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 ملخص البحث :  -1

اهتم البحث الحالل  صفا أ اسلسابأ صاللتعلي ملا  محالصات الفاظي التن بظا  مار    اأ   ال     

و     مامضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ مليناأ الاالصات و   دحليال مااتالح ااقتالاظ الاالدب   لالي

 التن بظاا   ااقتاالاظ الااالدب   امضاالء ال بئااأمحاالصات الفااظي دحلياال  ااالو  اااالق العناااأ صاابر 

                                                
للكتالراه قلصل مل  صر أ ا –و ملرس إصارق اامظلل صكلبأ التجلرق  لمعأ ملينأ الالصات ىص/ مظلر فتح  مالس 1

لتن بظبأو اإلصارق صللتجالالو الفظي مأ او البلامر  لمعأ ملينأ الالصاتو مر اهتظلملده البحثبأ: إصارق الظالاهب
ت إصارق الظالارص البشليأ و مظلرسلالظلل الن ا و القبلصق ااصبلأو راس العقل الن ا و الت كم التن بظ  والتن بظ 

 .الخضلاءو  ااقتلاظ الالدب  
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لجظا  الببل الت  اامتظلص ملى الئظأ ااستقفلء لتحقبق ذلك دم  الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات و

 امضالء ال بئاأ الظعل  اأ صجلمعاأ مليناأ الاالصات.مضاال مار  245صلستخلام مبناأ االام ال اا لبأ 

الفااظي صالااأ إقفاالئبأ فاا  ماااتالح  اتذ لتتنفاااخ ااال اد االت  تاالئا اللراسااأ الظبلا بااأ   ااالص 

و  الااار   فقاال اخااتني النااالو امضاالء ال بئااأ الظعل  ااأ صجلمعااأ ملينااأ الااالصات التن بظاا  لاالح

  االص اختنفالت و اللر أ العلظبأ و  ملص سنالات الخبلق ف  الجلمعأ و كظل دالصلي اللراساأ الا  

ل  اأ صجلمعاأ مليناأ الاالصات  حاال محاالصات ذات صالاأ إقفالئبأ صابر إصراكالت امضالء ال بئااأ الظع

مل  قلهو  ذلك صلختني   و   حال كل متغبل مر متغبلاد ل الفظي التن بظ  مأخالذق صشكل إ ظلل

 اتذ لتاختنفاا   ااالص  و و  الااار و  اللر ااأ العلظبااأ و  ماالص ساانالات الخباالق فاا  الجلمعااأالنااالو

 ل بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الاالصاتامضلء ا ااقتلاظ الالدب   للحصالأ إقفلئبأ ف  ماتالح 

اردبلط و  الار و اللر أ العلظبأ و  ملص سنالات الخبلق ف  الجلمعأو    الص  فقل اختني النالو

  الص العالط    دبلال الظشالمل محلصات الفظي التن بظ   اإلذات صالأ إقفلئبأ صبر طلصح االح 

 .دب  صلمتبلرهم اصعلص لإلقتلاظ الال جلر الشخف   ضعف اإل

Determinants of organizational silence and its impact on job burnout 

for faculty assistant members at Sadat City University 

(An Applied Study) 

Abstract 
The current research focused mainly on identifying the determinants 

of organizational silence from the point of view of the assistant 

members of teaching staff at the University of Sadat City. Determining 

the level of their job burnout, and determining the type and strength of 

the relationship between the determinants of organizational silence 

and the job burnout of the assistant members of teaching staff at 

University of Sadat City. The results of the field study showed that 

there were significant differences in the level of organizational silence 

among the assistant members of teaching staff in the University of 

Sadat city according to the difference of gender, age, scientific degree, 

and number of experience years in the university. The study also found 

statistically significant differences between the perceptions of the 

assistant members of teaching staff at the University of Sadat City 

towards the determinants of organizational silence taken in aggregate, 

and about each of their variables separately, depending on the gender, 

age, scientific degree and number of experience years in the university. 

In addition to that, there is a significant differences in the level of job 

burnout for the assistant members of teaching staff in the University of 

Sadat City according to the difference in gender, age, scientific degree, 

and the number of experience years at the University, and there is a 

strong statistically significant relationship between the determinants of 

organizational silence, emotional stress, feelings, and lack of 

personalization as dimensions of job burnout. 

 مقلمأ :  -2

التن بظ  اقل الظ لهبم الالالكبأ الت   ذصي ا تبله البلقثبر ف  اآل  أ ااخبلق و  يعل الفظي      

إقلاث دغببل إيجلص  ف  الظن ظلت و  اصبحي دشكل  زءاً مر اهتظلملد م البحثبأ ال لصفأ ال  
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دعلي ه و  الذح كلن ا ل مر قل ل (Hirschman,1970)يل   م  الم صظي الظالدف ال  قبث 

ستجلصأ سلببأ و  منذ ذلك التلريخ  ملظلء اإلصارق ماتظل ن ف  إ ال قلص إطلراً للفظي صلمتبلره 

 (2015) مبا  و.مال اق الفظي م  الالاء 

ف  شت  الظن ظلت صبذل ااف    ل مظكر لظالملق الظن ظأ ف  دحقبق   ياع  العلملالن    

جلل مظل م دحالل ص ن ابلم م صل رهم صفالرق اهلاف ل و  لكر يالا   م صعض الظعالالت ف  م

قبث يتعلض العلملالن للعليل مر الظالااف الضلغطأ  الت  دشعلهم صللضبق  التالدل و كلملأ و 

اامل الذح مر شأ ه ان يحلث دأثبلاً سلببلً ملب م سالاء ف  قبلد م صشكل ملم ا  ف  مجلل مظل م 

 Job)        ملبر دلهلق ااقتلاظ الالدب  صشكل خلص و  مر اهم هذه الضغالط الت  دالا ه العل

Burnout) لاً لظل يتفف صه   خلصأ ف  اطلو الخلملت  دحلث هذه ال لهلق مل   طلظ  اس  

 ( 2016و  عليل  ) ال الفحأ التعلبم اطلو هذا القطلو مر دعلمل مبلشل م  الظات بلير مثل 

   اثلهل مل  ااقتلاظ الالدبالتن بظ   لبحث لظحلصات الفظي  يتنل ل البلقث ف  هذا ا

 لرق  قأ إل صجلمعأ ملينأ الالصات و قبث دشبل ملا عأ اللراسلت الالصامضلء ال بئأ الظعل  أ 

 قتلاظالتن بظ   اا الفظي محلصات اهتظي صللعناأ صبر الت اللراسلت اا نببأ  العلصبأ 

 .الالدب   

 :  اإلطلر الن لح -3

 :  للفظي التن بظ صالظتعلق اإلطلر الن لح  -3/1

 :الفظي التن بظ م  الم  -3/1/1

ب اال فيكااالن  قباث دال اال العلياال مار الحاالاتين ال إلاا  الفااظي غللبالً صلمتباالره  قاابض الكاانم و     

ر الفاظي مطلالصاالً كظاال فاا  قللااأ العاالملبر الااذير يحظلاالن الظعلالماالت الاااليأ ماار خاانل قجب اال ماا

( ان الفااظي  Morrison & Milliken, 2000اشاالر )قبااث و  (2015)القل اا  و اآلخاالير 

الاذير  التن بظ  هال من  ا تشلر الظعلالملت قالل القضليل  الظشاكنت الظحتظلاأ مار ابال العالملبر 

 . للي م إصراك صأ ه مر غبل الحكظأ التحلث قالل الظشكنت التن بظبأ لظن  ا تشلرهل

( إلى دعليف Donaghey et al., 2011 ; Van Dyne et al., 2003 اشلر كل مر )     

ت خلصأ علالملالفظي صأ ه صافعبأ العلملبر لنمتنلو مر التعببل مظل للي م مر آراء   افكلر   م

 ( الفظي التن بظ  صأ ه مبل2004 ملفي ) ال لمالرح, و صتحابر اصاء العظل صللظن ظأ 

ر مبلر خالظلؤ سبر ف  الظن ظلت إلى دجنب دقليم الظعلالملت  الظقتلقلت إلى رؤسلئ م ا  اإل

 . الظشكنت, دخالفلً مر اح رص ص فعل سلببأ ا  اح  تلئا غبل ملضبأ ال دتلدب ملى ذلك

ان   Brinsfield et al., 2009; Vakola & Bouradas, 2005)  ا ضح كنً مر )    

  فكلر الفظي التن بظ  يشبل إلى دعظل العلملبر من   قجب الظعلالملت   قجب  اآلراء   اا

 ظتعلقأ صللظشكنت التن بظبأ مر اآلخلير .الظقتلقلت ال

ً فلصي( ان الفظي التن بظ   لبس Tutar, 2010 ; Aktan, 2006يلى كل مر )      لً سلالكل

لت  اضليل الق إ ظل ينتشل ف   ظب  ا زاء الظن ظأ, ف ال الظالاف العلم لألفلاص العلملبر دجله 

( الفظي التن بظ  صأ ه Henriksen & Dayton,2006كظل ملي )دحلث صاخل الظن ظأ و 

 ه   دالاسلالك  ظلم  يتظثل ف  ااستجلصأ الضعب أ, االاً ا  مظنً, للظشكنت الجالهليأ الت

ان  (Tangirala & Ramanujan, 2008; Subra,2008) كنً مر ا ضح  ,الظن ظأ

لظن ظأ ل بلقالفظي التن بظ  يشبل إلى الظالااف الت  يظتن  فب ل العلملالن مر دقليم معلالملت م 

 , سالاء كلن ذلك صشكل متعظل ا  غبل متعظل.

الخبلر الالالك  الذح مر  ان الفظي التن بظ  هال (Baghier., et al, 2012) حصبنظل يل  

 ,Demir & Ozturk 2012اشلر كل )ار ااصاء التن بظ  ككل و   ن يلهالر ا  يحاالظظكر 

Eroglu, 2011, Cakici, 2010 مبلشلاً (  إلى ان اكثل ااسبلب ً ً  الت  دكالن سببل شبالمل

رص ص ال عل الالببأ مر   القضليل اإلصاريأ ,  للفظي للى اافلاص العلملبر ه  الثقلفأ التن بظبأ , 

الخالي  خطل التكلم,  ا علام الثقأ ,   الخفلئص الشخفبأ للظلراء ,  التحبز ,   ابل اإلصارق , 
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القضليل  اختني الخفلئص,  ر صللعنالت , الخالي مر ااضلا الأ الخبلق , مر العزلأ , 

 الخالي مر الالطأ.  الثقلفبأ الظتظثلأ صللقبم  الظعليبل ,

 ( ان الفظي التن بظ  يشبل إلى مبال ماالد   الظن ظاأ إلاى منا   دجناب٢٠١٤ دلى )ز لد و    

للتالل  دقليم الظعلالملت ا  اآلراء   اإلقجالم مار الحاليث فا  مشالكل  اضاليل العظال صللظن ظاأو  ص

   الااأ ا  محل صيااأ مشاالركت م فاا  هااذه الظشااكنت ا  القضااليلو كظاال ااال دااابب الظحاالصات ال لصيااأ

 الفظي. اختبلردشج  ملى ال التن بظبأ الت  

( الفظي التن بظا  صأ اه سالالك يتبعاه الظالداف  يجااله مار خانل ٢٠١٥كظل ملي )الشلطلو    

مبالاق   يعظل ص ل قتاى يفال إلاى قللاأ مار الندجلهل القضليل  ااقلاث الت  دش لهل الظن ظأ الت

الل دجله مفللح الظن ظأ صظل يضل ص الو قباث يحجاب مار دقاليم الظقتلقالت ا  الظعلالمالت ا  الحلا

 .قالل الظشلكل الت  دالا   ل الظن ظأ صلللغم مر معلفته ل ذه الحلالل  ذلك اسبلب مختل أ

 امضالء ال بئاأ الظعل  اأ مار التحالثنتا البلقث ان الفظي التن بظا  هاال خاالي  مظل سبق يات 

 م ل مشالركت دقليم الظعلالملت  الظقتلقلت  اآلراء الظتعلقأ صظشلكل العظل صاخل الكلبأ و   الاً لعا

ماار  فا  مظلباأ ادخالذ القالارات الظتعلقاأ ص اذه الظشاالكل و خالفالً مار مالم قظاليت م ا  إضاط لصهم

 بل الكلبأ . ل ب امضلء هبئأ التلريس  رؤسلء اااالم   كبل   مظ

 : محلصات الفظي التن بظ  -3/1/2

(  ه  اللائلق ف  صراسأ الفظي Morrison & Milliken, 2000صراسأ ) دعتبل      

طلقي التن بظ  قبث كل ي الظل   اللئبا   ااهم لظع م اللراسلت الت  دنل لي الفظي ,  

 ظتغبلاتصرصط دلك ااصعلص  امتظلت ملب ل مع م اللراسلت فبظل صعل مر  خنلمحلصات اللراسأ 

 : فبظل يأد  الفظي التن بظ   محلصات  دتظثلاخلى , 

 دتعلق صظنلخ الفظي التن بظ  : محلصصات ا اً:

 قبث دتظثل هذه ااصعلص فبظل يأد  :

 ادجلهلت  اإلصارق العلبل  حال الفظي :( 1)

جله لعلبل دارق ا  دحظل ل اإلص دشبل إلى الظشلمل اللاخلبأ  النزملت  النالايل الالالكبأ الت      

نلك هجل ان ن( , ف2016؛ ملاص  امبر و 2007و الظجلل سلالك التحلث  الفظي للى العلملبر )

  فصعض الظظلرسلت التن بظبأ للظليلير  اإلصارق العلبل دالهم ف  دنظبأ دلهلق الفظي 

     ن بم الت صاريأ املىالظن ظلت مثل الظلكزيأ ف  ادخلذ القلارات  ملم الاظلح صلادفلات اإل

إلى  ئل دشبل(  يل   ذلك إلى ان اإلصارق العلبل ملصق مل دشعل صللقلق مر اح صا2010) الفبلغ, 

ي مر أ  خالاص ارهم  مائاللبلد م  اصائ م , كظل ان الظليلير ملصق مل يكالن للي م مشلمل صفلمب

 م لدبلدا ضلم م الالدب بأ  م فكلق ان اصائ م رصظل يكالن غبل منلسب صف أ ماتظلق  ال دتأثل

به صذلك ,   تبجأ لذلك ف م يتجنبالن التعلض اح مشكلأ مر اح شكل ا   الو  ي ضلالن دال 

ر ابل متقلص الظنق لت الالببأ لظلؤ سب م  ذلك لحظليأ ا  ا م  قتى ا يال ه ل م اح لالم ا  إ 

 (Nikmaram et al., 2012اإلصارق العلبل )

( م  ذلك Morrison & Milliken, 2000 ; Vokola & Bouradas, 2005 يت ق)    

لصق مل مذا ف م بلك لقبث يل ن ان اإلصارق العلبل صائظلً مل دتجنب الشعالر صللعجز ا  الت ليل ا  اارد

 صاخل يتالءلالن مر  الايل ملؤ سب م  رص ص افعلل م  ملى صحأ التغذيأ الظلدلق صللظعلالملت

 الظن ظأ.

  حال الفظي : ادجلهلت  الظشلفبر( 2)

ل التعبب سلالك  دشبل إلى الظشلمل اللاخلبأ  النالايل الالالكبأ الت  يحظل ل الظشلفالن دجله      

لالك س(, قبث ا ه ال يتظت  الظشلي صالطلت ال دؤثل ملى 2012 الفظي للى العلملبر )سلبم,

لقالن الفظي للى العلملبر , فبعض الظشلفبر يشعل ن صللخالي مر اصائ م غبل الظلض   ي

 ( 2010صلللالم ملى ملؤ سب م )الفبلغ,
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  Morrison & Milliken, 2003 ; Vokola & Bouradasهذا  ال اكل كل مر ) 

( ان سلالك الظشلفبر له دأثبلات متعلصق ملى سلالكبلت العلملبر  يل   ذلك إلى الن الذ 2005,

الالاي ال يشعل  الذح يظلكه الظشلي ملى الظلؤ س  دأثبله ملى اصائه  مخل لده , ف    س

الظشلفبر صللت ليل مر خنل اقتظلل ان يتم فحص ص رهم  مائاللبلد م لذا ف م يبتعل ن مر اح 

مشكلأ  ي ضلالن دقليم منق لت سلببأ لظلؤ سب م , هذا النالو مر الالالك يخلق الظنلخ الجزئ   

مبلشل ا  غبل  للفظي قبث ا يكالن للى العلملبر الثقأ صأن مشلفب م لر يقالمالا صعقلص م صشكل

 مبلشل لكشف ااخطلء ا  مالءلت م مر مالر العظل.

 فلص اادفلات :( 3)

صارق صبر اإل ظأ   دشبل إلى دلفق الظعلالملت  اافكلر  الحقلئق  اآلراء صبر العلملبر ف  الظن     

,  )سلبم مر العلملبرااراء مر خنل الظعلالملت الظلدلق  عكس فلص التعببل مريالعلبل , صظل 

 اتلقلارا( , قبث يشج  ذلك العلملبر ملى الثقأ ف  اإلصارق  الظشلركأ ف  مظلبأ ادخلذ 2012

 (.2010 منلاشأ القضليل التن بظبأ ال لمأ صللظن ظأ )الفبلغ, 

 تلح ( ان فلص اادفلل الظتلقأ صللظن ظأ دتعلق صظلى اا Nikmaram et al., 2012 اكل )

 لتحلثام الظعلالملت صاخل الظن ظأ, صلإلضلفأ إلى إمكل بأ  الثقأ ف  اادفلات  ملى دقلس

 صفلاقأ  ثقأ م  الظاتاليلت اإلصاريأ ااملى صللظن ظأ.

 دن بظبأ : محلصات ثل بلً:

 قبث دتظثل هذه ااصعلص فبظل يأد  :

 الثقأ ف  اللؤسلء : (1)

 ل ( الثقأ التن بظبأ صأ Sholekar& Shoghi, 2017; Lee et al., 2013يعلي )      

ى ظل يلدالاعلت للى اافلاص قالل شبكلت مر العنالت التن بظبأ  الالالكبلت الظتبلصلأو صبن

ا   الكلظأ ( ان الثقأ التن بظبأ دشبل إلى دالا  مر  ل ب ال لص ا  الجظلمأ صأن2005)الفبلغو 

 الالمل سالاء الظكتالب ا  الش    الفلصر مر الطلي اآلخل يظكر اامتظلص ملبه.

ان الثقأ ف  اللؤسلء ه  دالاعلت إيجلصبأ  (Ellis & Zalabak, 2014)  ا ضحي صراسأ

 م كلظلدمالثالاأ مر ابل العلمل صخفالص دفلي  سلالك اإلصارق العلبلو  النبأ  اللغبأ للثقأ ص

  افعلل م.

 لذلك يعتبل القلئل فعلاً إذا مل  لل الثقأ فى امضلء فليقه كأسلس إلل لم م مر خنل صنلئه  

لثقأ هظل الثقأ صنالايله مر خنل اامتظلص ملى الفلاقأ  الالضالحو  الثقأ صإمكل بلده لنالمبر مر ا

للجل ب ااسلس  للالصالل إلى النجلح هال الثقأ ان فمر خنل سلص امظلله   جلقلده الالصقأو 

 ;Kacmar et al., 2012) جلح اح من ظأ ملدبط صشكل غبل مبلشل إلى صر أ الثقأ فى القلصق 

Rubin et al., 2010 ). 

للؤسلء ف  مل  ا ه كلظل زاصت الثقأ ف  اإلصارق العلبل  ف  ا (Saglam, 2016) اكلت صراسأ   

 العظل كلظل اصح ذلك  ال  قليأ التعببل  ا خ لض سلالكبلت الفظي التن بظ  .

 العلالأ اإل لائبأ الظلركأ : (2)

 ي الن لت صفلأ ادخلذ القلارادلكز العلالأ اإل لائبأ ملى مظلبأ العلالأ   ا ل   ملى مظلب    

تخلمأ الظا مر مخل لد ل  ل ذا دشبل ملالأ اإل لاءات إلى ملالأ ااسللبب  العظلبلت  اآللبلت

لملبر (و كظل دعلي العلالأ اإل لائبأ صأ  ل ملى إقالس العCheng, 2014لتحليل النالادا )

 . Agarwal, 2014) صعلالأ اإل لاءات التى استخلمي فى دحليل الظخل لت )

مل  اهظبأ إقالس العلملبر صعلالأ   (Fard& Karimi, 2015)كظل اكلت صراسأ     

 ظأ و الظن اا لاءات لظل ل ل مر دأثبل ايجلص  مل  التعببل  التحلث  الظشلركأ ف  قل مشكنت

الفظي  الكبلت مل  العكس إذا اقس العلملبر صعلم العلالأ اا لائبأ فإن ذلك يؤصح ال  زيلصق سل

 التن بظ  .
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 ,.Hossein et al -2014ملالأ اإل لاءات إيجلصبلً م   اصعلص اللضل الالدب ى ) خلبلو   دلدبط    

)           (و ااصاء الالدب ى 2009التن بظى )العجظى  آخل نو  االتزام الالاء  (و 2010

)    العظل  (و مخل لت فليق 2012)  الصه  القفب و  ستغلاظ الالدب ى(و اا 2009الزهلا ىو 

 (. Wong, et al., 2006(  الثقأ فى اللؤسلء  اإلصارق العلبل) 2004صليقو 

لعظلو ببأ فى ادلك العظل اإلختبلرى و  الالالكبلت التخليمكابلً م  ملالأ اإل لاءات كظل دلدبط  

 خل نو فشل الظن ظلت فى دحقبق اهلاف ل   الشعالر صلاستقالاء صاخل مكلن العظل ) ريلن  آ

2013.) 

 شخفبأ  صيظالغلافبأ  : محلصاتثللثلً: 

لئبأ صبر ( ال    الص مناأ اردبلط إيجلصبأ ذات صالأ اقف2012دالصلي صراسأ ) سلبم و       

ل اص مظزمتغبل الار  متغبل سلالك صظي  دعببل العلملبر و كظل دالصلي اللراسأ ال  ا ه كلظل 

لات متغب ل لم دجل اللراسأ اح مناأ صبرال لص كلظل زاص سلالك التعببل  ال سلالك الفظي و كظ

 خلحقبأ االجنس و  ملق الخلمأ و  ماتالح التعلبم مر  لقبأ  صبر سلالك الفظي  التعببل مر  ل

ً اكثل الرق مل  الظ (Cetin.,2013) اكلت صراسأ        الا  أ مل  ان اافلاص ااكبل سنل

تعلق بظل يتلل  ف م للي م ابالص اال ف التعببل مر اآلراء  الظشلركأ ف  ادخلذ القلارات  صلل

 صللفالت  ملم الفظي فبظل يتعلق صللظشلكل الت  دالا ه الظن ظأ .

مجلل  مل  ان اافلاص ذ ح الخبلق الكببلق ف  (Detert et al.,2013)كظل اكلت صراسأ     

ل رصب العظل يكالن للي م الرق اكبل مل  التحلث  ملم الفظي  ذلك   لاً للتلاكم الظعلف  

 الخبلق الظال الص للي م مقلر أ صلافلاص ااال خبلق .

صات ال  ان الظتغبلات الليظال لافبأ دعتبل مر محل (Osboei et al.,2014)ا ضحي صراسأ  

ً مل ي ضلال ن سلالكبلت الفظي التن بظ  و قبث دالصلي ال  ان الابلات  صغلر الار صائظل

ت و كظل دلمم إصارق الشلكأ سلالكبلالفظي و قبث يحلص صغلر الار مل  مالرهم الالدب   

 الفظي للح الابلات .

ال  ان اافلاص ذ ح الظاتاليلت  (Acaray & Akturan,2015)كظل دالصلي صراسأ     

ظأو للظن صالتعلبظبأ العللبأ اكثل الرق مل  دقببم الظالااف  قل الظشلكل اإلصاريأ الظال الصق 

 .للح الظن ظأ  صللتلل  ف م اكثل الرق مل  التحلث صظل يخلم مف

  :أنواع الصمت التنظيمي -3 /3/1 

 ( إلى ان هنلك  المبر مر الفظي التن بظ  هظل :Sobkowaik, 1997اشلر  )

أ ل ملى الفالت صظعنى ملم التحلث ا  الاتكلم فا  اياظ(  هال يعتAcousticالفظي الفالد  ) (1)

 امالر  , قبث يظتن  ال لص مر إصلاء ايأ اراء ا  مقتلقلت صشكل ملم.

صق مل (  هال الظتعلق صللتحلث ا  الكنم  هال ملPragmaticالفظي العظل  ا  الالااع  ) (2)

سبأ صلالمليعكس غبلب الكنم ا  الظحلصثأ اسبلب هلمأ ا  املاض إستلادبجبأ  لكر ف  صالرق ص

 قبث يظكر اللص صعبلاً مر الظالضالو محل الظنلاشأ.

 ظل:( الفظي إلى  المبر  هKostiuk, 2012) كظل صنف

ر قبث يظبل اافلاص إلى  الفاظي ملاى الالغم ما: ( Technical Silenceالفظي التكنبك  )( 1)

 إمكل بااأ التحاالث  دااالافل فاالص اادفاالل  ذلااك صعاال إصراك اام للظخاال ي  الت لياالات النلدجااأ ماار

 شكنت.الحليث , قبث يعتقل ن ان الفظي ف  هذه الحللأ هال ااسلالب اامثل  ال علل لت لصح الظ

قباث يظبال : (  Ignorance / Deviant Silenceالفظي اا حلافا  ا   صاظي اإلهظالل  )( 2)

لل  اافالاص إلاى مالم التحالث ص الي التااتل ملااى صعاض اا حلافالت الظال االصق صظكالن العظال  صللتاا

خباالر ماار ايااأ ا حلافاالت ااال دضاال ي ظاال اافاالاص مفاالحأ الظن ظااأ صشااكل ماالم  يظتنعااالن ماار اإل

 لى البعبل.صللظن ظأ ملى الظ

 :  تلئا الفظي التن بظ   -3/1/4 
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مبالل  سلالكبلت  ( ان للفظي اثلراً ملىMorrison & Milliken, 2000) ا ضحي صراسأ      

 : دشظل مل يأد   تلئا غبل صنلءق  ملقهذه اآلثلر ف   اافلاص قبث د  ل

  شعالر ال لص صعلم التقليلFeeling not being valued يا م صشكل  لح , فلل لص الفلمي ا 

 & Baran) صراسأ ف  امالر الظن ظأ مظل يقلل مر اهظبأ  ابظأ دالا له,  ال اكلت ذلك

Giderler, 2006. ) 

  قص الرق ال لص ملى الابطلق Lack of Controlمظل يقلل مر صافعبته ملى العظل  و

 (2013) ريلن  آخل ن و   الظشلركأ ف  امالر الظن ظأ.

 اإلصراك   معل لق ال لص مر التنلفلCognitive Dissonance قبث ا ه ف  دل الفظي و

ل   له يعالتن بظ  يكالن مر الفعب ملى ال لص إقلاث دالازن صبر معتقلاده  سلالكبلده مظل يجع

 .فل مر فجالق دزيل مر صر أ التنلفل اإلصراك  ,  صذلك يكالن مر الفعب دقلبل هذا التنل

ً ملى االبسلبدأثبلاً إلى ان الفظي يؤثل  (Vokola & Bouradas, 2005 ال دالصل )       تزام ل

ي ( ان هنلك مناأ مكابأ معناليأ صبر صظ2010التن بظ ,  رضل العلملبر ,   ا ضح )الفبلغ, 

 العلملبر  اللضل  الالدب   قبث يؤصح الفظي إلى التأثبل الالب  ملى اللضل.

ضعف منالت الثقأ صبر ( ان الفظي يؤصح إلى Rai& Agarwal,2017)  ا ضحي صراسأ     

ان  ل الت  دالصلي إ (Liu& Ma,2009) صراسأؤكل ذلك دالعلملبر   لاً لقلأ الحالار صبن م , كظل 

 لقبلصق ,اأ ف  ثقأ التن بظبأ )الثقأ ف  الظن ظأ , الثقالالفظي التن بظ  يلدبط صشكل سلب  م   اصعلص 

 ثقأ.الثقأ ف  الظشلي(  هذا يعن  ا ه كلظل زاص الفظي الي ال

ملى  ( ان صظي الظالدف له دلامبلت صللغأ التأثبل ملى الظالدف   اه Bogosian, 2012يلى )     

كظل  يلق,الظن ظأ  قتى ملى الظجتظ  , فللظالدف الفلمي مر اضليل العظل يظن  دلفق الظعلالملت الجل

  الص  ( إلى2014و ز لد كظل دالصلي صراسأ )و يؤصح الفظي ف  صعض الحلات إلى اإلخ لظ التن بظ  

 لراسأ انت الدأثبل للفظي التن بظ  ملى إدجلهلت العلملبر  حال مظلبلت التغببل صظكلن العظلو قبث اكل

لظشكنت ر  ا  الص الفظي  ا تشلره صللظن ظأ يقلل مر صافعبأ العلملبر  الرد م ملى التغببل ف  اامال

صح إلى ( إلى ان العالامل الت  دؤ2014صبنظل دالصلي صراسأ ) الالهبب و  التن بظبأ الظحبطأ ص مو 

ً ه  خالي الظليلير مر التغذيأ العكابأو  قص م لرات ااد ملم  فللوالفظي التن بظ  ملدبأ دنلزلبل

 ل يتقلم ص لصاتصمم اإلصارق العلبلو العزلأو  الخالي مر رص ص ال عل الالببأ ملى ايأ ااتلاقلت ا  ا تق

لح نفل البشللع دأثبل للقبم الجبلق  دلفق اادفلات  الن لق الظالد برو كظل اثبتي النتلئا ايضلً   الص

 من لصير  مجتظعبر ملى الفظي التن بظ  ف  الل ائل الحكالمبأ صظنطقأ القفبم.

  ه( إل  ان اهم الظحلصات الت  دؤصح إلى الفظي التن بظ  2014 لد و زدالصلي صراسأ )      

و لفظيل للفظيو ضعف فلص اادفللو صمم الظشلي لمحلصات دن بظبأ  فلصيأ  ه  صمم اإلصارق العلب

م ف  لتحكملم ا اجلم  ظلمأ العظلو رسظبأ الالطأو خالي الظلؤ سبر مر رص ص ال علو  طلظ ا  ملكز ا

لفظي إل  ان ا (Acaray et al.,2015)كظل دالصلي صراسأ  الشخفبأو الشعالر صلاغتلاب الالدب   و 

دأثبل    لهكبلت الظالاطنأ التن بظبأو كظل ان الفظي اا تظلماللفلم  له دأثبل سلب  مل  اصعلص سلال

(  Ghafarzadeh., et al , 2015 دالصلي صراسأ )إيجلص  مل  اصعلص سلالكبلت الظالاطنأ التن بظبأ و  

ر اصعلص  صب إلى   الص مناأ إيجلصبأ ذات صالأ إقفلئبأ صبر النمبلاق التن بظبأ  الفظي التن بظ 

نمبلاق ف  ال -ن ظأالظ النمبلاق ف  -النمبلاق ف  الظن ظأ -بظبأ )النمبلاق إلى الظليلالنمبلاق التن 

ص   ال صظي اإليثلر(  ملم -الفظي اا تظلم  -الالدب أ(  اصعلص الفظي التن بظ  )الفظي اللفلم 

 مناأ إيجلصبأ ذات صالأ إقفلئبأ صبر النمبلاق ف  العظنء  صظي اإليثلر.

( إلى   الص مناأ مكابأ صبر ماتالى الفظي التن بظ    Zahed, 2015الصلي صراسأ )كظل د   

(  Beheshtifar, 2015 دالصلي صراسأ )و كالسبط العلالأ التن بظبأ صلستخلام الت اليض اا تظلم 

إلى   الص مناأ طلصيأ صبر العلالأ التن بظبأ  صظي العلملبر  ذلك ان الفظي مر  الالالكبلت الغبل 

فب ل صاخل الظن ظأ ا ه يجعل الظالد بر يعظلالن صشكل غبل ك ئ  غبل الصرير ملى دز صهم  ملغالب
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 العلالأ التن بظبأ صاخل العلملبر وصلافكلر اإليجلصبأ  ملم قل الظشكنت الظعالاأ للظن ظأ مظل يقلل مر 

 بظبأ ف  ( ال    الص دأثبل سلب  ملى الظالاطنأ التنHassan & Hoti, 2015صبنظل دالصلي صراسأ )

 الظن ظأ مر اثل الفظي التن بظ و  مكاي العلالأ اإل لائبأ هذا الل ر صاخل الظن ظأ.

( إلى   الص مناأ مكابأ صبر الفظي التن بظ   فعللبأ 2015  دالصلي صراسأ )مبل ال لصحو    

لى   الص القلارات اإلصاريأ فكلظل زاص الفظي ا خ ضي فعللبأ القلارات  العكسو كظل دالصلي اللراسأ إ

اثل سلب  للفظي ملى فعللبأ القلارات اإلصاريأ صلإلضلفأ إلى   الص فل ظ  الهليأ لبعض الظتغبلات 

الظاتالى التعلبظ ( فبظل يتعلق صللفظي  ملم   الص فل ظ  الهليأ للبعض ااخل  -الليظال لافبأ )النالو

 سنالات الخبلق( فبظل يتعلق صللفظي التن بظ . -مثل )الار

 ظ   الفظي التن ب ( مر العناأ صبر الثقأ التن بظبأFard & Karimi, 2015) كش ي صراسأ    

لثقأ التن بظبأ و دالصلي اللراسأ إلى ان هنلك مناأ إيجلصبأ صبر ا  اللضل الالدب    االتزام التن بظ 

ً مر  تلئا اللراسأ ان هنلك مناأ مكا بر بأ ص اللضل الالدب    االتزام التن بظ و  ادضح ايضل

لتن بظ  ازام فظي التن بظ  اللضل الالدب    االتزام التن بظ و  كلن للفظي دأثبل مبلشل ملى االتال

    اللضل الالدب   .

لمعأ سلت ( إلى ان استجلصلت العلملبر صللقطلو الحكالم  ف   2015 ال دالصلي صراسأ )الشلطلو      

كالم  ف  الح استجلصلت العلملبر صللقطلو صلبببل اصعلص الفظي التن بظ   لءت صلر أ متالسطأ و كظل ان

لأ  لمعأ سلت صلببل اصعلص مظلبأ ملقل صن  القلار  لءت صلر أ متالسطأ و   هنلك اثل ذ  صا

 سلت قطلو الحكالم  ف   لمعأإقفلئبأ اصعلص الفظي التن بظ  ملى ملاقل مظلبأ صن  القلار صلل

لتن بظ  ناأ ذات صالأ إقفلئبأ صبر الفظي ا( إل    الص مNajee, 2016دالصلي صراسأ )صلببلو كظل 

 لهلت الظشلركأ الالدب بأو كظل دالصلي إلى ان إدجلهلت اإلصارق الالسطى  حال الفظي املى مر إدج

لفظي ف  ا( ان هنلك دأثبل سلب   اضح اسبلب 2016دالصلي صراسأ )مبالص  قابرو و   اإلصارق العلبل 

 بث كلن التأثبل إيجلص  .الظؤشلات الخلصأ صلاصاء ململا الغبلب ق

لثقأ ( إلى ان هنلك مناأ كببلق  ثنلئبأ اادجله صبر اSaglam 2016,كظل دالصلي صراسأ )     

نلخ اادفلات( مو  التن بظبأ صأصعلصهل )قالسبأ الظالد بر و الثقأ ف  الظاؤ لبر و اا  تلح ملى الحلاثأ

 راسأص  دالصلي فلم  و الفظي اا تظلم ( و لفظي الل الفظي التن بظ  صأصعلصه )الفظي اللاسخو ا

(Karaba et al., 2017 إلى ان متغبلات القبلصق التحاليلبأ ل ل دأثبل إيجلص  كببل ملى )علم اتالى التم

 ه م  دلا   دؤثل ملى زيلصق الفظي التن بظ و  ا التن بظ   ابلصق الظعلمنت ااستبلاصيأ العل ا بأ

لقبلصق البب  ض الفظي التن بظ و  ان هنلك مناأ االيأ صبر كل مر اسلسلالكبلت القبلصق التحاليلبأ ينخ

  الفظي التن بظ   التعلم التن بظ  صلإليجلب  الالب قاب سلالك القبلصق . 

لفالت ا( التعلي ملى دأثبل الثقلفأ التن بظبأ ملى Sholekar & Shoghi, 2017 صحثي صراسأ )    

لي هبئأ التلريس صللجلمعلت اإلسنمبأ صط لانو  دالص الفظي التن بظ  للى امضلء  التن بظ  

ظن ظلتو   الاللراسأ إلى ان الفالت التن بظ   الفظي التن بظ  هظل استلادبجبتلن هلمتلن متلاصطتلن ف

بظبأ ه  لتن  ان الفظي له اثلر ململق ملى مظلبأ صن  القلارات  التغبلات التن بظبأو  ان الثقلفأ ا

الفالت  لاثهلمأ ف  إق مر خنله من  قل ث الفظي التن بظ  لظل ل ل مر آثلر العلمل الظ م الذح يظكر

جلصبلً ( إلى ان التنظل ف  مكلن العظل يلدبط ايAgarwal Rai & 2017, دالصلي صراسأ ) التن بظ و

ر مم  الفظي التن بظ   ان العقل الن ا  يتالسط صبر التنظل  الفظي  يظكر دخ بف قلق الفظي 

أ لنابفلااأ صاخل العظل قبث   ل ان اآلثلر غبل الظبلشلق للتنظل كل ي اضعف صلطليق منالت ال

 للظالد بر الذير دجظع م منالت صلااأ صاخل مكلن العظل .

 مظل سبق يتضح مل يأد  :

 

 .  يعل الفظي التن بظ  اقل معالالت التغببل  التطاليل التن بظ 
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  ل لق و  مع و  قص الرق ال لص مل  الابطلقيؤصح الفظي التن بظ  إل  شعالر ال لص صعلم التقليل

 ال لص مر التنلفل اإلصراك  .

 .   يؤصح الفظي التن بظ  إل  ا خ لض ااصاء الالدب 

 الس صللخالي  البأس .قيؤصح الفظي التن بظ  إل  الأ دقليل الذات  اإل 

 .   يؤثل الفظي التن بظ  سلببلً مل  االتزام التن بظ   اللضل الالدب 

  ي التن بظ  إل  ضعف منالت الثقأ صبر العلملبر .يؤصح الفظ 

 :الالدب    صلاقتلاظاإلطلر الن لح  اللراسلت الالصقأ الظتعلقأ  -3/2

 الالدب  : قتلاظاام  الم  -3/2/1

لاظ  ل مر اصخل مفطلح ااقتاالن ا  اامليك   عللمال ١٩٧٤عل هبلصلت فلص يل ببل ل ي 

 نقتلاظ منذ ذلك التلريخ د لت دعلي لت متعلصق لو يظ  الالدب   إلى قبز ااستخلام ااكلص

ق ملى لظلقلالالدب   فقل ملفه صأ ه قللأ مر اإل  لك دحلث  تبجأ لزيلصق اامبلء  الظتطلبلت ا

 العلملبر ملى قالب طلات م  االد م.

   يتضظر إمبلء  اظ   ملط صأ ه مبلرق مرااقتلاظ الالدب   ( Heard,2010)ملي     

مأ مر ااقتلاظ الالدب   هال مجظال ان( ٢٠٠٧ا ضح )مبل الحلبموو   ببأ دجله العظلمالااف سل

لتعلمل الدف لااملاض الظلضبأ  الن ابأ  الجاظبأو النلدجأ مر اافعلل الالببأ النلدجأ مر الظ

 م  الضغالط الت  دالا  ه ف  مظله.

الا ه د  لص الن ا  ( ان ااقتلاظ الالدب   هال قللأ مر اإلSuyeong et al. , 2010 ا ضح )

 الظالدف صابب إ  لص العظل الظزمر.

نتا منه ( صأ ه دغببل سلب   اضح لالالك ال لص دجله   اه  اآلخليرو  ي٢٠١٦كظل ملفه )محظلو

ى ل لص مللرق ادقلب ف  الظشلمل  اللغبلت  صالاً إلى قللأ مر اإلمبلء  ااكتئلب كلص فعل لعلم ا

 لق الزائل مر طلالده.الحب ءالتكبف م  ضغالط العظلو  مب

لت  ( ااقتلاظ الالدب   صأ ه قللأ مر قلات ضغط العظل  اGuan, et al,2017ملي )     

ًلا ر  دحليلظتكلدتظبز صلإل  لك العلط  و  ااقتقلن  التقببم الالب  للذاتو  هال  تبجأ لإل  لص ا

 العظل. ق  الص قالعظل البالم   الذح يؤثل صشكل مبلشل ملى ك لء

 ل ( ان ااقتلاظ الالدب   يعبل مر استجلصأ طاليله ااLuan, et al, 2017ل ا ضح )كظ   

نلمه صلضغالط العظلو  يظثل قللأ مر اإلرهلظ الشليلو  ينقظ صشكل كببل ملى العلملبر ف  

 الخلملت.

 

 ن ااقتلاظ الالدب   هال:امظل سبق يتضح 

  سلالك فلصح. 

  دلدبط املاضه صظجلل العظل. 

  الك لءق   اإل تل بأ ف  العظل. ف لض يؤصح إلى ا خ 

 .املاضه مزمنأ  لباي ملرضأ 

    مر مظله  صبر مل يحفل ملبه فعلبينتا مر ال جالق صبر مل يتالاعه ال لص ً  .ل

 .رص فعل استظلار العظل ل تلات طاليلأ ص ن اخذ فتلات راقأ كلفبأ مر العظل 

 ً ل  أ الظع مضلء ال بئأاظ الالدب   منل لال  أ   ل البلقث فإن ااقتلا  صنلءا ملى مل سبق   فقل

دب بأ ت الالهال شعالر مضال ال بئأ الظعل  أ صلإل  لك الن ا   الذهن   الجالح النلدا مر الظتطلبل

 االمرؤسلء اا العظل  الضغالط الن ابأ ملبه مر ابل الظشلفبر  مبء الظؤثلق ملبه مثل زيلصق

اء صالظعناليأ  ضعف النشلط  ا خ لض اا امضلء هبئأ التلريس مظل يؤصح الى فقلان الطلاأ 

  صللتلل  فقلان الشعالر صتقليل الذات.
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 )          :الظعل  أ مر ثنثأ مكال لت ه أ بئال صللتلل  يتكالن م  الم ااقتلاظ الالدب   لعضال 

 ( 2014سلبظلن  آخل ن و

 .إ  لص   إمبلء  ضغالط ماتظلق ف  العظل 

 عل  أ ل ذا اإل  لص  اإلمبلء  الضغالط.مر  ل ب مضال ال بئأ الظ أستجلصأ مللبإ 

    مطلءه. ئهصااا خ لض ف   شلط مضال ال بئأ الظعل  أ   

 :الالدب    قتلاظاااصعلص  -3/2/2

لراساالت دتعاالص اللراساالت الااالصقأ التاا  دنل لااي اصعاالص ااقتاالاظ الااالدب   إا ان اغلااب هااذه ال    

)ملسان(( لنقتالاظو صظقبلس لي الذح يع Jacksan زمبل ل  Maslachامتظلت ملى مقبلس 

  يتضظر هذا الظقبلس ااصعلص التللبأ:

قبااث يظثاال اإل  االك العاالط   الظلقلااأ اا لااى ماار ااقتاالاظ  العاالط  :(   االك )اإل  االص اإل( 1)

 هال قللاه يشاعل فب ال الشاخص ص قالان ذاداه  الال ح الظعنالياأو  اساتن لذ كال طلالداهو و الالدب   

ملاى اإلساتظلار  صراً لط بأ ماتنزفأو كظل يشعل الظالدف ا اه لام يعال اال اإلقالس صأن مفلصره الع

        ف  العطلء  صذل الظج االصو  دأصياأ الخالملت صان س الجاالصق  الظااتالى الاذح كالن يقلماه مار ابال.

 &Aghaz؛ 2016؛ الشااعنن و٢٠١٦؛ محظاالو ٢٠١٥و كاالدم  يالساافو ٢٠١5و  ضاال ال )  

Bria et al., 2014؛ Sheikh,2016) 

أ الثل باأ يظثال دبلال الظشالمل الظلقلا ( دبلل الظشلمل )الشعالر صللالببأ  حال الذات  اآلخالير(:2) 

أ مر ااقتلاظ الالدب  و قباث ا اه صظال ر الالااي يعقاب قال ث اإلهظالل العالط   د االر ااساتجلص

ر لن اااه  لظالا  ااأ ضااغالط العظاالو  ماا العلائبااأ دجااله اآلخااليرو  يلجااأ الظالدااف إلااى ذلااك قظليااأً 

يتفاف  ل ل يقالم الظالدف صلاصتعلص مار التعلمال ما  الازمنء  الظالاااف الظلدبطاأ صللعظالو كظالخن

ا تقالص خليرو  التشلؤم  كثلق االظشلمل  الشك  ااردبلب ف  ص اف   سلالكبلت اآل بللالظالدف صت

؛ Peng et al., 2016لآلخااالير  الظاااات بلير مااار الخلماااأ  الظن ظاااأ التااا  يعظااال ص ااال.)

Bullock,2011 ؛Wright, 2005 ؛ الشاااال حو 2016  ؛ محظاااالو 2015؛كاااالدم  يالساااافو ؛

2016.) 

اا جااالز الشخفاا  الظلقلااأ الثللثااأ ماار ااقتااالاظ ضااعف يظثاال  اا جاالز الشخفاا :ضااعف ( 3)

تال   الالدب   قبث يشاعل ال الص صعالم الرداه ملاى اإل جالز  النجالح فا  العظالو كظال يشاعل ال الص ص

مار  ليرو كظل ينخ ض معلل إ تلج ال الص قباث يشاعل ا اه مال زك لءده ف  العظل  د لمله م  اآلخ

 دحقبااااق اهلافااااه  م لمااااه الالدب بااااأو كظاااال د  ااااال ملااااى ال اااالص اماااالاض التااااالدل  ااكتئااااالب.

(Shanafelt.2016 2015؛ كلدم  يالسفو 2015مظل  رفلم  و و 2010؛ اصال ماعالصو.) 

 الالدب  : العالامل الظؤصيأ ال  ااقتلاظ -3/2/3

ر فاا  اختلااف العلياال ماار الكتاالب  الباالقثب و قبااثالظؤصيااأ إلااى ااقتاالاظ الااالدب    ااساابلبدتعاالص 

 دحليلهلو فظن م مر صن  ل ف  ثنثأ اسبلب ا  مالامل ه :

ً اإل الن ااكثل ا تظلًء  التزامان : قبث العالامل الخلصأ صللبعل ال لصح( 1) ً إخنصصعظله   ل ال هله  ل

ً ااكثل دعلض  (Meli& Becerril,2007 ) ه مر العلملبرمر غبل لالدب  تلاظ النق ل

ً : قباث العالامال الظتعلقاأ صللبعال اا تظالم ( 2) لتزمااأ م دجاال العليال مار الظؤساالت   اا ل اقبل ال

العابء  صتحظل مبء العظل مر ابل افلاص الظجتظ  الذير يلقالن صأمبلئ م ملب لو مل يلف  مار صر اأ

لبر العالم إزاء محال ات هاؤاء و الظؤساالت الالدب   الظناالط صللعالملبر الاذير يعظلاالن فا  هاذه 

ً تزاماالتالفبق صبر مفلحأ العظال  اهلافاه  رساللته  مفالحأ الظاالاطنبرو يجال العالملالن ااكثال ال  ل

ااالس لظ نات م ا  ااا م مال زير مار دقااليم خالملت متظباازق مال يالفعم إلااى اإلقبالط  اإلق اً  ا تظالء

 ي م قللاأ مار مالم التاالازن دجعل ام ملضااأصاللتلا   إزاء متطلبالت مجاتظع مو  مار ثام يحالث لال

 (Aghaz& Sheikh,2016 ) الدب   لنقتلاظ ال
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هالاي اإقالس العلمل ص شاله فا  دحقباق :  قبث ان  العالامل الخلصأ الظتعلقأ صللبعل الظ ن ( 3)

ي الاذح يقاالم صاه ساال العظلو  كذلك إقالسه ص شله ف  إشبلو قل لداه ااسلسابأ مار خانل العظال

قتالاظ لأ معناليأ منخ ضأو  ملم رضل مر العظل صأصعلصه الظختل اأو  مار ثام إلاى اايقالصه إلى قل

 (Hsu,2013 ) الالدب   .

لالى  الدب   ال قلصت )ملسنك(  زمنؤهل مجظالمأ مالامال دن بظباأ داؤصح إلاى ااقتالاظ الا

 (Lee  &Noh,2015 )العلملبر ف  الظن ظلت مل  اختني ا الام ل و  من ل مل يأد  : 

بلق  ملباه دحقبق ال فا  مالق افا العظل: يشعل الظالدف صأن لليه امبلء كثبلق منالطأ صهو الطضغ -

إلى  و  مر خنل إمكل لت محل صق و  كثبل مر الظؤسالت  الشلكلت سعي ف  العقالص الظلضبأاً  ل

أ الالدب با التلشبل مر خنل ااستغنلء مر املاص كببلق مر الظالد بر  العظللـأو م  زيالصق اامبالء

  ااشخلص البلابر ف  العظلو  مطللبت م صتحابر اصائ م  زيلصق إ تل  م. ملى

اقال  ملم   الص صنقبلت ادخالذ االارات لحال مشاكنت العظاليعتبل محل صيأ صنقبلت العظل:  -

و  يتأدى هذا الالض  مر خنل   الص سبلسالت  ا  ظاأ  الدب  ااسبلب الت  دؤصح إلى ااقتلاظ ال

 Kim )  قأ مر قليأ التفلي  ادخلذ القلار الظنلسب مر ابل الظالدف.غبل مل أ ا دعط  مال

et al .,2013) 

لاك مار فا  العظالو  مال يااتلزم ذ بالاً كب اً التعزياز اإليجالص : منالمل يباذل الظالداف   ال ا خ لض -

للظعل ااالق  اً سااالملت إضااالفبأ  امظااالل إصلامباااأو ص ن مقلصااال مااالصح ا  معناااالح؛ يكاااالن ذلاااك مفااالر

 .(Fernet et al.,2012 ) دفيفبب الظال ااقتلاظ الذح 

ً اا تظلمبااأ: يحتاالج الظالدااف اقبل اامحل صيااأ العنااالت  -  إلااى مشاالركأ اآلخاالير فاا  هظااالم م ل

ً ملصنً  افلاق مو لكر صعض اامظلل دتطلب فف و قباث ف  الظكلن  مزلأ ا تظلمبأ مار اآلخالير يل

لا  امظال ياؤصح   الظكلداب الظغلقاأ يكالن التعلمل اكثال ما  اا  ازق  الحلسابلت  صاخال الظختبالات

 .(Bria et al.,2014 ) شعالر العلملبر صلاقتلاظ الالدب  

 ال ياتم ص: يتم دحظبل الظالدف ماؤ لبلت ا يكالن ف  مقل ره دحظل لو  منال إخنلاه ملم العلالأ  -

ً محلساابتهو  ااال يكااالن القفااالر فاا  اصاء العظاال لاابس دقلمااا ماار الظالداافو  لكاار صااابب دالاضاا   ل

   ااالص ك االءات فنبااأ ااالصرق ملااى اصاء ماالم ت اا  اازق  محل صيااأ صلامج االو إضاالفأ إلااى إمكل اال

 (Leung et al.,2011) منلهل يشعل هذا العلمل صلاقتلاظ الالدب   الالا بلت الظطلالصأ

ً صلاو القبم: يكالن الظالدف اقبل  - شا ء مالو املم خبلرات صعبأو فقل يتطلب منه العظال القبالم ص ل

ً ملو  ا يكالن ذلك متالافق ااضطنو صل ر  ن يكاذب ااال يضاطل الظالداف  م  ابظه  مبلصئهو فظثنً  ل

  (Sholeker& Shoghi,2017 )مر ا ل ان يتخلص مر الظلا عبرو ا  غبل ذلك مر ال ل ي

تفانب لت  الحقبقأ  ا ه  إن دعلصت الظاببلت ل لهلق ااقتلاظ الالدب   صبر العالملبر  دبليناي ال

ر ماقاف  راء قال ث ااقتالاظ الاالدب  و فاإن هنالك شابه إ ظالو ملاى العليال ل ذه العالامل الت  د

 :ه   العالامل الت  ياتطب  البلقث القالل: إ  ل ا دخلج مر ثنثأ مفلصر

مر قباث سالالكه  معبشاته  مااتالى ذكلئاه  دل فاه ااساليأ  طظالقاه : مر الظالدف   اه ( 1)

ً  قللته الفحبأ   ا  .(Rai& Agarwal,2017 )لً   إكلبنبكب بل

ماار قباث ماالم  ضاالح ااص ار ا  ضااغط العظال ا  د شاا  : الظن ظاأ التاا  يعظال ص اال الظالداف ( 2)

ات ا  القبالصال لم  ملم اإل فلي صابر العالملبر ا  مظلرساأ الانظط الاليكتلدالرح الظتاالط مار ابال 

 .(Mansour& Emblay,2016 ) ملم   الص املن  دب  

 تظلمباااأ  داال ي الحبااالق اااتفاالصيأ فااا  مجتظعاااه  يتظثاال صللضاااغالط اا :خاالرج الظن ظاااأ ( 3)

لسابأ  الثقلفأ اا تظلمبأ الت  ال دكالن محبطأ للظالدف  دطلعلدهو إضلفأ إلى دال ي  طناه الاب

ً طاظااتقبله  امل اهو  دشاكل لاه إقبلالت  دلق  ص نل ل ملى الظالدفو  دجعله صائم الت كبال ص  ياؤثل ل

 .(Schaible&Six,2016 ) ب  ل يجعله يق  ف  ااقتلاظ الالدملى مظلهو م

 اآلثلر الالببأ لنقتلاظ الالدب   : -3/2/4
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ً بس ملاى ال الص   ااه فقاطو  لكار ايضامتعلصق  متبليناأ لا راً ثلاينتا مر ااقتلاظ الالدب     لا م ل

آلثالر اينتا مر ااقتالاظ  االمبر مار قبث و الظن ظأ و مظل يؤصح إلى اختنات  دب بأ لكل من ظل

 :هظل  الالببأ

 فبظل يأد  : دتظثل  ملى الظاتالى ال لصح:(1)

عالقو الظشلكل الفحبأ الت  يتعلض ل ل ال لص  الت  دتظثل ف  ااملاض الجاليأ كلضاطلاب الظ -

   بام ف  ال  لو  اإلضطلاصلت الن اابأ كللغضابو  ااكتئالآا خ لض ف  الطلاأو صلاو مزمرو 

 .(Grandey et al.,2013b )  النمبلاق  اارظ

اا ااحلب  العزلأ اا تظلمبأ: مثال الن االر مار الازمنءو دالهالر العناالت اا تظلمباأ  العلئلباأو -

 (Sokka et al.,2016)  و ا خ لض ف  الظشلركأ اا تظلمبأمر ااصلالء

 Bria et ) رات  دنال ل الظنب االت صكثالقاللجاالء فا  صعاض ااقبالن لتعاالط  الكحاالل  الظخال -

al.,2014) 

ً باا احلب   ا -  (Ojedokun&Idemudia,2014 ) مر  ال العظل ل

بأ ف  النو    ااصاء الالدب   و   ا خ لض التغبب مر العظل  دتظثل ف  ملى ماتالى الظن ظأ:(2)

و  بااأا خ االض اإل تل و    ا خ االض االتاازام التن بظاا و    ارد االو معاالل الاال رانو   داالك العظاال

 (Miandoab et al.,2016 ) ا خ لض اللضل الالدب  

  البحث:مشكلأ اللراسأ اإلستطنمبأ    -4

الفااظي االم البلقااث صلراسااأ اسااتطنمبأو اساات لفي الحفااالل ملااى صبل االت استكشاالفبأ قااالل       

 ضلفأ إلىو صلإلالتن بظ و  ااقتلاظ الالدب   للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات 

ت البحااثو  التالصااال إلااى صااابلغأ صابقاااأ مااالملق البلقاااث فاا  دحليااال  صلااالرق مشاااكلأ  داااالؤا

ثل الياأ ل ل ضهو  ال اشتظلي اللراسأ ااستطنمبأ ملى صراسأ مكتبباأو دام فب ال  ظا  الببل الت ال

ت و صلإلضاالفأ إلااى ماالص ماار الظقاالصنالفااظي التن بظاا  و  ااقتاالاظ الااالدب  الظتعلقااأ صكاال ماار 

 أ.محل اللراسعأ ملينأ الالصات مضال هبئأ معل  أ صجلم 48الظتعظقأ م  مبنأ مشالائبأ دضظني 

عل  ااأ اإلصراك الكاالف  امضاالء ال بئااأ الظ ااال اكاالت  تاالئا اللراسااأ ااسااتطنمبأ ملااى ماالم      

ر ماا 35) فقاالً إل لصاالت  صجلمعااأ ملينااأ الااالصات محاال اللراسااأ لظ  ااالم  اصعاالص الفااظي التن بظاا 

و ماار العبنااأ 33قاالً إل لصاالت ) ف   م  ااالم  اصعاالص ااقتاالاظ الااالدب  %(و  73العبنااأو  صنااابأ 

ب صلإلضلفأ ال  دعلص ااسبلب الت  دؤصح الا    االص الفاظي التن بظا  مار  ل ا%(و  69 صنابأ 

 ااب امضالء ال بئاأ الظعل  اأ صجلمعاأ مليناأ الاالصات مثاال الخاالي مار رص ص ال عال الاالببأ مار  ل

ق لص الخبللث فلالًو  افتقامضلء هبئأ التلريس  رؤسلء اااالم   كنء الكلبأ و  ان كنمه لر يح

 ا  التعلبم و  ملم   الص   لم لحظليأ مضال ال بئأ الظعل  أ .

  اأ كظل ادضاح مار خانل اللراساأ ااساتطنمبأ ضاعف العناالت فبظال صابر امضالء ال بئاأ الظعل   

  فاصللجلمعأ  فبظل صبان م  صابر امضالء هبئاأ التالريسو  مالم مشالركأ امضالء ال بئاأ الظعل  اأ 

 ت الظتعلقااأ صظاااتقبل م الااالدب   و    ااالص صعااض الظشاالمل الااالببأ مناال امضاالء ال بئااأالقاالارا

ل و الظعل  أ دجاله صعضا م الابعض  دجاله امضالء هبئاأ التالريس صللقاام  الكلباأ التا  يعظلاالن ص ا

لتا   ملم ااقالس صأهظبأ اامظالل التا  يؤصي ال مضاال ال بئاأ الظعل  اأ و  الضاغالط الظااتظلق ا

 ئأ التلريس  خلصأ الظشلي مل  اللسللأ العلظبأ لعضال ال بئأ الظعل  أ .يظلرس ل مضال هب

 بظا  كظل اكلت  تلئا اللراسأ ااستطنمبأ مل  ملم  ضالح العناأ صابر محالصات الفاظي التن   

لاذح  مالم الالضاالح للال ر ا و%( 71مر العبنأو  صناابأ  34) فقلً إل لصلت   ااقتلاظ الالدب  

قاالً ) ف التن بظاا  صأصعالصه الظختل ااأ فاا  زيالصق ماااتالح ااقتالاظ الااالدب  يؤصيااه الفاظي يظكار ان 

 %(. 58مر العبنأو  صنابأ  28إل لصلت 

 صنلءاً ملى مل سبقو فإن النتلئا اا لبأ الت  دم التالصل إلب ل مر اللراساأ ااساتطنمبأ دشابل    

ظ الاالدب   امضالء محالصات الفاظي التن بظا   دأثبلهال ملا  ااقتالاإلى   الص افالر فا  ف ام 

امضالء مار  تالئا هلماأ لكال مار  ذلاك و  مال يتلداب ملا  ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ مليناأ الاالصات
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الفااظي محاالصات  و لااذلك فااإن هناالك قل ااأ ملسااأ للراسااأ ال بئااأ الظعل  ااأ  الكلبااأ  الجلمعااأ 

محال الاالصات التن بظ   دأثبلهل مل  ااقتلاظ الالدب   امضلء ال بئأ الظعل  اأ صجلمعاأ مليناأ 

 اللراسأ الحللبأ .

  دثبل هذه الظشكلأ ملًصا مر التالؤات الت  يظكر طلق ل ملى النحال التلل :
 ؟ الفظي التن بظ  للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات ماتالح مل  (1)

 صجلمعأ ملينأ الالصات  ؟ محلصات الفظي التن بظ  مل  (2)

 ؟  مضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصاتللح ا ااقتلاظ الالدب  مل ماتالح  (3)
ل بئأ  ااقتلاظ الالدب   امضلء ا صبر محلصات الفظي التن بظ   الو  االق العناأمل  (4)

 ؟صجلمعأ ملينأ الالصات  الظعل  أ
  البحث:اهلاي  -5
 لل  :ملى النحال الت ه مجظالمأ مر ااهلايو  هذا البحث إلى دحقبقالبلقث مر خنل ياعى  
 ت  الالصا لء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأالفظي التن بظ  للح امضماتالح حليل د  (1)
 .محلصات الفظي التن بظ   صجلمعأ ملينأ الالصات  دحليل   (2)
 .لصاتااقتلاظ الالدب   للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الا ماتالحدحليل   (3)
أ ء ال بئ ااقتلاظ الالدب   امضلمحلصات الفظي التن بظ   حليل  الو  االق العناأ صبرد (4)

 .الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات
 التعلمل م دقليم مجظالمأ مر التالصبلت لقلصق  لمعأ ملينأ الالصات دالملهم ف    (5)

 .ص ل  مشكلت  الفظي التن بظ   ااقتلاظ الالدب   للح امضلء ال بئأ الظعل  أ
   فل ض البحث : -6

 بلقثلم النلًء ملى التأصبل الن لح مر اللراسلت الالصقأو اف  ضالء مشكلأ  اهلاي البحثو  ص  
 تلل  : العلمو  ذلك ملى النحال ال صفبلغأ فل ض البحث ف  صبغأ

لظؤثلق ا( إل    الص فل ظ ذات صالأ اقفلئبأ للعالامل 2004دالصلي صراسأ ) ال لمالرح و      

 ظ ذات  ل فلالعلظ  و كظل ا دال ف  الفظي التن بظ   فقل لظتغبلات العظل و  الخبلق و  الظؤهل

   .لالدب اصالأ اقفلئبأ للعالامل الظؤثلق ف  الفظي التن بظ   فقل لظتغبلات الجنس  الظاظ  

فظي ( إل    الص فل ظ ذات صالأ اقفلئبأ لعالامل ال2007كظل دالصلي صراسأ )الظجلل  و   

ً لظتغبلات الجنس و  العظل و  الظؤهل اللراس و    لحللأسنالات الخبلق و  االتن بظ   فقل

 اا تظلمبأ .

صالأ  ( ال    الص مناأ اردبلط سلببأ ذات2012 ف    س اإلطلر دالصلي صراسأ ) سلبم و    

 اقفلئبأ صبر متغبل الظاتالح التن بظ   صبر متغبل سلالك صظي  دعببل العلملبر .

صالأ ال  ملم   الص فل ظ ذات  (Moghaddampour et al.,2013) دالصلي صراسأ  

 اقفلئبأ صبر الفظي التن بظ  ف  الظن ظلت  الظتغبلات الليظال لافبأ .

ً م (Osboei et al.,2014)دالصلي صراسأ       ل ال  ال  ان الابلات  صغلر الار صائظل

 ي ضلالن الفظي و قبث يحلص صغلر الار مل  مالرهم الالدب   .

فظي ئف التخففبأ اال مبنً لل( إل  ان العلملبر صللالدل2014و ز لد كظل دالصلي صراسأ )

  اكثل إدجلهلً للتغببل مر العلملبر صللالدلئف ال نبأ الظالملق .

 ( إل    الص فل ظ ذات صالأ اقفلئبأ صبر متالسطلت2015كظل دالصلي صراسأ )القل   و  

 استجلصلت امضلء هبئأ التلريس  فقلً اختني خفلئف م الليظال لافبأ .

ك ( إل    الص فل ظ ذات صالأ اقفلئبأ ف   اا  سلال2016و  عليل   دالصلي صراسأ )ال  

 بأ .الفظي التن بظ  للح معلظ  الظلارس ااصتلائبأ  فقلً اختني خفلئف م الليظال لاف
ي صبلغأ ال لض     :دبأ ف  الفالرق اآل الثل   بر اا ل   استلشلًصا صظل سبقو دظَّ

 لينأ ملمعأ ت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجا دال ل اختنفلت ذات صالأ اقفلئبأ صبر إصراكل
)   الالصات قالل ماتالح الفظي التن بظ   فقل اختني خفلئف م الليظال لافبأ 

 النالو و الار و اللر أ العلظبأ و ملص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأ  (  
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 لينأ ممعأ صجل امضلء ال بئأ الظعل  أ ا دال ل اختنفلت ذات صالأ اقفلئبأ صبر إصراكلت
 فقل اختني الفظي التن بظ   صجلمعأ ملينأ الالصات  محلصاتلالصات قالل ا

  فالنالو و الار و اللر أ العلظبأ و ملص سنالات الخلمأ ) خفلئف م الليظال لافبأ
 ( .الجلمعأ  

لاظ ان اا تظلء العلط   يتأثل صبعلير مر اصعلص ااقتإل  ( 2011صراسأ )محظالصو دالصلي
أ  احلصبلت االعلط    الشعالر صللالببأ ف  العنالت و كظل دتأثل الالالكبالالدب   هظل اا  لك ا

ان  إل ( 2012صراسأ ) محظالص و دالصليكظل    كأقل اصعلص ااقتلاظ الالدب   و صلا  لك العلط
 ماتالح ااقتلاظ الالدب   ف  مفلحأ الضلائب مل  الظببعلت كلن متالسطل ً.

اقتلاظ ا  الص اختنفلت ذات صالأ معناليأ صبر ماتالح ( ال  2014 دالصلي صراسأ ) ص يلار و  
ل يأ و كظلاعالصاالالدب   للح العلملبر ف  الظفلري التجلريأ العلملأ ف  القفبم صللظظلكأ العلصبأ 

  ب   .دالصلي اللراسأ ال    الص دأثبل معنالح ايجلص  لنقتلاظ الالدب   مل  اا احلب الالد
العناااأ صاابر الفااظي التن بظاا   ااقتاالاظ  (Faramarz et al.,2013 ) دنل لااي صراسااأ    

الااالدب   لااالح العااالملبر صللظن ظااالت التن بذياااأ صاااإيلان و  ركااازت اللراساااأ ملااا  دعزياااز الفاااالت 
التن بظاا  للظااالد بر  دعلبقاالد م قااالل القضااليل التن بظبااأ و  التاا  اصاال  ان دكااالن اقاال اهتظلماالت 

 الحال مار الفاظي التن بظا  و  ذلاك ياالمل مليلح الظن ظلت مر خنل دعزيز الفاالت التن بظا  
ملاا  دقلباال ااقتاالاظ التن بظاا   دحااابر اللضاال الااالدب   و  اساا لت  تاالئا اللراسااأ الاا    ااالص 
مناااأ اردباالط ذات صالااأ اقفاالئبأ صاابر الفااظي التن بظاا   ااقتاالاظ الااالدب   و    ااالص مناااأ 

الص مناااأ اردباالط ايجلصبااأ صاابر اردباالط ايجلصبااأ صاابر الفااظي التن بظاا   اإل  االص العاالط   و    اا
الفظي التن بظ   فقلان العنفال الشخفا  فا  التعلمال و كظال دالصالي اللراساأ الا  مالم   االص 

 Chen etكظل دالصلي صراساأ  ي التن بظ   ضعف اا جلز الشخف  و مناأ اردبلط  صبر الفظ
al. 2013) )الااالدب  و لط ااردباا العظاال مكاالن فاا  العظاال ضااغالط صاابر ساالببأ مناااأ إلاا    ااالص 

 ان ذلاك ملاى  يتلداب. الاالدب   ااقتالاظ يحلث ان الظل ح فظر العظلو  زءا مر ال لص  صلمتبلر
 Kim & Stoner     ال. التحظل لضغالط العظل   باأ دالك العظال صبر العناأ يتالسط ااقتلاظ
عظال لالى صنباأ دالك ال التنباؤ ف  الالدب   اإلقتلاظ م  دت لمل اللامظأ العظل دل ي ان ((2008,
 ماار يعاال الن الااذير ااملمبااأ الخطااالط ان مالد ااال (Stock, 2015) دالصاالي صراسااأ  و العاالملبر
 .للعظنء الحلالل افضل ملى للحفالل الاع  ملم إلى  يظبلالا  اصتكلرا اال هم الالدب   ااقتلاظ

ي صبلغأ ال لض  :دبأ ف  الفالرق اآل اللاص   لثالثل بر استلشلًصا صظل سبقو دظَّ

  مليناأ  اختنفلت ذات صالأ اقفلئبأ صبر إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعاأا دال ل
  فقل اختني خفلئفا م الليظال لافباأ )الناالوماتالح ااقتلاظ الالدب   الالصات قالل 

 و الار و اللر أ العلظبأ و ملص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأ  ( .

 ي التن بظا   ااقتاالاظ الااالدب  محالصات الفااظ صاابر ا دال ال مناااأ ذات صالاأ إقفاالئبأ 
 .امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

 من جبأ البحث :  -7
تببأ ملى صراسأ مكللحفالل ملى الببل لت النزمأ لتحقبق اهلاي هذا البحثو امتظل البلقث 

  يُظكر دالضبح هلدَبر اللراستَبر فبظل يل : و  صراسأ مبلا بأ
 اللراسأ الظكتببأ: -7/1

 تطنمبأولللراسااأ الظكتببااأ ااستكشاالفبأ التاا  ااالم ص اال البلقااث ضااظر اللراسااأ ااساا اسااتكظلاً      
 صعاال ان ادضااحي معااللم البحااث ماار قبااث دحلياال كاال ماار مشااكلأ  دااالؤات البحااثو  اهلافااه و 
 م فل ضهو  مر ا ل الحفالل ملاى الببل الت الثل الياأ الضال ريأ لتحقباق اهالاي هاذا البحاثو اال

ً لراسأ مكتببأ اكثل مظقالبلقث ص لثل الياأ او قبث است لفي هذه اللراسأ  ظ  الظزيال مار الببل الت ل
 الظتعلقأ صظالضالملت البحث.

ت  للحفاالل ملااى هااذه الببل االتو امتظاال البلقااث ملاى ماالق مفاالصرو كاالن ماار اهظ اال: الظؤل اال     
ل لاتو  اللسااالئالعلظباااأو  الظقااالاتو  الااال ريلتو  البحاااالثو  التقااالريلو  النشااالاتو  الظاااؤدظ

 العلظبأ.
 اللراسأ الظبلا بأ: -7/2
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ل بَّأ النزمأ لإل       ات لى دالؤلصأ ماست لفي اللراسأ الظبلا بأ  ظ   دحلبل الببل لت اا َّ
 البحثو إضلفأ إلى اختبلر صحأ/ ملم صحأ فل ض البحثو  مر ثَم؛ دحقبق اهلافه.

 قل ص البحث :  -8
 لى:يُظكر دقابم قل ص هذا البحث إ

 الحل ص الزمنبأ للبحث:  -8/1
ل الظختل اأو مر مفالصره  دتظثل ف  ال تلق الت  دم فب ل دجظب  الببل لت اا لبأ النزمأ للبحث     

 . 2017 اكتالصل   الفظبل ح ه  ش ل
 الحل ص الظكل بأ للبحث:  -8/2
فال العلصباأ لمعأ ملينأ الاالصات  دتظثل ف       ليناأ م لمعاأ  قاث اال اختالر البل وصجظ الرياأ م 

لم  الظعلفأ ف  محلف لت الجظ الريأ صفا أ ملما لالالصات؛   ًلا لل ره أو  فا  ال لم ف   شل الع 
و  زقكلبالت  معلهال ُمتظب  ا داا  مر خانل وصف أ خلصأ  محلف لت الظنالفبأ  البحبلق  اإلسكنلريأ

ل مر مظلهذاو صلإلضلفأ إلى ان البلقث هال اقل امضلء هبئأ التلريس ص ل؛  هال مل يُ   بأ دجظبا ا   
 الببل لت اا لبأ مر  لقبأو  يُحقق الالفل ف  الالاي  التكل أ مر  لقبأ اخلى. 

 الحل ص البشليأ للبحث:   -8/3
تحقبق لنزمأ للبأ ادتظثل الحل ص البشليأ للبحث ف  الُظ لصات الت  دتالافل للي ل الببل لت اا      

ي ملى ماتالى كٍل مر  ملى اللغم مر اهظبأ الت واهلاي البحث ظ اقتلاالفظي التن بظ   اعلُّ
ا ان إو  عأللح كل مر امضلء هبئأ التلريس  امضلء ال بئأ الظعل  أ  العلملبر صللجلم الالدب  

لالااعأ ا  لاً للضغالط  فقط  امضلء ال بئأ الظعل  أملى  الحل ص البشليأ ل ذا البحث دقتفل
ئأ لء هبأ صبنه  صبر الظشلفبر  رؤسلء اااالم  امضملب م ف  ال تلق ااخبلق  من ل العنا

 لءت  هنل؛ ؛  مر التلريس و كظل دم الزام م ف  ال تلق ااخبلق صللحضالر يالمبلً لظلق سي سلملت
ي ملى ماتالى كٍل مر  مضلء اللح  الفظي التن بظ   ااقتلاظ الالدب  اهظبأ  ضل رق التعلُّ

ي ملى ماتالى كٍل مر و صجلمعأ ملينأ الالصاتال بئأ الظعل  أ  فظي ال رصظل يكالن التعلُّ
خلى او مجلًا اصحلث   العلملبرللح امضلء هبئأ التلريس  التن بظ   ااقتلاظ الالدب  

 ماتقبلبأ.
 البحث :  أمجتظ   مبن -9
  البحث:  مجتظ -9/1

ال لهلق ثل  ظب  الظ لصات الت  دظ يشبل مجتظ  البحث مر    أ الن ل اإلقفلئبأ ملى ا ه      
ضالء  مالضالو البحث و  دشتلك ف  ص أ معبنأ ا  اكثل ,  مطلالب  ظ  الببل لت قالل ل  ,  ف 

محل  لصاتصجلمعأ ملينأ الا  ظب  امضلء ال بئأ الظعل  أ يتكالن مر بحثالهذا مجتظ   ذلك فإن
  .(  مضال هبئأ معل  أ  295  البللغ ملصهم ) اللراسأ

 جم العبنأ.دالزي  ق ( 1رام) يالضح الجل ل     
 (1 ل ل رام )

 صجلمعأ ملينأ الالصات امضلء ال بئأ الظعل  أ ملاص دالزي  مبنأ البحث  فقلً ا
ملص امضلء ال بئأ  صبلن م

 الظعل  أ
ملص االائم ااستقفلء 

 الظاتالفلق 
 ابأ 

 ااستجلصأ 

 %80 24 30 كلبأ التلصبأ العلم 3
 %80 4 5 مع ل اللراسلت  البحالث الببئبأ  4
 %79 30 38 ع ل ال نلسأ الالراثبأم 5
 %89 24 27 كلبأ الابلقأ  ال نلصظ 6
 %85 34 40 كلبأ التلصبأ الليلضبأ 7
 %87 46 53 كلبأ الطب الببطلح 8
 %84 42 50 كلبأ التجلرق 9
 %80 33 41 كلبأ الحقالظ 10
 %73 8 11 كلبأ الفبللأ  11

 %83 245 295 اإل ظلل 

 .2017اكتالصل و  لمعأ ملينأ الالصات و  لء هبئأ التلريسامضإصارق شئالن  الظفلر:

بل    لاً لفغل قجم مجتظ  البحث و فإن البلقث سباتخلم اسلالب الحفل الشلمل و قبث يعت

بث ان قاسلالب الحفل الشلمل مر النلقبأ اإلقفلئبأ اكثل صاأ لعلم   الص مل يعلي صخطأ العبنأو 

امتظاالت ملاا  الظاااح الشاالمل لجظباا  م االصات مجتظاا  النتاالئا التاا  سااالي يتالصاال الب اال البلقااث 

 البحث و  لبس مل   زء منه .
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بأ الئظاأ و قباث صلغاي  اا 245هذا  ال صلغي ااالائم ااستقفالء الفاللحأ للتحلبال اإلقفالئ  

 %.83 ااستجلصأ
 متغبلات البحث  الظقليبس الظاتخَلمأ: -10
حاثو التا  التا  دام  ظع ال قاالل متغبالات الب امتظلت اللراسأ الظبلا بأ ملى الببل لت اا لباأو     

لاى مامكر ابلس الخفلئص الت  دشتظل ملب ل مر خنل مجظالمأ مر الظقليبس الُظتنال  ماأو  ذلاك 
 النحال الظالضح اص له:

 متغبلات البحث:   -10/1
  مجظالمتبر :يُظكر دفنبف متغبلات البحث إلى      

 يل  :  دشظل مل  محلصات الفظي التن بظ  متغبلات( )ا

  ات و م لر مر التغذيأ الظلدلق الالببأ ال بئأ الظعل  أامضلء الظحلصات التن بظبأ ) خالي
 اادفلل و صمم اإلصارق العلبل ( .

  م  د بأ (مر رص ص ال عل الالبامضلء ال بئأ الظعل  أ الظحلصات ال لصيأ ) العزلأ و خالي
                صات الفظي التن بظ  اامتظلص مل  اللراسلت الالصقأ التللبأ ف  اختبلر محل

؛ Tahmasebi et al.,2013؛ Bagheri et al.,2012؛2012سلبمو ؛ 2007الشالاصكه و)
؛ 2015مبا و؛ Osboei& Nojabaee,2014؛ 2014وز لد  ؛ 2014الالهبب و
 .قبث المي هذه اللراسلت صلستخلام  ظب  الظحلصات ا  صعضلً من ل  .(2015القل  و

 (. ف اا جلز الشخضعف اا  لص العلط   و دبلل الظشلمل و  )الالدب    قتلاظاا اصعلص)ب( 
 ن بظا محالصات الفاظي الت ص نلًء ملى مل سبقو يُظكر دالضبح  ظالذج دحلبل متغبلات البحث )     
 (.1(و مر خنل الشكل رام ) الالدب   قتلاظاااصعلص و 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل رام )
 العناأ صبر متغبلات البحث

  ظالذج دحلبل متغبلات البحث  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 الظقليبس الظاتخلمأ ف  البحث:        -10/2

 الظتغبلات الظاتقلأ الظتغبل التلص 

 التن بظ محلصات الفظي 
 :محلصات دن بظبأ   (1)

مر التغذيأ الظلدلق  ال بئأ الظعل  أامضلء خالي   -
 .الالببأ 

 .م لرات اادفلل   -
 .صمم اإلصارق العلبل  - 

 :محلصات فلصيأ  (2)
 .العزلأ  -
مر رص ص ال عل الالببأ  امضلء ال بئأ الظعل  أخالي   -
. 

 

 

 الالدب   قتلاظاا

   اا  لص العلط . 

 ملدبلل الظشل. 

  اا جلز الشخف ضعف . 
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 :  محلصات  الفظي التن بظ ابلس  -10/2/1
لاام البلقااث  –صعال إ االاء ماااح مبالا   للظقااليبس التاا  دام اسااتخلام ل          لقباالس  –ملااى َقال م 

صظحاالصات الفااظي أو  لتفااظبم الظقباالس الخاالص فاا  صراساالت ساالصق محاالصات الفااظي التن بظاا 
 و امتظال البلقاث صفا أ اسلسابأ ملاى  صجلمعأ مليناأ الاالصات امضلء ال بئأ الظعل  أ التن بظ 

(Vakola& Bouradas,2005;Baran&Giderler,2017 ) و ماا  إ االاء صعااض التعااليل
 .  الحذي  اإلضلفأ؛ صظل يتنلسب م  طببعأ الظاتقفى من م ف  هذا البحث

ن ( الُظكالَّ Likert Scaleو دم استخلام مقبلس "لبكلت" ) محلصات الفظي التن بظ  لقبلس     
بنظال إلاى مالم الظالافقاأ التلماأو ص 1مر خظس صر لت للظالافقأ  مالم الظالافقاأ )قباث اشالر الالام 

قبالس إلى الظالافقأ التلمأو م    الص صر اأ ُمحليالق فا  الظنتفاف(.  اال دضاظر الظ 5اشلر اللام 
 5 و   مار التغذياأ الظلدالق الاالببأ ال بئاأ الظعل  اأامضالء خاالي لقبالس  اتمبالر 5مبلرق:  24

خاالي  لقبالس 4و    العزلاألقبالس  5و    صمام اإلصارق العلباللقبلس  5و   م لرات اادفلللقبلس 
 .  مر رص ص ال عل الالببأ امضلء ال بئأ الظعل  أ

 
 :الالدب   اقتلاظاابلس  -10/2/2
لاام البلقااث   –ل إ االاء ماااح مباالا   للظقااليبس التاا  داام اسااتخلام ل صعاا      لقباالس  –ملااى َقاال م 

امضالء الاالدب    صالاقتلاظفا  صراسالت سالصقأو  لتفاظبم الظقبالس الخالص  الالدب   ااقتلاظ
 &Bhanugopanو امتظل البلقث صف أ اسلسبأ ملاى )جلمعأ ملينأ الالصات ال بئأ الظعل  أ ص

Maslach.2003 ; Wrigh,2005 م  إ لاء صعض التعليل  الحذي  اإلضالفأ؛ صظال يتنلساب (و
 م  طببعأ الظاتقفى من م ف  هذا البحث.  

ن Likert Scaleو دام اساتخلام مقبالس "لبكالت" ) الاالدب   قتالاظاا لقبالس       ر ما( الُظكاالَّ
اشالر  أو صبنظالتلمالإلى مالم الظالافقاأ ا 1خظس صر لت للظالافقأ  ملم الظالافقأ )قبث اشلر اللام 

 22إلاى الظالافقاأ التلماأو ما    االص صر اأ ُمحليالق فا  الظنتفاف(.  اال دضاظر الظقبالس  5اللام 
 جالز ااضاعف لقبلس  8و    دبلل الظشلمللقبلس  5و   اا  لص العلط   لقبلسمبلرات  9: مبلرق

 الشخف  .
 :ااسللبب ااقفلئبأ لتحلبل الببل لت  -11
؛ و  ذلاك فل ض البحث صلستخلام ملق اختبلرات إقفلئبأ الببل لت  اختبلرتحلبل الم البلقث ص     

 و  دتظثل هذه ااسللبب فبظل يل  :(SPSSمر خنل قزمأ البلاما اإلقفلئبأ الجلهزق )
 : Alpha Correlation Cofficientمعلمل ااردبلط ال ل )ا( اسلالب  

ثبالت فا  التحقق مر صر أ اامتظلصياأ  ال دم استخلام اسلالب معلمل ااردبلط ال ل  ذلك صغلض    
لتنلساق الظقليبس متعلصق الظحتالح و  لقل دم اختبلر هذا ااسلالب ااقفلئ  لتلكبزه ملا  صر اأ ا

 اللاخل  صبر الظتغبلات الت  يتكالن من ل الظقبلس الخلض  لنختبلر .
 Multiple Regression/ Correlationدحلباال اا حاالار  ااردباالط الظتعاالص  )ب( اساالالص

Analysis : 
بؤ له التنر خنيعل اسلالب دحلبل اا حلار الظتعلص مر ااسللبب ااقفلئبأ التنبؤيأ و قبث يظكر م

حلبل د  دم استخلام اسلالصصللظتغبل التلص  مل  اسلس ابم ملص مر الظتغبلات الظاتقلأ و   
و (SPSSزق )إلقفلئبأ الجلهاا حلار  ااردبلط الظتعلص ف  هذا البحث مر خنل قزمأ البلاما ا

 تن بظ محلصات الفظي الدحليل  الو  صر أ االق العناأ صبر قبث كلن ال لي مر استخلامه هال 
 دم  .قله لى ممأخالذًا صشكل إ ظلل و  كل متغبل مر متغبلاده  الالدب   ااقتلاظاصعلص و  كٍل مر 
بلن اسلال T-Testت  اختبلر  F-Testي اختبلر استخلام  ااردبلط  دحلبل اا حلار   صالُظفلق 
 ال دم استخلام ظل ص لي  :Multiple Regression/ Correlation Analysisالظتعلص 
لتن بظ  صبر محلصات الفظي ا الذح يتعلق صتحليل  الو  االق العناأ و  اللاص ال لض  اختبلر

 . ااقتلاظ الالدب   

 One Way ANOVAالتبلير اقلصح اإلدجله : )ج( اسلالب دحلبل 

يعتبل اسلالب دحلبال التبالير اقالصى اادجاله اقال ااساللبب اإلقفالئبأ التاى يظكار اساتخلام ل فا   

صجلمعاأ ملينااأ الاالصات قااالل  امضاالء ال بئاأ الظعل  ااأدحليال ال اال ظ )ااختنفالت( صاابر إصراكالت 

 ذلاااك صااالختني خفلئفااا م  الاااالدب    ااقتااالاظ محااالصات الفاااظي التن بظااا مااااتالح    ااااا  
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 F –Test اختبالر و  دام اساتخلام (  مالص سانالات الخلماأ فا  الجلمعاأ   لافباأ  )الاار , الليظال

اا ل   ضلظفلقب اسالالب دحلبال التبالير اقالصى اادجاله ,  دام اساتخلامه صغالض اختبالر ال الا

امضالء صللكشف مر ملى   الص اختنفلت معنالياأ صابر إصراكالت  النيتعلق ير اللذ الثللث  الثل   

صجلمعااأ ملينااأ الااالصات الخلضااعأ لللراسااأ صاالختني خفلئفاا م الليظال لافبااأ  عل  ااأال بئااأ الظ

 الفاظي التن بظا مااتالح (  ذلاك  حاال  ااا  كان مار ملص سنالات الخلماأ فا  الجلمعاأ  )الار , 

 ااقتاالاظماااتالح  محاالصات   ومااأخالذا صشااكل إ ظاالل    حااال كاال متغباال ماار متغبلادااه ملااى قااله 

 ملى قله . ل  ,   حال كل متغبل مر متغبلاده لصشكل إ ظ مأخالذاً  الالدب  
لذير  ال اختبلر ال ل ض اا ل  الثل    الثللث:  دم استخلامه صغلض  T-Testاختبلر  )ص(

 صجلمعأ امضلء ال بئأ الظعل  أصللكشف مر ملى   الص اختنفلت معناليأ صبر إصراكلت يتعلقالن 
( لظبأو اللر أ العلليظال لافبأ )النالوملينأ الالصات الخلضعأ لللراسأ صلختني خفلئف م ا

ل محلصات الفظي التن بظ  مأخالذا صشكل إ ظلل    حال كماتالح    ذلك  حال  اا  كن مر 
ال كل صشكل إ ظلل  ,   ح ااقتلاظ الالدب   مأخالذاً   ماتالحو متغبل مر متغبلاده ملى قله
 متغبل مر متغبلاده ملى قله . 

 ظ ف  الظقليبس: التحقق مر ماتالى الثبلت  الفل -12
لئظاأ اينلاش هذا الجازء  تالئا دحلبال الثبالت  الفالظ فا  الظقاليبس التاى دام اساتخلام ل فا       

 لات اللراسأ الظبلا بأ ,  ذلك كظل يلى: تغبااستقفلء لجظ  الببل لت الخلصأ صظ
 : اامتظلصيأ ف  الظقليبس  /: التحقق مر ماتالح الثبلت ا ا
ظااتخلم فا  اللر أ الت  يتظت  ص ل الظقبلس ال إلىف  القبلس  يأ اامتظلص ا يشبل م  الم الثبلت  

أ متعلصق , لكار لقبالس   اس الخلصاب اسئلأدالفبل  تلئا متاقأ ف  دل دل ي متنالمأ  ماتقلأ 
 .الظالضالو محل ااهتظلم  صلستخلام   س مجظالمأ الظاتقفى من م  ا 
متظلصيأ فا  اا /لطلظ الظاتخلمأ ف  دقببم الثبلت ا اكثلمعلمل ااردبلط ال ل مر  اسلالب يعتبل    

فبظال  التالافق ا القبلس ,  يتام صلر أ مللبأ مر اللاأ مر قبث الرده ملى ابلس صر أ اادالظ 
  .( 2016صبر الظحتاليلت الظتعلصق للقبلس الظاتخلم )إصريس ,

أ للتحقااق ماار صر اا من فاالأ , ذلااك ثظل بااأ ماالات ال االمعلماال ااردباالط  اساالالب ااال داام دطببااق    
يبس اامتظلصيأ فا  كال مقبالس فلما  مار الظقال ا و  مر ثم مر ماتالح الثبلت  خل اادالظ اللا

و   اصعالص ااقتالاظ الاالدب  و  محالصات الفاظي التن بظا الخلضعأ لللراسأ  الظااتخلمأ لقبالس 
بل متغ احص ر استبعللظبلصئ العلمأ لتنظبأ  اختبلر الظقليبس ف  البحالث اا تظلمبأ فقل دقلل  فقل 

ه صبناه  صابر صالا  الظتغبالات فا  الظقبالس   اا 0,30 مار االا إ ظالل يحفل ملى معلمل اردبالط 
 (  ذلك كظل يلى :2016)إصريس ,

دالق مار التغذياأ الظل ال بئاأ الظعل  اأامضالء خاالي )ا( ماتالى الثبالت /اامتظلصياأ فا  مقبالس 
 : الالببأ

  اشاتظل لات التاتغباصعال فحاص معالمنت ااردبالط للظ   إلباه رقاإلشلتطببق الظعبلر الالصق ص      
ر مااال ا( قفال ملاى معالمنت اردبالط متغبال  اقال)هنالك  ان( دبابر  اتمتغبال 5ملب ل الظقبلس )

س خاالي امضالء هبئاأ التالريلهذا الظقبالس اللئباا   اصبح,  صذلك  ه مر ثم دقلر استبعلص0,30
ر صر أ  رغبأ ف  دحابو ( اتمتغبل 5متغبلات( صلا مر ) 4 يضم )  مر التغذيأ الظلدلق العكابأ

 ال الدبالط معلمال اار اسالالبالظتغبل منه , فقل دقلر دطببق  استبعلصاامتظلصيأ لن س الظقبلس صعل 
لس للظقبا ال ال يعكاس معلمال و  ,86 إلاى ,71للظقبالس ككال مار ال الملق ثل بأ قباث ارد ا  معلمال 

لبحاالث ااامتظلصياأ فا  الظقاليبس الظااتخلمأ فا   ا أ مر الثبلت صر أ مللب إلبهالذى دم التالصل 
 اا تظلمبأ .

 : م لرات اادفلل)ب(  ماتالى الثبلت/اامتظلصيأ ف  مقبلس 
 صعاال فحااص معاالمنت ااردباالط للظتغباالات التاا   إلبااه اإلشاالرقامتظاالصا ملاا  الظعباالر الااالصق       

متغباال ,   االا لعاالم   ااالص معلماال  اح اسااتبعلصمتغباالات( , دقاالر ماالم  5اشااتظل ملب اال الظقباالس )
 اد التكظال 0,30اال مار افا    اس الظقبالس  ااخالىمتغبال  الظتغبالات  احصابر  إ ظالل اردبالط 

م االرات الظاااتخلم فاا  اباالس  اإل ظاالل  صاال للظقباالس  ال االمعلماال  ان تاالئا دحلباال اامتظلصيااأ 
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اامتظلصياأ  ا صر أ مللبأ مار الثبالت  هإلب الذى دم التالصل  ال ل, يعكس معلمل  ,81 إلى اادفلل
 ف  الظقليبس  الظاتخلمأ فى البحالث اا تظلمبأ .

 :صمم اإلصارق العلبل) ـ( ماتالى الثبلت /اامتظلصيأ ف  مقبلس  
لت  اشاتظل ا صعل فحص معلمنت ااردبلط للظتغبلات  إلبه اإلشلرقامتظلصا مل  الظعبلر الالصق     

باالط متغباال ,   االا لعاالم   ااالص معلماال ارد اح اسااتبعلصات( , دقاالر ماالم متغباال 5ملب اال الظقباالس )
 تاالئا  اد االتكظاال 0,30ااال ماار افاا    ااس الظقباالس  ااخاالىمتغباال  الظتغباالات  احصاابر  إ ظاالل 

 لعلبالاصمام اإلصارق الظااتخلم فا  ابالس  اإل ظالل  صال للظقبالس  ال المعلمل  اندحلبل اامتظلصيأ 
فاا   اامتظلصيااأ ا صر ااأ مللبااأ ماار الثباالت  إلبااه الااذى داام التالصاال  ال اال, يعكااس معلماال  ,78 إلااى

 الظقليبس  الظاتخلمأ فى البحالث اا تظلمبأ .
 :  العزلأ( ماتالى الثبلت /اامتظلصيأ ف  مقبلس ص)

 اشاتظل ت ااردبالط للظتغبالات التا  صعال فحاص معالمن إلباه اإلشالرقامتظلصا مل  الظعبلر الاالصق 
باالط متغباال ,   االا لعاالم   ااالص معلماال ارد اح اسااتبعلصغباالات( , دقاالر ماالم مت 5ملب اال الظقباالس )

 تاالئا  اد االتكظاال 0,30ااال ماار افاا    ااس الظقباالس  ااخاالىمتغباال  الظتغباالات  احصاابر  إ ظاالل 
 ,82 لاىإ  العزلاأصعل  الظاتخلم ف  ابلس اإل ظلل  صل للظقبلس  ال لمعلمل  اندحلبل اامتظلصيأ 
ليبس  اامتظلصيااأ فاا  الظقاا ا صر ااأ مللبااأ ماار الثباالت  إلبااهداام التالصاال  الااذى ال اال, يعكاس معلماال 

 الظاتخلمأ فى البحالث اا تظلمبأ .
  لالببأمر رص ص ال عل ا امضلء ال بئأالظعل  أخالي ( ماتالى الثبلت /اامتظلصيأ ف  مقبلس هـ) 

شاتظل ابالات التا   صعال فحاص معالمنت ااردبالط للظتغ إلباه اإلشالرقامتظلصا مل  الظعبلر الاالصق 
باالط متغباال ,   االا لعاالم   ااالص معلماال ارد اح اسااتبعلصمتغباالات( , دقاالر ماالم  4ملب اال الظقباالس )

 تاالئا  اد االتكظاال 0,30ااال ماار افاا    ااس الظقباالس  ااخاالىمتغباال  الظتغباالات  احصاابر  إ ظاالل 
ء امضال خااليصعال  الظااتخلم فا  ابالس اإل ظالل  صال للظقبالس  ال لمعلمل  اندحلبل اامتظلصيأ 

صر اأ  باهإلالاذى دام التالصال  ال ل, يعكس معلمل  ,83 إلى ال بئأ الظعل  أ مر رص ص ال عل الالببأ
 اامتظلصيأ ف  الظقليبس  الظاتخلمأ فى البحالث اا تظلمبأ . ا مللبأ مر الثبلت 

 :  اا  لص العلط  ( ماتالى الثبلت /اامتظلصيأ ف  مقبلس  ) 
ظل ملب ال لات التا  اشاتتغباصعل فحص معلمنت ااردبالط للظ   إلبه لرقاإلشتطببق الظعبلر الالصق ص

صابر  ل إ ظالمتغبل ,   لا لعلم   الص معلمال اردبالط  اح استبعلصدقلر ملم (  اتمتغبل 9الظقبلس )
ظلصياأ  تلئا دحلبل اامت اد لتكظل 0,30ال مر اف    س الظقبلس  ااخلىمتغبل  الظتغبلات  اح
 يعكاس , ,89 إلى اا  لص العلط  صعل  الظاتخلم ف  ابلس اإل ظلل لظقبلس  صل ل ال لمعلمل  ان

لظااتخلمأ اامتظلصياأ فا  الظقاليبس  ا ا صر أ مللبأ مار الثبالت  إلبهالذى دم التالصل  ال لمعلمل 
 فى البحالث اا تظلمبأ .

 :  دبلل الظشلمل( ماتالى الثبلت /اامتظلصيأ ف  مقبلس ز) 
  ظل ملباهلات التا  اشاتتغباصعل فحص معلمنت ااردبالط للظ   إلبه اإلشلرقق تطببق الظعبلر الالصص 

 مر 0,30ال مر ا( قفل ملى معلمنت اردبلط متغبل  اقلهنلك ) ان( دببر  اتمتغبل 5الظقبلس )
لا مار ( صامتغبالات 4) يضم لتبلل الظشلملهذا الظقبلس اللئبا   اصبحثم دقلر استبعلصه ,  صذلك 

ه , فقل الظتغبل من استبعلص رغبأ ف  دحابر صر أ اامتظلصيأ لن س الظقبلس صعل  و( متغبلات  5)
 ,66ر ماللظقبالس ككال  ال الملق ثل باأ قباث ارد ا  معلمال  ال لمعلمل ااردبلط  اسلالبدقلر دطببق 

متظلصياأ اا ا صر أ مللبأ مر الثبلت  إلبهللظقبلس الذى دم التالصل  ال ل يعكس معلمل و  ,80 إلى
 .لظقليبس الظاتخلمأ ف  البحالث اا تظلمبأف  ا
 :  اا جلز الشخف ضعف ( ماتالى الثبلت /اامتظلصيأ ف  مقبلس قـ )

اشاتظل   صعال فحاص معالمنت ااردبالط للظتغبالات التا  إلباه اإلشالرقامتظلصا مل  الظعبلر الاالصق 
مار  االانت اردبالط ( قفال ملاى معالممتغبل  اقالهنلك ) اندببر ( ,  اتمتغبل 8ملب ل الظقبلس )

  يضام لضعف اا جالز الشخفا هذا الظقبلس اللئبا   اصبح مر ثم دقلر استبعلصه ,  صذلك 0,30
عال  رغباأ فا  دحاابر صر اأ اامتظلصياأ لان س الظقبالس صو ( متغبالات  8( صالا مار )متغبلات 7)

  لال  معلمل قبث ارد  ملق ثل بأ ال لمعلمل ااردبلط  اسلالبالظتغبل منه , فقل دقلر دطببق  استبعلص
لباأ صر اأ مل إلباهللظقبالس الاذى دام التالصال  ال ل يعكس معلمل و  ,88 إلى ,65للظقبلس ككل مر 

 .اامتظلصيأ ف  الظقليبس الظاتخلمأ ف  البحالث اا تظلمبأ ا مر الثبلت 
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 (2 ل ل رام )

علمل صلستخلام مصبر محتاليلت الظقليبس الظاتخلمأ ف  البحث  اللاخل دقببم صر أ اادالظ 

 ال لااردبلط 
 الظقليبس الظاتخلمأ

 ف  البحث
 الظحل لأ الثل بأ الظحل لأ اا لى

 معلمل ال ل ملص الظتغبلات معلمل ال ل ملص الظتغبلات

مر التغذيأ  ال بئأ الظعل  أامضلء  خالي
 الظلدلق الالببأ

5 71,0 4 0,86 

 ـــــــــــــــ 5 0,81 5 م لرات اادفلل

 ـــــــــــــــ 5 0,78 5 اإلصارق العلبلصمم 

 ـــــــــــــــ 5 82,0 5 العزلأ 
مر رص ص  امضلء ال بئأ الظعل  أخالي 

 ال عل الالببأ
 ــــــــــــــــ 4 0,83 4

 0,82 23 0,73 24 الفظي التن بظ  محلصاتإ ظلل  مقبلس 
 ـــــــــــــــ 9 0,89 9 اا  لص العلط  
 0,80 4 0,66 5  دبلل الظشلمل

 0,88 7 0,65 8 اا جلز الشخف  ضعف 
 0,84 20 0,70 22 إ ظلل  مقبلس ااقتلاظ الالدب    

  تلئا اللراسأ الظبلا بأ: -13

ح ااختنفاالت صاابر إصراكاالت امضاالء ال بئااأ الظعل  ااأ صجلمعااأ ملينااأ الااالصات قااالل ماااتال -13/1

 افبأ : الفظي التن بظ   فقل اختني خفلئف م الليظال ل

تني صبر يتنل ل هذا الجزء منلاشأ  تلئا التحلبل اإلقفلئ  الخلص صللكشف مر ملح ااخ     

 فبأ )إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات صلختني خفلئف م الليظال لا

فظي الح الالنالو و الار و اللر أ العلظبأ و ملص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأ ( و  ذلك  حال مات

 ظل ر ا لالتن بظ  مأخالذا صشكل إ ظلل .  ف  ضالء ذلك الم البلقث صلستخلام اسلالصبر إقفلئبب

 اسلالب الالصف اإلقفلئ  صلستخلام كل مر الالسط الحالص  ) كظقبلس للنزمأ الظلكزيأ (

 ذلك  ولتبر " ت" لعبنتبر ماتق ر اا حلاي الظعبلرح ) كظقبلس للتشتي ( و صلإلضلفأ إل  اختبل

حلبل لالب دلنابأ للظتغبلير الليظال لافببر الظتعلقبر صللنالو  اللر أ العلظبأ.  الثل   اسصل

نالات ملص سالتبلير اقلصح اادجله  ذلك صللنابأ للظتغبلير الليظال لافببر الظتعلقبر صللار  

 . الخلمأ ف  الجلمعأ

  ال دظثلي  تلئا استخلام هذير ااسلالصبر اإلقفلئببر فبظل يل  : 

 

فقل بظ   إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات قالل ماتالح الفظي التن  )ا(

  للنالو : 

ماتالح  ذلك صغلض دحليل ملح   الص اختني ف   T-Testلقل دم دطببق اختبلر)ت( 

 )     لنالو    فقل اختني اامضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات  الفظي التن بظ  للح

 ( .3مر خنل الجل ل رام )  t/ ا ث  ( .  يظكر دالضبح  تلئا اختبلر)ت( ذكل

 (3 ل ل رام )
ل  أ امضلء ال بئأ الظع الفظي التن بظ  للحالالسط الحالص   اا حلاي الظعبلرح لظاتالح 

  فقل للنالو ) ذكل / ا ث ( صجلمعأ ملينأ الالصات
 T-Test الالصف اإلقفلئ   النالو الظتغبلات 

 )ت(
 )ص.ح(

ماتالح 
الالسط  اللالأ 

 الحالص  
اا حلاي 
 الظعبلرح

 0,01 4,23 0,56 3,82 ذكالر الفظي ماتالح 
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 (244) 0,75 3,94 إ لث  التن بظ  

  م    الص صر أ  لاً  ملد  ( يشبل  إل  5و صبنظل اللام ) منخ ض  لاً ( يشبل إل  1و قبث ان اللام ) 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر

 صيأ ف  الظنتفف .قبل

ئأ امضلء ال ب الفظي التن بظ  للحلظاتالح  يتضح مر الجل ل الالصق ان الالسط الحالص     

الفظي الح مات( اح ان 3,94(  لإل لث )3,82صللنابأ للذكالر هال ) الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

 .الذكالر راكبل ماإل لث  امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات التن بظ  للح

  أ كظل يتضح مر الجل ل الالصق ارد لو ماتالح الفظي التن بظ  للح امضلء ال بئأ الظعل  

  فلئبأ  ف  ضالء ذلك فإ ه يظكر القالل ان هنلك اختني ذ  صالأ إقفصجلمعأ ملينأ الالصات و 

 الو ي الن فقل اختن امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات الفظي التن بظ  للح ماتالح

صراسأ   دختلف هذه النتبجأ م  النتبجأ الت  دالصلي الب ل (0,01منل ماتالح صالأ إقفلئبأ  )

(  الت  اد لت صر أ متالسطأ مر سلالك الفظي التن بظ  للح القبلصات 2012)الشالاصكأو 

ك (  الت  دالصلي إل  ان سلال2015ااكلصيظبأ مر امضلء هبئأ التلريس و  صراسأ) القل  و

و  لك مبلالعزيز يظلرس صلر أ ضعب أي التن بظ  للح امضلء هبئأ التلريس صجلمعأ الظالفظ

 الص اللممم    ي ال البلقث ذلك إل  ان امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات يعتقل ن صعل

ج مر الحلالكلف   الظال لق مر  ل ب امضلء هبئأ التلريس و م  خالف م مر الظالءلأ  العقلب و  

 لتحلث قالل الظشكنت خالفلً مر رص ص فعل إصارق الكلبأ  الجلمعأ . ا

 

قال  فامضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الاالصات قاالل مااتالح الفاظي التن بظا  )ب( إصراكلت 

  للار :
ظي الف ح دم دطببق دحلبل التبلير اقلصح اادجله  ذلك صغلض دحليل ملح   الص اختني ف  ماتال 

ضبح كر دال يظو ار فقل اختني ال مضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصاتالتن بظ  للح ا

 ( .4م ) ذلك مر خنل الجل ل را الفظي التن بظ م  ماتالح  ارلعلمل ال تلئا دحلبل التبلير 

 لحلماتالح الفظي التن بظ  (   الص اختني ذ  صالأ إقفلئبأ ف  4 يتضح مر الجل ل رام )

اتالح ممنل  و قبث ان ابظأ )ي( معناليأ ارلل ل فق ل  أ صجلمعأ ملينأ الالصاتامضلء ال بئأ الظع

 .0,05صالأ إقفلئبأ 

 (4 ل ل رام )
أ عأ ملينامضلء ال بئأ الظعل  أ صجلم الفظي التن بظ  للحم  ماتالح  للار  تلئا دحلبل التبلير

  الالصات
مفلر  الظتغبل 

 التبلير
صر لت 
 الحليأ 

مجالو 
 الظلصعلت 

ط متالس
 الظلصعلت 

ابظأ ي 
 الظحاالصأ 

ماتالح 
 الظعناليأ 

 
 ارال

 *0,04 3,69 4,06 12,18 3 صبر الظجظالملت    
 1,01 243,11 241 صاخل الظجظالملت     

  255,29 244 اإل ظلل 
 طبقل اختبلر ي .0,05دشبل إل  صالأ إقفلئبأ منل * 

امضاالء  الفااظي التن بظاا  لاالح ظاااتالح يظكاار دالضاابح الالسااط الحااالص   اا حاالاي الظعباالرح ل

 .( 5 ذلك مر خنل الجل ل رام ) ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات
لظاتالح الفظي يتضح ان هنلك اختني ف  الالسط الحالص   (5رام )مر خنل الجل ل  

  فقل اختني الار . امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات التن بظ  للح
ان مااتالح الفاظي التن بظا  لاالح امضالء ال بئاأ الظعل  اأ صجلمعاأ مليناأ الااالصات  قباث ادضاح

( و كظال 3,81و 3,67سنأ ملد   ) ابظاأ الالساط الحاالص   35إل   25الذير دتلا ح امظلرهم صبر 

ان ماااتالح الفااظي التن بظاا  لاالح امضاالء ال بئااأ الظعل  ااأ صجلمعااأ ملينااأ الااالصات الااذير دقاال 

(و  اخباالاً فااإن ماااتالح الفااظي 3,01تالسااط ) ابظااأ الالسااط الحااالص  ساانأ م 25امظاالرهم ماار 



 22 

سانأ  35التن بظ  للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ مليناأ الاالصات الاذير دزيال امظالرهم مار 

 ي ااال البلقااث ذلااك إلاا  ان امضاالء ال بئااأ الظعل  ااأ (و 2,67ماانخ ض) ابظااأ الالسااط الحااالص 

ساانأ لاالي م صااالت دن بظاا  للتعبباال ماار  35رهم ماار الااذير دزياال امظاال صجلمعااأ ملينااأ الااالصات

مشلكل م م  الظشلفبر  م  إصارق الكلبأ و صبنظل امضلء ال بئاأ الظعل  اأ ااصاغل سانلً اكثال صاظتلً 

   لاً لخالف م مل  ماتقبل م العلظ  .

 (5 ل ل رام ) 
جلمعأ عل  أ صامضلء ال بئأ الظ الفظي التن بظ  للحلظاتالح الالسط الحالص   اا حلاي الظعبلرح 

 ار فقل لل ملينأ الالصات
 اا حلاي الظعبلرح الالسط الحالص  (  ار) الالظتغبل

 سنأ  25اال مر  -
 سنأ  30 -25مر  -
 سنأ   35 -31مر  -
 سنأ  35اكثل مر  -

3,01 
3,67 
3,81 
2,67 

0,48 
0,52 
0,64 
0,51 

  م    الص د    لاً مل( يشبل إل  5و صبنظل اللام ) منخ ض  لاً   ( يشبل إل1و قبث ان اللام ) 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر

 صر أ قبلصيأ ف  الظنتفف .

ظا  ج( إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  اأ صجلمعاأ مليناأ الاالصات قاالل مااتالح الفاظي التن ب)    

  فقل لللر أ العلظبأ :  

ماتالح الفظي   ذلك صغلض دحليل ملح   الص اختني ف  T-Testلقل دم دطببق اختبلر)ت( 

 )     لعلظبأ ا فقل اختني اللر أ امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات  التن بظ  للح

 ( .6مر خنل الجل ل رام )  Tمعبلو ملرس مالمل ( .  يظكر دالضبح  تلئا اختبلر)ت(

 (6 ل ل رام )
ل  أ ء ال بئأ الظعامضل الفظي التن بظ  للحالالسط الحالص   اا حلاي الظعبلرح لظاتالح 

  فقل لللر أ العلظبأ  صجلمعأ ملينأ الالصات
 T-Test الالصف اإلقفلئ   النالو الظتغبلات 

 )ت(
 )ص.ح(

ماتالح 
الالسط  اللالأ 

 الحالص  
اا حلاي 
 الظعبلرح

الفظي ماتالح 
 التن بظ  

 3,59 0,67 4,68 معبل 
(244) 

0,02 
ملرس 
 مالمل 

3,69 0,46 

  م    الص صر أ  لاً  ملد  ( يشبل  إل  5و صبنظل اللام ) منخ ض  لاً ( يشبل إل  1و قبث ان اللام ) 5-1الظاتخلم يظتل مر الظقبلس

 قبلصيأ ف  الظنتفف .

جلمعأ صالظعبلير  الفظي التن بظ  للح يتضح مر الجل ل الالصق ان الالسط الحالص  لظاتالح    

 للح الفظي التن بظ ( .اح ان ماتالح 3,69) ملير للظلرسبر الظال (4,68هال ) ملينأ الالصات

 عل  اا  ال هذا يتالافق م  الال و  لظلرسبر الظالمليرااكبل مر  صجلمعأ ملينأ الالصات الظعبلير

ظبل    مالذح يعبشه الظعبل ن ف  الجلمعلت الظفليأ  ذلك خالفلً مر امضلء هبئأ التلريس   كبل

 الكلبأ .

الفظي ان هنلك اختني ذ  صالأ إقفلئبأ ف  ماتالح   ف  ضالء ذلك فإ ه يظكر القالل 

 )      لعلظبأاللر أ ا فقل اختني  امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات التن بظ  للح

 (. 0,01منل ماتالح صالأ إقفلئبأ 

ً )ص( إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  اأ صجلمعاأ مليناأ الاالصات قاالل مااتالح الفاظي التن بظا     فقال

  لعلص سنالات الخبلق ف  الجلمعأ  :



 23 

ي الفظح دم دطببق دحلبل التبلير اقلصح اادجله  ذلك صغلض دحليل ملح   الص اختني ف  ماتال 

بلق ف  ت الخ فقل اختني ملص سنالا التن بظ  للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

  ماتالح ملص سنالات الخبلق ف  الجلمعأ ملعلمل  يظكر دالضبح  تلئا دحلبل التبلير الجلمعأ و 

 ( .7الفظي التن بظ   ذلك مر خنل الجل ل رام )

 (7 ل ل رام )
نأ معأ مليامضلء ال بئأ الظعل  أ صجل الفظي التن بظ  للح تلئا دحلبل التبلير للعظل م  ماتالح 

  فقل لعلص سنالات الخبلق ف  الجلمعأ الالصات
مفلر  الظتغبل 

 التبلير
صر لت 

 حليأ ال
مجالو 

 الظلصعلت 
متالسط 
 الظلصعلت 

ابظأ ي 
 الظحاالصأ 

ماتالح 
 الظعناليأ

ملص سنالات 
الخبلق ف  
 الجلمعأ

 *0,03 3,42 3,39 10,16 3 صبر الظجظالملت    
 0,99 239,29 241 صاخل الظجظالملت     

  249,45 244 اإل ظلل 
 طبقل اختبلر ي .0,05دشبل إل  صالأ إقفلئبأ منل * 

 لحلماتالح الفظي التن بظ  (   الص اختني ذ  صالأ إقفلئبأ ف  7 يتضح مر الجل ل رام )

 قبث ان ابظأ و علص سنالات الخبلق ف  الجلمعأ فقل ل امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

 .0,05)ي( معناليأ منل ماتالح صالأ إقفلئبأ 

امضاالء  ح لظاااتالح الفااظي التن بظاا  لاالح يظكاار دالضاابح الالسااط الحااالص   اا حاالاي الظعباالر

ل  ذلااك ماار خاان فقاال لعاالص ساانالات الخباالق فاا  الجلمعااأ  ال بئااأ الظعل  ااأ صجلمعااأ ملينااأ الااالصات

 .( 8الجل ل رام )
لظاتالح الفظي يتضح ان هنلك اختني ف  الالسط الحالص   (8رام )مر خنل الجل ل  

لق ت الخبملص سنالا فقل اختني  الالصات امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ التن بظ  للح
 . ف  الجلمعأ

صات قبث ادضح ان ماتالح الفظي التن بظ  للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الال

لفظي ا( و كظل ان ماتالح 3,56سنالات ملد   ) ابظأ الالسط الحالص   3الذير دقل خبلد م مر 

 10-7بر صملينأ الالصات الذير دتل اح خبلد م التن بظ  للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ 

ح (و  اخبلاً فإن ماتالح الفظي التن بظ  لل3,09سنالات  متالسط ) ابظأ الالسط الحالص  

ذير دتلا ح سنالات  ال 10امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات الذير دزيل خبلد م مر 

 إل   ي ال البلقث ذلك (2,78و 2,73) ابظأ الالسط الحالص  منخ ضسنالات  6-3خبلاد م صبر 

للعظل علقأ ص من ل الظخل ي الظت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات دعلص اسبلب صظي

 و   قص الخبلق و  الخالي مر إفالص العنالت ف  محبط العظل .

 (8 ل ل رام ) 
لظعل  أ امضلء ال بئأ ا لحلظاتالح الفظي التن بظ  لالالسط الحالص   اا حلاي الظعبلرح         

  فقل لعلص سنالات الخبلق ف  الجلمعأ  فقل صجلمعأ ملينأ الالصات
 اا حلاي الظعبلرح الالسط الحالص  (  ) ملص سنالات الخبلقالظتغبل

  سنالات  3اال مر  -
 الات سن 6 -3مر  -
 الات سن 10 -7مر  -
  الات سن 10اكثل مر  -

3,56 
2,73 
3,09 
2,78 

0,68 
0,71 
0,78 
0,63 

  م    الص د    لاً مل( يشبل إل  5و صبنظل اللام ) منخ ض  لاً ( يشبل إل  1و قبث ان اللام ) 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر

 صر أ قبلصيأ ف  الظنتفف .

حلصات مصجلمعأ ملينأ الالصات قالل  امضلء ال بئأ الظعل  أااختنفلت صبر إصراكلت  -13/2

 م الليظال لافبأ :  ني خفلئف فقل اخت الفظي التن بظ 
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بر صيتنل ل هذا الجزء منلاشأ  تلئا التحلبل اإلقفلئ  الخلص صللكشف مر ملح ااختني 

)  فبأصجلمعأ ملينأ الالصات صلختني خفلئف م الليظال لا امضلء ال بئأ الظعل  أإصراكلت 

ت محلصا لك  حال  اا ( و  ذ اللر أ العلظبأ و ملص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأالنالو و الار و 

بئأ ال مضلء ا) خالي  مأخالذا صشكل إ ظلل  و   حال كل متغبل مر متغبلاده الفظي التن بظ 

خالي  ولعزلأ ا واادفلل و صمم اإلصارق العلبل مر التغذيأ الظلدلق الالببأ و م لرات  الظعل  أ

ستخلام ث صلالم البلق مل  قله .  ف  ضالء ذلك مر رص ص ال عل الالببأ ( مضلء ال بئأ الظعل  أا

 )         اسلالصبر إقفلئببر ا ل ظل اسلالب الالصف اإلقفلئ  صلستخلام كل مر الالسط الحالص 

"  رلاختب كظقبلس للنزمأ الظلكزيأ (  اا حلاي الظعبلرح ) كظقبلس للتشتي ( و صلإلضلفأ إل 

أ اللر   صللنالو برقالظتعل برالليظال لافب يرت" لعبنتبر ماتقلتبر و  ذلك صللنابأ للظتغبل

 برلافبيظال الل ير.  الثل   اسلالب دحلبل التبلير اقلصح اادجله  ذلك صللنابأ للظتغبلالعلظبأ

 . ملص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأ صللار  برالظتعلق

  ال دظثلي  تلئا استخلام هذير ااسلالصبر اإلقفلئببر فبظل يل  : 

 قلً  ف  بظ محلصات الفظي التنملينأ الالصات قالل  صجلمعأ امضلء ال بئأ الظعل  أ)ا( إصراكلت 

 للنالو : 

 ت محاالصاصجلمعااأ ملينااأ الااالصات قااالل  امضاالء ال بئااأ الظعل  ااألتحلياال ااختنفاالت صاابر إصراكاالت 

ال بئااأ مضاالء اخااالي مااأخالذق صشااكل إ ظاالل  و   حااال كاال متغباال ماار متغبلاد اال ) الفااظي التن بظاا 

ضلء امو خالي  العزلأ وأ و م لرات اادفلل و صمم اإلصارق العلبل مر التغذيأ الظلدلق الالبب الظعل  أ

تطببااق ص( ملا  قاالهو  ذلاك صاالختني الناالو و ااالم البلقاث  ماار رص ص ال عال الااالببأ ال بئاأ الظعل  اأ

اسااالالب الالصاااف اإلقفااالئ  صلساااتخلام كااال مااار الالساااط الحاااالص  ) كظقبااالس للنزماااأ الظلكزياااأ ( 

بااث ق" ت" لعبنتاابر ماااتقلتبر  رتشااتي ( و صلإلضاالفأ إلاا  اختباال اا حاالاي الظعباالرح ) كظقباالس لل

 ( .9 لءت النتلئا كظل ف  الجل ل رام )

 (9 ل ل رام )

ل  فق بظ محلصات الفظي التن صجلمعأ ملينأ الالصات قالل  امضلء ال بئأ الظعل  أإصراكلت 

 للنالو

  محلصات الفظي التن بظ  

الالسط الحالص  لنستجلصلت 
  فقل للنالو 

السط ال
الحالص  
 ا ث   ذكل  اإل ظلل  

 3,82 3,69 3,94 *صشكل إ ظلل   محلصات الفظي التن بظ  
 3,04 3,19 2,89 * مر التغذيأ الظلدلق الالببأ  ال بئأ الظعل  أخالي امضلء 

 3,73 3,56 3,89 *  م لرات اادفلل 
 3,91 3,78 4,04 **  صمم اإلصارق العلبل 

 3,77 3,58 3,95 ** العزلأ 
 4,44 4,32 4,56 ** خالي امضلء ال بئأ الظعل  أ مر رص ص ال عل الالببأ 

إل  الظالافقأ التلمأ  شبل ( ي5اللام ) ملم الظالافقأ دظلمل و صبنظل يشبل( يشبل إل  1و قبث ان اللام ) 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر  -

 ف  الظنتفف .( 3)م    الص صر أ قبلصيأ  و 

 . ( T- Test)%  فقل اختبلر ت 5بأ منل ماتالح * صالأ إقفلئ

 . ( T- Test)%  فقل اختبلر ت 1** صالأ إقفلئبأ منل ماتالح 
مضلء ال بئأ ( مل    الص اختنفلت ذات صالأ إقفلئبأ صبر إصراكلت ا9 دؤكل  تلئا الجل ل رام )

ل ك حال  ل إ ظلل  و الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات  حال محلصات الفظي التن بظ  مأخالذق صشك

ادفلل ا لرات مر التغذيأ الظلدلق الالببأ و م امضلء ال بئأ الظعل  أخالي متغبل مر متغبلاد ل )

  ( ملببأمر رص ص ال عل الال امضلء ال بئأ الظعل  أالعزلأ و خالي  وو صمم اإلصارق العلبل 

 %.5%  1أ إقفلئبأ قلهو ذلك صلختني النالو و قبث ان ابظأ )ت( معناليأ منل ماتالح صال

(  ان محاالصات الفااظي التن بظاا  كل ااي ملد عااأ ملاا  الظاااتالح 9كظاال دؤكاال  تاالئا الجاال ل رااام )

اإل ظلل   مل  ماتالح كل صعل مل  قله  فبظل ملا صعل  خالي امضلء ال بئأ الظعل  أ مر التغذيأ 
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 ملينااأ الااالصات  ي ااال البلقااث ذلااك إلاا  ان امضاالء ال بئااأ الظعل  ااأ صجلمعااأالظلداالق الااالببأ  و 

يخلفالن مار رص ص ال عال الاالببأ و   يشاعل ن صعالم صمام اإلصارق العلبال ل ام و  صللعزلاأ و  صانقص 

 م لرات اإلدفلل و  يخلفالن مر التغذيأ الظلدلق الالببأ .  

ً   بظ  إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات قالل محلصات الفظي التن)ب(   فقل

  للار :
محاالصات صجلمعااأ ملينااأ الااالصات  حااال  مضاالء ال بئااأ الظعل  ااأالياال ااختنفاالت صاابر إصراكاالت لتح

,  ذلااك  همااأخالذق صشااكل إ ظاالل  و   حااال كاال متغباال ماار متغبلاد اال ملاا  قاال الفااظي التن بظاا 

 one – way صاالختني الااار , ااالم البلقااث صتطببااق اساالالب دحلباال التباالير اقاالصح اادجااله 

ANOVA  صجلمعأ امضلء ال بئأ الظعل  أ بح  تلئا دحلبل التبلير صبر إصراكلت قبث يظكر دالض

مااأخالذق صشااكل إ ظاالل  ,   حااال كاال متغباال ماار  محاالصات الفااظي التن بظاا ملينااأ الااالصات  حااال 

 ( .10رام )متغبلاد ل مل  قله صلختني الار  ذلك مر خنل الجل ل 
 (10 ل ل رام )

 للار فقل لينأ الالصات قالل محلصات الفظي التن بظ إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ م
الالسط  الالسط الحالص  لنستجلصلت  فقل للار   محلصات الفظي التن بظ  

 الحالص 
 اإل ظلل 

 سنأ  35اكثل مر  سنأ 35إل   31مر سنأ30إل 25مر  سنأ 25اال مر 

 محاااالصات الفاااااظي التن بظااااا 
 صشكل إ ظلل  **

3,96 3,54 3,53 3,14 3,54 

 ال بئاأ الظعل  اأخالي امضلء 
 مر التغذيأ الظلدلق الالببأ  *

2,56 2,11 2,34 1,43 2,11 

 3,45 3,04 3,57 3,35 3,84 م لرات اادفلل  * 
 3,47 3,28 3,18 3,48 3,92 صمم اإلصارق العلبل   **

 4,27 3,89 4,36 4,16 4,67 العزلأ  **
خالي امضلء ال بئاأ الظعل  اأ 

 الالببأ  **مر رص ص ال عل 
4,83 4,61 4,22 4,06 4,43 

لظالافقأ التلمأ م    الص ا( إل  5( إل  ملم الظالافقأ دظلمل , صبنظل يشبل اللام )1قبث يشبل اللام ) 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر  -  

 .( ف  الظنتفف 3صر أ قبلصيأ )

  (F- Test)%  فقل اختبلر ي 5*صالأ إقفلئبأ منل ماتالح 

   ( F- Test) ي  %  فقل اختبلر1اإلقفلئبأ منل ماتالح ** صالأ 

مضلء ا( مل    الص اختنفلت ذات صالأ إقفلئبأ صبر إصراكلت 10 دؤكل  تلئا الجل ل رام )

 ظلل  مأخالذق صشكل إ محلصات الفظي التن بظ صجلمعأ ملينأ الالصات  حال  ال بئأ الظعل  أ

 لببأ ومر التغذيأ الظلدلق الا  بئأ الظعل  أامضلء الخالي   حال كل متغبل مر متغبلاد ل )

 عل ص ص المر ر مضلء ال بئأ الظعل  أاالعزلأ و خالي  وم لرات اادفلل و صمم اإلصارق العلبل 

لئبأ أ إقف( مل  قلق ,  ذلك صلختني الار , قبث ان ابظأ )ي( معناليأ منل ماتالح صالالالببأ

1 , %5 . % 

 فقلً   بظ  ل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات قالل محلصات الفظي التن)ج( إصراكلت امضلء ال بئأ الظع

 لللر أ العلظبأ : 

ات  محلص لتحليل ااختنفلت صبر إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات قالل

بئأ  المضلء اخالي الفظي التن بظ  مأخالذق صشكل إ ظلل  و   حال كل متغبل مر متغبلاد ل )

و خالي  لعزلأا وتغذيأ الظلدلق الالببأ و م لرات اادفلل و صمم اإلصارق العلبل مر ال الظعل  أ

 أ و الملعلظب( مل  قلهو  ذلك صلختني اللر أ ا مر رص ص ال عل الالببأ مضلء ال بئأ الظعل  أا

زمأ ) كظقبلس للن البلقث صتطببق اسلالب الالصف اإلقفلئ  صلستخلام كل مر الالسط الحالص 

ر بنتب" ت" لع راا حلاي الظعبلرح ) كظقبلس للتشتي ( و صلإلضلفأ إل  اختبلالظلكزيأ (  

 ( .11ماتقلتبر قبث  لءت النتلئا كظل ف  الجل ل رام )

 (11 ل ل رام )
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فقل بظ   إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات قالل محلصات الفظي التن 

 لللر أ العلظبأ

 محلصات الفظي التن بظ   

الالسط الحالص  لنستجلصلت 
  فقل لللر أ العلظبأ

الالسط 
الحالص  
 ملرس مالمل معبل اإل ظلل  

 3,50 3,56 3,44 محلصات الفظي التن بظ   صشكل إ ظلل  *
 3,11 3,12 3,10 مر التغذيأ الظلدلق الالببأ   ظعل  أ بئأ الالخالي امضلء 

 3,22 3,01 3,43 *م لرات اادفلل  * 
 3,80 4,38 3,21 صارق العلبل   **صمم اإل
 3,31 3,30 3,32 العزلأ  

 4,07 4,01 4,14 خالي امضلء ال بئأ الظعل  أ مر رص ص ال عل الالببأ  *
إل  الظالافقأ التلمأ  شبل ( ي5اللام ) ملم الظالافقأ دظلمل و صبنظل يشبل( يشبل إل  1و قبث ان اللام ) 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر  -

 ف  الظنتفف .( 3)م    الص صر أ قبلصيأ  و 

 . ( T- Test)%  فقل اختبلر ت 5* صالأ إقفلئبأ منل ماتالح 

 . ( T- Test)%  فقل اختبلر ت 1** صالأ إقفلئبأ منل ماتالح 
مضلء ا( مل    الص اختنفلت ذات صالأ إقفلئبأ صبر إصراكلت 11 دؤكل  تلئا الجل ل رام )

و   ظلل ملينأ الالصات  حال محلصات الفظي التن بظ  مأخالذق صشكل إ ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ
ر م لظعل  أمضلء ال بئأ ااخالي  وم لرات اادفلل و صمم اإلصارق العلبل متغبلاد ل ) صعض  حال 

نل مناليأ و قبث ان ابظأ )ت( مع اللر أ العلظبأ ( مل  قلهو ذلك صلختنيرص ص ال عل الالببأ
 ملم   الص اختنفلت ذات صالأ اقفلئبأ فبظل يتعلق  و%5  %1ماتالح صالأ إقفلئبأ 

ظلدلق مر التغذيأ ال امضلء ال بئأ الظعل  أخالي صظحلصير مر محلصات الفظي التن بظ  هظل 
لأ الح صاصلختني اللر أ العلظبأ و قبث ان ابظأ )ت( غبل معناليأ منل ماتو  العزلأ الالببأ

 %.5%  1إقفلئبأ 
  ال بئاأ الظعل  اأ صجلمعاأ مليناأ الاالصات قاالل محالصات الفاظي التن بظا)ب( إصراكالت امضالء  

 ً   : لعلص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأ   فقل
ت ال محلصامضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات  حالتحليل ااختنفلت صبر إصراكلت  

 ه ,  ذلكالفظي التن بظ  مأخالذق صشكل إ ظلل  و   حال كل متغبل مر متغبلاد ل مل  قل
قلصح ا, الم البلقث صتطببق اسلالب دحلبل التبلير  ملص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأ صلختني
لء قبث يظكر دالضبح  تلئا دحلبل التبلير صبر إصراكلت امض  one – way ANOVA اادجله 

,   ظلل ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات  حال محلصات الفظي التن بظ  مأخالذق صشكل إ
ل ر خنم ذلك  ملص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأحال كل متغبل مر متغبلاد ل  مل  قله صلختني   

 ( .12الجل ل رام )
 (12 ل ل رام )

فقل بظ   إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات قالل محلصات الفظي التن 

 لعلص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأ
الالسط  الحالص  لنستجلصلت  فقل للار الالسط  محلصات الفظي التن بظ   

 الحالص 
 اإل ظلل 

 3اال مر 
 سنالات

 6 -3مر 
 سنالات

 10 -7مر 
 سنالات

 10اكثل مر 
 سنالات

محاااالصات الفاااااظي التن بظااااا  
 صشكل إ ظلل  **

3,92 3,87 3,81 3,61 3,80 

 ال بئاأ الظعل  اأخالي امضلء 
 مر التغذيأ الظلدلق الالببأ  

2,58 2,55 2,53 2,57 2,56 

 3,70 3,98 3,81 3,75 3,24 م لرات اادفلل  * 
 3,49 3,09 3,37 3,52 3,99 صمم اإلصارق العلبل   **

 4,39 3,49 4,46 4,68 4,91 العزلأ  **
خالي امضلء ال بئاأ الظعل  اأ 

 مر رص ص ال عل الالببأ 
4,88 4,86 4,84 4,90 4,87 

لظالافقأ التلمأ م    الص ا( إل  5( إل  ملم الظالافقأ دظلمل , صبنظل يشبل اللام )1للام )قبث يشبل ا 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر  -  

 .( ف  الظنتفف 3صر أ قبلصيأ )

  (F- Test)%  فقل اختبلر ي 5*صالأ إقفلئبأ منل ماتالح 

   ( F- Test) ي  %  فقل اختبلر1** صالأ اإلقفلئبأ منل ماتالح 
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مضلء ال    الص اختنفلت ذات صالأ إقفلئبأ صبر إصراكلت ( م12 دؤكل  تلئا الجل ل رام )

  ظلل ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات  حال محلصات الفظي التن بظ  مأخالذق صشكل إ

تني ذلك صلخ ( مل  قلق , العزلأ وم لرات اادفلل و صمم اإلصارق العلبل متغبلاد ل ) صعض  حال 

 % ,1 ث ان ابظأ )ي( معناليأ منل ماتالح صالأ إقفلئبأ, قب ملص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأ

  ملم   الص اختنفلت ذات صالأ اقفلئبأ فبظل يتعلق صظحلصير مر محلصات الفظي و% 5

ل بئأ امضلء اخالي و مر التغذيأ الظلدلق الالببأ امضلء ال بئأ الظعل  أخالي التن بظ  هظل 

ت( بظأ )االات الخلمأ ف  الجلمعأ و قبث ان صلختني ملص سن مر رص ص ال عل الالببأ الظعل  أ

بئأ  ي ال البلقث ذلك إل  ان امضلء ال %و 5%  1منل ماتالح صالأ إقفلئبأ  غبل معناليأ

إصارق   ل ب للي م شعالر صللعزلأ و  يعتقل ن صل خ لض اللمم مر الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

ضأ و منخ  م  صبر إصارق الكلبأ  الجلمعأالكلبأ  الجلمعأ و كظل ان مظلبأ اادفلل فبظل صبن 

  يفظالن غللبلً خالفلً مر رص ص ال عل الالببأ .

اتالح مصجلمعأ ملينأ الالصات قالل  امضلء ال بئأ الظعل  أااختنفلت صبر إصراكلت  -13/3

 اختني خفلئفم الليظال لافبأ :  فقلً  ااقتلاظ الالدب  

بر صاإلقفلئ  الخلص صللكشف مر ملح ااختني يتنل ل هذا الجزء منلاشأ  تلئا التحلبل 

 ) فبأإصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات صلختني خفلئف م الليظال لا

قتلاظ ااالح النالو و الار و اللر أ العلظبأ و ملص سنالات الخلمأ ف  الجلمعأ ( و  ذلك  حال مات

ل ا ل ظ البلقث صلستخلام اسلالصبر إقفلئببرمأخالذا صشكل إ ظلل .  ف  ضالء ذلك الم  الالدب  

 اسلالب الالصف اإلقفلئ  صلستخلام كل مر الالسط الحالص  ) كظقبلس للنزمأ الظلكزيأ (

 ذلك  ولتبر " ت" لعبنتبر ماتق ر اا حلاي الظعبلرح ) كظقبلس للتشتي ( و صلإلضلفأ إل  اختبل

حلبل لالب دللر أ العلظبأ.  الثل   اسصللنابأ للظتغبلير الليظال لافببر الظتعلقبر صللنالو  ا

نالات ملص سالتبلير اقلصح اادجله  ذلك صللنابأ للظتغبلير الليظال لافببر الظتعلقبر صللار  

   : هذير ااسلالصبر اإلقفلئببر فبظل يل .  ال دظثلي  تلئا استخلامالخلمأ ف  الجلمعأ

  فقل  ااقتلاظ الالدب ماتالح  إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات قالل (ا)

 للنالو 

ظ ااقتلاماتالح  ذلك صغلض دحليل ملح   الص اختني ف   T-Testلقل دم دطببق اختبلر)ت( 

ث  ( . كل / ا ذ فقل اختني النالو ) امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات  للح الالدب  

 ( .13)مر خنل الجل ل رام   T يظكر دالضبح  تلئا اختبلر)ت(

 

 

 (13 ل ل رام )

أ امضلء ال بئ للح ااقتلاظ الالدب  الالسط الحالص   اا حلاي الظعبلرح لظاتالح 

  فقل للنالو ) ذكل / ا ث (  الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

 T-Test الالصف اإلقفلئ   النالو الظتغبلات 
 )ت(
 )ص.ح(

ماتالح 
الالسط  اللالأ 

 الحالص  
اا حلاي 
 الظعبلرح

ااقتلاظ ماتالح 
  الالدب  

 3,58 0,63 3,12 ذكالر 
(244) 

0,02 
 0,71 4,36 إ لث 

  م    الص صر أ  لاً  ملد  ( يشبل  إل  5و صبنظل اللام ) منخ ض  لاً ( يشبل إل  1و قبث ان اللام ) 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر

 قبلصيأ ف  الظنتفف .

امضلء ال بئأ  للح ااقتلاظ الالدب  لحالص  لظاتالح  يتضح مر الجل ل الالصق ان الالسط ا  

( .اح ان ماتالح 4,36(  لإل لث )3,12صللنابأ للذكالر هال ) الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

 الذكالراكبل مر   لثاإل امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات للح ااقتلاظ الالدب  
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ااقتلاظ تني ذ  صالأ إقفلئبأ ف  ماتالح . ف  ضالء ذلك فإ ه يظكر القالل ان هنلك اخ

 فقل اختني النالو ) منل ماتالح  امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات للح الالدب  

( و  صراسأ ) سلبظلن 2015(و  دت ق هذه النتبجأ م  صراسأ ) ال ضل  و0,05صالأ إقفلئبأ 

تالح ااقتلاظ الالدب   للح امضلء (  لذلك فإن ما2016(  صراسأ ) محظل و 2014 آخل ن و

 ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات ملد   .

  فقلً   ااقتلاظ الالدب إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات قالل ماتالح  (ب)

 :للار 

الح دم دطببق دحلبل التبلير اقلصح اادجله  ذلك صغلض دحليل ملح   الص اختني ف  مات 

و الار  فقل اختني للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات لالدب  ااقتلاظ ا

نل خ ذلك مر  ااقتلاظ الالدب  لعلمل الار م  ماتالح  يظكر دالضبح  تلئا دحلبل التبلير 

 ( .14الجل ل رام )

    للحماتالح ااقتلاظ الالدب(   الص اختني ذ  صالأ إقفلئبأ ف  14 يتضح مر الجل ل رام )

اتالح ممنل   فقل للار و قبث ان ابظأ )ي( معناليأ امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

 .0,05صالأ إقفلئبأ 

 

 

 (14 ل ل رام )

ينأ لمعأ ملامضلء ال بئأ الظعل  أ صج للح ااقتلاظ الالدب  م  ماتالح  ار تلئا دحلبل التبلير لل

  الالصات

مفلر  الظتغبل 

 التبلير

صر لت 

 يأ الحل

مجالو 

 الظلصعلت 

متالسط 

 الظلصعلت 

ابظأ ي 

 الظحاالصأ 

ماتالح 

 الظعناليأ

 

 ارال

 *0,05 3,50 3,11 9,34 3 صبر الظجظالملت    

 0,890 214,56 241 صاخل الظجظالملت     

  223,9 244 اإل ظلل 
 طبقل اختبلر ي .0,05دشبل إل  صالأ إقفلئبأ منل * 

امضالء  لالح ااقتالاظ الاالدب   اا حالاي الظعبالرح لظااتالح   يظكر دالضبح الالساط الحاالص 

 .( 15 ذلك مر خنل الجل ل رام ) ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

 (15 ل ل رام ) 

عأ   أ صجلمامضلء ال بئأ الظعل للح ااقتلاظ الالدب  لظاتالح الالسط الحالص   اا حلاي الظعبلرح 

 ار فقل لل ملينأ الالصات
 اا حلاي الظعبلرح الالسط الحالص  (  ار) البلالظتغ

 سنأ  25اال مر  -
 سنأ  30 -25مر  -
 سنأ   35 -31مر  -
 سنأ  35اكثل مر  -

2,45 
3,88 
4,37 
4,84 

0,63 
0,71 
0,47 
0,73 

  م    الص د    لاً مل( يشبل إل  5و صبنظل اللام ) منخ ض  لاً ( يشبل إل  1و قبث ان اللام ) 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر

 صر أ قبلصيأ ف  الظنتفف .

 ااقتلاظلظاتالح يتضح ان هنلك اختني ف  الالسط الحالص   (15رام )مر خنل الجل ل  
  فقل اختني الار . امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات للح الالدب  
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لصات  أ صجلمعأ مليناأ الااللح امضلء ال بئأ الظعل  ااقتلاظ الالدب  دضح ان ماتالح إقبث    

ظال ( و ك4,37و 3,88سنأ ملد   ) ابظاأ الالساط الحاالص   35إل   25الذير دتلا ح امظلرهم صبر 

قاال لاالح امضاالء ال بئااأ الظعل  ااأ صجلمعااأ ملينااأ الااالصات الااذير د ااقتاالاظ الااالدب  ان ماااتالح 

الفااظي اااتالح فااإن م (و  اخباالاً 2,45) ابظااأ الالسااط الحااالص   ماانخ ض ساانأ 25امظاالرهم ماار 

سانأ  35للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ مليناأ الاالصات الاذير دزيال امظالرهم مار  التن بظ 

ئااأ (  ي ااال البلقاث ذلااك ا ااه كلظال زاص الااار لعضااال ال ب4,84) ابظااأ الالساط الحااالص ملد ا   االاً 

حبالق ء الالظعل  أ زاص مااتالح ااقتالاظ الاالدب   للياه و  ذلاك   الاً لزيالصق ضاغالط العظال  امبال

 ف  صعض ااقبالن يكاالن ذلاك صاابب صالاو  غظاالض الال ر  ذلاك فا  مناتاه صللظشالفبر ملا  

 رسللأ الظل اتبل ا  اللكتالراه .

 الدب  ااقتلاظ ال)ج( إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات قالل ماتالح  

 ً  لللر أ العلظبأ :    فقل

اظ ااقتلماتالح لك صغلض دحليل ملح   الص اختني ف   ذ T-Testلقل دم دطببق اختبلر)ت( 

 )       لعلظبأ فقل اختني اللر أ اامضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات  للح الالدب  

 ( .16مر خنل الجل ل رام )  Tمعبلو ملرس مالمل ( .  يظكر دالضبح  تلئا اختبلر)ت(

 (16 ل ل رام )

ظعل  أ امضلء ال بئأ ال للح ااقتلاظ الالدب  ظعبلرح لظاتالح الالسط الحالص   اا حلاي ال

  فقل لللر أ العلظبأ  صجلمعأ ملينأ الالصات
 T-Test الالصف اإلقفلئ   النالو الظتغبلات 

 )ت(
 )ص.ح(

ماتالح 
الالسط  اللالأ 

 الحالص  
اا حلاي 
 الظعبلرح

ااقتلاظ ماتالح 
  الالدب  

 4,89 053 3,15 معبل 
(244) 

0,01 
 0,69 4,45 ملرس مالمل 

  م    الص صر أ  لاً  ملد  ( يشبل  إل  5و صبنظل اللام ) منخ ض  لاً ( يشبل إل  1و قبث ان اللام ) 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر

 قبلصيأ ف  الظنتفف .

ير الظعبل للح ااقتلاظ الالدب   يتضح مر الجل ل الالصق ان الالسط الحالص  لظاتالح    

ظ ااقتلا( اح ان ماتالح 4,45(  للظلرسبر الظالملير )3,15هال ) عأ ملينأ الالصاتصجلم

  متالافق و  هذا ياكبل مر الظعبلير  الظلرسبر الظالملير صجلمعأ ملينأ الالصات للح الالدب  

ل  لفأ االالاا  ال عل  قبث يزصاص ماتالح ااقتلاظ الالدب   صابب غظالض  صلاو الل ر و صلاض

ده هلح  هال   م الظكلفآت و قبث ال ا يك   ملدب الظلرس الظالمل اقتبل لسبب آخل   ال

 الشخفبأ  العلئلبأ .

ظ ااقتلا ف  ضالء ذلك فإ ه يظكر القالل ان هنلك اختني ذ  صالأ إقفلئبأ ف  ماتالح  

 )      لعلظبأ فقل اختني اللر أ ا امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات للح الالدب  

 (.0,01قفلئبأ منل ماتالح صالأ إ

 فقال  ااقتالاظ الاالدب  )ص( إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الاالصات قاالل مااتالح 

  لعلص سنالات الخبلق ف  الجلمعأ  :
ح دم دطببق دحلبل التبلير اقلصح اادجله  ذلك صغلض دحليل ملح   الص اختني ف  ماتال 

الات لص سنم فقل اختني  ء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصاتللح امضل ااقتلاظ الالدب  

أ م  الجلمع لعلمل ملص سنالات الخبلق ف  يظكر دالضبح  تلئا دحلبل التبلير الخبلق ف  الجلمعأ و 

 ( .17 ذلك مر خنل الجل ل رام ) ااقتلاظ الالدب  ماتالح 

 (17 ل ل رام )
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بئأ لء ال امض الفظي التن بظ  للحم  ماتالح  ف  الجلمعأ  تلئا دحلبل التبلير لعلص سنالات الخبلق

  الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

مفلر  الظتغبل 

 التبلير

صر لت 

 الحليأ 

مجالو 

 الظلصعلت 

متالسط 

 الظلصعلت 

ابظأ ي 

 الظحاالصأ 

ماتالح 

 الظعناليأ 

سنالات  ملص

الخبلق ف  

 الجلمعأ

 *0,01 4,15 2,53 7,58 3 صبر الظجظالملت    

 0,61 147,86 241 صاخل الظجظالملت     

  155,44 244 اإل ظلل 
 طبقل اختبلر ي .0,05دشبل إل  صالأ إقفلئبأ منل * 

 للح   ااقتلاظ الالدبماتالح (   الص اختني ذ  صالأ إقفلئبأ ف  17 يتضح مر الجل ل رام )

 قبث ان ابظأ والخبلق ف  الجلمعأ   فقل لعلص سنالات امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

 .0,01 )ي( معناليأ منل ماتالح صالأ إقفلئبأ

امضالء  لالح ااقتالاظ الاالدب   يظكر دالضبح الالساط الحاالص   اا حالاي الظعبالرح لظااتالح 

نل  فقاال لعاالص ساانالات الخباالق فاا  الجلمعااأ  ذلااك ماار خاا ال بئااأ الظعل  ااأ صجلمعااأ ملينااأ الااالصات

 .( 18الجل ل رام )

 (18 ل ل رام ) 

عأ   أ صجلمامضلء ال بئأ الظعل للح ااقتلاظ الالدب  لظاتالح الالسط الحالص   اا حلاي الظعبلرح 

  فقل لعلص سنالات الخبلق ف  الجلمعأ ملينأ الالصات
 اا حلاي الظعبلرح الالسط الحالص  (  ) ملص سنالات الخبلقالظتغبل

  سنالات  3اال مر  -
 الات سن 6 -3مر  -
 الات سن 10 -7مر  -
  الات سن 10اكثل مر  -

2,59 
2,97 
3,74 
4,85 

0,53 
0,61 
0,84 
0,79 

  م    الص د    لاً مل( يشبل إل  5و صبنظل اللام ) منخ ض  لاً ( يشبل إل  1و قبث ان اللام ) 5-1الظقبلس الظاتخلم يظتل مر

 صر أ قبلصيأ ف  الظنتفف .

أ للح امضلء ال بئأ الظعل   لاظ الالدب  ااقتان ماتالح  (18 يتضح مر الجل ل رام ) 

) ابظأ الالسط  منخ ض   متالسطسنالات  6صجلمعأ ملينأ الالصات الذير دقل خبلد م مر 

أ صجلمعأ للح امضلء ال بئأ الظعل   ااقتلاظ الالدب  ( و كظل ان ماتالح 2,97و 2,59الحالص  

(و 3,74ابظأ الالسط الحالص  )  ملد  سنالات  10-7 ح خبلد م صبر املينأ الالصات الذير دتل

لذير االصات للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ ال ااقتلاظ الالدب   اخبلاً فإن ماتالح 

ملص  (و قبث ا ه صزيلصق4,85) ابظأ الالسط الحالص  لاً سنالات ملد    10دزيل خبلد م مر 

بب لك صاذ ال يكالن   لليه سنالات الخبلق لعضال ال بئأ الظعل  أ يزصاص ماتالح ااقتلاظ الالدب 

ر بظل صب الت  ف  صعض ااقبلن ال ا دكالن مالادبأ و  ضغالط العظل و  العناأ فصبئأ العظل 

 .امضلء ال بئأ الظعل  أ  صعض م البعض و  العناأ صبن م  صبر امضلء هبئأ التلريس 

قتلاظ ااتالح  ف  ضالء ذلك فإ ه يظكر القالل ان هنلك اختني ذ  صالأ إقفلئبأ ف  ما    

لق ت الخب فقل اختني ملص سنالا امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات للح الالدب  

 (. 0,01ف  الجلمعأ ) منل ماتالح صالأ إقفلئبأ 

  ااقتاالاظ الااالدب   امضاالء ال بئااأ الظعل  ااأ محاالصات الفااظي التن بظاا العناااأ صاابر  -13/4

 :  صجلمعأ ملينأ الالصات 

 محالصات الاذح يانص ملا  مالم   االص منااأ ذات صالاأ إقفالئبأ صابر  لاصا ال الض اللر اختب  

م ااال و الفااظي التن بظاا   ااقتاالاظ الااالدب   امضاالء ال بئااأ الظعل  ااأ صجلمعااأ ملينااأ الااالصات

 . (19رام )ااردبلط  اا حلار الظتعلص  ذلك كظل صللجل ل  البلقث صلستخلام اسلالص 
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 ( 19 ل ل رام )

 اا حلار الظتعلص للعناأ صبر الظتغبلات الظاتقلأ  الظتغبل التلص  تلئا 
الظتغبل 
 التلص 

 الظتغبلات الظاتقلأ
معلمل 
 ااردبلط 

معلمل اا حلار 
 Bصبتل 

T 
ماتالى 
 الظعناليأ 

اا  لص 
 العلط   

خاااالي امضااالء ال بئاااأ الظعل  اااأ مااار   -
 التغذيأ الظلدلق الالببأ .

 م لرات اادفلل . -
 إلصارق العلبل .صمم ا -
 العزلأ . -
خالي امضلء ال بئأ الظعل  أ مر رص ص  -

 ال عل الالببأ . 

0,43* 
 

-0,38* 
-0,36* 

0,46** 
0,53* 

0,602 
 

-0,642 
-0,674 

0,783 
0,823 

12,47 
 
14,49 
18,34 
18,01 
21,96 

0,002 
 
0,001 
0,000 
000, 
000, 

  0,48=معلمل ااردبلط الظتعلص 
  = 0,234معلمل التحليل 
  = (0,01) معناليأ منل ماتالح  35,8ابظأ )ي( لظعناليأ  ظالذج اا حلار 

لفظي محلصات اذات صالأ إقفلئبأ صبر االح  طلصحان هنلك اردبلط  تضح مر الجل ل الالصق ي

خالي امضلء  اآلدبأ)خالي امضلء هبئأ التلريس مر التغذيأ الظلدلق الالببأ و العزلأ و التن بظ 

 و لالدب  اااقتلاظ كأقل اصعلص   اا  لص العلط  رص ص ال عل الالببأ ( ال بئأ الظعل  أ مر 

رات محلصات الفظي التن بظ  اآلدبأ)م لذات صالأ إقفلئبأ صبر    الص اردبلط مكا  االح 

 جحي  و كظلط   كأقل اصعلص ااقتلاظ الالدب  اادفلل و  صمم اإلصارق العلبل (  اا  لص العل

 % مر التغبلات ف  متغبل اا  لص العلط   23ف  د ابل  محلصات الفظي التن بظ 

ظ اقتلامحلصات الفظي التن بظ   دبلل الظشلمل كأقل اصعلص ا كظل يظكر دالضبح العناأ صبر 

 (20مر خنل الجل ل رام ) الالدب  

 ( 20 ل ل رام )

  تلئا اا حلار الظتعلص للعناأ صبر الظتغبلات الظاتقلأ  الظتغبل التلص 

تغبل الظ
 التلص 

 الظتغبلات الظاتقلأ
معلمل 
 ااردبلط 

معلمل 
اا حلار صبتل 

B 
T 

ماتالى 
 الظعناليأ 

دبلل 
 الظشلمل  

خااااالي امضاااالء ال بئااااأ الظعل  ااااأ ماااار   -
 التغذيأ الظلدلق الالببأ .

 م لرات اادفلل . -
 صمم اإلصارق العلبل . -
 العزلأ . -
خالي امضالء ال بئاأ الظعل  اأ مار رص ص  -

 الالببأ . ال عل 

0,63* 
 

-0,67* 
-0,81* 

0,72** 
0,54* 

0,761 
 

-0,743 
-0,865 

0,623 
0,886 

16,35 
 
15,96 
19,74 
15,45 
20,82 

0,001 
 
0,002 
0,000 
002, 
000, 

  =0,68معلمل ااردبلط الظتعلص 

  = 0,462معلمل التحليل 
  = (0,01) معناليأ منل ماتالح  33,9ابظأ )ي( لظعناليأ  ظالذج اا حلار 

لفظي محلصات اذات صالأ إقفلئبأ صبر طلصح االح ان هنلك اردبلط  يتضح مر الجل ل الالصق 

ي أ و خالمر التغذيأ الظلدلق الالببأ و العزل ال بئأ الظعل  أالتن بظ  اآلدبأ)خالي امضلء 

 و لالدب  لاظ اامضلء ال بئأ الظعل  أ مر رص ص ال عل الالببأ (  دبلل الظشلمل كأقل اصعلص ااقت

رات محلصات الفظي التن بظ  اآلدبأ)م لذات صالأ إقفلئبأ صبر   الص اردبلط مكا  االح  

ات حي محلصظل  جلمل كأقل اصعلص ااقتلاظ الالدب  و كاادفلل و  صمم اإلصارق العلبل (  دبلل الظش

 % مر التغبلات ف  متغبل دبلل الظشلمل .46الفظي التن بظ  ف  د ابل 

صعلص محلصات الفظي التن بظ   ضعف اا جلز الشخف  كأقل ا أ صبركظل يظكر دالضبح العنا 

 (21مر خنل الجل ل رام ) ااقتلاظ الالدب  
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 ( 21 ل ل رام )

  تلئا اا حلار الظتعلص للعناأ صبر الظتغبلات الظاتقلأ  الظتغبل التلص 

الظتغبل 
 التلص 

 الظتغبلات الظاتقلأ
معلمل 
 ااردبلط

معلمل 
 اا حلار صبتل

B 
T 

ماتالى 
 الظعناليأ 

ضعف 
اا جلز 

 الشخف    

خااااالي امضاااالء ال بئااااأ الظعل  ااااأ ماااار   -
 التغذيأ الظلدلق الالببأ .

 م لرات اادفلل . -
 صمم اإلصارق العلبل . -
 العزلأ . -
خالي امضلء ال بئاأ الظعل  اأ مار رص ص  -

 ال عل الالببأ . 

0,42* 
 

-0,54* 
-0,61* 

0,66** 
0,48* 

0,436 
 

-0,653 
-0,678 

0,842 
0,784 

13,53 
 
14,95 
16,65 
20,81 
17,54 

0,003 
 
0,002 
0,000 
000, 
000, 

  = 0,54معلمل ااردبلط الظتعلص 

  = 0,292معلمل التحليل 
  = (0,01) معناليأ منل ماتالح  46,9ابظأ )ي( لظعناليأ  ظالذج اا حلار 

لفظي محلصات افلئبأ صبر ذات صالأ إقطلصح االح ان هنلك اردبلط   يتضح مر الجل ل الالصق

ي و خال العزلأخالي امضلء ال بئأ الظعل  أ مر التغذيأ الظلدلق الالببأ و التن بظ  اآلدبأ)

اظ اقتلاكأقل اصعلص   ضعف اا جلز الشخف امضلء ال بئأ الظعل  أ مر رص ص ال عل الالببأ ( 

فظي التن بظ  محلصات الذات صالأ إقفلئبأ صبر و    الص اردبلط مكا  االح  الالدب  

اظ اقتلاكأقل اصعلص   ضعف اا جلز الشخف اآلدبأ)م لرات اادفلل و  صمم اإلصارق العلبل ( 

 الالدب  .

ظ ااقتلامجتظعأ   اصعلص  محلصات الفظي التن بظ كظل يظكر دالضبح العناأ صبر    

 ( .22رام )مر خنل الجل ل  الالدب  

 ( 22 ل ل رام )

 للعناأ صبر الظتغبلات الظاتقلأ  الظتغبل التلص  تلئا اا حلار الظتعلص 

 الظتغبلات الظاتقلأ الظتغبل التلص 
معلمل 

 ااردبلط

معلمل اا حلار 

 Bصبتل 
T 

ماتالى 

 الظعناليأ 

 0,000 49,78 0,832 0,74 محلصات الفظي التن بظ    اصعلص ااقتلاظ الالدب  

 

ت محلصا ذات صالأ إقفلئبأ صبر  لاً  الحا طلصحان هنلك اردبلط  قبث يتضح مر الجل ل الالصق

تن بظ  زاص الفظي الو قبث كلظل مجتظعأ  ااقتلاظ الالدب  مجتظعأ   اصعلص  الفظي التن بظ 

 ي م .ماتالح ااقتلاظ الالدب   للزاص للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات 
 النتلئا  التالصبلت :  -14

 :  أد ث إل  مجظالمأ مر النتلئا دتظثل فبظل يدالصل البلقث مر خنل هذا البح

 امضالء ال بئااأ الظعل  اأ صجلمعااأ مليناأ الااالصات ارد الو مااتالح الفااظي التن بظا  لاالح (1)

 ( .3,94(  لإل لث )3,82قبث صلغ للذكالر )

  ااالص اخااتني ذ  صالااأ إقفاالئبأ فاا  ماااتالح الفااظي التن بظاا  لاالح امضاالء ال بئااأ  (2)

 مالص  وو  الار و  اللر اأ العلظباأ  فقل اختني النالو  الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

  سنالات الخبلق ف  الجلمعأ .

ماااتالح الفااظي التن بظاا  لاالح امضاالء ال بئااأ الظعل  ااأ صجلمعااأ ملينااأ الااالصات الااذير  (3)

( و 3,81و 3,67سانأ ملد اا  ) ابظاأ الالسااط الحااالص   35إلاا   25دتالا ح امظاالرهم صابر 

لاالح امضالء ال بئااأ الظعل  اأ صجلمعااأ مليناأ الااالصات كظال ان مااتالح الفااظي التن بظا  

(و  اخباالاً فااإن 3,01ساانأ متالسااط ) ابظااأ الالسااط الحااالص   25الااذير دقاال امظاالرهم ماار 
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ماتالح الفظي التن بظ  للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات الذير دزيال 

 (.2,67سنأ منخ ض) ابظأ الالسط الحالص  35امظلرهم مر 

ظلرسبر اكبل مر ال صجلمعأ ملينأ الالصات الظعبلير الفظي التن بظ  للحماتالح  (4)

 صاتالظعبلير صجلمعأ ملينأ الال الفظي التن بظ  للحو قبث صلغ ماتالح  الظالملير

 ( .3,69(  للظلرسبر الظالملير )4,68هال )

ل ير دقماتالح الفظي التن بظ  للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات الذ (5)

و كظل ان ماتالح الفظي التن بظ  للح امضلء ال بئأ  ملد  سنالات  3خبلد م مر 

و  سنالات  متالسط 10-7الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات الذير دتل اح خبلد م صبر 

صات الال  اخبلاً فإن ماتالح الفظي التن بظ  للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ

 . لاً   ملد  سنالات  6-3 الذير دتلا ح خبلاد م صبر  سنالات 10الذير دزيل خبلد م مر 

نأ أ ملي  الص اختنفلت ذات صالأ إقفلئبأ صبر إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمع (6)

 الالصات  حال محلصات الفظي التن بظ  مأخالذق صشكل إ ظلل  و   حال كل متغبل مر

لل و ت اادفالالببأ و م لرا مر التغذيأ الظلدلق ال بئأ الظعل  أمضلء اخالي متغبلاد ل )

( مل  لالببأمر رص ص ال عل ا مضلء ال بئأ الظعل  أا العزلأ و خالي وصمم اإلصارق العلبل 

 و  الار و  اللر أ العلظبأ .قلهو  ذلك صلختني النالو 

نأ أ ملي  الص اختنفلت ذات صالأ إقفلئبأ صبر إصراكلت امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمع (7)

 لصات الفظي التن بظ  مأخالذق صشكل إ ظلل    حال صعض متغبلاد لالالصات  حال مح

ات لص سنال( مل  قلق ,  ذلك صلختني مالعزلأ وم لرات اادفلل و صمم اإلصارق العلبل )

ر ملصير الخلمأ ف  الجلمعأ ,  ملم   الص اختنفلت ذات صالأ اقفلئبأ فبظل يتعلق صظح

و لالببأامر التغذيأ الظلدلق  بئأ الظعل  أال مضلء اخالي محلصات الفظي التن بظ  هظل 

أ ف  صلختني ملص سنالات الخلم مر رص ص ال عل الالببأ مضلء ال بئأ الظعل  أاخالي 

 الجلمعأ .

لينأ امضلء ال بئأ الظعل  أ اإل لث صجلمعأ م ااقتلاظ الالدب   للحارد لو ماتالح  (8)

 ( .3,12لذكالر )( و ف  قبر صلغ الالسط منل ا4,36قبث صلغ الالسط ) الالصات

 امضلء ال بئأ ااقتلاظ الالدب   للح  الص اختني ذ  صالأ إقفلئبأ ف  ماتالح  (9)

  بلق ف فقل اختني النالو  الار و  ملص سنالات الخ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات

 الجلمعأ .
 ت الذيرماتالح ااقتلاظ الالدب   للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصا( 10)

ح سنأ ملد   و كظل ان ماتالح ااقتلاظ الالدب   لل 35إل   25دتلا ح امظلرهم صبر 

خ ض و سنأ من 25امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات الذير دقل امظلرهم مر 

ت لالصا اخبلاً فإن ماتالح الفظي التن بظ  للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ ا

 . سنأ ملد    لاً  35الذير دزيل امظلرهم مر 

 الصاتالظلرسبر الظالملير صجلمعأ ملينأ ال ااقتلاظ الالدب   للحارد لو ماتالح ( 11)

 ( .3,15( و ف  قبر صلغ الالسط منل الظعبلير )4,45قبث صلغ الالسط )

 ت الذيرماتالح ااقتلاظ الالدب   للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصا( 12)

سنالات منخ ض   متالسط و كظل ان ماتالح ااقتلاظ الالدب   للح  6دقل خبلد م مر 

الات سن 10-7امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات الذير دتلا ح خبلد م صبر 

ينأ عأ ململد   و  اخبلاً فإن ماتالح ااقتلاظ الالدب   للح امضلء ال بئأ الظعل  أ صجلم

 .ملد    لاً سنالات  10الالصات الذير دزيل خبلد م مر 

 )    محلصات الفظي التن بظ  اآلدبأذات صالأ إقفلئبأ صبر طلصح االح اردبلط    الص( 13)

مر التغذيأ الظلدلق الالببأ و العزلأ و خالي امضلء ال بئأ  ال بئأ الظعل  أخالي امضلء 
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   الص و  الظعل  أ مر رص ص ال عل الالببأ (  اا  لص العلط   كأقل اصعلص ااقتلاظ الالدب  

محلصات الفظي التن بظ  اآلدبأ)م لرات ذات صالأ إقفلئبأ صبر اردبلط مكا  االح 

 اادفلل و  صمم اإلصارق العلبل (  اا  لص العلط   كأقل اصعلص ااقتلاظ الالدب  .

محلصات الفظي التن بظ  ذات صالأ إقفلئبأ صبر طلصح االح اردبلط   الص ( 14)

ء ي امضلمر التغذيأ الظلدلق الالببأ و العزلأ و خال ل  أال بئأ الظعاآلدبأ)خالي امضلء 

و  ب  الالد ال بئأ الظعل  أ مر رص ص ال عل الالببأ (  دبلل الظشلمل كأقل اصعلص ااقتلاظ

م لرات محلصات الفظي التن بظ  اآلدبأ)ذات صالأ إقفلئبأ صبر    الص اردبلط مكا  االح 

 .لظشلمل كأقل اصعلص ااقتلاظ الالدب  اادفلل و  صمم اإلصارق العلبل (  دبلل ا

لظلدلق امر التغذيأ  ال بئأ الظعل  أطلصح متالسط لظتغبل )خالي امضلء اردبلط (    الص 15)

و خالي  محلصات الفظي التن بظ  اآلدبأ)العزلأذات صالأ إقفلئبأ صبر الالببأ (   االح 

علص الشخف  كأقل اص امضلء ال بئأ الظعل  أ مر رص ص ال عل الالببأ (  ضعف اا جلز

ي محلصات الفظذات صالأ إقفلئبأ صبر و    الص اردبلط مكا  االح  ااقتلاظ الالدب  

اظ ص ااقتلاصعل التن بظ  اآلدبأ)م لرات اادفلل و  صمم اإلصارق العلبل (  دبلل الظشلمل كأقل

 الالدب  .

 ظي التن بظ محلصات الفذات صالأ إقفلئبأ صبر  طلصح االح  لااردبلط (    الص 16)

مضلء امجتظعأ و قبث كلظل زاص الفظي التن بظ  للح  مجتظعأ   اصعلص ااقتلاظ الالدب  

 ال بئأ الظعل  أ صجلمعأ ملينأ الالصات زاص ماتالح ااقتلاظ الالدب   للي م .
 إلااا  فااا  ضاااالء النتااالئا الاااالصقأ  عااالض فبظااال يلااا  دالصااابلت البحاااث  التااا  يظكااار دفااانب  ل   

مااااتالح صكب بااأ خ اااض دتعلااق صللجل اااب ااكاالصيظ  و صبنظااال دتعلااق الثل باااأ  مجظااالمتبر : اا لااا 
 .  خ ض الفظي التن بظ   زيلصق الفالت التن بظ مر خنل  الالدب   ااقتلاظ

 ا ا : دالصبلت دتعلق صللجل ب ااكلصيظ  : 
فا  دال   االص خلاط  مالم  الفاظي التن بظا   ااقتالاظ الاالدب  دعظبق ال  ام صظالضاالملت ( 1)

ااصعالص  الظختل اأو كظال ا اه ا يال ال اد الظ صابر البالقثبر إلا  اآلن ملا  م اصعالصه م اضح ل اف م 
 . مااسلسبأ ل 

فالاابأو  ذلاك لقبالس ( 2)  دب  مااتالح ااقتالاظ الاالدفظبم مقليبس دتظت  صللثقأ/ الثبالت  الظ 
ببأ لصباأ  الاالف  كٍل مر الظن ظلت الحكالمبأ  الظن ظالت الخلصاأ؛ ص الي دحليال التطاالرات اإليج

أ فا  ف  هاذا الظااتالى صشاكٍل ص رحو  صللتالل ؛ ادخالذ القالارات التعزيزياأ  التفاحبحبأ الظنلساب
 الالاي الظنلسب.

فالاابأو  ذلاك لقبالس ( 3) ت محالصات الفاظي  الفاالدفظبم مقليبس دتظتا  صللثقاأ/ الثبالت  الظ 
جلصباأ دحليال متغبلاد ال اإليف  كٍل مر الظن ظلت الحكالمباأ  الظن ظالت الخلصاأو ص الي  التن بظ 

 .ملى الَحل مر آثلرهل  العظلالت  يلزم دعزيزهلو  الالببأ الت  يجب 
 صخ ض الفظي التن بظ   زيالصق الفاالت التن بظا  فا  الجلمعالت الظفاليأضل رق ااهتظلم (4)

 امضلء ال بئأ الظعل  أ . ااقتلاظ الالدب  لظل ل ل مر دأثبلات ايجلصبأ لخ ض 
 :   ااقتلاظ الالدب   الفظي التن بظ صخ ض ماتالح بلت دتعلق ثل بل : دالص

يتناال ل البلقااث التالصاابلت التاا  امكاار التالصاال إلب اال ماا  ماالض هااذه التالصاابلت  مجلل اال 
  فا متطلبلت دن بذهل  الظائالل مر دن بذهل ف  شكل خطاأ مظال دن بذياأ ملا  النحاال الظبابر 

 ( .23الجل ل رام )
 (23 ل ل رام )

 ماتالح الفظي التن بظ   ااقتلاظ الالدب  يأ الظقتلقأ لخ ض الخطأ التن بذ

مجلل 

 التالصبأ

 الظائالل مر التن بذ متطلبلت التن بذ التالصبأ
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خ ض  -1

خالي امضلء 

ال بئأ 

مر  الظعل  أ

التغذيأ 

الظلدلق 

 الالببأ 

 

 

 

 اللمم اا تظلم   ذلك مر خنل دالفبل   -1/1

أ امضلء هبئزيلصق التلاصط اا تظلم  صبر 

مر خنل صلاما  التلريس  ال بئأ الظعل  أ

 الت  اللمليأ اا تظلمبأ )اللقنت / الظفليف( 

 جلمعأ .دعل فلصأ لتحابر  ال العنالت صاخل ال

  ضالح اص ار امضلء هبئأ التلريس و -1/2

مضال هبئأ  ضـــالح ص ر  م لم قبث ان 

مظل يؤصح اصلللاقأ  أيؤصح إلى إقالس التلريس 

  نلسق ا  التالازن صبر الل ر اللسظالت إل  زيلصق

 .   الل ر الظتالا 
زيلصق  ابأ مشلركأ امضلء هبئأ التلريس  -1/3

إشلاك ف  مظلبأ ادخلذ القلارات و قبث يؤصح 
ف   ض  اهلاي  اضحأ  امضلء هبئأ التلريس

إل  ارد لو التزام م صأصاء اا شطأ للعظل 
لتحقبق هذه ااهلاي  يزيل مر  ابأ  أالظطلالص

مظل يؤصح إلى دقليظ م  اامظلللركت م ف  مش
لآلراء  اااتلاقلت الت  دخص اضليل  مشكنت 

 .العظل

  ص رات دلريببأ

صاخلبأ  خلر بأ   ر( 

مضلء هبئأ مظل ا

صتحليل خلصأ  التلريس

ااص ار  الظشلركأ ف  

 مظلبأ ادخلذ القلارات .

  رقنت  مفليف

لخلق  ال مر العنالت 

 الجبلق صبر امضلء هبئأ

التلريس  ال بئأ 

 الظعل  أ .

 

  ملكز دنظبأ الرات

امضلء هبئأ التلريس 

 صللجلمعأ .

 . مجلس الجلمعأ 

  مجللس الكلبلت

  الظعلهل صللجلمعأ .

  لصح امضلء هبئأ 

 .التلريس صللجلمعأ 

 

 

 

 

 

 

دحابر  -2

م لرات 

اادفلل ف  

  الجلمعأ 

 

 

 

 زيلصق ماتالح الش لفبأ اإلصاريأ   -2/1

نالات ادفلل م تالقأ صبر الجلمعأ صنلء ا  -2/2

 .    امضلء هبئأ التلريس  ال بئأ الظعل  أ ص ل

خلق ثقلفأ دن بظبأ دعتظل مل  دنظبأ   -2/3

 .م لرات اادفلل 

دقلبل الظخلطل الظلدبطأ صتلا ل اآلراء    -2/4

 اافكلر ف  الجلمعأ .

التكلمل  التنابق صبر اإلصارات  اااالم  -2/5

أ صظل يالفل انالات ادفلل  بلق العلظبأ الظختل 

 . فعللأ 

  ص رات دلريببأ

صاخلبأ  خلر بأ   ر( 

امضلء هبئأ مظل 

التلريس  ال بئأ 

صزيلصق خلصأ  الظعل  أ

 ماتالح الش لفبأ اإلصاريأ

. 

  مقل ا تظلو ش لح

يضم  ظب  امضلء هبئأ 

التلريس  امضلء ال بئأ 

 الظعل  أ صللجلمعأ 

  ملكز دنظبأ الرات

لتلريس امضلء هبئأ ا

 . صللجلمعأ

 . مجلس الجلمعأ 

  مجللس الكلبلت

  الظعلهل صللجلمعأ .

  مليل مشل و   م

 دكناللال بل الظعلالملت 

. 

صمم  -3

 اإلصارق العلبل

  صللجلمعأ 

 

امضلء هبئأ التلريس صمم  دعزيز شعالر   -3/1

أ  ال بئأ الظعل  أ صحليأ دلا ل اافكلر الظلدبط

 صقضليل العظل ف  الجلمعأ .

ق الثقأ الظتبلصلأ صبر اإلصارصنلء  دنظبأ   -3/2

العلبل صللجلمعأ  امضلء هبئأ التلريس  ال بئأ 

 الظعل  أ ص ل .

إملصق الن ل ف  آلبلت دعببر رؤسلء   -3/3

اااالم   كنء  مظلاء الكلبلت و صحبث يضظر 

اختبلر امضلء هبئأ التلريس الذير للي م 

يأ  دظكبر ادجلهلت ايجلصبأ  حال الش لفبأ اإلصار

 العلملبر .

  ص رات دلريببأ

صاخلبأ  خلر بأ   ر( 

امضلء هبئأ مظل 

التلريس  ال بئأ 

خلصأ  الظعل  أ

صللثقأالتن بظبأو 

 صللفظي  الفالت 

 . التن بظ 

  دشكبل لجنأ مر

امضلء هبئأ التلريس 

 صكلبأ التجلرق إلملصق

  ملكز دنظبأ الرات

امضلء هبئأ التلريس 

 . صللجلمعأ

 . مجلس الجلمعأ 

  مجللس الكلبلت

  الظعلهل صللجلمعأ .

 . امبر ملم الجلمعأ 
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إملصق هبكلأ ال بكل التن بظ  للجلمعأ  -3/4

صشكل يضظر قليأ دقليم اآلراء  الظقتلقلت 

 الالصالل صا اللأ ال  الظعلالملت و  ا ت لج 

 سبلسأ البلب الظ تالح .

إلحلظ مظلاء   كنء الكلبلت  رؤسلء  -3/5

اااالم صبلاما دلريببأ قالل اسللبب القبلصق 

أ دح بز امضلء هبئأ التلريس الحليثأ  كب ب

 ال بئأ الظعل  أ مل  الكنم  التعببل مر 

 .   لت   لهم

هبكلأ ال بكل التن بظ  

 للجلمعأ .

  ض  االامل محلصق 

  اضحأ اختبلر  

رؤسلء اااالم   كنء 

 . مظلاء الكلبلت

خ ض  -4

العزلأ 

الظال الصق 

امضلء للح 

أ ال بئ

  الظعل  أ 

كال الحل ز الن ا  للح امضلء ال بئأ   -4/1

 .الظعل  أ 

 امضلء ال بئأ الظعل  أصنلء  دنظبأ شعالر  -4/2

 .صللت لؤل صشأن ااقلاث الظاتقبلبأ 

 امضلء ال بئأ الظعل  أصنلء  دنظبأ شعالر  -4/3

لر دخلج  ماتبل م صأن ااقلاث الظتعلقأ صعظل م 

  ه ل ل.مر  طلظ الظالر الذح قلص

امضلء ال بئأ صمم   دعزيز شعالر  -4/4

صأهظبت م  اهظبأ ص رهم صاخل الكلبلت  الظعل  أ

 الت  يعظلالن ص ل .

  ص رات دلريببأ

صاخلبأ  خلر بأ   ر( 

امضلء ال بئأ مظل 

صزرو خلصأ الظعل  أ 

 الت لؤل .

   دشكبل لجنأ مل

ماتالح الجلمعأ للن ل 

ف  د لظلت امضلء 

خلصأ ال بئأ الظعل  أ  ال

صلسلئل الظل اتبل 

 اللكتالراه الخلصأ ص م 

 طليقأ دعلمل الظشلفبر 

 مع م .

  ملكز دنظبأ الرات

امضلء هبئأ التلريس 

 . صللجلمعأ

 . مجلس الجلمعأ 

  مجللس الكلبلت

  الظعلهل صللجلمعأ .

 

خ ض  -5

خالي امضلء 

ال بئأ 

الظعل  أ مر 

رص ص ال عل 

 الالببأ 

 

التعلمنت دلسبخ ملالأ اإل لاءات   -5/1

 كظبلصئ قلكظأ للعظل الجلمع  .

دخفبص آلبلت دلمم سلالك التعببل  -5/2

  الكنم للح امضلء ال بئأ الظعل  أ ف  الجلمعأ

مثل صنلصيق اااتلاقلت  الشكل ح  الظنتليلت 

 الت لملبأ 

دح بز امضلء ال بئأ الظعل  أ مل   -5/3

 الحليث  دقليم اآلراء  الظقتلقلت .

س ثقلفأ دن بظبأ دالمل مل  صنلء  غل -5/4

 خلق منلخ الحليأ ف  التعببل مر اآلراء .

  ص رات دلريببأ

صاخلبأ  خلر بأ   ر( 

مضلء ال بئأ مظل ا

الظعل  أ خلصأ 

صللظشلركأ ف  مظلبأ 

ادخلذ القلارات و  العلالأ 

 التن بظبأ 

  رقنت  مفليف

لخلق  ال مر العنالت 

الجبلق صبر امضلء هبئأ 

أ التلريس  ال بئ

 الظعل  أ 

  مقل ا تظلو ش لح

يضم  ظب  امضلء هبئأ 

التلريس  امضلء ال بئأ 

 .الظعل  أ صللجلمعأ

  ملكز دنظبأ الرات

امضلء هبئأ التلريس 

 . صللجلمعأ

 . مجلس الجلمعأ 

  مجللس الكلبلت

  الظعلهل صللجلمعأ .

  لئب رئبس الجلمعأ 

لللراسلت العلبل 

  البحالث 
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 البحالث الظاتقبلبأ:  -15

 ل ب  رلبل مق ااهتظلم  اللراسأ  التحمر الظجلات الت  دَاتح   اً اد لت  تلئا هذا البحث ملص
بر صعلق اضليل قباليأ.  مر اهم هذه القضليل  اضبأ  –بلقَث مر    أ   ل ال –البلقثبر  الُظ تظ  

 الدب   .ال ااقتلاظو  اضبأ  الفظي التن بظ 
 :      صللفظي التن بظ البحالث الظاتقبلبأ الظتعلقأ  -15/1

خ ض  -6

 اا  لص العلط  

امضلء  ح لل

 ال بئأ الظعل  أ

دقلبل اامبلء الظلقلق مل  ملدق امضلء  -6/1

 . ال بئأ الظعل  أ

دالزي  الظ لم  الالا بلت  فقل امكل بلت  -6/2

  امضلء ال بئأ الظعل  أ .

ابلم مضال ال بئأ الظعل  أ صظظلرسأ  -6/3

 التظلرير الليلضأ لظلق  فف سلمأ يالمبلً.

  أ ان يعلي اصل لكل مضال هبئأ معل -6/4

قل صه  إمكل بلده ف  دحظل اامالر و  ا دحظل 

   اك اكثل مظل دطبق .

  إ شلء ملكز للمليأ

الظبلمبر  الظبتكلير مر 

امضلء هبئأ التلريس 

 امضلء ال بئأ الظعل  أ 

 صللجلمعأ .

  ص رات دلريببأ

صاخلبأ  خلر بأ   ر( 

مضلء ال بئأ مظل ا

الظعل  أ خلصأ صللت بئأ 

تعلمل م  الن ابأ  ال

 ضغالط العظل 

  ملكز دنظبأ الرات

امضلء هبئأ التلريس 

 صللجلمعأ .

  مجلس الجلمعأ 

  مجللس الكلبلت

  الظعلهل صللجلمعأ .

  لئب رئبس الجلمعأ 

لللراسلت العلبل 

  البحالث

القضلء مل   -7

 دبلل الظشلمل 

منل امضلء 

 ال بئأ الظعل  أ

 

دالصبف  اضح  محلص امضلء ال بئأ  -7/1

  أ .الظعل 

دنف  التعلرض صبر الظ لم الظالكله ال   -7/2

 امضلء ال بئأ الظعل  أ .

دشجب  فلص التعلم  التطاليل امضلء  -7/3

 ال بئأ الظعل  أ .

ادأكبل مل  ااهتظلم صظفللح امضلء  -7/4

ال بئأ الظعل  أ  ململق الجالا ب اإل ال بأ 

  الشخفبأ ل م .

  ص رات دلريببأ

صاخلبأ  خلر بأ   ر( 

مضلء ال بئأ ظل ام

الظعل  أ خلصأ صللتعلم 

 التن بظ  

  مقل ا تظلو ش لح

صبر رئبس الجلمعأ 

  لئب رئبس الجلمعأ 

لللراسلت العلبل  البحالث 

 امضلء ال بئأ الظعل  أ 

لظنلاشأ مشلكل م  العظل 

 مل  قل ل  

  ملكز دنظبأ الرات

امضلء هبئأ التلريس 

 صللجلمعأ .

  مجلس الجلمعأ 

 مجللس الكلبلت 

  الظعلهل صللجلمعأ .

  لئب رئبس الجلمعأ 

لللراسلت العلبل 

  البحالث 

رف  ماتالح  -8

اا جلز 

للح الشخف  

امضلء ال بئأ 

 الظعل  أ 

دحابر   لم اا الر  الحالافز الخلص  -8/1

 صأمضلء ال بئأ الظعل  أ .

دالفبل الر منلسب مر الحليأ  الالطأ  -8/2

 . الظشلركأ ف  مظلبأ ادخلذ القلارات 

زيلصق معلل ا تل بأ مضال ال بئأ الظعل  أ  -8/3

. 

 

 

  ص رات دلريببأ

صاخلبأ  خلر بأ   ر( 

مضلء ال بئأ مظل ا

الظعل  أ خلصأ صكب بأ 

زيلصق اا تل بأ الشخفبأ 

 الظشلركأ ف  ادخلذ 

 القلارات .

  ملكز دنظبأ الرات

امضلء هبئأ التلريس 

 صللجلمعأ .

  مجلس الجلمعأ 

  مجللس الكلبلت

 علهل صللجلمعأ . الظ
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  ف  الظن ظلت الفنلمبأ . محلصات الفظي التن بظ  دقببم ابلس 

 الفالت التن بظ  ف  دلمبم القلرق التنلفابأ الظاتلامأ  ص ر . 
 . محلصات الفظي التن بظ  للح امضلء هبئأ التلريس صللجلمعلت الظفليأ 

  ف  دلمبم سلالكبلت الظالاطنأ التن بظبأ . تن بظ الفالت الص ر  
  :     الالدب    صلاقتلاظالبحالث الظاتقبلبأ الظتعلقأ  -15/2

   الالدب   ف  الظن ظلت الفنلمبأ .ااقتلاظ محلصات 
 ف  خ ض ماتالح ااقتلاظ الالدب   . ص ر العلالأ التن بظبأ 

    ر صللجلمعلت الظفليأ للعلملب مل  ااصاء التن بظ  اثل ااقتلاظ الالدب . 
 الظلا   : -16     

 الظلا   العلصبأ : -16/1

(و دلهلق ااقتلاظ الالدب   للح الظاالد بر ااصاريابر 2010اصال ماعالصو سظلهل مالم مبلص)  (1)

العاالملبر فاا   زارق التلصبااأ  التعلاابم العاالل  صقطاالو غاازق : اساابلص ل  كب بااأ من  اال و رسااللأ 

 التجلرقو الجلمعأ ااسنمبأ و غزق . مل اتبل غبل منشالرق و كلبأ

(و صحااالث التااااليق: اسااللبب القباالس  التحلباال  اختباالر 2016) إصريااس و ثلصااي مباال الاالقظر (2)

 ال ل ضو اللار الجلمعبأو اإلسكنلريأ. 

 –( و اثاال الفااظي التن بظاا  ملااى ملاقاال صاان  القاالار 2015الشاالطل و ماابنص محظاال ماابنص ) (3)

باأ  لمعاأ سالت صلبببالو رساللأ مل ااتبل غبال منشاالرق و كل صراسأ دطببقبأ ملى العلملبر فا 

  لمعأ الظنفالرق . –التجلرق 

ر صر أ (و اثل الحل مر ااقتلاظ الالدب   مل  دحاب2016الشل ح و مبلصق محظل اصلاهبم ) (4)

 معأ انلقو  لاالتزام التن بظ  : صراسأ مبلا بأ و رسللأ مل اتبل غبل منشالرق و كلبأ التجلرق

 الااليس.

ظائاللبأ ( و مالا  أ ااقتلاظ الالدب   : حال  ظالذج مقتلح ل2016شعنن و ف ل صر اقظل )ال (5)

 و اصليل .65و العلص 32ال لص  القبلصق و الظجلأ العلصبأ لللراسلت اامنبأ  التلريب و مجلل 

( و ماااتالح الفااظي التن بظاا  لاالح القباالصات اإلصاريااأ 2007الشااالاصكأ و مااالي مبلرصااه ) (6)

لظشالركأ الجلمعلت اارص بأ العلماأ  مناتاه صاللالاء التن بظا  للظلؤ سابر  ا ااكلصيظبأ ف  

العلبال  ف  صن  القلارات التن بظبأ و رسللأ مل اتبل غبل منشالرق و كلبأ اللراسلت التلصالياأ

 و  لمعأ مظلن العلصبأ لللراسلت العلبل .

صاء  الحاالافز ملاى اا(و " اثال ملالاأ ا  ظاأ التعاليضالت 2009الزهلا ىو مبلهللا صر مطباه ) (7)

الااالدب ى للعااالملبر فاااى الظفااالري الااااعالصيأ "و مجلاااأ البحاااالث التجلرياااأ الظعلصااالقو كلباااأ 

 .اا لو ملحق العلص 23التجلرقو  لمعأ سالهلجو الظجلل 

 ( و محلصات صظي العلملبر مر اضليل العظل ال لماأ  ا عكالس2010الفبلغ و شالا  محظل ) (8)

ظ  ليالق طببقبأ مل  صنك التنظبأ  اائتظلن الزرام  و آفالذلك مل  اللضل الالدب   : صراسأ د

 و العلص الثللث  اللاص  . 22و كلبأ التجلرق  لمعأ الظنالفبأ و مجلل 

لباااأ ( و "محااالصات ثقاااأ العااالملبر صااالإلصارق العلبااال  دأثبلهااال ملاااى ال لم2005)------------- (9)

لظبأ, كلبأ اإلملرات"و الظجلأ العصراسأ دطببقبأ ملى اطلو البنالك صل لأ  -التن بظبأ الظلركأ 

 التجلرقو  لمعأ مبر شظسو العلص الثللثو ياللبال .

(و  اااا  ساالالك الفااظي التن بظاا  لاالح معلظاا  2016العلياال   و مالساا  مااالمل محظاال ) (10)

هال و الظلارس ااصتلائبأ صظحلف أ العلضبلت مار    اأ   الهم و مجلاأ التلصباأ و  لمعاأ ااز

 و الظجلل الثللث .168العلص 

ت ( و اثل الفظي التن بظ  مل  الظشلركأ ف  صن  القلارا2004ال لمالرح و مببل قظالص ) (11)

أ صراساااأ قللاااأ و مؤدااأ للبحاااالث  اللراسااالت و العلاااالم اإل اااال ب –التن بظبااأ :  لمعاااأ مؤداااأ 

 و العلص الثل   .19 اا تظلمبأ و اارصن و الظجلل 
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ب   الدب   مل  ك الءق ااصاء الاالد( و دأثبل ااقتلاظ ال2015ال ضل  و خلف محظل مل  )  (12)

صبااأ و لظعلظاا   معلظاالت التلصبااأ الخلصااأ صل لااأ الكاليااي و مجلااأ القاالاءق  الظعلفااأ وكلبااأ التل

 و يال به .164 لمعأ مبر شظس و العلص 

بئأ ه(و محلصات سلالك الفظي التن بظ  للح امضلء 2015القل   و صللح مل  يعر هللا )  (13)

مجلأ  بأ وز  مناته صبعض الظتغبلات التن بظبأ  الليظالغلافالتلريس صجلمعأ الظلك مبلالعزي

 و ياللبال . 96ماتقبل التلصبأ العلصبأ و العلص 

اسأ ( اثل الفظي التن بظ  ف  مظلبأ صن  القلارات : صر2010ملل يلسبر )االظجلل  و  (14)

 ظلنممبلا بأ دحلبلبأ للظؤسالت العلمأ اارص بأ و رسللأ صكتالراه غبل منشالرق و لمعأ 

 العلصبأ لللراسلت العلصبأ .

 قأ القفبم ف (و اثل الظنلخ الالئل ف  الل ائل الحكالمبأ صظنط2014الالهبب  و مبلهللا محظل ) (15)

 ث .لثللالفظي التن بظ  و الظجلأ اارص بأ ف  إصارق اامظلل و الظجلل العلشل و العلص ا

لتن بظبأ صعلص العلالأ ا( و " اثل ا2012 الصهو مبلالظحار مبلالظحار؛ القفبىو منى محظل) (16)

 أ صراسأ دطببقبأ ملى العلملبر صقطلو البنالك صظحلف –الالدب ى  ااستغلاظملى ماتالى 

و 2لعلصااللا لبأ"و الظجلأ الظفليأ لللراسلت التجلريأو كلبأ التجلرقو  لمعأ الظنفالرقو 

 .36الظجلل 

لظلدبطأ ى التفلفلت ادأثبل العلالأ التن بظبأ مل ( و 2014خلبلو مفلم مبلال لصى ملى ) (17)

كلبأ  "و مجلأ البحالث التجلريأوالظلرسبر صللظلارس الظفليأصللتطببق ملى  –صنبأ العظل 

 التجلرقو  لمعأ الزالزيقو العلص الثل  .

 (و الفظي ااسلس  مناته صبعض العالامل الشخفبأ للح2014خلبل و مبنل مزت قنل ) (18)

 التلصبأ و  لمعأ ك لالشبخ .الز  بر و رسللأ مل اتبل غبل منشالرق و كلبأ 

لفبأ ( و اثل ااقتلاظ الالدب   لظقلم  الخلملت الظف2014ص يلار و محظالص محظل مالض)  (19)

الظجلأ  مل  اا احلب الالدب   : صراسأ دطببقبأ مل  الظفلري التجلريأ ف  منطقأ القفبم و

 ل .اا  لعلصكلبأ التجلرق و  لمعأ مبر شظسو االعلظبأ لناتفلص  التجلرق و 

عناأ ( و "ال2013ريلنو ملصل ريلن محظل؛ ملىو  لصيأ امبر محظل؛ الحبشىو محظل  لصى) (20)

لى طببق مصراسأ مبلا بأ صللت –صبر العلالأ التن بظبأ  اشكلل ااستقالاء صاخل مكلن العظل 

عأ الظظلضلت العلمنت صظاتش بلت  لمعأ اسبالط"و الظجلأ العلظبأو كلبأ التجلرقو  لم

 .55ص اسبالطو العل

ملبر (و اثل محلصات الفظي التن بظ  مل  ادجلهلت العل2014ز لد  و   لل محظل رصب  ) (21)

 والرق  حال التغببل : صراسأ دطببقبأ مل  ماتش بلت  لمعأ طنطل و رسللأ مل اتبل غبل منش

 كلبأ التجلرق و  لمعأ طنطل 

لت  أ صبر شلك( و سلالك الفظي التن بظ  : صراسأ مقلر2012سلبم و اقظل مبلالانم  ) (22)

لرق و لتجكلبأ ا اطلو اامظلل العلم  الخلص ف  مفل و الظجلأ العلظبأ لناتفلص  التجلرق و

  لمعأ مبر شظسو العلص الثللث .

ل سلبظلن و محظل  نل صليق    جم و مبلالحكبم اقظال رصبا    النجالرو قظباله محظال محظا (23)

الظتغبالات بر اصعلص ااقتلاظ الاالدب    ( و العناأ ص2014الابل قلمل ) إيظلنصل ح   ال لر و 

ظجلاأ التن بظبأ : صراسأ دطببقبأ مل  معل    امضلء هبئأ التلريس ف   لمعأ الظنفالرقو ال

 لاص  .و العلص ال38الظفليأ لللراسلت التجلريأ و كلبأ التجلرق و  لمعأ الظنفالرق و مجلل 

ااااأ صااابر   اااخ الفااالفلق ( و العن2012صاااللح و سااالمل غااال م  الحبااالل  و سااانليأ مااال ان ) (24)

  الفظي التن بظا  : صراساأ دحلبلباأ آلراء مبناأ مار ماالد    لمعاأ الظالصال و مجلاأ دنظباأ

 .109و العلص 34اللافلير و الظجلل 
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لظ العظل (و " اثل إصراك العلالأ التن بظبأ ملى فعللبأ ف2004صليقو محظل  نل سلبظلن ) (25)

كلبأ  لريأونلملت الل لبأ"و مجلأ البحالث التجصللتطببق ملى شلكلت اطلو اامظلل العلم للف –

 .2004و 1التجلرقو  لمعأ الزالزيقو العلص

قتبل لت (و ماتالح ااقتلاظ الن ا  للح ملص  ااط لل ذ ح اا2007مبلالحلبم و خلبل  )  (26)

 الخلصأ و مجلأ كلبأ ااصاب و  لمعأ صل   و الجزائل و العلص الالص   الثنثالن .

ارات (و اثل الفظي التن بظ  مل  فعللبأ القل2015اقظل إصلاهبم ) مبلال لصح و امبلق (27)

بل غتبل اإلصاريأ صللتطببق مل  مليليأ التلصبأ  التعلبم صظحلف أ اللا لبأ و رسللأ مل ا

 منشالرق و كلبأ التجلرق و  لمعأ الظنفالرق .

ف   لهل(و اسبلب الفظي التن بظ   اث2016  قابرو د ل  لصل )مبالص و زينب مبلاللازظ  (28)

 اصاء العلملبر و كلبأ اإلصارق  اااتفلص و لمعأ صلصل و العلاظ .

دب   ( و دأثبل ااقتلاظ الال2015مظل و شلير اقظل ف ظ    رفلم  و مظل ح مبلالعزيز) (29)

ق راس الظلل البشلح: صراسأ مبلا بأ مل  الظاتش بلت الحكالمبأ صظحلف ت  القلهل مل 

 .اللاص   لعلصاص  التجلرق و كلبأ التجلرق و  لمعأ مبر شظسو  الجبزق و الظجلأ العلظبأ لناتفل

الظلرك  ( و اثل الفظي التن بظ  مل  ااستعلاص التن بظ 2015مبا  و اقظل الابل اقظل ) (30)

 رق  لمعألتجلاللتغببل ااستلادبج  : صراسأ دطببقبأ و مجلأ البحالث الظللبأ  التجلريأ و كلبأ 

 صالرسعبل و العلص الثللث .

( و العنااااأ صااابر ااقتااالاظ الاااالدب   2015م و محظااال قظااازق   يالساااف و لباااث ملااا  )كااالد (31)

 الاااالالك العااال ا   فااا  مكااالن العظااال : صراساااأ دطببقباااأ فااا  ماتشااا بلت محلف اااأ كااالصنءو 

 منشالرات الظن ظأ العلصبأ للتنظبأ اإلصاريأ و  لمعأ الل ل العلصبأ .

ظباأ ب   مل  سلالك الظالاطنأ التن ب( و دأثبل ااقتلاظ الالد2016محظل و هبه محظل مل  ) (32)

ظس شا: صراسأ دطببقبأ مقلر أ مل  الظاتش بلت الجلمعبأ و مجلأ فكل  إصلاو و  لمعأ مابر 

 و ملرس .99و الظجلل 

ااأ ( و النظط الالالك  للعلملبر كظتغبل  سبط فا  العن2012محظالص و  ب لن مبلاللقظر )  (33)

  ال لقفاابر فاا  مفاالحأ الضاالائب ملاا  صاابر الحااالافز  ااقتاالاظ الااالدب   : صااللتطببق ملاا

 س.رسللأ مل اتبل غبل منشالرق و كلبأ التجلرق و  لمعأ مبر شظو  صلإلسكنلريأالظببعلت 

( و اا تظاالء التن بظاا  كظتغباال  ساابط فاا  العناااأ صاابر 2011محظااالص و ساالل  ساابل ملاا  ) (34)

لو العااالم ااقتاالاظ الاااالدب    الااالالكبلت اا ااااحلصبأ : صراساااأ مبلا بااأ ملااا  شاالكلت القطااا

 للبتل ل و رسللأ مل اتبل غبل منشالرق و كلبأ التجلرق و  لمعأ مبر شظس .

بأ (و دلهلق الفظي التن بظ  صللظؤسالت العظالم2016صالمنقلر   امبر و  اصح ) ملاصو (35)

يأ و تفلصالجزائليأ : صراسأ مبلا بأ صظؤساأ ادفلات الجزائل صظلينأ منلصأ و مجلأ رؤح اا

 .العلشل  لعلصصيأ  التجلريأ  ملالم التاببل و  لمعأ الالاصح و الجزائل و اكلبأ العلالم اااتفل
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