهٛيٛد١ٝ ايفسٚم بني اجلٓطني(: 1992) ٢َٛض عًٞ عبد ايعصٜصزغاد .11

 .از يًٓػس ٚ ايتٛشٜعتَؤضط١ املد
ايدٜٛإ :اجلصا٥س،1ط،االدتُاع١َٝٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ  ٢تدزٜبات عً(:0224)زغٝد شزٚاتٞ. 10

 .ايٛطين يًُطبٛعات اجلاَع١ٝ

عني ، اجلصا٥س، 1، طاالدتُاع١َٝٓاٖر ٚ أدٚات ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ (: 0227)زغٝد شزٚاتٞ. 13
 .يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ٣اهلد داز :١ًًَٝ
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داز املطري٠ :األزدٕ، عُإ، 1، طٚايتكِٜٛ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظايكٝاع (: 0221) ضاَٞ حمُد ًَشِ .14
 .يًٓػس ٚايتٛشٜع

داز ايػسٚم :يٝبٝا، طسابًظ، 1،طتعدٌٜ ايطًٛى يف ايتدزٜظ (: 0225). ض١ًٝٗ حمطٔ ناظِ ايفتال15ٟٚ
 .يًٓػس ٚايتٛشٜع

 .يتٛشٜع،داز ٚا٥ٌ يًٓػس ٚا 1(: َبادئ ايصش١ ايٓفط١ٝ ، ط0225ني ايداٖسٟ )طصاحل س .16
، ايكاٖس1٠، طايصش١ ايٓفط١ٝ ٚايتٛام ايٓفطٞ (:0224)حمُد عبد ايػين غسبت أغسف ،حمُد عًٞ صربٙ.17
 .املعسف١ اجلاَع١ٝ :دازَصس
داز ايفهس ، ايكاٖس٠، َصس: 1، طايكٝاع ٚايتكِٜٛ ايرتبٟٛ ٚايٓفطٞ( :0222) . صالح ايدٜٔ حمُٛد َع18ًِ

 .ايعسبٞ
املهتب١  :َصس، ايكاٖس٠، 0، طايصش١ ايٓفط١ٝ ٚضٝهٛيٛد١ٝ ايػدص١ٝ(:0221).عبد احلُٝد حمُد ايػاذي19ٞ

 .١ٝاجلاَع
 االختبازاتاإلسصا٤ ٚايكٝاع ايٓفطٞ ٚايرتبٟٛ َع مناذز َٔ املكاٜٝظ ٚ (: 0223) عبد احلفٝغ َكدّ. 02
 .ايدٜٛإ ايٛطين يًُطبٛعات اجلاَع١ٝ:اجلصا٥س،0ط

 .يًٓػس ٚايتٛشٜع ١َٖٛ، داز 0، طعًِ ايٓفظ َدخٌ إىل (:0227) عبد ايسمحإ ايٛايف .21
 :دازَصس ايكاٖس٠،  ايٛدٝص يف عًِ ايٓفظ ايعاّ ٚايكدزات ايعك١ًٝ،ب ط(:0224)عبد ايسمحإ ايعٝطٟٛ . 00

 .املعسف١ اجلاَع١ٝ
داز  ٛ ايطفٌ ٚاملساٖل ،عُإ ،األزدٕ ضٝهٛيٛد١ٝ ايُٓٛ ، دزاض١ يف من : (1995) عبد ايسمحإ ايعٝطٟٛ.03

 .ايٓٗض١ ايعسب١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس 
َٓػأ٠ : َصس، اإلضهٓدز١ٜ، 1، طٚاملكاٜٝظ ايٓفط١ٝ االختبازات(:0223)عبد ايسمحإ حمُد ايعٝطٟٛ . 04

 .املعازف باإلضهٓدز١ٜ
َٓػأ٠ ، َصس:ايكاٖس٠ ،ط ب، اجلدٜد يف ايصش١ ايٓفط١ٝ (:0220) عبد ايسمحإ حمُد ايعٝطٟٛ .05

 .املعازف
 .داز املعسف١ اجلاَع١ٝ:َصس، ايكاٖس1،٠، طضٝهٛيٛد١ٝ ايُٓٛ(:0228) ايفتاح عًٞ غصاٍعبد . 06
 .َؤضط١ غباب اجلاَع1:١، طضٝهٛيٛد١ٝ املساٖك١(: 0227) . عبد املٓعِ عبد ايكادز املٝالد07ٟ
يًٓػس داز املطري٠ : األزدٕ،  عُإ، 1، طعًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل(: 0225) . عدْإ ٜٛضف08

 .ٚ ايتٛشٜع
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 .ايعسبٞ سدازا يفه، ايكاٖس٠، َصس: 1طايكًل ٚ إداز٠ ايضػٛط ايٓفط١ٝ، (: 0221) فازٚم ايطٝد عجُإ.09
 ، ايكاٖس٠طايػٝدٛخ١ ، ب  (: األضظ ايٓفط١ٝ يًُٓٛ َٔ ايطفٛي١ إىل1997. فؤاد ايبٗٞ ايطٝد )32

 َصس:داز ايفهس ايعسبٞ.
 ،ايكاٖس٠ 3، طايطُٛح ٚ ايػدص١ٝ ٣دزاضات ضٝهٛيٛد١ٝ يف َطتٛ(: 1992) . ناًَٝٝا عبد ايفتاح31

 .ْٗض١ َصس يًطباع١ ٚايٓػس ٚ ايتٛشٜعَصس:
 .َهتب١ ايجكاف١ ايد١ٜٝٓ ، اجلصا٥س:0، طاملساٖكٕٛ ٚصشتِٗ ايٓفط١ٝ(: 0225) نًٝد فِٗٝ.30
ايٓٗض١  َهتب١: َصس، ايكاٖس٠، 1، طايطُٛح  ٣اختباز َطتٛ(: 0223) حمُد ايٓٛبٞ حمُد عًٞ. 33

 .املصس١ٜ
، عُإ 0، طَٓاٖر ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ َدخٌ إىل(: 0229) خسٕٚآحمُد خًٌٝ عباع ٚ. 34

 .٠دازا ملطرياألزدٕ :

ًٓػس داز ايػسٚم ي: األزدٕ،  عُإ، 1ط،  ضٝهٛيٛد١ٝ ايفسٚم ايفسد١ٜ(: 1994) حمُد عٛد٠ ايسمياٟٚ. 35
 ٚايتٛشٜع. 

األزدٕ:داز املطري٠ ،عُإ، 0، ط ْفظ ايُٓٛ ايطفٛي١ ٚاملساٖك١(:عًِ 0228) حمُد عٛد٠ ايسمياٟٚ. 36
 .يًٓػس ٚايتٛشٜع

عًِ ايٓفظ املسضٞ)دزاض١ يف ايػدص١ٝ بني ايطٛا٤ (:0222)جمدٟ أمحد حمُد عبد اهلل . 37
 املعسف١ اجلاَع١ٝ.: داز َصس، ايكاٖس٠، 1،ط(ٚاالضطساب

، ايكاٖس٠ط،  ب ، ايطُٛح ٣َكٝاع َطتٛ(:0225)َعٛض حمُد عبد ايتٛاب ٚضٝد عبد ايععِٝ . 38
 .َهتب١ األجنًٛ املصس١ٜ:َصس

 . طٛبل يًٓػس ٚايتٛشٜعط،: داز  ب،ايفٕٓٛ ايعػس٠ (:0224) ابٔ زغد ايبٗدٍ ٢َٛض.  39
 .ٚايٓػس ٚايتٛشٜعداز اجلٛشٟ يًطبع ، َصس: . ايكاٖس1٠، ط َػهالت تسب١ٜٛ(:0212) ٜاضس ْصس. 42
جمد :يبٓإ،بريٚت، 1، طَٓٗذ١ٝ ايبشح تكٓٝات ٚ َٓاٖر (:0227) ٜٛضف عبد األَري طباد١. 41

 . يًدزاضات ٚايٓػس ٚ ايتٛشٜع
 : اجملالت والدوريات–ثانيا 
جم١ً "عٝٓات ضٛز١ٜ ٢عً االدتُاعٞدزاض١ َٝدا١ْٝ يتكٓني َكٝاع ايكًل "(: 0221) ضاَس مجٌٝ زضٛإ .1

 .داَع١ قطس(،19، ايعدد)َسنص ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ 
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ايسٜاض١  ،جم١ً"ايدسسد١ األَا١َٝ  دا٤أ ٣عالق١ ايكًل مبطتٛ ":(0220داضِ ) ايطتاز عًٞ عبد .0
 (.21)اجملًد (،21،ايعدد)املعاصس٠

األطفاٍ ايعالق١ بُٝٓٗا ٚ دٚز نٌ  ٣ٚايعدٚا١ْٝ يد االدتُاعٞايكًل "(:0220) فاط١ُ ايػسٜف ايهتابٞ .3
 .ايسباط  (،63، ايعدد)جم١ً عًِ ايٓفظ، "االدتُاعَُٞٓٗا يف ايكًل 

 :القواميس واملعاجم–ثالجا 
 .٣داز اهلد:عني ١ًًَٝ، اجلصا٥س، 1، ط٣قاَٛع اهلد(: 0229) إبساِٖٝ قالتٞ .1

 .احلدٜحايهتاب : داز  اجلصا٥س، 1، طقاَٛع ايطالب(: 0228) أمحد مشظ ايدٜٔ .0

 .داز صادز،بريٚت، 1املعتُدط(:0222) حمُد عبد اهلل قاضِ .3
 :الرسائل اجلامعية -رابعا
املعاقني سسنٝا َٔ َصابٞ  ٣ايطُٛح يد ٣عالق١ َفّٗٛ ايرات مبطتٛ"(0221دابس ) إمساعٌٝ ٠أبٛ شٜاد .1

 .داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ ،ْابًظ، فًططني، زضاي١ َادطتري  "َٔ قطاع غص٠  االْتفاض١

زضاي١  "املسس١ً ايجا١ْٜٛ   ٣يد االدتُاعٞيٝب املعا١ًَ ايٛايد١ٜ بايكًل عالق١ أضا"(0227ايصاد٠ طاييب ) .0
 .داَع١ حمُد خٝضس بطهس٠، اجلصا٥س، َادطتري 

ايطُٛح ٚعالقت٘ ببعض املتػريات يف ض٤ٛ ايجكاف١  ٣دزاض١ ملطتٛ"(0225تٛفٝل حمُد تٛفٝل بػري) .3
 زضاي١ َادطتري، غص٠ ، فًططني."١َٝ بػص٠ طًب١ اجلاَع١ اإلضال ٣ايطا٥د٠ يد

زضاي١ "ايطُٛح ٚعالقت٘ بتكدٜس ايرات عٓد طالب ايجايح ثاْٟٛ  ٣َطتٛ"(0228زغا ايٓاظٛز ) .4
 .داَع١ دَػل ،َادطتري

ايطُٛح ٚبعض مسات  ٣َطتٛ ٢تأثري ايرنا٤ ايٛدداْٞ عً"(0226مس١ٝ حمُد ايصاحل بسَٖٛٞ ) .5
 .0َادطتري ، داَع١ اجلصا٥سزضاي١ "ايطايب ايهفٝف ٣ايػدص١ٝ يد

بعض ايعًُٝات  ٢عً االنت٦ابٚ  االدتُاعٞتأثري ايكًل "(0212عبد ايعصٜص بٔ عًٞ بٔ عبد ايعصٜص  ) .6
 .داَع١ ْاٜف ، ايطعٛد١ٜ ،ٙدنتٛزازضاي١ "املعسف١ٝ 

ايطُٛح  ٣قًل املطتكبٌ ٚعالقت٘ بهٌ َٔ فاع١ًٝ ايرات َٚطتٛ"(0229غايب بٔ حمُد عًٞ املػٝدٞ ) .7
 .ايصقاشٜل ،ايطعٛد١ٜ، ٙدنتٛزازضاي١  "ع١ٓٝ َٔ داَع١ ايطا٥ف  ٣يد

املدزا٤ ايعاًَني يف  ٣ايطُٛح يد ٣األَٔ ايٛظٝفٞ ٚعالقت٘ مبطتٛ"(0224ْضاٍ مسري ْاٜف ابساِٖٝ ) .8
 زضاي١ َادطتري ، فًططني."َكسات ٚشازات ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ 



 قائمة المراجع
 

 991 

 "يدٟ األطفاٍ ضعاف ايطُع االدتُاعٞعالق١ تكدٜس ايرات بايكًل  "(:0223) ناٌَ ٢ٚسٝد َصطف .9

 .داَع١ ايصقاشٜل، ايطعٛد١ٜ، زضاي١ َادطتري 

 :االنرتنتمواقع  –خامسا 

 http://www.ahlamontada. Com .1،(0227)  29:22،تازٜذ ايطشبGMT 06/21/0210.0 

 14:22GMT(،تازٜذ ايطشب 0211)http://www.alisalamah. Net طازم احلبٝب،.
27/20/0210. 

 .15:22GMT14/21/0210،تازٜذ ايطشب http://www.ansar.com (2007) أْصاز أٌٖ ايبٝت،3.
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:          1امللحق رقم   

االجتماعيمقياس القلق                                 

تعليمات:  - 

أٚ أٟ  ( ×) فُٝا ًٜٞ دلُٛع١ َٔ ايعبازات ، َٔ فغًو اقسأٖا دٝدا ٚ تفِٗ َعٓاٖا ثِ قِ بٛعع عال١َ     
 عال١َ أخس٣ جتٝدٖا يف اخلا١ْ املٛدٛد٠ أَاّ ايعباز٠ اييت تس٣ أْٗا تعرب عٔ َظاعسى بضدم يف املٛقف ايرٟ
 تعرب عٓ٘ ايعباز٠ َع َالسظ١ أْ٘ ال ٜٛدد اختٝاز صشٝح ٚ اختٝاز خاطئ ، املِٗ ٖٛ أْ٘ ٜعرب عٓو بضدم.

 - بيانات أولية 

............................اسِ ايجا١ْٜٛ:.................................  

:.....................................ايشٔ:......................االسِ  

 اجلٓص:                     ذنس )          (                 أْج٢  )             (

ايظعب١:...........................ايكشِ:.................. .                 

 األب ع٢ً قٝد احلٝا٠:   ْعـِ     )          (                   ال    )             (

 األّ  ع٢ً قٝد احلٝا٠:   ْعـِ     )          (                   ال    )             (

(   ال    )             (    األب ٚ األّ َٓفضالٕ ) َطًكإ  (:  ْعـِ     )        
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  العبارة دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا

 1 أنٕٛ غري ٚاثل َٔ ْفشٞ عٓد يكا٥ٞ بآخسٜٔ.     

 2 أالسظ أْٞ أفهس يف أطٝا٤ يٝص هلا عالق١ باملٛقف ايرٟ أنٕٛ فٝ٘.     

 3 أطعس بايتعسم عٓدَا أنٕٛ َع اآلخسٜٔ.     

عٓدَا أنٕٛ َع اآلخسٜٔ.أطعس بايػجٝإ        4 

أطعس ٚ نأْين َظًٍٛ عٓدَا أفهس يف يكا٤ عًٞ ايكٝاّ ب٘ َع      
 أطخاظ آخسٜٔ.

5 

.ادتُاعٞأنٕٛ َتٛتسا ددا قبٌ سدٚخ َٛقف        6 

غري ١َُٗ عٓدَا أنٕٛ َع أطخاظ آخسٜٔ. أفهس يف أطٝا٤       7 

ادتُاعٞ َا .خيفل قًيب عٓدَا أنٕٛ بني اآلخسٜٔ يف َٛقف        8 

 9 تظسد أفهازٟ أثٓا٤ خمايطيت اآلخسٜٔ.     

 10 أنٕٛ َتٛتس أثٓا٤ ٚدٛدٟ بني اآلخسٜٔ.     

 11 أالسظ أْين أطعس باخلٛف قبٌ سدٚخ َٛقف ادتُاعٞ .     

    ٜضبح ايعٌُ صعبا عًٞ عٓدَا أطعس إٔ أسدِٖ ٜٓظس إيٞ     
 )ٜساقبين (أثٓا٤ قٝاَٞ  ب٘.

12 

أنٕٛ يف سف١ً َا أٚ بني دلُٛع١ أطخاظ فإْين ال أصدم  عٓدَا     
 نٝف تٓتٗٞ ٖرٙ احلف١ً.

13 

أنٕٛ عادزا عٔ ايٓكاش إذا َا داز سدٜح َا عُٔ دلُٛع١ َٔ      
 األفساد.

14 

 15 نجس٠ ايٓاض سٛيٞ تسبهين.     

امل١ُٗ. االدتُاع١ٝأطعس بايضداع أثٓا٤ ٚدٛدٟ يف املٛاقف        16 

قبٌ إٔ أدخٌ يف َٛقف ادتُاعٞ أنٕٛ ََُٗٛا َٔ استُاٍ      
 فظًٞ يف ٖرا املٛقف.

17 

 18 أصاب بايضداع قبٌ سدٚخ َالقا٠ ادتُاع١ٝ.     

أنٕٛ َرتددا عٓدَا أزٜد إٔ أسأٍ طخضا َا عٔ أَس َٔ األَٛز      
 )نشؤاٍ طخط عٔ طازع َعني(.

19 

اآلخسٜٔ.أطعس بايدٚاز عٓدَا أجتاذب احلدٜح َع        20 

 21 أطعس باخلذٌ عٓدَا أحتدخ َع طخط َِٗ.     
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  العبارة دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا

 22 أْزعر عٓدَا ٜٓظس إيٞ ايٓاض يف ايظازع أٚ األَانٔ ايعا١َ.     

 23 عٓدَا أنٕٛ بني اآلخسٜٔ فإْٞ أظٌ يف اخلًف١ٝ.     

خذًٞ يف املٛاقف ايػري أستاز يٛقت ست٢ أستطٝع ايتػًب ع٢ً      
 َأيٛف١ بايٓشب١ إيٞ.

24 

 25 ٜضعب عًٞ ايتعبري عٔ زأٜٞ يف ْكاش َع أطخاظ ال أعسفِٗ.     

 26 ٜهٕٛ سًكٞ دافا عٓدَا أنٕٛ بني اآلخسٜٔ.     

 27 َٔ ايضعب عًٞ احلدٜح َع طخط ال أعسف٘.     

 28 أعاْٞ َٔ قًل َسعب عٓدَا أنٕٛ بني ايٓاض.     

أطعس بايغٝل ايظدٜد عٓدَا ٜهٕٛ عًٞ احلدٜح أَاّ دلُٛع١ َٔ      
 األطخاظ.

29 
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 :20امللحق رقم 

 الطموح ىمقياس مستو

 البيانات األولية:

 اسِ ايجاْوية:......................................................

 ايسٔ:...................:........................................... االسِ

 ادتٓس:                       ذنس  )        (        أْجى     )        ( 

 :تعليمات املقياسايكسِ :....................ايصعبة:......................................

 طة بطُوحو.يٗدف ٖرا املكياس إىل َعسفة َوافكتو أو َعازضتو يبعض ايعبازات املستب- 1

 ْادزا(.-أحياْا-نجريا-( عبازة يهٌ َٓٗا أزبع استحابات ٖي :)دائُا 63يتهوٕ املكياس َٔ )   - 0

ال توجد عبازة هلا استحابة صحيحة أو خاطئة ويهٔ أفضٌ استحابة ٖي اييت تعهس إحساسو - 3
 ايصادم. 

عٔ زأيو يف وزقة اإلجابة أسفٌ اإلجابة اييت تعرب ) × (  اقسأ نٌ عبازة جيدا ثِ ضع عالَة -4
 املٓفصًة و املدصصة يو.

إذا غريت زأيو يف أحد ايعبازات ضع دائسة حوٍ ايعالَة اييت وضعتٗا ثِ ضع عالَة أخسى -5
 ادتديدة.      االستحابةأسفٌ 

 عًيٗا.    االستحابةال ترتى أي عبازة دوٕ  -6

 ايسسية ايتاَة.تأند إٔ استحابتو تعهس زأيو ايصدصي، وستهوٕ َوضع -7
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  العبارة دائما كثريا أحيانا نادرا

 1 أسعى  يتحكيل األٖداف اييت زمستٗا.    

 2 أعسف جيدا َا أزيد إٔ أفعً٘.    

 3 إْين واثل َٔ حتكيل أٖدايف.    

 4 أستطيع ايتػًب عًى َا يواجٗين َٔ عكبات.    

 5 َٔ األفضٌ إٔ يضع ايفسد أٖدافا بديًة.    

 6 يصػًين ايتفهري يف املستكبٌ.    

 7 .َُٗا حدثأزى إٔ اذتياة ستستُس     

 8 أستطيع وضع أٖداف واقعية َٔ حياتي.    

 9 َٔ ايتحازب ايفاشًة. االستفادةيٓبػي     

 10 أحدد أٖدايف يف ضوء إَهاْاتي.    

 11 أشعس بايسغبة يف اذتياة.    

 12 أتطًع إىل املستكبٌ.    

 13 أسعى يتحكيل َا ٖو أفضٌ.    

 14 يدي ايكدزة عًى تعديٌ أٖدايف حسب ايعسوف.    

 15 اعتكد إٔ توظيف ايتطوزات ايتهٓويوجية َطًوب.    

 16 يدي املكدزة عًى حتديد أٖدايف.    

 17 َٓٗا. االستفادةأستطيع توجي٘ إَهاْاتي و     

 18 يًفصٌ. االستسالّيٓبػي عدّ     

 19 بايتفاؤٍ حنو املستكبٌ. أشعس    

 20 أستطيع استبداٍ أٖدايف اييت ال تتحكل.    

 21 أعتكد إٔ ايفصٌ أوٍ خطوات ايٓحاح.    

 22 أؤَٔ بايكوٍ ً زب ضازة ْافعةً .    

 23 يٓتابين ايصعوز باييأس.    

 24 يٓبػي إٔ يستعد اإلْسإ ملواجٗة املستكبٌ بتحديات٘.    

 25 ال يوجد وقت يصب٘ اذتاضس.أعتكد أْ٘     

 26 أعتكد إٔ املعاْاة تهوٕ دافعا يإلجناش.    
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  العبارة دائما كثريا أحيانا نادرا

 07 أؤَٔ بإٔ بعد ايعسس يسس.    

 28 يدي ايسغبة يف َوانبة ايتحوالت ادتوٖسية اييت يصٗدٖا ايعامل.    

 29 أدزى إٔ اذتياة َتػرية.    

 30 تكبٌ نٌ َاٖو جديد. أجد صعوبة يف    

 31 أزى إٔ ايتحديد أساس استُسازية اذتياة بصهٌ جديد.    

 32 يصػًين ايتفهري يف املاضي مبصهالت٘.    

 33 أؤَٔ إٔ نٌ َاٖو جديد ْاتخ جملٗودات سابكة.    

 34 أسعى وزاء املعسفة ادتديدة.    

 35 أزغب يف اإلطالع عًى نٌ َا ٖو جديد و َجري.    

 36 أجد صعوبة يف ختطيط َا أقوّ ب٘ َٔ ْصاط.    
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 30امللحق رقم :
 

SAVE OUTFILE='D:\ اندراست األساسيت.sav' 
  /COMPRESSED. 

FREQUENCIES VARIABLES 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 

  /BARCHART FREQ 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies : انخكراراث   

 [DataSet0] D:\ 

Statistics 

الطموح   ىمستو  اإلجتماعي     القلق  طموح م 1العامل  طموح م 2 العامل  طموح م 3العامل  طموح م4العامل   

 160 160 160 160 160 160 أفراد العينة                             

       

 11,8438 10,0750 17,7875 19,8563 57,8813 59,5625 املتوسط احلسابي

 12,0000 10,0000 18,0000 20,0000 57,0000 60,0000 الوسيط

 12,00 10,00 18,00 20,00 57,00 66,00 املنوال

يارياإلحنراف املع  9,90438 15,42822 3,69914 3,98644 2,51173 2,89338 

 8,372 6,309 15,892 13,684 238,030 98,097 التباين

 20,00 12,00 24,00 27,00 77,00 78,00 املدي

 3,00 3,00 3,00 00, 27,00 9,00 أصغر قيمة

 23,00 15,00 27,00 27,00 104,00 87,00 أكرب قيمة

 1895,00 1612,00 2846,00 3177,00 9261,00 9530,00 اجملموع

 

Statistics 

1امل الع القلق اإلجتماعي 2العامل   3العامل   4العامل   5العامل    

 160 160 160 160 160 أفراد العينة 

      

 6,5063 8,5563 12,2813 16,5688 14,6375 املتوسط احلسابي

 6,0000 8,0000 12,0000 17,0000 14,0000 الوسيط

 6,00 7,00 12,00 18,00 12,00 املنوال

 2,24308 2,69345 4,03627 4,94704 4,48546 اإلحنراف املعياري

 5,031 7,255 16,291 24,473 20,119 التباين

 9,00 12,00 18,00 21,00 20,00 املدي

 3,00 4,00 6,00 7,00 7,00 أصغر قيمة

 12,00 16,00 24,00 28,00 27,00 أكرب قيمة

 1041,00 1369,00 1965,00 2651,00 2342,00 اجملموع
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Histogram 
 

 
 

 

 

 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=levelofaspir anexciety 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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Correlations :   انطمىح يبني انمهك اإلجخماعي ومسخى معامم اإلرحباط  

 

 

Correlations : ح وعىامههانطمى يمسخى معامم اإلرحباط بني  

Correlations 

انطمىح يمسخى 1عامم   2 3عامم  عامم  4عامم  انطمىح يمسخى   

Pearson Correlation 1 ,527                 1عامم 
**
 ,345

**
 ,432

**
 ,799

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 160 160 160 160 160 

2عامم  Pearson Correlation ,527
**
 1 ,435

**
 ,374

**
 ,819

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 160 160 160 160 160 

3عامم  Pearson Correlation ,345
**
 ,435

**
 1 ,363

**
 ,664

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 160 160 160 160 160 

     

 عامم4 
Pearson Correlation ,432

**
 ,374

**
 ,363

**
 1 ,696

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 160 160 160 160 160 

انطمىح يمسخى  Pearson Correlation ,799
**
 ,819

**
 ,664

**
 ,696

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 160 160 160 160 160 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations 

الطموح ىمستو   القلق اإلج 

الطموح ىمستو  Pearson Correlation 1 -,384
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 160 160 

Pearson Correlation -,384 القلق اإلجتماعي
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 160 160 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations و عىامهه:  خماعيمعامم اإلرحباط بني انمهك اإلج  

Correlations 

1عامم القلق اإلجتماعي  2عامم  3عامم   

 Pearson القلق اإلجتماعي

Correlation 

1 ,871
**
 ,888

**
 -,253

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 

N 160 160 160 160 

1عامم  Pearson 

Correlation 

,871
**
 1 ,796

**
 -,189

*
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,017 

N 160 160 160 160 

2عامم  Pearson 

Correlation 

,888
**
 ,796

**
 1 -,302

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 160 160 160 160 

3عامم  

Pearson 

Correlation 

-,253
**
 -,189

*
 -,302

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,017 ,000  

N 160 160 160 160 

4عامم  

Pearson 

Correlation 

,785
**
 ,606

**
 ,564

**
 -,111 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,161 

N 160 160 160 160 

5عامم  

Pearson 

Correlation 

,755
**
 ,543

**
 ,615

**
 -,167

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,035 

N 160 160 160 160 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4عامم  5عامم   

Pearson Correlation ,785 القلق اإلجتماعي
**
 ,755

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 160 160 

1عامم  Pearson Correlation ,606
**
 ,543

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 160 160 

2عامم  Pearson Correlation ,564
**
 ,615

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 160 160 

3عامم  Pearson Correlation -,111 -,167
*
 

Sig. (2-tailed) ,161 ,035 

N 160 160 

4عامم  Pearson Correlation 1 ,546
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 160 160 

5عامم  Pearson Correlation ,546
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 160 160 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=f1anex f2anex f4level f4anex f5anex levelofaspir 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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T-Test :  اإلج انمهك يف اجلنسني بني انفروق  
[ 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 f 80 62,2125 15,63726 1,74830 القلق اإلجتماعي

m 80 53,5500 14,01979 1,56746 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

لق اإلجتماعيالق  Equal variances assumed ,679 ,411 3,689 158 

Equal variances not 

assumed 
  

3,689 156,153 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

 Equal variances assumed ,000 8,66250 2,34808 القلق اإلجتماعي

Equal variances not 

assumed 

,000 8,66250 2,34808 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances assumed 4,02483 13,30017 القلق اإلجتماعي

Equal variances not 

assumed 

4,02440 13,30060 

 
 

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=f1anex 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test   ( :1)انعامم خماعيانفروق بني اجلنسني يف األعراض اجلسديت نهمهك اإلج

 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1عامم  f 80 15,8125 4,53424 ,50694 

m 80 13,4625 4,13978 ,46284 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

1عامم  Equal variances assumed ,671 ,414 3,423 158 

Equal variances not 

assumed 
  

3,423 156,709 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

1عامم  Equal variances assumed ,001 2,35000 ,68645 

Equal variances not 

assumed 

,001 2,35000 ,68645 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1عامم  Equal variances assumed ,99420 3,70580 

Equal variances not 

assumed 

,99411 3,70589 

 
 

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=f2anex 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

 
 
 



 

129 

T-Test (: 2)انعامم  خماعيانفروق بني اجلنسني يف صعىبت انخىاصم و انخعبري عن اننفس نهمهك اإلج  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

2عامم  f 80 17,8750 5,08504 ,56852 

m 80 15,2625 4,46575 ,49929 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

2عامم  Equal variances assumed ,280 ,597 3,453 158 

Equal variances not 

assumed 
  

3,453 155,408 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

2عامم  Equal variances assumed ,001 2,61250 ,75664 

Equal variances not 

assumed 

,001 2,61250 ,75664 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

2عامم  Equal variances assumed 1,11806 4,10694 

Equal variances not 

assumed 

1,11787 4,10713 

 
 

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=f3anex 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test (3)انعامم خماعياندخىل فيها نهمهك اإلجو انفروق بني اجلنسني يف اخلىف من املىالف اإلج :  
[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

 

Group Statistics 

 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

3عامم  f 80 13,1375 4,37121 ,48872 

m 80 11,4250 3,49240 ,39046 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

3عامم  Equal variances assumed 3,455 ,065 2,738 158 

Equal variances not 

assumed 
  

2,738 150,658 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

3عامم  Equal variances assumed ,007 1,71250 ,62554 

Equal variances not 

assumed 

,007 1,71250 ,62554 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

3عامم  Equal variances assumed ,47700 2,94800 

Equal variances not 

assumed 

,47653 2,94847 

 
 

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=f4anex 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test (: 4)انعامم  خماعيانفروق بني اجلنسني يف حشخج األفكار نهمهك اإلج  

 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

5عامم  f 80 9,2000 2,85693 ,31941 

m 80 7,9125 2,36640 ,26457 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

5عامم  Equal variances assumed 2,929 ,089 3,104 158 

Equal variances not 

assumed 
  

3,104 152,707 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

5عامم  Equal variances assumed ,002 1,28750 ,41476 

Equal variances not 

assumed 

,002 1,28750 ,41476 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

5عامم  Equal variances assumed ,46832 2,10668 

Equal variances not 

assumed 

,46810 2,10690 

 
 

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=f5anex 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test (: 5انعامم خماعي )انفروق بني اجلنسني يف عدو انثمت باننفس نهمهك اإلج  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

5عامم  f 80 6,8375 2,08335 ,23293 

m 80 6,1750 2,35880 ,26372 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

5عامم  Equal variances assumed 1,839 ,177 1,883 158 

Equal variances not 

assumed 
  

1,883 155,625 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

5عامم  Equal variances assumed ,062 ,66250 ,35186 

Equal variances not 

assumed 

,062 ,66250 ,35186 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

5عامم  Equal variances assumed -,03245 1,35745 

Equal variances not 

assumed 

-,03253 1,35753 

 
 

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=levelofaspir 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test انطمىح:  يني اجلنسني يف مسخىانفروق ب  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

الطموح ىمستو  

f 80 57,8125 10,35704 1,15795 

m 80 61,3125 9,16321 1,02448 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

الطموح ىمستو  

Equal variances assumed ,320 ,573 -2,264 158 

Equal variances not 

assumed 
  

-2,264 155,688 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

الطموح ىمستو  

Equal variances assumed ,025 -3,50000 1,54609 

Equal variances not 

assumed 

,025 -3,50000 1,54609 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

الطموح ىمستو  

Equal variances assumed -6,55368 -,44632 

Equal variances not 

assumed 

-6,55403 -,44597 

 
 

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=f1level 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test (: 1)انعامم مىحطان يانفروق بني اجلنسني يف انخفاؤل ملسخى  

 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1عامم  f 80 19,3750 4,15026 ,46401 

m 80 20,3375 3,13794 ,35083 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

1عامم  Equal variances assumed 1,517 ,220 -1,655 158 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,655 147,076 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

1عامم  Equal variances assumed ,100 -,96250 ,58171 

Equal variances not 

assumed 

,100 -,96250 ,58171 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1عامم  Equal variances assumed -2,11144 ,18644 

Equal variances not 

assumed 

-2,11210 ,18710 

 
 

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=f2level 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test (: 2)انعامم مىحطان يخىملسوضع األهداف  ًاملمدرة عهانفروق بني اجلنسني يف   

 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

2عامم  f 80 17,0250 3,96815 ,44365 

m 80 18,5500 3,88082 ,43389 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

2عامم  Equal variances assumed ,014 ,905 -2,457 158 

Equal variances not 

assumed 
  

-2,457 157,922 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

2عامم  Equal variances assumed ,015 -1,52500 ,62055 

Equal variances not 

assumed 

,015 -1,52500 ,62055 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

2عامم  Equal variances assumed -2,75065 -,29935 

Equal variances not 

assumed 

-2,75066 -,29934 

 
 

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=f3level 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test (: 3)انعامم  مىحطان يملسخىمبم اجلديد انفروق بني اجلنسني يف ح  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

3عامم  f 80 9,7625 2,39854 ,26817 

m 80 10,3875 2,59744 ,29040 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

3عامم  Equal variances assumed ,501 ,480 -1,581 158 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,581 157,008 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

3عامم  Equal variances assumed ,116 -,62500 ,39528 

Equal variances not 

assumed 

,116 -,62500 ,39528 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

3عامم  Equal variances assumed -1,40571 ,15571 

Equal variances not 

assumed 

-1,40575 ,15575 

 
 

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=f4level 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test : (4)انعاممخماعيبني اجلنسني يف حتمم اإلحباط نهمهك اإلج انفروق  

 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

4عامم  f 80 11,6500 2,74254 ,30663 

m 80 12,0375 3,04167 ,34007 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

4عامم  Equal variances assumed ,015 ,902 -,846 158 

Equal variances not 

assumed 
  

-,846 156,336 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

4عامم  Equal variances assumed ,399 -,38750 ,45789 

Equal variances not 

assumed 

,399 -,38750 ,45789 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

4عامم  Equal variances assumed -1,29188 ,51688 

Equal variances not 

assumed 

-1,29195 ,51695 

 
 

T-TEST GROUPS=speciality(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=anexciety 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test : خماعيانفروق يف انخخصص نهمهك اإلج  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 القلق اإلجتماعي

n1 

letre 80 61,6375 14,35380 1,60480 

science 80 54,1250 15,63538 1,74809 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

 Equal variances assumed ,145 ,704 3,166 158 القلق اإلجتماعي

Equal variances not 

assumed 
  

3,166 156,858 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

 Equal variances assumed ,002 7,51250 2,37302 القلق اإلجتماعي

Equal variances not 

assumed 

,002 7,51250 2,37302 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

anexciety Equal variances assumed 2,82557 12,19943 

Equal variances not 

assumed 

2,82531 12,19969 
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T-Test (: 1)انعامم خماعينهمهك اإلج انخخصص نألعراض اجلسديت انفروق يف    

 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1عامم  
1 

letre 80 15,4500 4,50288 ,50344 

science 80 13,8250 4,34516 ,48580 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

1عامم  Equal variances assumed ,327 ,568 2,323 158 

Equal variances not 

assumed 
  

2,323 157,800 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

1عامم  Equal variances assumed ,021 1,62500 ,69961 

Equal variances not 

assumed 

,021 1,62500 ,69961 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1عامم  Equal variances assumed ,24321 3,00679 

Equal variances not 

assumed 

,24319 3,00681 
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T-Test (: 2)انعامم  خماعينهمهك اإلج نخعبري عن اننفسانفروق يف انخخصص نصعىبت انخىاصم و ا  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

2عامم  

1 

letre 80 17,5125 4,79977 ,53663 

science 80 15,6250 4,94111 ,55243 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

2عامم  Equal variances assumed ,109 ,742 2,451 158 

Equal variances not 

assumed 
  

2,451 157,867 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

2عامم  Equal variances assumed ,015 1,88750 ,77017 

Equal variances not 

assumed 

,015 1,88750 ,77017 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

2عامم  Equal variances assumed ,36635 3,40865 

Equal variances not 

assumed 

,36634 3,40866 
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T-Test (: 3)انعامم خماعيإلجنهمهك ا انفروق يف انخخصص نهخىف من املىالف اإلج و اندخىل فيها  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

3عامم  
 

letre 80 13,2875 3,75582 ,41991 

science 80 11,2750 4,07827 ,45596 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

3عامم  Equal variances assumed ,348 ,556 3,247 158 

Equal variances not 

assumed 
  

3,247 156,940 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

3عامم  Equal variances assumed ,001 2,01250 ,61986 

Equal variances not 

assumed 

,001 2,01250 ,61986 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

3عامم  Equal variances assumed ,78821 3,23679 

Equal variances not 

assumed 

,78815 3,23685 
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T-Test (: 4)انعاممخماعي انفروق يف انخخصص نخشخج األفكار نهمهك اإلج  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

4عامم  
1 

letre 80 8,9625 2,76709 ,30937 

science 80 8,1500 2,57102 ,28745 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

4عامم  Equal variances assumed ,853 ,357 1,924 158 

Equal variances not 

assumed 
  

1,924 157,154 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

4عامم  Equal variances assumed ,056 ,81250 ,42230 

Equal variances not 

assumed 

,056 ,81250 ,42230 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

4عامم  Equal variances assumed -,02158 1,64658 

Equal variances not 

assumed 

-,02161 1,64661 
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T-Test (: 5انفروق يف انخخصص نعدو انثمت باننفس نهمهك اإلج )انعامم  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

5عامم  
1 

letre 80 7,1125 2,39194 ,26743 

science 80 5,9000 1,91331 ,21391 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

5عامم  Equal variances assumed 8,884 ,003 3,541 158 

Equal variances not 

assumed 
  

3,541 150,729 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

5عامم  Equal variances assumed ,001 1,21250 ,34246 

Equal variances not 

assumed 

,001 1,21250 ,34246 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

5عامم  Equal variances assumed ,53612 1,88888 

Equal variances not 

assumed 

,53586 1,88914 
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T-Test انطمىح:  يانفروق يف انخخصص ملسخى  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

الطموح ىمستو  1 

letre 80 58,7500 10,61346 1,18662 

science 80 60,3750 9,13524 1,02135 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

الطموح ىمستو  

Equal variances assumed ,003 ,959 -1,038 158 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,038 154,574 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

الطموح ىمستو  

Equal variances assumed ,301 -1,62500 1,56564 

Equal variances not 

assumed 

,301 -1,62500 1,56564 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

الطموح ىمستو  

Equal variances assumed -4,71728 1,46728 

Equal variances not 

assumed 

-4,71781 1,46781 
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T-Test (: 1انطمىح )انعامم يانفروق يف انخخصص نهخفاؤل ملسخى  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

1عامم  

1 

letre 80 19,3750 4,12579 ,46128 

science 80 20,3375 3,17005 ,35442 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

1عامم  Equal variances assumed 1,953 ,164 -1,655 158 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,655 148,170 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

1عامم  Equal variances assumed ,100 -,96250 ,58171 

Equal variances not 

assumed 

,100 -,96250 ,58171 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1عامم  Equal variances assumed -2,11144 ,18644 

Equal variances not 

assumed 

-2,11203 ,18703 
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T-Test :  (2)انعاممانطمىح ياألهداف ملسخىوضع  ًانفروق يف انخخصص نهممدرة عه  

 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

2عامم  

1 

letre 80 17,9250 4,04022 ,45171 

science 80 17,6500 3,95257 ,44191 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

2عامم  Equal variances assumed ,008 ,931 ,435 158 

Equal variances not 

assumed 
  

,435 157,924 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

2عامم  Equal variances assumed ,664 ,27500 ,63192 

Equal variances not 

assumed 

,664 ,27500 ,63192 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

2عامم  Equal variances assumed -,97311 1,52311 

Equal variances not 

assumed 

-,97311 1,52311 
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T-Test (: 3انطمىح )انعامم  يانفروق يف انخخصص نخمبم اجلديد ملسخى  
 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

3عامم  
d

1 

letre 80 9,7250 2,33290 ,26083 

science 80 10,4250 2,64707 ,29595 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

3عامم  Equal variances assumed 1,234 ,268 -1,774 158 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,774 155,543 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

3عامم  Equal variances assumed ,078 -,70000 ,39448 

Equal variances not 

assumed 

,078 -,70000 ,39448 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

3عامم  Equal variances assumed -1,47914 ,07914 

Equal variances not 

assumed 

-1,47924 ,07924 
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T-Test (: 4انطمىح )انعامم يسخىانفروق يف انخخصص نخحمم اإلحباط مل  

 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 

Group Statistics 

 speciality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

4عامم  

1 

letre 80 11,7250 3,05633 ,34171 

science 80 11,9625 2,73488 ,30577 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

4عامم  Equal variances assumed ,285 ,594 -,518 158 

Equal variances not 

assumed 
  

-,518 156,088 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

4عامم  Equal variances assumed ,605 -,23750 ,45854 

Equal variances not 

assumed 

,605 -,23750 ,45854 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

4عامم  Equal variances assumed -1,14316 ,66816 

Equal variances not 

assumed 

-1,14324 ,66824 

 

[DataSet0] D:\adirassa alassassia.sav 


