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 َعٛقات اذتٛاض األغطٟ َٔ ٚد١ٗ ْعط األبٓا٤ اِٖ زضاغ١

 .زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً طًب١ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ باملطنع ادتاَعٞ ايبٝض

 فٛظ١ٜ بَٛٛؽز. 

 .بايبٝض ْٛض ايبؿرل املطنع ادتاَعٞ

 boumousfouzia@gmail.com  : ايدلٜس اإليهذلْٚٞ

ٛاض األغطٟ َٔ ٚد١ٗ ْعط تٗسف ايسضاغ١ اذتاي١ٝ إىل زضاغ١ َعٛقات اذت  امللخص:

، سٝح تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ سّ يف ٖصٙ ايسضاغ١ املٓٗر ايٛصفٞ، ٚاغتداألبٓا٤

سج١ اغتبٝإ َعٛقات ، أعست ايبا١طايب ٚطايب١ ايػ١ٓ أٚىل عًّٛ ادتُاعٝ 011

صسق٘ ٚثبات٘  ع٢ً ع١ٓٝ  ، سٝح مت تطبٝك٘ بعسَا مت ايتأنس َٔاألغطٟ اذتٛاض

 .ايسضاغ١ 

ٚبعس اذتضٍٛ ع٢ً ايبٝاْات مت تٓعُٝٗا ثِ َعادتتٗا إسضا٥ٝا باغتدساّ            

يًتشكل َٔ فطعٝات  (االحنطاف املعٝاضٟ ،املتٛغط اذتػابٞ)اإلسضا٤ ايٛصفٞ 

( SPSSايبشح، ٚباعتُاز ع٢ً ايدلْاَر اإلسضا٥ٞ يف ايعًّٛ االدتُاع١ٝ )

(SPSS10.00, 1999 :ٞدا٤ت ايٓتا٥ر نايتاي ) 

ْعط األبٓا٤ ناْت يف بعس َٛاعٝع   قات اذتٛاض األغطٟ َٔ ٚد١َٗٛٔ أِٖ َع - 

ضًت ع٢ً املطاتب األٚىل يف ايسضاغ١ ٚتطاٚست املتٛغطات حتسٝح  ،اذتٛاض

باقٞ ايذلتٝب فتٛظع ع٢ً األبعاز األخط٣ ٚاييت  أَا، (7,10- 7102) اذتػاب١ٝ بني

ٖٚصٙ تعس أٜغا َٔ بني ايعٛاٌَ  ،، بعس االقتٓاعبعس ايٛقت، بعس ايجك١ تغُٓت

 .ٛاض األغطٟ سػب ٚد١ٗ ْعط األبٓا٤املؤثط٠ ع٢ً اذت

  .؛ طالب ايعًّٛ ادتُاع١ٝاألغط٠َعٛقات اذتٛاض األغطٟ؛   الكلنات املفتاحية:

Abstract:  
Abstract:  

          The study was designed to study the obstacles of family dialogue 

from the point of view of children. A descriptive approach was used in this 

study. The study sample consisted of 100 students and the first year of 

social sciences. The researcher prepared a questionnaire for the obstacles 

of family dialogue, on the case  of the study.  

          The data were then organized and then processed statistically using 

mailto:boumousfouzia@gmail.com
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 :َكس١َ.0

تعس األغط٠ املؤغػ١ ٚاملٓع١ُ االدتُاع١ٝ األٚىل اييت تؿهٌ ب١ٝٓ            

عٔ ططٜل ايذلب١ٝ املكضٛز٠ ايكا١ُ٥ ع٢ً تعًِٝ األبٓا٤  ،ايؿدض١ٝ اإلْػا١ْٝ ألبٓا٥ٗا

نُا متهٔ  ،ايػًٛى االدتُاعٞ ,ٚتهٜٛٔ ايكِٝ ٚاالجتاٖات ٚايسٜٔ ٚاألخالم

 .١يصات  ٚحتٌُ املػؤٚيٝاألبٓا٤ َٔ مماضغ١ فطظ ايتعبرل عٔ ا

 ،األغط٠املتبع١ يف  األغط١ٜٚقس بٝٓت ايعسٜس َٔ ايسضاغات إ ْٛع ايتٓؿ١٦             

اجيابا  ٚأ تؤثط غًباٚ ايتٓؿ١٦ ايسميكطاط١ٝ ٚطبٝع١ ايعالقات أَجٌ ايتٓؿ١٦ ايتػًط١ٝ 

، ع٢ً عالقات ٖؤال٤ األبٓا٤ يف اجملتُع ايهبرل ٚع٢ً ايٓؿاط االدتُاعٞ املتٛقع هلِ

َٚٔ بني ٖصٙ ايسضاغات زضاغ١ نٌ (،: ظ7102، احل ايؿاَٞ ستُٛز ستُسص)

 اييت بٝٓت Lopez etThrumous (1993)ٚتطميٛؽ يٛبٝعHillardٚ ًٖٝطز َٔ 

اآلثاض ايػًب١ٝ العططاب ايب٦ٝات األغط١ٜ ٚايتضسع األغطٟ ع٢ً غًٛى األبٓا٤، 

إٔ األطفاٍ ايصٜٔ ٜٓؿ٦ٕٛ زاخٌ أدٛا٤ غرل َػتكط٠ ٜعإْٛ   سٝح ٚدسٚا يف زضاغتِٗ

بسضد١ أندل َٔ أقطاِْٗ  ،َٔ َؿهالت اْفعاي١ٝ ٚغًٛن١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚصش١ٝ

صٜٔ ٜعٝؿٕٛ يف بٝٛت عاز١ٜ، نُا ٜتػُٕٛ باملٌٝ ايؿسٜس يًععي١ ٚاالْطٛا٤ اي

بعهؼ  (001: 7107، )سٛض١ٜ بسض٠اع١ٝ ٚعسّ ايكسض٠ ع٢ً عبط ايٓفؼ،ٚاالْسف

ٚايتػاَح بني األب ٚظٚدت٘ ٚأبٓا٥ِٗ فأِْٗ ٜهْٕٛٛ   األبٓا٤ ايصٜٔ ٜطٕٚ قِٝ اذتٛاض

 ٚتكبًِٗ. اآلخطٜٔقازضٜٔ ع٢ً اغتٝعاب   أفطاز

descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation) to verify 

hypotheses. Based on SPSS (SPSS10.00, 1999), the results were as 

follows: 

           The most important obstacles to family dialogue from the point of 

view of the children were in the topics of the dialogue, which were the 

ranked first in the study and ranged between the mathematical averages 

(2,17 - 2.01), the rest of the order is distributed on the other dimensions, 

which included time, confidence , conviction, these are also among the 

factors affecting the family dialogue according to the point of view of 

children.  

Keywords:  Obstacles of Family Dialogue; Family Unit; Students of 

Social Sciences 
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ٚق١ً  ،األغطٟ يف بٓا٤ ؾدض١ٝ األبٓا٤ أل١ُٖٝ َٛعٛع اذتٛاض ْٚعطا           

دا٤ت ٖصٙ -سػب اطالع ايباسج١ -ايسضاغات املٝسا١ْٝ سٍٛ ٖصا املٛعٛع 

ِٖ َعٛقات٘ َٔ ٚد١ٗ ْعط األبٓا٤ أاألغطٟ ٚ ايسضاغ١ يتػًط ايغ٤ٛ ع٢ً ٚاقع اذتٛاض

 ،سٝح مت ططح ايتػاؤالت ايتاي١ٝ :

 ؟األبٓا٤َٔ ْعط  األغطٟاٌَ األنجط َػا١ُٖ يف َعٛقات اذتٛاض ـ َا ٖٞ ايعٛ

 ؟ األغطَٟعٛقات اذتٛاض  أنجطـ ٌٖ بعس ايٛقت ٖٛ 

  ؟ األغطَٟعٛقات اذتٛاض  أنجطـ ٌٖ بعس َٛاعٝع اذتٛاض ٖٛ 

 األغطٟ ؟َعٛقات اذتٛاض  أنجطـ ٌٖ بعس ايجك١ ٖٛ 

 األغطٟ ؟َعٛقات اذتٛاض  أنجطـ ٌٖ بعس اإلقٓاع ٖٛ 

 ٚعع فطٚض ايسضاغ١ اييت دا٤ت نُا ًٜٞ: األغ١ً٦ متاْطالقا َٔ 

 فطعٝات ايسضاغ١:

 األغطٟ.َعٛقات اذتٛاض  أنجطـ بعس ايٛقت ٖٛ 

 األغطٟ.َعٛقات اذتٛاض  أنجطـ بعس َٛاعٝع اذتٛاض ٖٛ 

 األغطٟ.َعٛقات اذتٛاض  أنجطـ بعس ايجك١ ٖٛ 

 األغطٟ.َعٛقات اذتٛاض  أنجطـ بعس اإلقٓاع ٖٛ 

 متشٛضت أٖساف ايسضاغ١ يف ستاٚض ايتاي١ٝ: أٖساف ايسضاغ١:ـ 2

 األغطٟ َٔ ْعط األبٓا٤ ـ حتسٜس ايعٛاٌَ األنجط َػا١ُٖ يف َعٛقات اذتٛاض

 األغطٟ.ـ حتسٜس َا إشا نإ عاٌَ ايٛقت ٖٛ أنجط َعٛقات اذتٛاض 

 األغطٟ.ـ حتسٜس َا إشا نإ عاٌَ َٛاعٝع اذتٛاض ٖٛ أنجط َعٛقات اذتٛاض 

 األغطٟ.ٜس َا إشا نإ عاٌَ ايجك١ ٖٛ أنجط َعٛقات اذتٛاض ـ حتس

 األغطٟ.ـ حتسٜس َا إشا نإ عاٌَ اإلقٓاع ٖٛ أنجط َعٛقات اذتٛاض 

 يف ٚايباسجٕٛ ايذلبٜٕٛٛ َٓٗا ٜػتفٝس إٔ ميهٔ َٛعٛع١ٝ قٝاؽ أزا٠ ـ تٛفرل

 .اجملاٍ ٖصا يف ايبشح أزبٝات إثطا٤ ع٢ً ٚايعٌُ األغطٟ،َٛعٛع اذتٛاض  زضاغ١

 :يسضاغ١ايٓعطٟ  اإلطاضـ 3

 : األغطٟ. تعطٜف اذتٛاض 1.3

: 0432، غًُإ خًف اهلل)اٚب١ ٚاجملازي١ ٚاملطادع١ اجمل ٖٛ يػ١ اذتٛاض يػ١:ـ           

10).  
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ٖٛ ايتفاعٌ بني أفطاز األغط٠ ايٛاسس٠ عٔ ططٜل املٓاقؿ١،  :اصطالساـ          

 أٖساف َٚكَٛات ٚعكبات.ٚاذتسٜح عٔ نٌ َا ٜتعًل بؿؤٕٚ األغط٠ َٔ 

 :يألبٓا٤بايٓػب١  األغطٟأ١ُٖٝ اذتٛاض . 7.3

ٚاسذلاّ ايٓكس  األخط ايطأٟٚ  ايطأٟٚغ١ًٝ ٖا١َ يًتٛاصٌ ٚتكبٌ  ٜعس اذتٛاض           

فٗٛ يػ١ اإلْػإ املتشغط ٜٚٓبػٞ ايتسضٜب عًٝ٘ ٚمماضغت٘ ٚالغُٝا  ،ٚتطٜٚض ايٓفؼ

تفطض إضغا٤  ،َعًَٛات١ٝ ٚتػرلات َتالسك١َٚا ٜؿٗسٙ َٔ ثٛض٠  يف ظٌ ٖصا ايعضط

ٚاقع دسٜس يًشٝا٠ االدتُاع١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايجكاف١ٝ فايؿدط ايصٟ ال جيٝس ايتشاٚض 

َع األخط ئ ميتًو ايكسض٠ ايص١ٖٝٓ اييت َٔ ؾاْٗا إ تطتكٞ ب٘ ع٢ً َػت٣ٛ ايفهط 

 ايهجرل إىل١ٜ نُا ٜعتدل اْعساّ اذتٛاض َٔ األغباب األٚىل املباؾط٠ املؤز ،ٚاملعطف١

 .(032: 7102، صاحل ايؿاَٞ ستُٛز ستُس) َٔ املؿهالت االدتُاع١ٝ

 يًشٛاض عٛابط جتعً٘ سٛاضا اجيابٝا ٚ بٓا٤ َٓٗا: عٛابط اذتٛاض األغطٟ:. 3.3

اذتٛاض  ٚإٔ حيافغتكبٌ األخط، َٚع٢ٓ شيو قبٍٛ األخط ٚاالعذلاف عك٘،  (0

 بايتؿاٚض ٚايتأْٞ باذتهِ.ع٢ً عطٚض٠ تكبٌ االختالف يف اآلضا٤، ٚشيو 

سػٔ ايكبٍٛ، ٖٚٛ إٔ ٜٓٗر املتشاٚضٕٚ يف نالَِٗ َٓٗذا َٔ اهلس٤ٚ  (7

ٚايه١ًُ ايطٝب١ اييت تٗسف إىل سٌ َؿهالت األغط٠ املتعًك١ ظُٝع 

 ادتٛاْب اإلْػا١ْٝ ٚايعاطف١ٝ ٚاالقتضاز١ٜ.

 االسذلاّ املتبازٍ بني األططاف اييت تبسٟ آضا٤ٖا ٚأفهاضٖا. (3

 بني أططاف اذتٛاض يف األغط٠.تٛفط ايجك١  (2

ض ٚشيو بايٓعط إىل -املػتُع-تعًِ فٔ اإلصػا٤ ٚاالغتُاع َٔ قبٌ املتًكٞ  (1

 تعبرل ٚد٘ املتشسخ ٚعٝٓ٘.

جتٓب أغًٛب االغتٗعا٤ يف سٛاض نٌ ططف َع اآلخط غٛا٤ األظٚاز َع  (1

    .(11: 7107، )بٔ عٛض عازٍبعض أٚ اآلبا٤ َع األبٓا٤.

 األغطٟ:َعٝكات اذتٛاض . 2.3

إٕ أغًٛب َٚعا١ًَ اآلبا٤ ٜعتدل عاٌَ ٖاّ يف تؿهٌٝ ؾدض١ٝ ايطفٌ 

 ٚتهٜٛٔ اجتاٖات٘ َٚٝٛي٘ ْٚعطت٘ يًشٝا٠، يصيو ع٢ً اآلبا٤ ٚاملطبٝني إٔ ٜتفُٗٛا

متٓع َٔ  أٚ، أفغٌ ايػبٌ يًتعاٌَ َع ايطفٌ ٚغٛف ْٛعح األغايٝب اييت تعٝل

 تٛادس اذتٛاض األغطٟ فُٝا ًٜٞ:
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ٜٚكضس ب٘ تػًط ايٛايسٜٔ ٚفطض ْعِ ٚقٝٛز داَس٠ ع٢ً تضطفات  ايكػ٠ٛ:    أ. 

ايطفٌ، فهجرل َٔ اآلبا٤ ًٜذأ إىل ايؿس٠ ٚايكػ٠ٛ ٚايعكاب يف َعا١ًَ األبٓا٤ 

ٚتٛدٝ٘ ايٓكس هلِ، مما جيعٌ ايطفٌ ٜتذٓب ايتعاٌَ َع اآلبا٤ ايصٜٔ ٜعاقبْٛ٘ 

 .كس ْفػ١ٝأطفاهلِ ٚخيًل يألطفاٍ عٖٚصا ٜعطٞ يآلبا٤ فطصا أقٌ يتطبٝع 

ٜٚكضس ب٘ جتٓب اآلبا٤ ايتفاعٌ َع ايطفٌ، فٝذلناْ٘ زٚمنا تؿذٝع  اإلُٖاٍ:  ب. 

ٚزٚمنا ستاغب١ ع٢ً ايػًٛى ٚزٚمنا تٛدٝ٘، فإُٖاٍ األّ يًطفٌ يف َطس١ً 

ايطعاع١ ْٚكط َٛاقف ايتفاعٌ بُٝٓٗا ٚاالغتذاب١ املتعا١َٓ إلؾاضت٘ ٜؤزٟ إىل 

عٛض بايٛسس٠، اذتكس ع٢ً اٍ إىل ايؿمنٛٙ يف اجتاٙ غًيب، ٚقس ٜؤزٟ اإلُٖ

ايعسٚإ ٚايجٛض٠ نطز فعٌ يإلُٖاٍ، ٚقس ٜعطض ْفػ٘ يًذطٚح اآلخطٜٔ،

 ٔ، ٚقس ًٜذا يًضطار يًفت ْعطِٖ.ٚاإلصابات يٝشع٢ باٖتُاّ األبٜٛ

ٜٚكضس بٗا املبايػ١ يف ضعا١ٜ ايطفٌ ٚمحاٜت٘، فكس ٜكّٛ أسس  اذتُا١ٜ ايعا٥س٠: ز.

ت َٚػؤٚيٝات ايطفٌ ْٝاب١ عٓ٘ ٚاملبايػ١ ٚاالٖتُاّ ايٛايسٜٔ أٚنالُٖا بٛادبا

ٜؤزٟ إىل ق١ً املٛاقف املٓاغب١ يت١ُٝٓ ثك١ ايطفٌ بكسضات٘ ٚإىل ايؿعٛض باهلؿاؾ١ 

    .(003: 7107)سٛض١ٜ بسض٠ ، ٚايغعف عٓس َٛاد١ٗ أٟ َٛقف دسٜس

 murga truyidتطٜٚس  ٖٓاى زضاغ١ قاّ بٗا َرلدا االتضاٍ ارتاط٧ يف األغط٠: ز.

ٚٚدسا إٔ ٖٓاى صٛضتني َٔ االتضاٍ ارتاط٧ يف األغط٠   Woolfٚٚيف

"، فأَا األٍٚ فٝؿرل إىل "عسّ االغتُاع ايجاْٞ " "أْا أٚال :ٜػُٝإ: األٍٚ بـ

تفغٌٝ عغٛ األغط٠ يضاذت٘ ايؿدضٞ ع٢ً سػاب صاحل األعغا٤ اآلخطٜٔ، 

أسس أفطاز أَا ايُٓط ايجاْٞ ميهٔ إٔ ٜػ٢ُ عسّ االتضاٍ فٗٛ إَا إٔ ٜكابٌ 

األغط٠ بتذاٌٖ أٚ إٔ ٜكابً٘ بػ٤ٛ فِٗ، ٚيف ٖصا ايُٓط َٔ االتضاٍ ارتاط٧ 

ٜفؿٌ عغٛ األغط٠ يف تبًٝؼ أعغا٤ األغط٠ ٚخاص١ ايٛايسٜٔ )ايهفايف، 

0444 :014.) 

ٜعتدل سذِ األغط٠ َٔ بني ايعٛاٌَ املؤثط٠ يف تهٜٛٔ االجتاٖات  سذِ األغط٠:  ٙ. 

أفطاز األغط٠ تٓكط فطظ ايتٛاصٌ بني اآلبا٤  ايٛايس١ٜ، فعٓسَا ٜعزاز عسز

ٚايطفٌ ٚتعزاز َٛاقف ايتفاعٌ بني األخ٠ٛ ًٜٚذأ اآلبا٤ يتبين اجتاٖات تطب١ٜٛ 

أنجط َٝال يًتػًط ٚايكػ٠ٛ، إال إٔ اضتفاع املػت٣ٛ املازٟ يألغط٠ قس خيفض 
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َٔ َعسٍ ايضطاع ٚايتػًط نُا أْ٘ نًُا أعطٞ يألبٓا٤ ْضٝبا أندل َٔ ٚقت 

 تعزاز فطظ االتضاٍ ٚايتشاٚض بِٝٓٗ. ِٖأبا٤

صطاع ايتفاعٌ األغطٟ: يٝؼ َٔ ؾو إٔ ايتفاعٌ االدتُاعٞ بني األفطاز زاخٌ    ٚ. 

ادتُاعات ٖٛ ايصٟ ٜهػبٗا طابعٗا ايسٜٓاَٞ، ٜٚتفاعٌ األبٓا٤ زاخٌ األغط٠ 

َع بعغِٗ ايبعض َٚع ٚايسِٜٗ فغال عٔ تفاعٌ ايٛايسٜٔ َع بعغُٗا، ٖٚصا 

ؤزٟ إىل املٓافػ١ عٝح ٜتذ٘ نٌ فطز حنٛ حتكٝل أٖساف٘ ارتاص١ ايتفاعٌ ٜ

ٚقس ٜٓتٗٞ بايضطاع بني أفطاز األغط٠ بهٌ َا قس ٜذلتب عًٝ٘ َٔ عسٚإ َازٟ 

       .(003: 7107، سٛض١ٜ بسض٠ )

 (7111) ادتٛاز محس عبسأٛصًت زضاغ١ ستُس ت األغطٟ:آثاض غٝاب اذتٛاض . 1.3

أِٖ اآلثاض ايٓاجت١ عٔ غٝاب اذتٛاض بني اإلبا٤ ٚاألبٓا٤  إىل ،سٍٛ اذتٛاض األغطٟ

 نايتايٞ:ًْٚدضٗا 

 ٗا، َٚٔ ثِ ٜتعصض عالدٗا ٚايتعاٌَعسّ انتؿاف املؿانٌ يف بساٜت 

 َعٗا.

 اآلخطٜٔ، ٚخاص١ األصسقا٤، ٚقس تهٕٛ أفهاض  تؤثط األبٓا٤ بأفهاض

 أ.خط

 هرل ادتٝس ٚاختٝاض ايكطاض ايػًِٝعسّ ايتعٛز ع٢ً ايتف. 

  ٚايػًب١ٝ بني ايططفني ايالَباال٠ظٗٛض. 

 َٖٔٚٛا جيعًِٗ ٜكعٕٛ يف َؿانٌ ال ٜعًِ  ،ععف ايضساق١ بني األب ٚاالب

  .ؾ٦ٝا اآلبا٤عٓٗا 

  اذتكا٥ل.عسّ َعطف١ 

  ٚال ٜٓفصْٚٗاايكطاضات اييت تتدص يف املٓعٍ ئ ٜطع٢ عٓٗا األبٓا٤. 

 عسّ حتضٌٝ ايسضٚؽ. 

 ٚدٛز االبٔ يف ٚاز أخط.  

 طفات ايػرل غ١ٜٛسسٚخ ايتض.  

  األبٓا٤ يًتفهرل مبفطزِٖ األبٓا٤ ٚاعططاضٚ اآلبا٤اظزٜاز ايفذ٠ٛ بني. 

 اْطٛا٤ األبٓا٤ ع٢ً أْفػِٗ َٚعاْاتِٗ َٔ ععف ايؿدض١ٝ. 
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 محس، از أ)عبس ادتٛال ٜػتطٝع األبٓا٤ ايسفاع عٔ أضا٥ِٗ مبٛعٛع١ٝ

7111 :11).  

  بٓا٤ ٚخ١ُٝ  يٝؼ ع٢ً األ ْػتٓتر مما غبل إ يػٝاب اذتٛاض األغطٟ أثاض

سٝح تٓعسّ ايجك١ بني ايططفني ٜٚغطط  ،فكط، ٚامنا ع٢ً اإلبا٤ أٜغا

األبٓا٤ إىل ايهصب يف بعض األسٝإ يًٗطٚب  َٔ غغب اإلبا٤ ٖٚصا َا 

  زا٥ِ. جيعٌ ايططفني يف تٛتط

 . ٚغا٥ٌ تك١ٜٛ ٚتفعٌٝ اذتٛاض األغطٟ:6.3 

 ٚاملؿاضن١، َع تٜٓٛطِٖ بايططماض إنػاب األظٚاز أغؼ ٚفاع١ًٝ اذتٛ (0

ٚاملٗاضات ٚاملعاضف ايغطٚض١ٜ اييت هلا ايػبٌٝ األغاغٞ يف احملافع١ ع٢ً 

 اغتكطاض األغط٠.

 تٛع١ٝ أفطاز األغط٠ بأ١ُٖٝ ايتٛاصٌ ٚايتآظض ايعا٥ًٞ فُٝا بِٝٓٗ. (7

تععٜع ادتٛاْب ايػٝهٛيٛد١ٝ ٚايفػٝٛيٛد١ٝ ٚايضش١ ايٓفػ١ٝ دتُٝع أفطاز    (3

 األغط٠.

ٜاز٠ َػاس١ اذتٛاض غرل ايًفعٞ؛ فٗٛ ال ٜكتضط ع٢ً ايًػإ فكط، بٌ ظ     (2

 ٜؿٌُ اإلؾاضات، ٚايطَٛظ، ٚايٓعطات، ٚايًُػات،...

اغتدساّ األغايٝب ايعك١ًٝ يف ايذلب١ٝ ٚايبعس عٔ ايعكاب ايبسْٞ قسض      (1

 اإلَهإ.

 ستاٚي١ َٔ ايعٚدني إظٗاض أَج١ً ُٜشتصا بٗا أَاّ األٚالز )ايُٓصد١(. (1

 اغتُطاض١ٜ اذتٛاض زاخٌ األغط٠ ٜكٝٗا َٔ ايتفهو ٚاالضتباى. (2

 ظٜاز٠ ايتفاعٌ ٚايتهاٌَ بني األغط٠ ٚاملسضغ١. (3

 ايعٌُ ع٢ً ْؿط ثكاف١ اذتٛاض األغطٟ عدل ٚغا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١. (4

 ١ٜٛ، ايكطا٠٤ يفايتسضٜب املػتُط ألفطاز األغط٠: َٔ خالٍ )ايسٚضات ايذلب (01

 .يالغتؿاضات ايذلب١ٜٛ( انع َتدضض١اجملاٍ، ٚدٛز َط

 ضضني يف زتاٍ عًِ ايٓفؼ ٚايت١ُٝٓاالغتفاز٠ َٔ أفطاز اجملتُع املتد (00

 .ايبؿط١ٜ

تفعٌٝ زٚض املػذس يف اجملتُع، ٚحتٌُ ايعًُا٤ ٚاملؿاٜذ ملػؤٚيٝاتِٗ ايسع١ٜٛ  (07

    .(13: 7107)بٔ عٛض عازٍ، ٚايتٛد١ٝٗٝ
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 :. اإلدطا٤ات املٓٗذ١ٝ يسضاغ١ املٝسا4١ْٝ

 ايتعطٜف اإلدطا٥ٞ:. 1.4

ٖٞ ايعٛاٌَ املؤثط٠ ع٢ً اذتٛاض بني األبٓا٤ ٚ اآلبا٤  ـ َعٛقات اذتٛاض األغطٟ:  

ٜٚكاؽ بايسضد١ اييت حيضٌ عًٝٗا ايطايب يف اغتبٝإ َعٛقات اذتٛاض األغطٟ 

بعس َٛاعٝع ، املػتدسّ يف ايسضاغ١، ٜٚؿتٌُ ع٢ً أضبع١ أبعاز ايتاي١ٝ)بعس ايٛقت

 بعس االقتٓاع(. ،بعس ايجك١، اذتٛاض

 :َٓٗر ايسضاغ١. 2.4

طٜك١ يٛصف املٛعٛع املطاز زضاغت٘، َٔ خالٍ املٓٗر ايٛصفٞ ط ٜعتدل           

ضق١ُٝ  أؾهاٍع٢ً  إيٝٗا، ٚتضٜٛط ايٓتا٥ر اييت ٜتِ ايتٛصٌ َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ صشٝش١

 َعدل٠ ميهٔ تفػرلٖا.

، ْعطا ملٓاغبت٘ يطبٝع١ ايٛصفٞاملٓٗر  يف ٖصٙ ايسضاغ١اغتدسَت ايباسج١ ٚ           

 (.21:0444 ،ٚآخطٕٚ ،ستُس ْضاض بٛأ ،)عبٝسات ستُس املٛعٛع املططٚح

 َٛاصفات ايع١ٓٝ ٚططٜك١ َعآٜتٗا:. 3.4

 ططٜك١ اختٝاض ايع١ٓٝ: . 1.  3. 4

سٝح ؾطع يف إدطا٤ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚبسا١ٜ ، ـ مت اختٝاض ع١ٓٝ ايبشح بططٜك١ قضس١ٜ 

به١ًٝ  7102األغاغ١ٝ يف َٓتضف ؾٗط فٝفطٟ َٔ غ١ٓ تطبٝل أزٚات ايسضاغ١ 

 ايعًّٛ االدتُاع١ٝ باملطنع ادتاَعٞ ايبٝض.

 َٛاصفات ايع١ٓٝ ٚططٜك١ اختٝاضٖا: . 2.3. 4

ٖٚصٙ  ،011ـ تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ طالب ايػ١ٓ أٚىل عًّٛ ادتُاع١ٝ ٚعسزِٖ 

 ايع١ٓٝ َٛظع١ ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: 

 ايتٛظٜع سػب ادتٓؼ: . 4.4

 :  بني تٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ سػب ادتٓؼ:(10)ادتسٍٚ  

 

 

 

 :  بني تٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ سػب ادتٓؼ:(10) ؾهٌ ايبٝاْٞ

 ايصنٛض ايٓػب١ اإلْاخ ايٓػب١ اجملُٛع

011 %011 37 03% 03 
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( يف %03إٕ ْػب١ ايصنٛض ٖٞ ) (10)ـ املالسغ َٔ ادتسٍٚ ٚؾهٌ ايبٝاْٞ 

سٝح ْالسغ تبأٜ بني  ،(%011ْػب١ اإلْاخ ٖٞ )اجملُٛع١ ايغابط١ ٚتكابًٗا 

 ايٓػبتني غٛا٤ بايٓػب١ يصنٛض ٚاإلْاخ.

 

 ايتٛظٜع سػب ايػٔ:. 5.4

 :  بني تٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ سػب ايػٔ:(17)ادتسٍٚ 

 :  بني تٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ سػب ايػٔ:(17)ؾهٌ ايبٝاْٞ 

 
( متجٌ ايعُط َٔ %17إ اندل ْػب١  تػاٟٚ )(17)ـ ٜبني ادتسٍٚ ٚؾهٌ ايبٝاْٞ 

غ١ٓ, يف سني إٔ  72 – 70متجٌ ايعُط َٔ  (%31غ١ٓ ٚ ثاْٞ ْػب١ ) 70 –03

 غ١ٓ ٖٚٞ ْػب١ ق١ًًٝ. 72( اييت متجٌ ايػٔ أنجط َٔ %3اصػط ْػب١ )

اعتُست يف ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً اغتبٝإ َعٛقات  َٚٛاصفاتٗا:أزا٠ ايبشح . 4.4

 ٚفُٝا ًٜٞ ٚصف ألزا٠ ايسضاغ١: ،األغطٟ اذتٛاض

 َعٛقات اذتٛاض األغطٟ:.  1. 4.4

 ذكور
 اناث 18%

82% 

 مواصفات العينة حسب الجنس

18-21 
62% 21-24 

30% 

 فاكثر24
8% 

 مواصفات العينة حسب السن

 72أنجط َٔ  اجملُٛع

 غ١ٓ

 - 03َٔ  غ١ٓ 72– 70َٔ

 غ١ٓ 70

 ايعُط

ايتهطا 17 31 13 011

 ض

 ايٓػب١  17% 31% 13% 011%
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غتبٝإ بٗسف َعطف١ َعٛقات اذتٛاض االـ اهلسف َٔ االغتبٝإ: قاَت ايباسج١ ببٓا٤ 

 بٓا٤يٚ ،عًّٛ ادتُاع١ٝ باملطنع ادتاَعٞ ايبٝض أٚىل ايػ١ٓ األغطٟ يس٣ طًب١

يالغتفاز٠  ،االغتبٝإ مت االطالع ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ اييت تٓاٚيت ٖصا املتػرل

 َٓٗا الْتكا٤ فكطات ٖصا اغتبٝإ.

 تع١ًُٝ االغتبٝإ:.  2. 4.4 

ٚبٝإ  تهٕٛ االغتبٝإ َٔ ٚضق١ ايتعًُٝات اييت تتغُٔ َٛعٛع ايسضاغ١           

 ادتٓؼ.، تاضٜذ املٝالز، ٚايبٝاْات األٚي١ٝ اييت تغِ االغِ ،ططٜك١ اإلداب١ عًٝٗا

ٜٚتغُٔ ْط ايتع١ًُٝ َا ًٜٞ: تعدل ايفكطات املسضد١ يف ٖصا االغتبٝإ عٔ            

( أَاّ ايبسٌٜ املٓاغب َٔ ايبسا٥ٌ  √ َعٛقات اذتٛاض األغطٟ، ٚعًٝو  بٛعع إؾاض٠ )

ٚال تتدرل غ٣ٛ عباض٠ ٚاسس٠ فكط يهٌ َٛقف ، ٚال تذلى ، االغتبٝإايجالث١ يف ٖصا 

أٟ َٛقف زٕٚ اختٝاض ، عًًُا بإ اختٝاضى غٝشاط بايػط١ٜ ايتا١َ ٚئ تػتدسّ إال 

 ألغطاض ايبشح ايعًُٞ .

 األٚظإ ٚايبسا٥ٌ: .  3. 4.4

 أبسا. ،أسٝاْا ،تغُٔ االغتبٝإ ثالث١ بسا٥ٌ ٖٚٞ: زا٥ُا         

ٜٚتهٕٛ ٖصا ايػًِ  ،نُا مت ٚعع غًِ ايتضشٝح بعس تضُِٝ االغتبٝإ          

 بإعطا٤ ايسضدات ناآلتٞ:   

 .(3) أبسا ،(2) أسٝاْا ،(1) ٜهٕٛ تطتٝب أٚظإ ايبسا٥ٌ نايتايٞ: زا٥ُا

( زضد١، أٟ 77( زضد١ ٚايسضد١ ايسْٝا ٖٞ )11ايسضد١ ايكض٣ٛ يالغتبٝإ ٖٞ )

 ( زضد11.١إىل  77َا بني )زضدات االغتبٝإ تذلاٚح 

 ططٜك١ تطبٝل اغتبٝإ َعٛقات اذتٛاض األغطٟ:.  4. 4.4

 :االغتبٝإ  بؿهٌ ايتايٞـ مت تطبٝل 

 .تٛظٜع ْػذ االغتبٝإ ع٢ً ايطالب ـ

 ادتٓؼ.، تاضٜذ املٝالز، ايبٝاْات ايؿدض١ٝ اييت تغِ االغِـ تػذٌٝ 

 ع٢ً فكطات االغتبٝإ.ٚفُٗٗا قبٌ ايؿطٚع يف اإلداب١ ، ـ قطا٠٤ ايتع١ًُٝ

 ـ إعطا٤ أَج١ً تٛعٝش١ٝ قبٌ ايبس٤ يف اإلداب١. 

ال تٛدس إداب١ صشٝش١ ٚإداب١  عٝح ، ـ اإلداب١ ع٢ً مجٝع فكطات االغتبٝإ

 خاط١٦.
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 ارتضا٥ط ايػٝهَٛذل١ٜ الغتبٝإ َعٛقات اذتٛاض األغطٟ:.  5. 4.4

 صسم اغتبٝإ َعٛقات اذتٛاض األغطٟ: أٚالـ

 ـ  ايضسم ايعاٖطٟ يالغتبٝإ: 

ـ يًتشكل َٔ صسم االغتبٝإ مت عطع٘ بضٛضت٘ األٚي١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طًب١ ايػ١ٓ 0

ملعطف١ صالسٝتٗا َٔ سٝح ايًػ١ ٚحتسٜس ايعباضات ايػرل  ،عًّٛ ادتُاع١ٝ أٚىل

 َف١َٛٗ.

ـ  صسم االتػام ايساخًٞ الغتبٝإ َعٛقات اذتٛاض األغطٟ: نُا مت سػاب  صسم 

 ٚدا٤ت ايٓتا٥ر نايتايٞ: ػام ايساخًٞ الغتبٝإاالت

غتبٝإ َعٛقات اذتٛاض الايفكطات باألبعاز  اضتباط: ميجٌ َعاَالت (3)دسٍٚ 

 األغطٟ

 ضقِ  األبعاز

 ايفكط٠

 َعاٌَ 

 ايضسم

 َػت٣ٛ 

 ايسالي١

 ضقِ  األبعاز

 ايفكط٠

َعاٌَ 

 ايضسم

 َػت٣ٛ

 ايسالي١ 

 بعس 

 ايٛقت

زاٍ عٓس  0,12 0

1110 

 بعس 

 ايجك١

زاٍ عٓس  0,11 07

1110 

زاٍ عٓس  0,12 7

1110 

زاٍ عٓس  0,12 03

1110 

زاٍ عٓس  0,11 3

1110 

زاٍ عٓس  0,12 02

1110 

زاٍ عٓس  0,10 4

1110 

زاٍ عٓس  0,14 01

1110 

زاٍ عٓس  0,11 5

1110 

زاٍ عٓس  0,10 01

1110 

زاٍ عٓس  0,11 6

1110 

 بعس 

 االقتٓاع

زاٍ عٓس  0,11 02

1,10 

 بعس 

 َٛاعٝع 

 اذتٛاض

زاٍ عٓس  0,14 7

1110 

زاٍ عٓس  0,11 03

1110 

زاٍ عٓس  0,17 8

1110 

زاٍ عٓس  0,23 04

1110 
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زاٍ عٓس  0,11 9

1110 

زاٍ عٓس  0,20 71

1110 

زاٍ عٓس  0,11 10

1110 

زاٍ عٓس  0,11 70

1110 

11 0, 
12 

زاٍ عٓس 

1110 

زاٍ عٓس  0,21 77

1110 

سٝح  ،َعاَالت ايضسم ارتاظ بسضدات فكطات االغتبٝإ ٚأبعازٙ (3)ادتسٍٜٚدي 

 . 1110أظٗطت ايٓتا٥ر زالي١ بني ايفكطات ٚاإلبعاز عٓس

ثاْٝا ـ ثبات اغتبٝإ َعٛقات اذتٛاض األغطٟ: مت سػاب َعاٌَ ايجبات هلصا االغتبٝإ 

ٖٚٞ ق١ُٝ زاي١ ع٢ً ثبات  1137سٝح قسض َعاٌَ ايجبات ب عٔ ططٜل ايفا يهطْٚبار

االغتبٝإ نهٌ إَا بايٓػب١ ذتػاب ثبات نٌ بعس يف االغتبٝإ ناْت ايٓتا٥ر 

 ايتاي١ٝ:

 غتبٝإ َعٛقات اذتٛاض األغطٟال: بني سػاب ثبات َعاٌَ ايفا يهطْٚبار (2)دسٍٚ 

 َعاٌَ ايجبات ايفايهطْٚبار اغِ ايبعس ضقِ ايبعس

 1112 بعس ايٛقت األٍٚ

 1114 بعس َٛاعٝع اذتٛاض ايجاْٞ

 1110 بعس ايجك١ ايجايح

 1114 بعس االقتٓاع ايطابع

 1137 ايسضد١ ايه١ًٝ

سٝح ٜذلاٚح  ،َٔ خالٍ ادتسٍٚ ايتايٞ ْالسغ إٔ َعاٌَ ايجبات يهٌ بعس َكبٍٛ 

 , ٖٚصا زاٍ ع٢ً ثبات االغتبٝإ.  1112ٚ 1110بني

 ايٓٗا١ٝ٥:ٚصف اغتبٝإ َعٛقات اذتٛاض األغطٟ يف صٛضت٘  .  6. 4.4

فكط٠ عٓس أضبع١  77تهْٛت ايضٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ الغتبٝإ َعٛقات اذتٛاض األغطٟ َٔ 

 1ـ0َٔ ايفكط٠  ،بعس االقتٓاع(، بعس ايجك١، بعس َٛاعٝع اذتٛاض ،أبعاز )بعس ايٛقت

َٔ ايفكط٠  ،تكٝؼ بعس َٛاعٝع اذتٛاض00ـ2َٔ ايفكط٠  ،تكٝؼ بعس قًل ايٛقت
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بسا٥ٌ  3ٚتغُٔ ،تكٝؼ بعس االقتٓاع 77ـ 02َٔ ايفكط٠  ،تكٝؼ بعس ايجك١ 01ـ07

 أبسا. ، أسٝاْا ، زا٥ُا

 : بني أبعاز اغتبٝإ قًل اإلسضا٤ ٚايفكطات اييت تٓتُٞ إيٝٗا(1)دسٍٚ 

 ايفكطات اييت تٓتُٞ إيٝٗا األبعاز ضقِ ايبعس

 01713121111 بعس ايٛقت 0

 21314101100 بعس َٛاعٝع اذتٛاض 7

 0710302101101 بعس ايجك١ 3

 02103104171170177 بعس االقتٓاع 2

 فكط٠ 77 أبعاز 2 اجملُٛع
 

 عطض َٚٓاقؿ١ ايٓتـا٥ـر: . 5.4

َٔ ٚد١ٗ ْعط  األغطٟ َعٛقات اذتٛاض َعطف١تٗسف ايسضاغ١ اذتاي١ٝ إىل            

 يٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايسضاغ١:اًٜٞ عطض َٚٓاقؿ١  ٚفُٝااألبٓا٤ 

 االغطٟ اذتٛاض َا ٖٞ ايعٛاٌَ األنجط َػا١ُٖ يف َعٛقاتتغُٔ ْط ايػؤاٍ 

 ؟سػب ٚد١ٗ ْعط األبٓا٤ 

عٔ غؤاٍ ايسضاغ١ مت اغتدطاز املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالحنطافات  إلداب١يٚ           

ٚدا٤ت  ،إعاف١ اىل تطتٝب ايفكطات تضاعسٜا ٚٚفل املتٛغط اذتػابٞ ،املعٝاض١ٜ

 ايٓتا٥ر نايتايٞ :

:بني املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالحنطافات املعٝاض١ٜ يًفكطات َطتب١ تطتٝبا (1)دسٍٚ

 تضاعسٜا:

االحنطاف 

 املعٝاضٟ

املتٛغط 

 اذتػابٞ

تطتٝب 

 ايفكط٠

ي٘  ايبعس ايصٟ تٓتُٞ ايفكط٠ 

 ايفكطات

 بعس َٛاعٝع اذتٛاض 01 0 7102 0,69

 بعس َٛاعٝع اذتٛاض 4 7 2,08 0,72

 بعس َٛاعٝع اذتٛاض 2 3 2,01 0,64

 بعس ايٛقت 7 2 1,96 0,51

 بعس االقتٓاع 04 1 1,86 0,53
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 بعس ايٛقت 1 1 1,83 0,62

 بعس َٛاعٝع اذتٛاض 3 2 1,83 0,69

 بعس االقتٓاع 03 3 1,82 0,64

 بعس ايجك١ 07 4 1,82 0,67

 بعس ايٛقت 2 01 1,82 0,71

 بعس َٛاعٝع اذتٛاض 00 00 1,78 0,65

 بعس ايٛقت 3 07 1,73 0,66

 بعس ايجك١ 01 03 1,72 0,65

 بعس االقتٓاع 02 02 1,7 0,68

 بعس ايجك١ 03 01 1,68 0,80

 بعس االقتٓاع 70 01 1,65 0,57

 بعس ايٛقت 1 02 1,5 0,67

 بعس ايٛقت 0 03 1,49 0,52

 بعس ايجك١ 02 04 1,46 0,61

 بعس االقتٓاع 71 71 1,3 0,52

 بعس االقتٓاع 77 70 1,27 0,54

 بعس ايجك١ 01 77 1,27 0,50

إ َٔ أِٖ َعٝكات اذتٛاض األغطٟ َٔ ٚد١ٗ ْعط  (1)ـ ٜتغح َٔ خالٍ ادتسٍٚ 

ت ع٢ً املطاتب األٚىل يف سٝح سضً، األبٓا٤ ناْت يف بعس َٛاعٝع اذتٛاض

، سٝح ٜطٕٚ أِْٗ ( 7,10- 7102)ٚتطاٚست املتٛغطات اذتػاب١ٝ بني، ايسضاغ١

ِْٛٗ فطص١ يًشٛاض يف ال ٜعط ٚأِْٗ، يف أَٛضِٖ ايؿدض١ٝ أبا٥ِٗال ٜتٓاقؿٕٛ َع 

بعض األغباب َٓٗا عسّ االْػذاّ ايفهطٟ بني يٚضمبا ٜطدع شيو ، نٌ املٛاعٝع

 اآلبا٤ دٌٗاىل ، إعاف١ األسٝإٚعسّ تكاضب ٚد١ٗ ْعطِٖ يف اغًب  ،ٚاألبٓا٤ اآلبا٤

   .بجكاف١ ايفذل٠ ايعُط١ٜ اييت ٜعٝؿٗا األبٓا٤

ٖصٙ  َع آبا٥ِٗ ذتػاغ١ْٝٛٗا بعض املٛاعٝع ال ٜٓاقؿ إٜٔٚط٣ األبٓا٤            

ٖٚصا ايطفام. ، َؿانٌ َع ، َؿانٌ ايسضاغ١َٛعٛع ايعٚاز ادتٓؼ املٛاعٝع َجٌ
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َٖٚٛا أنست٘  ،عٓس فتح ٖصٙ املٛاعٝع أبا٥ِٗ أفعاٍخٛفِٗ َٔ ضزٚز  إىلضادع 

ٖسفت اىل قٝاؽ َػت٣ٛ اذتٛاض زاخٌ اييت  7100فٗس بٔ غًطإ ٚآخطٜٔ زضاغ١ 

سٝح اغتدسّ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ، ٚمت تٛظٜع  االغط٠ يف اجملتُع ايػعٛزٟ،

(َٔ أٚيٝا٤ 7111(َٔ أٚيٝا٤ األَٛض، ٚابٓا٥ِٗ، َِٓٗ)1771ع٢ً ع١ٓٝ بًػت) اغتبٝإ

 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: (َٔ األبٓا٤ ٚتٛصًت ايسضاغ١اىل3771األَٛض، ٚ)

َٔ ْضف ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ األبٓا٤ االيتعاّ بايضُت ع٢ً فتح  أنجطٜؤٜس  ـ 

، مما ٜؤنس عسّ ٚدٛز فطظ هلِ يططح األغط٠ أفطازَٛعٛعات سػاغ١ َع 

ض ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز ايجك١ بني بععات اذتػاغ١يف شتتًف املٛعٛ أضا٥ِٗ

  .أٚيٝا٤ األَٛض َع أبٓا٥ِٗ

َٔ األبٓا٤ ٚدٛز اضتفاع ٚسس٠ يف ايضٛت اثٓا٤ ايٓكاش زاخٌ %31ٜط٣ ْػب١ ٚ ـ  

االغط٠، بُٝٓا افاز اقٌ َٔ ثًح ايع١ٓٝ عسٚخ شيو أسٝاْا، مما ٜٛعح ٚدٛز 

 َؿه١ً يف ايتٛاصٌ ايًفعٞ َع األبٓا٤.

ط٠ ال خيًٛ َٔ ايٓكاش زاخٌ االغَٔ ع١ٓٝ ايسضاغ١ )اٚيٝا٤االَٛض(إ %31تفٝسنِ  ـ 

  .، ٖٚصٙ زالي١ غًب١ٝ ع٢ً ععف ثكاف١ اذتٛاض زاخٌ االغط٠سس٠ ٚاضتفاع ايضٛت

ايػغب ع٢ً ؾدض١ٝ األب ٚسٛاضٙ  أثاض َٔ ْضف ع١ٓٝ ايسضاغ١ ظٗٛض أنجطٜط٣ ـ 

  ايٓكاش.َع أبٓا٥٘ عٓسَا حيتسّ 

اٚقاتا ط١ًٜٛ زاخٌ  َٔ األبٓا٤ يف ع١ٓٝايسضاغ١ اِْٗ ميهجٕٛ%20ٜط٣  َا ْػبت٘ـ 

  .مما ٜسٍ شيو  ع٢ً ععف ايتٛاصٌ ٚاذتٛاضزاخٌ اغطِٖ غطفِٗ ارتاص١ ،

ٜتٝشٕٛ أسٝاْا سط١ٜ اختاش  با٤ أِْٗ القٌ َٔ ْضف ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ اآلأٜٚط٣ 

 ، بُٝٓا ٜط٣ باقٞ ع١ٓٝ ايسضاغ١ عهؼ شيو.يكطاض ألبٓا٥ِٗ يف ؾؤِْٚٗ ارتاص١ا

 .(031 :7102، صاحل ايؿاَٞ ستُٛز ستُس)

اييت تغُٓت بعس ايٛقت، بعس باقٞ ايذلتٝب فتٛظع ع٢ً األبعاز األخط٣ ٚ أَا    

األغطٟ  ، بعس االقتٓاع ٖٚصٙ تعس أٜغا َٔ بني ايعٛاٌَ املؤثط٠ ع٢ً اذتٛاضايجك١

اآلبا٤ ٜهْٕٛٛ يف اْؿػاٍ زا٥ِ عٔ  إٔسٝت ٜط٣ األبٓا٤  ،سػب ٚد١ٗ ْعط األبٓا٤

، إعاف١ اىل عسّ ايجك١  اييت األبٓا٤ ٚأِْٗ ال خيضضٕٛ ٚقت ناف يًشٛاض َعِٗ

، اآلبا٤ٚايٓكاش َعٗا غرل   ططاف أخط٣ يًشٛاضأ اختٝاض إىلتؤزٟ يف غايب األسٝإ 

ٚقس تهٕٛ ٖصٙ  ،خطٜٔ ٚخاص١ األصسقا٤األ فهاضأبٓا٤ باأل ثطأت إىلٖٚصا ٜؤزٟ 
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، (7111)عبس ادتٛاز امحس  سٝاْا خاط١٦ ٖٚصا َا أنست٘ زضاغ١ ستُسأ األفهاض

 ايسا٥ِ غٛا٤ اآلبا٤ اْؿػاٍٚ ٚاألبٓا٤ اآلبا٤ٚضمبا ٜطدع ٖصا اىل ععف ايضساق١ بني 

املازٟ  بتٛفرل ادتاْب ِٗٚاٖتُاَ األبٓا٤،ايبٝت ٚعسّ حتًُِٗ َػؤٚي١ٝ  ٚيف ايعٌُ أ

ادتاْب ايٓفػٞ ٚايعاطفٞ، ٚعسّ ختضٝط ٚقت الغتُاع  ٚإُٖاٍهلِ فكط، 

فٗس ٖٚصا َا أثبتت٘ زضاغ١ ، ا ٜؤزٟ اىل ععيتِٗ ٚنبت  َؿاعطِٖالْؿػاالتِٗ ٖٚص

ايسضاغ١  َٔ األبٓا٤ يف ع١ٓٝ%١20َا ْػبإ ٜط٣ سٝح  7100بٔ غًطإ ٚآخطٜٔ 

٢ ععف مما ٜسٍ شيو عً اِْٗ ميهجٕٛ اٚقاتا ط١ًٜٛ زاخٌ غطفِٗ ارتاص١،

 .ايتٛاصٌ ٚاذتٛاضزاخٌ اغطِٖ

اغتٓازا يًٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ٖصٙ ايسضاغ١ ميهٔ ايكٍٛ أْٗا تٛدس  :خالص١. 1

، ٤ ٚاألبٓا٤ مل تتططم هلا ايسضاغ١ايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ اييت تؤثط ع٢ً اذتٛاض بني اآلبا

األغطٟ  ٖٚصا َا ٜفتح اجملاٍ أَاّ إدطا٤ زضاغات َعُك١ سٍٛ عالق١ اذتٛاض

 املػت٣ٛ االدتُاعٞ ...اخل. مبتػرلات أخط٣ نعٌُ ايٛايسٜٔ ، املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ،

 االقذلاسات:.6

يف ع٤ٛ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايسضاغ١ اذتاي١ٝ تكذلح ايباسج١ زتُٛع١ َٔ 

 اإلضؾازات يآلبا٤ ٚ األبٓا٤ َعا يٝهٕٛ اذتٛاض فعاال:

 اقذلاسات يآلبا٤: .1.6

َٔ اضخ ثكايف ٚادتُاعٞ ٚب٦ٝٞ سػب تفهرل األبٓا٤ َا ال  َا حيًُ٘ اآلبا٤ ـ تػٝرل

 .ات ايك١ُٝٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٜٝتعاضض َع ثٛابت َٚٓطًك

 .ـ ايبشح عٔ أخطا٤ اييت ٜكع اآلبا٤

  .تكطع عًِٝٗ سسٜجا فٗصا ٜؤثط ع٢ً صشتِٗ ايٓفػ١ٝ ٚاغذلغاٍ أفهاضِٖ . ال

  .(7111)عبس ادتٛاز امحس، و أثٓا٤ اذتٛاض بسٕٚ إبسا٤ أغباب ٥ال متٌ آضاـ 

 ِٖ.اتطى هلِ َتػعا َٔ ايٛقت يعطض َؿهالتِٗ َٔ ٚدٗات ْعطِٖ ـ 

  .ـ اإلميإ باختالف أفهاض ٚغًٛنٝات األبٓا٤ عٔ اآلبا٤ 

 .ـ تطى ايفطص١ ايها١ًَ يهٞ ٜعدل عٔ ضأِٜٗ 

 اقذلاسات يألبٓا٤: .2.6

 .يًُذطز ادتسٍ  اآلبا٤ـ عسّ ادتسٍ َع 

 .با٥ِٗآع٢ً  ِٗايهالّ ٚال ٜعًٛ صٛت اآلبا٤ ٜهٌُ ست٢ـ اإلْضات 
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 األبٓا٤.ناْت ال تٓاغب  ست٢ يٛ اآلبا٤اسذلاّ ٚد١ٗ ْعط ـ 

 .اآلبا٤اذتٛاض َع  أثٓا٤عسّ االْفعاٍ ـ 

 ٚخذٌ.االت األبٓا٤ زٕٚ خٛف ػططح اْؿـ 

 ْعطِٖ.ست٢ ٜفِٗ اإلبا٤ ٚد١ٗ  بططٜك١ غ١ًٗ آلبا٤يـ تبػٝط األفهاض 

 .اآلبا٤ املٓاغب ذتٛاضـ اختٝاض ايٛقت 

 املطادع:قا١ُ٥ املضازض ٚ -

" ْس٠ٚ  ثكاف١ اذتٛاض األغطٟ("  7107بٔ عٛض بٔ ستاز اذتغطٟ عازٍ ، )-0

 زتتُع ظفاض ايذلبٟٛ.

، ايطٜاض: 0، طاذتٛاض ٚبٓا٤ ؾدض١ٝ ايطفٌ(،  0432غًُإ خًف اهلل، ) -7

 َهتب١ ايعبٝهإ. 

، ايكاٖط٠: 0ط ،أبٓا٥ونٝف حتاٚض (،  7111) أمحس،عبس ادتٛاز ستُس  -3

 زاض ايتٛظٜع ٚايٓؿط اإلغال١َٝ.

، 0، ط اإلضؾاز ٚايعالز ايٓفػٞ األغطٟ(،  0444عال٤ ايسٜٔ نفايف ، ) -2

 ايكاٖط٠: زاض ايفهط ايعطبٞ .

َٓٗذ١ٝ ايبشح (، 0444ْضاض ستُس،  َبٝغني عك١ً، ) عبٝسات ستُس، ابٛ-1

 ٚا٥ٌ يطباع١ . ، عُإ: زاض7، طايعًُٞ

اذتٛاض األغطٟ ٚ عالقت٘ بايكِٝ االدتُاع١ٝ زضاغ١ " (، 7107، )سٛض١ٜ بسض٠ -1

داَع١  ، ١ً ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝزت" َٝسا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ تالَٝص ايجا١ْٜٛ 

 .003 001ظ. ظ (،  4،  )ع ٚضق١ً

  األغط٠" َػت٣ٛ  ثكاف١ اذتٛاض يس٣ (، 7102، )صاحل ايؿاَٞ ستُٛز ستُس -2

زت١ً بٓا٤ " األ يف ستافع١ ضفح زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ اإلبا٤ ٚ ايفًػط١ٝٓٝ

 .031 032(، ظ. ظ 04،  )ع ايعًّٛ االدتُاع١ٝ


