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     2016ادتص٤ األٍٚ(      -اجملًد ايطادع ٚايعػسٕٚ     )ايعدد ايطادع                 زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ
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ب١ٜٛ  ي داَع١ عٔ ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايطا٥د٠ يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرت ٖدفت ايدزاض١ ايهػف       

( طايبا ٚطايب١ 165(. تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )، ٚايعٌُ، ٚاذتاي١ االدتُاع١ٝٓٛعايدسؽ  ي ق٤ٛ املتػريات )

( طايب١، مت اختٝازِٖ بايطسٜك١ 117( طايبا ٚ )48َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ختؿـ َعًِ ؾف، َِٓٗ )

( فكس٠ يٝتٓاضب 16) ع٢ً اغتٌُ َكٝاعيباسج١ طٛزت ا ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٚيكٝاعايعػٛا١ٝ٥ ايبطٝط١. 

، (2.33-1.54املتٛضطات اذتطاب١ٝ قد تساٚست َابني ) أظٗست ْتا٥ر ايدزاض١ إ َع أغساض ايدزاض١ اذتاي١ٝ.

 ي اْػالم اهل١ٜٛ ، بُٝٓا دا٤ (2.33)َتٛضط سطابٞ بًؼ بأع٢ً  ي املستب١ األٚىل  حتكٝل اهل١ٜٛ سٝح دا٤

، اَا بايٓطب١ ذتاالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ سطب َتػريات ادتٓظ(.1.54ط سطابٞ بًؼ )املستب١ األخري٠ ٚمبتٛض

اذتاي١ االدتُاع١ٝ فكد أظٗست ايٓتا٥ر عدّ ٚدٛد فسٚم ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ تعص٣ ألثس ايعٌُ  ي  ،ايعٌُ

عٌُ. مجٝع ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ باضتجٓا٤ اْػالم اهل١ٜٛ ٚاقطساب اهل١ٜٛ ٚدا٤ت ايفسٚم يؿاحل َٔ ال ٜ

أٜكا عدّ ٚدٛد فسٚم ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥ ألثس اذتاي١ االدتُاع١ٝ  ي مجٝع ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ 

 باضتجٓا٤ حتكٝل اهل١ٜٛ ٚدا٤ت يؿاحل املتصٚز.

  .، ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝايهًُات املفتاس١ٝ: اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ

 
Psychological identity of the prevailing state of the students of the Faculty 

of Educational sciences at Jerash University in light of some variables 
Abstract: 

      The study aimed to identify the prevailing psychological identity among 
students of the Faculty of Educational Sciences at  Jerash University in light 
of the variables (gender, employment, and marital status). The sample of the 
study consisted of (561) students from the Faculty of Educational Sciences in 
classroom teacher specialization, including 84 male and 551 female students, 
they were selected randomly. To measure the mental state identity, the 
researcher developed a measure included (56) items to meet the purposes 
of the present study. Results of the study showed that the averages have 
ranged from (5518-3522), the identity came in the first place with the highest 
arithmetic average (3522), while lock identity took the last place with a 
arithmetic average (5518).As for the cases of psychological identity variables 
as sex, work, marital status, the results showed no statistically significant 
differences due to the impact of the work in all cases with the exception of 
identity lock, identity disorder and identity differences. the differences were 
in favor of non worker. Also the there were no statically significant 
differences in the impact of the social situation in all cases of psychological 
identity except the identity esteem  and came in favor of married peoples. 
Key words: psychological identity, Ego Identity. 
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 د. متازٙ ْؿري                ف٢ داَع١ دسؽ ا٥د٠ يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايط
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تعــد فــرت٠ املساٖكــ١ َسسًــ١ سسدــ١  ي سٝــاٙ اإلْطــإ، نٝــف ال ٚفٝٗــا               

تتػهٌ ٖٜٛت٘ ايٓفط١ٝ ٚاييت فٝٗا ٜطتطٝع اإلداب١ عٔ أٖـِ األضـ١ً٦ ايـيت قـد     

إٕ  تٛد٘ ي٘ َجٌ: َٔ أْا ؟ َٔ أنٕٛ؟ َـا َُٗـيت؟ َـا ٖـٞ قُٝـٞ َٚعتكـداتٞ؟      

ًــ٢ اثــس ايجكافــ١ ايــيت  ظتــد اْــ٘ أنــد ع(، Erikson) املتتبــع يهتابــات إزٜهطــٕٛ

حتٝط باملساٖل  ي تهٜٛٔ ٖٜٛت٘، بٌ إٕ ايجكاف١ تـثثس عًـ٢ مجٝـع ارتؿـا٥ـ     

ايُٓا١ٝ٥ يًفسد دط١ُٝ ناْت أّ ْفط١ٝ. فاألطفاٍ ايرٜٔ ٜٓتُٕٛ جملتُعـات  

تػــذع زٚا ايعُــٌ اذتــس ي َٓــر ايؿــػس ٜــسٕٚ إٔ األطفــاٍ ايعــاًَني  ي َٗٓــ١  

ات منا٥ٝـ١ دطـ١ُٝ ناْـت    أضسِٖ أطفاٍ دٝدٕٚ ٚضٛف ٜتطُٕٛ ستُا بؿف

أّ ْفط١ٝ ختتًف عٔ األطفاٍ ايرٜٔ ٜٓتُٕٛ جملتُعات تسفض عٌُ األطفاٍ 

ٚجتسَــ٘ ٚتعتـــتٙ اْتٗانـــا ذتكـــٛم ايطفٛيــ١. فـــاجملتُع  اذتـــس ي قـــد ٜٓـــتر   

ــ١ املساٖكــ١          ــدِٜٗ ذنــا٤ سسنــٞ عــاٍ ٚزمبــا تٓتٗــٞ عٓــدِٖ َسسً أطفــاال ي

ُع ايرٟ ٜسفض عُـٌ  ضسٜعا ٜٚطبل يدِٜٗ االعتُاد ع٢ً ايٓفظ بعهظ اجملت

              األطفــــاٍ املبهــــس ٚايــــرٟ قــــد ٜٓــــتر َــــساٖكني َفهــــسٜٔ َٚتطــــٛزٜٔ عًُٝــــا  

 (.2004)عال١ْٚ، 

 

ٜعد ايتطٛز  ي ايطٓٛات األٚىل َٔ ايعُس، انت خطٛز٠ ٚأنجس أُٖٝ٘         

ٔ ايعُس ألْٗا تتكُٔ ايفرت٠ اذتسد١ اييت ٜطتطٝع َٓ٘  ي ايطٓٛات املتاخسٙ َ

املسبٕٛ فٝٗا تػهٌٝ ايطفٌ ع٢ً ايؿٛز٠ اييت ٜسٜدٕٚ، فُٝا ٜكاّٚ ايهباز ٖهرا 

ْٛع َٔ ايتػهٌٝ. اذ إ َسس١ً ايطفٛي١ املبهس٠ ١َُٗ يتعًِ ايهجري َٔ املٗاّ، 

نايًػ١ ٚغريٖا َٔ األَٛز امل١ُٗ اييت يٛ جتاٚشٖا ايطفٌ دٕٚ اصتاش 

ضتشاٍ اصتاشٖا  ي املطتكبٌ، أٚ قد ميهٔ اصتاشٖا ٚيهٔ بؿعٛب١ ٚقد تثدٟ ال

إىل إسباط ٚتػهٌٝ اجتاٖات ضًب١ٝ فُٝا بعد، نُا إٔ فرت٠ املساٖك١ تعد 

َسس١ً سسد١ أخس٣  ي سٝاٙ اإلْطإ، نٝف ال ٚفٝٗا تتػهٌ ٖٜٛت٘ ايٓفط١ٝ 

 (.2004)عال١ْٚ، 

، اذ فطس (Erikson) ىل إزٜهطٕٜٛٚعٛد ايفكٌ  ي ظٗٛز َفّٗٛ اهل١ٜٛ إ       

َٛقع ايتفاعٌ بني ايعٛاٌَ ايٓفط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ  ي تهٜٛٔ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ، 

ايرٟ ( Identity, Youth & Crisis -ٜٚعد نتاب٘ )اهل١ٜٛ: ايػباب ٚاألش١َ

مبجاب١ املسدع ايس٥ٝظ ٚاإلطاز املٓاضب يًتٓعري سٍٛ تهٜٛٔ  5846ْػسٙ عاّ 

 (.4، 2013 اهل١ٜٛ ٚتطٛزٖا )شاٜد،

ايتطٛز اإلْطاْٞ إىل مثإ َساسٌ َكٝفا ( Erikson)قطِ إزٜهطٕٛ         

بإ اإلْطإ  ي سٝات٘ ٜتعسض يهجري َٔ ايكػٛطات ٚايتشدٜات االدتُاع١ٝ 

اييت تفسقٗا عًٝ٘ املثضطات اييت تكع ع٢ً عاتكٗا َطثٚي١ٝ ايتٓػ١٦ 

ٖرٙ ايكػٛطات  االدتُاع١ٝ، ناألضس٠ ٚاملدزض١ ٚٚضا٥ٌ اإلعالّ. ٚتٓتر

َػهالت ظتب ع٢ً ايفسد  َٛادٗتٗا ٚسًٗا يهٞ ٜتطٛز ُٜٚٓٛ بػهٌ ؾشٞ 
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ٚضًِٝ. فهٌ َسس١ً َٔ َساسٌ ايتطٛز ايجُا١ْٝ اييت ٚؾفٗا ازٜهطٕٛ متجٌ 

(ع٢ً ايفسد إٔ ٜكّٛ Crisis( أٚ أش١َ )١َُٗDevelopmental task تطٛز١ٜ )

أٟ ١َُٗ أٚ أش١َ  ي  عًٗا َٚٛادٗتٗا. ٜٚعتكد ازٜهطٕٛ أٜكا بإ َٛاد١ٗ

أٜ٘ َسس١ً عُس١ٜ ٜثدٟ اىل ْتٝذتني ستتًُتني:  إَا إتكإ ٖرٙ امل١ُٗ 

ٚبايتايٞ فاْ٘ خاؾ١ٝ اظتاب١ٝ ٜتِ بٓاؤٖا  ي ايػخؿ١ٝ ٚعتدخ تطٛز إقا ي، 

ٚإَا عدّ إتكاْٗا )أٚ سٌ ٖرٙ امل١ُٗ بطسٜك١ غري َسق١ٝ ٚبايتايٞ فإ 

١ ددٜد٠ ضًب١ٝ ٜتِ دزتٗا  ي ايٓتٝذ١ ٖٞ تؿدع األْا; ٚيريو فاْ٘ خاؾٝ

غخؿ١ٝ ايفسد. ٜٚثند ازٜهطٕٛ إٔ ايٓذاا ٚإتكإ ١َُٗ تطٛز١ٜ  ي 

                      ي املسس١ً اييت تطبكٗا ُٓا١ٝ٥امل١ُٗ اي جتاٚشَسس١ً َا ٜعتُد ع٢ً 

 (.48 ،3001)أبٛ غصاٍ، 

إٔ َؿدز االقطسابات ايٓفط١ٝ ٖٛ ايؿـساعات  ( Freud)ٜس٣ فسٜٚد 

( مل ٜٓعــس يًُػــهالت (Ericksonًٛيــ١  ي ايطفٛيــ١، إال إٔ ازٜهطــٕٛ  غــري اح

اذتٝات١ٝ ٚأشَات ايساغد بأْٗا زتسد اْعهاع رتتات ٚشتاٚف ايطفٛي١. ٚقد 

ّٚضع ْعس١ٜ ايُٓٛ ايتشًًٝٝـ١ ايٓفطـ١ٝ ٚطـسا منٛذدـا غـاَال ملساسـٌ اذتٝـا٠،        

د٠ ٚستــ٢ سٝـح ٜٛادــ٘ ايفـسد طبكــا يـريو  ي مثاْٝــ١ أشَـات منا٥ٝــ١، َٓـر ايــٛال     

، نُا ٜػري (3050، نٛشٕاملٛت َُٗات َٚػهالت أضاض١ٝ يًٛدٛد اإلْطاْٞ )

 (.5ادتدٍٚ زقِ )

 األشَات ايُٓا١ٝ٥ َٓر ايٛالد٠ ٚست٢ املٛت (1ددٍٚ )

 فاع١ًٝ األْا املهتطب١ أش١َ ايُٓٛ ايعُس

       ايجك١   اْعداّ َكابٌ ايجك١ ايط١ٓ األٚىل

 Trust Vs. Mistrust                                  

 األٌَ       

  Hope 

 االضتكالٍ َكابٌ ايػو أٚ ارتذٌ ايط١ٓ ايجا١ْٝ

Autonomy Vs. Shame and Doubt 

 اإلزاد٠                        

Will 

ايطفٛي١ 

 املبهس٠

 Intuitive                         املبادز٠  ي َكابٌ ايػعٛز بايرْب 

Vs. Guilt                                
                                                 

ايػسق١ٝ      

Purpose 

ايطفٛي١ 

 املتٛضط١

 املجابس٠ َكابٌ ايػعٛز بايٓكـ

Industry Vs. Inferiority             
                                                                 

ايهفا١ٜ   

Competence 

 ١ٜٖٛ األْا )اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ( َكابٌ اقطساب اهل١ٜٛ املساٖك١

Ego Identity Vs. Role Confusion                      
    

 Fidelityايتفاْٞ         

 ايػباب
 Intimacy                                            األيفـ١ َكابـٌ ايعصيـ١     

Vs. Isolation 

 Love   اذتب           

 أٚاضط ايعُس
 .Generativity Vsاإلْتادٝـــــ١ َكابـــــٌ ايسنـــــٛد    

Stagnation 

 

 Careاالٖتُاّ          

 أٚاخس ايعُس
 Integrity Vs. Despairايتهاٌَ َكابٌ ايٝأع              

 

 Wisdomاذته١ُ        

 (Erickson, 5818,5862,5864)املؿدز:     



 د. متازٙ ْؿري                ف٢ داَع١ دسؽ ا٥د٠ يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايط
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 –سًيت املساٖك١ ٚايػباب  ُتعٗس بعد ْفطٞ َٔ ْاس١ٝ أخس٣ فإ َس       
ادتُاعٞ طسف٘ االظتابٞ ٖٛ حتكٝل اهل١ٜٛ، ٚطسف٘ ايطًيب ٖٛ اقطساب 

؟ ٖٚٓا ٜعٝؼ اهل١ٜٛ. ٚ ي ٖرٙ املسس١ً ٜتطا٤ٍ ايفسد َٔ ٖٛ؟ َٚٔ ضٝهٕٛ

أش١َ ؾساع بني حتكٝل اهل١ٜٛ ٚاقطسابٗا. ٚاألفساد ايرٜٔ ٜعٝػٕٛ ٖرٙ 

َعسفتِٗ يرٚاتِٗ بٛقٛا، أٚ عدّ َعسف١  األش١َ ٜعإْٛ فٝٗا َٔ عدّ

يٓفط٘  ي ايٛقت اذتاقس أٚ َا ضٝهٕٛ عًٝ٘  ي املطتكبٌ. فٝػعس  ساٖلامل

 (.3008بايكٝاع ٚايتبع١ٝ ٚادتٌٗ مبا ظتب إٔ ٜفعً٘ ٜٚثَٔ ب٘ )َاسٞ، 

إٔ اإلسطاع باهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٜعطٞ ( Mussen)ٜٚعتت َطني          

يتُٝص، ٚن١ًُ ايتفسد تتكُٔ استٝادات عامل١ٝ املساٖكني إسطاضا بايتفسد ٚا

يتشكٝل ايػخـ يرات٘ نػخـ شتتًف عٔ اآلخسٜٔ، ٚال ٜهرتخ 

 (.Mussen, 5848مبػازن١ ايٓاع  ي ٖٛاٜاتِٗ ٚقُِٝٗ ٚاٖتُاَاتِٗ )

ايعدٜد َٔ األض١ً٦  ساٖلبأْٗا تٓاٍٚ امل (Olson)ٜٚس٣ اٚيطٕٛ        

 ي نٕٛ ايفسد إْطاْا ٜطع٢ إىل ايفًطف١ٝ سٍٛ ذات٘، تعٗس ٖرٙ األض١ً٦ 

 .(Olson, 3008) حتكٝل تٛاشْ٘ ايٓفطٞ ٚايسقا عٔ ذات٘
إٕ املساٖل ايرٟ عتاٍٚ َعسف١ ذات٘ ٚحتدٜد أدٚازٙ االدتُاع١ٝ َٚتابع١       

تعًُٝ٘ ٚحتدٜد أٖداف٘ املطتكب١ًٝ ٚغعٛزٙ باالغرتاب ٚايكًل فٗٛ ٜٛاد٘ أش١َ 

 ١ٜٖٛ ْفط١ٝ.

أش١َ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ بأْٗا: ساي١ ( Erickson)ٚقد عسف إزٜهطٕٛ       

َثقت١ َٔ غعٛز املساٖل بايكٝاع ٚايتبع١ٝ ٚايٝأع، غتتت فٝٗا املساٖل عددا 

َٔ ارتٝازات قبٌ إٔ ًٜتصّ بأٖداف ٚاجتاٖات ستدد٠. ٚيكد سدد إزٜهطٕٛ 

Erickson))  .َٛاقٝع يًتطٛز ميهٔ إٔ تهٕٛ ستٛزًا ألش١َ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ

١ٓٗ، ٚاييت تعد َٝص٠ ادتُاع١ٝ ٚتعبريًا عٔ غخؿ١ٝ ايفسد. ناختٝاز امل

ٚأض١ً٦ أخس٣ تتكُٔ ايطًٛى االدتُاعٞ املٓاضب بايٓطب١ يًدٚز املستبط 

إٔ  (Marcia)بادتٓظ، ٚاختٝاز ايػسٜو َٔ ادتٓظ اآلخس. ٜٚس٣ َازضٝا 

دص٤ًا َٔ ع١ًُٝ تػهٌٝ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٜتكُٔ االضتكالٍ عٔ ايٛايدٜٔ، 

َٔ خٝاالت ايطفٛي١، ٚإٔ ٜؿبح ايفسد قادزًا ع٢ً االختٝاز بني  ٚايتكًٌٝ

ايبدا٥ٌ ٚإٔ ٜهٕٛ يدٜ٘ ايتصاَات ثابت١، ٚتهٕٛ ٖرٙ االيتصاَات  ي اجملاالت اييت 

ضابكًا تعد أضاض١ٝ يتػهٌ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ    (Erickson)أغاز إيٝٗا إزٜهطٕٛ 

 (.3050)نٛشٕ ،

ىل إٔ ســاالت اهلٜٛــ١ ايٓفطــ١ٝ ُٖــا:  ( إ(Ericksonنُــا أغــاز إزٜهطــٕٛ         

ــ١   ــل اهلٜٛـ ــ١  Identity Achievementحتكٝـ  Identity، ٚاقـــطساب اهلٜٛـ

Diffusion إال إٔ َازضـــٝا .Marcia) أقـــاف ســـايتني ٜكعـــإ بـــني اذتـــايتني )

                                                                   ( Moratoriumايطـــــــــــــــــــــابكتني ُٖٚـــــــــــــــــــــا: تعًٝـــــــــــــــــــــل ايكـــــــــــــــــــــساز )   

 :ٖٚٞ (Bourne,5814)، (Identity Foreclosure، اْػالم اهل١ٜٛ )

اٚال: ساي١ حتكٝل اهل١ٜٛ فٗٞ تعين إٔ ايػخـ قد َس  ي فرت٠ أش١َ ٚنّٕٛ 

ايتصاَات ثابت١ ْطبًٝا ضتٛ االختٝاز املٗين، أٚ املعتكد االٜدٜٛيٛدٞ ضٛا٤ً ايدٜين 

از ايٓػاط ايرتٚظتٞ، أٚ اختٝاز أٚ ايطٝاضٞ، أٚ اختٝاز غسٜو اذتٝا٠، أٚ اختٝ

منط فًطف١ اذتٝا٠ املٓاضب. َٚٔ املُهٔ ددًا إٔ ٜهٕٛ االختٝاز ايٓٗا٥ٞ ي٘ 
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َػاٜسًا يسغبات ايٛايدٜٔ. َٚع األخر بعني االعتباز االعتكادات اإلٜدٜٛيٛد١ٝ 

ُٜعٝد تكِٝٝ ختات٘ ايطابك١ يًٛؾٍٛ إىل سًٍٛ  فإٕ ايفسد  ي ٖرا املطت٣ٛ 

يكٝاّ  ي ايٓػاط املال٥ِ ي٘. نُا إٔ ايفسد قد ٜهٕٛ ستككًا جتعً٘ سسًا  ي ا

 هلٜٛت٘ ايٓفط١ٝ  ي داْب دٕٚ غريٙ َٔ ادتٛاْب األخس٣.

ثاْٝا: ساي١ تعًٝل ايكساز إٔ ايفسد ميس سايًٝا  ي فرت٠ أش١َ ٚيٝظ يدٜ٘ 

ايتصاَات ٚاقش١، يهٓ٘ ٜتُٝص عٔ األفساد ايرٜٔ يدِٜٗ اقطساب ١ٜٖٛ 

يتصاَات أٟ أْ٘ َػػٍٛ ايباٍ أٚ َٗتِ بريو. ٚإٕ بهفاس٘ ايٓػط يعٌُ ا

ايسغبات ايٛايد١ٜ تبك٢ ١َُٗ بايٓطب١ ي٘ يهٓ٘ عتاٍٚ ايٛؾٍٛ إىل سٌ 

 تٛفٝكٞ ٜتٛضط بني ايسغبات ايٛايد١ٜ َٚتطًبات اجملتُع ٚقدزات٘ ايرات١ٝ.

ثايجا: ساي١ اْػالم اهل١ٜٛ فٝػري إىل األغخاف ايرٜٔ مل غتتٚا األش١َ َٚع 

ايتصاَات ثابت١ ْطبًٝا. ِٖٚ ٜطريٕٚ ٚفل َا غتطط٘ اآلخسٕٚ هلِ  ذيو يدِٜٗ

أٚ َا ٜكؿدْٚ٘ هلِ ٚإٕ اعتكاداتِٗ أٚ افتكادِٖ يالعتكادات ٖٛ ْتٝذ١ 

إلمياِْٗ بٛد١ٗ ْعس ستدد٠ ٖٚٞ ٚد١ٗ ْعس ٚايدِٜٗ، ٚإٕ مجٛدًا ميٝص 

غخؿٝتِٗ فإذا ٚاد٘ أسدِٖ ٚقعًا تهٕٛ فٝ٘ ايكِٝ األب١ٜٛ غري َال١ُ٥ 

 ٘ عٓدٖا ٜػعس بايتٗدٜد .يكُٝ

زابعا: ساي١ اقطساب اهل١ٜٛ ٜػري إىل ايػخـ ايرٟ مل ٜتخر قسازًا بػإٔ 

االختٝاز املٗين، أٚ املعتكد االٜدٚيٛدٞ، ٖٚٛ غري َٗتِ ٚيٝظ يدٜ٘ ايكدز٠ ع٢ً 

 اختاذ ايكساز  ي زتاالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ املختًف١.

 اذتاالت األزبع١ ي١ًٜٛٗ ٚع٢ً ايسغِ َٔ اغرتاى ايبػس ناف١  ي           

إال إٔ نٌ فسد ي٘ مسات٘ ايػخؿ١ٝ ارتاؾ١ ب٘ اييت ٜهتطبٗا َٔ ب٦ٝت٘ أٚ 

ٜسثٗا َٔ ٚايدٜ٘. ٖٚرا َا أند عًٝ٘ بٝادٝ٘ َٔ أ١ُٖٝ دٚز ايٛزاث١ نُا اْ٘ 

مل ٜػفٌ دٚز ايتفاعٌ االدتُاعٞ َع األفساد اآلخسٜٔ َٔ َعًُني ٚآبا٤ ٚزفام 

إدزاى ايطفٌ إٔ ٖٓاى ٚدٗات ْعس شتتًف١ عٔ ملا يريو َٔ دٚز فاعٌ  ي 

ٚد١ٗ ْعسٙ. مما ٜطاعدٙ  ي ايتشسز َٔ ايتُسنص سٍٛ ايرات ٚزؤ١ٜ ايعامل 

َٔ داْب ٚاسد فكط، ألْ٘ يٛ بكٞ  ي َسس١ً ايتُسنص سٍٛ ايرات فطٝؿبح 

غخؿٝا داَد ايتفهري َتعؿبا يسأٜ٘ فكط فٗٛ ال ٜس٣ ايعامل إال َٔ َٓعٛز 

 (Bang, 30085)ٚاسد 

ٚع٢ً َا ٜبدٚ فإ ايػعٛز ايطًِٝ باهل١ٜٛ ٖٛ غ٤ٞ غدٜد ايتعكٝد،         

ٜٚتػر٣ َٔ َؿادز َتٓٛع١: َٔ ايؿش١ ْٚػاطات ادتطِ، َٚٔ ايػعٛز 

بايتذرز باألضس٠ ٚ ي االعرتاف ايرٟ طتتٙ  ي عالقاتٓا ارتاؾ١ ٚأدٚازْا 

دا إ ايعا١َ َٔ َتاْ٘ قٓاعاتٓا ٚقُٝٓا. نريو  ميهٔ يألَٛز املختًف١ د

عدّ ايهُاٍ ادتطُٞ، ْكـ ايتعًِٝ املدزضٞ، ايعالقات  –تصعصع ٖٜٛتٓا 

األضس١ٜ املكطسب١. فهٝف ٜفرتض يًُس٤ إ ٜؿف غ٤ٞ بؿٛز٠ اقسب ٖٛ 

ْفطٞ ٚدطُٞ ٚادتُاعٞ  ي ايٛقت ْفط٘، ٚميهٔ إ ٜهٕٛ غعٛزٟ َٚا قبٌ 

ت غعٛزٟ ٚال غعٛزٟ، َس٠ ٜبدٚ َجٌ ع١ًُٝ داز١ٜ َٚس٠ َجٌ ؾٛز٠ عٔ ايرا

َٚس٠ ْسدط١ٝ ض١ًُٝ، غ٤ٞ ميٓشٓا غعٛز بايجبات َٚع ذيو فٗٛ ْفط٘ 

 .(88: 3050خاقع يًتػري )نٛشٕ ،
 

 

 



 د. متازٙ ْؿري                ف٢ داَع١ دسؽ ا٥د٠ يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 125 

 

 

 

 

تٓاٚيت بعض ايدزاضات ايطابك١ َٛقٛع اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٚعالقتٗا بعدد َٔ 

املتػريات ضٛا٤ ناْت ايسعا١ٜ ايٛايد١ٜ، ايطًٛى ايطٟٛ ٚغري ايطٟٛ، 

 ات ايُٓا١ٝ٥، ايطًٛى ايعدٚاْٞ ٚاملٌٝ يًعٓف، ٖٚٞ ناآلتٞ:ايتعؿب، املطاز

اييت ٖدفت إىل اضتكؿا٤ ايعالق١ بني إدزاى  (5888)دزاض١ ايسبابع١          

أضًٛب ايسعا١ٜ ايٛايد١ٜ ٚمنٛ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٚادتٓظ يد٣ طًب١ داَع١ 

ا. طايبا ٚطايب١ مت اختٝازِٖ عػٛا٥ٝ( 314)َثت٘. تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ 

ٚاضتخدَت  ي ايدزاض١ أداتني ُٖا َكٝاع ايؿٛز٠ املعسب١ املختؿس٠ ملكٝاع 

غٝفس يكٝاع املُازضات ايٛايد١ٜ نُا ٜدزنٗا األبٓا٤/ايبٓات، ٚايؿٛز٠ 

املعسب١ ملكٝاع اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ نُا ٜكدزٖا األفساد أْفطِٗ، ٚاييت 

ٚقاّ ايباسح  اضتخًؿٗا " ادَص ٚبٕٓٝٛ ٖٚ٘ " بٓا٤ً ع٢ً ضًط١ً َٔ ايدزاضات،

بتعسٜبٗا ٚتطٜٛسٖا يتال٤ّ ايب١٦ٝ األزد١ْٝ. ٚقد تٛؾٌ ايباسح إىل ْتا٥ر َٔ 

أبسشٖا إٕ ٖٓايو شٜاد٠ تؿاعد١ٜ  ي َتٛضطات أمناط اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ، فكد 

ٚدد إ َتٛضط عالَات ايطًب١ ع٢ً حتكٝل اهل١ٜٛ ٚتعًٝل ايكساز أع٢ً َٔ 

 قطسابٗا.َتٛضط عالَاتِٗ  ي منطٞ اْػالم اهل١ٜٛ ٚا

دزاض١ ٖدفت إىل تٓاٍٚ أش١َ ( 3003)ٚقد أدس٣ ايطسغاٟٚ             

اهل١ٜٛ يد٣ األسداخ ادتاضتني َكاز١ْ باألضٜٛا٤  ي ستافعات غص٠. تهْٛت 

ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ زتُٛعتني: األٚىل ع١ٓٝ ادتاضتني ٚتػٌُ مجٝع 

١ بػص٠ األسداخ ادتاضتني املٛدعني  ي َثضط١ ايسبٝع يًسعا١ٜ االدتُاعٝ

. أَا اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ٚاييت متجٌ األضٜٛا٤ ايبايؼ عددِٖ (21)ٚايبايؼ عددِٖ 

، ٚمت اختٝازِٖ عػٛا٥ٝا. قاّ ايباسح باضتخداّ أدٚات قٝاع تتُجٌ (500)

مبكٝاع أش١َ اهل١ٜٛ ايرٟ قاّ ايباسح بتطٜٛسٙ. ٚناْت ابسش ايٓتا٥ر اييت 

ادتاضتني ٚاألضٜٛا٤ فُٝا  تٛؾًت إيٝٗا ايدزاض١ ٖٞ ٚدٛد فسٚم داي١ بني

ٜتعًل بايدزد١ ايه١ًٝ ي١ًٜٛٗ ايرات١ٝ، َسس١ً ادتٗد َكابٌ ايػعٛز 

بايٓكـ، َسس١ً اهل١ٜٛ َكابٌ غُٛض ايدٚز، َسس١ً األيف١ َكابٌ ايعصي١ 

 ٚذيو يؿاحل زتُٛع١ األضٜٛا٤.

بدزاض١  ي بسٜطاْٝا ٖدفت ايهػف  (Gamm, 3004)نُا ٚقاّ داّ          

يٓفط١ٝ ٚايٛسد٠ ايٓفط١ٝ ٚايتعؿب يد٣ ْٛعني َٔ املساٖكني، عٔ اهل١ٜٛ ا

ايٓٛع األٍٚ ٜعٝػٕٛ َع أضسِٖ  ي سني إ ايٓٛع ايجاْٞ ال ٜعٝػٕٛ َع أضسِٖ. 

َساٖكا ٜعٝػٕٛ ( 10)َساٖل َٚساٖك١ َِٓٗ ( 500)تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ 

 ي دٚز ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ ٚباقٞ ايع١ٓٝ ٜعٝػٕٛ َع أضسِٖ. اضتخدَت 

ايدزاض١ َكٝاع اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ َٚكٝاع تكدٜس ايرات َٚكٝاع ايتعؿب، 

أظٗست ْتا٥ر ايدزاض١ ٚدٛد فسٚم ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥  ي ايػعٛز بايٛسد٠ 

ايٓفط١ٝ ٚممازض١ ايتعؿب ايكا٥ِ ع٢ً ايعٓف املٛد٘ قد اآلخسٜٔ بني 

ايرنٛز ٚاإلْاخ سٝح ناْت اإلْاخ أنجس غعٛزا بايٛسد٠ ايٓفط١ٝ فُٝا 

 ٕ ايرنٛز أنجس تعؿبا.نا

إىل تٓاٍٚ أبعاد ايطًٛى ايعدٚاْٞ  (3008)ٖٚدفت دزاض١ َاسٞ         

ٚعالقت٘ بأش١َ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ يد٣ ايػباب ادتاَعٞ. تهْٛت ايع١ٓٝ َٔ 



     2016ادتص٤ األٍٚ(      -اجملًد ايطادع ٚايعػسٕٚ     )ايعدد ايطادع                 زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ
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ادتصا٥س، تساٚست أعُازِٖ  –طايبا ٚطايب١ َٔ نًٝات داَع١ بات١ٓ  (330)

ٝاع متجًت بتطبٝل َكٝاع ض١ٓ. ٚاضتخدَت ايدزاض١ أدٚات ق 33 -51بني 

(. ٚقد ناْت ابسش ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا ايدزاض١ إٔ Marciaَازضٝا )

ٖٓاى اختالف بطٝط  ي أبعاد ايطًٛى ايعدٚاْٞ. ٚتعين اْ٘ عٓدَا ٜستفع 

اْفعاٍ ايػكب ٚايعدا٠ٚ عٓد ايػباب ادتاَعٞ َٔ ادتٓطني، ٜٓخفض ايػعٛز 

ايعدا٠ٚ بػعٛز ايفسد باإلسباط بتشكٝل اهل١ٜٛ، ٚتستبط َػاعس ايػكب ٚ

 ٚاذتسَإ َٔ إغباع سادات٘.

ٖدفت ايدزاض١ إىل ايٛقٛف ع٢ً املطازات  (3008) ٚ ي دزاض١ ايعُسٟ         

ايُٓا١ٝ٥ ألمناط اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ يد٣ األفساد  ي اجملتُع األزدْٞ ٚاييت 

تؿفٗا نٌ َٔ ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ عٓد َازضٝا ٚأمناط اهل١ٜٛ عٓد 

فسدا َٔ ( 5441)ريٚشْطهٞ. َٔ ادٌ ذيو مت اخر ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ ب

ض١ٓ فُا فٛم،  10ض١ٓ إىل  53أفساد اجملتُع األزدْٞ، ترتاٚا أعُازِٖ َا بني 

زٚعٞ  ي اختٝازِٖ متجًِٝٗ ملتػريات ادتٓظ ٚايعُس ٚاذتاي١ االدتُاع١ٝ 

ٞ قدز َٚهإ ايطهٔ ٚاملطت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚامل١ٓٗ ٚايتخؿـ األنادمي

اإلَهإ. ٚاضتخدَت  ي ايدزاض١ أدٚات قٝاع متجًت مبكٝاع 

. ٚقد ناْت ابسش ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا ايدزاض١ ٚدٛد (Marcia)َازضٝا

عالق١ بني نٌ َٔ زتاالت اهل١ٜٛ األٜدٜٛيٛد١ٝ ٚاهل١ٜٛ االدتُاع١ٝ نٌ 

 ع٢ً سد٠ َع أمناط اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ.

دزاض١ بعٓٛإ َطتٜٛات اهل١ٜٛ ٚاذته١ُ ( Beaumont, 3008)ٚقاّ بٝاَْٛت 

ايػخؿ١ٝ ستاٚي١ يًهػف عٔ ساالت اهل١ٜٛ ٚعالقتٗا باذته١ُ. تهْٛت 

                          َٔ طًب١ ادتاَع١ تساٚست أعُازِٖ بني( 230)ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ 

ٚقد اضتخدَت ايدزاض١ َكٝاع اهل١ٜٛ املٛقٛع١ٝ َٚكٝاع  (54-38)

ٝاع اذته١ُ. أظٗست ْتا٥ر ايدزاض١ عٔ ٚدٛد عالق١ ايطعاد٠ ايػه١ًٝ َٚك

ازتباطٝ٘ داي١ بني اصتاش اهل١ٜٛ ٚمنٛ َطت٣ٛ اذته١ُ يد٣ أفساد ايع١ٓٝ، نُا 

 نػفت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛد ازتباط بني حتكٝل ضعاد٠ ايفسد ٚمنٛ اذته١ُ.

دزاض١ ٖدفت ايهػف عٔ ساالت اهل١ٜٛ ( 3050)نُا أدس٣ ايعجا١َٓ        

قتٗا ببعض املػهالت ايطًٛن١ٝ يد٣ طًب١ َدازع قكا٤ ايٓفط١ٝ ٚعال

( 881) سٝفا. ٚاضتخدَت ايدزاض١ ع١ٓٝ َٔ َدازع قكا٤ سٝفا َه١ْٛ َٔ
طايبا ٚطايب١ طبل عًِٝٗ َكٝاع اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ املٛقٛعٞ. أظٗست ْتا٥ر 

ايدزاض١ إٔ ساي١ االصتاش دا٤ت  ي املستب١ األٚىل غٝٛعا يد٣ أفساد ايع١ٓٝ، 

٤ت ساي١ اقطساب اهل١ٜٛ  ي املستب١ األخري٠ يد٣ أفساد ايع١ٓٝ نُا بُٝٓا دا

أظٗست ايٓتا٥ر ٚدٛد اختالف داٍ إسؿا٥ٞ  ي ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٜعص٣ 

 يًذٓظ ٚنإ االختالف يؿاحل ايرنٛز.

بدزاض١ ٖدفت عٔ ايهػف عٔ ( Webster, 3050)نُا ٚقاّ ٜٚبطس       

فظ ادتُاع١ٝ االظتاب١ٝ يد٣ ع١ٓٝ َٔ ايعالق١ بني اذته١ُ ٚبني ايكِٝ ايٓ

طايبا ٚطايب١ مت اختٝازِٖ  (65)طالب ادتاَعات. تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ 

عػٛا٥ٝا َٔ داَع١ فاْهٛفس ايهٓد١ٜ. اضتخدَت ايدزاض١ َكٝاع منط 

اهل١ٜٛ ايػخؿ١ٝ. ٚأغازت ايٓتا٥ر ٚدٛد عالق١ ازتباطٝ٘ بني اذته١ُ ٚبني 

 اهل١ٜٛ احكك١ يدِٜٗ.



 د. متازٙ ْؿري                ف٢ داَع١ دسؽ ا٥د٠ يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايط
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ايهػف عٔ عالق١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ  (3052)ٖٚدفت دزاض١ شاٜد       

ٚايتخؿـ. إذ تهْٛت ع١ٓٝ  ٓٛعباذته١ُ ٚايتعؿب  ي ق٤ٛ َتػريٟ اي

طايبا ٚطايب١، اختريٚا بايطسٜك١ ايعػٛا١ٝ٥ َٔ مجٝع  (688)ايدزاض١ َٔ 

نًٝات داَع١ املًو ضعٛد. ٚاضتخدَت ايدزاض١ َكٝاع اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ " 

                     ٖٚ٘". أظٗست ْتا٥ر ايدزاض١ إٔ ساي١ اصتاش اهل١ٜٛ دا٤تآلدَص ٚبٕٝٓٛ 

 ي املستب١ األٚىل تًتٗا ساي١ تعًٝل ايكساز ثِ ساي١ اْػالم اهل١ٜٛ  ي سني 

 دا٤ت ساي١ اقطساب اهل١ٜٛ باملستب١ األخري٠.

إىل َعسف١ أثس منط اهل١ٜٛ  (3058)نُا ٖٚدفت دزاض١ ْؿري         

املٌٝ إىل ايعٓف يد٣ طًب١ داَع١ ايريَٛى. تهْٛت ع١ٓٝ  ايٓفط١ٝ  ي

طايبا ٚطايب١ َٔ داَع١ ايريَٛى، مت اختٝازِٖ  (832)ايدزاض١ َٔ 

بايطسٜك١ املتٝطس٠. اضتخدَت  ي ٖرٙ ايدزاض١ َكٝاع أمناط اهل١ٜٛ 

                      ( Adams & Bennion & Huh) ايٓفط١ٝ ايرٟ أعدٙ ادَص ٚبٕٝٓٛ ٖٚ٘

بٓا٤ ع٢ً ضًط١ً َٔ ايدزاضات اييت قاَٛا بٗا ع٢ً ٖرا املكٝاع   (5848)عاّ ي 

 (5888)، ٚقاّ ايسبابع١ (Marcia 5866,)ٚأضاض٘ املكاب١ً اييت ٚقعٗا َازضٝا 
بتعسٜب٘ يٝٓاضب ايب١٦ٝ األزد١ْٝ. ناْت ابسش ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا 

٢ أع٢ً ٝل اهل١ٜٛ عًحتكايدزاض١ ٖٞ: بايٓطب١ يًُبعد االدتُاعٞ فكد سؿًت 

بأد٢ْ  اْػالم اهل١ٜٛبُٝٓا دا٤  اقطساب اهل١ٜٛ،ٚتعًٝل ايكساز، ، ثِ تهساز

سؿًت حتكٝل اهل١ٜٛ إٔ تهساز. اَا بايٓطب١ يًُبعد اإلٜدٜٛيٛدٞ فكد تبني 

 اقطساب اهل١ٜٛ ٚ تعًٝل ايكساز، بُٝٓا دا٤اْػالم اهل١ٜٛ، ثِ  ع٢ً أع٢ً تهساز،

 .بأد٢ْ تهساز

 

اضتخدّ ايدزاض١ َكٝاع اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ آلدَص ٚبٕٝٓٛ ٖٚ٘. أظٗست         

ْتا٥ر ايدزاض١ إٔ ساي١ حتكٝل اهل١ٜٛ دا٤ت  ي املستب١ األٚىل تًتٗا ساي١ 

تعًٝل ايكساز ثِ ساي١ اقطساب اهل١ٜٛ  ي سني دا٤ت ساي١ اْػالم اهل١ٜٛ 

ايدزاضات ايطابك١ إٔ اجملتُعات اييت  ٜٚتكح َٔ اضتعساض باملستب١ األخري٠.

طبكت عًٝٗا ايدزاضات ايطابك١ ناْت ع٢ً طًب١ ادتاَعات، ٚتتػاب٘ 

ايدزاض١ اذتاي١ٝ َع ايدزاضات ايطابك١  ي طبٝع١ َٛقٛعٗا َٚٓٗذٗا سٝح 

اعتُدت املٓٗر ايٛؾفٞ ايتشًًٝٞ. ٚتتفل ايدزاض١ اذتاي١ٝ َع دزاض١ نٌ 

                 ، (3050)، ٚدزاض١ ايعجا١َٓ (3008)ْٛت دزاض١ بٝاَ ،(5888)َٔ ايسبابع١ 

 ي إٔ ايدزاضات مجٝعٗا مت  (3058)ٚدزاض١ ْؿري  ،(3052)ٚ دزاض١ شاٜد 

تطبٝكٗا ع٢ً طًب١ ادتاَعات بٗدف تكؿٞ َػهالتِٗ، نُا إٔ ْتا٥ر 

ايدزاضات ناْت َتػاب١ٗ ْٛعا َا،  ي إ ساي١ حتكٝل اهل١ٜٛ ٖٞ اييت دا٤ت 

ألٚىل. بُٝٓا ختتًف ايدزاض١ اذتاي١ٝ عٔ ايدزاضات ايطابك١  ي  ي ايدزد١ ا

تٓاٚهلا ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ إلزٜهطٕٛ بػهٌ عاّ، نُا اْٗا تٓاٚيت ايبعد 

االدتُاعٞ ايرٟ عتتٟٛ ع٢ً أزبع زتاالت :ايؿداق١، ٚاختٝاز ايٓػاط 

 ، ٚاختٝاز غسٜو اذتٝا٠.ٓٛعايرتٚعتٞ، ٚايدٚز املستبط باي



     2016ادتص٤ األٍٚ(      -اجملًد ايطادع ٚايعػسٕٚ     )ايعدد ايطادع                 زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ
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يدزاضات ايطابك١ تٓاٚيت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٚعالقتٗا بايطًٛى إذ إ اغًب ا

، (3008)ايعدٚاْٞ  اٚ مبٍٝٛ ايػباب ادتاَعٞ ضتٛ ايعٓف ندزاض١ َاسٞ 

 .(3058)، ٚدزاض١ ْؿري (3050)ٚدزاض١ ايعجآَ٘ 
 

تبًٛزت َػه١ً ايدزاض١ َٔ خالٍ َسادع١ األدب ايٓعسٟ            

ٚبايتشدٜد ايٓعس١ٜ ايٓفط١ٝ االدتُاع١ٝ اييت قدَٗا  ٚايدزاضات ايطابك١

، ٖٚٞ ْعس١ٜ تؿف تطٛز ايػخؿ١ٝ َٔ خالٍ سٌ (Erikson)ازٜهطٕٛ 

ضًط١ً َٔ املُٗات ايتطٛز١ٜ، نُا ٚإ سٌ املُٗات ايطابك١ ٜصٚد بأضاع 

 (.3001َٚٓطًل يًتٓبث عٌ املُٗات ايتطٛز١ٜ ايالسك١ )ابٛ غصاٍ، 

( بإ غخؿ١ٝ ايفسد تتػهٌ  ي نٌ املساسٌ Eriksonٜٚس٣ ازٜهطٕٛ)         

ايعُس١ٜ اييت ٜعٝػٗا اإلْطإ َٔ ايٛالد٠ ٚست٢ ايسغد املتأخس، ٜٚثند إ 

ايٓذاا ٚإتكإ ١َُٗ تطٛز١ٜ  ي َسس١ً َا ٜعتُد ع٢ً إتكإ امل١ُٗ 

 (.3052  ،ايتطٛز١ٜ  ي املسس١ً اييت تطبكٗا )شاٜد

ٓا٤ سٝات٘، يعدد نبري َٚتالسل نريو ٜس٣ إٔ اإلْطإ ٜتعسض أث         

َٔ ايكػٛط االدتُاع١ٝ اييت تفسقٗا عًٝ٘ املثضطات االدتُاع١ٝ املختًف١: 

نايبٝت ٚاملدزض١ ٚادتريإ ٚغري ذيو. ٚتػهٌ ٖرٙ ايكػٛط االدتُاع١ٝ 

( Ericksonَػهالت ٜتٛدب ع٢ً اإلْطإ سًٗا، يريو اقرتا ازٜهطٕٛ )

ٖرٙ املػهالت. ٚع٢ً اإلْطإ إٔ ( يهٌ ٚاسد٠ َٔ Crisisَؿطًح "أش١َ" )

ٜعٌُ داٖدا ع٢ً سٌ ٖرٙ األشَات سال اظتابٝا ست٢ ٜطتُس  ي تطٛزٙ ايطًِٝ 

 (.3008)عالْٚ٘، 

 َٔ ٖٓا دا٤ت َػه١ً ايدزاض١ سٝح السعت ايباسج١ َٔ خالٍ عًُٗا         
 ي ايتدزٜظ إٔ بعض ايطًب١ ٜكطسٕٚ يًعٌُ ظاْب دزاضتِٗ ادتاَع١ٝ 

االقتؿاد١ٜ ايؿعب١ اييت ميسٕٚ بٗا، ٚزغِ اتطاع ظاٖس٠  ملٛاد١ٗ ايعسٚف

ايطًب١ ايرٜٔ ٜعًُٕٛ باإلقاف١ اليتصاَِٗ بايدزاض١، إال إٔ األنادميٝني 

ال ٜػهٌ َػه١ً. نُا اْ٘ ٜٛدد بعض ادتاَعات تطاعد ٜسٕٚ إ عٌُ ايطًب١ 

ٚتطاْد طًبتٗا  ي سٌ األشَات اييت ٚتٛادِٗٗ بتٛفري فسف اذتؿٍٛ ع٢ً 

َٗٔ تطاعدِٖ  ي تٛفري َا ًٜصَِٗ، ٚبايتايٞ عتؿًٕٛ ع٢ً حتكٝل اهل١ٜٛ. 

الٕ اغًب طًب١ ادتاَعات ٜعًُٕٛ  ي ١َٓٗ َا، باإلقاف١ اليتصاَِٗ 

         ستبط بػسٜو اذتٝا٠.بايدزاض١، ٚبعكِٗ َ
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. َا ٖٞ ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايطا٥د٠ يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 1

  ي داَع١ دسؽ؟

بني  (a ≤ 0.05)ٌٖ ٜٛدد فسٚم داي١ إسؿا٥ًٝا عٓد َطت٣ٛ ايدالي١ . 2

١ٜ ايٓفط١ٝ ٚفكا ملتػريات ايدزاض١: املتٛضطات اذتطاب١ٝ ذتاالت اهلٛ

 ، ٚايعٌُ، ٚاذتاي١ االدتُاع١ٝ؟ٓٛعاي

 

حتدٜد ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايطا٥د٠ يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ     .1

 ايرتب١ٜٛ  ي داَع١ دسؽ؟

ايهػف عٔ إذا ناْت ٖٓاى فسٚم بني املتٛضطات اذتطاب١ٝ ذتاالت  .2

 ، ايعٌُ، اذتاي١ االدتُاع١ٝ؟ٓٛعايط١ٝ ٚفكا ملتػريات: اهل١ٜٛ ايٓف

 تتُتع ايدزاض١ بأ١ُٖٝ ْعس١ٜ ٚأخس٣ ع١ًُٝ ْٛقشٗا ناآلتٞ:

 

 

 

تهُٔ األ١ُٖٝ ايٓعس١ٜ هلرٙ ايدزاض١  ي سداث١ َٛقٛعٗا، ٚاذتاد١ 

عًِ ايٓفظ بٗرا يًبشح فٝٗا، نُا إٔ ٖرٙ ايدزاض١ قد تطاِٖ  ي إثسا٤ َٝدإ 

ايٓٛع َٔ ايدزاضات، خاؾ١ أْٗا تتٓاٍٚ َتػري ْفطٞ ادتُاعٞ ٜؿف ساالت 

اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ يد٣ ف١٦ َٔ ايػباب ادتاَعٞ ايرٜٔ ميجًٕٛ ع١ٓٝ ٖرا ايبشح 

 ٚايرٜٔ ٜعتتٕٚ عاَال ٖاَا  ي أٟ شتطط تُٟٓٛ.

 

عسف١ ساالت أْٗا تطاعد أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بادتاَع١ ع٢ً َ 

اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ اييت ٜتٛشع فٝٗا ايطًب١. ٚ بايتايٞ تطاعدِٖ ع٢ً َساعا٠ ٖرٙ 

املتػريات  ي طسم ايتدزٜظ ٚ ي ٚضا٥ٌ ايتكِٜٛ اييت ٜطتخدَْٛٗا مما 

 ٜٓعهظ أثسٙ ع٢ً ايطًب١ ٚأدا٥ِٗ األنادميٞ.
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أدسٜت ٖرٙ ايدزاض١  ي ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ  : .1

  ي داَع١ دسؽ.

طبكت ٖرٙ ايدزاض١  ي بدا١ٜ ايفؿٌ ايدزاضٞ    .2

 .3056 -3051االٍٚ 

طبكت ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طًب١   .3

( طايبا 561ايبهايٛزٜٛع ختؿـ َعًِ ؾف، ٚايبايؼ عددِٖ  )

 ٚطايب١.
 

: 

 

يراتـ٘ ٚاالتطـام َـع ايـٓفظ ٚاإلسطـاع باالْطـذاّ        ساٖلٖٞ إدزاى امل 

)حتكٝـل اهلٜٛـ١، ٚتعًٝـل ايكـساز، ٚاْػـالم       ايداخًٞ. ٚتٓكطِ إىل أزبـع سـاالت   

 اهل١ٜٛ، ٚاقطساب اهل١ٜٛ(.

 

  

 

  ً ٝٗـــا ايطايـــب عًـــ٢  ٚعتـــدد َطـــت٣ٛ اهلٜٛـــ١ ايعالَـــ١ ايـــيت عتؿـــٌ ع

َكٝاع اهل١ٜٛ ايٓفطـ١ٝ املطـتخدّ  ي ٖـرٙ ايدزاضـ١، ايـرٟ اعـد خؿٝؿـا هلـرا         

 ايػسض ٚميتاش بايؿدم ٚايجبات.

 

اعتُدت ايدزاض١ املٓٗر ايٛؾفٞ ايتشًًٝٞ، ملال٥ُت٘ ألغساض ايدزاض١ 

 ٚأٖدافٗا.

 

َــٔ نًٝــ١ ايعًــّٛ ايرتبٜٛــ١ ختؿـــ َعًــِ   تــايف زتتُــع ايدزاضــ١   

ــايؼ عـــددِٖ    ــا عٝٓـــ١  ( 882)ؾـــف  ي داَعـــ١ دـــسؽ، ايبـ ــا ٚطايبـــ١. أَـ طايبـ

  ٔ ــ ــت َـ ــد تهْٛـ ــ١ فكـ ــٛد     (561) ايدزاضـ ــ٢ بٓـ ــابٛا عًـ ــٔ أدـ ــ١ ممـ ــا ٚطايبـ طايبـ

االضــتباْ٘ ناًَــ١. مت اختٝــازِٖ بايطسٜكــ١ ايعػــٛا١ٝ٥ ايبطــٝط١، بعــد إٔ مت    
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طـاعد٠ ايـصَال٤  ي عُـاد٠ غـثٕٚ     زؾد ضذالت ايطالب عت اذتاضب اآليٞ مب

 .املطتك١ً ُتػرياتًي تبعًا ايدزاض١ ع١ٓٝ تٛشٜع ( ٜبني1ايطًب١. ٚادتدٍٚ)

 َتػريات ايدزاض١سطب  ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦: (5ددٍٚ )

 ايٓطب١ ايتهساز ايف٦ات 
 3855 84 ذنس ٓٛعاي

 1058 551 اْج٢ 
 3151 83 ٜعٌُ عٌُاي

 1851 532 ال ٜعٌُ 
 اذتاي١

 االدتُاع١ٝ
 اعصب

536 1658 

 3256 28 َتصٚز 

 Total 561 50050 

ايباسج١ َكٝاع اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ  طٛزتيتشكٝل أٖداف ايدزاض١ 

ايعُسٟ  (،5888ايسبابع١ ) بايسدٛع اىل االدب ايٓعسٟ ٚايدزاضات ايطابك١:

 ١ اذتاي١ٝ.يٝتٓاضب َع اغساض ايدزاض (.3058(، ْؿري )3052(، شاٜد )3004)

 

( ستهُني َٔ املختؿني، ٚطًب َِٓٗ 8مت عسض املكٝاضني ع٢ً ) 

بٝإ َد٣ اْتُا٤ ايفكس٠ يًبعد ايرٟ ٚقعت فٝ٘، َٚد٣ ٚقٛا ايفكس٠، َٚد٣ 

 . ضال١َ ايؿٝاغ١ ايًػ١ٜٛ يًفكس٠، ٚأٟ َالسعات ٜسْٚٗا َٓاضب١

 

كـد مت ايتشكـل َـٔ سطـاب َعاَـٌ      يًتأند َـٔ ثبـات أدا٠ ايدزاضـ١، ف   

ٌ  سٝـح ايجبات بطسٜك١ االتطام ايداخًٞ سطب َعاديـ١ نسْٚبـاأ أيفـا،      ٚؾـ

ٚاعتــتت ٖــرٙ ايكُٝــ١ َال٥ُــ١ يػاٜــات ٖــرٙ    ( 4150) إىل ايجبــات َعاَــٌ

( فكس٠ تكٝظ، ٚمتجً٘ 56ٜتهٕٛ َكٝاع ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ َٔ ) ايدزاض١.

ت َــٔ اهلٜٛــ١ ايٓفطــ١ٝ، نُــا  ي   (، ٜٚعــت عــٔ أزبعــ١ ســاال  56 -5ايفكــسات )

 (.3ادتدٍٚ )
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 (: فكسات نٌ ساي١ َٔ ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ 3ادتدٍٚ )

 ايفكسات ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ

 1.2.3.4 حتكٝل اهل١ٜٛ

 5.6.7.8. تعًٝل ايكساز
 اْػالم اهل١ٜٛ

9.10.11.12. 
 13.14.15.16 اقطساب اهل١ٜٛ

 

 ع٢ً اجملاالت (: ٜبني تٛشٜع ايفكسات 3ادتدٍٚ )

 ايفكسات اجملاالت

 56 - 50 -  1  -  5 ايؿداق١
 52 – 55 – 1 – 2 اختٝاز ايٓػاط ايرتٚعتٞ

 51 – 8 – 6  -  8 ٓٛعايدٚز املستبط باي
 58 - 53 – 4 – 3 اختٝاز غسٜو اذتٝاٙ

 

 

 

 

 

 

 (: قِٝ ايجبات ارتاؾ١ مبكٝاع ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط4١ٝادتدٍٚ )        

١ٜٛ ساي١ اهل

 ايٓفط١ٝ

 ثبات االضتكساز نسْٚباأ ايفا

 0.87 0.76 حتكٝل اهل١ٜٛ
 0.91 0.75 تعًٝل ايكساز

 0.90 0.86 اْػالم اهل١ٜٛ

 0.87 0.79 اقطساب اهل١ٜٛ

َكٝاع ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ بؿٛزت٘  تايف  -

( فكس٠ َؿاغ١ مجٝعٗا بػهٌ اظتابٞ، َٛشع١ ع٢ً 56ايٓٗا١ٝ٥ َٔ )

 (.8اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايـ ) ساالت

ٜتِ سطاب املتٛضط اذتطابٞ الضتذاب١ ايطًب١ ع٢ً نٌ ساي١ َٔ  -

ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ، ثِ ٜكاف يهٌ َٓٗا اضتساف َعٝازٟ ٚاسد ٚنٌ 

طايب ٜتذاٚش املتٛضط َكافا إيٝ٘ اضتساف َعٝازٟ ٚاسد ٜهٕٛ قد 

 . اْطبكت عًٝ٘ ساي١ اهل١ٜٛ املع١ٓٝ

 تني ٜعتت اْتكايٞ.إذا ٚقع ايطايب  ي ساي -

 إذا ٚقع ايطايب  ي أنجس َٔ سايتني ٜتِ اضتبعادٙ. -

إذا مل ٜكع ايطايب  ي ساي١ َٔ ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٜطًل ع١ًٝ  -

 َط٢ُ غري َؿٓف ٜٚتِ اضتبعادٙ.
 

 ٚقد مت تؿٓٝف املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚفل املعٝاز ايتايٞ:

 2= 1-3ايتدزٜر األد٢ْ=  –املد٣ = ايتدزٜر األع٢ً 

 أع٢ً َٔ َتٛضط( 3505 – 2500اقٌ َٔ َتٛضط(، َٚٔ ) 5500 – 3500)
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 اغتًُت ايدزاض١ ع٢ً ْٛعني َٔ املتػريات، ُٖا:

ــ٢:   اي .   1 ــتٌُ عًـــ ــٛع; ٚتػـــ ــإ:  ٓـــ ــ٘ ف٦تـــ                                : ٚيـــ

 )ذنس/ أْج٢ ( 

     ٌ ٕ :   ايعُــ ال ٜعُــٌ(        اذتايـــ١ االدتُاعٝــ١: ٚهلـــا    : )ٜعُـــٌ /ٚيـــ٘ ف٦تــا

    ف٦تإ: ) أعصب / َتصٚز (

 ٚتتُجٌ  ي ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ. : .3

 يكد مت إدسا٤ ايدزاض١ ٚفل ارتطٛات اآلت١ٝ: 

 حتككت ايباسج١ َٔ ايؿدم ٚايجبات يًُكٝاع. .1

ــ١ اي    .2 ــ١ نًٝـ ــٔ طًبـ ــ١ َـ ــ١ ايدزاضـ ــساد عٝٓـ ــد أفـ ــ١  حتدٜـ ــّٛ ايرتبٜٛـ عًـ

 ختؿـ َعًِ ؾف.

 تٛشٜع املكٝاع ع٢ً أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١. .3

مجــع املكٝــاع ٚإدخايــ٘  ي اذتاضــٛب َٚعادتتــ٘ إسؿــا٥ٝا باضــتخداّ    .4

 (.sppsايتْاَر اإلسؿا٥ٞ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ )
 

 

يإلداب١ عٔ ٖرا ايطثاٍ مت اضتخساز املتٛضطات اذتطاب١ٝ 

املعٝاز١ٜ ذتاالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاالضتسافات 

 ٚادتدٍٚ أدْاٙ ٜٛقح ذيو. ايرتب١ٜٛ  ي داَع١ دسؽ،

١ٜٛ ذتاالت اهلاملتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالضتسافات املعٝاز١ٜ (: 5ددٍٚ )

َستب١ تٓاشيًٝا  ايٓفط١ٝ يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ  ي داَع١ دسؽ

 سطب املتٛضطات اذتطاب١ٝ

 ايستب١

ساالت اهل١ٜٛ 

 ايٓفط١ٝ

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االضتساف 

 املعٝازٟ

 املطت٣ٛ

 أع٢ً َٔ َتٛضط 241. 3522 حتكٝل اهل١ٜٛ 1

 أع٢ً َٔ َتٛضط 218. 3504 تعًٝل ايكساز 2

 اقٌ َٔ َتٛضط 284. 5566 ١ٜٛاقطساب اهل 3

 اقٌ َٔ َتٛضط 831. 5518 اْػالم اهل١ٜٛ 4

           املتٛضـــــطات اذتطـــــاب١ٝ قـــــد تساٚســـــت َـــــابنيإٔ ( 5ٜـــــبني ادتـــــدٍٚ )

َتٛضط سطابٞ بأع٢ً  ي املستب١ األٚىل  حتكٝل اهل١ٜٛ سٝح دا٤، (1.54-2.33)

ٚمبتٛضط سطابٞ بًؼ   ي املستب١ األخري٠اْػالم اهل١ٜٛ ، بُٝٓا دا٤ (2.33)بًؼ 



     2016ادتص٤ األٍٚ(      -اجملًد ايطادع ٚايعػسٕٚ     )ايعدد ايطادع                 زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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َسس١ً ايػباب تتُّٝص بايكـدز٠ عًـ٢   (. ٚقد تعصٚ ايباسج١ ٖرٙ ايٓتٝذ١ إٔ 1.54)

ايعُـــٌ ٚايعطـــا٤ ٚايطُـــٛا ٚايسغبـــ١  ي حتكٝـــل األٖـــداف ٚبٓـــا٤ ايـــرات ٚســـب 

اذتس١ٜ ٚاالْطالم، َٚٔ ضًبٝاتٗا ايتٗٛز، ٚاالْـدفاع غـري املـدزٚع، ٚاألْاْٝـ١،     

ــ٘،     ارتــسٚز عــٔ املــأيٛف ٚايعــادات ٚا   ــايؼ فٝ ــِٝ ٚايتكايٝــد، ٚســب ايعٗــٛز املب يِك

ايػباب ايٛاعٞ ايرٟ ٜدزى ق١ُٝ ايعًِ ٚايعٌُ;  ٚٚضسع١ ايػكب ٚايعؿب١ٝ، 

ٚايعُــٌ  ي أٟ زتــاٍ َــاداّ ٖــرا ايعُــٌ ٜــدز عًٝــ٘ ايــسبح اذتــالٍ ٚال غتــايف     

ّٕ ذيو ٜثّدٟ إىل تكًٌٝ ايبطاي١ ٚشٜاد٠ دخٌ ايفسد ٚزفا١ٖٝ  ايػسع ٚايكإْٛ فإ

(، 1994ٚتتفل ْتا٥ر ايدزاض١ اذتاي١ٝ َـع دزاضـ١ نـٌ َـٔ ايسبابعـ١ )      .اجملتُع

ٚدزاضـ١   (،2013(، ٚ دزاضـ١ شاٜـد )  2010(، ٚدزاض١ ايعجا١َٓ )2009دزاض١ بٝاَْٛت )

 (.2014ْؿري )

 (а 0.05 ≥) ٌٖ ٜٛدد فسٚم داي١ إسؿا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ ايدالي١  ايطثاٍ ايجاْٞ:
يٓفط١ٝ ٚفكا ملتػريات ايدزاض١: بني املتٛضطات اذتطاب١ٝ ذتاالت اهل١ٜٛ ا

 اذتاي١ االدتُاع١ٝ؟ٚايعٌُ ٚادتٓظ 

اضتخساز املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالضتسافات مت  يإلداب١ عٔ ٖرا ايطثاٍ

اذتاي١ ٚايعٌُ ٚ ٓٛعايسطب َتػريات ذتاالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ  املعٝاز١ٜ

ٚيبٝإ ايفسٚم اإلسؿا١ٝ٥ بني املتٛضطات اذتطاب١ٝ مت ، االدتُاع١ٝ

 ٛقح ذيو.تٍٚ أدْاٙ اٚادتد، تخداّ اختباز "ت"اض

 

 ٓٛعايألثس املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالضتسافات املعٝاز١ٜ ٚاختباز "ت" (: 6ددٍٚ )

 ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝع٢ً 

 

 ٓٛعاي
 ايعدد

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االضتساف 

 املعٝازٟ

 ق١ُٝ

 "ت"

دزدات 

 اذتس١ٜ

ايدالي١ 

 اإلسؿا١ٝ٥

حتكٝل 

 اهل١ٜٛ

 ايٓفط١ٝ

 231. 562 842.- 804. 3534 84 ذنس
 أْج٢

 غري داي١   211. 3521 551

تعًٝل 

 ايكساز
 821. 562 045.- 261. 3504 84 ذنس
 غري داي١   218. 3504 551 أْج٢

اْػالم 

 اهل١ٜٛ
 501. 562 55634 868. 5562 84 ذنس
 غري داي١   804. 5515 551 أْج٢

اقطساب 

 اهل١ٜٛ
 588. 562 55864 808. 5512 84 ذنس
 غري داي١   282. 5562 551 أْج٢

                       ٚدــــٛد فــــسٚم ذات داليــــ١ إسؿــــا١ٝ٥  عــــدّ   (6ٜتــــبني َــــٔ ادتــــدٍٚ )

 (≥ 0.05 а)  ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ  ي مجٝع ٓٛعايتعص٣ ألثس. 
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ألثس از١ٜ ٚاختباز "ت" املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالضتسافات املعٝ(: 1ددٍٚ )

 ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝع٢ً  ايعٌُ

 

 ايعٌُ
 ايعدد

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االضتساف 

 املعٝازٟ

 ق١ُٝ

 "ت"

دزدات 

 اذتس١ٜ

ايدالي١ 

 اإلسؿا١ٝ٥

حتكٝل 

اهل١ٜٛ 

 ايٓفط١ٝ

 646. 562 865.- 281. 3520 83 ٜعٌُ
 غري داي١   284. 3528 532 ال ٜعٌُ

 200. 562 55341- 882. 3503 83 ٜعٌُ تعًٝل ايكساز
 غري داي١   286. 3550 532 ال ٜعٌُ

 009. 562 35688- 218. 5528 83 ٜعٌُ اْػالم اهل١ٜٛ
 داي١   823. 5518 532 ال ٜعٌُ

اقطساب 

 اهل١ٜٛ
 049. 562 55848 822. 5511 83 ٜعٌُ
 داي١   245. 5562 532 ال ٜعٌُ

ــدٍٚ )   ــٔ ادتـ ــبني َـ ــسٚم ذات د عـــدّ  (7ٜتـ ــٛد فـ ــ١ إسؿـــا١ٝ٥ ٚدـ               اليـ

 (≥ 0.05 а)   ــس ــع  عُــٌايتعــص٣ ألث ــ١ ايٓفطــ١ٝ    ي مجٝ .باضــتجٓا٤ ســاالت اهلٜٛ

ٚ اْػالم اهل١ٜٛ ٚاقطساب اهل١ٜٛ ٚدـا٤ت ايفـسٚم يؿـاحل َـٔ ال ٜعُـٌ.        ٚتعـص

ٟ  ايػباب َٓٗا ٜعاْٞ اييت االدتُاع١ٝ املػهالت بإ ذيو ايباسج١ ٌ  ال ايـر  ٜعُـ

 ٚاالقتؿــاد١ٜ، ايطــٝهٛيٛد١ٝ َطــتٜٛاتٗا ٝــحس َــٔ دديٝــ١ عالقــات  ي تــدخٌ

ــٛ ــٞ ؾـــساع ٜعـــٝؼ فٗـ ــ٘ داخًـ ــ٘ بـــني ٚ بٝٓـ ــبب ذاتـ ــتكبٌ َالَـــح )بطـ ــري املطـ  غـ

 الٕ يدٜــ٘ ضــًب١ٝ ٚٚدــداْٝات َػــاعس عتــسى بــدٚزٙ ٖٚــرا سايٝــا.(; ايٛاقــش١

 تــثدٟ إذ َتٓفطــا; هلــا جتــد مل ٚادتطــد١ٜ ايٓفطــ١ٝ ايطاقــ١ َــٔ نــجري ٖٓــاى

ٞ  ايتٛافل عدّ َعاٖس َٔ يهجري تعسضاي إىل ايفسد عٓد ايبطاي١ ساي١  ايٓفطـ

ٕ  ايعٌُ عٔ ايعاطًني َٔ نجريًا إٔ إىل إقاف١ ٚاالدتُاعٞ،  عـاالت  ٜتؿـفٛ

ّ  ايطـعاد٠  بعدّ نايػعٛز ٚايػخؿ١ٝ ايٓفط١ٝ االقطسابات َٔ  ايسقـا  ٚعـد

 ايٓفطــ١ٝ ايؿــش١  ي اعــتالٍ إىل ٜــثدٟ ممــا ايهفــا٠٤ ٚعــدّ بــايعذص ٚايػــعٛز

 غريٖــِ َــٔ أنجــس ايٓفطــ١ٝ يًكــػٛط ٜتعسقــٕٛ أْٗــِ إىل إقــاف١ يــدِٜٗ.،

ــاتِٗ بطــبب  ٚعــدّ ايبطايــ١، دــسا٤ َــٔ تٓــتر ايــيت املايٝــ١، ايكــا٥ك١ َــٔ َعاْ

ٔ  ايعـاطًني  إٔ أٜكـا  ثبـت  ادتاَعٝـ١.نُا  ايسضّٛ دفع ع٢ً قدزتِٗ ٌ  عـ  ايعُـ

 ضتـــٛ بايػكـــب ٚايػـــعٛز ٚايٛســـد٠ املًـــٌ َـــٔ عايـــ١ االتؿـــاف عًـــِٝٗ ٜػًـــب

ــع، ــاف١ اجملتُـ ــعٛز إىل إقـ ــ١ ايػـ ــٔ عايـ ــثع َـ ــص ايبـ ــ١   .ٚايعذـ ــأثس اهلٜٛـ ٚتتـ

ايٓفط١ٝ  ي حتكٝكٗا بادزاى ايفسد ملهاْت٘  ي اجملتُع. فايػـباب يـدِٜٗ قابًٝـ١    

يًتعسض يألذ٣ ْتٝذ١ يكػٛط ايتػريات ايطسٜع١ االدتُاع١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ 

ايـــيت تكــــس بٗــــٜٛتِٗ. ٚيعــــٌ اقـــطسابات ايػــــباب  ي ادتاَعــــات ديٝــــٌ عًــــ٢   

 ٚستاٚي١ اضرتداعٗا. إسطاضِٗ بفكدإ ٖٜٛتِٗ
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ألثس املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالضتسافات املعٝاز١ٜ ٚاختباز "ت" (: 8ددٍٚ )

 ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝع٢ً  اذتاي١ االدتُاع١ٝ

 

اذتاي١ 

 االدتُاع١ٝ
 ايعدد

املتٛضط 

 اذتطابٞ

االضتساف 

 املعٝازٟ

 ق١ُٝ

 "ت"

دزدات 

 اذتس١ٜ

ايدالي١ 

 ١ٝاإلسؿا٥

حتكٝل 

اهل١ٜٛ 

 ايٓفط١ٝ

 001. 562 25200- 262. 3531 536 أعصب
 َتصٚز

 داي١   850. 3510 28

تعًٝل 

 ايكساز
 785. 562 312.- 288. 3504 536 أعصب
 غري داي١   865. 3550 28 َتصٚز

اْػالم 

 اهل١ٜٛ
 780. 562 340.- 805. 5518 536 أعصب
 غري داي١   104. 5516 28 َتصٚز

 اقطساب

 اهل١ٜٛ
 388. 562 466. 855. 5564 536 أعصب
 غري داي١   212. 5563 28 َتصٚز

                ٚدٛد فسٚم ذات دالي١ إسؿا١ٝ٥عدّ   (8ٜتبني َٔ ادتدٍٚ )

 (≥ 0.05 а)  ساالت اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ  ي مجٝع  اذتاي١ االدتُاع١ٝتعص٣ ألثس

ؿاحل املتصٚز. ٚقد تعصٚ ٚدا٤ت ايفسٚم ي حتكٝل اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ.باضتجٓا٤ 

اهلدف االضاض٢ َٔ ايصٚاز ٖٛ حتكٝل ايطهٔ ايباسج١ ٖرٙ ايٓتٝذ١ إىل إٔ 

ايٓفطٞ ٚايسٚسٞ ألٕ بايصٚاز ظتد نٌ َٔ ايصٚدٝني ضهٔ ايٓفظ ٚضعاد٠ 

ايكًب ٚزاس١ ايباٍ ألٕ نٌ َُٓٗا ظتد َٔ ٜػازن٘ ايطسا٤ ٚايكسا٤ ٜٚصٌٜ 

ايسدٌ ٚاملسأ٠ ٖٛ زابط زعا١ٜ  عٓ٘ ُّٖٛ اذتٝا٠ ألٕ ايسابط األضاضٞ بني

ٚسب ٚعالق١ عطف َٚٛد٠ ع٢ً َا عتكك٘ ايصٚاز َٔ ضهٔ ٚزاس١  ي سٝا٠ 

اإلْطإ ٚقد ْطُع إ نجري َا ٜؿابٕٛ باألَساض ايٓفط١ٝ ٚأغًبِٗ غري 

أٜكا املط٦ٛي١ٝ فػعٛز  . َتصٚدٕٛ ألٕ املتصٚز غايبآ َا ٜهٕٛ َتصٕ ٖٚادئ

ا ٜثًٖ٘ يتشٌُ َتاعب اذتٝا٠ ٚأعبا٥ٗا ايصٚاز ٤٢ٜٗ يإلْطإ املط٦ٛي١ٝ ٖٚر

ألٕ اذتٝا٠ األضس١ٜ تهجس َطايبٗا ٜٚهجس ايتفهري  ي قٝاَ٘ بٛادب٘ ايرٟ أًٖ٘ 

اهلل ي٘ فإٕ ايصٚاز ْع١ُ َٔ اهلل ع٢ً عبادٙ غسع٘ هلِ ملا عتكك٘ هلِ َٔ ضعاد٠ 

 .ادتطد ٚايٓفظ ٚايسٚا

عكد دٚزات تدزٜب١ٝ ٚتجكٝف١ٝ ألٚيٝا٤ األَٛز ٚاضاترٙ ادتاَعات ٚايكا٥ُني   .1

ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ سٍٛ نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع طًب١ ادتاَعات بؿٛز٠ 

متهِٓٗ َٔ ايتخًـ َٔ ساي١ اقطساب اهل١ٜٛ ٚإغالقٗا ٚدعًِٗ َٓذصٜٔ 

 هلٜٛتِٗ ايٓفط١ٝ.

ٚايطايبـــــات يطـــــٛم ايعُـــــٌ،  ايطـــــالب . عكـــــد دٚزات ٚٚزؽ عُـــــٌ يت٦ٝٗـــــ2١

ٚتعسٜفِٗ بايفسف ايٛظٝف١ٝ املتاس١ َٔ خالٍ يكا٥ِٗ بأنت عدد ممهـٔ  



 د. متازٙ ْؿري                ف٢ داَع١ دسؽ ا٥د٠ يد٣ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٚايتأنٝــد  ي  َــٔ املثضطــات ٚايػــسنات  ي َهــإ ٚاســد ٚ ي ٚقــت ستــدد،    

ْفــظ ايٛقــت عًــ٢ أُٖٝــ١ تٛدٝــ٘ ايطــالب ضتــٛ إقاَــ١ املػــسٚعات ايسٜادٜــ١   

زن١  ي تــٛفري يٝٓتكًــٛا َــٔ َسسًــ١ طًــب اذتؿــٍٛ عًــ٢ ٚظٝفــ١ إىل املػــا

ايٛظا٥ف يآلخسٜٔ، ٚإيكا٤ ايك٤ٛ ع٢ً ايتذازب ايٓادش١ ألؾشاب األعُاٍ 

ايسٜاد١ٜ ممٔ متٝصٚا بٓذاسِٗ  ي زتاٍ ايعٌُ اذتس، نُا تطع٢ ادتاَع١ 

إىل ضــد استٝادــات دٗــات ايتٛظٝــف بايهفــا٤ات ايبػــس١ٜ َــٔ ايتخؿؿــات      

 املختًف١.

٤ مبٗازاتِٗ ٚقدزاتِٗ قسٚز٠ االٖتُاّ بايطالب ٚارتسظتني ٚاالزتكا. 3

ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ، ٚذيو بٛدٛد دٗات ز٥ٝط١ٝ بادتاَع١ تكّٛ بٗرا ايدٚز 

بفعاي١ٝ، نُا إٔ دعِ ارتسظتني ٜكع قُٔ ايتٛد٘ االضرتاتٝذٞ 

يًذاَع١، فٗٛ ٜعد ٖدفًا اضرتاتٝذًٝا َطتكاًل ٜتُشٛز سٍٛ تعصٜص قدزات 

 ارتسظتني.

از٠ ايتعًِٝ، أٟ َٓر دخٍٛ ايطفٌ . قسٚز٠ ٚدٛد املسانص ايٓفط١ٝ داخٌ ٚش4

اىل اذتكا١ْ ظتب إٔ تػًُ٘ ع١ًُٝ اإلزغاد ايٓفطٞ ٚنريو املسس١ً 

 االبتدا١ٝ٥ ٚاإلعداد١ٜ ٚايجا١ْٜٛ ٚادتاَع١ٝ.
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ْعسٜات ايتطٛز اإلْطاْٞ ٚتطبٝكاتٗا (. 2007أبٛ غصاٍ، َعا١ٜٚ .) .1

 طري٠، عُإ، األزدٕ.، داز امل2. طايرتب١ٜٛ

ايعالق١ بني إدزاى ايسعا١ٜ ايٛايد١ٜ ٚمنٛ (. 1994ايسبابع١، دعفس .) .2

، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ .اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ يد٣ طًب١ داَع١ َثت١

 داَع١ َثت١، األزدٕ.

اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٚعالقتٗا بهٌ َٔ اذته١ُ ٚايتعؿب (. 2013(شاٜد، خايد . .3

، داَع١ طسٚس١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠أ يد٣ ايطًب١ ادتاَعٝني.

 ايريَٛى، ازبد، األزدٕ.

، داز سٓني، َسنص َبادئ عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ(. 2010ايصغٍٛ، عُاد .) .4

 ٜصٜد: عُإ.

(. أش١َ اهل١ٜٛ يد٣ األسداخ ادتاضتني َكاز١ْ 2002ايطسغاٟٚ، خًٌٝ .)  .5

زضاي١ َادطتري . باألضٜٛا٤  ي ستافعات غص٠  ي ق٤ٛ بعض املتػريات

 ادتاَع١ اإلضال١َٝ، غص٠. ري َٓػٛز٠،غ

(. اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ٚعالقتٗا باملػهالت ايطًٛن١ٝ 2010ايعجا١َٓ، َٛض٢ .) .6

يد٣ ع١ٓٝ َٔ ايطًب١ املساٖكني  ي َدازع قكا٤ سٝفا  ي ق٤ٛ بعض 

 ، داَع١ ايريَٛى، ازبد، األزدٕ.زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ .املتػريات

، داز املطري٠، عُإ، ٝ٘ ايتطٛز اإلْطاْٞضٝهٛيٛد(. 2004عال١ْٚ، غفٝل .) .7

 األزدٕ.

(. ساالت ٚأمناط اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ عٓد األفساد  ي 2009ايعُسٟ، سٓإ .) .8

ن١ًٝ ايدزاضات  أطسٚس١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠، .اجملتُع األزدْٞ

  ايعًٝا، ادتاَع١ األزد١ْٝ، عُإ، األزدٕ.

ٛإ: َرتدِ(. ايعني: ) ضاَس زق ايبشح عٔ اهل١ٜٛ(. 2010نٛشٕ، بٝرت .) .9

 داز ايهتاب ادتاَعٞ، ايعني، دٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠.

أبعاد ايطًٛى ايعدٚاْٞ ٚعالقتٗا بأش١َ اهل١ٜٛ (. 2009َاسٞ، إبساِٖٝ .) .10

، 3عٛخ ٚدزاضات َتخؿؿ١  ي عًِ ايٓفظ، ز يد٣ ايػباب ادتاَعٞ.

 املهتب١ ايعؿس١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠، َؿس.

تهاٌَ األْا يد٣ املطٓني ٚعالقت٘ ببعض (. 2003كٌٝ خًٌٝ .)ْاؾس، ع .11

ن١ًٝ اآلداب، داَع١ بػداد،  زضاي١ َادطتري غري َٓػٛزٙ، املتػريات.

 ايعسام.
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 َع١ ايريَٛى، ازبد، األزدٕ.دا
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أخيت                                                                           ...........أخٞ ايطايب 

 ...............ايطايب١

  

"ساي١ اهل١ٜٛ ايٓفط١ٝ ايطا٥د٠ يد٣ إ: بعٓٛ ادسا٤ دزاض١ ايباسج١ تسغب

. يرا طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ  ي داَع١ دسؽ  ي ق٤ٛ بعض املتػريات"

( فكس٠. يرا أزدٛ اإلداب١ ع٢ً 16قاَت ايباسج١ بإعداد اضتباْ٘ تتهٕٛ َٔ )

 فكسٙ نٌ أَاّ(  √فكسات االضتباْ٘ بهٌ دق١ ٚأَاْ٘، ٚذيو بٛقع اغازٙ )  

 . تطتشكٗا اييت ايدزد١ ٚفل

ّٕ عًُا  ايبشح ألغساض تطتخدّ ضٛف ضتكدَْٛٗا اييت املعًَٛات بأ
 فكط، ٚضتعاٌَ بهٌ ضس١ٜ تا١َ. ايعًُٞ

 غانس٠ يهِ سطٔ ايتعإٚ

 

                                                                                                                                  

 د. متازٙ ْؿري ايباسج١:

 ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ / داَع١ دسؽ

 
 

 

 

 

 املعًَٛات ايػخؿ١ٝ:

 □   أْج٢           □ذنس                       : يٓٛعا
 

 □ال ٜعٌُ             □ٜعٌُ                      ايعٌُ:
 

 □َتصٚز           □أعصب       اذتاي١ االدتُاع١ٝ:
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 نبري٠

بدزد١ 

 َتٛضط١

بدزد١ 

 ق١ًًٝ

ٖٓايو أضباب نجري٠ يًؿداق١، ٚيهٓين اختاز  1

أؾدقا٥ٞ املكسبني ٚفكآ يكِٝ َع١ٓٝ، ٚعٓاؾس تػاب٘ 

 بٝٓٓا اسددٖا بٓفطٞ.

   

يكد فهست نجريا بطسٜك١ اختٝاز غسٜو اذتٝا٠  2

)شٚز املطتكبٌ(، ٚأؾبشت اعسف اآلٕ ايطسٜك١ اييت 

 أختاز بٗا ٖرا ايػسٜو.ض

   

يكد اخرتت ْػاطا أٚ أنجس َٔ بني ايٓػاطات  3

ايرتٚعت١ٝ، نٞ أَازضٗا باْتعاّ ٚأْا َكتٓع 

 باختٝازٟ

   

ٖٓايو طسم نجري٠ ٜطتطٝع فٝٗا األشٚاز ٚايصٚدات  4

تكطِٝ املطثٚيٝات األضس١ٜ، ٚيكد فهست  ي ٖرٙ 

د ايطسم ٚأْا اآلٕ اعسف بايكبط ايطسٜك١ اييت أزٜ

 إٔ أطبكٗا ع٢ً ْفطٞ

   

ٖٓايو أْٛاع نجري٠ َٔ ايٓاع، َٚاشيت أتعسف ع٢ً  5

 ٖرٙ األْٛاع ألدد ايٓٛع املٓاضب الختاذٙ ؾدٜكا.

   

6 

 

ٖٓايو ايهجري َٔ طسم تكطِٝ املطثٚيٝات  ي ايصٚاز، 

 َٚا شيت أساٍٚ حتدٜد املطثٚيٝات اييت تٓاضبين.

 

 

  

، َٚا شيت يٝظ يدٟ أٟ ْػاط تسٚعتٞ ايتصّ ب٘ 7

أدسب ْػاطات شتتًف١ يعًٞ أدد ايٓػاط ايرٟ 

 اضتُتع ب٘

   

 ٓٛعإْين أزاقب طسم اختٝاز األفساد يػسنا٥ِٗ َٔ اي 8

اآلخس )شٚز املطتكبٌ(، ٚأفهس  ي ٖرٙ ايطسم، ٚيهٓين 

 مل أقسز بعد ايطسٜك١ ايفك٢ً بايٓطب١ يٞ.

   

٠ إٕ آزا٥ٞ  ي األدٚاز املستبط١ بهٌ َٔ ايسدٌ ٚاملسأ 9

َطابك١ يألدٚاز اييت ٜكّٛ بٗا أبٞ ٚأَٞ، فُا ٖٛ 

 َٓاضب هلُا ٜٓاضبين

   

ّٟ فكط. 10     اختاز أؾدقا٥ٞ َٔ ايرٜٔ ٜٛافل عًِٝٗ ٚايد

أفكٌ دا٥ُا ايكٝاّ بايٓػاطات ايرتٚعت١ٝ اييت  11

ّٟ، ٚمل أفهس أبدا  ي ايكٝاّ بأٟ ْػاط  ميازضٗا ٚايد

 آخس

   

)شٚز املطتكبٌ( َٔ  ضأختاز غسٜو سٝاتٞ ايصٚد١ٝ 12

ّٟ َين االزتباط  منط األغخاف ايرٜٔ ٜتٛقع ٚايد

 بِٗ.

   

أغازى أسٝاْا  ي ْػاطات تسٚعت١ٝ إذا َا دعٝت  13

 إيٝٗا، يهٓين ْادزا َا أدسب غ٦ٝا َٓٗا مببادز٠ َين

   

إْين مل أفهس بطسٜك١ اختٝاز غسٜو اذتٝا٠ املٓاضب  14

أتٞ  ي )شٚز املطتكبٌ(، ٚضأقبٌ األَٛز نُا ت

 املطتكبٌ

   

مل أفهس ددٜا بدٚز ايسدٌ ٚاملسأ٠  ي اذتٝا٠ ايصٚد١ٝ،  15

 فٗرا األَس ٜبدٚ اْ٘ ال ُٜٗين.

   

   يٝظ يٞ أؾدقا٤ َكسبٕٛ ٚيطت َٗتُا بإ ٜهٕٛ يٞ  16
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 ذيو.

 


