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 ميخص اىثذث

ْدددا تندفددط تنفددثنٙ إنددٗ تنصعددسا عهددٗ فثعهٛددر خسَددثيػ شدددزٚدٙ نصًُٛددر خعددط يٓددثزتز 

تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ندٖ تنطثندر تنؽثيعٛدر كًددخم نصفعدٍٛ تنفدح ٔتالَصًدثءو ٔشكَٕدس عُٛدر تندزتظدر 

خكهٛدر تٜدتج ٔتنعهدٕو تنيدةٛةرو ؼثيعدر  ( غثندر يٍ غثنددثز تنعدُر تنعثَٛدر  عدى عهدى تندُفط01يٍ )

تنؽدم تنغسخٙ خهٛدٛث يًٍ شةع دزؼثشٓى فٙ تإلزخثعٙ تألدَٗ ٔذنك خُثء عهٗ َصدثبػ يةٛدثض يٓدثزتز 

(و يةٛدثض تالَصًدثء 8102تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ )إعددتد تندثـعدر(و يةٛدثض تنفدح )إعددتد يُدثل يفًدٕدو 

( غثندر يٍ 01يؽًٕعصٍٛ: يؽًٕعر شؽسٚدٛر )(و ٔ د شى شةعًٛٓى إنٗ 8102)إعدتد يُثل يفًٕدو 

( غثنددر يدٍ غثنددثز 01غثندثز تنؽثيعر شعسظٍ نهدسَدثيػ تنصددزٚدٙو ٔيؽًٕعدر ظدثخطر شعدى )

تنؽثيعر نى ٚصعسظٍ نهدسَثيػ تنصدزٚدٙو ٔ د أشثزز َصثبػ تندزتظر إندٗ فثعهٛدر تندسَدثيػ تنصددزٚدٙ 

سٚدٛرو ٔكدرنك شفدٕا تنًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر فٙ شفعٍٛ تنفح ٔتالَصًثء ندٖ غثندثز تنًؽًٕعر تنصؽ

عهددٗ تنًؽًٕعددر تنعددثخطر فددٙ يةدددتز تنصفعددٍ عهددٗ يةددثٚٛط )يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙو تنفددحو 

 ؽًٕعر تألٔنٗ نهدسَثيػ تنصدزٚدٙ.تالَصًثء( خعد شعسض تنً

 ميماخ مفرادُح:

 Positive Thinking Skills  يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ

 Love    تنفح

 Belongingness    ءتالَصًث
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The current research aims to identify the effectiveness of a training 

program to develop some positive thinking skills among the university 

female students as an approach to improve passion love and affiliation. 

The study sample consisted of (60) female students in the second year of 

psychology department at the Faculty of Arts and Sciences - Al Jabal Al 

Gharbi University in Libya whose scores are under the Minimum 

Quartiles based on the results of Positive Thinking Skills Scale (prepared 

by the researcher), the Passion Scale (prepared by Manal Mahmoud, 

2014), the Affiliation Scale (Prepared by Manal Mahmoud, 2014). They 

were divided into two groups: the experimental group includes (30) 

female students of the university who were subjected to the training 

program and the control group includes (30) female students of the 

https://www.ar-science.com/2015/01/quartiles.html


 1028نة عشر لس لتاسعالعدد ا 35 مجلة البحث العلمى فى التربية

  

university who weren't subjected to the training program. The results of 

the study indicated the effectiveness of the training program in improving 

the passion and affiliation among the female students of the experimental 

group as well as the predominance of the experimental group over the 

control group in the extent of improvement on the scales (positive 

thinking skills, passion, affiliation) after the first group has been 

subjected to the training program.  
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 يةدير تندفط:

ٚعصدس تنصفكٛس إـدٖ تنعًهٛثز تنعةهٛر تنًعسفٛر تنعهٛدث تنكثيُدر ٔزتء شطدٕز تنفٛدثذ تإلَعدثَٛر 

صددٙ ٚصغهددح خٓددث عهددٗ يددث ٔظدٛطسذ تإلَعددثٌ عهددٗ كثفددر تنكثبُددثز تنفٛددرو ٔتكصيددثا تنفهدٕل تنفعثنددر تن

ٕٚتؼّٓ فٙ تنفٛثذ يٍ يصثعح ٔييكالزو خم إٌ يعظى تإلَؽدثشتز تنعهًٛدر تنصدٙ ـةةصٓدث تنديدسٚر 

يدُٛر عهٗ عًهٛر تنصفكٛس خثإلظثفر إنٗ أٌ تألظهٕج تنر٘ ٚفكس خّ تنفسد ٚعد  دٕذ كثيُدر شد ظس عهدٗ 

 (.03و 8110كثفر شفثعالشّ )عصثو عهٙ تنطٛحو 

تنصفثؤل خكم يث شفًهّ ْرِ تنكهًر يٍ يعُٗو ٔتنُظس إنٗ تنؽًٛدم فدٙ  فثنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ْٕ

كم شٙءو ٔنهصفكٛس تإلٚؽثخٙ أٚعثً أظس فعثل ٔ ٕ٘ فدٙ أَفعدُث ٔأيدٕز ـٛثشُدث تنٕٛيٛدر ٔتنًعدصةدهٛر. 

ٔٚددسٖ خعددط تنعهًددثء أٌ تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ ْددٕ تالَصفددثل خةثخهٛددر تنعةددم تنالٔتعددٙ نال صُددثل خيددكم 

الٔتعددٙ ال ٚفكددس ٔال ٚفكددى إٌ كثَددس تنًعهٕيددر طددفٛفر أو خطدد و يعةٕنددر أو إٚؽددثخٙو ٔتنعةددم تن

ظددفٛفرو ـةٛةددر أو كددرجو إَددّ فةددػ ٚفصَٓددث كثنفددثدو تأليددٍٛ نٛدد د٘ إنددٗ ظددهٕ  يٕتفدد  نهًعهٕيددر 

 (.051و 8100تنًفصصَر فٙ يسـهر الـةر )ظُثء يفًد ظهًٛثٌو 

ز ٔتنًعدثَٙ تنصدٙ شعكدط تنةدٕذ ٔشسشدػ تإلٚؽثخٛدر عُدد َعددصٓث خدثنصفكٛس خثنعدٚدد يدٍ تنددالال

تإلَعددثَٛر ٔتنكفددثءذ تنرتشٛددر نهفددسد ٔتنصددفر تنُفعددٛرو ٔـعددٍ تنفددثل تنددرتشٙ فددٙ تنفٛددثذو فٓددٙ يكددٌٕ 

يصعددد تنعُثطدس ٔتألخعدثد شفًدم فدٙ ظُثٚثْدث يٛددصتز ٔخصدثبف َفعدٛر ٔفكسٚدر شددل عهدٗ إٚؽثخٛددر 

يدم ٔتنفٕٛٚدر ٔتنُيدثغ ٔشدفعدّ تنفسدو يًث ٚؽعهٓث خًعثخر تنطث ر تنصٙ شدعدط فدٙ تندُفط تنيدعٕز خثأل

 (.00و 8100إنٗ تنًدثدزذ ٔتندرل ٔتنعطثء ٔتنطًٕؾ )إًٚثٌ ـعٍُٛ عصفٕزو 

ٔفددٙ  ددم يؽسٚددثز تنعصددٕز ٔأـدتظددّ تنًصالـةددر ٔتنصددٙ ٚغهددح عهٛٓددث أـٛثَددثً تنطددثخع  ٛددس 

ـثندر  تنعٕ٘ تؼصًثعٛثً ٔفكسٚثًو شدسش أًْٛر تنصفكٛس تإلٚؽثخٙو ذنك تنصفكٛس تنر٘ ٚفسغ تإلَعثٌ يدٍ

تنصٕشس إنٗ تنصفثؤل نٛصم خّ إنٗ ـثنر تنٓدٔء ٔتنعكُٛر يع تنُفطو ـٛط ٚعثعد عهٗ زؤٚدر تأليدٕز 

 يٍ يُظٕز إٚؽثخٙ نٓث ال شففٗ  ًٛصّ خثعصدثزِ ظُدتً ظسٔزٚثً نإلَعثٌ فٙ يٕتطهر يعٛسذ ـٛثشّ.

( أٌ ـدددٚط تنددرتز Manning, Brenda, 2003ـٛددط ش كددد دزتظددر يددثَُٛػو خسُٚدددت )

خٙ ٚعددصفدو كدد دتذ نهصففٛددص ٔتنصةٛددٛى تنددرتشٙو ٔٚعددد أْددى يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ فٓددٕ أدتذ تإلٚؽددث

( Broyer Jone, 2000شُظًٛٛر شكعدّ تنةدزذ ٔتنعٛطسذ عهٗ تَفعثالشّ. ٕٔٚظدؿ ؼدٌٕ خسٔٚدس )

إٌ يٓددثزذ ـددم تنًيددكهر يددٍ تنًٓددثزتز تنعثيددر تنصددٙ شكددٌٕ ؼددْٕس تنددركثء تإلَعددثَٙ ٔتألدتء تنًددثْس 

عهٗ تنًدتزض ٔتنؽثيعدثز شعهًٛٓدث نطالخٓدث فدٙ كثفدر تنًستـدمو ـصدٗ ٔندٕ فصدٕل خثطدر ُٔٚدغٙ 

 (.81و 8111)زخثج غّ عهٙو 

( ـ  تألفستد فٙ تكصعثج يٓثزتز تشفثذ تنةدستز ـةدثً Vakil, et al, 2010, 91ٔتعصدس )

فدٙ ـٛدثذ  أطٛالً ال ٚعةػ ـصٗ نألفستد تنرٍٚ ٚعثٌَٕ يدٍ تإلعث در تنفكسٚدر نًدث ندّ يدٍ أًْٛدرو ٔأظدس
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تألفددستد ٔتنًؽصًعددثز ٔتنًُظًددثزو ٔٚيددغم ـٛددصتً ْثيددثً يددٍ تْصًثيددثز تندددثـعٍٛ فددٙ شددصٗ 

 (.810و 8102فسٔل تنعهى )يُثل عهٙ تنفٕنٙو 

ٔيٍ ظى فإٌ دزتظر تنفح ٔتالَصًثء خًث نٓث يٍ شًٕنٛر شعًم يدخالً نفٓى شفصٛر تنطالج 

ثز تالؼصًثعٛددر خكددم ظددهدٛثشٓث إٌ ٔؼدددزو تنؽددثيعٙو ٔيدددخالً أٚعددثً نفٓددى تنٕؼددٕد ٔتنفٛددثذ ٔتنعال دد

فددًٛكٍ يفثغدددر شفكٛددس تنطددالج تنؽددثيعٙو ٔٚصدددؿ تنفددح ٔتالَصًددثء كًفٓددٕو َةطددر خدددء نًفثغدددر 

 (.02و 8110تنصفكٛس )يثز٘ عدد هللا ـدٛحو 

( أٌ تإلَعدثٌ يفهدٕا تؼصًدثعٙ ٚدفدط 8102ـٛط ش كد دزتظر )يُثل يفًٕد إظًثعٛمو 

سٍٚ نصفةٛ  تنعًثز تنيفصٛر تإلٚؽثخٛدر فٓدٕ خفثؼدر إندٗ تنفدح عٍ تنصٕتطم تالؼصًثعٙ يع تٜخ

 ٔتالَصًثء.

 ييكهر تندفط ٔأظةهصّ:

ٚعصدس تنصفكٛس يٍ تنعٕتيم تألظثظٛر فٙ ـٛثذ تإلَعثٌ فٓدٕ تندر٘ ٚعدثعد عهدٗ شٕؼدّ تنفٛدثذ 

ٔشةديٓثو كًدث ٚعدثعد عهدٗ ـدم كعٛدس يدٍ تنًيدكالزو ٔشؽُدح تنعدٚدد يدٍ تألخطدثزو ٔخدّ ٚعدصطٛع 

تنعددٛطسذ ٔتنددصفكى عهددٗ أيددٕز كعٛددسذ ٔشعددٛٛسْث نصددثنفّو فددثنصفكٛس عًهٛددر عةهٛددر يعسفٛددر تإلَعددثٌ 

ظهٕكٛر ـصٗ إَّ ال ًٚكٍ تالظصغُثء عُّ فٙ عًهٛثز تكصعثج تنًعسفر ٔـم تنًيكالز تنصدٙ شٕتؼدّ 

 تإلَعثٌ.

(و ٔ)عددد تنًسٚدد  ثظدىو 010و 8112ٔٚيٛس خعط تنددثـعٍٛ يعدم )عددد تنعدصثز إخدستْٛىو 

إنددٗ أٌ يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ يددٍ تالظددصستشٛؽٛثز تنصددٙ يددٍ شدد َٓث أٌ شؽعددم  (100و 8101

تنفسد أكعس إٚؽثخٛر َٔؽثـثً ٔيعةٕنٛر ٔإٚعثزٚر خثنععثدذو ٔإٌ تإلٚؽثخٍٛٛ يٍ تنُدثض تندرٍٚ ٚصصدفٌٕ 

خثنعددعثدذ نًدددث ٚصدُدددٌٕ يدددٍ تألفكدددثز تنعةالَٛدددر تنصدددٙ شٓددددٚٓى فدددٙ شٕؼٓدددثشٓى تنيفصدددٛر ٔتنعدددهٕكٛر 

 ر.ٔتالؼصًثعٛ

( 8100( ٔدزتظر )أظثير يفًدد إخدستْٛىو 8100ٔش كد دزتظر )أـالو عهٙ عدد تنعصثزو 

إٌ يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ ْددٙ خًعثخددر إيدددتد تنطفددم خددثألدٔتز تنصددٙ ٚفصثؼٓددث فددٙ عصددس يهددا 

خددثنصغٛستز تنعددسٚعر ٔتنًصالـةددر يددث ًٚكُددّ يددٍ تنصعثيددم خفثعهٛددر يددع أ٘ َددٕل يددٍ تنًصغٛددستز فددٙ 

يعثنؽر تنًعهٕيثز تنصٙ ٚفصم عهٛٓدث يعثنؽدر طدفٛفرو ٔأٌ شددزٚح تنطفدم عهدٗ  تنًعصةدمو ٔيٍ

يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ ٚعددٓى فددٙ شعدددٚم تشؽثْددّ إنددٗ تإلٚؽثخٛددر ٔٚفعددٍ يددٍ  دزتشددّ تنًعسفٛددر 

 ٔٚكعدّ تنةدزذ عهٗ أدتء تنًٓثو خكفثءذ ٔفثعهٛر.

عًهٛددر ٔتعٛددر خُددثءذ إٌ تنطثندددر تنؽثيعٛددر تنٛددٕو شفصددثغ إنددٗ تنصٕؼٛددّ تنصسخددٕ٘ خٕطددفّ 

ٔيعددصًسذ شسيددٙ إنددٗ تنفددد يددٍ ييددكالشٓثو ٔشًكُٓددث يددٍ تالظددصفثدذ يددٍ فددس  شًُٛددر تنةدددزتز 

ٔتنًٓثزتز ـصٗ شعصطٛع أٌ شًُٙ ذتشٓث إٚؽثخٛثًو ٔأٌ شفم ييكالشٓث ٔشصفر  ستزتشٓث خي ٌ يعصةدهٓث 

أٌ ٚد د٘ شددزٚدٓث  خًث ٚصالءو يع ْرِ تنةدزتز فال شكدٌٕ عسظدر نإلـددثغ ٔتنفيدمو ندرت فإَدّ ٚصٕ دع

عهٗ يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ إنٗ شًُٛدر يٓثزتشٓدث فدٙ ـددٚط تندرتز تإلٚؽدثخٙو ٔـدم تنًيدكالزو 

ٔتشفثذ تنةستزتز ٔٚفعٍ يٍ يعصٕٖ تنفح ٔتالَصًثء ندٚٓثو فدثنصفكٛس تإلٚؽدثخٙ ٚؽعدم تنًدسء أكعدس 

ثزؼٙ يًدث ٚعدثعد عهدٗ تظصدصثزتً خرتشّ ٔ دزتشّ ٔذنك خعدح إدزتكّ تنًٕظٕعٙ نرتشّ ٔنهعثنى تنفد

ـم تنًيكالز ٔتشفثذ تنةستزتزو ـٛط ٚصٕ ع أٌ شصفثعم كم ْرِ تنعٕتيم يع خععٓث تندعط نصًعم 

 يُثخث يُثظدثً ٚفعٍ يٍ دزؼر تنفح ٔتالَصًثء ندٖ غثندثز تنؽثيعر.

ٔخثعصدثز أٌ تنطثنح تنؽثيعٙ ٚفصثغ خصٕزذ دتبًر نهفح ٔتالَصًثءو فإٌ تالَصًثء تإلٚؽثخٙ 

ٚعكط يدٖ شطهع تنطثنح ٔغًٕـّ نصفةٛ  ذتشّ شفةٛةثً يٍ خالنّ ٚكدٌٕ يصٕتفةدثً شٕتفةدثً يدُٛدثً تندُثء 

عهٗ تإلٚؽثخٛر ٔشصفٛؿ تنًعثزو ٔنٛط تالَعكثض ٔتنصعهػ ٔتإلؼدثزو ْٔرت ٚعصدعٙ تالْصًدثو خفةدر 

ـددثغ تنيدثج ٔيث ٚعثََّٕ يٍ طعٕخثز ٔييكالز شصعه  خفعثظٛصٓى تالَفعثنٛر تنعثنٛر ٔتنٛ ض ٔتإل

ٔتنفٕا إشتء شفكٛسْى تنعهدٙ ٔتنر٘ ٚ ظس عهٗ تشفثذ  ستزتشٓى تنًعصةدهٛرو ٔيٍ ُْدث ًٚكدٍ شفدٚدد 
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 ييكهر تندزتظر فٙ تألظةهر تٜشٛر:

ْم شفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر فٙ تنةٛثظٍٛ تنةدهٙ ٔتندعد٘ عهدٗ  (0

ًيددكالزو تشفددثذ يةٛددثض يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ )ـدددٚط تنددرتز تإلٚؽددثخٙو ـددم تن

 تنةستز( ندٖ غثندثز تنؽثيعر؟

ْم شفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛر ٔتنعدثخطر فدٙ تنةٛدثض تندعدد٘  (8

عهٗ يةٛثض يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ )ـدٚط تنرتز تإلٚؽثخٙو ـم تنًيكالزو تشفدثذ 

 تنةستز( ندٖ غثندثز تنؽثيعر؟

فددٙ تنةٛثظدٍٛ تندعددد٘ ٔتنصصدعددٙ  ْدم شفصهددف يصٕظدطثز دزؼددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛدر (0

 عهٗ يةٛثض يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ؟

ْم شفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر فٙ تنةٛثظٍٛ تنةدهٙ ٔتندعد٘ عهدٗ  (2

 يةٛثض تنفح ندٖ غثندثز تنؽثيعر؟

ْم شفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛر ٔتنعدثخطر فدٙ تنةٛدثض تندعدد٘  (5

 غثندثز تنؽثيعر؟ عهٗ يةٛثض تنفح ندٖ

ْدم شفصهددف يصٕظدطثز دزؼددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛدر فددٙ تنةٛثظدٍٛ تندعددد٘ ٔتنصصدعددٙ  (0

 عهٗ يةٛثض تنفح ندٖ غثندثز تنؽثيعر؟

ْم شفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر فٙ تنةٛثظٍٛ تنةدهٙ ٔتندعد٘ عهدٗ  (1

 يةٛثض تالَصًثء ندٖ غثندثز تنؽثيعر؟

ؽًدٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛدر ٔتنعدثخطر فدٙ تنةٛدثض تنةدهدٙ ْم شفصهف يصٕظطثز دزؼدثز تنً (2

 ٔتندعد٘ عهٗ يةٛثض تالَصًثء ندٖ غثندثز تنؽثيعر؟

ْدم شفصهددف يصٕظدطثز دزؼددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛدر فددٙ تنةٛثظدٍٛ تندعددد٘ ٔتنصصدعددٙ  (3

 عهٗ يةٛثض تالَصًثء؟

 أْدتا تندفط:

ؽددثخٙ عهددٗ تنصعددسا عهددٗ يدددٖ فعثنٛددر خسَددثيػ شدددزٚدٙ نصًُٛددر يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚ (0

 شفعٍٛ دزؼر تنفح ٔتالَصًثء ندٖ غثندثز تنؽثيعر.

يعثعدذ غثندثز تنؽثيعر عهٗ شًُٛر خعدط يٓدثزتز تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ نصفعدٍٛ تنفدح  (8

ٔتالَصًثء يًث ٚعثْى فٙ شفعٍٛ دزؼر ـدٚط تنرتز ٔـم تنًيكالز ٔتشفثذ تنةستزتز 

 يٍ خالل أْدتا ٚععٌٕ عهٗ شفةٛةٓث.

 أًْٛر تندفط:

 ًْٛر تنًُٓؽٛر:أٔالً: تأل

شعصًد ْرِ تندزتظر عهٗ تنًُٓػ تنصؽسٚدٙو ٔذنك نإلؼثخر عهٗ تألظةهر تنصٙ شفدد تنًيكهرو 

ٔتظددصفدو تنصصددًٛى تنصؽسٚدددٙ ذت تنًؽًددٕعصٍٛ إـدددتًْث شؽسٚدٛددر ٔتألخددسٖ ظددثخطرو ٔٚعصًددد ْددرت 

 تنصصًٛى عهٗ تنةٛثض تنةدهٙ ٔتندعد٘ ٔتنصصدعٙ.

 ظثَٛثً: تألًْٛر تنُظسٚر:

دزتظددر تنفثنٛددر إنددٗ شصٔٚددد تنًكصدددر تنعسخٛددر خدزتظددر يًٓددر عددٍ يٓددثزتز تنصفكٛددس شعددعٗ تن

تإلٚؽثخٙ يٍ ؼٓرو ٔتنفح ٔتالَصًثء يٍ ؼٓر أخسٖ فٙ تندٛةر تنهٛدٛر خًث ٚفٛد تندثـعٍٛ ٔتنًفصصٍٛ 

 فٙ ْرت تنًؽثل. 

كًددث شصًعددم أًْٛددر تندزتظددر تنُظسٚددر أٚعددثً فددٙ شةدددٚى تظددصستشٛؽٛثز ؼدٚدددذ نصًُٛددر خعددط 

 زتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ٔتالظصفثدذ يّ فٙ ي ظعثز تنصعهٛى تنًفصهفر.يٓث

 ظثنعثً: تألًْٛر تنصطدٛةٛر:

إعددتد خسَددثيػ شددزٚدٙ نصًُٛددر يٓدثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽدثخٙو  ددد ٚفٛدد تنًفصصددٍٛ ٔتندتزظددٍٛ 

 ًٔٚكٍ تالَصفثل خٓث فٙ يؽصًع تنؽثيعرو نًؽًٕعثز أخسٖ خثنًسـهر تنعثَٕٚر.

َصددثبػ تندزتظددر تنستُْددر فددٙ تظددصفدتو تندسَددثيػ تنصدددزٚدٙ فددٙ شًُٛددر  كًددث ًٚكددٍ أٌ شعددثعد

يٓددددثزتز تنصفكٛددددس تإلٚؽددددثخٙ يًددددث  ددددد ٚعددددثعد تنطددددالج نصفعددددٍٛ دزؼددددر تنفددددح ٔتالَصًددددثء.
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 يفثْٛى تندفط:

 :Positive Thinking Skillsيٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ 

ظصٓث خصٕزذ يدثشدسذ شعسا يٓثزتز تنصفكٛس خ َٓث ظهعهر يٍ تإلؼستءتز تنصٙ ًٚكٍ يالـ

أٔ خصددٕزذ  ٛددس يدثشددسذ ٔتنصددٙ ًٚثزظددٓث تنًددصعهى خٓدددا أدتء يًٓددر يددث ٔشصعددًٍ أٌ شعددٛس ٔفدد  

خطددٕتز ظثخصددر ٔخطسٚةددر يُظًددر ٔيصصثخعددر ٔيصعهعددهر ٔيصدزؼددر ٔيفددددذ )ظددُثء يفًددد ظددهًٛثٌو 

 (.082و 8100

نفدسد عهدٗ ٔٚعسا إؼستبٛثً: خ َّ يؽًٕعر يدٍ تنفطدٕتز ٔتنعًهٛدثز تنعةهٛدر تنصدٙ شعدثعد ت

 تكصعح تنصفثز تإلٚؽثخٛر تنالشير.

 :Positive Self Takl Skillيٓثزذ ـدٚط تنرتز تإلٚؽثخٙ 

( خ َدّ أدتذ نهصٕؼٛدّ تندرتشٙ فدٙ ـدم Broderick, Natali, 2001ٚيٛس خسٔدزٚك َثشهٙ )

ٌٕ تنًيكالز تنًعسفٛرو كًث ٚ كد أَّ َيثغ ذتشٙ تنصُظٛى خفٛط إٌ تألغفثل ٔزخًث تندثنغٍٛ ٚعصفدي

ـدٚط تنرتز نصسكٛص تالَصددثِ ٔتنصٕؼٛدّو ٔكد دتذ نهصففٛدص تندرتشٙ ٔتنصةٛدٛىو كًدث أٌ ـددٚط تندرتز أدتذ 

 نهصُظٛى تنرتشٙ نالَفعثالز.

 ٔشعسا إؼستبٛثً: خ َٓث تيصال  تنفسد طٕز ذتشٛر دتخهٛر أكعس إٚؽثخٛر عٍ َفعّ.

 :Problem Solving Skillيٓثزذ ـم تنًيكالز 

( خ َٓث عدثزذ عٍ تظصفدتو عًهٛثز تنصفكٛس تألظثظدٛر نفدم 0331ٍ )شعسفٓث خثخستد خسشٚع

طعٕخر يفددذو ٔٚصى ذنك خصؽًٛع يعهٕيثز يصعهةر خٓدرِ تنصدعٕخر ٔتظدصُصثغ ٔت صدستؾ ـهدٕل خدٚهدر 

 ٔتخصٛثزْث ندٛثٌ يالءيصٓث.

ٔشعسا إؼستبٛثً:: ْٙ يؽًٕعر يٍ تنفطٕتز تنصٙ ٚصدعٓث تنفسد نهٕطٕل إنٗ ـم نهعةدثز 

 صسظّ ٔشفٕل دٌٔ شفةٛ  أْدتفّ.تنصٙ شع

 :Deeision Making Skillيٓثزذ تشفثذ تنةستز 

ْددٙ تنددصًكٍ يددٍ شفدٚددد ٔشفهٛددم تنًٕ ددف تنًطهددٕج ٔتشفددثذ تنةددستز خيدد َّ ٔتندفددط عددٍ 

تنةستزتز تنًُثظدر ٔتنًصثؾ شُفٛدرْثو ٔشةدٕٚى تندددتبم ظدى تخصٛدثز تنةدستز تنًالبدى تنةثخدم نهصُفٛدر )يُدثل 

 (.810و 8102عهٙ تنفٕنٙو 

 يةٛثض يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ:

ْٕ أدتذ شةٛط يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ تنصٙ شكصعدٓث تنطثندر تنؽثيعٛر فٙ كم يدٍ )يٓدثزذ 

 ـدٚط تنرتز تإلٚؽثخٙو يٓثزذ ـم تنًيكالزو يٓثزتز تشفثذ تنةستز(.

 

 :Loveتنفح 

ةدم فٛصددز تنفح ْٕ شعٕز  ٕ٘ ٚصدز ك ظدثج ـعٛر شُةهٓث إـددٖ تنفدٕتض تنفًدط نهع

تنعةم أٔتيس ظسٚعر نعثير تنؽعى خ ٌ ُْث  يعٛستً يعُٛثً ٔ ثندثً ٚستف  ذنك خعط تنصغٛستز تنؽعًٛر 

ـعح َٕل تالَفعدثلو ٔخعدط تالَفعدثالز شددٔو يددٖ تنفٛدثذ ٔخععدٓث ُٚصٓدٙ خدصٔتل تنًعٛدس )ظدُثء 

 (.20و 8100يفًد ظهًٛثٌو 

تفعدثً الظدصةستز ـٛثشدّ تنًصتؼٛدرو ٔٚعسا إؼستبٛثً: خ َّ شصٕز دتخهٙ نددٖ تنفدسد ٔٚكدٌٕ د

 ٔٚ ظس عهٗ ظهٕكّ.

 يةٛثض تنفح:

 ْٕٔ أدتذ شةٛط يث ندٖ تنطثندر تنؽثيعٛر يٍ أخعثد ٔيٓثزتز نهفح.

 :Belongingessتالَصًثء 

ُعسا تالَصًثء خ َّ شدعٕز دتخهدٙ نددٖ تنفدسد ذٔ طددغر تؼصًثعٛدر َفعدٛر ٚددفع تنفدسد إندٗ 

ظًّ ٔي ظعثشّ تنًفصهفدر ٔإندٗ تإلـعدثض خد ٌ تنفدسد ؼدصء يدٍ تالزشدثغ خثنًؽصًع خهغصّ ٔظةثفصّ َٔ

ْرت تنًؽصًع ٔعهّٛ تالنصصتو خًعثٚٛسِ َٔصسشّ ٔتندفثل عُّ ٔتنًعثًْر فٙ ـدم ييدكالشّ )زٔظدر 

(.01و 0332عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هللا تنًطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٕلو 
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ٔٚعسا تالَصًثء إؼستبٛثً: خ َّ تزشدثغ تنفسد خ ظسشّ ٔكم شٙء يفٛػ خّ ٔإـعثظّ خٕؼدٕد 

 ٔتنصٙ شةٕو عهٗ شعٕزِ خًكثَصّ تالؼصًثعٛر. عال ر خُٛٓى

 يةٛثض تالَصًثء:

ْددٕ تنٕظددٛهر تنصددٙ ٚددصى يددٍ خالنٓددث شفدٚددد يعددصٕٖ تنطثندددر تنؽثيعٛددر فددٙ أخعددثد ٔيٓددثزتز 

 تالَصًثء.

 تإلغثز تنُظس٘:

 :Positive Thinkingتنصفكٛس تإلٚؽثخٙ 

 شك تألدتذ تألكعدس فثعهٛدر ًٚعم تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ أخسش ؼٕتَح تال صدتز تإلَعثَٙو إذ إَّ خال

فددٙ تنصعثيددم يددع ييددكالز تنفٛددثذ ٔشفدددٚثشٓثو فثنعةدددثز ٔتنصددعٕخثز ٔتنًعٕ ددثز ٔتنعددهدٛثز عهددٗ 

تخصالفٓث ال شفدم عًهٛدثً إال يدٍ خدالل تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ تندر٘ ٚدٕفس تنًفدثزغ ٔٚعصكيدف إيكثَدثز 

 تنفهٕل.

يدٍ إيكثَدثز ْثبهدر عهدٗ تنًُدٕ ٔتنطدٛعر تإلَعدثَٛر غدٛعدر إٚؽثخٛدر شعدعٗ نهًُدٕ خًدث نددٚٓث 

تنيفصددٙو ٔتإلٚؽثخٛددر ْددٙ تنًفثفظددر عهددٗ تنصددٕتشٌ تنعددهٛى فددٙ إدزت  يفصهددف تنًيددكالز ْٔددٙ 

تألظهٕج تنًصكثيم فٙ تنفٛثذو ٔٚعُٙ تنصسكٛص عهٗ تإلٚؽثخٛثز فٙ أ٘ يٕ ف خدالً يٍ تنصسكٛص عهٗ 

صدُدٗ تألظدهٕج تأليعدم فدٙ تنعهدٛثزو أ٘ أٌ شفعٍ  ُك خرتشكو ٔأٌ شظٍ خٛستً فٙ تٜخسٍٚ ٔأٌ ش

 (.0و 8112تنفٛثذ )ظعٛد خٍ طثنؿ تنس ٛحو 

( أٌ تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ ْدٕ ًَدػ يدٍ Stallard, Pal, 2002, k69ٚدسٖ ظدصثنسدو خدٕل )

أًَثغ تنصفكٛس تنًُطةٙ تنصكٛفٙ تنر٘ ٚدصعد فّٛ تنفسد عٍ أخطدثء تنصفكٛدس تنٓدتيدر ٔتنصدٙ ٚفًهٓدث فدٙ 

ِ ٔييدثعسِ ٔؼٓدر ظدهدٛرو ْٔدٕ ٚيدًم تنعدٛطسذ تٜنٛدر نددعط خعط تنًعصةددتز تنصدٙ شٕؼدّ أفكدثز

تألفكثز عٍ  ٛسْث فٙ شٕؼٛدّ ييدثعس تنفدسدو ٔظدعف تنةددزذ عهدٗ تندصفهف يُٓدثو ٔتنًدثنغدر فدٙ 

زؤٚددر تألخطددثء ٔتنُةددثبفو ٔتالظددصعدتد تنًعددد  نةدددٕل تنكددم أٔ ال شددٙء  ٛددس تنكددمو ٔتنُظددس إنددٗ 

 تنعٕٛج ٔتإل الل يٍ ـؽى تنًٛصتز.

( تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ خ َددّ تنددٕعٙ خ ًْٛددر تظددصعًثل 021و 8115دٚددث تنعسٚفددٙو ٔشعددسا )َث

تنعةم خطسٚةر فعثنر شعفٙ إٚؽثخٛر عهٗ تنفٛثذ تنيفصٛر أٔ تنعًهٛرو ْٔدٕ تظدصفدتو تنعةدم تنديدس٘ 

خكددم غث صددّ ٔإيكثَثشددّ دٌٔ ٔظددع أ٘ إعث ددثز ظددهدٛر يددٍ أفكددثز أٔ شددعٕز أٔ شصددساو ٔتنص كٛددد 

ًهر شصعًٍ طفثز أٔ أفعثل خًفٕٓو إٚؽثخٙ ٚسددْث تنيفف عهٗ َفعدّ تإلٚؽثخٙ ْٕ عدثزذ عٍ ؼ

 نكٙ ٚعًم خٓثو ٔشعثعدِ عهٗ تشدثل ظهٕ  إٚؽثخٙ.

ٔٚصعؿ يٍ تنصعسٚفثز تنعثخةر أٌ تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ٕٚند تنعةر خثنُفط ٔخثنةددزتز تإلخدتعٛدر 

ث خٓدددا تنددصفهف يددٍ ٔتالخصكثزٚددر ٔتالظصدصددثزٚر يددٍ خددالل يست دددر تألفكددثز ٔتنًعصةدددتز ٔشةًٛٛٓدد

 تألفكثز تنعهدٛر تنٓدتير.

 مهاساخ اىرفنُش اإلَجاتٍ:

شعد يٓثزذ ـدٚط تنرتز تإلٚؽثخٙ ْٕ أـد يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽدثخٙو ٔيدٍ تنطدسا تنفعثندر 

فٙ خسيؽر عةهُث تندثغٍ عهٗ تنُؽثؾو فٕٓ شصسٚؿ ش كٛد٘ ذتشٙ ٚٓدا إنٗ شعصٚص فكسذ يعُٛر عدٍ 

نك عُديث َفكس فٙ فكسذ يعُٛر يستزتً ٔشكستزتً فإَُدث َعصشْدث َٔ كدد عهٛٓدث تنرتز ٔتنص ظٛس عهٛٓثو نر

ـصٗ شصٛس ـةٛةرو ٔإذت َظسَث إنٗ يث َفعهّ ْٕ أَُث َسظخ يعصةدتًو أٔ فكسذ يعُٛر ندُٚث عدٍ غسٚد  

 (.000و 8102شعؽٛهٓث فٙ تندُثء تنعصدٙ نهًخ )نٕزتَطو 

ْددٕ تنفددٕتز تنًعددصًس تنددر٘  ( أٌ ـدددٚط تنددرتز02و 8112ـٛددط ٚيددٛس زٔخددسز أَصددَٕٙ )

ٚدٔز خُُٛث ٔخٍٛ أَفعُثو خُثء عهٗ زؤٚصُث نًث َعصةدِ َٔستِ َٔعًعّو أ٘ أَّ شكم يٍ أشكثل تنصفكٛدس 

ظالظٙ تألخعثد تنةثبى عهٗ أظثض تنكهًثز ٔتنصٕز ٔتالَفعثالزو َفٍ َدُدٙ َٔعددل طدٕزشُث تنرتشٛدر 

شعٛدس خددٔزْث شدعٕزتً أٔ تَفعدثالً يدث. خُثء عهٗ ـدٚط تنرتز يعصفديٍٛ تنكهًثز تنصٙ شطهد  طدٕزتً 
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 وظشَاخ مهاسج دذَث اىزاخ اإلَجاتٍ:

تنفدٚط إنٗ تنرتز يدٍ تنًفدثْٛى تألظثظدٛر فدٙ تنُظسٚدر تنعةالَٛدر تالَفعثنٛدر فدإذت كدثٌ إٚؽثخٛدثً 

كثَس تنيفصٛر ظٕٚرو يسـرو إٚؽثخٛرو أيث إذت كثٌ ـدٚعث ظهدٛثً ْثديثً نهرتزو كثَس تنيفصٛر ظهدٛرو 

سخر تَفعثنٛثً شةع فسٚعر نهصستل ٔتنًسض تنُفعٙو فثنفدٚط تنرتشٙ تنعهدٙ ْٕ تنطث ر تنًفسكدر يعط

نألفكثز  ٛس تنعةالَٛر ٔخثنصثنٙ ْدٕ يدث ٚفًدم تنيفصدٛر نإلطدثخر خثالظدطستج تالَفعدثنٙ ٔتإلطدثخر 

 (.21و 8108خثنةه  ٔتإلـدثغ ٔتالكصةثج )يُصصس عالوو 

( أَّ إذت يث أـط تنفسد خفثؼصدّ 0303ر ٚ كد خستَدٌ )أيث يٍ ٔؼٓر ش ظس تنُظسٚر تإلَعثَٛ

إنٗ تنُظسذ تإلٚؽثخٛر نرتشّو فإَّ خرنك زخًث  د ٚةًع أٔ ٚفسا ـكًدّ أٔ شةددٚسِ ُٔٚفعدخ عةهدّو كدٙ 

ٚصؽُح أٌ ٚصدؿ ٔؼٓثً نٕؼّ يع تنفةثب  تنصٙ زخًث ش ظس عهٗ شةدٚسِ نرتشّ عهٗ َفٕ عكعدٙو فدإذت 

تزو فٓدى ظٛيدعسٌٔ خثإلؼددثز عهدٗ أٌ ٚصٚفَٕدّ ٔنصدُع شةددٚس ذتشدٙ يث تفصةس تألفستد إنٗ شةدٚس تندر

 ٔتْىو يدفٕعٍٛ خٕتظطر تإلـعثض تنٛثبط نًٕتؼٓر تنعثنى دٌٔ شةدٚس تنرتز.

( ْٔدٕ يدٍ زٔتد تنُظسٚدر تنًعسفٛدرو أٌ تنُظسٚدثز Epstein, 1985ٔتفصدسض إخيدصثٍٚ )

ث كد فستدو ْٔدٙ شعدثعدَث فدٙ تنيفصٛر فٙ تنٕت ع شعًدم عهدٗ شعدٛٛس تنًُدٕ تنيفصدٙ ٔتنفٛدثذ نددُٚ

تنصفثعم يع تٜخسٍٚ ٔنصفةٛ  تنصٕتشٌ خٍٛ تنععثدذ ٔتألنى فٙ تنًعصةدمو ٔكرنك شعثعدَث فٙ تنففث  

 (.831و 8108عهٗ دزؼر يُثظدر يٍ شةدٚس تنرتز )شكٛر يٛالد ؼثخسو 

أيث يٓثزذ ـم تنًيكالز فٕٓ َٕل يدٍ تنصفكٛدس تنًٕؼدّ ًٔٚكدٍ أٌ ٚعدى شفصدّ إَٔتعدثً يدٍ 

صفكٛس يعم تنصفكٛدس تإلخددتعٙو ٔتنصفكٛدس تنُث ددو ٔتنصفكٛدس تالظدصدالنٙو ٔ ٛسْدث يدٍ أَدٕتل تنصفكٛدس تن

تنًٕؼدّو ٔٚعصًدد َؽدثؾ تنفدسد فدٙ ـٛثشدّ تنٕٛيٛددر عهدٗ  دزشدّ عهدٗ ـدم تنًيدكالزو ف ًُٚدث ٔؼدددز 

ٙ تنًيكهر فإَُث َس ح فٙ ـهٓثو ٔٚددأ ـم تنًيكهر عثدذ خصصٕز يؽثل تنًيدكهر ٔفًٓٓدث )ظدثنى عهد

 (.000و 8100تنغستٚدرو 

( يٓثزذ ـم تنًيكالز عهدٗ أَٓدث اـثندر ٕٚتؼدّ خٓدث Kantowskiٔ د عسا كثَصٕظكٙ )

( يدث شفًهدّ ـدٍٛ ال شعدسا Akersتنفسد ٔنٛط نٓث  ٕتٍَٛ شصعًٍ ـهدٕالً نٓدثاو ٔعسفدّ أكٛدسض )

و ٔذكدس ( ْٕ كدم يدث شصُثٔندّ يدثدذ تنسٚثظدٛثزSchoenfeldيثذت ٚؽح عًهّو خًُٛث  ثل شُٕٚفٛهد )

فٙ يكثٌ آخس خ ٌ تنغسض يٍ أظهٕج ـم تنًيكهر ْٕ نٛط فةػ يٍ أؼم تنفصٕل عهٗ تألؼٕخرو 

فٕٓ فهعفر خثإلظثفر إنٗ أَّ أدتذ ٔٔظٛهر نهصفكٛسو ْٕٔ تظدصعدتد ٔ ثخهٛدر عهدٗ تنفٓدى ٔتالظدصفثدذ يدٍ 

خٛدد٘و كم تنفس  تنًصٕفسذ تنصٙ ًٚكٍ تنفصٕل عهٛٓث يٍ كم تنفدستز تنًصثـدر )خٕندر فثظدم تنص

 (.820و 8110

 تنُظسٚثز تنًفعسذ نًٓثزذ ـم تنًيكالز:

شعصدددس يٓددثزذ ـددم تنًيددكهر  ًددر تنصفكٛددس تنديددس٘ نةدزشددّ عهددٗ تظددصعثزذ تنصفكٛددس ٔتظددصفدتو 

تنسيٕش ٔتنًفثْٛى تنعةهٛر نهفصٕل عهدٗ تظدصُصثؼثز ٔشكدٍٕٚ عال دثز شد د٘ خدثنفسد نهٕطدٕل إندٗ 

 صٙ شُثٔنس ـم تنًيكالز:ـم تنًيكهر تنصٙ ٕٚتؼٓٓثو ٔيٍ تنُظسٚثز تن

 تنُظسٚر تنعهٕكٛر:

ٚددسٖ أطدددفثج ْدددرِ تنُظسٚدددر أٌ شعهدددى تنصفكٛدددس ٔـدددم تنًيدددكالز ندددٛط إال تيصددددتدتً ندددصعهى 

تالزشدثغددثز خددٍٛ تنًعٛددس ٔتالظددصؽثخرو فعُددديث ٕٚتؼددّ تنًددصعهى ٔظددعثً شعهًٛٛددثً ييددكالً ٚفددثٔل ـهددّ 

خةثً ٔتنصدٙ شدسشدػ خ ٔظدثل شعهًٛٛدر يعُٛدر خثالظصؽثخثز أٔ تنعثدتز تنًصٕفسذ ندّٚ يٍ تنصٙ شعهًٓث ظث

 (.08و 8111)زخثج غّ عهٙو 

فدٙ ـدم  Nediationٔفعالً عٍ ذنك ٚسكص أطفثج شهك تنُظسٚر عهٗ تظصفدتو تنصٕظػ 

تنًيكهر ٔٚعصُد إنٗ تزشدثغ فةسشٍٛ يصعهةصٍٛ خثنًيكهر خعدح تشصستكًٓث فٙ إـدٖ تنفصثبف ٔيٍ 

هفم شعد  يفثٔنر تنصؽسٚحو أ٘ ٚفعع ذنك تنفم نهصفكٛس ظى شفععثٌ نعًهٛر شًعٛم دتخهٙ نفظٙ ن

 تندتخهٙ  دم أٌ ُٚصةم إنٗ ـٛص تنصُفٛر ٔيٍ ظى ٚعصدس يٍ  دٛم تنًفثٔنر ٔتنفط  تنكثيُر.

 َظسٚر تنؽيصثنس:

 دو أطفثخٓث تفصستظدثً كهٛدثً نفدم تنًيدكهر ٚعدصُد إندٗ  ٛدثو تنًففدٕ  خإعدثدذ شُظدٛى إدزتكدٙ 

ثل تندر٘ شٕؼدد خدّ تنًيدكهر تنصدٙ شصطهدح ـدالً ٔٚصسشدح عهدٗ ذندك عًهٛدر نهًعٛستز تنًٕؼٕدذ فٙ تنًؽد
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تظصدصثز نهفم دٌٔ أٌ ٚعدةّ إال تنةهٛم يٍ تنفطد  أٔ ال ٚعددةّ خطد  عهدٗ تإلغدالاو ٔشدسٖ 

أٌ أظدددهٕج تنًفثٔندددر ٔتنفطددد  خًدددث ٚعدددد ظدددسٔزٚثً ـًُٛدددث شكدددٌٕ تنًيدددكهر يعةددددذ ـٛدددط ال ٚعدددصطٛع 

 (.21و 8102ء يفًد تنصَثشٙو تنًففٕ  تإلنًثو خإغثزْث تنكهٙ )أظًث

ٔيٓددثزذ تشفددثذ تنةددستز يددٍ أْددى ٔأكعددس تنًًثزظددثز أظددستً فددٙ ـٛددثذ تألفددستد ٔتنًؽصًعددثز 

ٔتنًُظًددثز ٔٚيددغم ـٛددصتً يًٓددثً يددٍ تْصًثيددثز تندددثـعٍٛ فددٙ شددصٗ فددسٔل تنعهددىو ـٛددط تعصدددسِ 

(Vakil, et al, 2010 ـ  تألفستد فٙ تكصعثج يٓثزتز تشفثذ تنةستز ـةم أطٛم ال ) ٗٚعةػ ـصد

 (.815و 8102نألفستد تنرٍٚ ٚعثٌَٕ يٍ تإلعث ر تنفكسٚر )يُثل عهٙ تنفٕنٙو 

وذصىف اىقشاساخ مماً ووىعاً اصرىاداً إىً تعض  اععرثضاساخو وعيضً اىضشن  مضه ا ضر   

 وجهاخ اىىظش فإن أنية اىثادثُه صىفىها دضة أهمُرها إىً:

 نهًيكالز أٔ شفةٛد  تألْددتا ذتز : ْٔرت تنُٕل يٍ تنةستزتز ٚصُثٔل ـالً قشاساخ صىقُح

تألخعددثد ٔتنصدد ظٛستز تنكدٛددسذ فددٙ تنً ظعددر أٔ تنؽًثعددر ٔيعددصةدهٓثو ٔال ٚصفدددد ْددرت تنًعددصٕٖ يددٍ 

تنةدستزتز خًسـهددر شيُٛددر يعُٛددرو ٔٚصًٛددص ْددرت تنُدٕل خثندًٕٚيددر َعدددٛثًو ٔٚكددٌٕ تالنصددصتو خٓددث ألؼددم 

 غٕٚم َٕعثً يث.

تز يعُٙ خثنصعثيم يع تنًيكالز تنةثبًدر أٔ شفةٛد  : ْٔرت تنُٕل يٍ تنةستزقشاساخ ذعثىَح

أْدتا  صٛسذ تأليد أٔ زٔشُٛٛرو أٔ خثنةستزتز تنصٙ شصكسز خثظصًستز ٔتنصٙ ال شصطهدح ؼٓددتً ذُْٛدثً 

 كدٛستً الشفثذْث ٔ ثندثً يث شكٌٕ نًعثنؽصٓث إؼستءتز يفددذ يعدةثً.

 أيث يٍ تنُثـٛر تنصُظًٛٛر فةد طُفس إنٗ:

ْٙ تنةستزتز تنًفددذ خةٕتعد تنً ظعر أٔ تنًُظًدر أٔ يصدثنؿ تندٔندر : ٔقشاساخ مثشمجح

 تنًعُٛر ٔأَظًصٓث ٔإؼستءتشٓث.

: ْٔٙ تنةدستزتز تنصدٙ شكدٌٕ ـهدٕالً نًيدكالز  ٛدس يعسٔفدر يعددةثً قشاساخ نُش مثشمجح

 ٔال ًٚكٍ تالعصًثد عهٗ تنةٕتعد ٔتألَظًر ٔتإلؼستءتز تنًعًٕل خٓث أطالً فٙ ـهٓث.

تزتز يٍ ـٛط تنُٕعٛر إنٗ  ستزتز إدتزٚر أٔ ظٛثظدٛر أٔ ععدكسٚر ظدٕتء ٔ د شصُف تنةس

 (.08و 8100يُٓث تنفسدٚر أٔ تنؽًثعٛر )ظهٕٖ يفًد يصٕنٙو 

 :Loveتنفح 

تنفح ْٕ تنغدرتء تنُفعدٙ تندر٘ ًُٚدٕ ٔشصعدؿ عهٛدّ شفصدٛر تإلَعدثٌو كًدث ٚصغدرٖ ؼعدًّ 

تنطفدم ًُٚدٕ يدع تنغدرتء تنصدفٙ ال عهٗ تنطعثو فإٌ َفعّ شصغرٖ عهٗ تنفح ٔتنةدٕلو كًث أٌ ؼعى 

يع أ٘ نٌٕ يٍ تنطعثوو فإٌ َفعّ أٚعثً شًُٕ يع تنفدح تنصدفٛؿو تنفدح تنًعدصُٛس تندٕتعٙو فهدٛط 

 كم ـح ٚكٌٕ يع تألظفو تنغرتء تنًالبى تنًفٛد نهؽعى.

( تنفح خ َّ أعظى عٕتيم تنفٛثذ نًث نّ يٍ  ٕذ كثيُر فدٙ Garyunrug, 2009ٔٚعسا )

إنٗ تنعًٕ ٔتنسفعدر  دٕالً ٔفعدالًو ٔتنفدح عددل ٔيعدثٔتذ خدٍٛ تنكدٛدس ٔتنصدغٛس   هح تإلَعثٌ شدفعّ

 ٔخٍٛ تنركس ٔتألَعٗ.

( تنفح خ َّ إـعدثض دتخهدٙ ؼدثْص فكدس٘ فدٙ 80و 8100ٔشعسا )ظُثء يفًد ظهًٛثٌو 

 دتخهُث ًُٕٚ إذت ٔتشصّ تنظسٔا ْٕٔ ًُٕٚ دتبًثً يٍ تندتخم.

 اِثاس اىىفضُح ىضيىك اىذة:

ز أٌ ظددهٕ  تنفددسد فددٙ تنفٛددثذ ٚصدد ظس شدعددثً نطدٛعددر تنعال ددر تنصددٙ شسخطددّ أ ٓددسز تندزتظددث

خثٜخسٍٚ يٍ يفدر أٔ كسِو ٔنرنك كثٌ نهًفدر آظثز َفعٛر ٔشسخٕٚر كدٛسذ عهٗ تنفدسد َفعدّ )ظدٕتء 

 كثٌ غفالً أٔ غثندثً أٔ شثخثً( ٔتألظسذ ٔتنًؽصًع ًٚكٍ شصُٛفٓث عهٗ تنُفٕ تٜشٙ:

 ه )طفو أو طاىة أو شاب(:أوعً: اِثاس عيً اىفشد وفض

 شسظٛخ  ٕتعد ٔيدثدئ تنركثء تنٕؼدتَٙ فٙ شعثيهّ يع تنًفٛطٍٛ. (0

ٚهصصو تنفسد فٙ إغثز عةٛدذ تنٕتندٍٚ تنسٔـٛر ٔتندُٚٛر ٔتنصدٙ  ثنددثً شدُظى عال در أفدستد  (8

 (.12و 8110تألظسذ خععٓى تندعط )ععًثٌ شفثشر تنفسفثٌو 

زْددث فددٙ ظددهٕكّ ٔشعثيهددّ يددع  ٓث ددسض يعددثَٙ تنصدددا ٔتنصفددثَٙ فددٙ  هددح تنفددسد ٔإ (0

.تٜخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسٍٚ
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تظصعثزذ ٔؼدتٌ تنطفدم فدٙ شةٕٚدر تندسٔتخػ تالؼصًثعٛدر يدع تٜخدسٍٚ )ظدعٛد إظدًثعٛم  (2

 (.02و 0333عهٙو 

 تال صدتء خثنًُٕذغ تنٕتند٘ فٙ ـم تنًيكالز. (5

إشتندددددر تنعٕتغدددددف تنعدددددثزذ تنصدددددٙ ال شهٛددددد  خطدٛعدددددر تإلَعدددددثٌ تنعدددددٕ٘ تنصدددددفٛؿ  (0

(Garyunruh, 2009, 81.) 

ثعددر تنُفعددٛر ٔتنةدددزذ تنعثنٛددر عهددٗ شؽُددح تنعددغٕغ ٔشدسٚددس تألـدددتض خعٛدددتً عددٍ تنًُ (1

 تإلـدثغ.

 ثاوُاً: اِثاس عيً األصشج:

شةٕٚر تنسٔتخػ ٔتنعال ثز تالؼصًثعٛر خٍٛ ؼًٛع عُثطس تألظسذ ٔشسظٛفٓث خًث ٚعًٍ  (0

 نألظسذ عال ثز ٔزٔتخػ تؼصًثعٛر يعصًسذ.

سٚر عهددٗ أظددط طددفٛفر  ٕٚددر خثنٛددر يددٍ خُددثء تنعال ددثز تالؼصًثعٛددر ٔتنددسٔتخػ تألظدد (8

 (.12و 8110تالظطستج ٔتنصًصا ٔتنفالا )ععًثٌ شفثشر تنفسفثٌو 

 شففٛف تالـصةثٌ تنُفعٙ ٔتنفالفثز تألظسٚر. (0

شدددعٛى  ٕتعددد ٔزٔتخددػ تالظددصةستز تنعددثغفٙ ندددٖ ؼًٛددع أفددستد تألظددسذ ٔـًثٚصٓددث يددٍ  (2

كدٛدستً خدٍٛ أفدستد تألظدسذ  تنصفكك ٔتالَفصثو تنعثغفٙو فثإلخفثا تنعدثغفٙ ُٚيدا شفككدثً 

 (.883و 8111)عهٛثء شكس٘و 

شسظٛخ  ٕتعد تألظدسذ تنفعثندر تنًصكٛفدر ٔتنفثنٛدر يدٍ تنُصتعدثز ٔتنفصدٕيثز تنًفس در  (5

خٍٛ أغستا تنفٛثذ تنصٔؼٛرو فعال در تنًفددر خدٍٛ تندصٔؼٍٛ ْدٙ طدًثو تأليدثٌ ألظدسذ 

 (.Garyunruh, 2009, 82إٚؽثخٛر شصكٛف عًهٛثً يع تنفٛثذ )

خ يدثدئ تنصددت ر خدٍٛ تنٕتنددٍٚ ٔأغفدثنٓىو خفٛدط ٚيدعسٌٔ أٌ تنعال در تألظدسٚر شسظٛ (0

تنصٙ شسخطٓى خععٓى يع خعدط نٛعدس يثَعدثً يدٍ تنًصدثـدر ٔتنًصدثزـر ٔتنًكثشدفر 

 (.022و 0332فٙ كعٛس يٍ شةٌٕ تنفٛثذ )يُثل عهٙ تنفٕنٙو 

ألخُٛدددر تنًفثفظدددر عهدددٗ تنٕـددددذ تألظدددسٚر يدددٍ تالَٓٛدددثزو ٔشًُدددع تخدددصالل تألَعدددثا ٔت (1

 (.081و 8110تالؼصًثعٛر فٙ تألظسذ تنكدٛسذ تنًًصدذ )ععًثٌ شفثشر تنفسفثٌو 

 ثاىثاً: اِثاس عيً اىمجرمع:

ال ٚددُٓط تنًؽصًددع تإلَعددثَٙ إال عهددٗ دعثيددر زبٛعددٛر ٔتـدددذو أال ْٔددٙ دعثيددر تنفددح إذت 

شددةثء  ثيددس ْددرِ تندعثيددر طددثفٛر عددٍ تنيددٕتبح ظددعد تنًؽصًددع ٔإذت نددى شصفةدد  شددةٙ تنًؽصًددعو ٔ

تنًؽصًع ٚسشدػ ٔٚصفثٔز طعٕدتً ْٔدٕغثً خُصٛؽر ٔت ع ْرت تنُعٛػ  ديثً ٔش خستًو ٔتندر٘ ٚفًدٙ ْدرِ 

تنًيثعس يٍ تنصستؼع شٙء ٔتـد ْٕ أٌ شكٌٕ يٕطٕنر خفح هللاو فإذت يث تشؽٓس أفةدذ ْرِ تنفهفٛر 

ٔشصددؿ يفظٕ در أؼًع عهٗ يفدر خثزبٓث ٔخثنةٓث ييثعس تنٕد تنصٙ شًصد َصٛؽصٓث يدث خدٍٛ تألفدستد 

خفح تنعدد نسخّو ٔتنعةم ْٕ خثدو تنفح ٔندٛط تنعكدط ـٛدط ٚعدصعًم تإلَعدثٌ عةهدّ نًعسفدر ذتشدّ 

ٔيعسفر تنفثن  يٍ أؼم يعسفر  ٕتعد تنًؽصًع تنر٘ ٚعٛش فٛدّ ٔيعسفدر كٛدف ٚعدعد ْدرت تنًؽصًدع 

نًؽصًددع خ ظددسِ فددسدتً أٔ ؼًثعددرو ٔتنفددح تإلَعددثَٙ ْددٕ زأض يددثل تنعددعثدذ تإلَعددثَٛرو فددإذت طددثز ت

ٔدٔدتً أٔ يفدثً نؽًٛع يٍ ـٕنّ طثز تنًؽصًع فٙ يفٕز خُثبٙ ٔتؼصًثعٙ ظهٛى يدُٙ عهٗ ـح هللا 

 (.20و 8100ٔتنًؽصًع ٔتنفٛثذ ٔخكم يث فٛٓث )ظُثء يفًد ظهًٛثٌو 

 :Belongingnessتالَصًثء 

ث إٌ تالَصًثء ًٚعم  ًٛر يدٍ  دٛى تنًؽصًدع ٔتنصدٙ شعطدٙ  ًٛدر ٔيكثَدر فدٙ تنًؽصًدعو ظدى إَٓد

شًُٛر فسدٚر شعً  شعٕز تنفسد خ َّ يُصًٙ إندٗ كٛدثٌ ٚد د٘ فٛدّ دٔزتً أٔ ٚيدغم فٛدّ يسكدصتًو ـٛدط 

( ـٛط ش كد عهدٗ أٌ تالَصًدثء ـثؼدر إَعدثَٛر ظدسٔزٚر نصفةد  00و 0338شعسفّ )ْثَى تنيدُٛٙو 

شًثظددك تنًؽصًددعو ْٔددٕ شددعٕز تنفددسد خ َددّ ؼددصء يددٍ تنؽًثعددر ٔتنصٕـددد يددع تنؽًثعددر ٔتنًيددثزكر 

 ٛد ٔتنيعٕز خثأليٍ ٔتالظصةستز ٔتإلـعثض خثنفعٕل نعغٕغ تنؽًثعر.ٔتنص ٚ
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( فةددد ذكددسز أٌ تالَصًددثء ـثؼددر أٔنٛددر أظثظددٛر خثنُعدددر نهفددسد 1و 8111أيددث )يٓددث تنعددةثو 

ٔشفصثغ نصدزٚح تؼصًثعٙ يُر تنصغسو ٔتالَصًثء ال ٚةصصس عهٗ تألظسذ ٔتأل ثزج ٔتنؽٛستٌ ٔنكٍ 

ْدثً أٔ ؼُعٛرو كًث أَّ ٚصطهح شٕـد تنفدسد نؽًثعدر تالَصًدثء ٔشةددم ًٚصد نٛيًم ـصخثً أٔ دٚثَر أٔ ير

تنؽًثعر نّو ٔٚددٔ ذنك يدٍ تنًًثزظدر تنفعهٛدر ندّ ٔذندك  دد شعدٛ  ٔ دد شصعدع دتبدسذ تالَصًدثء تندر٘ 

 ٚعصًد عهٗ يددأ تألخر ٔتنعطثء.

 ذفضُش اعورماء مىوه داجح وفضُح واجرماعُح:

سٚفثً نالَصًثء كَّٕ ـثؼر َفعٛر ٔتؼصًثعٛرو ذندك تظصطثعس عدٚد يٍ تندزتظثز أٌ شةدو شع

ألٌ تنفثؼر إنٗ تالَصًدثء ـثؼدر أظثظدٛرو ْٔدٙ شسؼدع إندٗ أٌ تألفدستد كثبُدثز تؼصًثعٛدر شصٚدد يدٍ 

تالؼصًددثل ٔشكددٍٕٚ تنؽًثعددثز يددع تٜخددسٍٚ ٔذنددك ألٌ تنيددعٕز خثنٕـدددذ أٔ تالَعددصتل ٚؽعددم تنفددسد 

َصًدثء أٔ تالَدديثغو ٔتنيدعٕز خثنستـدر. ٔٚدسٖ ٚدفط عٍ ٔظٛهر نالَعًثو إندٗ ؼًثعدر شيدعسِ خثال

يثظهٕ أٌ تإلَعثٌ كثبٍ تؼصًثعٙ خطدٛعصّ ٚععٗ إنٗ تالنصةثء خثٜخسٍٚ ٔٚعصيعس ؼثَدثً أظثظٛثً يٍ 

إشدددثل ـثؼثشددّ يددٍ خددالل تشصددثنّ خددثٜخسٍٚ ٔتزشدثغددّ خٓددىو كًددث ٚددسٖ أَددّ ـًُٛددث ٚيدددع تإلَعددثٌ 

شظٓدس ندّ تنفثؼدثز تالؼصًثعٛدر ْٔدٙ تنفثؼدر إندٗ ز دثشّ ٔـثؼثشّ تنفعٕٛنٕؼٛر ٔـثؼثز تأليدثٌ 

تالَصًددثء ٔتنفثؼددر تالؼصًثعٛددر ٔتنفثؼددر إنددٗ تنةدددٕل يددٍ تنددصيالء ٔتٜخددسٍٚ ٔتنفثؼددر إنددٗ تنفددح 

 (.55-52و 8102ٔتنصةدٚس )يُثل يفًٕد إظًثعٛمو 

 شفعٛستً نهفثؼر إنٗ تالَصًثء ٔٚسٖ أَٓث شسؼع إنٗ تألظدثج تٜشٛر: Sehechterٔ د  دو 

 تأليٍ ٔتنفًثٚر. شٕفٛس 

 .ييثزكر تٜخسٍٚ نهفصٕل عهٗ تنععثدذ تنيفصٛر 

  .تنفصٕل عهٗ عٕتبد شفصٛر يعم تأليٕتلو تنكسو 

 (81و 8113)يفًد أـًد دزٔٚشو 

 ذفضُش اعورماء مىوه اذجاهاً:

يدٍ ـٛدط يدث ندٚدّ يدٍ ـثؼدثز يثدٚدر  –إٌ تالَصًثء َصثغ نصهدك تنعًهٛدر تنؽدنٛدر خدٍٛ تنفدسد 

ٔتنؽًثعر يٍ ـٛط يصدز شفةٛ  ْرت تإلشدثل أٔ خفدط تنصدٕشس تنُدثشػ  –إلشدثل ٔيعُٕٚر شدصغٙ ت

عٍ َةف شهك تنفثؼثزو خةدز َؽثؾ تنؽًثعر فٙ شفةٛ  ْدرت تإلشددثل ألفستدْدث فٛعدعف تَصًدثؤْى 

نٓددث يًددث ٚدد د٘ إنددٗ يصٚددد يددٍ شدددذ تالَصًددثء ٔتنعكددط طددفٛؿو فددإٌ عؽددصز تنؽًثعددر عددٍ شفةٛدد  

بٓى نٓثو ٔٚد د٘ إندٗ شٚدثدذ عؽصْدث ٔظدعفٓث ٔشفككٓدث خثنةددز تندر٘ تإلشدثل ألفستدْث خععف تَصًث

ٚٓدد ٔؼٕدْثو ٔتنر٘  د ٚدفع أفستدْث إنٗ يصثدز خدٚهر شصٕؼّ إنّٛ ييثعسْى تالَصًثبٛرو ٔال ٚعُٙ 

تَصةثء تالَصًثءو خثنعسٔزذ تشؽثِ تنؽًثعرو ٔإًَث ٚعُٙ ت صستج عُٓثو ٔ هدر تنًيثعس تنفسدٚر ندٖ 

و 0330ح ْرت يٍ ييثعس تنعدهدٛر ٔتناليددثالذ َفْٕدث )عدهدر يفًدٕد إخدستْٛىو أفستدْثو ٔيث طثـ

011-012.) 

 دزتظثز ظثخةر:

 تنًفٕز تألٔل: دزتظثز شُثٔنس شًُٛر تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ أٔ أـد يٓثزتشّ:

( خدزتظر ْدفس إنٗ تنصدزٚح عهٗ يٛكثَصيثز تنصفكٛدس 8115 ثيس أيثَٙ ظعٛدذ إخستْٛى )

ٗ أظدسِ فدٙ شفًدم تنعدغٕغ تنُفعدٛر أٔ تنصففٛدف يُٓدثو ٔشكَٕدس تنعُٛدر يدٍ تإلٚؽثخٙ ٔتنصعسا عه

( 01( غثندر يعسظثز نهعغٕغ تنفٛثشٛرو شى شةعًٛٓث إنٗ شؽسٚدٛر ٔظدثخطر  دٕتو كدم يُٓدث )01)

(و LOTغثندددرو ٔتظددصفديس تندثـعددر يةٛددثض يٕت ددف تنفٛددثذ تنعددث طرو ٔتخصدددثز أظددهٕج تنفٛددثذ )

فسز َصثبػ تندزتظر عٍ فثعهٛر تندسَدثيػ تنًةصدسؾ فدٙ تنصففٛدف يدٍ ٔتخصدثز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙو ٔأظ

ـدذ تنعغٕغ ندٖ غثندثز تنؽثيعدر يدٍ خدالل يٛكثَصيدثز تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ ٔيدٍ أًْٓدث تنفددٚط 

 تإلٚؽثخٙ نهرتز.

 ,Lightsey, Owen Richard, Gulerكًث  ثو نٛصعدُٙ أٌٔ زٚصيدثزد ٔخدٕزش ؼٕندد )

 ددر تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ خكددم يددٍ تنًعُددٗ تإلٚؽددثخٙ نهفٛددثذ ( خدزتظددر خٓدددا تنكيددف عددٍ عال2011

( غثنددثً ٔغثنددر فدٙ يسـهدر 808ٔتنسظث عٍ تنفٛثذو ٔغد  تندزتظر عهدٗ يؽًٕعدر شكَٕدس يدٍ )

تنصعهددٛى تنؽددثيعٙو ٔتظددصفديس تندزتظددر أدٔتز ْٔددٙ يةٛددثض تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙو ٔيةٛددثض تنًعُددٗ 
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ثـعٍٛو ٔشٕطدهس تندزتظدر إندٗ َصدثبػ يدٍ أًْٓدث: نهفٛثذو ٔيةٛثض تنسظث عٍ تنفٛدثذ يدٍ إعددتد تندد

شٕؼد عال ر تزشدثغٛر يٕؼدر خٍٛ تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ٔتنًعُٗ تإلٚؽثخٙ نهفٛثذو كًث أَدّ شٕؼدد عال در 

 تزشدثغٛر يٕؼدر خٍٛ تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ٔتنسظث عٍ تنفٛثذ.

دزٚدٙ ( خدزتظر ْدفس إنٗ إعدتد خسَدثيػ شد8102ٔكرنك  ثيس يُثل عهٙ يفًد تنفٕنٙ )

 ددثبى عهددٗ شفعددٍٛ تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ ٔتنصعددسا عهددٗ أظددس ْددرت تندسَددثيػ فددٙ يٓددثزتز تشفددثذ تنةددستز 

ٔيعصٕٖ تنطًٕؾ تألكثدًٚٙ ندٖ غثندثز تنؽثيعر تنًص خستز دزتظٛثًو ٔشكَٕس عُٛدر تندزتظدر يدٍ 

( غثندددر يددٍ غثندددثز تنؽثيعددرو ٔتظددصفديس تندثـعددر تخصدددثز كثشددم نهددركثء ٔيةٛددثض تنصفكٛددس 81)

تإلٚؽثخٙو ٔيةٛثض يٓثزتز تشفثذ تنةستزو ٔيةٛثض تنطًٕؾ تألكدثدًٚٙو ٔتندسَدثيػ تنصددزٚدٙ تنةدثبى 

عهدٗ شفعدٍٛ تنصفكٛدس تإلٚؽددثخٙو ٔأظدفسز تنُصدثبػ عهدٗ ٔؼددٕد فدسٔا خدٍٛ تنًؽًدٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛددر 

 ٔتنعثخطر فٙ تألدتء تندعد٘ عهٗ يةٛثض يٓثزتز تشفدثذ تنةدستز نصدثنؿ تنصؽسٚدٛدرو كًدث أَدّ ٕٚؼدد

فسٔا خٍٛ يصٕظطثز زشح دزؼثز تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر ٔتنعثخطر عهدٗ يةٛدثض تنطًدٕؾ نصدثنؿ 

 تنصؽسٚدٛر.

( خدزتظدر ْددفس إندٗ أًْٛدر شًُٛدر تنصفكٛددس 8100ٔ ثيدس َثدٚدر ظدثنى يٛهدٕد عددد تنعصٚدص )

تإلٚؽثخٙ كًدخم نصفعٍٛ ؼدٕدذ تنفٛدثذ نددٖ عُٛدر يدٍ تنًصدثخٍٛ خدثندصس فدٙ أـددتض تنعدٕزذ تنهٛدٛدر 

( ـثنر يٍ تنًصدثخٍٛ 81ٖ فثعهٛر تندسَثيػ تإلزشثد٘ فٙ زفعٓثو ٔشكَٕس عُٛر تندزتظر يٍ )ٔيد

و ـٛددط تظددصفدو تندفددط يةٛددثض تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ 8100خددثندصس فددٙ أـدددتض تنعددٕزذ تنهٛدٛددر نعددُر 

ٔيةٛثض ؼٕدذ تنفٛثذو ٔخسَثيػ إزشثد٘ شكثيهٙو ٔأظفسز تنُصثبػ عهٗ ٔؼٕد عال ر تزشدثغٛر دتنر 

ٛثً خٍٛ تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ٔؼٕدذ تنفٛثذو كًث أَّ ٕٚؼد فسا دتل إـصثبٛثً خٍٛ يصٕظدطٙ زشدح إـصثب

دزؼثز أفستد تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛدر فدٙ تنةٛثظدٍٛ )تنةدهدٙ ٔتندعدد٘( فدٙ يةٛثظدٙ تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ 

 ٔشفعٍٛ ؼٕدذ تنفٛثذ.

 ٍ أو أدذ مهاساذه:اىرعيُق عيً دساصاخ اىمذىس األوه اىرٍ ذىاوىد ذىمُح اىرفنُش اإلَجات

: تشفةس دزتظثز تنًفٕز تألٔل يٍ ـٛط تنٓددا فدٙ تنصعدسا عهدٗ يددٖ مه دُث اىهذ 

 فعثنٛر تندسَثيػ تنصدزٚدٙ نصًُٛر يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ.

: شدثُٚس ْرِ تندزتظثز فٙ ـؽى تنعُٛثز تنصٙ تعصًدز عهٛٓثو يث خٍٛ عُٛر مه دُث اىعُىح

ةس خيكم كدٛس فٙ تنًسـهر تندزتظٛر نٓدرِ تنعُٛدثزو ْٔدٙ يسـهدر كدٛسذ ٔعُٛر طغٛسذو ٔنكُٓث تشف

 تنصعهٛى تنؽثيعٙ.

: أكدددز َصددثبػ ْددرت تنًفددٕز خصددٕزذ كهٛددر عهددٗ إيكثَٛددر شًُٛددر تنصفكٛددس مضضه دُضضث اىىرضضا  

تإلٚؽددثخٙو ٔأكدددز أٚعددثً عهددٗ فعثنٛددر خسَددثيػ تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ فددٙ تنصففٛددف يددٍ ـدددذ تنعددغٕغ 

 تنُفعٛر ٔتنسظث عٍ تنفٛثذ.

 تنًفٕز تنعثَٙ: دزتظثز شُثٔنس تنفح ٔعال صّ خدعط تنًصغٛستز:

( خدزتظدر ْددفس إندٗ ففدف Suizzo, Mario Anne, 2006 ثيدس ظدٛصٔ يدثزَٕٚٙ )

( 823تنعال ر تإلٚؽثخٛر خٍٛ ـح تنٕتندٍٚ ٔٔؼٓر تنعدػ ندٖ تنطالجو ٔخهغس عُٛر تندزتظر يٍ )

تنٕتند٘و ٔيةٛثض ٔؼٓر تنعدػ ندٖ غالج يٍ تنطالجو ٔشًعهس أدٔتز تندزتظر فٙ يةٛثض تنفح 

تنؽثيعرو ٔنةد شٕطهس تندزتظر إنٗ أٌ تنٕتندٚدر تإلٚؽثخٛدر أٔ تنفدح تنٕتندد٘ تإلٚؽدثخٙ تنًصًعدم فدٙ 

)تالْصًثوو تنًيثزكرو تنًعثَدذو ٔذٔ٘ تنًعصٕٖ تنصعهًٛٙ تنًصٕظػو ٔيعصٕٖ تؼصًدثعٙ ت صصدثد٘ 

 .يصٕظػ( شُدا خٕؼٕد ٔؼٓر ظدػ دتخهٛر ندٖ تألخُثء

( خدزتظدر ْددفس إندٗ تنكيدف عدٍ تنعال در خدٍٛ 8102كًث  ثيس يُدثل يفًدٕد إظدًثعٛم )

تنفددح ٔتالَصًددثء ٔخددٍٛ أـثدٚددر تنسؤٚددر ٔتنكيددف عددٍ يدددٖ تخددصالا فددٙ كددم يددٍ تنفددح ٔتالَصًددثء 

ٔأـثدٚر تنسؤٚر ندٖ غثنددثز تنؽثيعدرو ٔتنصعدسا عهدٗ يددٖ فثعهٛدر خسَدثيػ شددزٚدٙ نصًُٛدر تنفدح 

صٕٖ أـثدٚر تنسؤٚر ندٖ غثندثز تنؽثيعرو ٔشكَٕس عُٛر تندزتظر تنصؽسٚدٛر ٔتالَصًثء فٙ خفط يع

( غثندددر ؼثيعٛددرو ٔشًعهددس أدٔتز تندزتظددر فددٙ يةٛددثض تنفددح ٔيةٛددثض تالَصًددثءو ٔيةٛددثض 01يددٍ )

أـثدٚددر تنسؤٚددر ٔخسَددثيػ شدددزٚدٙ نصًُٛددر خعددط يٓددثزتز تنفددح ٔتالَصًددثء نففددط أـثدٚددر تنسؤٚددرو 

ٔؼددٕد عال ددر تزشدثغٛددر دتنددر عكعددٛر خددٍٛ تنفددح ٔتالَصًددثء ٔأـثدٚددرٔشٕطددهس َصددثبػ تندزتظددر إنددٗ 
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تنسؤٚر ندٖ غالج ٔغثنددثز تنؽثيعدرو ٔأٚعدثً فثعهٛدر تندسَدثيػ تنًعدصفدو نصًُٛدر خعدط يٓدثزتز  

 تنفح ٔتالَصًثء فٙ خفط أـثدٚر تنسؤٚر.

( دزتظر ْدفس إندٗ تنكيدف عدٍ  ددزذ تنعفدٕ فدٙ 8100ٔ ديس كُص ـعٍ عهٙ يُصٕز )

نفح تألظس٘و ٔشفدٚد يدٖ فثعهٛر خسَثيػ تنعفٕ فٙ إًَثء تنفدح تألظدس٘و ٔشكَٕدس عُٛدر تنصُد  خث

( شٔغ ٔشٔؼددرو ٔشًعهددس أدٔتز تنةٛددثض فددٙ يةٛددثض تنعفددٕو ٔيةٛددثض تنفددح 011تندزتظددر يددٍ )

تألظس٘و ٔتندسَثيػ تإلزشثد٘ تنًعسفٙ تنعهٕكٙ نصًُٛر تنعفٕ كًدخم نصفعٍٛ تنفح تألظس٘ نددٖ 

بػ تندزتظر عهٗ أَّ ًٚكٍ تنصُد  خثنفح تألظس٘ يٍ خدالل تنعفدٕو كًدث أَدّ ال تألشٔتغ. ٔؼثءز َصث

 ٚفصهف تنفح تألظس٘ خثخصالا تنُٕل أٔ تنًعصٕٖ تنصعهًٛٙ.

 اىرعيُق عيً دساصاخ اىمذىس اىثاوٍ اىرٍ ذىاوىد اىذة وع قره تثع  اىمرغُشاخ:

دذو ٔأَددّ عددٍ أٔظددفس تندزتظددثز أٌ أَددٕتل تنفددح تنصددٙ ًٚثزظددٓث غددالج تنؽثيعددر يصعددد

 غسٚ  إشدثل تنفثؼر إنٗ تنفح ٚ د٘ إنٗ خفط أـثدٚر تنسؤٚر.

كًث أٔظفس تندزتظثز عدو ٔؼٕد تخصالا نهفح خدثخصالا تنُدٕل أٔ تنًعدصٕٖ تنصعهًٛدٙ 

أٔ تنًعصٕٖ تالؼصًثعٙ ٔتنًعصٕٖ تال صصثد٘و خثإلظثفر إنٗ فثعهٛر تندستيػ تنصٙ شعثْى فٙ شًُٛر 

 غالج تنؽثيعر. ٔإشدثل تنفثؼر إنٗ تنفح ندٖ

 تنًفٕز تنعثنط: دزتظثز شُثٔنس تالَصًثء ٔعال صّ خدعط تنًصغٛستز:

( دزتظددر ْدددفس إنددٗ تنصعددسا عهددٗ يدددٖ تالَصًددثء Drotbohm, 2010 دددو دزٔشدددٕو )

( تيددسأذ 011تنعةددثفٙ ٔتنعال ددثز تنفًًٛددر ندددٖ تنًددسأذ تنًٓددثؼسذو ٔشكَٕددس عُٛددر تندزتظددر يددٍ )

فددٙ يةٛددثض تالَصًددثء تنعةددثفٙ ٔشفهٛددم ٜزتء تنًددسأذ ـددٕل تنفددح يٓددثؼسذو ٔشًعهددس أدٔتز تندزتظددر 

ٔتنعال ثز تنفًًٛرو ٔأشثزز تنُصدثبػ إندٗ أَدّ كهًدث كدثٌ تالَصًدثء تنعةدثفٙ نددٖ تنًدسأذ يسشفعدثً كهًدث 

 كثَس تنعال ثز تنفًًٛر َثؼفر فٙ ـٛثشٓث.

ر ( خدزتظر ْدفس إنٗ يعسفر تنفصدثبف تنعدٛكٕيصس8108ٚٔ ثيس ظثيٛر ظًٛس شفثشر )

نًةٛثض تالَصًثء فٙ تندٛةر تنعسخٛرو كًث ْدفس إنٗ يعسفر يعصٕٚثز تالَصًثء ٔتنعٕتيدم تنًد ظسذ فدٙ 

( غثندثً ٔغثندر يٍ غدالج تنؽثيعدرو ٔشًعهدس أدٔتز 008شٚثدشّو ـٛط شكَٕس عُٛر تندزتظر يٍ )

ٕٚثز تندزتظدر فدٙ يةٛدثض تالَصًدثء )إعددتد شسٚعدٙ الٚفٛدصٍ(و ٔشٕطدهس تنُصدثبػ إندٗ أٌ ُْدث  يعدص

يفصهفددر نالَصًددثء ـٛددط ؼددثءز تنعدددثزتز تنفثطددر خفثعهٛددر تنددرتز فددٙ تنصسشٛددح تألٔلو ٔٚهٛددّ شةدددٚس 

 تنرتزو ٔأخٛستً تنصٕتطم ٔتنصٙ شًُٙ تالَصًثء ندٖ تألفستد.

( دزتظر ْدفس إندٗ تنصعدسا عهدٗ تنعال در 8101فٙ ـٍٛ  ديس شُٚح أخٕ خكس تنيسٚف )

َصًثء نألظسذو تالَصًثء نهًدزظرو تالَصًثء نهًؽصًع( ٔخعدط خٍٛ دزؼر تالَصًثء )تالَصًثء نهرتزو تال

يظثْس تنصفر تنُفعٛر ندٖ غالج تنًسـهر تنعثَٕٚر خهٛدٛدثو ٔشكَٕدس يؽًٕعصدث تندزتظدر تنصؽسٚدٛدر 

( غثنددثً 81( غثندثً ٔغثنددر نهًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدرو ٔ)81( غثندثً ٔغثندر ـٛط  عًس إنٗ )21يٍ )

شًعهس أدٔتز تندزتظر فٙ يةٛثض تالَصًثءو ٔيةٛثض يظثْس تنصفر ٔغثندر نهًؽًٕعر تنعثخطرو ٔ

تنُفعٛرو ٔخسَثيػ شدزٚدٙ نصًُٛر تالَصًثء نصفعٍٛ خعط يظثْس تنصفر تنُفعٛرو ٔشٕطهس تنُصدثبػ 

إنٗ ٔؼٕد عال ر تزشدثغٛر يٕؼدر دتندر تالَصًدثء ٔيظدثْس تنصدفر تنُفعدٛرو ٔإندٗ فثعهٛدر تندسَدثيػ 

 ثء.تنصدزٚدٙ فٙ شًُٛر تالَصً

 اىرعيُق عيً دساصاخ اىمذىس اىثاىث اىرٍ ذىاوىد اعورماء وع قره تثع  اىمرغُشاخ:

كيددفس تندزتظددثز عددٍ ٔؼددٕد خعددط أَددٕتل تالَصًددثء يعددم تالَصًددثء تالؼصًددثعٙو ٔتالَصًددثء 

تنعةثفٙو ٔتالَصًدثء نألظدسذو ٔتالَصًدثء نهًؽصًدع. كًدث أفدثدز تندزتظدثز ٔؼدٕد عال در خدٍٛ تالَصًدثء 

ٛستز يُٓث تنعال ثز تنفًًٛرو تنفصثبف تنعٛكٕيصسٚرو يظثْس تنصفر تنُفعٛرو كًدث ٔخعط تنًصغ

 أكدز تندزتظثز عهٗ فثعهٛر تندستيػ تنصدزٚدٛر تنصٙ شععٗ إنٗ شًُٛر تالَصًثء.
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 فسٔض تندفط:

 خعد تغالل تندثـعر عهٗ تنصستض تنُظس٘ ٔتندزتظثز تنعثخةر شى طٛث ر تنفسٔض تٜشٛر:

يصٕظددطثز دزؼددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛددر فددٙ تنةٛثظددٍٛ تنةدهددٙ : شفصهددف اىفضضشا األوه

ٔتندعد٘ عهٗ يةٛدثض يٓدثزتز تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ )ـددٚط تندرتز تإلٚؽدثخٙو ـدم تنًيدكالزو تشفدثذ 

 تنةستز( ندٖ غثندثز تنؽثيعر ٔذنك نصثنؿ تنةٛثض تندعد٘.

نةٛدثض : شفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛدر ٔتنعدثخطر فدٙ تاىفشا اىثاوٍ

تندعددد٘ عهددٗ يةٛددثض يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ )ـدددٚط تنددرتز تإلٚؽددثخٙو ـددم تنًيددكالزو تشفددثذ 

 تنةستز( ندٖ غثندثز تنؽثيعر ٔذنك نصثنؿ غثندثز تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر.

: ال شفصهف يصٕظدطثز دزؼدثز تنًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر فدٙ تنةٛثظدٍٛ تندعدد٘ اىفشا اىثاىث

 صفكٛس تإلٚؽثخٙ.ٔتنصصدعٙ عهٗ يةٛثض يٓثزتز تن

: شفصهددف يصٕظددطثز دزؼددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛددر فددٙ تنةٛثظددٍٛ تنةدهددٙ اىفضضشا اىشاتضضع

 ٔتندعد٘ عهٗ يةٛثض تنفح ندٖ غثندثز تنؽثيعر ٔذنك نصثنؿ تنةٛثض تندعد٘.

: شفصهددف يصٕظددطثز دزؼددثز تنًؽًددٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛددر ٔتنعددثخطر فددٙ اىفضضشا اىخضضامش

 غثندثز تنؽثيعر ٔذنك نصثنؿ غثندثز تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر.تنةٛثض تندعد٘ عهٗ يةٛثض تنفح ندٖ 

: ال شفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر فٙ تنةٛثظدٍٛ تندعدد٘ اىفشا اىضادس

 ٔتنصصدعٙ عهٗ يةٛثض تنفح.

: شفصهددف يصٕظددطثز دزؼددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛددر فددٙ تنةٛثظددٍٛ تنةدهددٙ اىفضضشا اىضضضاتع

 غثندثز تنؽثيعر ٔذنك نصثنؿ تنةٛثض تندعد٘.ٔتندعد٘ عهٗ يةٛثض تالَصًثء ندٖ 

: شفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛر ٔتنعدثخطر فدٙ تنةٛدثض اىفشا اىثامه

 تندعد٘ عهٗ يةٛثض تالَصًثء ندٖ غثندثز تنؽثيعر ٔذنك نصثنؿ غثندثز تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر.

تنةٛثظدٍٛ تندعدد٘  : ال شفصهف يصٕظطثز دزؼدثز تنًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر فدٙاىفشا اىراصع

 ٔتنصصدعٙ عهٗ يةٛثض تالَصًثء.

 يُٓػ تندفط ٔإؼستءتشّ:

ٚصدع تندفط تنفثنٙ تنًُٓػ تنصؽسٚدٙو ـٛط شى شةعٛى تنعُٛر عًدٚثً إنٗ يؽًٕعصٍٛ شؽسٚدٛر 

ٔظثخطرو خفٛط شعسظس غثنددثز تنًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر نهًصغٛدس تنًعدصةم ْٔدٕ )خسَدثيػ شددزٚدٙ 

تإلٚؽثخٙ ندٖ تنطثندر تنؽثيعٛر كًدخم نصفعٍٛ تنفح ٔتالَصًثء(و أيث  نصًُٛر خعط يٓثزتز تنصفكٛس

تنًؽًٕعر تنعثخطر فةد ت صصس تنصعثيم يعٓث عهدٗ تنةٛدثض تنةدهدٙ ٔتندعدد٘ ندألدٔتز تنعدٛكٕيصسٚر 

نهدفط دٌٔ تنصعسض ندسَثيػ شدزٚدٙ نصًُٛر خعط يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ندٖ تنطثندر تنؽثيعٛر 

 ٔتالَصًثء. كًدخم نصفعٍٛ تنفح

 عُٛر تندفط:

 مجمىعح اىذساصح اعصرط عُح:

( غثندر يٍ غثندثز تنعدُر تنعثَٛدر  عدى عهدى 51شكَٕس يؽًٕعر تندفط تالظصطالعٛر يٍ )

تنددُفطو ٔ ددد شددى تالظددصعثَر خٓددرِ تنًؽًٕعددر خٓدددا إؼددستء تندزتظددر تالظددصطالعٛر تنصددٙ  ثيددس خٓددث 

تندفدط نؽًدع تنًعهٕيدثز تنًٛدتَٛدر يدٍ ٔت دع ـٛدثذ  تندثـعر نهصفة  يٍ تنكفثءذ تنعٛكٕيصسٚر ألدٔتز

 تنطثندر تنؽثيعٛر نهصعسا عهٗ خعط يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ٔتنفح ٔتالَصًثء ندٚٓث.

( غثندر يٍ غثندثز تنعُر تنعثَٛدرو  عدى عهدى 01ٔشكَٕس يؽًٕعر تندزتظر تنصؽسٚدٛر يٍ )

ٙ خهٛدٛدثو يًدٍ شةدع دزؼدثشٓى فدٙ تإلزخدثل تنُفط خكهٛر تٜدتج ٔتنعهٕو تنيةٛةرو ؼثيعر تنؽددم تنغسخد

تألدَٗ ٔذنك خُدثء عهدٗ َصدثبػ يةٛدثض يٓدثزتز تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ )إعددتد تندثـعدر(و ٔيةٛدثض تنفدح 

(و ٔ دد شدى شةعدًٛٓى 8102(و ٔيةٛثض تالَصًدثء )إعددتد يُدثل يفًدٕدو 8102)إعدتد يُثل يفًٕدو 

 إنٗ يؽًٕعصٍٛ:

ددثز تنعدُر تنعثَٛدر  عدى عهدى تندُفط خًصٕظدػ ( غثنددر يدٍ غثن01يؽًٕعر شؽسٚدٛر شعدى )

(و ٔتنددرٍٚ شعسظددٕت نهدسَددثيػ تنصدددزٚدٙ 0.01( عثيددثًو ٔتَفددستا يعٛددثز٘ )03.31عًددس شيُددٙ )
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نصًُٛر خعط يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ )يٓثزتز ـدٚط تنرتز تإلٚؽثخٙو يٓثزتز ـدم تنًيدكالزو 

 تنفح ٔتالَصًثء.يٓثزذ تشفثذ تنةستز( ندٖ تنطثندر تنؽثيعٛر كًدخم نصفعٍٛ 

( غثندر يدٍ غثنددثز تنعدُر تنعثَٛدرو  عدى عهدى تندُفط خًصٕظدػ 01يؽًٕعر ظثخطر شعى )

(و تنالشٙ ندى ٚصعسظدٍ نهدسَدثيػ تنصددزٚدٙ 0.08( عثيثًو ٔتَفستا يعٛثز٘ )81.01عًس شيُٙ )

 نصًُٛر خعط يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ندٖ تنطثندر تنؽثيعٛر كًدخم نصفعٍٛ تنفح ٔتالَصًثء.

ٔ ددد  ثيددس تندثـعددر خفعددثج تنصكددثف  خددٍٛ أفددستد تنًؽًددٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛددر ٔتنعددثخطر فددٙ 

تنًصغٛددستز )تنعًددسو تنًعددصٕٖ تالؼصًددثعٙ ٔتنعةددثفٙو يةٛددثض يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙو يةٛددثض 

 تنفحو يةٛثض تالَصًثء(. ٔتنؽدٔل تنصثنٙ ٕٚظؿ شكثف  غثندثز تنًؽًٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛر ٔتنعثخطر.

 (1جذوه )

ىح اىفشو  تُه مرىصطٍ دسجاخ طاىثاخ اىمجمىعرُه اىرجشَثُح واىااتطح فٍ )اىعمش دع

اىزمىٍو اىمضرىي اعجرماعٍ واىثقافٍو مقُاس مهاساخ اىرفنُش اإلَجاتٍو مقُاس اىذةو 

 مقُاس اعورماء(

 اىمجمىعح 
اىعذد 

 )ن(
 اعوذشا  مرىصط

قُمح 

 )خ(

د 

 ح

مضرىي 

 اىذعىح

 تنعًس
 0.01 03.31 01 تنصؽسٚدٛر

1.285 52 
1.018 

 0.08 81.01 01 تنعثخطر  ٛس دتنر

تنًعصٕٖ 

 تالؼصًثعٙ تنعةثفٙ

 52 1.021 0.33 83.10 01 تنصؽسٚدٛر
1.285 

  ٛس دتنر

    8.05 83.00 01 تنعثخطر

ـدٚط تنرتز 

 تإلٚؽثخٙ

 52 1.155 8.08 08.11 01 تنصؽسٚدٛر
1.350 

  ٛس دتنر

    8.02 08.01 01 تنعثخطر

 ـم تنًيكالز
 52 1.282 0.13 85.21 01 تنصؽسٚدٛر

1.081 

  ٛس دتنر

    0.25 85.01 01 تنعثخطر

 تشفثذ تنةستز
 52 1.000 0.11 80.20 01 تنصؽسٚدٛر

1.232 

  ٛس دتنر

    8.02 80.11 01 تنعثخطر

 تندزؼر تنكهٛر
 52 1.000 2.00 20.01 01 تنصؽسٚدٛر

1.235 

  ٛس دتنر

    5.11 20.21 01 تنعثخطر

 ـح تنرتز
 52 1.201 8.23 08.10 01 تنصؽسٚدٛر

1.280 

  ٛس دتنر

    8.82 08.80 01 تنعثخطر

 ـح تٜخسٍٚ
 52 1.125 0.53 81.10 01 تنصؽسٚدٛر

1.308 

  ٛس دتنر

    0.22 81.11 01 تنعثخطر

 ـح تألظسذ
 52 1.002 0.51 81.10 01 تنصؽسٚدٛر

1.101 

  ٛس دتنر

    0.22 81.10 01 تنعثخطر

ـح تنةٛى 

 ٔتنًدثدئ تندُٚٛر
 52 1.005 0.00 82.01 01 تنصؽسٚدٛر

1.103 

  ٛس دتنر
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    0.00 82.81 01 تنعثخطر

 ـح تنٕغٍ
 52 1.005 8.11 81.50 01 تنصؽسٚدٛر

1.230 

  ٛس دتنر

    0.20 81.01 01 تنعثخطر

 تندزؼر تنكهٛر
 52 1.020 2.22 020.00 01 تنصؽسٚدٛر

1.222 

 ٛس دتنر 

    2.01 028.31 01 تنعثخطر

 تالَصًثء تنٕغُٙ
 52 1.081 8.00 00.51 01 تنصؽسٚدٛر

1.512 

  ٛس دتنر

    8.10 00.21 01 تنعثخطر

 تالَصًثء تندُٚٙ
 52 0.010 8.00 85.01 01 تنصؽسٚدٛر

1.031 

  ٛس دتنر

    8.01 82.50 01 تنعثخطر

 تالَصًثء تألظس٘
 52 1.802 0.00 02.31 01 تنصؽسٚدٛر

1.200 

  ٛس دتنر

    0.02 02.21 01 تنعثخطر

 تالَصًثء نهؽثيعر
 52 0.083 8.20 82.11 01 تنصؽسٚدٛر

1.800 

  ٛس دتنر

    8.00 82.10 01 تنعثخطر

 تندزؼر تنكهٛر
 52 0.121 5.15 081.50 01 تنصؽسٚدٛر

1.825 

  ٛس دتنر

    0.10 003.01 01 تنعثخطر

تنعثخ  يدٖ تنصكثف  خٍٛ غثندثز تنًؽًٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛر ٔتنعثخطر فدٙ  ٚصعؿ يٍ تنؽدٔل

يصغٛستز )تنعًسو تنًعصٕٖ تالؼصًثعٙ ٔتنعةثفٙو يةٛثض يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙو يةٛثض تنفحو 

يةٛثض تالَصًثء(و ـٛط إٌ يدٖ تنصةثزج خٍٛ تنًصٕظطثز ٔتالَفستفثز تنًعٛثزٚر ندزؼثز غثندثز 

 ًٛر )ز(  ٛس دتنر عهٗ ؼًٛع تنًصغٛستزو ْٔرت ٚعُٙ عدو ٔؼٕد فسٔا دتنر تنًؽًٕعصٍٛو كًث أٌ 

إـصددثبٛثً خددٍٛ يصٕظددطٙ دزؼددثز غثندددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛددر ٔتنعددثخطرو يًددث ٚدددل عهددٗ شكددثف  

 يؽًٕعصٙ تندزتظر فٙ ْرِ تنًصغٛستز.

 أدٔتز تندفط:

 نهصفة  يٍ طفر فسٔض تندفط تظصعثَس تندثـعر خثألدٔتز تنصثنٛر:

 ثض يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ندٖ غثندثز تنؽثيعر )إعدتد تندثـعر(.يةٛ (0

 و شعدٚم تندثـعر(.8102يةٛثض تنفح ندٖ غثندثز تنؽثيعر )إعدتد يُثل يفًٕدو  (8

 و شعدٚم تندثـعر(.8102يةٛثض تالَصًثء ندٖ غثندثز تنؽثيعر )إعدتد يُثل يفًٕدو  (0

 و شعدٚم تندثـعر(.0332نًُٛحو تظصًثزذ تنًعصٕٖ تالؼصًثعٙ تنعةثفٙ )إعدتد عهٛر ت (2

خسَددثيػ شدددزٚدٙ نصًُٛدددر خعددط يٓدددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ كًددددخم نصفعددٍٛ تنفدددح  (5

 ٔتالَصًثء ندٖ غثندثز تنؽثيعر )إعدتد تندثـعر(.

 ٔفًٛث ٚهٙ عسض نٓرِ تألدٔتز:

 

 ( مقُاس مهاساخ اىرفنُش اإلَجاتٍ ىذي طاىثاخ اىجامعح )إعذاد اىثادثح(:1

ثض  ثيدس تندثـعدر خثظدصةستء تنصدستض تنُظدس٘ تنفدث  خًفٓدٕو خًٓدثزتز نصصًٛى ْرت تنًةٛد

تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ٔتْصًثو تندثـعٍٛ خدزتظر يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙو ٔيٍ ظى تالغالل عهٗ خعدط 

تنًةددثٚٛط ٔتالخصدددثزتز تنًسشدطددر خثنًٕظددٕل خٓدددا تنٕ ددٕا عهددٗ تنُددٕتـٙ تنفُٛددر ندُددثء يةٛددثض 
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عددم )يةٛددثض ـددم تنًيددكالز نطهدددر تنؽثيعددرو إعدددتد َصٚددّ ـًددد٘و يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ ي

(و ٔ)يةٛددثض تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ نصاليٛددر يسـهددر تنصعهددٛى تألظثظددٙو إعدددتد عدددد تنُثطددس عدددد 0332

(و ٔ)يةٛثض يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ندٖ شاليٛدر تنًسـهدر تالخصدتبٛدرو إعددتد 8100تنفصثؾ يفًدو 

خدالل تالغدالل عهدٗ تإلغدثز تنُظدس٘ ٔتألخفدثض ٔتندزتظدثز  (و ٔي8100ٍأظثير عًس إخستْٛىو 

تنعثخةر ٔتنًةثٚٛط تنصٙ تْصًس خةٛثض خعط يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ أيكٍ نهدثـعر ٔظدع طدٕزذ 

أٔنٛدر نًةٛددثض يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ ـٛددط شعدًٍ ظالظددر أخعددثد )ـدددٚط تنددرتز تإلٚؽددثخٙو ـددم 

ؽثيعددرو أيددث تنفطددٕذ تألخٛددسذ فٓددٙ تنصفةدد  يددٍ تنكفددثءذ تنًيددكالزو تشفددثذ تنةددستز( ندددٖ غثندددثز تن

تنعٛكٕيصسٚر نًةٛثض يٓدثزتز تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ ٔذندك عدٍ غسٚد  ـعدثج ظددثز ٔطددا تنًةٛدثض 

ٔـعثج تالشعثا تندتخهٙ ٔتنفسٔغ خثنصٕزذ تنُٓثبٛدر نًةٛدثض يٓدثزتز تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ ٔٚصكدٌٕ 

ٚط تندرتزو يٓدثزذ ـدم تنًيدكالزو يٓدثزذ ( فةسذ يٕشعر عهٗ ظالض يٓثزتز )يٓدثزذ ـدد02يٍ )

 تشفثذ تنةستز(.

 و ذعذَو اىثادثح(:2114( مقُاس اىذة ىذي طاىثاخ اىجامعح )إعذاد مىاه مذمىد إصماعُوو 2

ٚصكٌٕ يةٛدثض تنفدح فدٙ طدٕزشّ تنُٓثبٛدر يدٍ يؽًٕعدر يدٍ تألظدةهر طدٛغس عهدٗ شدكم 

ح تنرتزو ـدح تٜخدسٍٚو ـدح ( فةسذ يٕشعر عهٗ خًعر أخعثد ْٔٙ )ـ001فةستز ٚدهغ عددْث )

تألظسذو ـح تنةٛى ٔتنًدثدئ تندُٚٛرو ـح تنٕغٍ(و خعد أٌ شى إدخثل خعط تنصعددٚالز عهدٗ يةٛدثض 

( كًدث شدى ـعدثج تنكفدثءذ تنعدٛكٕيصسٚر نًةٛدثض تنفدح فدٙ 8102تنفح تنر٘ أعدشّ )يُثل يفًٕدو 

 تندفط تنفثنٙ ٔـعثج طدا ٔظدثز تنًةٛثض ٔـعثج تالشعثا تندتخهٙ.

 و ذعذَو اىثادثح(:2114قُاس اعورماء ىذي طاىثاخ اىجامعح )إعذاد مىاه مذمىدو ( م3

ٚصكٌٕ يةٛثض تالَصًثء فٙ طٕزشّ تنُٓثبٛر يدٍ يؽًٕعدر يدٍ تألظدةهر طدٛغس عهدٗ شدكم 

( فةددستز يٕشعددر عهددٗ أزخعددر أخعددثد ْٔددٙ )تالَصًددثء تندددُٚٙو تالَصًددثء 013فةددستز ٚدهددغ عددددْث )

َصًددثء نهؽثيعددر( خعددد أٌ شددى إدخددثل خعددط تنصعدددٚالز عهددٗ يةٛددثض تنددٕغُٙو تالَصًددثء تألظددس٘و تال

( كًث شدى ـعدثج تنكفدثءذ تنعدٛكٕيصسٚر نًةٛدثض تالَصًدثء 8102تالَصًثء تنر٘ أعدشّ )يُثل يفًٕدو 

 فٙ تندفط تنفثنٙو ٔـعثج طدا ٔظدثز ٔتالشعثا تندتخهٙ.

و ذعضضضذَو 1991ةو ( اصضضضرماسج اىمضضضضرىي اعجرمضضضاعٍ واىثقضضضافٍ ىعصضضضشج )إعضضضذاد عيُضضضح اىمىُضضض4

 اىثادثح(:

 ثيددس تندثـعددر خصصددًٛى تظددصًثزذ تنًعددصٕٖ تالؼصًددثعٙ ٔتنعةددثفٙ نألظددسذ يعددصعُٛر خدددعط 

( ٔشدى إؼدستء خعدط تنصعددٚالز عهٛٓدثو كًدث شدى 0332ي شستز يٍ تظصًثزذ )عهٛدر أـًدد تنًُٛدحو 

ٙ ٔـعدثج ـعثج تنكفثءذ تنعٛكٕيصسٚر الظدصًثزذ تنًعدصٕٖ تالؼصًدثعٙ ٔتنعةدثفٙ فدٙ تندفدط تنفدثن

 طدا ٔظدثز تالظصًثزذ.

( تشوام  ذذسَثٍ ىرىمُح تع  مهاساخ اىرفنُش اإلَجاتٍ ممذ و ىرذضُه اىذضة واعورمضاء ىضذي 5

 طاىثاخ اىجامعح )إعذاد اىثادثح(:

ٚععٗ تندسَثيػ تنصدزٚدٙ شفس يظهر خستيػ شًُٛر تإليكثَثز تنديدسٚرو ٔأْدى يدث ًٚٛدص ْدرِ 

ر ٔيعثشدر خثنفعدم يدٍ خدالل تنصفثعدم تنددُٚثيٙ خدٍٛ تنةدثبى عهدٗ تندستيػ إَٓث خدسذ ـٛدر أٔ شددّ ـٛد

تنصدددزٚح ٔتنًصدددزخٍٛو شدعددثً نًدددتخم طددًى َٔفددر فددٙ ظددٕبٓث تندسَددثيػ تنصدددزٚدٙ ْددٙ: )تنًٓددثو 

تنًُعؽًرو تنًٓثو  ٛس تنًُعؽًرو تنًُٓػ تنعٛث ٙ( ٔٚعصًد عهٗ فهعفر تنصسخٛر تنعٛكٕنٕؼٛرو ٔخث ٙ 

ٚٛس ٔتنًفكدثز ٚكددٌٕ تنٓددا يُٓددث إشثـدر تنفسطددر نهًيددثزكثز تندسَدثيػ فددٙ ظدٕء عدددد يدٍ تنًعددث

الكصعدددثج تظدددصستشٛؽٛثز ٔيٓدددثزتز ٔيفدددثْٛىو ٔٚصعدددًٍ تندسَدددثيػ فُٛدددثز ٔتظدددصستشٛؽٛثز ْٔدددٙ 

يؽًٕعر يٍ تألظثنٛح ٔتإلؼستءتز تنًعسفٛدر ٔتنٕؼدتَٛدر ٔتنعدهٕكٛر شعًدم عهدٗ شفةٛد  تألْددتا 

ٍ ْرت تندسَثيػ ظدعر ٔظالظٍٛ ؼهعر شدزٚدٛرو ظصر تنصٙ ٚععٗ تندسَثيػ إنٗ شفةٛةٓثو ٔخثنصثنٙ ٚصعً

 ٔظالظٍٛ ؼهعر شدزٚدٛر نصًُٛر يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙو ٔؼهعر خصثيٛر ٔشصعًٍ تنصطدٛ  تنصصدعٙ.

 َصثبػ تندفط:
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 عسض تنُصثبػ ٔيُث يصٓث:

 تنفسض تألٔل َٔصثبؽّ:

سٚدٛدر فدٙ ُٚف تنفسض تألٔل عهٗ: عهٗ أَّ اشفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕعدر تنصؽ

تنةٛثظٍٛ تنةدهٙ ٔتندعد٘ عهٗ يةٛثض يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ندٖ غثندثز تنؽثيعرو ٔذنك نصثنؿ 

 تنةٛثض تندعد٘ا.

نهعُٛددثز تنًصستخطددر  t-testٔنهصفةدد  يددٍ طددفر ْددرت تنفددسض تظددصفديس تندثـعددر تخصدددثز 

تندسَددثيػ  نفعددثج دالنددر تنفددسٔا خددٍٛ يصٕظددطٙ دزؼددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛددر  دددم ٔخعددد شطدٛدد 

تنصدزٚدٙ نصًُٛر يٓثزتز تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ. ٕٔٚظدؿ تنؽددٔل تنصدثنٙ يدث شٕطدهس إنٛدّ تنُصدثبػ تنصدٙ 

 أظفسز عُٓث تنًعثنؽر تإلـصثبٛر.

 (2جذوه )

دعىح اىفشو  تُه مرىصطٍ دسجاخ اىمجمىعح اىرجشَثُح عيً مقُاس مهاساخ اىرفنُش اإلَجاتٍ 

 فٍ اىقُاصُه اىقثيٍ واىثعذٌ

مهاساخ 

ىرفنُش ا

 اإلَجاتٍ

 اعوذشا  اىمرىصط ن اىقُاس
قُمح 

 )خ(

د 

 ح

مضرىي 

 اىذعىح

دج  

 اىرأثُش

ـدٚط تنرتز 

 تإلٚؽثخٙ

 8.08 08.11 01  دهٙ
00.000 83 

دتنر عُد 

1.10 

1.32 

 01.22 52.11 01 خعد٘ كدٛس

 ـم تنًيكالز
 0.13 85.21 01  دهٙ

05.003 83 
دتنر عُد 

1.10 

1.31 

 2.50 22.01 01 خعد٘ كدٛس

 تشفثذ تنةستز
 0.11 80.20 01  دهٙ

03.122 83 
دتنر عُد 

1.10 

1.30 

 0.15 20.01 01 خعد٘ كدٛس

 تندزؼر تنكهٛر
 2.00 20.01 01  دهٙ

85.500 83 
دتنر عُد 

1.10 

1.30 

 01.13 020.01 01 خعد٘ كدٛس

ؼدثز غثنددثز تنًؽًٕعدر ٚصعؿ يٍ تنؽدٔل ٔؼٕد فسٔا دتنر إـصثبٛثً خدٍٛ يصٕظدطٙ دز

تنصؽسٚدٛر فٙ تنةٛثظٍٛ )تنةدهٙو تندعد٘( فدٙ تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ نصدثنؿ تنةٛدثض تندعدد٘و فًدٍ خدالل 

ـعثج يصٕظطثز تندزؼثز نًٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽدثخٙ )ـددٚط تندرتز تإلٚؽدثخٙو ـدم تنًيدكالزو 

 – 05.003 – 00.000تشفثذ تنةستزو تندزؼدر تنكهٛدر( ٔؼدد أٌ  ًٛدر )ز( شعدثٔ٘ عهدٗ تنصدٕتنٙ )

( ٔخثنكيددف عددٍ دالنصٓددث تإلـصددثبٛر ٔؼددد أَٓددث ذتز دالنددر إـصددثبٛر عُددد 85.500 – 03.122

 (.1.10يعصٕٖ دالنر )

(و ٔدزتظدر يُدثل عهدٙ يفًدد 8115ٔشصف  ْرِ تنُصٛؽر يع دزتظر أيثَٙ ظدعٛدذ إخدستْٛى )

 (.8100(و ٔدزتظر َثدٚر ظثنى يٛهٕد )8102تنفٕنٙ )

ٛؽر تنصٙ شى تنصٕطدم إنٛٓدث إندٗ فعثنٛدر تندسَدثيػ تنصددزٚدٙ فدٙ شًُٛدر ًٔٚكٍ شفعٛس ْرِ تنُص

يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ نهطثندثزو فًٍ خالل شُٕل تألظثنٛح تنصدٙ تشدعٓدث تندسَدثيػ تنصددزٚدٙ فدٙ 

تنؽهعثز تإلزشثدٚرو ٔتنصعثيم يع تنطثندثز خًٕدذ ٔتـصدستو ٔإشدعثزٍْ خدرتشٍٓ تأليدس تندر٘ ٚعدصش 

ٍ تنصفثعم تإلٚؽثخٙ يع تندثـعرو ـٛط أخدز تنطثندثز تظدصعدتدتً نصغٛٛدس شفكٛدسٍْ يٍ ظةصٍٓ ٔٚصٛؿ نٓ

 خُظسذ إٚؽثخٛر.

 

 تنفسض تنعثَٙ َٔصثبؽّ:

ُٚف ْرت تنفسض عهٗ أَّ اشفصهف يصٕظدطثز دزؼدثز تنًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر ٔتنعدثخطر 

نددك نصددثنؿ فددٙ تنةٛددثض تندعددد٘ عهددٗ يةٛددثض يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ ندددٖ غثندددثز تنؽثيعددرو ٔذ

غثنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددثز تنًؽًٕعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر تنصؽسٚدٛدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا.
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نهعُٛثز تنًعصةهر نفعدثج دالندر  t-testٔنهصفة  يٍ طفر ْرت تنفسض شى تظصفدتو تخصدثز 

تنفددسٔا خددٍٛ يصٕظددطٙ غثندددثز تنًؽًددٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛددر ٔتنعددثخطرو ٔتنؽدددٔل تنصددثنٙ ٕٚظددؿ يددث 

 شٕطهس نّ تندثـعر يٍ َصثبػ.

 (3جذوه )

سجاخ طاىثاخ اىمجمىعرُه اىرجشَثُح واىااتطح عيً مقُاس دعىح اىفشو  تُه مرىصطٍ د

 مهاساخ اىرفنُش فٍ اىقُاس اىثعذٌ

مهاساخ 

اىرفنُش 

 اإلَجاتٍ

 اعوذشا  اىمرىصط ن اىمجمىعح
قُمح 

 )خ(

د 

 ح

مضرىي 

 اىذعىح

دج  

 اىرأثُش

ـدٚط تنرتز 

 تإلٚؽثخٙ

 01.22 52.11 01 تنصؽسٚدٛر
00.518 52 

دتنر عُد 

1.10 

1.11 

 8.85 08.8 01 تنعثخطر كدٛس

ـم 

 تنًيكالز

 2.50 22.01 01 تنصؽسٚدٛر
85.830 52 

دتنر عُد 

1.10 

1.30 

 0.20 85.11 01 تنعثخطر كدٛس

 تشفثذ تنةستز
 0.15 20.01 01 تنصؽسٚدٛر

00.182 52 
دتنر عُد 

1.10 

1.28 

 8.80 80.30 01 تنعثخطر كدٛس

 تندزؼر تنكهٛر
 01.13 020.01 01 تنصؽسٚدٛر

03.230 52 
دتنر عُد 

1.10 

1.21 

 5.12 20.20 01 تنعثخطر كدٛس

 ٚصعؿ يٍ تنؽدٔل تنعثخ  

ٔؼددٕد فددسٔا ذتز دالنددر إـصددثبٛر خددٍٛ يصٕظددػ دزؼددثز أفددستد تنًؽًددٕعصٍٛ )تنصؽسٚدٛددرو 

تنعددثخطر( فددٙ يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ نصددثنؿ تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛددر فددٙ تنةٛددثض تندعددد٘و فًددٍ 

ـعددثج يصٕظددطثز تندددزؼثز نًٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ )ـدددٚط تنددرتز تإلٚؽددثخٙو ـددم  خددالل

 – 00.518تنًيكالزو تشفدثذ تنةدستزو تندزؼدر تنكهٛدر( ٔؼدد أٌ  ًٛدر )ز( شعدثٔ٘ عهدٗ تنصدٕتنٙ )

(و ٔخثنكيدددف عدددٍ دالنصٓدددث تإلـصدددثبٛر ٔؼدددد أَٓدددث ذتز دالندددر 03.230 – 00.182 – 85.830

 (.1.10إـصثبٛر عُد يعصٕٖ دالنر )

كًث شيٛس تنُصثبػ يٍ خدالل تنؽددٔل تنعدثخ  أٌ ـؽدى شد ظٛس تندسَدثيػ كدٛدس ـٛدط إٌ َعددر 

كدٛددسذ يددٍ شدددثٍٚ تألفددستد فددٙ يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ ٔتندزؼددر تنكهٛددر فددٙ تنةٛددثض تندعددد٘ ندددٖ 

 تنًؽًٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛر ٔتنعثخطر ٚسؼع إنٗ ش ظٛس تظصفدتو تندسَثيػو ْٔرت ٚ كد طفر تنفسض.

(و ٔدزتظدر َثدٚدر ظدثنى يٛهدٕد 8115صف  ْرِ تنُصٛؽر يع دزتظر أيثَٙ ظدعٛدذ إخدستْٛى )ٔش

(8100.) 

ٔشفعددس تندثـعددر ْددرِ تنُصٛؽددر تنصددٙ شددى تنصٕطددم إنٛٓددث إنددٗ فعثنٛددر تندسَددثيػ تنصدددزٚدٙ تنددر٘ 

شدزخس عهّٛ غثندثز تنًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر ٔندى شصددزج عهٛدّ غثنددثز تنًؽًٕعدر تنعدثخطرو ـٛدط 

سَثيػ عهٗ فُٛثز يصُٕعر كثٌ نٓث تندٔز تألكدس فٙ إكعثج غثندثز تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛدر تشصًم تند

يٓدددثزتز تنصفكٛدددس تإلٚؽثخٛدددرو يُٓدددث تنًفثظدددسذ ٔتنًُث يدددر تنؽًثعٛدددرو تنعصدددف تندددرُْٙ ٔتنصغرٚدددر 

 تنستؼعرو ٔتنٕتؼح تنًُصنٙو ٔيٍ ظى يٍ خالل ْرت تنصفثعم ٚصى شدثدل تٜزتء ٔتشفثذ تنةستزتز.

 عثنط َٔصثبؽّ:تنفسض تن

ٚددُف ْددرت تنفددسض عهددٗ أَددّ اال شفصهددف يصٕظددطثز دزؼددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛددر فددٙ 

 تنةٛثظٍٛ تندعد٘ ٔتنصصدعٙ عهٗ يةٛثض يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙا.

نهعُٛددثز تنًصستخطددر  t-testٔنهصفةدد  يددٍ طددفر ْددرت تنفددسض تظددصفديس تندثـعددر تخصدددثز 

ر فٙ تنةٛثظٍٛ تندعد٘ ٔتنصصدعٙ فدٙ يٓدثزتز تنصفكٛدس نفعثج دالنر تنفسٔا ندٖ تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛ

تإلٚؽددددددددثخٙو ٕٔٚظددددددددؿ تنؽدددددددددٔل تنصددددددددثنٙ يددددددددث شٕطددددددددهس إنٛددددددددّ تندثـعددددددددر يددددددددٍ َصددددددددثبػ.
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 (4جذوه )

دعىح اىفشو  تُه مرىصطٍ دسجاخ اىمجمىعح اىرجشَثُح عيً مقُاس مهاساخ اىرفنُش اإلَجاتٍ 

 فٍ اىقُاصُه اىثعذٌ واىررثعٍ

مهاساخ اىرفنُش 

 اإلَجاتٍ
 اعوذشا  اىمرىصط ن ىقُاسا

قُمح 

 )خ(

د 

 ح
 مضرىي اىذعىح

 ـدٚط تنرتز تإلٚؽثخٙ
 01.22 52.11 01 خعد٘

1.318 83 
 ٛس  1.015

 01.83 52.01 01 شصدعٙ دتنر

 ـم تنًيكالز
 2.50 22.01 01 خعد٘

1.110 83 
 ٛس  1.223

 2.58 22.80 01 شصدعٙ دتنر

 تشفثذ تنةستز
 0.15 20.01 01 خعد٘

1.080 83 
 ٛس  1.500

 5.12 20.50 01 شصدعٙ دتنر

 تندزؼر تنكهٛر
 01.13 020.01 01 خعد٘

0.000 83 
 ٛس  1.033

 00.13 020.01 01 شصدعٙ دتنر

ٚصعؿ يٍ تنؽدٔل تنعثخ  عدو ٔؼد فسٔا دتندر إـصدثبٛثً خدٍٛ يصٕظدطٙ دزؼدثز غثنددثز 

عدٙ( فدٙ يٓدثزتز تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙو فًدٍ خدالل تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛدر فدٙ تنةٛثظدٍٛ )تندعدد٘و تنصصد

ـعثج يصٕظطثز تندزؼثز نًٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽدثخٙ )ـددٚط تندرتز تإلٚؽدثخٙو ـدم تنًيدكالزو 

 – 1.110 – 1.318تشفددثذ تنةددستزو تندزؼددر تنكهٛددر( ٔؼددد أٌ  ًٛددر )ز( شعددثٔ٘ عهددٗ تنصددٕتنٙ )

  ٛس دتنر إـصثبٛثً.(و ٔخثنكيف عٍ دالنصٓث تإلـصثبٛر ٔؼد أَٓث 0.000 – 1.080

(و ٔتنصدددٙ أكددددز عهدددٗ 8115ٔشصفددد  ْدددرِ تنُصٛؽدددر يدددع دزتظدددر أيدددثَٙ ظدددعٛدذ إخدددستْٛى )

 ,Lightseyتظصًستزٚر ش ظٛس تندسَثيػ تنصدزٚدٙو ٔدزتظر نٛصعدُٙ أٌٔ زٚصيدثزد ٔخدٕز أزؼدٕنس )

Owen Richard, Guler, 2011( و ٔدزتظر َثدٚر ظثنى يٛهٕد)8100.) 

ستز شد ظٛس تندسَدثيػ تنصددزٚدٙ نددٖ غثنددثز تنؽثيعدر خدالل فصدسذ ٔشفعس تندثـعر ذنك خثظصً

تنًصثخعر. ٔٚسؼع ذنك نصُٕل تنفُٛثز تنصٙ تعصًد عهٛٓث تندسَثيػ ـٛط تعصًد عهٗ فُٛر ـدٚط تندرتز 

تنر٘ ٚدٔز خٍٛ تنفسد ٔذتشّو ٔتالظصدصثز خرتشّ ٔشدزخّ عهٗ تنصعدٛدس عدٍ ييدثعسِ ٔأفكدثزِ ٔشةٛدٛى 

 ستزتً خصعدٚم تظصؽثخصّو ٔظدػ تَفعثالشّ.ذتشّ خًث ٚؽعهّ ٚصفر  

 تنفسض تنستخع َٔصثبؽّ:

ُٚف ْرت تنفسض عهٗ أَّ اشفصهف يصٕظطثز دزؼدثز تنًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر فدٙ تنةٛدثض 

 تنةدهٙ ٔتندعد٘ عهٗ أخعثد يةٛثض تنفح ندٖ غثندثز تنؽثيعرو ٔذنك نصثنؿ تنةٛثض تندعد٘ا.

نهعُٛددثز تنًصستخطددر  t-testتخصدددثز  ٔنهصفةدد  يددٍ طددفر ْددرت تنفددسض تظددصفديس تندثـعددر

نفعثج دالنر تنفسٔا خٍٛ يصٕظطٙ تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛدر  ددم ٔخعدد شطدٛد  تندسَدثيػ عهدٗ يةٛدثض 

 تنفحو ٕٔٚظؿ تنؽدٔل تنصثنٙ يث شٕطهس نّ تندثـعر يٍ َصثبػ.

 

 

 (5جذوه )

اىقُاصُه دعىح اىفشو  تُه مرىصطٍ دسجاخ اىمجمىعح اىرجشَثُح عيً أتعاد مقُاس اىذة فٍ 

 اىقثيٍ واىثعذٌ

 اعوذشا  اىمرىصط ن اىقُاس أتعاد اىذة
قُمح 

 )خ(

د 

 ح

مضرىي 

 اىذعىح

دج  

 اىرأثُش

 ـح تنرتز
 8.23 08.10 01  دهٙ

00.820 83 
دتنر عُد 

1.10 

1.15 

 01.00 51.11 01 خعد٘ كدٛس

 ـح تٜخسٍٚ
 0.53 81.10 01  دهٙ

02.210 83 
دتنر عُد 

1.10 

1.38 

 2.52 50.11 01 خعد٘ كدٛس
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 ـح تألظسذ
 0.51 81.10 01  دهٙ

08.000 83 
دتنر عُد 

1.10 

1.22 

 2.80 21.31 01 خعد٘ كدٛس

ـح تنةٛى 

ٔتنًدثدئ 

 تندُٚٛر

 0.00 82.01 01  دهٙ

00.000 83 
دتنر عُد 

1.10 

1.20 

 1.00 21.51 01 خعد٘ كدٛس

 ـح تنٕغٍ
 8.11 81.50 01  دهٙ

02.052 83 
دتنر عُد 

1.10 

1.30 

 1.25 58.11 01 خعد٘ كدٛس

 تندزؼر تنكهٛر
 2.22 020.00 01  دهٙ

02.001 83 
دتنر عُد 

1.10 

1.38 

 05.10 852.30 01 خعد٘ كدٛس

ٚصعددؿ يددٍ تنؽدددٔل تنعددثخ  ٔؼددٕد فددسٔا دتنددر إـصددثبٛثً خددٍٛ يصٕظددطٙ دزؼددثز غثندددثز 

تندعدد٘( فدٙ تنفدح نصدثنؿ تنةٛدثض تندعدد٘و فًدٍ خدالل تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر فٙ تنةٛثظٍٛ )تنةدهٙو 

ـعثج يصٕظطثز دزؼثز تنفح )ـح تنرتزو ـدح تٜخدسٍٚو ـدح تألظدسذو ـدح تنةدٛى ٔتنًعدثٚٛس 

 – 00.820تنؽثيعٛددرو ـددح تنددٕغٍو تندزؼددر تنكهٛددر( ٔؼددد أٌ  ًٛددر )ز( شعددثٔ٘ عهددٗ تنصددٕتنٙ )

ٍ دالنصٓدث تإلـصدثبٛر (و ٔخثنكيف ع02.001 – 02.052 – 00.000 – 08.000 – 02.010

 (.1.10ٔؼد أَٓث ذتز دالنر إـصثبٛر عُد يعصٕٖ دالنر )

ٔشيٛس تنُصثبػ يٍ خدالل تنؽددٔل تنعدثخ  أٌ ـؽدى تنصد ظٛس كدٛدس ـٛدط إٌ َعددر كدٛدسذ يدٍ 

شدثٍٚ تألفدستد فدٙ أخعدثد تنفدح ٔتندزؼدر تنكهٛدر فدٙ تنةٛثظدٍٛ تنةدهدٙ ٔتندعدد٘ نهًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر 

 دتو تندسَثيػو ْٔرت ٚ كد طفر تنفسض.ٚسؼع إنٗ ش ظٛس تظصف

(و ٔدزتظددر كُددص ـعددٍ عصددفٕز 8102ٔشصفدد  َصددثبػ تندزتظددر يددع دزتظددر يُددثل يفًددٕد )

(8100.) 

ٔشفعس تندثـعر ذنك خفثعهٛر تندسَدثيػ تنصددزٚدٙ فدٙ إـددتض شغٛدس نددٖ تنطثنددثز يدٍ أفدستد 

تنفدح نددٍٚٓو ـٛدط شُٕعدس تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر تنصٙ شهةٍ تندسَثيػ تنصدزٚدٙ يًث أدٖ إنٗ شفعٍ 

 تنفُٛثز تنصٙ تعصًد عهٛٓث تندسَثيػ تنصدزٚدٙ تنر٘  دو نطثندثز تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر.

 تنفسض تنفثيط َٔصثبؽّ:

ذخريضضضف مرىصضضضطاخ دسجضضضاخ اىمجمضضضىعرُه اىرجشَثُضضضح ٚدددُف ْدددرت تنفدددسض عهدددٗ أَدددّ ا

رىضضل ىصضضاىخ واىاضضاتطح فضضٍ اىقُضضاس اىثعضضذٌ عيضضً أتعضضاد مقُضضاس اىذضضة ىضضذي طاىثضضاخ اىجامعضضحو و

 ا.طاىثاخ اىمجمىعح اىرجشَثُح

نهعُٛثز تنًعصةهر نفعدثج دالندر  t-testٔنهصفة  يٍ طفر ْرت تنفسض شى تظصفدتو تخصدثز 

تنفددسٔا خددٍٛ يصٕظددطٙ غثندددثز تنًؽًددٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛددر ٔتنعددثخطرو ٔتنؽدددٔل تنصددثنٙ ٕٚظددؿ يددث 

تنًثدٚدر ٔتنًعُٕٚدرو يًدث ٚد د٘  شٕطهس نّ تندثـعر يٍ َصثبػ يعم كهًثز تنًدٚؿ ٔتنصيدؽٛع ٔتإلظثخدر

إنٗ شٚثدذ شٕٛل تنعدهٕ  تنًس دٕجو كًدث تعصًدد تندسَدثيػ عهدٗ فُٛدر ـدم تنًيدكالز ٔيدٍ خالنٓدث 

ٚعددصطٛعٌٕ أٌ ٚفددددٔت أٔ ٚكصيددفٕت تظددصستشٛؽٛثز يٕتؼٓددر فعثنددر يددع تنًيددكهر تنصددٙ ٕٚتؼَٕٓٓددث فددٙ 

 ـٛثشٓى تنٕٛيٛر.
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 (6جذوه )

خ اىمجمىعرُه اىرجشَثُح واىااتطح عيً أتعاد مقُاس دعىح اىفشو  تُه مرىصطٍ دسجاخ طاىثا

 اىذة فٍ اىقُاس اىثعذٌ

 اعوذشا  اىمرىصط ن اىمجمىعح أتعاد اىذة
قُمح 

 )خ(
 د ح

مضرىي 

 اىذعىح

دج  

 اىرأثُش

 ـح تنرتز
 01.00 51.11 01 شؽسٚدٛر

08.232 52 
دتنر عُد 

1.10 

1.12 

 8.83 08.01 01 ظثخطر كدٛس

ـح 

 تٜخسٍٚ

 2.52 50.11 01 ٚدٛرشؽس
00.018 52 

دتنر عُد 

1.10 

1.20 

 0.01 81.01 01 ظثخطر كدٛس

 ـح تألظسذ
 2.80 21.31 01 شؽسٚدٛر

00.110 52 
دتنر عُد 

1.10 

1.15 

 0.00 81.30 01 ظثخطر كدٛس

ـح تنةٛى 

ٔتنًدثدئ 

 تندُٚٛر

 1.00 21.51 01 شؽسٚدٛر

00.228 52 
دتنر عُد 

1.10 

1.11 

 0.11 82.00 01 ظثخطر كدٛس

 ـح تنٕغٍ
 0.82 58.11 01 شؽسٚدٛر

00.511 52 
دتنر عُد 

1.10 

1.20 

 8.80 81.01 01 ظثخطر كدٛس

تندزؼر 

 تنكهٛر

 0.00 852.30 01 شؽسٚدٛر
02.101 52 

دتنر عُد 

1.10 

1.25 

 0.18 020.11 01 ظثخطر كدٛس

نددر إـصددثبٛر خددٍٛ يصٕظددطٙ دزؼددثز ٚصعددؿ يددٍ تنؽدددٔل تنعددثخ  ٔؼددٕد فددسٔا ذتز دال

غثندثز تنًؽًٕعصٍٛ )تنصؽسٚدٛرو تنعثخطر( فٙ أخعثد يةٛثض تنفدح نصدثنؿ تنًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدرو 

فًٍ خالل ـعثج يصٕظطثز دزؼثز أخعثد تنفح )ـح تنرتزو ـح تٜخدسٍٚو ـدح تألظدسذو ـدح 

ثٔ٘ عهددٗ تنصددٕتنٙ تنًدددثدئ ٔتنةددٛى تندُٚٛددرو ـددح تنددٕغٍو تندزؼددر تنكهٛددر( ٔؼددد أٌ  ًٛددر )ز( شعدد

( ٔخثنكيف عٍ دالنصٓث 02.101 – 00.511 – 00.228 – 00.110 – 00.108 – 08.232)

 (.1.10تإلـصثبٛر ٔؼد أَٓث ذتز دالنر إـصثبٛر عُد يعصٕٖ دالنر )

ٔشيٛس تنُصثبػ يٍ خالل تنؽدٔل تنعثخ  أٌ ـؽدى تنصد ظٛس كدٛدسو ـٛدط إٌ َعددر كدٛدسذ يدٍ 

تنفدح ٔتندزؼدر تنكهٛدر فدٙ تنةٛدثض تندعدد٘ نهًؽًدٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛدر  شدثٍٚ تألفدستد فدٙ أخعدثد يةٛدثض

 ٔتنعثخطر ٚسؼع إنٗ ش ظٛس تظصفدتو تندسَثيػو ْٔرت ٚ كد طفر تنفسض.

ًٔٚكٍ شفعٛس ذنك خُؽثؾ تندسَثيػ تنر٘  دو نهًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر ٔيدث شعدًُّ يدٍ فُٛدثز 

ةهرو ـٛط ْدفس ْرِ تالظدصستشٛؽٛر تنفٕتز ٔتنًُث ير ٔـم تنًيكالز ٔتنفٕتز تنرتشٙ ٔشٕؼّٛ تألظ

إنددٗ شؽُددح ظددٕء تنفٓددى ٔتإلدزت و ٔذنددك خثظددصفدتو تنصعددثؤل إلشتنددر تنغًددٕضو ٔٚددصى عددٍ غسٚدد  

تظصفدتو تنصٛث ثز تنًفصهفر نألظدةهر ٔتنصدٙ شدددأ خثنًعدصٕٖ تنًعسفدٙ ٔٚفدصف خؽًدع تنًعهٕيدثزو 

عًهٛدثز تنصفكٛدس ٔشعدصعٛس ٔـصٗ تنًعصٕٖ تنص يهٙ تإلخددتعٙو ْٔدرت ٚعدثعد تنطثنددثز عهدٗ تندٕعٙ خ

 دٔتفعٓى.

 تنفسض تنعثدض َٔصثبؽّ:

ٚددُف ْددرت تنفددسض عهددٗ أَددّ اال شفصهددف يصٕظددطثز دزؼددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛددر فددٙ 

 تنةٛثظٍٛ تندعد٘ ٔتنصصدعٙ عهٗ أخعثد يةٛثض تنفحا.

نهعُٛددثز تنًصستخطددر  t-testٔنهصفةدد  يددٍ طددفر ْددرت تنفددسض تظددصفديس تندثـعددر تخصدددثز 

نفدسٔا خدٍٛ يصٕظدطٙ تنًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر  ددم ٔخعدد شطدٛد  تندسَدثيػ عهدٗ أخعدثد نفعثج دالنر ت

 يةٛثض تنفحو ٕٔٚظؿ تنؽدٔل تنصثنٙ يث شٕطهس نّ تندثـعر يٍ َصثبػ.
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 (7جذوه )

دعىح اىفشو  تُه مرىصطٍ دسجاخ اىمجمىعح اىرجشَثُح عيً أتعاد مقُاس اىذة فٍ اىقُاصُه 

 اىقثيٍ واىثعذٌ

 د ح قُمح )خ( اعوذشا  اىمرىصط ن اىقُاس أتعاد اىذة
مضرىي 

 اىذعىح

 ـح تنرتز
 01.00 51.11 01 خعد٘

0.510 83 
1.022 

 01.03 52.21 01 شصدعٙ  ٛس دتنر

 ـح تٜخسٍٚ

 2.52 50.11 01 خعد٘

8.8003 83 

1.180 

دتنر عُد 

1.15 
 2.21 50.10 01 شصدعٙ

 ـح تألظسذ
 2.80 21.31 01 خعد٘

1.220 83 
1.008 

 2.00 21.30 01 شصدعٙ  ٛس دتنر

ـح تنةٛى ٔتنًدثدئ 

 تندُٚٛر

 1.00 21.51 01 خعد٘
1.018 83 

1.108 

 1.03 21.01 01 شصدعٙ  ٛس دتنر

 ـح تنٕغٍ
 1.25 58.11 01 خعد٘

0.502 83 
1.020 

 1.10 58.01 01 شصدعٙ  ٛس دتنر

 تندزؼر تنكهٛر
 05.10 852.30 01 خعد٘

1.120 83 
1.202 

 02.02 853.00 01 شصدعٙ  ٛس دتنر

ٚصعؿ يٍ تنؽدٔل تنعثخ  عدو ٔؼٕد فسٔا دتنر إـصثبٛثً خٍٛ يصٕظطٙ دزؼدثز غثنددثز 

تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر فٙ تنةٛثظٍٛ )تندعد٘و تنصصدعٙ( فٙ تنفحو فًٍ خالل ـعثج يصٕظطثز أخعثد 

ى تندُٚٛرو ـدح تندٕغٍو تندزؼدر تنفح )ـح تنرتزو ـح تٜخسٍٚو ـح تألظسذو ـح تنًدثدئ ٔتنةٛ

 – 1.018 – 1.220 – 8.003 – 0.510تنكهٛدددر( ٔؼدددد أٌ  ًٛدددر )ز( شعدددثٔ٘ عهدددٗ تنصدددٕتنٙ )

(و ٔخثنكيف عٍ دالنصٓث تإلـصثبٛر ٔؼد أَٓث  ٛدس دتندر إـصدثبٛثً عُدد يعدصٕٖ 1.120 – 1.005

تندعدد٘و ٔزخًدث ( نصدثنؿ تنةٛدثض 1.15(. كًث ٚصعؿ أٌ خُعد ـح تٜخسٍٚ دتنر عُدد )1.10دالنر )

ٚسؼع ظدح ذنك أٌ تنطثندثز نى ٚعصًسزٌ عهٗ تنصدزٚح عهٗ تنفُٛدثز تنًعدصفدير ْٔدرت ٚددل عهدٗ 

تظددصًستزٚر شدد ظٛس تندسَددثيػ ٔفثعهٛصددّ فددٙ فصددسذ تنًصثخعددر فددٙ شفعددٍٛ تنفددحو يًددث ٚدددل عهددٗ شفةدد  

 تنفسض.

(و Suizzo, Maio Anne, 2006ٔشصدف َصدثبػ تندزتظدر يدع دزتظدر ظدٛصٔ يدثزٕٚتَٙ )

 (.8100ٔدزتظر كُص ـعٍ عصفٕز )

ٔشفعس تندثـعر ْرِ تنُصٛؽر إنٗ تنصٕطم نٕظٛهر نًٕتؼٓر يٕ ف  ٛس يد نٕاو أٔ فسطدرو أٔ 

عحءو أٔ شفد٘ خ ظهٕج ٚصعدًٍ تنؽددذو ٔٚد د٘ إندٗ َصٛؽدر فعثندر فدٙ إغدثز يُظٕيدر يدٍ تنعًهٛدثز 

ر شعثعد عهٗ ـهٓدثو ٔذندك يدٍ تنصٙ شعصفدو نفٓى تنًيكهرو ٔشٕنٛد أفكثز يصُٕعر ٔيصعددذ ٔ ٛس شةهٛدٚ

خالل شصٔٚدٍْ خًؽًٕعر يٍ تنفٛثزتز ٔتنصدزٚح عهٗ خعط تنفُٛثز ٔـم تنًيدكالز يًدث أكعددٍٓ 

 تنفدسذو ْٔرت أدٖ إنٗ شفثعهٍٓ فٙ تنؽهعثز تنصدزٚدٛر تنصٙ كثَس شةديٓث تندثـعر.

 تنفسض تنعثخع َٔصثبؽّ:

ر تنصؽسٚدٛر فدٙ تنةٛثظدٍٛ ُٚف ْرت تنفسض عهٗ أَّ اشفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕع

 تنةدهٙ ٔتندعد٘ عهٗ أخعثد يةٛثض تالَصًثء ندٖ غثندثز تنؽثيعرو ٔذنك نصثنؿ تنةٛثض تندعد٘ا.

نهعُٛددثز تنًصستخطددر  t-testٔنهصفةدد  يددٍ طددفر ْددرت تنفددسض تظددصفديس تندثـعددر تخصدددثز 

عهدٗ يةٛدثض  نفعثج دالنر تنفسٔا خٍٛ يصٕظطٙ تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛدر  ددم ٔخعدد شطدٛد  تندسَدثيػ

 تالَصًثءو ٕٔٚظؿ تنؽدٔل تنصثنٙ يث شٕطهس نّ تندثـعر يٍ َصثبػ.
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 (1جذوه )

دعىح اىفشو  تُه مرىصطٍ دسجاخ اىمجمىعح اىرجشَثُح عيً أتعاد مقُاس اعورماء فٍ 

 اىقُاصُه اىقثيٍ واىثعذٌ

أتعاد 

 اعورماء
 اعوذشا  اىمرىصط ن اىقُاس

قُمح 

 )خ(

د 

 ح

مضرىي 

 اىذعىح

دج  

 رأثُشاى

تالَصًثء 

 تنٕغُٙ

 8.00 00.51 01  دهٙ
02.021 83 

دتنر عُد 

1.10 

1.22 

 01.11 52.01 01 خعد٘ كدٛس

تالَصًثء 

 تندُٚٙ

 8.00 85.01 01  دهٙ
81.128 83 

دتنر عُد 

1.10 

1.32 

 2.10 25.01 01 خعد٘ كدٛس

تالَصًثء 

 تألظس٘

 0.00 02.31 01  دهٙ
00.228 83 

دتنر عُد 

1.10 

1.28 

 01.58 51.10 01 خعد٘ كدٛس

تالَصًثء 

 نهؽثيعر

 8.20 82.11 01  دهٙ
00.032 83 

دتنر عُد 

1.10 

1.28 

 0.52 22.11 01 خعد٘ كدٛس

تندزؼر 

 تنكهٛر

 5.15 081.50 01  دهٙ
01.202 83 

دتنر عُد 

1.10 

1.30 

 85.55 815.81 01 خعد٘ كدٛس

فددسٔا دتنددر إـصددثبٛثً خددٍٛ يصٕظددطٙ دزؼددثز غثندددثز  ٚصعددؿ يددٍ تنؽدددٔل تنعددثخ  ٔؼددٕد

تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر فٙ تنةٛثظٍٛ )تنةدهٙو تندعد٘( فٙ تالَصًثء نصثنؿ تنةٛثض تندعدد٘و فًدٍ خدالل 

ـعثج يصٕظطثز تندزؼثز ألخعثد تالَصًثء )تالَصًثء تنٕغُٙو تالَصًدثء تنددُٚٙو تالَصًدثء تألظدس٘و 

 81.128 – 02.021ٔؼد أٌ  ًٛر )ز( شعدثٔ٘ عهدٗ تنصدٕتنٙ )تالَصًثء نهؽثيعرو تندزؼر تنكهٛر( 

( ٔخثنكيددف عددٍ دالنصٓددث تإلـصددثبٛر ٔؼددد أَٓددث ذتز دالنددر 01.202 – 00.032 – 00.228 –

 (.1.10إـصثبٛر عُد يعصٕٖ دالنر )

ٔشيٛس تنُصثبػ يٍ خدالل تنؽددٔل تنعدثخ  أٌ ـؽدى تنصد ظٛس كدٛدس ـٛدط إٌ َعددر كدٛدسذ يدٍ 

ثد تالَصًثء ٔتندزؼر تنكهٛدر فدٙ تنةٛثظدٍٛ تنةدهدٙ ٔتندعدد٘ نهًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر شدثٍٚ تألفستد فٙ أخع

 ٚسؼع إنٗ ش ظٛس تظصفدتو تندسَثيػو ْٔرت ٚ كد طفر تنفسض.

(و ٔدزتظدر شُٚدح أخدٕ خكدس 8108ٔشصف  َصثبػ تندزتظر يع دزتظدر ظدثيٛر ظدًٛس شدفثشر )

 (.8101تنيسٚف )

صدزٚدٙ فٙ إـدتض شغٛس ندٖ غثنددثز تنًؽًٕعدر ٔشفعس تندثـعر ذنك إنٗ فثعهٛر تندسَثيػ تن

تنصؽسٚدٛر تنصٙ شهةٍ تندسَثيػ تنصدزٚدٙ يًث أدٖ إندٗ شفعدٍ تالَصًدثء نددٍٚٓ ٔذندك فدٙ ظدٕء تألظدس 

تإلٚؽثخٙ نًفصٕٖ تندسَثيػ ٔتنر٘ عًم عهٗ شغٛٛس تألفكثز تنعهدٛر خ خسٖ إٚؽثخٛر غدةثً نًؽًٕعدر 

ُثٚر تإلزشثد ْٙ أٌ شظم تنعًهٛدر تإلزشدثدٚر شكصعدح يٍ تألْدتا شصًفٕز ـٕل أًْٛر إدزت  أٌ ع

 تندعد تنفهعفٙ ٔنٛط يؽسد تندعد تنعٛكٕدُٚثيٙ.

 تنفسض تنعثيٍ َٔصثبؽّ:

ُٚف ْرت تنفسض عهٗ أَّ اشفصهف يصٕظطثز دزؼثز تنًؽًٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛر ٔتنعثخطر 

نؿ غثندددثز فددٙ تنةٛددثض تندعددد٘ عهددٗ أخعددثد يةٛددثض تالَصًددثء ندددٖ غثندددثز تنؽثيعددرو ٔذنددك نصددث

 تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛرا.

نهعُٛثز تنًعصةهر نفعدثج دالندر  t-testٔنهصفة  يٍ طفر ْرت تنفسض شى تظصفدتو تخصدثز 

تنفسٔا خٍٛ يصٕظطٙ أفستد تنًؽًٕعصٍٛ تنصؽسٚدٛر ٔتنعثخطرو ٔتنؽدٔل تنصثنٙ ٕٚظؿ يث شٕطهس 

 نّ تندثـعر يٍ َصثبػ.
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 (9جذوه )

اىثاخ اىمجمىعرُه اىرجشَثُح واىااتطح عيً أتعاد مقُاس دعىح اىفشو  تُه مرىصطٍ دسجاخ ط

 اعورماء فٍ اىقُاس اىثعذٌ

أتعاد 

 اعورماء
 اعوذشا  اىمرىصط ن اىمجمىعاخ

قُمح 

 )خ(

د 

 ح

مضرىي 

 اىذعىح

دج  

 اىرأثُش

تالَصًثء 

 تنٕغُٙ

 01.11 52.01 01 شؽسٚدٛر
02.000 52 

دتنر عُد 

1.10 

1.11 

 8.18 00.20 01 ظثخطر كدٛس

تالَصًثء 

 تندُٚٙ

 2.10 25.01 01 شؽسٚدٛر
80.550 52 

دتنر عُد 

1.10 

1.32 

 8.88 82.51 01 ظثخطر كدٛس

تالَصًثء 

 تألظس٘

 01.58 51.10 01 شؽسٚدٛر
00.202 52 

دتنر عُد 

1.10 

1.03 

 0.53 02.11 01 ظثخطر كدٛس

تالَصًثء 

 نهؽثيعر

 0.52 22.11 01 شؽسٚدٛر
08.051 52 

نر عُد دت

1.10 

1.18 

 0.82 82.51 01 ظثخطر كدٛس

تندزؼر 

 تنكهٛر

 85.55 815.81 01 شؽسٚدٛر
02.122 52 

دتنر عُد 

1.10 

1.25 

 2.20 003.01 01 ظثخطر كدٛس

ٚصعددؿ يددٍ تنؽدددٔل تنعددثخ  ٔؼددٕد فددسٔا ذتز دالنددر إـصددثبٛر خددٍٛ يصٕظددطٙ دزؼددثز 

ٙ تالَصًثء نصثنؿ تنًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدرو فًدٍ خدالل غثندثز تنًؽًٕعصٍٛ )تنصؽسٚدٛرو تنعثخطر( ف

ـعثج يصٕظطثز تندزؼثز ألخعثد تالَصًثء )تالَصًثء تنٕغُٙو تالَصًدثء تنددُٚٙو تالَصًدثء تألظدس٘و 

 02.518 – 82.202تالَصًثء نهؽثيعرو تندزؼر تنكهٛر( ٔؼد أٌ  ًٛر )ز( شعدثٔ٘ عهدٗ تنصدٕتنٙ )

ث تإلـصدثبٛر ٔؼدد أَٓدث ذتز دالندر إـصدثبٛر عُدد (و ٔخثنكيف عٍ دالنص02.001ٓ – 08-550 –

 (.1.10يعصٕٖ دالنر )

ٔشيٛس تنُصثبػ يٍ خالل تنؽدٔل تنعثخ  أٌ ـؽدى تنصد ظٛس كدٛدسو ـٛدط إٌ َعددر كدٛدسذ يدٍ 

شدثٍٚ تألفستد فٙ أخعثد تالَصًثء ٔتندزؼر تنكهٛر فٙ تنةٛثض تندعد٘ نهًؽًٕعدر تنصؽسٚدٛدر ٔتنعدثخطر 

 تندسَثيػو ْٔرت ٚ كد طفر تنفسض.ٚسؼع إنٗ ش ظٛس تظصفدتو 

(و ٔدزتظدر شُٚدح أخدٕ خكدس 8108ٔشصف  َصثبػ تندزتظر يع دزتظدر ظدثيٛر ظدًٛس شدفثشر )

( ٔتنصٙ ش كدد عهدٗ تألًْٛدر تنكددسٖ تنصدٙ شفصهٓدث تنؽثيعدر يدٍ تنُثـٛدر تنصسخٕٚدرو 8101تنيسٚف )

نددستيػ تإلزشدثدٚر تنصدٙ ش كدد ألَٓث شعصطٛع شعهٛى تنطالج تالَصًثءو ْٔرت ٚدسش تألظس تنًٓى إلعدتد ت

 عهٗ يسَٔر تنعهٕ  تإلَعثَٙ ٔ ثخهٛصّ نهصعدٚم ٔتنصغٛٛس.

 تنفسض تنصثظع َٔصثبؽّ:

ٚددُف ْددرت تنفددسض عهددٗ أَددّ اال شفصهددف يصٕظددطثز دزؼددثز تنًؽًٕعددر تنصؽسٚدٛددر فددٙ 

 تنةٛثظٍٛ تندعد٘ ٔتنصصدعٙ عهٗ أخعثد يةٛثض تالَصًثءا.

نهعُٛددثز تنًصستخطددر  t-testتندثـعددر تخصدددثز ٔنهصفةدد  يددٍ طددففر ْددرت تنفددسض تظددصفديس 

نفعثج دالنر تنفسٔا خٍٛ يصٕظطٙ تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛدر  ددم ٔخعدد شطدٛد  تندسَدثيػ عهدٗ يةٛدثض 

 تالَصًثءو ٕٔٚظؿ تنؽدٔل تنصثنٙ يث شٕطهس نّ تندثـعر يٍ َصثبػ.

 

 (11جذوه )

ُاس اعورماء فٍ دعىح اىفشو  تُه مرىصطٍ دسجاخ اىمجمىعح اىرجشَثُح عيً أتعاد مق

 اىقُاصُه اىثعذٌ واىررثعٍ

 اعوذشا  اىمرىصط ن اىقُاس أتعاد اعورماء
قُمح 

 )خ(

د 

 ح
 مضرىي اىذعىح

تالَصًثء 

 تنٕغُٙ

 01.11 52.01 01 خعد٘
  ٛس دتنر 1.125 83 1.082

 3.30 52.81 01 شصدعٙ
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 تالَصًثء تندُٚٙ
 2.10 25.01 01 خعد٘

  ٛس دتنر 1.010 83 1.582
 2.32 25.01 01 شصدعٙ

تالَصًثء 

 تألظس٘

 01.58 51.10 01 خعد٘
  ٛس دتنر 1.520 83 1.003

 01.13 50.30 01 شصدعٙ

تالَصًثء 

 نهؽثيعر

 0.52 22.11 01 خعد٘
8.003 83 

دتنر عُد  1.181

 1.50 21.81 01 شصدعٙ 1.15

 تندزؼر تنكهٛر
 85.55 815.81 01 خعد٘

 81.82 811.51 01 شصدعٙ دتنر  ٛس 1.150 83 8.108

ٚصعؿ يٍ تنؽدٔل تنعثخ  عدو ٔؼٕد فسٔا دتنر إـصثبٛثً خٍٛ يصٕظطٙ دزؼدثز غثنددثز 

تنًؽًٕعر تنصؽسٚدٛر فٙ تنةٛثظٍٛ )تندعدد٘و تنصصدعدٙ( فدٙ تالَصًدثءو فًدٍ خدالل ـعدثج يصٕظدطثز 

٘و تندزؼدر تنكهٛدر( ٔؼدد أٌ  ًٛدر أخعثد تالَصًثء )تالَصًثء تنٕغُٙو تالَصًثء تندُٚٙو تالَصًدثء تألظدس

(و ٔخثنكيدف عدٍ 8.108 – 8.001 – 1.003 – 1.582 – 1.082)ز( شعثٔ٘ عهٗ تنصدٕتنٙ )

دالنصٓث تإلـصثبٛر ٔؼد أَٓث  ٛس دتنر. كًث ٚصعؿ يٍ تنؽددٔل أٌ تندعدد تنستخدع )تالَصًدثء نهؽثيعدر( 

ظدصًستزٚر شد ظٛس تندسَدثيػ ( نصدثنؿ تنةٛدثض تنصصدعدٙ يًدث ٚددل عهدٗ ت1.15دتل عُد يعصٕٖ دالنر )

 ٔفثعهٛصّ فٙ فصسذ تنًصثخعر فٙ شفعٍٛ تالَصًثءو كًث ٚدل عهٗ شفة  تنفسض.

(و ٔدزتظدر شُٚدح أخدٕ خكدس Drotbohm, 2010ٔشصف  ْرِ تنُصٛؽر يع دزتظر دزٔشدٕو )

 (.8101تنيسٚف )

دزٚح ٔشفعس تندثـعر ذنك خ ًْٛر تندسَثيػ تنر٘ شٔد تنطثندثز خًؽًٕعر يٍ تنفدستز ٔتنص

عهددٗ خعددط شًددثزٍٚ ـددم تنًيددكالز يًددث أكعدددٍٓ تنفدددسذو ْٔددرت أدٖ إنددٗ شفددثعهٍٓ فددٙ تنؽهعددثز 

تنصدزٚدٛر تنصٙ كثَس شةديٓث تندثـعرو ٔؼعم ْرت تنطثندثز ًٚثزظٍ تنًٓثزتز تنصٙ شى تنصدزٚح عهٛٓث 

شدزٚدٛر  إنٗ يٕت ف ييثخٓر فٙ ـٛثشٍٓ تنٕت عٛرو كًث أٌ تنطثندثز فٙ ـثؼر يثظر إنٗ شةدٚى خستيػ

 يصُٕعر تنصٙ شعصُد عهٗ تالشؽثْثز تنُظسٚر تنًصعددذ تنصٙ ٚصخس خٓث يؽثل تإلزشثد تنُفعٙ.

 شٕطٛثز تندفط:

 فٙ ظٕء َصثبػ تندزتظر فإٌ تندثـعر شٕطٙ خًث ٚهٙ:

شعصٚددص يفٓددٕو يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ ندددٖ غددالج ٔغثندددثز تنؽثيعددر يددٍ خددالل  (0

 تندستيػ تإلزشثدٚر.

زذ تنصسخٛدر ٔتنصعهدٛى تنهٛدٛدر ييدسٔل نصًُٛدر يٓدثزتز تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ أًْٛر شدُٙ ٔشت (8

نطدددالج ٔغثنددددثز تنؽثيعدددر يدددٍ خدددالل إدزتغ يدددثدذ شكدددٌٕ ظدددًٍ يةدددسزتز تنًدددُٓػ 

تندزتظدددٙو ٔشكدددٌٕ يدددٍ أْدددى أْددددتفٓث شعهدددٛى تنطثندددح تنةدددٛى تألخال ٛدددرو ٔشًُٛدددر زٔؾ 

ستز تنًُثظددحو كًددث تنًعددةٕنٛرو ٔتنةدددزذ عهددٗ يٕتؼٓددر تنًيددكالز ٔـهٓددثو ٔتشفددثذ تنةدد

شٓدددا إنددٗ شعصٚددص تنعدددػ تنددرتشٙو ٔ ٛددس ذنددك يددٍ يفددثْٛى ٔيٓددثزتز عهددى تنصفكٛددس 

 تإلٚؽثخٙ.

تظدصفدتو تندسَددثيػ تنصدددزٚدٙ تنددر٘  ثيددس تندثـعددر خإعدددتدِ ٔشُفٛددرِ فددٙ يستـددم عًسٚددر  (0

دٚدددرو شاليٛدددر تنًسـهدددر يفصهفدددر )غدددالج تنًسـهدددر تنعثَٕٚدددرو شاليٛدددر تنًسـهدددر تإلعدت

تالخصدتبٛددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر(
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سٔزذ شٕعٛددر تألظددسذ خ ًْٛددر تنفددح ٔٔؼددٕد تنصًثظددك تنعددثغفٙ خددٍٛ أفستدْددثو ٔأٌ ظدد (2

شعدٕد عال ددثز تنفدح ٔتالـصددستو عهددٗ عال دثز تندددغط ٔتنكستْٛددرو ٔذندك يددٍ خددالل 

تندددستيػ تإلزشددثدٚر ٚةددٕو خٓددث عدددد يددٍ تندددثـعٍٛ ٔتنًفصصددٍٛ إنددٗ ؼثَددح تندسَددثيػ 

 ثندثز تنؽثيعر.تنصدزٚدٙ تنر٘  ثيس تندثـعر خإعدتدِ ٔشطدٛةّ عهٗ غ

تالشصددثل تندددتبى خددٍٛ تألظددسذ ٔتنؽثيعددر فددٙ ظدددٛم شًُٛددر ٔعددٙ تألظددسذ عهددٗ أًْٛددر  (5

 يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ٔكٛفٛر شًُٛصٓث يٍ خالل تنًصفصصٍٛ فٙ ْرت تنًؽثل.

 خفٕض يةصسـر:

فٙ ظٕء يث شٕطهس نّ َصثبػ تندزتظر شةدو تندثـعر خعط تندفدٕض تنًةصسـدر تنًصًعهدر فدٙ 

 تٜشٙ:

 ثعهٛر خسَثيػ شدزٚدٙ نصفعٍٛ أخعثد تنفح ٔتالَصًثء ندٖ غالج تنًسـهر تنعثَٕٚر.ف (0

فثعهٛددر خسَددثيػ نصًُٛددر تنصفددثؤل كًدددخم نصفعددٍٛ أخعددثد تنفددح ٔتالَصًددثء ندددٖ غثندددثز  (8

 تنؽثيعر.

فثعهٛر خسَثيػ شدزٚدٙ نصًُٛر يٓثزتز تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ندٖ غثندثز تنًسـهدر تنعثَٕٚدر  (0

 .نصفعٍٛ ؼٕدذ تنفٛثذ

شًُٛددر يٓددثزتز تنصفكٛددس تإلٚؽددثخٙ نصفعددٍٛ تنيددعٕز خثنعددعثدذ ٔتنسظددث ندددٖ غثندددثز  (2

 تنؽثيعر.

 يستؼع تندفط:

(: أظدس خسَدثيػ شددزٚدٙ  دثبى عهدٗ يٓدثزتز تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ فدٙ شًُٛدر خعدط 8102أظًثء يفًد عدالٌ تنصَثشٙ )

ز تندصعهى تالؼصًدثعٙو زظدثنر ظًثز تنيفصٛر ٔـم تنًيكالز ندٖ شاليٛر تنفهةر تإلعدتدٚر ذٔ٘ طعٕخث

 دكصٕزتِ  ٛس يُيٕزذو يعٓد تندزتظثز تنصسخٕٚرو ؼثيعر تنةثْسذ.

(: فثعهٛدر خسَدثيػ نصًُٛدر تنصفكٛدس تإلٚؽدثخٙ نددٖ تنطثنددثز تنًعسظدثز نهعدغٕغ 8115أيثَٙ ظعٛدذ ظٛد إخدستْٛى )

 تنُفعٛر )فٙ ظٕء تنًُٕ تنًعسفٙ(و يؽهر يعٓد تندزتظثز تنصسخٕٚرو تنةثْسذ.

 (: يٓثزتز تنصفكٛس ٔأظهٕج ـم تنًيثكمو تنسٚثضو يكصدر تنيةس٘.8110نر فثظم تنصخٛد٘ )خٕ

(: أظددس خسَددثيػ نصًُٛددر يٓددثزذ ـددم تنًيددكالز خثظددصفدتو خعددط تنٕظددثبػ تنصكُٕنٕؼٛددر عُددد 8111زخددثج غددّ عهددٙ )

عددٍٛ  أغفدثل يدث  دددم تنًدزظدرو زظددثنر يثؼعدصٛس  ٛددس يُيدٕزذو يعٓدد تندزتظددثز تنعهٛدث نهطفٕنددرو ؼثيعدر

 شًط.

 (: يث ٔزتء تنصفكٛس تإلٚؽثخٙو تنةثْسذو يكصدر ؼسٚس.8112زٔخسز أَصَٕٙ )

(: ظدٛكٕنٕؼٛر تالَصًدثء دزتظدر يةثزَدر خدٍٛ ؼٛهدٍٛ فدٙ يؽصًدع تإليدثزتزو زظدثنر 0332زٔظر عدد هللا تنًطدٕل )

 يثؼعصٛس  ٛس يُيٕزذو يعٓد تندزتظثز تنعهٛث نهطفٕنرو ؼثيعر عٍٛ شًط.

(: شةدٚس تنرتز ٔعال صّ خًعُٗ تنفٛثذ نددٖ غدالج كهٛدر تنًعهًدٍٛ خًدُٚدر خُدٙ ٔنٛددو عدثنى 8108شكٛر يٛالد ؼثخس )

 .0و غ20تنصسخٛرو تنعدد 

(: شًُٛددر تالَصًددثء نصفعددٍٛ خعددط يظددثْس تنصددفر تنُفعددٛر ندددٖ غددالج تنًسـهددر 8101شُٚددح أخددٕ خكددس تنيددسٚف )

 ٍ شًط.تنعثَٕٚرو زظثنر دكصٕزتِ  ٛس يُيٕزذو كهٛر تندُثزو ؼثيعر عٛ

 (: يٓثزتز تنصفكٛس ٔأظثنٛح تنصعهىو تنسٚثضو دتز تنصْستء.8100ظثنى عهٙ تنغستٚدر )

(: يعدصٕٖ تالَصًدثء تنًددز  ٔتنفصدثبف تنعدٛكٕيصسٚر نًةٛدثض تالَصًدثء نددٖ غدالج 8108ظثيٛر ظدًٛس شدفثشر )

 .00و يؽهد 0تنؽثيعرو دزتظثز عسخٛر فٙ عهى تنُفطو عدد 

 ظستز فٙ تنصسخٛرو يكصدر ْٔدرو تنًكصدر تنًسكصٚرو ؼثيعر تنةثْسذ.(: 0333َظعٛد إظًثعٛم عهٙ )

(: أظط تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ٔشطدٛةثشّ شؽثِ تنرتز ٔتنًؽصًع فٙ ظٕء تنعدُر تنُدٕٚدرو 8112ظعٛد خٍ طثنؿ تنس ٛح )

 تنً شًس تندٔنٙ عٍ شًُٛر تنًؽصًع: شفدٚثز ٔآفثا فٙ تنؽثيعر تإلظاليٛر خًثنٛصٚث.

(: شًُٛر يٓثزتز تنصفكٛدس تنُث دد ٔأظسْدث عهدٗ تشفدثذ تنةدستز ٔـدم تنًيدكالز نددٖ 8100ٕنٙ )ظهٕٖ يفًد عهٙ يص

 عُٛر يٍ شدثج تنفسٚؽٍٛو زظثنر دكصٕزتِ  ٛس يُيٕزذو كهٛر تندُثزو ؼثيعر عٍٛ شًط.

(: تنصفكٛدددس أظثظدددٛثشّ ٔإَٔتعدددّو شعهًٛدددّ ٔشًُٛدددر يٓثزتشدددّو تنةدددثْسذو عدددثنى تنكصدددح.8100ظدددُثء يفًدددد ظدددهًٛثٌ )
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(: ْٛدزتكٛر تالَصًثءتز )يدزغ تالَصًثء( ندٖ عُٛر يٍ تنًعةفٍٛو زظثنر دكصٕزتِ  ٛدس 0330ر يفًٕد إخستْٛى )عده

 يُيٕزذو كهٛر تٜدتجو ؼثيعر عٍٛ شًط.

(: تنًفدددر ٔآظثزْددث تنصسخٕٚددرو دتز تنفددثزٔاو عًددثٌو تألزدٌو تنًكصدددر تنًسكصٚددرو 8110ععًددثٌ شددفثشر تنفسفددثٌ )

 ؼثيعر تنةثْسذ.

(: تنفٛددثذ تنٕٛيٛددر نفةددستء تنًدُٚددرو دزتظددثز تؼصًثعٛددر ٔت عٛددرو تإلظددكُدزٚرو دتز تنًعسفددر 8111كس٘ )عهٛددثء شدد

 تنؽثيعٛر.

(: شًُٛدر تنعفدٕ كًددخم نصفعددٍٛ تنفدح تألظدس٘ نددٖ عُٛددر يدٍ ـددٚعٙ تنددصٔتغو 8100كُدص ـعدٍ عهدٙ يُصددٕز )

 زظثنر دكصٕزتِ  ٛس يُيٕزذو كهٛر تندُثزو ؼثيعر عٍٛ شًط.

 (: كٛف شُيا غفالً ٚصًصع خركثء عثغفٙ )دنٛم تٜخثء نهركثء تنعثغفٙو تنةثْسذو يكصدر ؼسٚس.8112نٕزتَط )

(: ظٛكٕنٕؼٛر تالَصًثء ٔ عثٚثِ يٍ يُظٕز تنفصثذ تنًصسٚر تنؽثيعٛرو تنةدثْسذو يكصددر 8110يثز٘ عدد هللا ـدٛح )

 تألَؽهٕ تنًصسٚر.

 ء تنٕغُٙو تنةثْسذو عثنى تنكصح.(: تنعٕنًر ٔتنًٕتغُر ٔتالَصًث8113يفًد أـًد دزٔٚش )

(: أظس خسَثيػ شدزٚدٙ  ثبى عهٗ شفعٍٛ تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ فٙ يٓثزتز تشفثذ تنةستز 8102يُثل عهٙ يفًد تنفٕنٙ )

ٔيعصٕٖ تنطًٕؾ تألكثدًٚٙ ندٖ غثندثز تنؽثيعر تنًص خستز دزتظٛثًو يؽهر دزتظدثز عسخٛدر فدٙ تنصسخٛدر 

 َٙ.و تنؽصء تنعث22ٔعهى تنُفطو تنعدد 

(: شًُٛر يٓثزتز تنفدح ٔتالَصًدثء نففدط أـثدٚدر تنسؤٚدر نددٖ غثنددثز 8102يُثل يفًٕد إظًثعٛم عدد تنظثْس )

 تنؽثيعرو زظثنر دكصٕزتِ  ٛس يُيٕزذو كهٛر تندُثزو ؼثيعر عٍٛ شًط.

 (: تإلزشثد تنُفعٙ تنعةالَٙ تالَفعثنٙ تنعهٕكٙو تنةثْسذو تنًكصح تنؽثيعٙ تنفدٚط.8108يُصصس عالو )

(: تالَصًثء تألظس٘ ٔيعصٕٖ تنصفصٛم تندزتظٙ نصاليٛر تنًسـهر تإلعدتدٚر أليٓثز 8111يٓث شكسٚث طثنؿ تنعةث )

عثيالز ٔ ٛس عثيالزو دزتظر ٔطفٛر يةثزَرو زظثنر يثؼعصٛسو يعٓد تندزتظثز تنعهٛث نهطفٕنرو ؼثيعر 

 عٍٛ شًط.

 ٖ تنطفمو تنسٚثضو تنععٕدٚر.(: تألظس ٔخسيؽر تنصفكٛس تإلٚؽثخٙ ند8115َثدٚث تنعسٚفٙ )

(: تالَصًثء ٔتنةٛى )دزتظر يةثزَر نًؽًٕعثز يٍ تنًدستْةٍٛ فدٙ يؽصًعدثز يفصهفدر(و 0338ْثَى إخستْٛى تنيدُٛٙ )

 زظثنر دكصٕزتِو يعٓد تندزتظثز تنعهٛث نهطفٕنرو ؼثيعر عٍٛ شًط.
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