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 كلمة رئيس األكاديمية

  ـــــ    ًـــــى غ 
 
م  ـــــ  دة،ـــــأهغنق ام  ا زا،ؿـــــأم رـــــأ ػد  ؾـــــصض ددىملـــــ  2017عغـــــي ىىملصـــــم ددهـــــأكته ر ـــــضصد

 
 
نصه رؿئىةه.ودةضعىن رأ ػدةٍ ملأامه الى رهأكته جأصن خ،ص،صه ىً أوػ آُأع زا،ؿأم بمأ يد،ق ك  تمه َو

نصــه ودد ًم صــه   ويدًــأذ طةــر صوع ةسمتؾؿــأو دةَى
 
تمــه دد ًم صــهق وى ــأوػ ةس،صــأم بىدجــم ي مصــق دة 

ق وطةـــــر ع ـــــم جمســـــه رـــــت كةكـــــُه ددصضداصـــــه وددـــــتىمغدو ودةس،ـــــأ دو ددكـــــ م ه 
 
 ودجًمأعصـــــأ

 
آُـــــأع زا،ؿـــــأم امؿـــــصأ

 الــــى ىد،صــــق رهــــأكته خ،ص،صــــه قزأنــــه رــــم دكيصــــ  دكيضيــــض قودةؼيــــأعدو ودةً ــــأَ   ي ــــأ  
 
 ــــ  دةٌؿــــأع   ونــــىم

 الى ىد،صق كرت دةنمس ي دةمسؿُصني. ة كأؾأو دةمسؿُصني وى أوػ 
 
 دةؿصأؾصه ةالا،ؿأمق ونىم

هــظا دةضعدؾــه دةقــي ي،ــضرغأ رغ ــؼ غــؼن ةسضعدؾــأو وزؾــ مدىص صأو ع ــم دةاأخــل ص. قــ اأا دكتــضدص ودةــظ  

 ا،ضم ةه دةككغق ى،ضم ملغد ن عمص،ه    ىضدعصأو زا،ؿأم دةنمؿصه وآُأعا وؾا  ى أوػهأ.

 قواهلل ويل التوفي

 د. محمد ابساهيم اإلادهىن 

أكادًميت ؤلادازة والظياطت للدزاطاث العليا عزئي
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 ملدمت الدزاطت:

رـأ ػد  قــ انأ دةمسؿــُصني ل ــةل ةسؿــنه دكتأصيــه عكــغ ىا ـأو زا،ؿــأم دةؿصأيــ ي دةاشــصٌق ودةــظ  يًىغــ   كغدؾــه    

أؾــــــصه وزملًهــــــأصيه وزجًمأعصــــــه  ــــــ  نأحــــــه رنــــــأا  خصأىنــــــأق وىًككــــــ  دة كأؾــــــأىه ع ــــــى جمصــــــم رنــــــأا  خصأىنــــــأق دةؿص

ه دةًأعيخ  دكتأح ق وم رت ؾمأىه دةنمؿـصه وزجًمأعصـه  ودةنمؿصهق وه  دكتأةه دةشغياه عت ق انأق وةةؿٍ رت رىعُو

 ودةؿصأؾصه ع ى رغ وجىصا ع ى هظا كعى دداأع ه.

 

دةـــضدر  بـــةا خغ ـــه دد،أورـــه اا خأةـــه زا،ؿـــأم دةؿصأيـــ ي دةمسؿـــُصني دةاشـــصٌق ودةقـــي ةكـــ و   ـــض دةهـــغد  دة ؿـــكغ   

نصـــه دةمسؿـــُص صه رــت جغـــه  زــغي  ـــ   مق ودةــظ  زســـ  رئـــأو 2007-6-14زؾــالرصه مخمـــأؽ م رــت جغـــه ودةؿــسُه دةَى

 دةكغضد  ودكيغاىق وصرغو دةا صه زجًمأعصه دةمسؿُص صه.

 

ؾً هأ دو م  ا رأ خضَ    غؼن هى ىًىيج ةؿةموعن رت دكخالحأو دة مص،ه و رغد مه م 2012ويغي ابغدف   

ني قُي  ني( رنظ ى ؾةؿه  مكغو  خغ ه ىدغع َو اؾ مدىص صه ودجغٍ دةنظأم دةؿصأي ي دةمسؿُصني)ددكغو  دةَى

 و أةؿسم ع ى ع ةزي  هظد 
 
ي مق ودػصدص اقكأم رم وجىص دةؿسُه دةمسؿُص صهقبأةًأل  حإا زا،ؿأم  ُغ دؾ مدىص صأ

ني  ني دةمسؿُصني ب -دد،أوره ودةٌؿىيه دةؿصأؾصه –ددكغو  دةَى مأ يُغح يؿأؤمو خى  رؿً،ا  ددكغو  دةَى

بغرًه رت رنُسق  ا ددغج صأو دةضوةصه ةسٌؿىيه وةسم،أوره ودةًغوعدو دة مسصأىصه ى،ىم ع ى وخضن دةًمه وغؼن ع ى 

كغو   مل  ى،ضيغق ورت اأخصه عمسصه حال يؿىيه ركغحه وم ر،أوره اأجته    ظ  زا،ؿأم و أةًأل  م حغم إلا أػ دد

ني    ظ  زا،ؿأم .  دةَى

 

نصــه دةمسؿــُص صهق خصــل خــضَ دا،ؿــأم بــةا جــؼ      وملــض  صي زا،ؿــأم دةؿصأيــ ي خــضَو قــغر  ــ   صــأا دةؿــسُه دةَى

تق ح،ــــض  نــــادٍ غــــؼن ىدــــٍ دةؿــــسُه دةم سصــــه كتغ ــــه خمــــأؽق  ــــ  خــــةا ب،صــــٍ دةًــــمه دةشغ صــــه ىدــــٍ ؾــــصُغن  دةــــَى

نصـه دةمسؿـُص صهق وملـض  صي نـ  طةـر  الـى خأةـه رـت  ع ـأل ودكخـىد دةكـضيضيت  ـ  نـمىد ددـضاصةا وىــغل دةؿـسُه دةَى

ىــ ُةمدو ؾـــساصه قـــكسٍ  ػرـــه ةسمـــىدَت دةمسؿـــُصني ودة كؿـــٍ آُأعهــأ ع ـــى نأحـــه رنـــأا  دكتصـــأن دةؿصأؾـــصه وزملًهـــأصيه 

 وزجًمأعصه ودةنمؿصه.

 (292-217: 2008)حيأػ  ودةُال  ق

وى ميــــغ اخكأرــــه ةصهــــاذ خهــــأعد قــــأرال )بــــغد و دــــغد وجــــىد( رــــت وة،ــــض دؾــــًمأصو اؾــــغداص   ــــ  ىمغيــــغ اجــــغد دو خهــــأعهأ 

 (2017زا،ؿأم دةمسؿُصني )دكيؼيغنق خهأع غؼن: 

  

 مــــــأ وىاــــــم طةــــــر ىًــــــصق رــــــت دةــــــضو  دة غ صــــــه  ملسصمصــــــه دددصُــــــه ب،ُــــــأ  غــــــؼنق حا ــــــض دخــــــضدَ زا،ؿــــــأم دةؿصأيــــــ ي 

 عمـــأ دةمسؿــُصنيق وؾــصُغن خغ ــه خمــأؽ ع ــى ر،أةصــض كرــىع بـــأة،ىن دة ؿــكغيه  نــا
 
ذ ينظــغ اةصــه اظــغن ىسًســ  ىمأرــأ

 
 
 وىـــ ُغد

 
نصـــه دةمسؿـــُص صه وزأنـــه رهـــغ ةكـــىا رهـــغ    ـــم دةـــضو  ىـــ ُةمد نأاـــٍ ينظـــغ اةصـــه وهـــى ىدـــٍ ونـــأيه دةؿـــسُه دةَى

 ب،ُأ  غؼن ةكىنهأ دةضوةه دة غ صه دةىخصضن دةقي ةغأ خضوص بغيه ر ه.
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 عـــت عودبـــِ دةــــضيت ودكيشغدحصـــأ ودة،ىرصــــهق حمهـــغ ىـــغىاِ   الملــــأو دؾـــً نأاصه ر،أعاـــه بأةــــضو  دة غ صـــه ك   
 
زـــغي حًــــال

هنـــأل دَع ىـــأعيخ  يمـــغى امؿـــه ع ـــى هـــظا دة الملـــه يًمحـــ  بمكـــأع ه رهـــغ بكـــ  دكتـــغو  دةقـــي ىـــي زىيـــغأ ع ـــى دعى 

 (.36: 2012حسؿُةا ع ى رغ دةًأعيش. ) بى دةبهأ ق 

 

 ة رــت دة،ــىر
 
  ددهــغ ق ع ــى دعًاــأع  نهــأ جــؼ  رــت ام  ا دةنظــأم دةؿصأيــ ي  ــ  رهــغ نــأا ي ــض  ــ  خغ ــه خمــأؽ  هضيــضد

خغ ه ززىدا ددؿسمةاق زى أا دةؿصأي ي دةشةم ردام ةسنظأمق وهـ  امــ دةنظـغن دةقـي دؾـًمغو ةنظـأم خغ ـه خمـأؽ 

  ــض دااهــأ  خكــي دةــغاةـ ردمــض خؿــني راــأعل وداًســأ  دةــغاةـ عاــض دةمًــأح دةؿةســ يق  ــ  خــةا  نهــأ ىدؿــ ٍ بهــىعن 

  ــ  ح ــمن دة ــأم 
 
دةــظ  خكــي بــه دةــغاةـ ردمــض رغيــ يق ودةً أرــ  ر غــأ يــًي اا رــت زــال  جغــأػ ددســأبغدو  حًــ  ةؿــ صأ

 دة أره ددهغيهق وةةـ رت جغه وػدعن دكخأعجصه. 

وي ــضصو اظــغدو دةــضو  دة غ صــه بأةً أرــ  رــم خغ ــه خمــأؽ   ــض  خــضدَ زا،ؿــأم دةؿصأيــ يق حشأةاصــه دةــضو  ىدمــ    

 ى  ؾأؽ  نهأ خغ ه درًضدص كيمأعه ززـىدا ددؿـسمةاق دةشةـم ردااـه رـت اظغدو ؾساصه    دةً أر  رم خغ ه خمأؽ ع

دةــنظي دةؿصأؾــصه دة غ صــهق ويــًي دةً أرــ  رــم دحغدصهــأ ورتيــضيهأ اظــغن  رنصــه يــص،هق ام  ا   ــٌ دةــضو  دددــضوصن رحــ  

رـم ملُـأ  غـؼن  ملُغ ودةؿىصدا وىغ صأ نأاٍ ى،ضم دةضعي دةؿصأي ي وددأص  كتغ ه خمأؽ وهى رـأ دة كــ ع ـى دةً أرـ 

 و بنأاه ع ى دعًاأع  ا خغ ه خمأؽ ه  ددؿصُغن هنأل.

وة،ــض ىىنــسٍ صعدؾــأو عســي دةــنمـ ودةةــته دةنمؿــصه  ا حخهــصه  ةؿــأا و ــتًه دةنمؿــصه ىًــ ُغ بأة ضيــض رــت     

ددىدملــــ  ودةظــــغود دةقــــي ىً ــــغى ةغــــأق وة ــــ   هــــي هــــظا دة ىدرــــ  هــــ  دةظــــغود زجًمأعصــــه ودةؿصأؾــــصه وزملًهــــأصيه 

ق وة    زُغهأ هى ظغود دكتغ  وزملًًأ ق خصـل  ا دةظـغود دة هـةاه دةقـي ود ةح،أحصه ورأ ملض يهأخبهأ رت يشٍى

 امؿـــصه ملأؾـــصه 
 
أ ل ألكـــغأ  حـــغدص دد ًم ـــأو دةـــظيت ل ةكـــىا  ـــ  رنـــأَق دكتـــغو  ودةهـــغدعأو دة نصمـــهق يكـــك  يـــشَى

  ًم أو بهمه عأره. ىن كـ بهىعن ؾساصه ع ى جمصم جىدام دةةته دةنمؿصه ةضي  حغدص ىسر دد

 (292-217: 2008)حيأػ  ودةُال  ق

وي ـــض دكتأجـــه الـــى كرـــت دةنمســـ ي رـــت  هـــي دكتأجـــأو دةنمؿـــصهق ورـــت  هـــي صودحـــم دةؿـــسىل دة كـــغ  َـــىد  دكتصـــأن رـــت   

دةُمىةــــه الــــى دةكــــصسىزهق  مــــأ ي ــــض رــــت  هــــي دكتأجــــأو كؾأؾــــصه دةالػرــــه ةسنمــــى دةنمســــ ي دةؿــــى  ودةًىدحــــق دةنمســــ ي 

 (.297: 1989ؿصه ةسمغص. )ػهغداقودةةته دةنم

 

 ا دكتأجه الى كرت ه  خأجـه ؾـصكىةىجصه جىهغهـأ دةؿـمل  ددؿـًمغ ةسمدأحظـه ع ـى  1994ويغي عاض ددن ي دكتمني   

 دةظغود دةقي ىًمت اقاأ  دكتأجأو دةاصىةىجصه ودةؿصكىةىجصه. 

 (. 770: 1994)دكتمنيق

رــــت رــــت  هــــي خأجــــأو  ةؿــــأاق و نهــــأ ردــــىع ةكــــأٍ دةؿــــسىل ع ــــى  ا خأجــــه ك  1994 ــــ  خــــةا يت ــــض اؾــــالم اأنــــغ    

 ةؿــــأة  بدصــــل لنــــخغ  ةؿــــأا نــــ  ملــــىدا واركأاصأىــــه دة ًــــسصه ودكيؿــــضيه إلقــــاأ  ىســــر دكتأجــــهق وقــــ ىع  ةؿــــأا 

بأكتأجه الى كرت لؿصُغ عسصهق ويدضص آعداه وحسؿمًهق وعؤيًه دأ خىةـه رـت دةاةئـه دددصُـهق و اـه ل ـةل ة رـت وخـضا 

 عنهق حك  رأ    دةىجىص ل ض  مل   همصه رت كرت )اأنغقبأخح
 
 (.15: 1994أ

 ا دكتأجــــه الــــى كرــــت هــــ  ردــــغل دةمــــغص ةًد،صــــق  رنــــه وةــــضع  دكخُــــغ عنــــهق وىــــغىاِ  1989 مــــأ يت ــــض خأرــــض ػهــــغدا   

  شغيؼن دددأحظه ع ى دةا،أ .
 
ص،أ  دكتأجه الى كرت دعىاأَأ ُو

 (.297: 1989)ػهغداق 
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ي يـــغوعن م غنـــ، عفهـــأق حمــ  ظـــ  كرـــت ودةُم اةنـــه دةنمؿـــصه يـــتص  نــ  حـــغص ودجاـــه ع ـــى  خؿـــت وجـــهق وكرــت دةنمســـ   

وىـــتص  نـــ  جمأعـــه ودجبهـــأ ب خؿـــت نـــىع كصد ق و ـــ  جـــى كرـــت ىنُســـق دةكسمـــه دد  ـــمن ودةمكـــغ دداـــض  دداهـــغق ودة مـــ  

ا ودجـــبهي  ـــ  هـــضو  ودؾـــً،غدعق و ـــ  ددـــً،ت ددـــضعوؽق و ـــ  جـــى كرـــت يدنـــ، دةنـــأؽ رُمئنـــةا حـــغخةا رؿً كـــغيتق يـــتصو 

 ؾ أصن وهنأ  

 (.75: 1986)هأقيق

 ا كرـت  ـ   ؾأؾـه دةنمسـ ي قـ ىع بأةغـضو  ودةُم اةنـهق و  ـض عـت دة،سـق وزيـُغد ق  1986ويت ض حصه  دةغ صم     

  وهـــى قـــ ىع يـــغوع  كتصـــأا دةمـــغص ودد ًمـــمق ورـــت  هـــي  ؾـــاأ  دَمئنـــأا دةمـــغص ع ـــى امؿـــه ورأةـــهق وقـــ ىعا بـــأة ُ

 (.35: 1996وددىصن رمت يدصُىا بهق ورت ر،ًًصأو كرت  ا يُمئا دةمغص ع ى ملىىه وملىو عصأةه )دةغ صمق

 

وي ض دكتأجه الى كرت نأكتأجأو دةمؿصىةىجصه خأجه  وةصه رت خصل ةك  هأق حهي ىظغغ  ـ  ددغدخـ  كولـى رـت خصـأن   

 
 
ةــغوىةا خصأىــه دةصىرصــهق اطد رــأ َــغ  يشةــم ع ــى هــظد دةــغوىةا دةمــغصق خصــل يــ ة  اقــاأ  ىســر دكتأجــه رنــظ دةُمىةــهق وح،ــأ

بدصل يتص  الى خضَو ديُغد     اقاأ  خأجًه الى كرت حإا طةر يحةـم دام ـأ  دكخـىد ودة،سـق ةـضي دةأـخوق  رـأ 

كحخأم دةظيت ل ـأاىا رـت دةاهضيـض دةالقـ ىع  ة رـت بدكـي رـأ ي غيـىد ةـه رـت ظـغود زـال  خصـأ هي حـإنهي ي يـ وا 

دة،صـــأم بًهـــغحأو ي ىيًـــصه يدمـــىا دهـــأ  امؿـــغي يـــض  زُـــأع ر غىةـــه م ؾـــنض ةغـــأ رـــت خ،ص،ـــهق وم ر ـــمع ةغـــأ رـــت الـــى 

 (.24-23:  1999دةىدملم)رىؾىعه عسي دةنمـ دةكأرسه:

 

 ا دكتأجــه الــى كرـت ىًًــمت: دكتأجـه الــى كرــت دكيؿـسي ودةةــته دكيؿـمصهق ودكتأجــه الــى  1977ويـغي خأرــض ػهـغدا  

ق ودكتأجـــه الـــى دةكـــمأ  رـــت ددـــغى  و دكيـــغحق ودكتأجـــه الـــى دكتصـــأن دةكـــ ىع بـــأ رت 
 
دةـــضدز  ق ودكتأجـــه الـــى دةا،ـــأ  خصـــأ

كؾــغيه ارنــه ددؿــً،غن دةؿــ صضنق ودكتأجــه الــى دكتمأيــه يــض دكتغرــأا رــت اقــاأ  دةــضودحم ودكتأجــه الــى ددؿــأاضن  ــ  

 خ  ددككالو دةأخهصه.

 (.401: 1977)ػهغداق

ع ى  ا دةك ىع بأ رت خأجه رغمه كيمصم كحـخأم  ـ  جمصـم ددغدخـ  دة مغيـهق حأةُمـ   1977ويت ض  خمض عدجح   

 ةًـــ مه وملســه خصسًــه وىد،صــق هــظا دكتأجـــه ةضيــه عــت َغيــق اقـــاأ  
 
 ــ  خأجــه رأؾــه ة رــت  ـــ  رغخســه دةُمىةــهق اظــغد

دكتـــضوص دةؿـــسصمه  خأجأىـــه دةمؿـــصىةىجصهق و ا يكـــىا رىيـــم عُـــ  ووص ودهًمـــأم رـــت ملاـــ  ودةضيـــهق و ا ي،ىرـــأ بىيـــم

 ــض ددغخســه زاً،أةصــه الــى زعًمــأص 
 
ةؿــسى صأىهق  مــأ  ا ددغدهــق  ــ  خأجــه رأؾــه ةسكــ ىع بــأ رت  ــ  ىســر ددغخســه دةقــي ي

ع ى دةنمـق ودةقي يغغم حيهأ دةمغص    زؾً،ال  عت  ؾـغىه دةقـي ىمـضا بأةؿـنض دةغواـ  ودةًـىجصهيق  مـأ  اـه يس ـ ،  ـ  

 ه دكي س يق واحالو دةؼرـأم رـت يـضاق ةـظد حـإا ددغدهـق  ـ  ىسـر ددغخسـه  ـ   رــ دكتأجـه الـى ىسر ددغخسه رت َشصأا صدح

 (.114-113:  1977نضيق  و رغقض  و جمأعه ي ًسي اةيهأق  و ع،صضن صي صه يك غا بأ رت)عدجحق

 

رغدخــ  دكتصــأن  الــى  ا اقــاأ  دكتأجــه الــى كرــت ودةُم اةنــه  ــ  جمصــم 1986ويكــةم نــ   رــت عــىصن ردمــض و مــأ  رغيــ ي  

يـــــغوع  ةسنمـــــى دةنمســـــ ي دةؿـــــى  ودةًمًـــــم بأةةـــــته دةنمؿـــــصهق ح،ـــــض ىاـــــةا رـــــت صعدؾـــــأو  حةـــــمن  ا كحـــــخأم ارنـــــةا 

رًمأاسىا ؾ ضد  رًىدح،ىا رم ر ًم غي راضعىا     عمأةغي اـأجتىا  ـ  خصـأ هيق بةنمـأ نـأا كحـخأم غةـم ارنـةا 

 (.89: 1986دى دةؿصكىؾىرأىصه )عىصنق ورغي يقملس،ةا رٌكأامةا  ر غيةا ةالادغدحأو دةنمؿصه وكرغ 
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وىً ـــضص نـــىع دكتأجـــه الـــى كرـــت  ـــ  ػرأانـــأ دكتأيـــغق حأإلةؿـــأا  ـــ  خأجـــه الـــى  ا لكـــ غ بـــأ رت ع ـــى ام،ـــه عةكـــه  ـــ    

نـــىعن ىـــىحغ رؿـــًىي دملًهـــأص  ر ـــةاق والـــى  ا لكـــ غ بـــأ رت ع ـــى خ،ـــه  ـــ  ابـــضد  ع يـــه ودةً اةـــم عـــت امؿـــه  ـــ  رىدجغـــه 

و ـ  خأجـه الــى دةكـ ىع بـأ رت  ـ  رىدجغــه غةـما رـت كحـغدص بــ ا يد مرـىد خ،ىملـه وخغيًـه دةأخهــصهق  دةؿـسُه دكتأ مـه

 (.146: 1993و م يًضزسىد حصمأ م ل نيهي    قئىا غةمهي )دةؼخص  ق

 

 ا ىد،صـق كرـت رًُسـم يـغوع  كيمصـم كحـغدص  ـ   رـأ ت عمسغـيق ويً سـق طةـر  1989وملض دعً م ةىيـ نأر  رسصكه   

حةم جمصـــم وؾـــأا  كرـــت وكرـــأا  ـــ  رىدملـــم عمسغـــيق    رًُساـــأو كرـــت دةهـــنأ  ق ويـــمأا ىد،صـــق صزـــ  رنأؾـــم بًـــى 

 (.320: 1989وى رصنأو دجًمأعصه و تصهق ودةًمأاأو ددً س،ه بد،ىق ددىظ ...اكخ. )رسصكهق

رــــت    ــــم ( ودةــــظ    ــــض رــــت   ــــتأ  ددضعؾــــه  ةؿــــأاصه  ــــ  عســــي دةــــنمـق وي ــــض Maslowوة،ــــض ط ــــغ رأؾــــسى )

 بــأ رت دةنمســ ي ودقــاأ  دكتأجــأوق وىكــأص م ىسســى صعدؾــه  هــًي بأكتأجــأو دةنمؿــصه مورفهــأ 
 
دةاــأخحةا دةنمؿــصةا دهًمأرــأ

دكتأجــه الــى كرــتم رــت اقــأعن الــى اؾــغأرأىه وصعدؾــأىه ددصضداصــه  ــ  هــظد دد ــأ ق وملــض ويــم رأؾــسى دكتأجــه الــى كرــت  ــ  

 أجأوق وه  ى   دكتأجأو دةمؿصىةىجصه كؾأؾصه وملض عغد كرت دةنمس ي ب اه:ددغىاه دةحأاصه    هغره دةكغةم ة ت

)ق ىع دةمغص ب اه رداى  ورً،ا  رت ازغيتق ةه ركأاه بصفهيق يضعل  ا بصئًه نضي،ه وصوصنق غةم رداُهق ويك غ  

 (            51:1983حيهأ بنضعن دكخُغ ودةاهضيض ودة،سق.  )صودة ق وصيغدة ق 

ق دعً مهأ صدةه ع ـى دخؿـأؽ دةمـغص بـأ رت دةنمسـ يق وملأم رأؾسى 
 
وىـً خو هـظا ددتقـغدو  بىيم  ع  ه عكغ رتقغد

    دةًأل :

 دةك ىع بمداه ازغيت وملاىةغي. -1

تق وزاًمأ  وددكأاه بةا دد مىعه. -2  دةك ىع بأة أةي نَى

 ركأعغ كرأاق واضعن ركأعغ دةاهضيض ودة،سق. -3

 ق خصل لؿًُصم دةنأؽ دة ةل ب زىن ونضدمله.اصعدل دة أةي ودكتصأن بضد  ورؿغن -4

 اصعدل دة كغ بهماهي دكخةمن رت خصل دكيىهغق و هماهي وصوصيت وزةميت. -5

 ركأعغ دةهضدمله ودةح،ه ادى ازغيتق خصل دةٌؿأرذ وملسه دة ضوداصهق وركأعغ ددىصن رم ازغيت. -6

 زى أا ادى ىىملم دكخةم و خؿأؽ بأةًمأؤ   كك  عأم. -7

 ودة،نأعه.ددص  ةسؿ أصن  -8

 ركأعغ دةغضو  ودةغدخه وزؾ مزأ  وداًمأ  دةهغد ق وزؾً،غدع زام أل . -9

ددصــ  ةالاُــالق رــت زــأعذ دةــظدوق ودة،ــضعن ع ــى دةًمأعــ  رــم دة ــأةي وركــكالىه بمىيــىعصه صوا ىمغ ــؼ خــى   - 10

 دةظدو.

 ى،ا  دةظدو ودةٌؿأرذ ر غأ وىمغي زاضحأعأو دةأخهصه. – 11

 رت دةغغاه    دةؿصُغن ع ى ازغيت. دةغغاه بأرًالل دة،ىن – 12
 
 ودةكمأيه    رىدجغه ددككالو بضم

 دكخسى دة ؿبي رت زيُغدبأو دة هأبصه  و دةظهأاصه وملضعن رنظمه    رىدجغه دةىدملم. – 13

 زهًمأرأو زجًمأعصه و غوػ عوح دةً أوا ودةسُ  وزهًمأم بأآلزغيت. – 14

 (18:1999)ؾ ضق                                                                  

ورمـــأ ؾـــاق يًلـــح قـــمىةصه اظـــغن رأؾـــسى ة تأجـــه الـــى كرـــتق ودةقـــي ىمًـــض ةٌكـــم  جمصـــم رنـــأا  خصـــأن دةمـــغصق 

 مؾصمأ    ىمأعسه زجًمأ   رم ازغيت.
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ةؿـسىلق و نهـأ ى كـ  يًلح رمأ ؾاق  ا دكتأجه الى كرت دةنمس ي ي ض رت  هي دكتأجأو دةنمؿصهق ورت  هي صودحم د  

رنظ دة تظأو كولى رت خصأا دةمغصق ويؿًمغ ع ـم ددغدخـ  دة مغيـه ددسًسمـه رـت دةُمىةـه وخقـ، آزـغ دة تظـأو  ـ  خصـأن 

دةمغصق و ا دةمغص بدأجه رأؾه ة ،صضن صي صه نساه لؿـًمض رفهـأ دةكـ ىع بـأ رت ع ـم ىسـر ددغدخـ ق وم ىندهـغ دكتأجـه 

ح،ـــِق بـــ  ىً ـــضدا الـــى دكيىداـــم دد نىيـــه رـــت: م خغيـــه حخهـــصه وحكغيـــه... اكـــخمق  مـــأ  ا الـــى كرـــت  ـــ  دكيأاـــم ددـــأص  

  ةؿأا بدأجه الى كرت    قق،  رأ ت ىىدجضا    دكتصأن دة أره.

 

وهـــظد رـــأ ج ـــ  رـــت  هـــي  هـــضدد دكتًـــأعدو  ةؿـــأاصه ددسًسمـــه ع ـــى رـــغ دة هـــىعق دةؿـــمل  الـــى ىد،صـــق كرـــت دةنمســـ ي 

كيغــىص دةكاةــمن عــت َغيــق دة مبصــه ودةً كــئه زجًمأعصــهق وهــى رــأ بــضوعا لؿــأعض  ــ  بنــأ  جصــ  يــن ي  بنأئهــأق والــى بــظ  د

بـــــأ رت ودةةـــــته دةنمؿـــــصهق ةـــــظد حـــــإا صعدؾـــــه ظـــــأهغن كرـــــت دةنمســـــ ي ي ـــــض رـــــت دةضعدؾـــــأو طدو كهمصـــــه ةا،ـــــأ  دةمـــــغص 

ق رمــأ يًــمت ةــه دةًىدحــق دةؿــسص
 
 ودملًهــأصيأ

 
 و ؾــغيأ

 
 ودجًمأعصــأ

 
يق ويد،ــق  ــ  امؿــه زىــؼدا زام ــأل  ودؾــً،غدعا امؿــصأ

 ودةك ىع بأةؿ أصن. 

 

وخصــل  ا كػرــأو دةؿصأؾــصه ودكتــغو  بمــأ حيهــأ رــت صرــأع ودعًــضد  ع ــى خغيــه  ةؿــأا وملصمــهق ودةًــضز  ةمــغى ودملــم  

 ا ؾصأيـــ ي ودجًمـــأ   بـــأة،غغ ودةًـــشِ ودةاهضيـــضق ةـــه آُـــأعا ددـــضرغن ع ـــى خصـــأن دد ًمـــم و حـــغدصاق ويت ـــض عسمـــأ  دةـــنمـ 

 رـــــأ يكىاـــــىا    ـــــم عغيـــــه ة نـــــأبه بأدكـــــكالو دةةـــــتصه ودةنمؿـــــصه 
 
كحـــــغدص دةـــــظيت ل ألكـــــىا دكتـــــغو  وكػرـــــأو غأةاـــــأ

ودة ،سصـــه رـــت كحـــغدص دةـــظيت م يً غيـــىا ةـــظةرق حـــأكخ مدو ددتدـــه م ى ســـ ،  ؿـــغعهق خصـــل اا دكتـــغو  ودة،غـــغ ىسســـ  

 بأة ؿاه ةسانأ  دةنمس ي ة ةؿأا ورأ يهأخم
 
 نأصرأ

 
 طةر رت ديُغدبأو يؿًمغ ةم من َىيسه.  رىملمأ

 (257-256: 1996)قغي ق 

وة،ض ع،ض بغاأرج غؼن ةسةته دةنمؿصه ددتىمغ دةضول  دةؿأصؽ   نىدا مدةةته دةنمؿصه وخ،ىق زةؿأا      

 -ق خصل ىىنسٍ الى ر مىعه هأره رت دةًىنصأو ودةقي نأاٍ  همغأ: 2016دبغي  19- 20 ”حسؿُةا

 غداصسصه دةحالُه ززةمن ع ى غؼن ورأ ىًمناهأ رت ملً  وجغح عكغدو امدق وهضم ودؾم ىغ ٍ دكتغو  زؾ

ةسم كآو دةؿكنصه وزملًهأصيه ويكغيض رئأو زمد وىضرةم  اةم ةسا صه دةًدًصه    ملُأ  غؼن آُأعد امؿصه 

هظا اُأع ةًُأ   ودجًمأعصه جؿصمه ع ى زةؿأا ودد ًمم دةمسؿُصنيق ورت ددًىملم  ا يؿًمغ دة ضيض رت

 كجصأ  دةمسؿُص صه دة،أصره بأ طي ودةًغع.

    يت ض ددكأعنىا ع ى دكتأجه دلى زهًمأم بً،ضيي وىُىيغ زضرأو و غدرج دةضعي دةنمس ي وزجًمأ

ودةً هص  ةكأحه ضتأيأ زخًال  ودة ضودا ودكتهأعق دةظيت رأ ػدةىد ل أاىا رت ح،ضدا كه  ودةاصىو 

مأ  ودة ؿأ  وطو  دكتأجأو دكخأنه رت دكيغاى وددهأبةا ودد ً،سةا ودددغعيت ورهضع دةضز  ز أنه َك

ودةنأجةا رت دةً ظيمق  مأ ويت ض ددكأعنىا ع ى يغوعن اَالق ؾغدح كؾغي دةمسؿُص صةا    سيىا 

،أاىا زخًال   ؾغداص       ملغ  وملٍ رم يغوعن خمأيه خ،ىملغي زةؿأاصه ور أرساهي خؿم راأصئ دة

 دةضول  كتةا اَالق ؾغدخغي.



 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  9صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

  يت ض ددكأعنىا  ا دكتهأع زؾغداص   ددمغوى ع ى ملُأ  غؼن هى عم  غةم  زالق  وغةم ملأاىة  ويتص  دلى

اًأاج ؾساصه  اةمن ع ى ن صض ىمًم ددىدَنةا بد،ىملغي كؾأؾصه    دكتغ ه ودة م  ودةةته ودةً سصي و ا 

 وي م دنهأؤا حىعد. هظد دكتهأع يسأة  دة،أاىا دةضول 

  نصه ةً ؼيؼ ملضعدو دةك م يغوعن دة م  ع ى دنهأ  زا،ؿأم دةمسؿُصني ويغوعن دؾً أصن دةىخضن دةَى

نصه.  ا دةك م دةمسؿُصني ةضيه َأملأو ودركأاصأو هأاسه وهى  دةمسؿُصني وجغىصا    دؾً أصن خ،ىمله دةَى

 دةمأعسه    ننأعه دكتًأعن زةؿأاصه. ملأصع اطد رأ ىي ىدغيغا رت زخًال  ودكتهأع ع ى ددؿأهمه

    غدد دةؿصأؾصه ودة،أاىاصه وددضاصه    دة أةي إلنهأ  زخًال  زؾغداص يغوعن دة م  رت نأحه َك

ةمسؿُةاق بهمًه دةؿ م دةغاةس ي وجظع ددككسه دةقي ي أة  رنه ددنُ،ه ودعُأ  دةك م دةمسؿُصني نأحه 

 ع ى دةةته ودةؿالره دةنمؿصه ةسم ًمم خ،ىمله دةؿصأؾصه وددضاصه     ملغ  
 
وملٍق  ا طةر ين كـ اي أبأ

دةمسؿُصني. ودا    خسى  ؾصأؾصه ي م  ا يؿٌنض دلى راأصئ دةضيم،غدَصه ودة ضدةه وزىمأملأو دةضوةصه 

دكخأنه بد،ىق زةؿأا ويغوعن ردأؾاه ورالخ،ه رغىكبي دكيغداي دكخأنه بأااهأنأو خ،ىق زةؿأا ع م 

 (2016ةضوةصه. )بغاأرج غؼن ةسةته دةنمؿصه:اةصأو د

رت زال  ر ألكه دةاأخل دة كأؾأو زا،ؿأم دةؿصأيـ ي ةسمسؿـُص صةا مخـد رـضي كُـغ دةنمسـ ي دةؿـسبي دةـظ  ىغ ًـه 

غن ع ـى  ع ى  رفهي دةنمس ي ةس ضيض رت دةمئأو ددسًسمه رت قغداذ ق انأ دةمسؿُصنيق و   م رأ  ُغ  ـ  دةاأخـل ىسـر ددـُت

  دةكــاأ ق وهــى رــأ صحــم دةاأخــل ددأوةــه ىسمـــ وجغــه اظــغ قــغيده هأرــه رــت قــغداذ دد ًمــم دةمسؿــُصني امؿــصه جصــ

 خى  هظد ددىيى ق وعسصه جأ و هظا دةضعدؾه.

 الظإال السئيع:

ما مدي اوعكاطاث الاهلظام الظياس ي للفلظؼيييين على أمنهم الىفس ي مً وجهت هظس عيىت مً الشباب 

 الفلظؼيجي

 



 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  10صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

 ظابلت:الدزاطاث ال

: الدزاطاث التي جىاولذ الاهلظام الظياس ي:
ا
 أول

 ( 2016دزاطةةةت الدحةةةدو:)  هـــضحٍ دةضعدؾـــه الـــى ر غحـــه  ُـــغ زا،ؿـــأم ع ـــى دة مسصـــه دةٌكـــغي صه دةمسؿـــُص صهق

وىىنسٍ الى اًأاج  همغأ:  ا زا،ؿأم دةؿصأي ي دةمسؿُصني ةه  ُأع ؾـساصه  اةـمن ع ـى اصدعن دة مسصـه دةٌكـغي ه 

 دةمسؿُص صه.

 ( 2015دزاطةةةت اادةةةداد:)  هـــضحٍ دةضعدؾـــه الـــى دةً ـــغد الـــى رؿـــًىي عيـــأ َساـــه دكيأر ـــه عـــت صوع دةًنظصمـــأو

دةؿصأؾــــــصه دةمسؿــــــُص صه  ــــــ  اػدةــــــه  ُــــــأع زا،ؿــــــأم دةؿصأيــــــ يق رــــــت زــــــال  صعدؾــــــه رؿــــــًىيأو دةغيــــــأ دةــــــحالَ م 

أر ــه  ــ  اظــغ هي دةنمؿــصه مق وهــ  ىىجــض حــغوق طدو صمةــه اخهــأاصه بــةا َساــه دكي-زجًمأعصــه –دةؿصأؾــصه 

دؿــــًىي دةغيــــأ عــــت صوع دةًنظصمــــأو دةؿصأؾــــصه دةمسؿــــُص صه  ــــ  اػدةــــه  ُــــأع زا،ؿــــأم دةؿصأيــــ ي ي ــــؼي دًشةــــم 

 ا رًىؾــِ عيــأ  حــغدص  اًــأاج دةضعدؾــه: نأاــٍ  هــيدةًسهــو )عسســيق  ص ــ (ق ودةنــى  زجًمــأ   )ط غ/ ا ،(قو 

 عــت ددًىؾــِ دةمغ ــ ي ةالؾــٌاأ
 
ق بضعدؾــه    ك  ــأص )88.59اه خصــل بســ  )دة صنــه رــنسمٌ  كــك   اةــم ةؿــ صأ

 وهـ  نأةًـأل : )رؿـًىي دةغيـأ  ـ  دكيأاـم زجًمـأ   بـىػا ةؿـبي )
 
 ىي ىغىصبهأ ىنأػةصأ

 
(ق رؿـًىي 60.46   م  همصه

((. م 57.32(ق رؿــًىي دةغيــأ  ــ  دكيأاــم دةؿصأيــ ي بــىػا ةؿــبي )59.4دةغيــأ  ــ  دكيأاــم دةنمســ ي بــىػا ةؿــبي )

حـغوق طدو صمةـه اخهـأاصه بـةا  حـغدص دة صنـه  ـ  اظـغ هي دؿـًىي دةغيـأ ي ـؼي دًشةـم دةًسهـو )عسسـيق ىىجـض 

  ص  ( ودةنى  زجًمأ   )ط غ/ ا ،(.

  (2015دزاطةت اادةةداد:)   هـضحٍ دةضعدؾــه الــى دةً ـغد ةالة كأؾــأو دةنمؿــصه ةالا،ؿـأم دةؿصأيــ ي دةمسؿــُصني

دكيأر ه ق رت زال  صعدؾه دةؿمأو دةنمؿصه ددًمحسه بــم دة،سـق  ع ى َساه دةً سصي دة أل  رت وجغه اظغ َساه

و دةشًــم و دةكــ ىع بــأكخىد وزىــؼدا زام ــأل  م ع ــى َساــه دةً ســصي دة ــأل  رــت وجغــه اظــغ َساــه دكيأر ــه ق 

وهـــــ  ىىجـــــض حـــــغوق طدو صمةـــــه اخهـــــأاصه بـــــةا َساـــــه دكيأر ـــــه  ـــــ  اظـــــغ هي ةالة كأؾـــــأو دةنمؿـــــصه ةالا،ؿـــــأم 

صني ع ـــــى َساـــــه دةً ســـــصي دة ـــــأل   ي ـــــؼي دًشةـــــم  دةًسهـــــو)عسسي  ص ـــــ ( ودةنـــــى  زجًمـــــأ   دةؿصأيـــــ ي دةمسؿـــــُ

أةاـــه رـــت َساـــه نسصـــه دة مبصـــه  ودة ســـىم ب أر ـــه كػهـــغ 250)ط غ/ ا ـــ، (ق قوقـــمسٍ عصنـــه دةضعدؾـــه ) ( َأةـــم َو

 ىــي اًــأاج دةضعدؾـه: بضعدؾـه    ك  ـأ %( رـت دد ًمـم كنـ  ق ونأاــٍ  هـي6.1 شـؼن  ودةقـي ىمحـ  )
 
ص    ـم  همصـه

 وه  نأةًأل : دة،سق بىػا ةؿبي )
 
( ُـي ىاـم 84.46(ق ُي ىام طةر ؾمه دةشًم بىػا ةؿـبي )89.22ىغىصبهأ ىنأػةصأ

 نأاـــــٍ ؾـــــمه دةكـــــ ىع بـــــأكخىد بـــــىػا ةؿـــــبي 80.72طةـــــر ؾـــــمه زىـــــؼدا زام ـــــأل  بـــــىػا ةؿـــــبي )
 
( ُـــــي و زةـــــمد

يأر ــه  ــ  اظــغ هي ةالة كأؾــأو دةنمؿــصه ةالا،ؿــأم (قم ىىجــض حــغوق طدو صمةــه اخهــأاصه بــةا َساــه دك76.30)

دةؿصأيــ ي دةمسؿــُصني ع ــى َساــه دةً ســصي دة ــأل  رــت وجغــه اظــغ َساــه دكيأر ــه ي ــؼي دًشةــم دةًسهــو )عسســي 

 ص ــــ (ق ىىجــــض حــــغوق طدو صمةــــه اخهــــأاصه بــــةا َساــــه دكيأر ــــه  ــــ  اظــــغ هي ةالة كأؾــــأو دةنمؿــــصه ةالا،ؿــــأم 

 ســـصي دة ـــأل  رـــت وجغـــه اظـــغ َساـــه دكيأر ـــه ي ـــؼي دًشةـــم دةنـــى  زجًمـــأ   دةؿصأيـــ ي دةمسؿـــُصني ع ـــى َساـــه دةً

)ط غ/ ا ،( ونأاٍ غأةاصـه دةمـغوق ةهـأكح دةـظنىع ع ـى    ـأص )دة،سـق ق دةشًـم قدةضعجـه دةكسصـه ةالؾـٌاأاه(ق رأ 

بــةا   ـض دةكــ ىع بــأكخىد ح،ــض نأاـٍ دةمــغوق  ةهــأكح  اــأَ قو   ـض زىــؼدا زام ــأل  حســي ىىجـض عسصــه حــغوق 

 دكي ؿةا.



 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  11صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

 (2008دزاطت حجاشي والؼالع:)  ودةقي هـضحٍ الـى دةككـ  عـت  هـي اُـأع دةنمؿـصه وزجًمأعصـه دةنأى ـه عـت

 386ق قوىكىاـٍ عصنــه دةضعدؾـه رـت )2007كخـضدَ دةؿصأؾـصه ودة ؿـكغيه  ــ  ملُـأ  غـؼن   ــض زا،ؿـأم 
 
( حــغصد

:  ا  هــــي اُــــأع دةنمؿــــصه وزجًمأعصــــه رــــت دةمسؿــــُص صةا  ــــ  ملُــــأ  غــــؼن ق و هــــي رــــأ ىىنــــسٍ اةصــــه دةضعدؾــــه 

دةنأى ــــه عــــت كخــــضدَ دةؿصأؾــــصه ودة ؿــــكغيه  ــــ  ملُــــأ  غــــؼن ةــــضي  حــــغدص دة صنــــه ىًمحــــ  بأة مىةــــم: دةًــــشٍى 

دةنمؿـــصهق دة،ســـقق دةالر صأعيـــهق ديـــُغد  رـــأ   ـــض دةهـــضرهق دةًمـــأؤ  ودةٌكـــأؤمق ز ًئـــأ ق زغ ـــمد ق دة ؼةـــه 

 زجًمأعصهق كعغدى دةؿصكىؾىرأىصه.

 زاهيا: الدزاطاث التي جىاولذ ألامً الىفس ي:

 (2014دزاطةةةت اإلاظلةةةىم:)   ت ةـــضي َـــال هـــضحٍ دةضعدؾـــه الـــى ر غحـــه دة الملـــه بـــةا كرـــت دةنمســـ ي ودةـــىم  ةســـَى

ت ةـضي  دكيأر هق  مـأ هـضحٍ الـى ر غحـه ىـ ُةم دكيـ ـ )دةـظنىع/  اـأَ(  ـ  كرـت دةنمسـ يق و ـظةر دةـىم  ةسـَى

 بأةمغملـــه دةغد  ـــه بكسصقـــي دة مبصـــه واصد  373ه دةضعدؾـــه رـــت )هـــتم  دةُـــال ق وىكىاـــٍ عصنـــ
 
أةاـــه ـــأ َو  –( َأةا 

ـــــأق و)174جأر ـــــه بفهـــــأ رـــــفهي ) ق وى ـــــمدوح  عمـــــأعهي بـــــةا )199( َأةا 
 
ـــــأق ودقـــــًمسٍ  صودو 23 – 21( َأةاـــــه ( عأر 

ت رــت اعــضدص دةاأخــل.  و كــمٍ دةضعدؾــه ع ــى ر،صــأؽ كرــت دةنمســ ي  رــت اعــضدص دةاأخــل ور،صــأؽ دةــىم  ةســَى

أ بـةا صعجـأو عصنـه دةضعدؾـه ع ـى ر،صـأؽ كرـت  اًأاج دةضعدؾه عت وجىص عالمله دعىاأَصه رىجاه صدةه اخهـأاصا

ت و   ــأصاق  مــأ  كــمٍ دةنًــأاج عــت عــضم وجــىص حــغوق  دةنمســ ي و   ــأصاق وصعجــأ هي ع ــى ر،صــأؽ دةــىم  ةســَى

أ بــــةا رًىؾــــُأو صعجــــأو دةــــظنىع و اــــأَ ع ــــى ر،صــــأؽ كرــــ ت دةنمســــ ي  و   ــــأصاق و ــــظةر ع ــــى صدةــــه اخهــــأاصا

ت و   أصا.  ر،صأؽ دةىم  ةسَى

 (2007دزاطت الؼهساوي:)   ىنأوةٍ هظا دةضعدؾه كرت دةنمس ي    دد ًمم دةمسؿُصني    ملُأ  غؼنق ط

دكخهىنصه ددمةزن عت بأق  دد ًم أو دة غ صهق ودةقي ين ي  غسبهأ بأمؾً،غدع وكرتق طةر دة،ُأ  دةظ  

ه بأ خضدَ ددًالخ،هق رت اخًال  اؾغداص    عديصه ورظأهغدو وداًمأيأو ق اصهق ور،أوره دعىاِ ىأعيس

رؿ تهق ووؾِ هظد دكخًي دةؼدزغ ملأرٍ اؾغداص  بأةنتأ  رت َغد ودخضق وخأوةٍ هظا دةضعدؾه 

ادى دةً غد ع ى ى ُةمدو هظد زةنتأ  ع ى ق ىع َساه دكيأر أو بأ رت دةنمس ي وعالمله طةر بأى أهأ هي 

زةنتأ ق مؾصمأ و اه  ُأع دة ضيض رت زؾً أبأو ودةٌؿأؤموق حأةا ٌ ق غ ب كىن دةنهغ وعؼي 

 رت دةًهغحأو  ؾغداصسصه 
 
 زىحأ

 
 ورًىجؿأ

 
زةنتأ  الى نمىص دد،أورهق ودةا ٌ ازغ ب،  رٌكككأ

 رت دؾًد،أملأو ؾصأؾصه. وؾِ هظا دد م ه نأاٍ
 
هظا دةضعدؾه ع ى   خأصيه دكيأامق وع ي حصه هغو أ

أةاه رت ُالَ جأر أو غؼيه ) دكيأر ه  ؾالرصهق جأر ه كملص ،ق جأر ه 359عصنه ملىدره ) ( َأةم َو

 بةا كرت دةنمس ي وزى
 
 أا دة،ضؽ ددمًىخه(قو نأا  هي اًأا غأ دةكك  عت وجىص دعىاأٍ صد  اخهأاصأ

 بإي أبصه زى أهأوق و قأعو دةنًأاج الى  ا ر ض  
 
ادى زةنتأ ق و ا رؿًىي كرت دةنمس ي دعىاِ َغصيأ

%( وديؿي زى أا دة أم ادى زةنتأ  بأإلي أبصه ودة،اى ق 78,70كرت دةنمس ي   ض زةنتأ  نأا )

أ   زغي نأدمأويأو ودةًشٍى %( ح،ِ  ؾا8,3%( نأاًهأع ةسم،أوره دةمسؿُص صهق وعؼدا )90,8وحؿغا)

 كخُىعن رنُ،ه ؾكت 
 
    كرت دةنمس ي بةا دةُساهق ىا أ

 
 اخهأاصأ

 
 صدةه

 
دةضوةصهق  مأ  ظغغو دةنًأاج حغوملأ

نأو وددنأَق دةقي  جًصدٍ    م رت  دةُأةم ةهأكح ؾكأا ددنأَق دكتضوصيه وددنأَق دة،غياه رت ددؿًَى



 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  12صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

 خؿم رًشةم  دكي ـ)َأةم/ َأةاه ( وي غى  حغدص  ؾغن رغنق    خةا ةي ىىجض حغوق صدةه اخهأ
 
اصأ

 دةُأةم  زُأع زخًال              ) رًًغعيت/ غةم رًًغعيت(.

 ( 2006دزاطت أبى عىدة) هضحٍ الى دةً غد ع ى دة المله بةا كرت دةنمس ي وزى أهأو دةؿصأؾصه :

أةاه رت جأر ه256وزجًمأعصهق وىكىاٍ دة صنه رت) كػهغ ودؾًسضم دةاأخل ر،صأؽ ة رت  ( َأةم َو

دةنمس ي رت دعضدصاق و ظغغو دةنًأاج وجىص عالمله دعىاأَصه صدةه بةا كرت دةنمس ي ون  رت دةًضيت 

ودةًدغعيهق وةي ىىجض حغوق    صعجه دةك ىع بأ رت دةنمس ي ي ؼي ة أر  دكي ـ  و ةا َساه دةكسصأو 

 دة سمصه و ةؿأاصه  و خؿم رؿًىدهي دةضعدي ي.

 (2003دزاطت ااخظسي:)  هضحٍ دةضعدؾه الى دةً غد ع ى رؿًىي كرت دةنمس ي ةضي دة أرسةا بمغد ؼ

 ؾ أد دةُاصه بمدأحظأو غؼن وعالملًه با ٌ ؾمأو دةأخهصه وزة زدم دةضيني وملىن كاأ ورًشةمدو 

(. رت 123ه رت ) زغي وه  دكتأةه زجًمأعصه وؾنىدو دكخ من وعضص  حغدص كؾغن وىكىاٍ عصنه دةضعدؾ

دة أرسةا بمغد ؼ  ؾ أد وملض ىىن  دةاأخل الى دةنًأاج دةًأةصه:  ا دة أرسةا بُىدملي  ؾ أد لك غوا 

بمؿًىي رًىؾِ رت كرت دةنمس ي وجىص عالمله دعىاأَصه بةا كرت دةنمس ي وزة زدم دةضيني ةضي دة أرسةا 

   كرت دةنمس ي ي ؼي دًشةم دكتأةه زجًمأعصه  بُىدملي  ؾ أد دةُاصهق وجىص حغوق طدو صمةه اخهأاصه

 ةهأكح دد زوجةا.

 (2002دزاطت البلبيس ي)  هضحٍ دةضعدؾه الى دةكك  عت دة المله بةا ح،ضدا كرت و  ٌ ددًشةمدو

دةأخهصه وددًشةمدو دةضيمىغغدحصه ةضي َساه دةه  دكتأص  عكغ    رضدعؽ ملُأ  غؼن. وىكىاٍ عصنه 

ت َساه ددضدعؽ بمدأحظأو غؼن وىىن  دةاأخل الى دةنًأاج دةًأةصه: م ىىجض عالمله ( ر996دةضعدؾه رت )

طدو صمةه اخهأاصه بةا ح،ضدا كرت دةنمس ي ون  رت    أص دة هأبصه ودةظهأاصه وزا ؿأٍ ةضي  حغدص 

وق طدو دة صنهق ىىجض حغوق طدو صمةه اخهأاصه    ح،ضدا كرت دةنمس ي بةا دةُساه ودةُأةاأوق ىىجض حغ 

 صمةه اخهأاصه    ح،ضدا كرت دةنمس ي ةهأكح ددؿًىي زجًمأ   وزملًهأص  كع ى

 (2001دزاطةةةةةت عةةةةةىدة)   هــــــضحٍ دةضعدؾـــــه الـــــى دةً ــــــغد ع ـــــى َاص ــــــه دة الملـــــه بـــــةا ددنــــــأر دةنمســـــ ي زجًمــــــأ :

اص ــه دة الملــه بــةا ددنــأر دةنمســ ي زجًمــأ   وملــىن كاــأ وىكىاــٍ عصنــه دةضعدؾــه رــت  ودةُم اةنــه زام أةصــهق َو

( َأةاــــه رــــت َأةاــــأو دكيأر ــــه وىىنــــسٍ دةاأخحــــه الــــى دةنًــــأاج دةًأةصــــه: وجــــىص عالملــــه َغصيــــه بــــةا ددنــــأر 376)

دةنمســـ ي زجًمـــأ   ودةُم اةنـــه زجًمأعصـــه ةـــضي   َأةاـــأو دكيأر ـــه عـــضم وجـــىص حـــغوق طدو صمةـــه اخهـــأاصه 

أةاأو كملؿأم كصبصه     رًشةمدو ددنأر دةنمس ي. بةا َأةاأو كملؿأم دة سمصه َو

 (ً1998دزاطةةةت حظةةة)  ر غحـــه دةمـــغوق 
 
هـــضحٍ دةضعدؾـــه الـــى ر غحـــه دة ىدرـــ  ددغىاُـــه بـــأ رت دةنمســـ يق و يًـــأ

 30بــةا عصنقــي كؾــغن ددؿــً،غن وغةــم ددؿــً،غن بأة ؿــاه ة خؿــأؽ بــأ رت وىكىاــٍ عصنــه دةضعدؾــه رــت )
 
( َمــال

كؾــغ غةــم ددؿــً،غن رـــت  َمــأ  رغخســه رــأ ملاــ  ددضعؾـــه ( َمــ  رـــت  َمــأ  15رــت  َمــأ  كؾــغ ددؿــً،غن و )

 بةا صعجـأو    ـأص ر،صـأؽ  خؿـأؽق 
 
وىىنسٍ دةاأخحه الى دةنًأاج دةًأةصه: ىىجض عالمله دعىاأٍ صدةه اخهأاصأ

بـــأ رت وصعجـــه دد،صـــأؽ  كـــ  ىىجـــض حـــغوق صدةـــه اخهـــأاصأ بـــةا نـــ  رـــت  َمـــأ  كؾـــغن ددؿـــً،غن وكؾـــغن قغةـــم 

 صأؽ  خؿأؽ بأ رت ةهأكح كؾغن ددؿً،غن.ددؿً،غن ع ى ر،



 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  13صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

 حعليب على الدزاطاث الظابلت:

دةضعدؾأو دةقي ىنأوةٍ زا،ؿأم دةؿصأي ي نأاٍ ردضوصن بدض عسي دةاأخلق  مأ و نهأ اأملكٍ رًشةمدو  -

 رسًسمهق وةي ىٌنأو  ع ُه بأ رت دةنمس ي.

ةمدو امؿصه دو دجًمأعصهق وةي ىدأو  صعدؾًه دةضعدؾأو دةقي ىنأوةٍ زرت دةنمس ي نأاٍ  هضد دلى ع ُه بمًش -

 رم زا،ؿأم دةؿصأي ي  مًشةم ؾصأي ي.

وعسصه حؿىد يدـأو  دةاأخـل صعدؾـه رـضي دة كأؾـأو زا،ؿـأم دةؿصأيـ ي ةسمسؿـُص صةا ع ـى  رـفهي دةنمسـ ي رـت وجغـه 

دةاأخل هـظا دة صنـه ةكىنهـأ  اظغ زغيج  جأر ه كػهغ    دةؿنىدو دةحالَ ددأيصه رت نسصقي دة مبصه ودة سىمق وملض دزًأع 

 عألكٍ وي ألل رضي دة كأؾأو دةىدملم دةؿصأي ي ةسمسؿُص صةا وىا أىه ددسًسمه وةغأ وجغه اظغ ي م زهًمأم دهأ.

 الؼسيلت وؤلاجساءاث:

: مةةى ا الدزاطةةت:
ا
دؾــًسضم دةاأخــل  ــ  هــظا دةضعدؾــه ددــنتح دةىنــم  دةًدسص ــ ق دةــظ  ل ــض َغي،ــه  ــ  دةادــل عــت  أول

 ة جأبــه ع ــى يؿــأؤمو ردــضصن بضملــه ىً ســق بــأةظىدهغ  دكتأيــغق
 
ويهــضد الــى ى غةــز بصأاــأو إلُاــأو حــغوى ر صنــه ىمغصــضد

دكتأةصــهق وكخــضدَ دةغدهنــه دةقــي يمكــت جمــم دد سىرــأو عفهــأ  ــ  ػرــأا اجــغد  دةادــلق وطةــر بأؾــًسضدم  صودو رنأؾــاه 

 (. 43: 2002)كغأق 

: مجخمع وعيىت الدزاطت:
ا
 زاهيا

 ر ًمم دةضعدؾه بسغيج  نسصقي دة مبصه ودة سىم    دةحالَ ؾنىدو ددأيصه وددىػعةا خؿم دكيضو  دةًأل :يًدضص   

 (1جدول زكم )

الظىت 

 الدزاطيت

 اإلاجمىع كليت العلىم كليت التربيت

 اهار ذكىز  اهار ذكىز 

2015 137 195 68 88 488 

2016 122 184 59 92 457 

2017 132 196 72 87 487 

 1432 267 199 575 391  مى دد

 

( زــــغيج رــــت دةــــظيت ىس،ــــىد صعدؾــــاهي  ــــ  130( زغي ــــه و )159( زــــغيج جــــأرمل  بىدملــــم )289وىًدــــضص عصنــــه دةضعدؾــــه بـــــ )  

 ( % رت دد ًمم كن  . 20.1جأر ه كػهغ  شؼن    دةحالَ ؾنىدو ددأيصه ودةقي ىمح  )

 أطلىب الخحليل ؤلاحصائي:

(ق SPSSىغرةزهأ واصزأةغأ ع ى دكتأؾى  بأؾًسضدم دةغػرـه  خهـأاصه ةس سـىم زجًمأعصـه)عىكيٍ دةاصأاأو رت خصل  

 وملض دؾًسضم دةاأخل كؾأةصم دةًأةصه:

 .ر أر  دعىاأٍ بةمؾىا كتؿأ  نضق زؾٌاأاه 

 ةًةتصذ َى  زؾٌاأاه بغدوا  –ر أصةه ؾاةمرأا 

  ه ع ى دةؿتد  كو .ددًىؾُأو وزادغدحأو دد صأعيه وكوػدا دة ؿ صه ة جأب 

   دزًاأعT.test .ة ي أبصه ع ى دةٌؿأؤ  دةحأة  ودةحأةل 



 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  14صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

 

: أداة الدزاطت:
ا
 زالثا

دعًمضو دةضعدؾه ع ى دؾًسضدم  صدن ودخضن رت اعضدص دةاأخل وه  دة كأؾأو زا،ؿأم دةؿصأي ي ةسمسؿُص صةا   

ُغغدو  ورهُمى رظسىم م    ىهمصي ع ى  رفهي دةنمس يق وملض دؾًمأص دةاأخل رت ر،أيةـ م رأؾسى وجمص  دة

 ( عاأعن ى،ةـ   ضدا ىىن  دة كأؾأو زا،ؿأم دةؿصأي ي وه :25كصدنق وىًكىا زؾٌاأاه رت )

 ( ح،غن.12دة كأؽ زا،ؿأم ع ى كرت دةظدي  وى،أؽ بـ ) -

 ( ح،غن.13دة كأؽ زا،ؿأم ع ى زرت زجًمأ   وى،أؽ بـ) -

 صدق الاطدباهت:

: صدق البىا
ا
 ء "اإلاحكمين":أول

ملــأم دةاأخــل   ــغى  ؾــٌاأاه ع ــى ر مىعــه رــت كؾــأىظن ددًسههــةا  ــ  دة مبصــه وعســي دةــنمـ ودةةــته دةنمؿــصه    

ودة سىم دةؿصأؾصه رت  ج  ابضد  ع يهي بمالامه دةم،غدو دد، مخه  ـ   ؾـٌاأاه الـى ك  ـأص دةقـي ى ًسـي ةغـأق وهـ  ىهـ  

 صةا ع ـــى  رـــفهي دةنمســـ يق  مـــأ وىـــي رُـــأةااهي بـــأمل مدح ح،ـــغدو رالامـــه ىهـــ  دة كأؾـــأو زا،ؿـــأم دةؿصأيـــ ي ةسمسؿـــُص

 طةرق وىي اجغد  دةً ضيالو دةقي دجمم عسيهأ كؾأىظن. 

 

: صدق الاحظاق الدادلي:
ا
 زاهيا

( َأةم دهضد خؿأ  نضق زيؿـأق دةـضدز   رـت زـال  خؿـأ  30ملأم دةاأخل بًُاصق كصد  ع ى عصنه ركىاه رت )

اأٍ بةا صعجه ن    ض ودةضعجه دةكسصهق ونأاٍ جمص غأ صدةـه اخهـأاصأق وهـ  ع ـى دةندـى دداـةا  ـ  دكيـضو  ر أرالو زعى

 دةًأل  

 

 (:2جدول زكم )

 يىضح ر أر  زعىاأٍ بةا ن    ض رت    أص  ؾٌاأاه ودةضعجه دةكسصه ةغأ

 م
عدد  البعد

 الفلساث

مظخىي  معامل الازجباغ

 الدللت

 0.01 0.787 12 ى ألامً الراحياوعكاض الاهلظام عل 1

 0.01 0.711 13 اوعكاض الاهلظام على ألامً الاجخماعي 2

 0.449=  0.01ق وعنض رؿًىي صمةه 0.345=  0.05( عنض رؿًىي صمةه 28ملصمه ع دكيضوةصه )ص.ح= 

 

 

 طو صمةه اخهأاصه رم دةضعجه1يًلح رت دكيضو  )
 
دةكسصه ةالؾًالاه  (  ا جمصم    أص  ؾٌاأاه رغىاُه دعىاأَأ

 .0.01عنض رؿًىي صمةه 

 



 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  15صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

 ىي خؿأ  ر أر  زعىاأٍ بةا ن  ح،غن رت ح،غدو زؾٌاأاه ودةضعجه دةكسصه د أةغأ  مأ يىضتغأ دكيضو  
 
و يًأ

(2:) 

 

 (3جدول )

 معامل الازجباغ بين كل فلسة مً فلساث ؤلاطدباهت والدزجت الكليت لبعدها

كم
لس

ا
ل  

ام
مع

غ
با

ج الاز
ي  

خى
ظ

م

لد
ا

لت
ل

 

كم
لس

ا
ل  

ام
مع

غ
با

ج الاز
ي  

خى
ظ

م

لت
دل

ال
 

كم
لس

ا
ل  

ام
مع

غ
با

ج الاز
ي  

خى
ظ

م

لت
دل

ال
 

 اوعكاض الاهلظام على ألامً الراحي

1 0.75 0.01 2 0.70 0.01 3 0.70 0.01 

4 0.65 0.01 5 0.69 0.01 6 0.68 0.01 

7 0.73 0.01 8 0.75 0.01 9 0.74 0.01 

10 0.69 0.01 11 0.69 0.01 12 0.68 0.01 

 اوعكاض الاهلظام على الامً الاجخماعي

11 0.69 0.01 12 0.66 0.01 13 0.65 0.01 

14 0.61 0.01 15 0.65 0.01 16 0.67 0.01 

17 0.60 0.01 18 0.67 0.01 19 0.69 0.01 

20 0.67 0.01 21 0.71 0.01 22 0.71 0.01 

23 0.68 0.01 24 0.70 0.01 25 0.70 0.01 

يًلــــــح رــــــت 0.449=  0.01ق وعنــــــض رؿــــــًىي صمةــــــه 0.345=  0.05( عنــــــض رؿــــــًىي صمةــــــه 28ه )ص.ح= ملصمــــــه ع دكيضوةصــــــ

 طو صمةه اخهـأاصه رـم دةضعجـه دةكسصـه ةا ـضهأق وهـظد يـضة   (2دكيضو  عملي )
 
 ا جمصم ح،غدو  ؾٌاأاه رغىاُه دعىاأَأ

 ع ى نضق كصدن.

 :زباث ؤلاطدباهت

 الل:وللد جم الةخأكد مً زباث ؤلاطدباهت مً د

 

 ػسيلت الخجصئت الىصفيت: .1

ىـــي دؾـــًسضدم َغي،ـــه دةً ؼاـــه دةنهـــمصه كتؿـــأ  ُاـــأو  ؾـــٌاأاه   ـــض ى غيبهـــأ ع ـــى عصنـــه دؾـــًُالعصه ركىاـــه رـــت 

أةاــه رــت ر ًمــم دةضعدؾــهق وملــض ىــي خؿــأ  ر أرــ  زعىاــأٍ بــةا دةم،ــغدو دةمغصيــه ودةم،ــغدو دةؼوجصــه 30) ( َأةــم َو

بــــغدواق بســــ   –( و  ـــض دةًةــــتصذ بأؾـــًسضدم ر أصةــــه ؾـــاةمرأا0.88دةحاــــأو )بأؾـــًسضدم ر أصةــــه بةمؾـــىا ونــــأا ر أرـــ  

 ( وهظا دة،صي ىض  ع ى  ا  ؾٌاأاه ىًمةز بضعجه ُاأو رغىم ه.0.91ر أر  دةحاأو دةك   )

 

 

 



 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  16صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

 ػسيلت ألفا كسوهباخ: .2

ُاـأو دد،صـأؽ ب أاـم  خصل ىي دةً  ض رت ُاأو زؾٌاأاه بُغي،ـه  ةمـأ  غوااـأر وطةـر  نهـأ ي ُـ  دكتـض كصةـى د أرـ 

(ق وهــى ر أرــ  ُاــأو رغىمــم ويمكــت زَمئنــأا 0.90و ســ  ر أرــ  دةحاــأو دةك ــ  ةسم،صــأؽ ) نهــأ م ىًُســم اعــأصن ىُاص،ــه 

 اةصه    دد أكيه  خهأاصه.

 

 ػسيلت جصديح ؤلاطدباهت:

( وصعجه  
 
 ةـ م ىةحح دة اأعدو    دد،صأؽ بإعُأ  ُالَ صعجأو ةـ )ة ي( وصعجًأا ةـ ) خصأاأ

 

 عسض هخائج الدزاطت ومىاكشتها:

 مىاكشت هخائج الدظاؤل ألاول والري جاء على الصيغت الخاليت:

 

 رأ  هي دة كأؾأو زا،ؿأم دةؿصأي ي ةسمسؿُص صةا ع ى  رفهي دةنمس ي؟

هق وة جأبـه ع ــى هـظد دةؿــتد  ملـأم دةاأخــل بضعدؾــه    دد ـأمو ىدهــ  ع ـى  ع ــى صعجــه رـت وجغــه اظـغ عصنــه دةضعدؾــ  

 (.3خصل ىي اي أص ملصمه ددًىؾِ دكتؿأ   وزادغدد دد صأع  ودةىػا دة ؿبي  مأ يىضتغأ دكيضو  )

 

 (4ااجدول )

كيمةةةةةةةت الىطةةةةةةةؽ اادظةةةةةةةالي والاهحةةةةةةةسار اإلاعيةةةةةةةازي والةةةةةةةىشن اليظةةةةةةة ي والترجيةةةةةةةب   عةةةةةةةاد اوعكاطةةةةةةةاث الىاكةةةةةةةع الظياسةةةةةةة ي 

 للفلظؼيييين مً وجهت هظس ػلبت ااجامعت.

 

 اإلاخىطؽ البعد السكم

 اادظالي

 الاهحسار

 اإلاعيازي 

 الىشن

 اليظ ي

 الترجيب

اوعكةةةةةةةاض الاهلظةةةةةةةام الظياسةةةةةةة ي علةةةةةةةى ألامةةةةةةةً  .1

 الراحي

28.81 4.12 0.80 1 

اوعكةةةةةةةاض الاهلظةةةةةةةام الظياسةةةةةةة ي علةةةةةةةى ألامةةةةةةةً  .2

 الاجخماعي

32.31 4.51 0.82 2 

 ** 0.81 10.31 61.12 الدزجت الكليت  

 

ه دزًسمٍ الى خض رأ رت خصل ملى هأق خصل نأا رًىؾِ صعجه ويًلح رت دكيضو  دةؿأبق  ا ر أمو زؾٌاأا

( و س  دةىػا دة ؿبي ة   أص 61.12ددىدح،ه ع ى دةم،غدو دد، مخه    دد أمو  ك  رت وجغه اظغ دة صنه ملض بسشٍ )

 مة كأؾأو زا،ؿأم دةؿصأي ي ةسمسؿُص صةا ع ى  رفهي دةنمس 81 ك  )
 
يق ىي %(ق و ضعدؾه    ك  أص    م ىغ ةزد

 وه  نأةًأل :
 
 ىغىصبهأ ىنأػةصأ

 %(.82اوعكاض الاهلظام الظياس ي على ألامً الاجخماعي بىشن وظ ي   )

 %(80اوعكاض الاهلظام الظياس ي على ألامً الراحي بىشن وظ ي       )

 



 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  17صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

    رمغىم كرت دةنمس 
 
  اةمد

 
ي وهظد دة مىةم ة   أص يىضح  ا زا،ؿأم دةؿصأي ي دةمسؿُصني  خضَ زسال

ةسمسؿُص صةا رت وجغه اظغ عصنه دةضعدؾه ق خصل خه    ض دة كأؽ زا،ؿأم دةؿصأي ي ع ى كرت زجًمأ   ع ى 

بمأ يىا  بىجىص قاه اجمأ  رت  حغدص عصنه دةضعدؾه %(82)دع ى وػا ةؿبي رت    أص زؾٌاأاه قوىمًم بح،  بس  

زجًمأ      دد ًمم دةمسؿُصنيق وهى رأ دؿنأا     ع ى دعًاأع زا،ؿأم دةؿصأي ي هى ر ى  دةغضم دةغاةـ ة رت

دةؿنىدو ددأيصه رت  هًر ةس ؿصج زجًمأ   بم    خضدَ وىا أو زا،ؿأم دةؿصأي يق ُي ىام طةر   ض دة كأؽ 

قوهى وػا عأل  لكةم دضي دهًمأم عصنه  %(80زا،ؿأم دةؿصأي ي ع ى كرت دةظدي  قخصل خه  ع ى وػا ةؿبي )

ً ُةما ق ورت رالخظه دةنًأاج دةؿأب،ه ا ض  ا زا،ؿأم دةؿصأي ي دةمسؿُصني ع ى رضدع دةؿنىدو ددأيصهق دةضعدؾه ب

رأ ػدةٍ آُأعا دةنمؿصه    ػيأصن رُغصن  رت وجغه اظغ  حغدص دة ص صه قوهى رأ يت ضا دةىدملم دةؿصأي ي دةظ  ة ةكه 

ت دة سصأ وهى رأ ين كـ  قوعضم ملضعن َغ   زا،ؿأم رت دةًشسم ع ى رهأكتغي دكخأنه    ؾ ص  ره ته دةَى

بأةؿسم ع ى نأحه رنأا  دكتصأنق وىًىدحق دةضعدؾه دكتأةصه    ىغىةم ا  أصهأ رم صعدؾه دكتضدص  

 م.2008ق وصعدؾه حيأػ  ودةُال   2013( وصعدؾه دبى عيىن وعؿسصه 2015(قودكتضدص)2015)

 

 لخاليت:مىاكشت هخائج الدظاؤل الثاوي والري جاء على الصيغت ا

ه  ىىجض حغوق طدو صمةه اخهـأاصه بـةا دةكـاأ  دةمسؿـُصني  ـ  اظـغ هي مة كأؾـأو زا،ؿـأم دةؿصأيـ ي ع ـى كرـت   

 دةنمس ي ي ؼي دًشةم دةنى  زجًمأ   )ط غ/ ا ،(؟

 

 ( يىضح طةر.4وةسًد،ق رت  ته هظا دةمغيصه ىي دؾًسضدم دزًاأع م و م ةسكك  عت صمةه دةمغوقق ودكيضو  ) 

 (5جدول زكم )اا

هخائج اطخذدام ادخباز " ث " للكشف عً الفسق بين مخىطؼي اطخجاباث عيىت الدزاطت حعصي إلاخغير الىىع 

 الاجخماعي)ذكس/أهثى(

 البيان
هىع 

 الخؼبيم
 العدد

اإلاخىطؽ 

 اادظالي

الاهحسار 

 اإلاعيازي 

كيمت " ث 

" 

مظخىي 

 الدللت

اوعكاض الاهلظام الظياس ي على 

 ألامً الراحي 

 4.83 29.21 130 ط غ
 غةم صدةه 1.68

 4.51 28.12 159  ا ،

اوعكاض الاهلظام الظياس ي على 

 ألامً الاجخماعي

 5.55 30.21 130 ط غ
 غةم صدةه 1.12

 4.16 29.55 159  ا ،

 الدزجت الكليت
 9.78 61.88 130 ط غ

 غةم صدةه 1.19
 10.94 58.97 159  ا ،

 2.576=  0.01وعىد مظخىي دللت 1.960=  0.05( عىد مظخىي دللت 288كيمت )ث( ااجدوليت )د. = 

ة،ـــــض دىلـــــح رـــــت دكيـــــضو  دةؿـــــأبق  اـــــه م ىىجـــــض حـــــغوق طدو صمةـــــه اخهـــــأاصه بـــــةا دةكـــــاأ  دةمسؿـــــُصني  ـــــ  اظـــــغ هي   

وجـىص مة كأؾأو زا،ؿأم دةؿصأي ي ع ى كرت دةنمس ي ي ؼي دًشةم دةنى  زجًمأ   )ط غ/ ا ،(ق ويـىعؼ دةاأخـل عـضم 

حغوق صدةه الـى  ا دةكـاأ  م يىجـض ازـًالد  ـ  ُ،ـأحاهي ةكـىنهي ل ةكـىا  جـىد  دجًمأعصـه وؾصأؾـصه وامؿـصه رىخـضنق 



 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  18صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

وع ــى دَــال  ُ،ــأ   رٌؿــأو  بم غيــأو رــأ يً ــغى ةــه دةكــ م دةمسؿــُصني رــت ودملــم ؾصأيــ ي رغيــغق وهــى رــأ يًىدحــق رــم 

 .2002ق ويً أعى رم صعدؾه دةاساةس ي2006ىصن ق و بى ع2007ق ودةُغغدو  2015ق ودكتضدص2015صعدؾه دكتضدص 

 

 مىاكشت هخائج الدظاؤل الثالث والري جاء على الصيغت الخاليت:

ه  ىىجض حغوق طدو صمةه اخهـأاصه بـةا دةكـاأ  دةمسؿـُصني  ـ  اظـغ هي مة كأؾـأو زا،ؿـأم دةؿصأيـ ي ع ـى كرـت   

 دةنمس ي ي ؼي دًشةم دةًسهو دةضعدي ي )عسسي/ ص  (؟

 

 ( يىضح طةر.5ق رت  ته هظا دةمغيصه ىي دؾًسضدم دزًاأع م و م ةسكك  عت صمةه دةمغوقق ودكيضو  )وةسًد، 

 

 (6ااجدول زكم )

هخائج اطخذدام ادخباز " ث " للكشف عً الفسق بين مخىطؼي اطخجاباث عيىت الدزاطت حعصي إلاخغير 

 الخذصص)علمي/أدلي(

 البيان
هىع 

 الخؼبيم
 العدد

اإلاخىطؽ 

 اادظالي

حسار الاه

 اإلاعيازي 

كيمت " ث 

" 

مظخىي 

 الدللت

اوعكاض الاهلظام الظياس ي على 

 ألامً الراحي 

 4.83 28.21 102 عسسي
 غةم صدةه 1.62

 4.51 27.12 187  ص  

اوعكاض الاهلظام الظياس ي على 

 ألامً الاجخماعي

 5.55 29.98 102 عسسي
 غةم صدةه 1.19

 4.16 30.58 187  ص  

تالدزجت الكلي  
 10.78 63.18 102 عسسي

 غةم صدةه 1.10
 9.87 59.37 187  ص  

 2.576=  0.01وعىد مظخىي دللت 1.960=  0.05( عىد مظخىي دللت 288كيمت )ث( ااجدوليت )د. = 

ة،ـــــض دىلـــــح رـــــت دكيـــــضو  دةؿـــــأبق  اـــــه م ىىجـــــض حـــــغوق طدو صمةـــــه اخهـــــأاصه بـــــةا دةكـــــاأ  دةمسؿـــــُصني  ـــــ  اظـــــغ هي   

ا،ؿــأم دةؿصأيــ ي ع ــى كرــت دةنمســ ي ي ــؼي دًشةــم دةًسهــو دةضعديــ ي)عسسي/ ص  (ق ويــىعؼ دةاأخــل عــضم مة كأؾــأو ز 

وجـــىص حـــغوق صدةـــه الـــى  ا دةكـــاأ  ىس،ـــىد ُ،أحـــه ي سصمصـــه ودخـــضن صدزـــ  جـــأر اهيق ةكـــىا رؿـــأملأو رًُساـــأو دكيأر ـــه 

 .2001رً،أع ه د ظي دةكسصأوق ويًىدحق طةر رم صعدؾه عىصن 
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 ترحاث:واإلال الخىصياث

    يى  اًأاج دةضعدؾه  وص ، دةاأخل بمأ ي  :

رسأَاه َغ   زا،ؿأم بىجى  زًىعغي ةغغاه غأةاصه دةك م دةمسؿُصني ب نهأ  هظا دكتأةه دةشغياه عت  .1

ني دةمسؿُصني وى أوػ دكخالحأو وزا،ؿأرأو بمأ يسضم  نأ دةح،أ  ق والى دةؿمل  الى ىىخصض دةه  دةَى رىعُو

ت.  ره ته دةَى

زهًمأم رت ملا  ددتؾؿأو ورنظمأو دد ًمم ددضة     زهًمأم بأ ةكُه دةكمصسه   الذ دةًشٍى  ػيأصن .2

غن ع ى  رفهي دةنمس ي ةسمىدَنةا اٌص ه ر أقأ هي ةغظد دةىدملم دةؿصأي ي كةصي.  دةنمؿصه ددُت

داذ رسًسمه رت ع ى قغ ع،ض وعقأو دة م  وددتىمغدو ددًسههه    دةادل بأمة كأؾأو ددسًسمه كزغي  .3

 دةقي ىدًأذ الى اعقأص وعالذ وصعي امس ي.دةك م دةمسؿُصني و 

اجغد  صعدؾأو  زغي ع ى دكيىدام ددسًسمه بأآلُأع وزة كأؾأو دةؿصأؾصه ددغىاُه بأما،ؿأم دةؿصأي ي  .4

 دةمسؿُصني ودكتهأع  ؾغداص   ؾىد   نأاٍ دجًمأعصه  و دملًهأصيه  وق اكخ.

 ًمم ددضة  ودة م  ع ى رؿأعض هأ    دصد  صوعهأ ددنأٍ دهأ.ي ؼيؼ وجىص رتؾؿأو دد  .5
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 اإلاساجع

 
  

-8-18ر،أ  رًأح بًأعيش  قاهلالب هادئ ودؼير في أزاض ي الظلؼت الفلظؼيييت(: 2015ابغدفق ابغدهصي) .1

   http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=228375 :م ع ى ددىملم2017

ق عؾأةه رأجؿًةم ر كىعن ورىصعه بمكًاه مصس وحماض طسوزة العالكت ومظازها (:2012 بى دةبهأ ق رغدص) .2

  جأر ه بةمػيٍ.

الاهلظام الفلظؼيجي وعالكخه بالغتراب الظياس ي مً وجهت هظس  (:2013دبى عيىنق يأؾغ وعؿسصه ردمض) .3

سه ؾسؿ-ق ر سه جأر ه زملص ،ػلبت ااجامعاث " دزاطت جؼبيليت على عيىت مً ػلبت جامعت ألاكص ى

 دة سىم زةؿأاصهق دد سض دةؿأ م عكغق دة ضص دةحأة .

 -الخلىةةةين  -الاجةةةصان الاهفعةةةاطي  "ؤلاػةةةاز الىظةةةسي –كائمةةةت طةةةماث العصةةةابيت ( 2000 بـــى اأهصـــه ق نـــالح دةـــضيت)  .4

 .قدة،أهغن   2م ركًاه  م ا سى ددهغيهق ٍ الخعليماث

الاجخماعيةةةةت وعالكتهةةةةا بمظةةةةخىياث ألامةةةةً دزاطةةةةت لةةةةبعع الاججاهةةةةاث الظياطةةةةيت و(: 2006 بىعــــىصنق ردمــــىص ) .5

عؾـــأةه رأجؿـــًةم غةــــم ر كـــىعنق نسصـــه دة مبصــــهق -الىفسةةة ي والخىافةةةم الدزاسةةة ي لةةةةدي ػلبةةةت جامعةةةت ألاشهةةةةس  غةةةصة 

 جأر ه كػهغق غؼن.

 ق دكيأر ه  ؾالرصهق غؼن.4ق ٍمىاهجه وأدواجه –البحث التربىي وعىاصسه  :(2002) كغأق اخؿأا .6

ألامً الىفس ي وعالكخه ببعع اإلاخغيراث الشخصيت واإلاخغيةراث الدًمىجسافيةت  (:2002دةاساةس يق رنةم زًغ) .7

ق عؾــأةه رأجؿــًةم رىصعــه  ــ  جأر ــه كملصــ ، لةةدي ػلبةةت الصةةف اادةةادي عشةةس مةةً مةةدازض محافظةةاث غةةصة

  شؼن.

 م ع ى رىملم ملنأن21/5/2017ق ر،أ  رًأح بًأعيش حصاز غصة.مً البداًت في اهخظاز النهاًت (2017دكيؼيغن) .8

  / http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016دكيؼيغن:

الاوعكاطاث الىفظيت لالهلظام الظياسة ي الفلظةؼيجي علةى ػلبةت الخعلةيم العةاطي مةً (: 2015دكتضدص ق اأا) .9

  ددــــتىمغ دة سســــي   نــــىدا مدة مبصــــه  ــــ  حسؿــــُةا بــــةا ددًُساــــأو ق بدــــل ر كــــىع  ــــوجهةةةةت هظةةةةس ػلبةةةةت ااجامعةةةةت

نصــه وددًشةــمدو دة أدصــهم دةــظ  ىنظمــه نسصــه دة مبصــه  ــ  جأر ــه كملصــ ،  ــ  حسؿــُةا  ــ  دةم ــمن / 28/10-27دةَى

2015 

زطةةةةا ػلبةةةةت ااجامعةةةةت عةةةةً دوز الخىظيمةةةةاث الظياطةةةةيت الفلظةةةةؼيييت فةةةةي ئشالةةةةت أزةةةةاز (: 2015دكتــــضدص قــــ اأا) .10

ملُـــأ  غـــؼن دةىدملـــم -بدـــل ر كــىع  ـــ  رـــتىمغ نسصـــه اصد  ودة ســىم  ةؿـــأاصه  الظياسةةة ي الفلظةةةؼيجي الاهلظةةام

 غؼن–مق حسؿُةا 2015  ًى غ  8-6وآحأق ددؿً،ا  ددن ،ض    جأر ه كػهغ  شؼن    دةم من رت 

 ىل .(ق ركًاه رضب4ق دة،أهغنق ٍ)مىطىعت علم الىفع والخحليل الىفس ي(: 1994دكتمنيق عاض ددن ي) .11

ق ركًاــــه رـــــضبىل  دةُا ــــه دةغد  ـــــه مىطةةةةةىعت علةةةةم الةةةةةىفع والخحليةةةةل الىفسةةةةة ي (:1994دكتمنــــيق عاـــــض ددــــن ي) .12

 دة،أهغن.

ألامةةً الىفسةة ي لةةدي العةةاملين بمساكةةص ؤلاطةةعار بمحافظةةاث غةةصة وعالكخةةه  (:2003دكخًــغ ق جغــأص عأقــىع) .13

 الرصه  شؼن.ق عؾأةه رأجؿًةم رىصعه بأكيأر ه  ؾببعع طماث الشخصيت ومخغيراث أدسي 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/


 جلدًس مىكف )مظخلبل الاهخذاباث اإلاحليت |||||

 

 (  21صفحت زكم )            (ي على ألامً الىفس ي للفلظؼيييينس عاكاطاث الاهلظام الظيااو) |||||

 

ق عؾــــأةه أزةةةةس الاهلظةةةةام علةةةةى ئدازة العمليةةةةت الدشةةةةس عيت فةةةةي فلظةةةةؼين(: 2016دةضخــــضوح خمــــأص عاــــض دةــــغخمت) .14

 رأجؿًةم رىصعه بمكًاه  نأصيمصه  صدعن ودةؿصأؾه ةسضعدؾأو دة سصأ.

عؾـــــأةه  أزةةةةةس ألامةةةةةً الىفسةةةةة ي ولعةةةةةع ااخصةةةةةائص الدًمىغسافيةةةةةت للمعلةةةةةم فةةةةةي أداءه ):1996دةغ صـــــمق حصهـــــ  ) .15

 ةمق رىصعه    دكيأر ه  ؾالرصهق غؼن.رأجؿً

 ق بةمووق رتؾؿه دةغؾأةه.مددل ئطى هظسيت ألامً وؤلاًمان (:1993دةؼخص  ق وهاه) .16

ألامً الىفس ي لدي ػلبت ااجامعاث في محافظاث غةصة وعالكخةه باججاهةا هم هحةى (: 2007دةُغغدو ق جمص ) .17

( 2( دة ــــــضص)15عدؾـــــأو  ةؿــــــأاصه مدد ســـــض )ق ر ســـــه دكيأر ــــــه  ؾـــــالرصهم ؾسؿــــــسه دةضالاوسةةةةةداب ؤلاطةةةةةةسائيلي

 ق يىاصىق غؼن.1013-979م

ق 14851ق رىملم دةغيأىق دة ضص آلازاز الىفظيت للدسب على ألاػفال(: 2009ددغنضؽق  خمض عاض دة،أصع) .18

 . m/410891http://www.alriyadh.coم ع ى ددىملم:2017-7-25رًأح بًأعيش 

البيبان ااخخامي إلاإجمس بسهامج غصة للصدت الىفظيت "الصدت ( 2016بغاأرج غؼن ةسةته دةنمؿصه) .19

 م ع ى ددىملم:2017-8-13قرًأح بًأعيش 2016دبغي  19- 20” الىفظيت وحلىق الاوظان في فلظؼين

ews.aspx?id=1416http://gcmhp.com/ar/n  

آلازاز الىفظيت والاجخماعيت الىاججت عً ألاحدار (: 2008حيأػ ق جىةًأا ودةُال ق عاض دةغؤود) .20

ق دزاطت ميداهيت على الفلظؼيييين في كؼاع غصة –كؼاع غصة  حصيسان( في 14-7الظياطيت والعظكسيت )

 ق رهغ.2ق ذ 10جأر ه بني ؾىي ق   -ر سه نسصه دة مبصه 

ق دزاطت  عع اإلاخغيراث اإلاسجبؼت بةا مً الىفسة ي لةدي أػفةال مةا كبةل اإلادزطةت (:1998ؾسصي) خؿتق ػي م .21

 عؾأةه رأجؿًةم رىصعه    جأر ه عةا قمـ.

ق ر ســــــه صعدؾــــــأو دة ســــــىم (: ادخبةةةةةةاز ماطةةةةةةلى للشةةةةةةعىز بةةةةةةا مً الىفسةةةةةة ي1983صودةــــــ ق  مــــــأ  و صيغدةــــــ ق عصــــــض ) .22

 (.56-47صهق عمأا)ق دة ضص دةحأة ق دكيأر ه كعصا10 ةؿأاصهق ر سض 

 (ق دة،أهغنق صدع دد أعد.11ق ٍ)أصىل علم الىفع (:1977عدجحق  خمض) .23

الاجةةصان الاهفعةةاطي وعالكخةةه بكةةل مةةً الظةةسعت ؤلادزاكيةةت والخفكيةةر ؤلابخكةةازي (: 2006عيــأاق ردمــىص اؾــمأعص ) .24

ه كػهـغ ق عؾـأةه رأجؿـًةم غةـم ر كـىعن رىصعـه بمكًاـه جأر ـلدي ػلبت الصف اادادي عشس بمحافظت غصة

  شؼن.

 م دة،أهغنق عأةي دةكًم.علم الىمى "الؼفىلت واإلاساهلت (:1977ػهغداق خأرض عاض دةؿالم) .25

 (.4ق صعدؾأو ىغ ىيهق دد سض)ألامً الىفس ي دعامت أطاطيت لألمً اللىمي العسلي(: 1989ػهغداق خأرض) .26

ع ـم خًـأع  ر،ـأعا بـةا  _ بدـل رصـضدة مظخىياث ألامً الىفس ي لدي الشباب ااجامعي(: 1999ؾ ضق ع   ) .27

 (52-14ق دة ضص كو  )15ر سه جأر ه صركقق ر سض -َساه نسصأو دة مبصه    صركقق دةكىيٍق و صا ما

هظسة مظخلبليت لخيشئت ألابىاء في اإلاجخمع الكىيتي وجذؼي آزاز الغصو العساقي (: 1996قغي ق اأصيه ) .28

اُأع دةنمؿصه  – 1994 بغي   6-2  ع ى صوةه دةكىيٍ ق ددتىمغ دة أةسي عت آُأع دة ضودا دة غدقالغاشم عليهم

 وزجًمأعصهق دد سض دةحأة ق دةكىيٍ.

ق 254ر،ـــأ  ر كـــىع ع ـــى رىملـــم ر ســـه دكيـــةلق دة ـــضص  : آلازةةةاز الىفظةةةيت للدةةةسب(2006يـــىرِق عيمـــأ ؾـــسصي) .29

م ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ددىملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: 2017-6-18رًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأح بًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعيش 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?12466#.VOS7kPX9mM8. 

http://www.alriyadh.com/410891
http://gcmhp.com/ar/news.aspx?id=1416
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?12466#.VOS7kPX9mM8
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?12466#.VOS7kPX9mM8
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ق دةُا ـه دةحأاصـه صدع غغيـم ةسُاأعـه مىطةىعت علةم الةىفع والخحليةل الىفسة ي(: 2003َهق حغذ عاض دة،ـأصع) .30

 ودة كغ ودةًىػيمق دة،أهغن.

ق صدع ملاـأ  ةسُاأعـه ودة كـغ طةمتملياض الغظب كحالت و (: 1998عاض دةغخمتق ردمض وعاض دكتمصض حىملصه) .31

 دة،أهغن.

ق ر ســـــه دةح،أحـــــه دةنمؿـــــصه جةةةةةأزير طةةةةةغىغ اادةةةةةسب فةةةةةي مةةةةةراكسة الؼةةةةةالب ااجةةةةةامعي(: 2005عكـــــى ق رهـــــُمى) .32

 (.16ددًسههه دة ضص )

اإلاىةةةاخ الىفسةةة ي الاجخمةةةاعي وعالكخةةةه بالؼمأهيىةةةت الاهفعاليةةةت وكةةةىة ألاهةةةا لةةةدي  (:2001عـــىصنق حأَمـــه يىؾـــ ) .33

 ق عؾأةه رأجؿًةم رىصعه    دكيأر ه  ؾالرصه  شؼن.ميت  غصةػالباث ااجامعت ؤلاطال 

(ق دةكىيــٍق 2ق ٍ)(: الصةةدت الىفظةةيت فةةي طةةىء علةةم الةةىفع وؤلاطةةالم1986عــىصنق ردمــض و مــأ ق ردمــض ) .34

 صدع دة سي.

 ق حسؿُةاق غؼن.حصاز. ئفخلاز..وفلخان أمجي-اإلاسأة في كؼاع غصة(: 2007غؼن )-رغ ؼ قئىا ددغ ن .35

 م ع ـــــــى ددىملـــــــم:2017-8-25رًـــــــأح بًـــــــأعيش  مليةةةةةةةاض الشةةةةةةةعىز بةةةةةةةااخىر (:2015ً سصســـــــي )رغ ـــــــؼ رغـــــــأعي  دة .36

http://www.maharty.com/tst.aspx?id=12. 

ق ر ســــه نسصــــه العالكةةةةت بةةةةين ألامةةةةً الىفسةةةة ي والةةةةىلء للةةةةىػً لةةةةدي ػةةةةالب ااجامعةةةةت(: 2014رظســــىم رهــــُم ) .37

 جأر ه دةؼملأػيق. دة مبصه

(ق دة،ــأهغنق دةغصئــه ددهــغيه دة أرــه 2ق دكيــؼ )طةةيكىلىجيت ااجماعةةاث والليةةادة (:1989رسصكــهق ةــىيـ نأرــ ) .38

 ةسكًأ .

 (.8(ق دد سض )1999) مىطىعت علم الىفع الشاملت .39

ق 248ق ر ســه دة ــميق دة ــضص آلازةةاز الاجخماعيةةت والىفظةةيت لل ااعةةاث اإلاظةةلدت علةةى اإلاةةسأة(: 2010رىيــ ،ق وعــض) .40

 دةؿنه دةؿأصؾه ؾىعيأ.

 ق غؼنق رُأ م رنهىع.على دزب حرًفت بً اليمان  طلظلت الىعي ألامجي ؤلاطالمي (:1994اأنغق اؾالم) .41

 ألامً في ؤلاطالم  اللاهسة  داز اإلاىاز للؼبع. (:1986هأقيق  خمض) .42
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