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أسايٝب املعا١ًَ ايٛايد١ٜ ٚأثسٖا ع٢ً جٛد٠ احلٝا٠ يد٣ ع١ٓٝ َٔ 
 ٠ ) دزاس١ تطبٝك١ٝ (األسس يف َد١ٜٓ جد

 صغز سغني ايٝٛبٞ أ. 

 غار٠ عًطإ احلضبٞأ. 

 باسجات َادغتري بكغِ عًِ االدتُاع ٚاخلز١َ االدتُاع١ٝ 

 ن١ًٝ اآلراب ٚايعًّٛ اإلْغا١ْٝ

 داَع١ املًو عبز ايعظٜظ ظزٙ باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ 

 ر/ إزلٞ سضٜضٟ :  إؽضاف

 أعتاس َغاعز عًِ االدتُاع ظاَع١ املًو عبز ايعظٜظ

  املشتدًص: 
تهععععـدراسـكاهعععع راذت سلعععع رىل رراسة ُععععدرىل راسوععععة راسوعععع وـةر   عععع ؿردعععع ؿةراذتلعععع ةر ردعععع ؿةررر

ادتع ؿةرا هعل  رلرسعـألرا هعلريراـ دع ردعـةررتراةع رتهعـدرررررررررر–ادتع ؿةرا ا ؿيلع رررر-ارتعـا  ر
ا راسة لدرعلىراسوة راسو وـةر ه سلبرامل  ال راس اسـ  رسـألرا هلريراـ دع ردعـةر را هعل  رررر

اسـيقلاطيرلر.رواقسكرراسكٌفرعنراعـألراس ققع راتكتط طلع ر ع رررررر–املةو هدرر–يرا وت قلاط
اسـيقلاطيرلر.ورأ   ؿرد ؿةراذتل ةر رر–املةو هدرر–أه سلبرامل  ال راس اسـ  ر را هل  راملةولطر

ادتععع ؿةرا هعععل  لر.روراهعععةؼـااراسط سجةععع  راملعععدهررررر–ادتععع ؿةرا ا ؿيلععع ررر-دععع ؿةرارتعععـا  ر
موزرومودع روراهعةؼـاارررر170د راسـكاه ر راس اسـ نريراـ دع ردعـةرلرو لعدرععـؿه ررررراس ُفيرواس ل

اسط سجة  رأؿاةراتهةطل  ر ردع ؿةراذتلع ةرترأهع سلبرامل  الع راس اسـ ع رلراععـاؿراسط سجةع  روىلؿػ  ع ررررررررر
ث رحتللدراسدة وررورا ناراه رنة ورراسـكاه رر:رترت دعـررعلو ررررSPSSىل راسدلن ارراإلسِ وير

لريراة هط  راهةذ    رأرلاؿراس لدع رسع  رررα≤ر(0.05س رىلسِ ول رعدـراوة ألراسـتس رفا رؿت
أهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رت ععنألرسلةععة،رلا ر ادتععدىتراس ةععلتراؤهلععكراس لةععيتراؤهععدرًععل ككررر
اس لةيترعـؿرا  د ءترؿػدرا هلةترنع  راملهدع ترقطع  راملهدع راسعلرأعةعدر هع تراهدع رًعل كراذتلع ةتررررررررررر

د راسلر  ةدر ه رًل كراذتل ةلرترهد كررلو رفا رؿتس رىلسِ ول رعدـراوة ألراسـتس رقط  رامله
لريراة هعط  راهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهع سلبرامل  العع راس اسـ عع رت ععنألرسةعع ثرلرررα≤ر(0.05

اة،رلير وٓعراسوكنترسِ حلرممنرسـ ه رهكنرالكترسلحر ٌلعرا هل  راسعـي قلاطيرممعنررر
واععة،رلرنعع  راسوععكنترسلععحر ٌععلعرا هععل  راسععـي قلاطيريراتهععلراسععلرررسععـ ه راوعع انرالععكتر

متةلكرًق راوررلقلتروراتٔضرأ راسوة راسو وـةرا    ؿرد ؿةراذتل ةرسعـألرا هعلريراـ دع ردعـةررررر
%تراععقسكراتٔععضرا راسوععة راسوعع وـةريرأهعع سلبرامل  العع رررررر86تةةجععدريرادتعع ؿةرا هععل  ر دوععط رررر

%ترت دعـرعققع ررر57.1دـةرتةةجدريرا هعل  راسعـي قلاطير دوعط ررررراس اسـ  رسـألرا هلريراـ د 
طلؿ  رفا رؿتس رىلسِ ول ر  رأه سلبرامل  ال راس اسـ  رو  رد ؿةراذتل ةراكدرومجلعرا   ؿهع رر
املةةجلعع رير  ععـرادتعع ؿةراتهععل  رو  ععـرادتعع ؿةراتا ؿيلعع رو  ععـردعع ؿةرارتععـا  ترممعع ر  عع رانعع ررر

 راسـي قلاطيرالة را نارد ؿةراذتل ةرأرٔدرسـ ه .ورا نارانرالة راتط اراتهلةرا هل 
أهعع راسة ُععل  رعةععدر ععلااررتـك طلعع رسلرعععراوععة ألردعع ؿةراذتلعع ةراتا ؿيلعع رورارتععـا  رسععـألرررررررر
ا هععلريرامةةعععراسوعع  ؿيرترعةععدر ععلااررىلكًعع ؿ  ريرأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رسععـألرا هععلةريررررر

ملؼةِعع رترتكجلععفراذتةععق راإلعقالعع رامل دهعع رسل اسععـ نرامةةععراسوعع  ؿيراععنرقطععدرادتة لعع  رار
ررررررررررررسلرععععراوعععة ألروععععله ر  هععع سلبرامل  الععع راس اسـ ععع راسوععع   رترؿعععع رؿوكروهععع ودراإلععععق ر  ن اعهععع رررررر
ررررر راملقعلوءةروراملوعة ع رورامللولعع رلريرتدةلع روععيرا هععلةر طعل ري  عـرأهعع سلبرا ع الةه رسق دعع ءرررررررر

رانرارتـا  راملقـا ر  رانراس طنريرحتو رد ؿةرسل ته را هل  ر.رورالفل راتهةف ؿة
ررررررررررررررررررررررراسكلةعععععع  راملفة سلعععععع ر:رأهعععععع سلبرامل  العععععع راس اسـ عععععع رتردعععععع ؿةراذتلعععععع ةرترا هععععععلريراـ دعععععع ررررررررر

ردـة.
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Parental Approach Styles and its Impact on Life Quality of Family 
Sample in Jeddah: (Applicable Study on a Spouses Sample in Jeddah 

City, Saudi Community)    
Raghad H. Alyoubi & Ghada S. Al Harbi 
Supervised by:Dr. Enjee Hariri 

Abstract 
The current study aims to reach the dominant feature of the dimensions of 

quality of life  (Services, academic and family qualities ) in families in Jeddah, 
as well as to identify the dominant feature of parental approach styles in 
families in Jeddah (Autocratic, Permissive and Democrat styles). It also aims 
to reveal the extent of the correlation between parental approach style 
(Authoritarian, Permissive and Democrat styles) and the dimensions of quality 
of life (Services, academic and family qualities).The researchers adopted the 
descriptive method to accurately and systematically describe the study 
population. The study sample is made of a number of spouses from those live 
in Jeddah. The researchers used the questionnaire as an effective tool for data 
(live quality, parental approach styles) collection. The collected data, from 
170 spouses, is processed by applying the Statistical Package of The Social 
Sciences (SPSS) to get to the results.The most important results of the study 
were: there are no statistically significant differences at the level of 
significance (α ≤ 0.05) in the average responses of the respondents regarding 
the parental approach styles that attributable to the variables (gender, age, 
academic qualification, spouse’s qualification, number of children, family 
income, occupation type, occupation sector, spouse occupation, spouse 
occupation sector). There is statistically significant differences at the level of 
significance (α ≤ 0.05) in the average responses of the respondents regarding 
the parental approach styles that attributable to the variables (the variable of 
housing status, in favor of those with private housing, where the democratic 
style prevalent among those have owned house; whereas the house type 
variable, where the democrat style is prevalent among families that have their 
own apartment or villa). It is clear that the prevailing feature of life quality 
dimensions among families in Jeddah is represented in the family quality of 
86%, also it is clear that the prevailing feature in the parental approach styles 
in families in Jeddah is represented in the democratic style of 57.1%, there is 
a direct correlation of statistical significance among the parental approach 
styles and life quality as a whole and all it dimensions represented in the 
dimensions of family quality, academic quality and services quality, which 
means that the more the family adopt and follows the democratic style, the 
better the quality of life they have. The researchers recommended arranging 
and prepare of training programs to raise the families’ academic life and 
services qualities in Saudi society, prepare indicative programs in the 
parental approach styles for the family in Saudi society arranged by the 
specialized associations, intensify media campaigns directed to parents to 
raise their awareness level about the right parental approach styles, 
supporting the role of the media of all kinds (read, audio and video) in 
developing the awareness of the family in ways that improve the ways in 
which they treat their children and how to benefit from the services provided 
to them from the country in improving the quality of their family life. 
Key words : Parental Approach Styles - Life Quality - Family Sample in 
Jeddah 
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 املكد١َ: 
اإلنوعع  رس دعع ؿإريرىلطعع كرررت ةععدلرا هععلةرأهعع راسععدا راإلدةة علعع راسععلرأنٌعع ه رررررر

ادتة ع ترورهيرامللدعرا ه هيرسةقـ  راسفعلؿردتةلععراؤهوع  رامةةععرورناةهع رررررر
اإلدةة علعع ترور  سةعع سيرت ععـرا هععلةراهععـارسطدعع ءرًؼِععل راسفععلؿروراسطفععدرورتك  دعع رر
رعع مةةعرغتٔعععرسععة،رلا رورتطعع كا رؿاوةعع رتععؤثلرعللعع ترورءعع رأ را هععلةردععنءرادعع ررررر

،رلا رتؤثلرعلله رورحت و راسةكلفرا هع رترورودع ؿراسطفعدريرررررهيرختٔعرسدفىراسة
 لئععع رأهعععل  رهعععللة ر هعععيءرسععع ر دععع ءرًؼِعععل رهععع   رمتكدععع راعععنرأ ر كععع  رر ععع تريررر
زتةة  ترػ ُ رورأ را هعلةرت ةعدلرأهع روهعلطرس ةللع راسةدٌعئ راإلدةة علع راسعلررررررررر

ررررررةة علعع راععنرػق عع رتةشععـؿره  عع رورالاععنراسفععلؿرىلدةة علعع ةروروٓعع ل را هععلةراإلدررر
رررروراإلقةِ ؿ  رتوه ريرتك  د رورمن إراس قليتراإلدةة عيتراإلنف ع سيرورادتوعة ني.ررر

رلر215:ر2017 روهلط رت

و  ـرد را هلةراس   رأسعـرا هعط  راسعلرتوعه رير دع ءراس قع  روإلهع كراإل عـا ررررررررر
سععـألرا  دعع ءرءعع رتقـاعع راععنرأهعع سلبركع  عع روعد  عع روؿكدعع  راذتل عع راملةد سعع ر عع ررررر
  إلٓ ر رىل راسةف عدراإلظت  يراسـارئر  رأرلاؿرا هلةراس اسـة.روا هلةراملةك ال ر

ع  ععع راتقةِععع ؿ  رواتدةة علععع رواسِعععشل رررسلوعععارتلعععكراسعععلرتكفعععدر  د وهععع راسلررر
رشوبر درهيراسلرتهلئر  رادت راسدفويراملقو رأ ٔع ةرواعنرهدع ريكعنراسقع  :رأ رررررر
زتعععلؿرودععع ؿراسطفعععدرير لعععارواسعععـراععععرواسـ ععع رتر  ععع رؿاوةععع رأنععع ر لقعععيراس د  ععع رر
اس اسـ  راسك رل .رو هع سلبرامل  الع راس اسـ ع رتع ثرلرعلعىراسطفعدررقعـر ةذع رودهع رررررررررر

طل رأورىلظت  لعع رتروسععقسكراعةةعع ؿاةرعلععىرن علعع ررهععقإرا هعع سلبراملةط عع راععنرقطععدرررررررهععل
 لر176:رر2019واسـ  ر.ر رراس، اـيرتر

سلةةلكع ررر2030أسعـر علاارركة ع رررر Quality of Life ور ة دلرا ٓ  رد ؿةراذتل ة
اس ل ل راسو  ؿ  ر.روت ـرد ؿةراذتل ةرانرأهع رادت انعبراإلظت  لع رامل عدلةرععنركٓع ررررررر

ؿرعععنرنفوعع تروعععنرأؿاوعع تروىلسو هعع راععـألرقـكتعع رعلععىراسةكلععفراعععراإلاك نعع  رررررررراسفععل
املة س رس تروعلىرت إللفهع رواهعةجة كه ريرهعطلدرحتقلعارت ارقع راسدفوعيروهع  ؿت ترررررررر

 راس دععنير. وادطعع  روعللعع رقعع  ځواهةٌعع  كإر قاتعع را ٔعع رر عععدريرزتةة عع رسعع ر
رلر9:ر2018ت

ع  راة رعلٓد ر  ضراسـكاهع  ررورلة ر ليرتد وسد را ٓ  رد ؿةراذتل ةر ٌكدر
واسطش خراسلرتد وسارد ؿةراذتل ةر ٌكدرادفلؿراة رتد وسة رأ ٔ رالتطط ر ط ضر
املة،رلا راسدفول ترىل رد نبر لن اررىلكً ؿيرسةشو رد ؿةراذتل ةرواقل يرنفوير
 قلوه ر ٌكدرعع  راةع ر قعلىر  عضرأ   ؿهع راملؼةلفع رورادهع :ر رادتع ؿةرا هعل  رررررررررر

رد ؿةرارتـا  ل.ر- ؿيل رادت ؿةرا ار-

 َظه١ً ايبخح 
ت  جلرهقإراسـكاه رد نط ةراهة ةرانرادت انبراتدةة عل روراسذل   ع ريرامةةععررر
اسوع  ؿيرورتلاعنرعلعىرأهعع سلبرامل  الع راس اسـ ع رورأثلاهع رعلععىردع ؿةراذتلع ةرسععـألررررررررر

 وه رأرعلاؿرا هعلةروراسعقيرنقساع ر ع  ررأهععل  رامل  الع راسعلر ةط هع راس اسعـ نر  دععررررررررر
تععؤثلرتعع ثرلاةراععطرلاةرعلععىرًؼِععل رات ععنرهعع اءحرا نععاريراسدعع اسيراتدةة علعع رأورررررر
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اسدفول رأوراس قلل رورأ را ه سلبراإلظت  ل راسلر ةط ه راس اسـ نريرتدٌئ را دع ه رر
اجععدراسة ععلدرعلععىرقععـكا رورىلاك نلعع  رأ دعع ه روتعع دلهه رت دلهعع راج سلعع روراسةقطععدرررررر

و ةر لتططر ه رات نرىلظت  ل ةراععراهعلت رتواس كعىررررواس طفروراسـاقلاطل روعـ راسق
ُشلضرصتـرأ رأه سلبرامل  ال راس اسـ  راسولطل راجدراسقو ةروراإلهة  روراذتة   ر

ر.اسناوـةروراسةٌـؿروراسةولطرتر لتططر ه رات نرهلطل ةراعرأهلت 

واعنرامل ععلودر ع  رأهعع سلبرامل  الع راس اسـ عع رختةلععفراعنرزتةةعععر ػعلراعع ر عع ررررررر
ـا ررا هعل  راملةوع هدرواسعـي قلاطيرورا وتع قلاطيرػعق را عع ا رامل ٓعل ررررررررراهةؼ

لرهـرارىل راسكٌفر2016اة رأاـت راسـكاه  راسو  ق ررترد ء رؿكاه ر هللة  رتر
عععنرأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع روعققةهعع ر  سةٌعع ه  رامل لرلعع رسععـألرعلدعع راععنرطلطعع ررر

امل  ال رراقل يراسط سجة  اهةؼـاارروراملـاكيراسج ن   ريرادطق ردللدرا هفدرت
رقلاطير.ر يورأإلهل راسدة ورر   رأاجلرا ه سلبرًل ع ةره را هل  راسـر اس اسـ 

لرسلععحرهععـرار2016لراعععرؿكاهعع ر راسوععللة  رتر2017وراتفقععارؿكاهعع ر راسٌععلر  رتر
رواسكة سل رسعـألرطلطع ررر اسـكاه رىل راسكٌفرعنراس قق ر  رأه سلبرامل  ال راس اسـ 

د ا  راسرلا كرورمج اراسطل نع  ر  هعةؼـا راقلع يرأهع سلبرامل  الع راس اسـ ع ر ررررررر
لروراهعععةؼـ راسط سعععحراملعععدهرراس ُعععفيراسةشلللعععيراتكتطععع طيرتروأًععع ك ر1991 عع كير ر

ر.قلاطي ياسدة وررىل رأ رأهل  رامل  ال راس اسـ  راسو وـره را هل  راسـ

ررررررررلرورؿكاهععع رر2016 رهعععللة  رترلرععععنرؿكاهععع رر2018وراػةلفعععارؿكاهععع ر راسنهلانعععيرتررر
لرسلحرهـرارهقإراسـكاه راسكٌفرعنررأه سلبرامل  الع راس اسـ ع ررر2017 راسٌلر  رتر

سـألراسطلط رامل ه   ريراـ د ردـةرتراهعةؼـ راسط سعحراقع يرامل  الع راس اسـ ع رورررررر
 راسو وـر دوعطررأإلهل راسدة ورر   رأاجلرا ه سلبرًل ع ةره را هل  راملةو هدره 

ر.رةقلاطيرث راسةولطيرو دوط راطرل ياطرلةردـاةر لل رأهل  راسـ

لررهعععـرارىل راسة عععلدرىل رأاجعععلرأمنععع  رررر2011أاععع رؿكاهععع راسافعععليرو ػعععل نر ررر
اسةدٌععئ راس اسـ عع رًععل ع راةعع ر ـكاعع را  دعع ءريرامةةعععراس ةعع نيتريرٓعع ءرعععـؿرر

سل اسعععـ نلراعععنراملعععة،رلا :ر ادتعععدىترواسِعععفترواملوعععة ألراتدةةععع عيرواتقةِععع ؿيرر
تك نارعلد راسـكاه رانراسطق رو غلاضرمجعراسطل ن  راعةةـراسط سج  راقل ير

لرأًع ك راسدةع وررىل رأ راسعدةطراذتع م رسكعدرررررر1991اه سلبرامل  ال راس اسـ  ر ر  كير 
انراس اسـ نره را اجلرًل ع ةراة رؿسعاراسدةع وررىل رععـ رودع ؿررعلو رفا رؿتسع ررررررر

لععععع راس اسـ ععععع رت عععععليراملعععععة،رلرادتعععععدىترأوراملوعععععة ألراسِععععع نل ر ععععع رأهععععع سلبرامل  ا
راتدةة عيرواتقةِ ؿيرسل اسـ ن.

ـررر وسقكراعنررتوسقـرأهة راسـ نراإلهقاير ذل ل راسدفىراة راهعة ر ذل لع رادتوع
شت طلرىلهة  را وتؿرتوكانرعلىرأهةل رؿوكراس اسـ نروعا راهةةه رير د ءراسفلؿر

اهللرعللع روهعل راسق اععـراسج  ةع رسلةدٌعئ رررررروامةةعرتوسقـروٓعرسد ركه  راهللرُعلىرر
اسف ٓععل ريرنفعع يرا رععلاؿرُعع، كارواطعع كاررتهععقإراسق اعععـراععنرا هةلعع رعلععحرتررررررررر
 كةةدرتك  نراسٌؼِل رىلتر ةشقلقهع ررتوالةع رأهعة راس اسعـر هع رادعقراسِع،لر تعاررررررررر

"رالكع ركا روالكع رررر:مث كه ريرًؼِل رعققنل رأق أل.رقع  رُعلىراهللرعللع روهعل رررر
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ععععنركعلةعع "رورا هعععلةريرامةةععععراسوعع  ؿيرتوععع ىرىل رتل لعع رأ د وهععع رءععع ررررراوععؤو ر
ر ة اراراعراسٌل راإلهقاير.

رقععـرإلهععلراِععطلضردعع ؿةراذتلعع ةرسععـ ج ريرسل ااععبراععة،رلا راس ِععلراملوععةةلةرورررو
ترورًع  كرا رع رررر سة،رلراإلظتع  يريرأهع سلبرامل  الع راس اسـ عررررار و ه ريراسةط  لرو

أرععلاؿرا هععلةر  سلٓعع روراسوعع  ؿةرورحتقلععارأوُعع كرااطعع روراسعع ؿرواسذلا ععطرا هععليرررررررر
 هععـدرحتقلععاراسوعع  ؿةرسععـألرأرععلاؿرا هععلةرتروسقععـرأوكؿ راداةعع راسِععش راس  مللعع رررررررر

 WHOلر   رافه  رد ؿةراذتلع ةر  نهع رىلؿكاكرا رعلاؿرمللااعنه ريراذتلع ةرررررر 1995ترر
اسقل راسقير  لٌ  ررل رتروان رافه  رواهعرور ة ثلر ِعش رريرهل  راسجق ر رورنوار

اسفععلؿراععنرا رعع رد انطعع رورعقق تعع راتدةة علعع روا هععل  ر. رعطععـرارتعع سارترأ ععـترر
رلرر232تر2010

اإلظت  لع ر املـكاع رررر اة رت ةدلراسطلئع راسِعشل رسل اسعـ نرورامل  الع راس اسـ عرررررو
يردتع ؿةراذتلع ةرؿاػعدراتهعلةرورهعقاررررررانرقطدراس اسـ نرورا  د ءرلره راملـػدراسلولو

وعققةع ررر لر  دع ا رأهع سلبرامل  الع راس اسـ عررررر2016اـت رؿكاه  ر رأ ع راسكلعفرترررأا ر
ظ ؿةراذتلع ةرسعـألرامل ه  ع  ر  ت ع رارتلطع  رتروهعـراراسـكاهع رىل راسة علدرعلعىرررررررررر

سقععععـرورهعععع سلبرامل  العععع راس اسـ عععع روعققةهعععع رظعععع ؿةراذتلعععع ةرر  ت عععع رارتلطعععع  رررررررأ
ـااراسط سجععع راملعععدهرراس ُعععفيراتكتطععع طيرواعةةعععـ رعلعععىراهععع سلبرامل  الععع رراهعععةؼ

دعع ؿةراذتلعع ةرتروا نععاراععنرأهعع رنةعع وررهععقإراسـكاهعع ر  نعع ر  دععـرعققعع ررررراس اسـ عع رو
رد ؿةراذتل ةر.رررور ىلظت  ل ر  رأهل  رامل  ال راس اسـ 

هعع رعلععىرلرر  دعع ا رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رورأثل2015ؿكاهعع ر راذتلععمحترأ ععـتو
د ؿةراذتل ةرسأل د ءرترورهـراراسـكاه رىل راسة لدرعلىرأاجلراس  اادراملؤثلةرعلعىرر

ورسقعـراهعةؼـا اراسطع سج راملعدهرراس ُعفيراسةشلللعيرتررررررررتأه سلبرامل  ال راس اسـ ع رر
سلحرا نارانرأه رنة وررهقإراسـكاهع رودع ؿرعققع رىلظت  لع ر ع رأهعل  رامل  الع رررررررر

راس اسـ  رورد ؿةراذتل ة.

%راععنر57وسقععـراهةةععارمج لعع راعع ؿةرظعع ؿةراذتلعع ةريرا هععلةروردعع ء ر ععةةك رررررر
طقعدعععع رعلععععىرىلوراععععنرػععععق ررا هععععلريراـ دعععع ردععععـةرءهعععع كا راسذل لعععع راس اسـ عععع رتر

اتسِع ول  راس  مللع راسععلرتد وسعارا ٓع  ردعع ؿةراذتلع ةرودعـن ر  نعع رعلعىراسِعع لـرررررررر
لع ةرترورعلعىراملوعة ألراس ل عيررررراس  مليرحتةدرؿوس راسـمن ككرامللانرا و ريرد ؿةراذت

ورارتللذيرحتةدرؿوس راملةلك راس ل ل راسو  ؿ  رامللانراسج سعحرورحتةعدرأ ٔع ةرعلعىررررر
راسِ لـراس  مليرامللانراسج نيروراسجقث  .

تد وساراسط سجةع  رنال ع  رنال ع  رأهع سلبرامل  الع راس اسـ ع رونال ع  ردع ؿةرررررررررو
 عع راععنرأهعع راسدال عع  رًععل ع ةريرررراذتلعع ةرادهعع رنال عع راذت دعع  رورت ععـرهععقإراسدالرررر

رورنال  ردع ؿةراذتلع ةراملةك الع ررررتتد و رافه  رد ؿةراذتل ةريرٓ ءرىلًط  راذت د  
هععيرنال عع رًعع ال رتةٔععةنرمثعع نيرنال عع  رورتطدععىرهععقإراسدال عع رعلععىرأ رمجلعععرررررررو

ا ؿ عع  روراسفلوعععف  رسعععـ ه رتِععع كرسلشلععع ةراسكليععع راسطلطععع رتروتد وسدععع ريرنال ععع  رر
ورهععيرنال عع راسععة ل راتدةةعع عيرورتلاععنر عع  ررررنال ةعع  العع راس اسـ عع رأهعع سلبرامل  
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ورىلمن ره رططل ع رق  لع ررراسطفدراسلٓلعر  سـرُفش ر لٔ ءرسلىرر هـاةروترُ ذت ةر
نال عع راسععـوكرتلاععنرعلععىرأهةلعع را ؿواكريراتهععلةر رؿوكراس اسععـ نرترؿوكررررررسلةٌععكلدرو
را  د ءرلر.ر

قإراملٌكل رسلحرهـرار ٌعكدرعع  رعلعىررررواسـكاه راذت سل رحت و راس ق درعلىره
ا لر راس قق ر  را ه سلبراس اسـ  رورد ؿراذتل ةرعنرطل ارىلتط  راملدهرراس ُفير
وراهةؼـا راتهةطل  را ؿاةرسقلع يراعة،رلا راسـكاهع رتروا نعاراس لدع راعنرا هعلرررررررر

ر.ًؼّرر170يراـ د ردـةر

 : أ١ُٖٝ ايدزاس١ ايع١ًُٝ 
 اسوععلطل راسععلرررامل  العع راس اسـ عع راإلظت  لعع روررىلسقعع ءراسٔعع ءرعلععىر  ععضرأهعع سلبررررر

 تد كىر ططل ةه رعلىرد ؿةرسل ةرا  د ء.
 .ىلثلاءرهقإراملٌكل ر ق عـةر ل ن  رورىلسِ ول  رتٔ درىل را ره را د ؿرس سل ةر 
 قعععـرتفعععةضرامععع  رملن عععـراعععنراسـكاهععع  راملوعععةقطلل راسعععلرتةدععع و رهعععقإراملعععة،رلا ررر

   سـكاه ر.

  : األ١ُٖٝ ايتطبٝك١ٝ 
 اتهععةف ؿةراععنرنةعع وررهععقاراسطشععحرورىلاك نلعع راتهععةف ؿةرادهعع ريرىلعععـاؿراسععدلااررررررر

 اإلكً ؿ  را هل  ر.
 ت علععع راس اسعععـ نرواوععع عـته رعلعععىراتهةطِععع كر   هععع سلبرامل  الععع راس اسـ ععع رررررررر

 اسِشلش رورارت طئ رورىلع ؿةراسدالر   هل  راملةطعروتق ي ر.ر

  َفاِٖٝ ايدزاس١ 
 : َفّٗٛ جٛد٠ احلٝا٠ 

 راسفععلؿرعععنرنفوعع تروعععنرأؿاوعع تروىلسو هعع رءععـألرقـكتعع رعلععىراسةكلععفراعععررررررررررركٓععر 
اإلاك نععع  راملة سععع رسععع روعلعععىرت إللفهععع رواهعععةجة كه ريرهعععطلدرحتقلعععارت ارقععع ررررررر
اسدفويروه  ؿت ترواهةٌ  كإر قات را ٔ رر عدريرزتةة ع رسع رسقع  رورعللع ررررر

 ل15:ر2018وادط  ر راس دنيرتر
 سدفوععيتروتقطلعع رسلذ انععبراسقىلكاؿ عع ريررررافهعع  ر ٌععرلرىل رًعع  كراسفععلؿر عع  انرارررر

اذتلعع ةتروهععع  ؿت رءععع ررلهعع راعععنرىلظت  لععع  ترواهععةةة ع ر  إلاك نععع  راملة سععع رسععع ترررر
رل116:2017وتف ةس ر  ملوةقطد.ر ر ـويت

 ورعلرةعع راداةعع راسِععش راس  مللعع رر ررWHOلر عع  رافهعع  ردعع ؿةراذتلعع ةررر 1995ترر
اسجق رعع رورنوععاراسقععل راسععقيررر  نهعع رىلؿكاكرا رععلاؿرمللااععنه ريراذتلعع ةريرهععل  رررر

  لٌعع  ررلعع روعققعع رفسععكر  هععـاره رورت ق عع ته روراوععة   ته روراهةة اعع ته رترر
ان رافه  رواهعرور ة ثلر ِش راسفعلؿراعنرا رع رد انطع رورعقق تع راتدةة علع ررررررر

 لر232تر2010وا هل  ر. رعطـرارت سارترأ ـتر
 :هعع راععـألرًعع  كراسفععلؿرراسة ل ععفراإلدلاوععيردتعع ؿةراذتلعع ةرسوععبركأيراسط سجةعع  ر

  سلٓ رواسو  ؿةرعنرد انبرسل ت راملؼةلف ره اًءرا نارادةة عل راورنفول رأور
ردوةل ريرهل  رأناة رامةةعراسقير  لٍررل ر.ر
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  ّٛٗبعاد جٛد٠ احلٝا٠ أَف 
ادتعع ؿةرر- كعع  رأ  عع ؿردعع ؿةراذتلعع ةراععنرتوعععرعد ُععلترهععي:ر ادتعع ؿةراسِععشل رررر

ادتعع ؿةرر-ادتعع ؿةراتدةة علعع ررر-ةرا هععل  رادتعع ؿراملهدلعع ادتعع ؿةرر-اسدفوععل ر
دعع ؿةرارتععـا  لترورلةعع رر-دعع ؿةرىلؿاكةراس قععار-ادتعع ؿةراسـ دلعع ر-ا ا ؿيلعع ر

ر ليرعلضر  ضرانرأ   ؿه راسلرته راسـكاه راذت سل ر

   : َفّٗٛ جٛد٠ احلٝا٠ االسس١ٜ 
يراـألرىلؿكاكراسفلؿرسةةة  رعل ةرأهل  ردلـةرانرػق رؿوكإراإلظت  يراملةةجدر

 ععق راس طعع ءرواسةٔععشل ر رععلاؿرأهععلت تروعععنرسذعع راسجقعع راملةط ؿسعع ر لدعع رو عع رأرععلاؿرر
ا هلةتروقل ا ر ـوكإرا هليرعلىرأاةدرود ترواـألرىلقط س رعلىراسة ادـريراملدن ر
 ٌكدر ع ايترومتة ع ر  ذتل ع روامللونع ريرت  الع راععرأرعلاؿرا هعلةتروارتعلوزرا هع ررررررررررر

اسععدفىترسن عع ؿةرأواُععلرااطعع رواسعع ؿرواسذلا ععطررررر ٌععكدرأهععط عير هععـدراسذلرلعع رعععنرررر
 ل16:ر2018 راس دنيرترر.ا هلير هـدرحتقلاراسو  ؿة

اسة ل فراإلدلاويردت ؿةراذتل ةررا هل  رسوبركأيراسط سجة  ر:رهع راعـألركٓع رررر
اسفلؿرعنرعقق ت رؿاػدرستلطرا هلةره اءرا نعارعققةع راععرواسـتع رأورواسعـةرأورررررر

 ن ر ةةةعرعل ةراهل  راوةقلةراذلا ط ر وع ؿه راذتعبررراعرأػ ت روراـألراؿكاا ر 
روراسةف ه رواسذلا طر.ر

افه  رد ؿةرارتـا  ر:ركٓ راسفلؿرعنرارتعـا  راملقـاع رىلسلع راعنرقطعدراسـوسع تررررررر
ررررررررررراجععععدرارتععععـا  راسِععععشل ترواسة للةلعععع ترووهعععع ودرامل اُععععق رتواسطلئعععع روراإلهععععك  .ررر

رلر17:ر2018 راس دنيرتر

اوععيردتعع ؿةررارتععـا  رسوععبركأيراسط سجةعع  ر:رهععيراسطعع كراسععقيررررراسة ل ععفراإلدل
 ٌ لررله راسفلؿر  سلٓ روراسو  ؿةرعة رقـاة رس راسـوسع راعنرًعةىرأنع ا رارتعـا  رررررر

راسلر ذلؿؿرعلله را سِشل رأوراإلهك  رورغرله رانرارتـا  را ػلألر.

نع  ررادت ؿةراتا ؿيلع ر:راعـألرًع  كراسفعلؿر  سلٓع رععنرًعه ؿت راس لةلع تروععنرررررررررر
 ختِِ ت

وؿكدعع رتقععـ لإراس لةععيتروىلقط سعع رعلععىراهععةكة  رؿكاهععة ترواععـألركغطةعع ريرتطعع  لرر
رل16:ر2018نفو رروسط رسلقلاءةرواسطشحراس ل رواسجق ر .ر راس دنيرتر

اسة ل فراإلدلاويرسلذ ؿةرا ا ؿيل رسوعبركأيراسط سجةع  ر:رهعيراس،  ع راسعلرررررر
للةعيرورختِِع راس لةعيرورؿكدع ررررر ِدرىلسله راسفلؿرانرػق ركٓ إرعنراوة اإراسة 

تقـ لإراس لةيرتروركغطة ريرىلمت  رؿكاهة روراسو يرىل رتط  لرنفو روراللع رسلقعلاءةررر
رورىلع كإريراس ل روراسجق ر ر.

    : َفّٗٛ أسايٝب املعا١ًَ ايٛايد١ٜ 
 هععيراععدراعع ر ِععـكراععنراس اسععـ نراععنرأقعع ا رأورأر عع  رهعع   رأورغععرلرهعع   ر ٌععكدررر

 كعع  رسعع رأثععلراععطرلرير دعع ءرًؼِععل را  دعع ءترورهععقإرررررراقِعع ؿرأورغععرلراقِعع ؿرور
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رررررررررررا هعععع سلبر دقلععععه راس اسععععـ نراععععنرػععععق رثقعععع رةه رورا ةقععععـاته روراي هعععع ته رر
رلر42:ر2015اوة اه راسة للةيروراتدةة عيرىل را  د ءر رأ ـرترو
 ـررر أورروُت لدرأ ٔ ر  نه رراسطل ق راسلر ة  ادر ه را  رأورا  راععرأطفع   ر قِع

رلر21:2019 راسـ  يترؿو رقِـتروهقإرا ه سلبرتؤثلرعلىرمن راسطفدروًؼِلة 

اسة ل فراإلدلاوير ه سلبرامل  ال راس اسـ ع رسوعبركأيراسط سجةع  ر:رهعيرتلعكرررررر
اسطل راسلر ةط هع راس اسعـ نراععرأ دع وه رأثدع ءرعةللع راسةدٌعئ راتدةة علع رترورقعـرررررررررر

كراسطعل رعلعىرًؼِعل را  دع ءرترورتلعكررررررتك  رطل ره   رأورغرلره   رترورتؤثلرتل
ررررررررررررررراسطعععععل رتدةقعععععدرسل اسعععععـ نرععععععدلراوعععععة اه راسة للةعععععيرورا ةقعععععـاته رورثقععععع رةه ر
وراي هعععع ته .رورتٌععععةدرثقثعععع رأهعععع سلبروهععععير را هععععل  راسةعععع قلاطيرترا هععععل  رررررر

راسـاقلاطيرورا هل  راملةو هدرلر

  :األسًٛب املتشاٌٖ املتشاَح  
ال  راسلفال روغرلراسلفال راسعلرتةوع ر  عـ روٓع غرامل ع  رلرررررر  دلرعد ر  سول 

اسعععلر ٔععع ه راس اسعععـا رسلة  اعععدراععععرا  دععع ءتروععععـ راتوععع  راسٔعععططررةععع كةر   قعععبررر
اس اسععـا رات ععنرعلععىرهععل كرا عع روتعع كةرتر   قط نعع رعلععىرنفععىراسوععل كرأورهععل كررررررر

رلر106تْر2016اٌ   ر.ر وآضرتر

 :ٞاألسًٛب ايتشًط 

  عععدلرعدععع ر  سوعععل ال  راسلفالععع روغعععرلراسلفالععع راسعععلرتةوععع ر  ٓععععرق اععععـرررررر
هععل ال رُعع كا رسلطفععدرظتععبرعللعع رىلتط عهعع رورعععـ راذتلعع ؿرعدهعع ترو وععةه را  عع ءرر
 آكاءروركغط  راسطفدرور دالو رىلسل رعلىرأن رًؼّرتولطلرعلل رؿوارعرغرلره   تر

اس اسعععـيترورٓععع فررراةععع رتةوععع راس ققععع ر ععع را  ععع ءرورا  دععع ءر  طتفععع ضراسعععـدءرررر
ر2016اتتِ  راإلظت  ير لده ترورعـ رود ؿرأنٌعط راةط ؿسع رورشتططع ر.ر وآعضرتررررر

رلر107تْ

 قساطٞ:ٛاألسًٛب ايدمي  

و  ععدلرعدعع ر  سوععل ال  راسلفالععع روغععرلراسلفالعع راسعععلرتةوعع ر  ٓعععرا ععع  رلرررررررر
 كرهل ال رس ما تروراسذلا ركغط  را  د ءروت دل را  د ءرغرلراملطعل  تروععـ رىلدطعررر

ا  د ءرعلىرهل ال  را لد ترورىلإله كراس اسـ نرسقهةل ءرعدـرقل  را  دع ءر وعل كررر
رلر107تْر2016غرلره يترورىلإله كراسلٓ روراسة  لـرسلول كراسو ير وآضرتر

  : ٕايتعسٜف اإلجسا٥ٞ ألسًٛب املتشاٌٖ حشب زأٟ ايباحجتا 
 وعة ثلر ِعدعرررره را هل  راسقير ةطعر  راس اسـ نرهل ه رععـ راسةعـػدررع ت نررر

اسقلاكريرا ا كراسلرختِ ترور ةةةعر  هةققسل راطرلةتروراطتف ضريراس  طف رور
اسجقععع ريراسعععدفىريرحتقلعععارا هعععـادراسٌؼِعععل رتروهعععقارا هعععل  ر ةوععع ر  ػفععع ءر
اس،ٔعبراس اسعـيرورستـوؿ ع راسعـدءتراةع ر ةوع ر ع سذلا راسة عطرلرععنراسلغطعع  ترورررررررررر

ءراي هع  روراهعةذ    رؿر علع رورعـوانلع ترورععـ ررررررقـر جرلرهقارا هل  رسعـألرا  دع رر
ط ععع رأوااععلراسكطعع كترقلعع راإلصتعع مترنقععّرٓععططراسععقا ترهععلع راس،ٔععبروراسفععلغترورررررررررر
اتنععـر  روراسةهعع كترعععقوةرعلععىراسوععل ال  رغععرلراسوعع ا  راسد يعع رعععنراإلرععلا ريررررررر

راسةو اض.
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   : ٕايتعسٜف اإلجسا٥ٞ ألسًٛب املتشًط حشب زأٟ ايباحجتا 
ل  راسقيرتر وةضر  را  رسق نر   ر  دلرعنر كاوع رأور ةِعلدرءفعلؿإرررره را ه

يرا ا كراسلرختِ ترر   د ءرفوورا   ءرا وت قلاطل ر ةوة  ر ع نه رادؼفٔع اررر
اس  طف رتر ةةة   ر  تهةققسل ترورتلألرسط سجة  رأ رهقارا هل  رتر و عـرعلىر

ر.اكتف  راوة ألراإلصت مرا ا ؿيي

 اإلجسا٥ٞ ألسًٛب ايدميكساطٞ حشب زأٟ ايباحجتإ :   ايتعسٜف 
وه را هل  راسعقير ٌعذعرا  رات عنرعلعىراملٌع كا ريراد قٌع راسقٔع   راسعلررررررررر
تةِدر ول ا رعلىرأ ر ةؼقراسقلاكراسده ويرء ارق را  د ءترر سـدءراس اسعـيرهع ررر

وورا  عععع ءرع اععععدراوعععع عـرعلععععىراتسةععععنا ر  مل عععع  رلروراسقععععل راس اسـ عععع ترىل را  دعععع ءرفررر
اسععععـيقلاطل رأاجععععلراعةععععناماةرورثقعععع ترور ةةة عععع  ر  تهععععةققسل ترور وعععع عـرهععععقاررر

را هل  رعلىراكتف  راوة ألراإلصت مرا ا ؿيير.

   : تٗدف ايدزاس١ احلاي١ٝ إىل 
 ادتعع ؿةرر-راسة ُععدرىل راسوععة راسوعع وـةر   عع ؿردعع ؿةراذتلعع ةر ردعع ؿةرارتععـا  رر

رهلريراـ د ردـةر.ادت ؿةرا هل  رسـألرا ر–ا ا ؿيل ر
 اسة ععلدرعلععىراسوععة راسوعع وـةر هعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رسععـألرا هععلريراـ دعع ررررر

 دـةر
 اسـيقلاطيرلر.ر–املةو هدرر– را هل  راملةولطر 
 اسكٌععفرعععنراععـألراس ققعع راتكتط طلعع ر عع رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع ر را هععل  ررر

ر-ؿةراذتل ةر رد ؿةرارتعـا  رورأ   ؿرد رقلاطيرل اسـير–املةو هدرر–املةولطر
 ادت ؿةرا هل  لر.ر–ادت ؿةرا ا ؿيل ر

واعععنرهدععع رنط عععاراٌعععكل رؿكاهعععةد راذت سلععع رورحتععع و راسط سجةععع  راإلد  ععع رعلعععىررررررر
راسةو ةت را تل :

 راس  اادراسـي غلارلع روراتدةة علع راتقةِع ؿ  ررررر هدرت دـرعقق راكتط طل  
 دـةر؟ريراـ د رر يرأه سلبرامل  ال راس اسـ 

 ادتعععع ؿةرر-اعععع رهععععيراسوععععة راسوعععع وـةر   عععع ؿردعععع ؿةراذتلعععع ةر ردعععع ؿةرارتععععـا  ر
 ادت ؿةرا هل  لرسـألرا هلريراـ د ردـةر؟رر–ا ا ؿيل ر

 املةو هدرر–ا رهيراسوة راسو وـةر ه سلبرامل  ال راس اسـ  ر را هل  راملةولطر
 اسـيقلاطيرلرسـألرا هلريراـ د ردـةر؟رر–
 تط طل رؿاس ر  رأه سلبرامل  ال راس اسـ  رااـؿرورأ   ؿردع ؿةررهدرت دـرعقق راك

راذتل ةرااـؿةر؟ر

 حٍٛ َٛضٛع ايدزاس١  ايدزاسات ايشابك١   
 ٍٚايدزاسات ايشابك١ ملتغري جٛد٠ احلٝا٠   املبخح األ : 
   ايدزاسات األجٓب١ٝ 

لر  دععع ا ر:راقلععع ير2017ؿكاهععع ر اهعععك القرتك فععع ؿ درلارتا نٌععع رتععع كوروهععع ت رترر
وحتللدرادت ؿةريراذتلع ةرا هعل  راسوعك  ر:رتٌعلليروراسعلرهعـرارىل راسةشقعاراعنررررررررر
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أهععلةريراـ دعع رر316ُععش راقلعع يردعع ؿةراذتلعع ةرا هععل  روراسععلرمتجلععارعلدةهعع ريرر
ذلا طع رهعططل رورهعيرأسعـرأنع ا ررررررتٌلليرترورت ـرؿكاه راسط سج  رؿكاهع راوة لٓع رارر

املعععدهرراس ُعععفيروردراهعععةؼـا رأؿوا راسطشعععحراسة سلععع ر:راتهةكٌععع دروراسة العععـرترررر
و  سدوعط ررر0.884ً ك راسدة وررىل رأ رأسف رالونطع ؾر  سدوعط رسفئع را هةلع را نعارررررر

.رودـرحتللدراس  ادراتهةكٌ يرمخو رأ   ؿرسكلةع راسفئعة رتررر0.891سللٓ را نار
سكدر  ـ.ررلة ر ة لعار  سِعش رررر0.5درع ادراسة الـرأ   رأادلرانروأإلهلرحتلل

ىل رر0.62سألهةلعع رورر0.97ىل رر0.64اسةةللن عع رتررقععـردرنقععدراسلهعع  راملةط ؿسعع ر عع ررررر
سللٓعع .رأاعع ر  سدوععط رسلِععش راملةق ك عع رتررقععـروُععدراععدر  ععـرىل رتطعع  نردررررررررررر0.98

أ را ؿاةرأثطةارا ث قلةه ر.رتٌرلراهةدة د  راسـكاه رىل ر0.5اهةؼلاد رأاجلرانر
وُعع ذت رسقلعع يرد انععبرن علعع راذتلعع ةرا هععل  ريرهععك  رتٌععللي.رسععـ ه راوععة    رر

 .ع سل رانراتتو  راسـاػليروُقسل را رل رواةق ك  

لر  دعع ا ر:راس ققعع ر عع ردعع ؿةراذتلعع ةراس ةللعع روردعع ؿةرررررر2019ؿكاهعع رر ر لذلهعع  تر
سلع ةراسفعلؿرتروراع  رهعـدرؿكاهعة رررررراذتل ةراسق وةع رعلعىرالان ع روقلةع راس ةعدريرررررر

ه رؿكاه راس قق ر  رد ؿةراذتل ةراس ةلل رورد ؿةراذتل ةراعةة ًؿارعلىراـألرأهةل ر
اس ةدرامللانيريرسلع ةراسفعلؿرواع راسقلةع راسعلرعتةلعه راس ةعدر  سدوعط رسع رترورقعـررررررررررر
اهةؼـ راسط سحريرؿكاهة راملدهررراس ُفيراسذلا طيرترورقـراهةؼـ راسط سحرالةر

علدعع راععنراسطعع س، راس عع ال ريرددعع  رأرل قلعع راععنرػععق رًععطك ررررر163اسععجلرردتةعععر
ًؼِل رانراس  ول روا ُـق ء.رأاةدراملٌ كا  ردـاو رتقلل راملة،رلا را ك   ر
سقهةةعع  راملقـاعع ريراهععةطل  رعععدلراإلنذلنععارترورقععـرأًعع ك راسدةعع وررىل رأ را رععلاؿررررررر

ًٔعع رىل ردعع ؿةررراسععق نرععع ن اراععنردعع ؿةرسلعع ةراس ةععدرسععـ ه رر أاجععلرىلظت  لعع رأًعع كوارأ 
سل ةرأعلى.را نارهقإراس قق رأق ألرعدـا ركأألرا رلاؿرأ راس ةدرس رقلة رد هل ع رر
واعرفسكرترر  راسـكد راسلر ك  ررله راس ةعدرأه هعًل رذتلع ةراسٌعؼّرتروأيرعةعدرررررر
ترا  ر دالرىلسل رعلىرأن رفورقلة رناعًلار نع ر ع رلراك رعآ را سلع ر قلةع رػ كدلع لرررررررر

واسععلوا طراتدةة علعع رواس ققعع  ر اسقلةعع راتدةة علعع لرترأوراذت سعع ر قلةعع راملك نعع لرر
ودـ رسة،لرلراس ققع ر ع ردع ؿةراذتلع ةراس ةللع روردع ؿةراذتلع ة.راةع رهع را ٓعضررررررررررر
ه  قة ريرادرانرا ؿ راسـوسيروااليرتر  ٓعراس ةدرؿاوًة ريرامللتط راسج نلع ر  عـررر

 ا هلةر.

   ايدزاسات ايعسب١ٝ   

لر  د ا ر"رد ؿةراذتل ةرسـألرطلط رد ا  راسطلقع ءرر2017ورتد وسارؿكاه ر راسد ؿكرتر
اسةططلقلعع ر"رهععـراراسـكاهعع رعلععىراسة ععلدرعلععىراوععة ألردعع ؿةراذتلعع ةرسععـألرطلطعع ررررر
د ا  راسطلق ءراسةططلقل ترىلٓ ر رىل رحتـ ـراسفلو ريراوة ألردع ؿةراذتلع ةرتط ع رررر

اسطععـنيلترتك نععارعلدعع راسـكاهعع راععنرررملععة،رلر ادتععدىتراسةؼِععّترمم كهعع راسدٌعع  رر
لرط سطع ترر54لرط سط روط سط رانرطق راسود را و رانرطق رادت ا  تر  اقعر 119 
لررقعلةترتقعلىررر40لرط سط رططارعلله راقل يرد ؿةراذتل ةراسقيرعتة يرعلعىر ر65 

ا   عع ؿراسة سلععع تراسط عععـرادتوعععةيتراسِعععش راسدفوعععل تراس ققععع  راععععرا ػعععل نترىلؿاكةرر
اسقععل رتراهععةؼـ راسط سععحراملععدهرراس ُععفيرورأًعع ك رنةعع ورراسـكاهعع ر ةةةعععررررررراس قععاتر
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طلطععع رد ا ععع راسطلقععع ءراسةططلقلععع ر  سكللععع  راس لةلععع روسكعععقرادتدوععع رومم كهعععيرررررر
اسدٌعع  راسطععـنيرظعع ؿةرسلعع ةرءوععة ألرالتفعععريرا   عع ؿراسة سلعع تراسط ععـرادتوععةيتررر

ل تر ةةةعععععراسطلطعععع رراسِععععش راسدفوععععل تراس ققعععع  راتدةة علعععع ترىلؿاكةراس قععععاتراسقععععررر
راملة كه رسلدٌ  راسطـنيرد ؿةرسل ةرعلىراملوة ألرادت ا ي

ويرٓعع ءرنةعع ورراسـكاهعع ر  ُععيراسط سععحر  هةلعع رتوععللطراسٔعع ءرعلععىرأهةلعع ررررررررر
دعع ؿةراذتلعع ةرس،ععرلراسل  ٓععل رسةٌععذل ه رعلععىرمم كهعع را نٌععط روأهةلةهعع رسطدعع ءررر

ررا رلاؿردوةل روادةة عل روأػققل ةرونفول ةرواه ك  ةر.

لر  دع ا ر"ردع ؿةراذتلع ةرا هعل  رسعـألراسةقالعقررررررر2017ود ء رؿكاهع ر رستةعـيرترر
املةفعع ق رؿكاهععل ةرؿكاهعع راهةكٌعع رل ر ععط ضرث ن  عع رءـ دعع رتقععل ر.رتهععـدراسـكاهعع ررر
اذت سل رىل را لر رد ؿةراذتلع ةرسعـألراسةقالعقراملةفع ق رؿكاهعل ر عط ضراسج ن  ع  رررررررر

املوعععة ألراسة للةعععيرسل اسعععـ نترواملوعععة ألررءـ دععع رتقعععل ريرإلعععدراملعععة،رلا راسة سلععع :رر
اتقةِععععع ؿيرواتدةةعععععع عيرسألهععععععلةرتسقععععععـردراتعةةعععععع ؿرعلععععععىراملععععععدهرراس ُععععععفيرر
اتهةكٌعع يتروسلة اععـراععنرُععش ررلٓععل  راسـكاهعع ردراهععةؼـا راهععةطل  رسقلعع يرر
دعع ؿةراذتلعع ةرا هععل  رسععـألراسةقالععقراملةفعع ق راِععة راععنرطععلدراسط سطعع .رو  ععـرررررر

لك اذل  رسعألؿاةرقلع يرعلعىراس لدع راتهعةطقعل ترودرررررراسة اـرانرارتِ وّراسو
تلةلععقاروتلةلععقةراةفعع ق ترورر100تططلقهعع رعلععىراس لدعع را ه هععل راسععلرتك نععاراععنرر

ا ناراه راسدةع ورراوعة ألردع ؿةراذتلع ةرا هعل  رسعـألراسةقالعقراملةفع ق رؿكاهعل ةرررررررررر
ملةفععع ق رالتفععععرترععععـ رودععع ؿراػعععةقدريردععع ؿةراذتلععع ةرا هعععل  رسعععـألراسةقالعععقرار

ؿكاهععل ةر عع ػةقدراملوععة ألراتقةِعع ؿيرواتدةةعع عيرسألهععلةرتختةلععفردعع ؿةراذتلعع ةرررر
 ا هل  رسـألراسةقالقراملةف ق رؿكاهل ةر  ػةقدراملوة ألراسة للةيرسل اسـ نر.

لر  د ا ر:ردع ؿةراذتلع ةرا هعل  رسعـألراسط سعبرادتع ا يريررررررر2018ؿكاه ر عتلىرتر
ارىل راسكٌعععفرععععنراسفعععلو ريردععع ؿةراذتلععع ةرررٓععع ءر  عععضراملعععة،رلا رتروراسعععلرهعععـررر

ا هل  رسـألرعلد رانرطلط رادت ا  رتط  رسلةة،رلا :راملوة ألراسة للةيرسل اسـ نتر
وعةدرا  ترون  را هلةترتلتلبراسط سبريرا هلةر  رىلػ ت ترورقـراهةؼـ راسط سحر

ط سععبردعع ا يراععنرد ا عع را ععنرررررر200املععدهرراس ُععفيرورتك نععارعلدعع راسـكاهعع راععنرررررر
تردر2016/2017ػلععععـو ر  ت عععع رتلعععع ك ر ادتناوععععللراملوععععذل ر  سوععععد رادت ا لعععع ررررررر

اػةلععع كه رعٌععع اول تروططعععارعلعععله راقلععع يردععع ؿةراذتلععع ةرا هعععل  تروقعععـرأإلهعععل ررررر
اسدةعع وررودعع ؿررععلو ريردعع ؿةراذتلعع ةرا هععل  رسلط سععبرادتعع ا يرتلدعععرسلةوععة ألررررر

اسجعع ن يروادتعع ا ي.ررراسة للةععيرسل اسععـ نرسِعع حلرا وسلعع ءرفويراملوععة ألراسة للةععيرررر
اقسكرودع ؿررعلو ريردع ؿةراذتلع ةرا هعل  رسلط سعبرادتع ا يرتلدععرس ةعدرا  رررررررررر
سِ حلراسطلط رادت ا ل رفويرا اه  راس،عرلراس ع اق .رواعقسكرودع ؿررعلو ريرررررر
دعع ؿةراذتلعع ةرا هععل  رسلط سععبرادتعع ا يرتلدعععرسدعع  را هععلةرسِعع حلراسطلطعع راععنررررررررر

 وررعععـ رودعع ؿررععلو ريردعع ؿةراذتلعع ةرا هععل  رررررا هععلراملةةععـة.ر لدةعع رأإلهععل راسدةععررر
اةععععع رفاعععععل رؿكاهععععع رررسلط سعععععبرادتععععع ا يرتلدععععععرسذلتلعععععبراسط سعععععبريرأهعععععلت .رر

لر  د ا ر:رد ؿةراذتل ةرا هل  روعققةه ر ول كرامل اطد رسـألرا  د ءر2017 سٌهبت
تروراسلرتهعـدرىل راسة علدرعلعىراس ققع ر ع ردع ؿةراذتلع ةرا هعل  راةع ر عـكاه ررررررررررر
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وهل كرامل اطد رسـ ه ترورقعـردرىلدعلاءرؿكاهع رالـانلع رعلعىرعلدع راقعـكةر رررررررررا  د ء
تلةلقاةروتلةلقةر ط ضرث ن    روت  راس اؿيرو  هةؼـا راقلع يردع ؿةراذتلع ةررررر300

ا هععل  رامل ععـر ععقإراسـكاهعع رواقلعع يرهععل كرامل اطدعع رسل عع ضرأ  م ععـ.روراهععةؼـ ررررررر
ققعع ر عع رؿكدعع  ردعع ؿةراذتلعع ةررراسط سععحراملععدهرراس ُععفيرورأإلهععل راسدةعع وررودعع ؿرعررر

ا هععععل  روؿكدعععع  رهععععل كرامل اطدعععع رسععععـألراسةقالععععقرعلدعععع راسـكاهعععع ترو  هععععةؼـا رررررر
ععـ رودع ؿررعلو رفا رؿتسع رىلسِع ول ريررررررر-اتػةط كا ر" "رسـكاهع راسفعلو رتعط :رررر

ودععع ؿررعععلو رفا رؿتسععع ررر-ؿكدععع  ردععع ؿةراذتلععع ةرا هعععل  رت عععنألرملعععة،رلرادتعععدى.رررر
 اطدعع رسِعع حلراإلنعع خ.روػلِععاريرا ػععرلرىل رمجلعع رىلسِعع ول ريرؿكدعع  رهععل كرامل

ٓععلوكةراعةةعع ؿراععدهرراسةك اععدر عع رشتةلععفراؤهوعع  ررررررر-اععنراملقذلسعع  رأهةهعع :ررر
اسةدٌئ راتدةة عل ر ا هلةتراملـكهع تراملوعذـتروهع ودراإلععق ...لريرتف لعدرؿوكهع ررررررر

ر-اتدةةعع عيراسذل عع يرسةكعع  نراعع اطنرُعع حلراةٌععطعر قععل رواطعع ؿ رزتةة عع .رررررررر
 هةة  ر  إلكً ؿرا هليراةـػدردت ؿةرسل ةرأعٔ وه .ات

 ايدزاسات احمل١ًٝ 

لر  دععع ا ر"اس  ااعععدرا هعععل  راملللئععع رظععع ؿةراذتلععع ةرسعععـألرررررر2016ؿكاهععع ر رػععع زرترر
تلةلقا رامللسل رات ةـاول ر  ملةلك راس ل ل راسو  ؿ  ر"رهـراراسـكاه راذت سل رىل ر

ودع ؿةرسلع ةرا هعلةرلرػِع وّررررراسة لدرعلىراس  اادرا هعل  ر ػِع وّرا هعلةترررر
ا هعععلةر"رورتٌعععةدراملقاعععضراسـي غلارلععع را ذت سععع راتقةِععع ؿ  روراتدةة علععع رورررررر
ت لل را   ءروراوة ألرت للةه ر"ررورد ؿةرسل ةراتهلةررورتقِـر ه راسط سج ر"رد ؿةر
سلعع ةرا طفعع  رورتٌععةدراس ققعع  رؿاػععدرا هععلةررورا ناةعع راسةف عللعع ر عع رارععلاؿرررررررررر

املدطئععع رظععع ؿةراذتلععع ةرسعععـألرتقالعععقرامللسلععع رات ةـاولععع ر  ملةلكععع راس ل لععع رراتهعععلةر"ر
اسوععع  ؿ  .رواًعععةةلارعلدععع راسـكاهععع رعلعععىرعلدععع راعععنرتلةلعععقا راسِعععفرارتععع اىرررررررر

لرتلةلعقةراةع راًعةةلارعلدع راسـكاهع رررررر75ات ةـاوير  ملةلكع ترواسعق نر لعدرععـؿهنر رررر
لرواسععـروواسععـة.رورر75 ر أ ٔعع رعلععىرأوسلعع ءرأاعع كرهعع تءراسةقالععقترواسععق نر لععدرعععـؿهررررر

اهةؼـااراسط سج راملدهرراس ُفيراسةدطؤيرودراهةؼـا را ؿوا راسة سل :راهعةطل  رر
املوعععضراسطلئعععير"نوعععؼ راملهعععةة ر   طفععع  ر"ىلععععـاؿرالاعععنررلانعععكر  كتععع ردلاهععع  ررر

ل.رواقل يردع ؿةرر2008 ر یسةوةل راسطفدرت ل برر قل رعطـراسفة غروستةـرسى
ط سجعع .رو  هععةؼـا رحتللععدراتضتععـاكراملة ععـؿراسةععـكظتيترررراذتلعع ةراسةقالععقرىلعععـاؿراسر

أإلهععل رنةعع ورراسـكاهعع رأ رأهعع رع اععدراععنراس  ااععدرا هععل  راملةدطئعع رظعع ؿةرسلعع ةررررررررررر
ا طف  ريرد ؿةرسل ةرا طف  رهيردع ؿةراذتلع ةرا هعل  رتر للع رػِع وّرا هعلةررررررر

وعة ألرت لعل ررراسـي غلارل را ذت س راتقةِع ؿ  روراتدةة علع رورت لعل را  ع ءرورارررر
 ا   ءر.رر

 : ايتعكٝب ع٢ً ايدزاسات 
اععنراتهععة لاضراسوعع  ارسععط ضراسـكاهعع  راسععلرتة لععارظعع ؿةراذتلعع ةروراسعععلرررررررررر

رأدل اريرأا انرشتةلف رستلل ةرورىلقللةل ةررورع ملل ةترنقسظرا ر لير:ر
 راعععطرلرعلعععىراملوعععة    رااللععع رررأ را ٓععع  ردععع ؿةراذتلععع ةرقعععـرساعععير  هةةعععرررر  

  ملل رترورقـرمتلن رغ سطل راسـكاه  راسلرأدل ارير  عضراسعـو ررراإلقللةل روراسو
  تط  رأه سلبرعجل ردـ ـةرأههةاريرتك  نرتِ كعةلارسد ريكعنراتهذلًع ؿررر



 (ASEP)دزاسات عسب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفص 

 

 

 

 

 
97 

 ه ريرىلدلاءرؿكاهةد راذت سل رورت ـؿرام ت راملقا كةريرد انبرد ؿةراذتل ةرتر
 نب.ق اار  ثلاود رورقـرا نارتِ كرً ادرسد رعنرتلكرادت ا

 اتفقعععاراسـكاهععع  راسوععع  ق رعلعععىرهعععـدراٌعععذلكرورهععع ردععع ؿةراذتلععع ةر ععع ػةقدرررر
 زت تته رعلىرا رلاؿرورا هلر.

 اهععععةؼـااراسـكاهعععع  راسوعععع  ق ريرعلدةهعععع رأؿاةراتهععععةطل  روراملقعععع  لىردتةعععععررر
لرسلععععحراهععععةؼـاارأؿاةرر2017اسطل نعععع  ر  هععععةجد ءرؿكاهعععع ر اهععععك القرور ػععععلو ترر

 اتهةكٌ دروراسة الـ.
 ـكاه  راسو  ق راملدهرراس ُفير.وإلفاراس 
 اتفقاراسـكاه  راسو  ق ريرعلدةه رسلحرتططلعاراسـكاهع رعلعىرعلدع راعنرا هعلررررررر

أوراسةقالععقر  هععةجد ءرؿكاهعع ر لذلهعع  راسععلرططقععارعلععىراسطعع س، راس عع ال ريررررررر
 دد  رأرل قل .

 راسـكاهعع  ريرزتةة دعع راسوعع  ؿيررتد وسدعع را ٓعع  ردعع ؿةراذتلعع ةرحتـ ععـاةرسقلععرررو 
دلراة،رلرد ؿةراذتل ةرانرامل آعلعراملهةع رسلة ع راملةلكع راس ل لع راسوع  ؿ  ررررررر  ةو

 .ر2030

 : املبخح ايجاْٞ : ايدزاسات ايشابك١ ملتغري أسايٝب املعا١ًَ ايٛايد١ٜ 
   ايدزاسات ايعسب١ٝ 

لر  دعع ا ر:رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع راةعع ر ععـكاه رتقالععقرر2018ؿكاهعع ر اسٔعع ت
اسة لل را ه هيرءـ د راسـو  رتروراسلرهـرارىل راسة علدرراسِفراسج انرءلسل ر

علىرأه سلبرامل  ال راس اسـ  رسـألرتقالقراسِفراسج انرالسل راسة لعل را ه هعيررر
ءعـاكيراـ دع راسعـو  روقعـراهعةؼـ راملعدهرراس ُعفيراسةشلللعيترو لعدرسذع رعلدع رررررررررررر

اسط سجععع  ررلرتلةلعععقروتلةلعععقة.روسةشقلعععارأهعععـادراسـكاهععع راهعععةؼـ رررررر200اسـكاهععع ر 
اهةط ن رأه سلبرامل  ال راس اسـ  راة ر ـكاه را  د ءرانرىلعـاؿرأن كرك ع ضروعطعـررر

لترواٌعععفارنةععع ورراسـكاهععع رععععنرودععع ؿررعععلو رفا رؿتسععع رررر1996اس ن عععنرامل،لِعععلبر ر
ىلسِع ول ريرأهع سلبرا  الع را  ع ءرت عنألرملعة،رلراسدع  روسِع حلراسعقا كتر لدةع ر ررررررررررر

أهعع سلبرا  العع را اهعع  رت ععنألرملععة،رلراسدعع  تررررررت دععـررععلو رفا رؿتسعع رىلسِعع ول ريرر
اةعع رأوٓععشارنةعع ورراسـكاهعع رعععـ رودعع ؿررععلو رفا رؿتسعع رىلسِعع ول ريرأهعع سلبرررررررررر
ا  ال را اه  رتلدعرس ةدرا  ترواعقسكرترت دعـررعلو رفا رؿتسع رىلسِع ول ريرررررر
أهعع سلبرا  العع را  عع ءراعععرأ دعع وه رتط عع ةرملوععة ألرت لععلةه تروت دععـررععلو رفا رؿتسعع رر

ِععع ول ريرأهععع سلبرا  الععع را اهععع  راععععرأ دععع وه رسِععع حلراملوعععة    راس للععع ريرررررىلس
 اسة لل .

لرعدعع ا ر"رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع روعققةهعع رر2018تد وسععارؿكاهعع ر راس عع اليرترو
  سـار ل رسإلصت مرا اع ؿييرسعـألرعلدع راعنرطعق رامللسلع راسج ن  ع ر  س لٓعل  "ررررررررر

ًععل  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رواوععة ألررررهععـراراسـكاهعع رىل راسة ععلدرعلععىرؿكدعع رر
و رؿار ل راإلصت مرسـألرطق راملـاكيراسج ن   رءش راع راس لٓعل  ترواسكٌعفرررریَ

عععنراس ققعع ر عع رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع تروًععل  رؿار لعع راإلصتعع مترواسكٌععفرعععنرررررررر
اسفععععلو راإلسِعععع ول ر عععع راة هععععط  رؿكدعععع  راسطععععق رالتف ععععيرؿار لعععع راإلصتعععع مررر

وؿكدعع  راسطععق رادؼفٔععيرؿار لعع راإلصتعع مرا اعع ؿييريرؿكدعع ته ررررررا اعع ؿيير
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علىرأه سلبرامل  ال راس اسـ  تروراتط اراسط سج راملدهرراس ُفيرتواسكٌفرععنرؿتسع ررر
اسفلو راإلسِ ول ريراهع سلبرامل  الع راس اسـ ع روؿار لع راإلصتع مرا اع ؿييترتط ع رررررررر

راهعععةؼـا راقلععع يررسلةؼِعععّرواسِعععفراسـكاهعععيتروسةشقلعععارأهعععـادراسـكاهععع ردرررر
لرتراةععع ردراهعععةؼـا راقلععع يرؿار لععع ر۹۱۰۲أهععع سلبرامل  الععع راس اسـ ععع ر اسقلنعععير

لرط سطع رر441 لرتروتك نارعلد راسـكاه راعنر ر۹۱۰۹اإلصت مراسقيرأعـإراس ةليرع  ر 
دراػةلعع كه ر  سطل قعع راس ٌعع اول راسطوععلط راةعع رتععط رودعع ؿرؿكدعع راة هععط ريرررر

ر-إلهل را ه سلبرعلىراسذلتلبراسةع سي:ر اسقطع  رررراه سلبرامل  ال راس اسـ  ترسلح
اسقوععع ةلر  سلتطععع راسج نلععع ررر-اسعععلرضلر  سلتطععع را و ر ـكدععع رع سلععع ترو اسةوععع اضررر

ر- ـكدعععع رع سلععععع رو اذتعععععلْراإلهةععععع  لر ـكدععععع رع سلععععع تر لدةععععع ر راسعععععـيقلاطيرر
  ـكد راة هط .را وت قلاطيلرو اتهةقق راتعةة ؿ  رل

ـری:رأهعع  لر  دعع ا ر2016ؿكاهعع ر عععدذلتر ّری رامل  العع راس اسعع ةریةرومنععطراسٌععؼ
ن رانرطق رادت ا  رترسلحری ریادطئ  ر  ؿا  راتنذلنارسـکوآطلا   راسد  ر

هـراراسـكاه رىل راسكٌفرعنراس قق ر  رأه سلبرامل  ال راس اسـ  راة ر ـكاه ر
را  د ءرومنطراسٌؼِل روآطلا   راسدع  رواؿاع  راتنذلنعارترواسكٌعفرععنراسقعـكةرررررر
اسةدطؤ  رملة،رلا راسطشحريراؿا  راتنذلناروراهعةؼـااراسط سجع راعدهرراس ُعفيرتررررر

لرط سبروط سط رانرالل راس ل  روا ؿا رانراعلسللرر200تك نارعلد راسطشحرانر 
اسطك س ك  يرواسـ ل  راسذل  يروتٔعةدارا ؿوا :راقلع يراؿاع  راتنذلنعارت ط ك ع رررررر

 راس اسـ  راةع ر عـكاه را  دع ءتراقلع يرررررآطلا   راسد  رتاقل يرأه سلبرامل  ال
منطراسٌؼِعل رترواٌعفاراسدةع وررعةع ر لعي:رت دعـرعققع راكتط طلع رهع سط روؿاسع ررررررررررر
  راسةقطدرانراس اسـ نرواؿا  راتنذلناروت دـرعقق راكتط طل را دطع روؿاسع ر ع رررر
اسلرضرانرقطدراس اسـ نرواتهة  روعـ راتتو  رواسٔططراعنرقطعدراس اسعـرواؿاع  ررررر

نذلنععاترترت دععـرعققعع راكتط طلعع رؿاسعع ر عع رمنععطراسٌؼِععل رواؿاعع  راتنذلنععارترررررررات
ت دـرعقق راكتط طل رؿاس روا دط ر  رادراعنرا ك رواسفعن رواسكع   يرواسةذع ا ررررر
اسللليرواسـكد راسكلل رتٓطلا   راسدع  رواؿاع  راتنذلنعاتراةع رت دعـررعلو رؿاسع رررررررر

هةعع  ر سععأل لرواسععلرضرسععأل ريرايعع إراسِع ول ر عع راسععقا كرواإلنعع خرعلععيرأ  ع ؿراترر
زتة ع راسقا كرتوأ   ؿراسةقطدرواسةو اضر سأل لريراي إرزتة ع راإلن خترت دعـرر
رعععلو رؿاسععع راسِععع ول ر ععع راسعععقا كرواإلنععع خرعلعععيرأ  ععع ؿراسفعععن رواسـكدععع راسكللععع ررررررررررر
تٓطلا   راسد  ريراي إراسعقا كروترت دعـررعلو رؿاسع ر ع رامةع عة ريرمنعطرررررررر

تريكنراسةدطؤر  ؿا  راتنذلنارانرادران:راسعلرضرواسةٌعـؿرواذتة  ع ررررراسٌؼِل 
 ا هعععععع سلبرا  العععععع رواسـ عععععع لتروا ك رواسفععععععن رواسكعععععع   يرواسةذعععععع ا راسلللععععععيررررررر

  ا ٓطلا   ريراسد  لترتريكنراسةدطؤر  ؿا  راتنذلنارانرمنطراسٌؼِل .

   ايدزاسات احمل١ًٝ 
سلبرامل  العع راس اسـ عع روعققةهعع رررلر  دعع ا ر"رأهعع ر2019هععـرارؿكاهعع ر راملطععرليرتررر

ءوة ألراسطة غرسـألرعلد رانراسطق رامللسل راسج ن  ع رءش راع رسفعلراسطع طنر"ررررر
هـرارهقإراسـكاهع رىل راسكٌعفرععنرططل ع راس ققع ر ع رأهع سلبرامل  الع راس اسـ ع رررررررررر
وعققةهععع رءوعععة ألراسطةععع غرس لدععع راعععنرطعععق رامللسلععع راسج ن  ععع رءش راععع رسفعععلررر

ط سععحريراسـكاهعع راذت سلعع راملععدهرراس ُععفيراإلكتطعع طيرواس ُععفيررررررراسطعع طنتراتطعععراسر
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املق ك رزتةةعراسـكاه ره رطق راسِفراسج سعحرثع ن ير قوعةل راسٌعلعيرواس لةعيرررررر
اسة    راإلؿاكةراسذل ل رواسة لل ر سكع ايترػع ْلرءش راع رسفعلراسطع طنترأدل عاررررررر

اسج ن  ع راسِعفررررلرط سط رانرطق رامللسلع ر۰۹۲اسـكاه راذت سل رعلىرعلد رقـكه ر 
لرهد روأػعق رر۹۹-۰۱ث سحرث ن ير قوةل رعلةيروًلعيرترتذلاوغرأعة كه ر  ر 

ر-1اس لدععع راعععنرأك ععععراعععـاكيراعععنرشتةلعععفرادتهععع  ريراا راععع رأؿوا راسـكاهععع :ر
ة ألراقلع يراوعررر-۹لر۰۲۱۱اقل يرأهع سلبرامل  الع راس اسـ ع :رىلععـاؿراسدفل عير ررررر

نة ورراسـكاه روهير:ر ت دـرعققع  رررلر.2005 ترلاسطة غرىلعـاؿر ا  ضروعطـاس ا
تر عععع را هععععل  راإلكًعععع ؿيرر۱۰ا دطعععع رفا رؿتسعععع رىلسِعععع ول رعدععععـراوععععة ألرؿتسعععع رر

اسة دلهيرسـألرا  رواوة ألراسطة غرسـألرا  د ءر اسـكدع راسكللع رومجلععرا   ع ؿررررر
ت دعععـرعققععع  را دطععع رفا رؿتسععع رىلسِععع ول رعدعععـرررر-ععععـار  عععـرحتةعععدراإلسطععع  رر

ا هعل  راإلكًع ؿيراسةع دلهيرسعـألرا  رواوعة ألراسطةع غررررررر  رر۱۰ظ۱اوة ألرؿتس ر
ر۱۰ظ۱ت دعـرعققع رهع سط رفا رؿتسع رىلسِع ول رعدعـراوعة ألرؿتسع رررررررررر-سـألرا  د ءر

ترت دعـرأيرعققع  رفا رؿتسع ررررر-  رأهل  رهشبراذتبرسـألرا  رو  عـراسةفع ة ررر
كدععع رىلسِععع ول ر ععع ر قلععع رأهععع سلبرامل  الععع راس اسـ ععع رواوعععة ألرطةععع غرا  دععع ءر اسـ

ترت دـررلو رفا رؿتس رىلسِ ول ريرأه سلبرامل  ال راس اسـ ع ررر-اسكلل روا    ؿلر
ترت دعععـررععلو رفا رؿتسععع رىلسِععع ول ريرأهععع سلبررر-ت ععنألرىل راوعععة ألرت لعععل را  رر

ت دعـررعلو رفا رؿتسع رىلسِع ول رررررر-امل  ال راس  ملل رت نألرىل راوعة ألرت لعل را  ررر
 رؿكد  رزتة ع  راسـكاهع راسعجقخر أالع  رررر  راة هط ر۱۰ظ۱عدـراوة ألرؿتس ر

لريراسـكدععع راسكللعععع رملقلععع يراوععععة ألراسطةعععع غررریت لعععل رععععع  رر-ت لعععل رععععع  ررر-
ت دـررعلو رفا ررر-تقطدرادتـ ـلررر- راسةف ة رررررررواسط ـ نراسة سل رسلةقل ير

 ع راة هعط  رؿكدع  رزتة عع  راسـكاهع ررررررر۱۰ؿتس رىلسِ ول رعدعـراوعة ألرؿتسع رررر
لريراسط عععـ نراسةععع سل رملقلععع يررریت لعععل رعععع  رر-ت لعععل رعععع  ررر-اسعععجقخر أالععع  رر

راوة ألراسطة غلر.

لر  دععع ا ر:رأهععع سلبرامل  الععع راس اسـ ععع رسعععـألررررر2018ورفاعععل رؿكاهععع ر اسنهلانعععيتررر
اسطلطعع رامل هعع   رءش راعع ردععـةرتروراسععلرهععـرارىل راسكٌععفرعععنرأهعع سلبرامل  العع رر

 ععاراملععدهرراس ُععفيتروتك نععاراس اسـ عع رسععـألراسطلطعع رامل هعع   رءش راعع ردععـة.رواتط
لرط سطعععع روط سطعععع ردراػةلعععع كه رعٌعععع اول ترودراهععععةؼـا ر120علدعععع راسـكاهعععع راععععنر 

ص.رواٌعفاراسدةع وررأ ررر1اقل يرأه سلبرامل  ال راس اسـ  رانرىلععـاؿررع تنرهعللة  رطررر
ا هععل  راسةوعع هليرهعع راسوعع وـريرامل  العع رو ـكدعع رالتف عع ردععـاتر للعع را هععل  رررررررررر

ل  راسةوعععلطيرو ـكدععع رالتف ععع تروودععع ؿررعععلو رفا رؿتسععع رررراسعععـيقلاطيرثععع را هعععر
ىلسِعع ول رت ععنألرملععة،رلرادتععدىرسِعع حلراسط سطعع  رامل ه  عع  ريرأهععل  يراسةوععلطيررررررر
واسـيقلاطيتروسِ حلراسقا كريرا هل  راسةو هليتروعـ رود ؿررلو رفا رؿتس ر

 ىلسِ ول رت نألرسلةلسل راسة للةل رسلطلط .

 : ايتعكٝب ع٢ً ايدزاسات 
تهععة لاضراسوعع  ارسععط ضراسـكاهعع  راسععلرتة لععارظعع ؿةراذتلعع ةروراسعععلررررررررراععنرار

رأدل اريرأا انرشتةلف رستلل ةرورىلقللةل ةررورع ملل ةترنقسظرا ر لير:ر
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 اتفقاراسـكاه  راسو  ق رعلعىرهعـدراٌعذلكرورهع راعـألرتع ثرلرأهع سلبرامل  الع ررررررررر
 اس اسـ  رعلىراسطق .

 ةراملقع  لىردتةععراسطل نع  ر  هعةجد ءررررراهةؼـااراسـكاه  راسو  ق ريرعلدةه رأؿا
 لرسلحراهةؼـاارأؿاةراتهةط ن 2018ؿكاه ر اسٔ ت

 وإلفاراسـكاه  راسو  ق راملدهرراس ُفير 
 اتفقاراسـكاه  راسو  ق ريرعلدةه رسلحرتططلعاراسـكاهع رعلعىرعلدع راعنرا هعلررررررر

 أوراسطق .
 ـ ع رعلعىردع ؿةررررورتٔلفرؿكاهةد راذت سل رىل را لر رتع ثرلرأهع سلبرامل  الع راس اسررر

اذتلعع ةرترورا لرعع را هععل  راسوعع وـر عع راس اسععـ نريرا  العع را دعع وهنرورهععدرهععقارررر
ر ؤثلرعلىرد ؿةراذتل ةرسـ ه .ر

   اإلطاز ايٓظسٟ يًدزاس١ 
  أٚاًل : َتغري جٛد٠ احلٝا٠ 

أهةل ردع ؿةراذتلع ةر/ر  ةعدلراتهةةع  رظع ؿةراذتلع ةرُعف راعنرُعف  رامةةععررررررررررر
اػةقرععععع راعععععطرلةرتط ععععع ر«ردععععع ؿةراذتلععععع ةر»راِعععععطلضرریامل  ُعععععلروغتةلعععععفرا عععععن

تهةؼـاا ت راملة ـؿةرورسكنتر ِف رع ا تر قِـر ع راإلًع كةرىلاع رىل رإلعلودراسطلئع رررررر
كعع  رون علعع راإلهععك  رأورراسععلر  ععلٍررلهعع راسدعع يراجععدرتلعع خراملعع ءروا عع اءرأورهعع ءراررر

راإلً كةرىل رىلسـألرػِ وّراسد يرأنفوه راجدراسِش رأورؿكد راسةشِدراس لةير

وراعععراتهةةعع  راملةنا ععـر  دت انععبراإلظت  لعع ريراسٌؼِععل رتراتوعععراععة،رلردعع ؿةررر
اذتلععع ةرسلٌعععةدراسِعععش رادتوعععةل روراسدفوعععل روراسة ارعععاروراسةفععع ة ر  ملوعععةقطدرورررررررر

 وراسة لل روراسـكاه روراذتل ةراتهل  روراتدةة عل رراسو  ؿةروراسلٓ رعنراذتل ة

وت عع ؿرم عع ؿةراتهةةعع  رظعع ؿةراذتلعع ةرىل راسعع رلةراتقةِعع ؿ  روم عع ؿةراسجععلاءرويرررررررر
نفىراس قارقلاراسد يرعلىرؿكد رد ؿةراذتل ةراسلر  لٌع نه رو ةنا عـرهعقاراسقلعاررررر

 عـكا  رأ ردع ؿةررر دوط راةو و  راعراسةقـ راسةق روم  ؿةراسـػدتروأُعطضراسدع يررر
اذتل ةرترتدةرر  سٔلوكةرانراسجلاءرامل ؿيررقـرأؿألراسع عيراملةنا عـر  صتع ما راسـوسع ررررر
ادةة عل روهل هل رو لئل رىل راسطشعحرععنراؤًعلا رغعرلرتلعكراملطدلع رعلعىراسعـػدررررررررر

ل.رىلترأ رر18-17:رر2018اسق ايترت كىردلـاةركر هل راسـوس روا اطدله ر راس دنيرتر
لرتٌعرلرىل رأ رهدع كراكتطع  ر ع ردع ؿةراذتلع ةررررررر2010ا  ترًع هلترریدنة وررؿكاه ر ه

وؿػدرا هلةترممع ر  طعيراكتفع  رؿػعدرا هعلةرقعـكةرسلفعلؿرعلعىرىلؿكاكرقلةع راذتلع ةررررررررررر
 ا هل  ترانرػق را ر  رلإراسـػدرامللتفعرانراهةقلاكرنفويرسألهلة.

 :ايعٛاٌَ اييت تتخهِ يف حتدٜد َكَٛات جٛد٠ احلٝا٠ 
 را وس  عع  راسععلرحتقععارری  ردعع ؿةراذتلعع ةريكععنرسلفععلؿرتععل رراععنرػععق راق اععر

هعع  ؿت ريرسل تعع راسععلرعتل هعع .روتعع تيراس  ااععدراسععلرتععةشك ريرحتـ ععـراق اعع  رررررررر
رد ؿةراذتل ةرا  تي:

 راسِش رادتوةل رواس قلل .ر
 اسقـكةرعلىراسةشك راسقاتي.ر 
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 .اسقـكةرعلىراسةفكرلرواخت فراسقلاك 
 اتدةة عل .ا س ا رامل لٌل رواس قق  ر 
 . اسقل راسجق رل رواذتٔ ك  روامل ةقـا راسـ دل 
 لر18:ر2018ا وٓ  رامل سل رواتقةِ ؿ  ر. راس دنيتررر 

 بعاد جٛد٠ احلٝا٠:  أ 

أوٓععشارا اعع رادتهعع ؿراسععلر ععقسارسقلعع يردعع ؿةراذتلعع ةرانعع رافهعع  راة ععـؿرررررررررر
را    ؿرو ةٔةنر:

 ةععراعنرىلاك نع  را ؿ ع رترىل رررررد ؿةراذتل ةرامل ٓ عل ر:روتةةجعدررلةع ر ع رلإرامةرررر
رد نبراذتل ةراتدةة عل رسلفلؿ.

 د ؿةراذتلع ةراسقاتلع ر:رو قِعـر هع راعـألراسلٓع راسٌؼِعيرععنراذتلع ةرواعنرثع ررررررررررررر
راسٌ  كر  سو  ؿةرود ؿةراذتل ةر.

 دعع ؿةراذتلعع ةراس د ؿ عع :رومتجععدراذتععـراملجعع سيرإلًععط  رس دعع  راسفععلؿراسطل س دلعع ر
اععععرا ركععع كرواسقعععل راسلوسلععع رواسـ دلععع رررواسدفوعععل رواهعععةط عة راس عععلٍر ة ارعععار

رلر157:رر2017اسو وـةريرامةةع.ر ررمهلا رتر

لررىل رأ رافهعع  ردعع ؿةراذتلعع ةراس ععع مليررررWHOوتٌععرلراداةعع راسِععش راس  مللععع ر ررر
 ةك  رانرعـةرا   ؿراجد:راذت س راسدفول ترواذت س راتنف  سل ترواسلٓ رعنراذتلع ةترر

هععليترواسة لععل ترواسععـػدرا هععليرترهععقاروتكعع  رررررروامل ةقععـا راسـ دلعع ترواسةف عععدرا رر
د ؿةراذتل ةرانرػق راإلؿكاكراسقاتيرسلفلؿرعنرس سة راس قلل تروُشة رادتوةل تر

رل30:رر۹۱۱۱وقـكت راس إللفل ترواـألررهة رسألعلاضراسلرت ذل  رر عة ؿرددل دتر

ًعلا رروتلألراسط سجة  رأ راملؤًعلا رامل ٓع عل رواملؤًعلا راسقاتلع رهةع رأاجعلراملؤرررررر
اسعععلرتعععلتططراكتط طععع رق  ععع رظععع ؿةراذتلععع ةترسعععقارظتعععبرععععـ رىلهة  ةععع رسلعععحرأنهةععع رر
أهل    راةك اق تروتريكنرأ ر ة راسفِدر لدهة رأوراهة،د ءرأسعـهة رععنرا ػعلترررر
ركقهة ر ل ط  رؿوكاراهةع ريرسلع ةراسفعلؿترىلترأنع رظتعبراسة هععريراملؤًعلا راسـاسع ررررررررر

أاجععععلريرزتعععع ت راذت دعععع  راتدةة علعععع رعلععععىردعععع ؿةراذتلعععع ةرسةٌععععةدرعةللعععع  ر
رواإلنو نل .ر

لرعـةرأ   ؿروهير66:ر2010تةٔةنرد ؿةراذتل ةراة رفالر ستة ؿرورادتة سيتر
 راسِععش راس  اعع رتراسلٓعع رعععنراذتلعع ةرتراس ققعع  را هععل  رتراس ققعع  راتدةة علعع رتررر

اععنرعلععىراسدذعع غراتاعع ؿييرتراملة كهعع  راسـ دلعع رترًعع،درأوقعع  راسفععلا رلروهعع درنلر
ر:را  تياه رثقخرا   ؿرتةد هبراعراسـكاه راذت سل رورتٌةدر

 :ايعالقات األسس١ٜ 
ىلؿكاكراسفععلؿرأنعع ر ةةةعععرعلعع ةرأهععل  راذلا طعع رواوععةقلةر وعع ؿه راذتععبترواسعع ؿترر
واسةفعع ه ترواسجقعع ترواملوعع نـةترواسٌعع  كر  سوعع  ؿةتروسلُعع رعلععىراسة ادععـريراملدععن رررررر

ا هععليترواسةف عععدراتدةةعع عير عع رأرععلاؿإ.روقععـرأًعع ك ررراسععقير ةعع ارلررلعع راسة ارععارر
لرىل رأ رد ؿةرسل ةرا هلةره اءرد ؿةراس قق  ر2011نة وررؿكاه ر ػٔلرورادلوكتر

راسنودل رأوركع   را  د ءر ؤؿيرىل رق ةراسطدل  را هليرورحتقلاراسو  ؿةرا هل  .
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 :ٞايٓجاح األنادمي 

ة ألرحتِعععلل ترواععع روُعععدرىلسلععع ريررىلؿكاكراسفعععلؿر لٓععع إرععععنرؿكاهعععة تروععععنراوعععررر
اسة لل تروه  ؿت رأثد ءرت ادـإريراسكلل راعرماقو تروعققة ر  ه تقت تروكٓ إرعة ر

لرأ راهعة ـاؿرر2012عتقق رانرأهـاد.روهقارا رأً ك رىلسل رنة وررؿكاه ر أ  ركاهع ترر
نراسفلؿرضت رحتو راوة ألرت للة ترواي ه ت راتظت  ل رضت راسة لل رواسـكاه ترا

 اؤًلا رد ؿةراسة لل رواسـكاه .

 :طغٌ أٚقات ايفساغ 

ىلؿكاكراسفعععلؿر وععع  ؿت رعدعععـرمم كهعععة ر  ا  تععع تروًععع،درأوقععع  ررلاغععع رءة كهععع ررر
ا نٌععط راملؼةلفعع رءعع ر  عع ؿرعللعع ر عع سدفعر.وهععقاراعع رأًعع ك رىلسلعع رنةعع وررؿكاهعع ر أ عع رررر

ت رواتهةف ؿةرلرأ راسفلؿراسقير ةةةعرمل لر رالفل رتدال راس قاروىلؿاك2012كاه تر
راد را ر فلـإتر  ـرفسكرانراؤًلا رد ؿةرً،دراس قاروىلؿاكت .

 : َؤطسات املٓخ٢ االجتُاعٞ املستبط١ جبٛٙ احلٝا٠ 
ه درنلانرعلىرد نط رانرهقإراملؤًلا رورهعير راس ققع  را هعل  رتراسدٌع  ررررر

راسل  ٓيرلر

  : ايعالقات األسس١ٜ 
كوارعععـردععع ؿةراذتلععع ةراعععنراسد سلععع ررررمتجعععدراس ققععع  را هعععل  ركارعععـةره اععع راعععنررررر

اتدةة عل ترواس قق  را هل  رتطـأر  س قق ر ع راسلدعدرواملعلأةرسلعحر كع  راذتعبررررررر
اذتقلقيراملةط ؿ روا انراسدفويروامل ؿةرواسل  راؤًلا رسقلقلع ردتع ؿةراذتلع ةترررر
اةعع رأ رسلعع ةراس  ولعع راسد   عع راععنراذتععبر عع راسععنوزرواسنودعع رهععيرأهعع يرحتقلععاررررررررر

 يراذتل ةر درحتقلارد ؿته رسكدرأرلاؿراس  ول .اسو  ؿةر

سكععنرهدعع كر  ععضراملععة،رلا راسععلرتة ععلضر عع راس ققعع  را هععل  رتععؤثلريرهععـوءرررر
تلععكراذتلعع ةرواهععةقلاكه رورادهعع ر:راسفةعع كراسععقير دةعع  راس ققعع ر عع راسععنود ر ععؤثلررر
  سولبرعلىرا ر رد انبراذتل ةرػ ُع رىلفاراكتعططرفسعكر وع ءراس ققع رادتدوعل ررررررر
 لدهة راسلر  ةدله راجرلرانراس لةع ءرىلسعـألراق اع  ردع ؿةراذتلع ةرسلعحرت كعىرررررررر
اـألرصت غراذتل ةر  راسنود رأوراـألراسفٌدراسقيرتؤو رىلسل .رهكعقا:ررع  راس ققع رررر
  راسنود راجدرق ألرادلألريرن عل راذتل ةرا هل  رىلا ر  ذتف إلرعلله رواسلقعيرر

ورتكعع  رهععطط راط ًععلةريرهععـ رتلععكررررر هعع روتدٌععئ رأدلعع  رتوععةةةعر ةلععكراذتلعع ةترأررررر
 ل.70ر-67:ر2009اذتل ةروتـارله ر اسطلبروراسطه ْتر

لرىل رأ راكتفع  راوعة ألردع ؿةرررر2010اع  ترریوهقارا رأً ك رىلسل رنة وررؿكاه ر هد
اذتل ةرسـألرا رلاؿر  تيرنةلذع رملع ر ٌع لر ع را رعلاؿراعنرد انعبريراذتلع ةرا هعل  رررررررررر

واسعـ ه تروكٓع ه رععده تروسِع   رعلعىرؿعع رررررررراتدةة عل رتةةجعدريراسةقع ك راعنررر
ع طفيرانرأهله روأُـق وه رودرلانه تروانرود ؿرًؼّريرا هلةر جق  ررل تر
واعععنرًععع  كه ر ععع سفؼلراتنةةععع وه ر هعععله تروودععع ؿرأُعععـق ءرشتلِععع ر قعععـا  ر
اسععـع رواملوعع نـةر عع روقععاراذت دعع ترواععقسكراععنراسة  اععدراسوععهدراعععرا ػععل نترررررر

راعراسناقء.واس قق  رادتلـةر
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  : ٞايٓظاط ايسٜاض  
اإلُععع   ررن سلععع أ راسدٌععع  راسل  ٓعععيرًعععيءرٓعععلوكيروهععع  ردتععع ؿةراذتلععع ةراعععنرر

  س ـ ـرانراتالاضرػ ُ رٓ،طراسـ رامللتفعرونن فراسقلبتراة ر قعيراإلنوع  ررر
اععنراسة ععلضرسل ـ ععـراععنرا اععلاضرػ ُعع رعععنرسل ـ ععـراععنرا اععلاضرػ ُعع رعدععـرر

رتقـا ريراسونر

ر:ك  ٓيرأك عرعد ُلركولو رهيرو ةطلبرأيرنٌ  

 اهلٛا٤: -1

اسقم رذتل رامل اؿراس،قاول راسلرمتدشد راسط قع رترسعقسكررع  راسٌعؼّراملعـػنرررررر
ظتـرُ    ر  س، ريرمم كه را نٌط راسل  ٓل رتر  راسةـػ ر عؤثلرعلعىرا وعلع رررر

راسـا   راسلرتؤثلر ـوكه رعلىرا  اءراملةـرارانراسلوة رىل راسقلب.

 ا٤:امل -2
اسقم رملدعراإلُ   ر  دتف درأثد ءرمم كه راسدٌع  راسل  ٓعيرورت ع  ضراسف قعـررررر

رانرامل ءرنةلذ راس ل .

 ايطعاّ: -3
 ك  ر ةد و راس دط  رارتفلف رقطدرو  ـرمم كه راسدٌ  راسل  ٓيرتررقر دط،ير
مم كهعع رأيرنٌعع  رك  ٓععيروامل ععـةرػ و عع رسةععىرتر ِعع  راسفععلؿر  سععـواكرتراطتفعع ضرر

اسوكلريراسـ تروعلىرادت نبرا ػلر فٔدرعـ رتدع و راس دطع  راسـزلع رقطعدرررررنوط ر
رمم كه راسدٌ  راسل  ٓيرسةىرترت   رتـراراسـ رىل رػق  رادتو راسـاػلل .

 ايًٝاق١: -4
تكععع  ر ةهلئععع رادتوععع رملة كهععع راسدٌععع  راسل  ٓعععيرعلعععحرتكوعععط رامللونععع روقععع ةررررر

لرؿقلقعع رقطععدررر30-15اوغراععنر راسةشةععدتروت ػععقرمتعع ك نراسلل قعع راععـةر وععلط رتععذلرررررر
رمم كه راسةة ك نراسل  ٓل راملةؼِِ رمت ك نرالةراسقـ رأوراسول رأوراسةدى.

اة رمتجدرمت ك نراتهذلػ ءرأهةل ر  س، ريراسلاس رادتوعةل رسإلنوع  روأ ٔع رررر
  راف   راسوشلريراسِف ءراسدفويرواس دـانيرتروانرث ريرحتقلارد ؿةراذتل ةر

رل.71-70:رر2009 عل ر اسطلبتروراسطه ْرتردوةل رونفول روادةة

لراعنرأ رتدع و راس،عقاءرواس ق  ع راعنرررررر2012وتؤاـرفسكرنة وررؿكاه ر أ  ركاهع ترر
ا الاضتروااةو  راس  ؿا راسِشل راسوللة ريراس،قاءرواسد  رومم كه را نٌط ر
اسطـنلعع راسععلراععنرًعع نه راا راعع رعلععىراسِععش رع سعع ردلععـةرويـ ععـراذتل  عع رورررررر

  ترويدعبراسوعل كراسٔع كر  سِعش تراعدرفسعكراعنراؤًعلا ردع ؿةراسِعش ررررررررررراسدٌ
راس  ا .ر

ورتععلألراسط سجةعع  رأ رمم كهعع راسل  ٓعع رس دعع رأه هععل ردتعع ؿةراذتلعع ةريراذتلعع ةررررر
ا هل  رورسقـراهةةاراملةلك راس ل ل راسو  ؿ  ر  سل  ٓ ر ٌعكدرػع ْرترورنقسعظرررر

هقإراسفذلةرورهقارؿسلدرعلعىرسعلْررررامؿ  ؿرا نـ  راسل  ٓ ر رلاؿرا هلةرمجل  ةري
رمملكةد رعلىرمم كه راسل  ٓ روراتهةة  ر ه ر.ر
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   : األٌطس ايٓظس١ٜ جلٛد٠ احلٝا٠ 
كرافهع  ردع ؿةراذتلع ةراةفهع  ررررریت ـؿراتي ه  راسدال ع راسعلرس وسعارتفعىرررر

سععـ حراععنرافعع هل رعلعع راسععدفىراإلظتعع  يتررطلدةعع رك ععطرعلةعع ءراسععدفىر عع ردعع ؿةررر
 دعع  راةكعع  رأه هععير عع تررعع  رعلةعع ءراتدةةعع  ركاععنوارعلععىررررراذتلعع ةروىلًععط  راذتر

ٓععع،  راس ةعععدرواس ققععع  را هعععل  رػ ُععع راس ققععع ر ععع راسلدعععدرواملعععلأةروا ماععع  رررر
 رادرهقارسد عل راذتل ةرود ؿته ترأا رعلة ءراسطبررقـراهةةع اررکیواذتلو روتٍ

ر  رتـا  راسِشل روا نٌط راسل  ٓل روؿوكه ريرحتو رد ؿةراذتل ةر.

 ْ: ظسٜات جٛد٠ احلٝا٠ 
  ٚ ٕٛأْدزس( 2003ٚجل، کأٚال: ْظس١ٜ جٛد٠ احلٝا٠ املتها١ًَ  ،college& Anderson :) 

ىل راسدال  راملةك ال ردت ؿةراذتل ةرهيرنال  رً ال رتةٔةنرمث نيرنال   ريرر
تٌععكلل رفاتلعع روود ؿ عع روا ٓعع عل .روتطدععىرهععقإراسدال عع رعلععىرأ رمجلعععرا ؿ عع  رررررررر

سـ ه رتِ كرسلشل ةراسكلي راسطلط رتروأ رهعقإراسةِع كا ريكعنرررررواسفلوف  راسكدلأل
تقوععلةه رىل رثععقخرزتة ععع  رادفِععل رتراععدرزتة ععع رتهععة رءاهععلرواسععـراععنررررر

راا هلراذتل ةراسكلي ر:

 جٛد٠ احلٝا٠ ايرات١ٝ: -1
هيرً  كراسفلؿريع إردع ؿةرسل تع تروت ةعدلرهع  ؿةراسفعلؿروكٓع إرععنراذتلع ةرهعيررررررررررر

ر ؿةراذتل ةراسقاتل .املا هلراسلرت كىرد

 جٛد٠ احلٝا٠ ايٛجٛد١ٜ : -2
هععيراععـألردعع ؿةرسلعع ةراملععلءريراملوععة ألرا عةععاراععنراذتلعع ةرتروهععيرططل عع راسفععلؿررر
اسععععلر فععععذلضرأ ر  ععععلٍريرتدعععع غ را هعععع رترو  ةععععدلرأ راعةقعععع ؿراسفععععلؿراععععنرأركعععع كررررر
وا ةقععـا رسعع  راملاعع هلراسععلرظتععبرتلطلةهعع رسلشِعع  رعلععىردعع ؿةراذتلعع ةرهععيراعع رررررر

ر كإرأورعـ رً  كإر  دت ؿةريرسل ت ر. فولرً 

 جٛد٠ احلٝا٠ املٛضٛع١ٝ : -3
هععيرالفلعع رتِعع كراس عع  رارتعع كديرذتلعع ةراملععلءرادتلععـةرترو ةعع ثلرهععقاراسةِعع كرررررر

ر  سجق ر راسلر  لٍراإلنو  ريرإلله .ر

و ؤاـرأُش  رهعقإراسدال ع رأ راملاع هلراسجقثع راسٌع ال ردتع ؿةراذتلع ةرمتلعدررررررررر
وٓععع ه ريرتِعععدلف  رتةفععع و راعععنراسعععقاتيرىل رامل ٓععع عيرترررررىل راسةعععـاػدرترويكعععنر

وعلحر  تيراس دِلراس د ؿيريراس هطر ن ر  سـراسقاتيروامل ٓع عيرتروتةٔعةنررر
ر college 2003 :ر&رAndersonاسدال ع راملةك الع ردتع ؿةراذتلع ةراةع رفالهع ر رررررر

p1041رلر

   :ٞايٓظسٜات ايجُاْٞ جلٛد٠ احلٝا٠ جا٤ت ناآلت 
 ١ٖٝ :ْظس١ٜ ايسفا -1

اسلر هلعع رهععيرااهععلراععنرااعع هلردعع ؿةراذتلعع ةراسقاتلعع رسلععحر داععلرىل ردعع ؿةررررررررر
اذتل ةرانرن سل رتقلل رامللءردت ؿةرسل ت ر قاتع رتروهعقار  ع رأ راسلر هلع رالتططع رررررر

 اكتط ط روثلق ر كلفل رهرلرأا كراسفلؿريرع  را ٓ عيرو   اادرسل تل رػ كدل .
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 ْظس١ٜ ايسضا عٔ احلٝا٠ : -2
اسفعلؿر ٌع  كإرأ راذتلع ةراقطلع رعللع راةع رظتعبرأ رتكع  رترو  ةةععـرررررررررر فوعلركٓع رر

فسكرعلىراـألرتلطل راس   راالطر  رسة ق  ت رتروراسةل د ت رتروكغط ت ريراذتل ةر
ترويكنرأ ر ِدراسفعلؿرىل رالسلع راسلٓع ر طعل قة ر:رر اع رأ رعتع و راسفعلؿرت،علرلررررررررر

 ةؼلععىرعععنرأسقاعع ر نهعع رغععرلرررراس عع  رارتعع كديرسكععير ةطعع  اراعععرأسقاعع رترأورأ ررررر
واق لعع رتروظت لععه رتععةقء راعععراس عع  راةعع رهعع رعللعع رترواععقراسطععل قة رت سععـا رررررررررر

ا ردع ؿةراذتلع ةرعلعىراسلٓع رترىلترأنع رتريكعنررررررریاسلٓ رنفو رتروتلاعنرغ سطلع رناعلررر
ايروسلـردت ؿةراذتل ةراسكليع رهعيرأاجعلراعنرزتعلؿرأ ر كع  ررررررریاهةؼـاا راةا

رامللءركآل ة.

 ْظس١ٜ ايشعاد٠ : -3
 لألرأُعش  راسدال ع رأ را اع راسدع ير وعةؼـا  رهعقإراسكلةع رععقكرترملع ر ع ررررررررررر

ؿررلعلىراملطلع  رأ ر كع  رررریانرأهةل رػ ُ ريرودـانه رتررشةعىر كع  راسفعلؿرهععرررر
السعع روكآععل ررشوععبرتر ععدرهعع رًعع  كرغعع  رورالغعع  ردععـارتروسكدعع رُعع براملدعع  رتررررررررررر

طل عع راإلنوعع  رواععقسكر    عع ؿرتررررواسوعع  ؿةرًععيءرعةلععارسععـألراسفععلؿروتععلتططر طررررر
عققنل رتراجدراذتبرترواتكتط ط  راس ثلق ر  سططل  رتروغعرلرفسعكراسكعجرلرتروسكدهع ررررر
غععرلرالتططعع ر  ملعع  رترأور  س ٓعععراسِععشيرترأ عع ر   ااععدرا ٓعع عل رأػععلألرتروت دععـررررررر
اسو  ؿةريراسفلوف راسكقهلكل رواملفه  راسـ  رتروقـرا ناروترتنا راِـكرىل ع  رر

رنو نل ر ٌكدرع  .سإل

 ْظس١ٜ َع٢ٓ احلٝا٠ : -4

افهعععع  راذتلعععع ةراععععنراملفعععع هل را  اعععع رسععععـألراسطعععع سج رترىلترأنعععع رنعععع ؿكاراعععع ر ععععة ررر
اهععةؼـاا راةلدعععروردعع ؿةرسلعع ةرا رععلاؿرترو  ةععدلراسطشععحرعععنرا دععىرسلشلعع ةرهعع ررر

تروممكنراسدالرىل راسـ  ن  راس  مللع رعلعىرأنهع رنال ع  رررررریکیا ٓ  راسـ نراسكقي
رىراذتل ة.ريرا د

 ْظس١ٜ ايتصٛز ايبٝٛيٛجٞ جلٛد٠ احلٝا٠ : -5
  لارهقاراملاهلرانراا هلرد ؿةراذتل ةر  سةك  نراسطل س ديرا ه هعيرسلطٌعلررر
رةنروده راسطل س دل رتراسك ونراسطٌليرعٔع رسعيرتروأ راملِعلش رادتوعـ  رت كعىرررررر

رعلاؿراعـألرررتروورقع ر عقاراسةِع كترتعلتططردع ؿةراذتلع ةرسعـألرا رررررررریس س رنا  ر ل س ز
هعقاةه رادتوعـ  رترواسٌعؼّراسعقير داعلرىل ردعع ؿةراذتلع ةراعنرهعقاراملداع كرهعع رررررررررر

رانرا رلاؿرهل  يراسة ثلر   الاض.

 ْظس١ٜ ايتعسف ع٢ً إَها١ْٝ احلٝا٠ : -6
تفوعععلرىلاك نلععع راذتلععع ةرأنهععع رقعععـكةراسفعععلؿرعلعععىرأ ر وعععةؼـ رشتعععنو راإلاك نععع  ررر

ققع  رادةة علع رػعرلةرترووإللفع رفا رررررواسقـكا رسـ  ريراسقل  ر  نٌعط رػققع رتروعرر
ا دععىرتروتكعع  نرأهععلةرترأيرء دععىرأ ر  ععلٍراإلنوعع  رسلعع ةرا العع رترو ععلألرأُععش  رر
اسدال  رأ راسفلؿرويرنهرراسة لدرعلىرىلاك نلع راذتلع ةرسـ ع رتر علتططر ع س اقعرععدلررررررر
زتة ع رانراملوعة    رتروأ راسفعلؿرٓعةنرهعقاراإلطع كرقعـر ،عرلرعةلع رأوراك نع راعنررررررررررر

رٌفرىلاك ن ت روانرث راس ُ  رسلشل ةراسك ال راسلرهيرد هلرد ؿةراذتل ةرأددرا
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 ْظس١ٜ تًب١ٝ االحتٝاجات : -7
 وععةؼـ رافهعع  رتلطلعع راتسةل دعع  رعلععىرنطعع  رواهعععريرزتعع  ردعع ؿةراذتلعع ةرتررر
وتلتططراتسةل د  رتقللـ  رظ ؿةراذتل ةر ن رعدـا رتة رعةلل رتلطل راسةل دع  رر

املداععلو رأ راتسةل دعع  رت ععطرلرعععنررریكیقععيردعع ؿةرسل تعع رتروراسفععلؿرتر ة قعععرأ رتلت
راسططل  راسطٌل  روه رًيءرتٌذلكررل راسك ود  راسطٌل  را ر .

 ْظس١ٜ جٛد٠ ايعٛاٌَ املٛضٛع١ٝ : -8
تِعدراملاعع هلرامل ٓعع عل ردتعع ؿةراذتلعع ةر  س  ااععدرارت كدلعع رامللتططعع ر عع مةةعرر

اذت سععع راتدةة علععع رترواذت سععع راسعععقير  عععلٍررلععع راسفعععلؿرتررهعععيرتةٔعععةنراسعععـػدرترو
اسِععشل رترسععقاررععـاوة راعع رتععلتططردعع ؿةراذتلعع ةرامل ٓعع عل راكتط طعع روثلقعع ر  سجق رعع ررر

رل.ر43ر-39:ر2009تریاسلر  لٍراسفلؿريرإلله ر دد غ

  ، ًٛ( 1970-1908ثاْٝا : ْظس١ٜ احلاجات )َاس 

عرتفععذلضرهععقإراسدال عع رأ راذت دعع  رتدععةا ريرتععـكزرهلاععيراععنرا وس  عع رتٌععطرررر
طلععبرریاذت دع  رُعع سط راسقع ةرأورا وس  عع ررع  راذت دعع  راسة سلع ريراسةععـكزرا عل ررررر

راإلًط  رهيرا ػلألروعدـا رتٌطعرنك  رقـرُ ـن رػط ةرأػلألرعلىرهل راسـوارعر

رقو را هل راذت د  رىل رقوة ر:
 رس د  راا را رعلىراسطق ءر:راجدراذت د  راسفول س دل رأوراذت دع  را وسلع رر

را د ؿةريرق عـةرا ل .س د  ر
 اذت دععع  راسدفوعععل رأوراععع ر  عععـراذت دععع  را ه هعععل ر:رواعععقسكر طلعععارعللهععع رررررر

ا سٌ  كر   انرواتنةة ءرواذتبروراسةقـ لرتروحتقلاراسقا رىل ررس د  راسدة 
رأ رنِدرىل راذت د  رامل لرل رواذت د  رادتة سل .

اسفوعععل س دل .رواعععنرروتر عععة رحتقلعععارهعععقإراذت دععع  رؿو رأ رتٌعععطعراذت دععع  ررررر
ا ًل ءراسلريكدكرتطدله ر  ٓع غرىلفارقةعار ـكاهع رسألًعؼ ْرا هع   ءرنفوعل ررررررر
أورأيرقطععع  ر ٌعععلير عععقاراس،عععلضرترهععع رأ را ًعععؼ ْراملؼعععةلف رحتعععلاه رؿوارععععر

رشتةلف روىل رهقارر  رسلفلؿراس اسـرؿوارعراجرلة.

شقلععارو ؤاععـرا هععل راععنراسطـا عع رأ راسكعع ونراذتععيراكععدرهعع راسععقير دٌععطرسةررررر
س د  ر ط،يرىلًط عه رواجرلارا ر ولكراسفلؿرهعل ا رواسعـرسةشقلعارأاجعلراعنرررررر
س دع .راةع رأ راذت دع راس اسععـةرتةشقعار ع اجلراعنرهععل كرأورععنرطل عارالاسععدررررررررر
اة  قط رانراسول ك.روهكقارتة قعـرػل طع راسعـوارعرواسوعل كرر سوعل كر ة عـؿريررررررر

وقععع  را هعععل رر.ر عععـؿةرؿار لةععع رترواذت دععع  رواسعععـوارعرتٌعععطعر  هععع سلبرهعععل ال راةرر
رلررلة ر  تير:ر1970 ةلؼلّراسفلو ر  راذت د  راس لل رواذت د  راسـنل رع  ر 

 .الة راكتف اراذت د را  رإله كه راة ػلاريرعةلل راسةط ك 
 اذت د  راس لل رحتـخراة ػلةرنوطل ريرمن راسفلؿ.ر 
 سلش د  راس لل رعقق ر  سطق ءرأقدرانرتلكراسلرسلش د  راسـنل .ر 
 لعععىراسعععلغ راعععنرأ راذت دععع  راس للععع رترتةِعععدراتِععع تراط ًعععلةر  سطقععع ءرىلترأ ررررررع

 ىلًط عه رالغ  ررل ر ـكد رأادلرانرىلًط  راذت د  راسـنل ر.
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 جععلراععنراذت دعع  راسععـنل رسةععىرتطععن رتةطلعبراذت دعع  راس للعع رًععلوط ةراوععطق رأار
 لر389-385:ر2007سةىرتٌطعر.ر رأ ـرترو

 ٜ١ثاْٝا : َتغري املعا١ًَ ايٛايد 
  : َفّٗٛ املعا١ًَ ايٛايد١ٜ 

يراعععدرثق رععع ر عععدروريراعععدرأهعععلةرأهععع سلبرسلة  الععع راس اسـ ععع ر ععع رت ثرلاتهععع رررر
اس آعععش ريراسطععع  عراس ععع  رسلةدٌعععئ را هعععل  رسأل دععع ءرور ٌعععرلراِعععطلضرامل  الععع رررررر
اس اسـ  رىلسيراس هعلل راسعلر ةط هع را  ع ءرسكعير لقدع ارأ دع وه راسقعل روراملجعدرورُعلدررررررررررر

 ععع راسععلري لععه ر ة ارقعع  ريرسلعع ته رور دذشعع  ريرأعةعع   روريررررراسوععل كراملةد
ىل را هعععع سلبراس اسـ عععع رررل.ر101:ر1999عققعععع ته راتدةة علعععع ر عععع  ػل نر ردعععع  لرتررر

ُععشة راسدفوععل رر  هعع سلبراةر  س،عع ةرعلععىرمنعع رًؼِععل راسفععلؿروسلةدٌععئ رتععؤثلرتعع ثرل
ة راٌؼّرعتبرغرلإرتراملٌط  ر  ذتبروراسقط  روراسجق رتو عـراسطفدرعلىرا ر د

ور ةقطدرا ػل نرور جاررله رأا را ه سلبراس اسـ  راسوعلطل راجعدراذتة  ع راسناوعـةررررر
وراإلهة  روراسةولطرورتفٔعلدراسعقالرعلعىرا نجعىرتعؤثلرتع ثرلارهعلطل رعلعىرمنع إرورررررررررر

رل.ر73:ر2000علىرُشة راسدفول ر. رستةـرت

 االبٓا٤ : ْٛاع أسايٝب املعا١ًَ ايٛايد١ٜ ٚ أثازٖا ع٢ً طدص١ٝأ 
 : األسايٝب ايشًب١ٝ 

 أهععل  راسةوععلطروراسقوعع ةروراسةقلععـر:ر ٌععرلرهععقاراتيعع إرىلسععيرتٌععـؿراس اسععـ نريرر
ا  العع را  دعع ءرورُععلاا راععطرلةريرٓععططه ررل عع قط نه رعلععىراػطعع وه راهةعع رر
ا نارُ،رلةرور هـؿونه ر  س ق  ر  هعةةلاكر.روكغع راع ر ِعـكرععنرهعقاراسداع  رررررررر

سأل د ءرىلترأ راجدرهقإراته سلبرتهلةنر ٌكدرواهععرررانرٓلكر  سِش راسدفول 
يراوه طد ر.رورانر ث كرأهل  راسةولطروراسقوع ةروراسةقلعـر:رىلنع رتعؤؿيرىلسعيرػلعاررررررر

 ل.ر146:ر2006ًؼِل راهنوا رػ ٓ  ر. غٔط  رتر
 اهعععل  راذتة  ععع راسناوعععـةروراسةعععـسلدر:ر  عععدلرايععع إراذتة  ععع راسناوعععـةريرامل  الععع ر

ا  رأورا  ريرسعععبراسطفعععدروراا راععع رعللععع رور   ةععع ررراس اسـ ععع رععععنراط س،ععع رر
ءط س،ععع رورهدععع رتاهعععلرُععع كةراعععنرُععع كرععععـوا را  ععع ءروهعععيراسلغطععع ريرتقللعععـررررررررر
سلاةه رورسِله ريرنٌع  را هعلةروسعـه رٓعةنرنوعارا،لعارترىل رتعط رهعقاررررررررر
اتهععل  ر ،ععليريرنفوععل رات دعع ءرا ن نلعع رورسععبراسععقا روراس دعع ؿروقوعع ةراسططعععررر

رلعع راتتك سلعع رترٓعع فراإلكاؿةروررةعع كراس نيعع ر  إلٓعع ر راسععيرٓعع فررررراةعع رتعع كخ
 ل.84:ر1990اسةفكرلرور قؿةراذتىروراس ذنر رستة ؿرتر

 اهعل  راسععلرضر:ر  عدلرعععنركرععضراس اسعـ نرأوراسععـاهة رسلطفعدرورنطععقإرورىلًعع  كإررررر
  نع رغعرلرالغعع  ررلع رتاععقسكراتهعلادريرتهـ عـإرترعق  عع روراسوعؼل  رادعع رأوررررررر

 ل.ر287:ر1981ملدن ر ازل علدرترغ سيرترطلؿإرانرا

 : االسايٝب اإلجياب١ٝ 

 أهل  راسةقطدروراتهةة  ر:يراق  دراهل  راسلرضريرامل  ال رصتـر   ءر لو را ر
اتهل  را اجدرسلةدٌئ رهع را هعل  راذتكعل راملةعن راسعقير ةقطعدررلع راس اسعـا ررررررررر

لععع رلر ٌعععكدر طعععـيرىلاك نل تععع راس قلر–ددوععع رر–اسِععع،رلرسقاتععع ر.ر رتقطعععدردوعععة ر
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أهةل راسلغط ريرود ؿإر.ررقـرتط ريرىلسـألراسـكاه  را راذتبروراسقط  رورثط  ر
امل  ال رت عـراعنراس  ااعدراسلولوعل رسلدةع راس قلعيرسلطفعدررقعـرؿسعاراسدةع وررا ررررررررررر
ا  عع ءراسععق نر هةةعع  ر   دعع وه روسععـ ه راس قععاروراسلغطعع رسلةشععـخراعععرا دعع وه روررر

رل.208:ر2001ا د وه رالتف  ر ر  ًق رترىلد   رأهئلةه رتك  رؿكد  ر
 أهعععل  راتهعععةقق ر:ر ٌعععرلرايععع إراتهعععةقق ريراسةدٌعععئ راتهعععل  رىلسعععيرزلععع غررررر

اس اسـ نرسلطفدرءة كه رنٌ ط ت رورأس   ع رورأعة سع رعل ع رترسةعىر عةةكنراعنررررررر
ا عععلامرمجلععععرط ق تععع روقـكاتععع رسلعععحر ةوعععدىرسل اسعععـ نرعدـوعععقرت دلععع راسطفعععدرررررر

 اهلرهقاراتي إرظقءريرتـك براسطفدرعلعىراتعةةع ؿررراسة دل راذتونراة ر
 ل.ر25:ر1988علىرنفو ريرادراسد اسير راتهطدط سيرتر

أ ررBaumrind , Dلراهععةط عار"ر  ال دععـ"ر2017ويرؿكاهعع ر  لشعع كيرتر  م ععـرت
رتلؼّرثقث رأه سلبركولول رسقتِ  ر  راس اسـ نرورا  د ءروهي:

  ( األسًٛب ايتشا٢ًٖ: ) املتشاَح 
 ععلألراسط سععحرأ رهععقاراسععدةطرأورا هععل  راتتِعع سير ععة راسة ععطرلرعدعع رءؼةلععفرررر

اسول ال  روراسةف عق راسلفال روراس،رلراسلفال تراسلرتةو ر  ـ روٓ غرا ع  رلرر
اسةدٌعععئ راسعععلر ٔععع ه راس اسعععـ نريرتف علعععه رورا ععع الةه رسأل دععع ءتر ةوععع ر ةذدعععبرر

 ل ترو  لدرالا رعـ ـةراسةدِدرانراملوؤوسل  رامل اده روسدراملٌكق ر طل راظت 
واسقل  ر   ؿواكراتدةة عل راملد ط ر طليراس قق رأوراس ةلل راتتِع سل تررلؼٔععررر
ات عنررلهعع ررعذلةرىل ر سلعع راسٔعططررل  قععبرعلعىرهععل كرا ع رورتعع كةرتر   قعبرعلععىررررررر

اععنررنفععىراسوععل كرأورهععل كراٌعع   رسعع تريلععنرهععقاراسععدةطر  ععـ رودعع ؿروإلهعع كرنعع  ررر
ارتٔعع  رىل راسٔععططرواسوععلطلةراملطلقعع روستـوؿ عع راسععـدءراةعع ر ةوعع ر عع سذلا ررررر
اسة طرلرعنراسلغط  ر ٌكدرماوـرععنراسلعنو ريرأغلعبرا سلع  رأوراسقاطع تةراملطلقع تررررررر
وقـر جرلرهقارا هل  رسعـألرا  دع ءراي هع  رواهعةذ    رؿر علع رورعـوانلع تروععـ رررررررر

ىل رنقّراسجق ر  سدفىترقلع راإلصتع مترنقعّرررررط ع رأواالراسكط كتراة رأن رقـر ؤؿي
ٓععططراسععقا تراتنععـر  رواسةهعع كتروهععل ا  رغععرلرهعع   رورغععرلراقط سعع رادةة علعع ريرر
اس ـ ـرانرا سل  رن ي رعنراإلرلا ريراسةو اضرورقل رقدع ا راسٔعططراتدةةع  رررر

را هلي.

   :)ٞاألسًٛب ايتشًطٞ ) األٚتٛقساط 
ر عععـرطعععلدرواسعععـرعلعععىرسوععع  ر قلععع ررررر ةوععع رهعععقاراسعععدةطر  سةكععع كراسوعععلط ريررر

ا طلادر  دلرعد رءذة  را ر   رواسول ال  راسلفال روراس،عرلراسلفالع رتراسعلرررر
تةوععع ر  سِعععلاا ريرىلعطععع ءروىلسقععع ءرا وااعععلراعععنرطعععلدرُععع سبراسوعععلط رورتةوععع رررررر
  سةٌـؿرواس ق  رواسةهـ ـرتروغتٔعراسف دريرهقاراسدةطراتتِع سيرىل راسةٌعـ ـررر

سلرتك  ريرأغلبرا سل  ريرزتةة  تد راس ل ل رػ ٓ  رىل رانرطلدراسولط رورا
هلةدعع روهععلط رأ   عع رورفا ك عع رترو  سةعع سيرت ٓعععرق اعععـرس ماعع رتوععرلرادتة ععع رأورر
ا هلةرترغتعلزرعللهع رأرلاؿهع روػ ُع را  دع ءرأيرودع ؿراط س،ع ريرن علع راسٔعططرررررررررر

 راسعقيرتدةقعدرررا هليترويكعنرىلهعق  رمنع فزراإلتِع  راس ةع ؿيرعلعىرهعقارا هعل رررررررر
رلعع راسلهعع س راععنراسقةعع رىل راسق عععـةتروتةوعع راس ققعع ريرهععقارا هععل  ر  طتفعع ضرررررر
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اسـدءراس اسـيتروعـ رود ؿرأنٌعط راةط ؿسع روشتططع رممع ر  ع رٓع فراتتِع  رررررررر
اإلظتعععع  يرواسف عععع  ر عععع رأطععععلادراس ةللعععع راتتِعععع سل رأوراس ققعععع راسةف عللعععع رهععععقإرر

ئ رسعـألراسفعلؿرأوراسطفعدروتاهعلرعللع رنع  راعنررررررررو  سة سيرتؤثلرهقإراملؤًلا ريراسةدٌ
اسوععة  راس،ععرلرهعع   را س  انلعع رتراس،ٔععبرواسكآ عع رواس نسعع روراإلنوععش  ل تروععععـ ررررررررر
ودععع ؿرهعععـدروإلهععع كرنععع  راعععنراسقاوعععؤوسل ريراختععع فراسقعععلاكا تروتطقعععىراسوعععلط رررررررر

راملةشكة ريرأغلبرا سل  رهيراملٌلعد رسلف درؿاػدرهقاراس هطرا هلي.

 قساطٞ :ٛاألسًٛب ايدمي 
 ةوععع رهعععقاراسعععدةطراتتِععع سيرأوراس ققععع راسةف عللععع ر  دععع ؿرنععع  راعععنراسةفععع ه رر

 رعععع ؿ رسعععألؿواكراتدةة علعع رؿاػعععدرا هعععلةترو  ععدلرععععنرهعععقاررریامل ةععدلرورودععع ؿرتعع مرر
ا هل  رانرػق رشتةلفراسةف عق راسلفال روغرلراسلفال راسلرتةوع ر دع  راعنرررر

كغطع  راسطفعدرسكعنريرنفعىراس قعارررررراسٔططراتدةة عيراسو يترععنرطل عاراسعذلا رررر
توععللطرنعع  راععنراس قعع  ريرسعع  رارتععلوزرعععنراملطعع ؿ روامل عع  رلرادتة علعع رواسقلةلعع رر

اطير قععع ةراتتِععع  ر ععع راس اسعععـ نررراملةفعععارعللهععع ترو ةوععع رهعععقارا هعععل  راسعععـيقلررر
ا  دععع ءترورودععع ؿرسقعععدراعععنراسةف ععععدراملةطععع ؿ رواذتععع اكر ععع رًعععطك رهعععقإراس ةللععع رررررررو

ىلهععق  رمنعع فزراتتِعع  را رقععيرعلععىرن علعع را هععل  راتتِعع سيرررأتتِعع سل رويكععن
هقاتراة ر د رعنرود ؿرن  رانراسةذ و رواسقطع  رواس  طفع راملةط ؿسع تروودع ؿرنع  رررررر
انراتهةققسل رواسةف ه ترواتو  رهقإراس قق  ر د  راعطرلراعنراسةٔع انراملةطع ؿ ررررر

طل عارسع اكرر ع  ر ةةلعنررررررو  مللون رواسة  و رواسلغط راذتقلقل ريرسدراملٌ ادرععنر
  سةف ه روكٓ را طلادتراة رتة راملٌ كا ريراختعقراسقعلاكا رواد قٌع راسقٔع   ررررر

رل70-69:رْر2017ا  ا ر  رمجلعرأطلادرارلاؿرا هلةر.ر ر لش كيرتر  م ـرتر

 :  مناذج أسايٝب املعا١ًَ ايٛايد١ٜ 
لرزتة ععع رىل رسععلْراسطعع سج رعلععىراهةقِعع ءرأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رأإلهععررر

منععع فزر.تكععع ؿريةععععرعلعععىرودععع ؿرمنطععع راعععطرل نرسلة  الععع راس اسـ ععع ر ةةجعععدريرررررر
ر–عـاءرر–اهةقق رلرورا هل  راسولمحر ركرضرر–سبرر–ا هل  راإلظت  ير رتقطدر

رتط ل رلرويرا ر ليرعلضر ه رتلكراسدة فزر:

 منعع فزرًعع رلرور ػععلو ر  ررScheafer et al 1959عع ؿررأ ك  عع ررألر:رعتةعع يرعلععىررر 
اسةوععععع اضرر–اذتعععععبر/راس عععععـاءرر–سلة  الععععع راس اسـ ععععع ر:راتهعععععةقق ر/راسٔعععععططر

راسقط  ر/اسلرضر.ر–/اسةقللـر
 منعع فزر لكععلر ررBecker 1969 ر–  عع ؿر:راس ععـاءر/راسععـدءرررأل:ر ةةجععدريرثقثعع ررر

راتنـا زراسقلار/راذتل ءرا  ؿ ر.ر–اسةٌـؿر/اسةو اضر
 منعع فزرهععلة نـير ر Symonds 1939 ر–سةقطععدر/راسععلرضررل:رعتةعع يرعلععىر:رار

راسولطلةر/رارتٔ  .
  من فزركونلرRohner 1980 ه سلبرامل  ال راس اسـ ع راملة عـؿةرررأ رأل:ر لألر"ركونل"رر

ه ه رهة ر:راسقط  راس اسـير:راسة ع و ر/راتنةةع ءر/راسـار لع ررررأتةةجدرير  ـ نر
تر/راتصتعع مرترأاعع راسععلرضراس اسععـير ةةجععدريرغلعع  راسععـدءرورااطعع رأوريرُعع كةرر

رل.ر51:رر2001اط تةر  سطفدرورىلهة س ر رر وق رتر
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   َٞأسايٝب تسب١ٝ ايطفٌ املتبع١ يف تسب١ٝ ايدٜٔ اإلسال 

  ايٛايدإ ٚاملسبٕٛ بٗا اٚاًل : األسايٝب املداطب 

  : ايكد٠ٚ احلش١ٓ 
هيرأصتضراس ه ودراملعؤثلةريرتل لع راس سعـروىلععـاؿإراعنرمجلععرادت انعبرارتلقلع ررررررررر

 تروانرث را  راس ادبرعلىراس اسعـ نرأوراعنر قع  راق اهةع رررررواسدفول رواتدةة عل
 أ ر اهلارؿاوًة ر  سِ كةراسلر لٓ ه راهللرهطش ن روت   رادهة راس قدراسولل ر.ر

 ٓ١أ١ُٖٝ ايكد٠ٚ احلش   : 
د عععدراهللرت ععع  رس طععع ؿإرأهععع ةرعةللععع ريراسلهعععدرواسِععع ذت راعععنرعطععع ؿإروععععـ رررر

اسلهدروقّرعلىراملعؤاد رقِِعه روععلضررررااةف و ر  ننا راسكةبرعلله ترر كهدر
وراإلقةعـاءر هع ررقع  ر:رسقعـراع  رسكع ريركهع  راهللرأهع ةررررررررررهرلته رث رأالر  تط عه 

ـحألراسلرياععُ رررځُأو حرسوععد رترورقعع  راهللرت عع  ريراة  عع راسكععل  ر"رر ـحاُهُ رځِوععكريراسرياععِق نحرهحعع ررريِطُهعع
ـِْإ" طعلته رأ ر ةع ثلوار  ا اع ةرررراعنرططل ع راسطٌعلرورررر.رل90 ره كةرا ن ع  رتر  ع رررراْقةح

واسةقللـرأاجلرمم ر ة ثلو ر  سقلاءةرواسوة  روترهلة ريرا ا كراس ةلل روا اقعفرر
 اسٌـةر.

 مناذج َٔ ايكسإٓ ٚايش١ٓ يف تٓبٝ٘ املسبٞ ع٢ً إعطا٤ ايكد٠ٚ احلش١ٓ 
رأريرريلريعع رځْةُلعع  حراْسِكةحعع  حررقعع  رت عع  :ر"أريتحععْ ُاُلو حراسدحاعع يحرِ عع ْسِطلواروحتحدوحععْ  حرأرينُفوحععُكْ روحأرينععُةْ رتحرررر

رلر44"ر ره كةراسطقلةرتر   ررتحْ ِقُل  ح

 ٘ٝاختٝاز ايٛقت املٓاسب يًتٛج: 
أر ؿ راسةذ ك راس ةلل ريراسذل ل رأثلراػةلع كراس قعاراملد هعبريراسة دلع رترواعنرررررر
هدعع ررقععـراعع  ركهعع  راهللر ُععلىراهللرعللعع روهععل رلرؿقلععاراسداععلريرحتوعع راس قععاررررر

ر.املد هط رسلة دل واملك  ر

   :ٍاملشاٚا٠ بني األطفا 
هعععقاركاعععنرث سعععحراعععنرا هععع سلبراملؼ طعععبر هععع راس سعععـ نرسذل لععع را وتؿرتل لععع رررررر

ر.ُشلش 

   :ٍاالستجاب١ حلكٛم األطفا 
سألطف  رىلكاؿةر دط،يرأ رتلاعيرسةىر  ة ؿوارسل  راسعةفكرلرادعقراسِع،لررلعـس  ررررر

ذتلع ةرتروهع ريرهعقارقعـر ِعلطه رررررر آكاوه رءع ر د هعبرتفكرلهع روقعـكاته راعنرأاع كرارررررر
وقـرغتطئ  رترر  رأُ   ارودبراسةٌذلعروا رأػطئ ارودبراسةدطل رواسة ٓلضرانر

رغرلرتوفل رشتنيرأورمدلرستط ر

طتلعّرممع رهعطارأ رىلعطع ءراسطفعدرسقع ررررررر :ا طفع  ررر اوعـراتهعةذ   رذتقع  ررر
أ راذتلع ةررروقط  راذتاراد ر  طل رثق ر دفوع روًع  ًكارىلظت  ًلع رضتع راذتلع ةرو عة ل رررررر

أػقروعط ءرتروانرث ر وةطلعرأ ر كٌفرعنرا اهط رورال تت راسلرقعـري عدرادع رررر
ر.عطقلً  رسقلقًل رىلفارأسود ررهة روأسود راسة  ادرا  

 ٌايدعا٤ يًطف 
اإلهعععق ر دكعععلرادتفععع ءرواس،لطععع ر ععع  وتؿرو  دعععبراسٌعععفق رواسل ععع ر هععع رواعععنر

رقكرانراسـع ءرعلله اا هلرهقإراسل  رأن ر  دبراسـع ءرسأل د ءروعت
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 ايطفٌ ع٢ً ايرب ٚايطاع١ َشاعد٠ 
املقِ ؿرهد ره رتهلئ را هط  رسلطفدرواو عـت رعلىر لراس اسـ نرورط عةهة رتر
  رهععععقاراسععععدلرواتسععععذلا رأهعععع يرقعععع   ردتةلعععععراسفٔعععع ودراتدةة علعععع را ػععععلألرررر

را سذلا رادت كرواسكطرلرواس ل رترواسذلا راسد يرأمج  

  تٛجٝ٘ ايطفٌ ٚتكٛمي٘ايتزاّ ايٛسط١ٝ يف 
اس دفريرتل ل را وتؿر ٌط راإلهة  روراسةـسلدرترىلفراسدةلذ رواسعـةرترر  طفع  ررر
  لٌعع  ريرهععق نراملةٔعع ؿ نر ِععل  ريراسده  عع رىل رنةلذعع رأععطل  روىل رتفعع و رررررررر
اتٓععطلا ر.ررفععيرإلععدراس دععفر كعع  رارتعع درواذتقععـروٓعع فراسٌؼِععل رترويرإلععدرر

ةرورقـراتعةة ؿرعلىراسدفىروغرلرفسعكرترواسق ععـةررراسةـسلدر ك  راتنِل  رواذترل
راسٌلعل رترىلرلا روترتفل ط

 االبتعاد عٔ نجس٠ ايًّٛ ٚايعتاب 
اععنرا هعع سلبراملهةعع ريرتل لعع را وتؿراهععة ة  راسلعع  رواسةعع  لؽرعكةعع رتروقععـررررررررر
أًعع كاؤؿ  ارا طفعع  ر"اعع س،ناسي"رو"ا ععنرػلععـو "روغرلهعع رىل رٓععلوكةرهععقارا ُععدررررر

ؤؿيرهععقارأ راإلهععق ر ععـع رىل راسلرععارو دهععىرعععنراس دععفرويراذتععـ حرررررراسذل عع يرو ععر
اسٌل فر:ر ىل راسلرارتر ك  ريرًيءرىلترمان روتر دن راعنرًعيءرىلترًع ن لر راػلدع ررررر

 لر2594اول رتكق ر

 كجعععلراس ةععع  رعلعععىرررتو عععقارر ندععع رنقسعععظرأ راسلهععع  رُعععلىراهللرعللععع روهعععل رررر
ر.ارتـ روا طف  تِلر  راسِش   روأهدر لة رانراس طلـرو

 ٍايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً نجس٠ ايعتاب ٚايًّٛ يألطفا: 

ًِععع ر ٌععع لر ععع رت دررررررررر ىل راجعععلةراسلععع  رواس ةععع  رسلطفعععدري عععدرادععع رىلنوععع ًن رن ق
واتٓععطلا روٓعع فراسٌؼِععل ر  إلٓعع ر رعلععىرعععـ راقـكتعع راوععةقطقةرعلععىروٓعععرر

زتع ت راذتلع ةرررراسقلاكرأوراإلؿتءر لأ  رعل  رأوراملٌ كا راسف  س ريرأيرزت  راعنر
ر-255:ر2015رلك  رت  ً  رسآلػل نريرتِلر ت رومجلعرأن ا رهل ا ر.ر رتلقعل نرترر

رل264

 ايطفٌ ٖٚٞ نجري٠ جدا َٚٓٗا  ثاًْٝا :األسايٝب ايفهس١ٜ اإلسال١َٝ املؤثس٠ يف عك١ًٝ 
 احلٛاز اهلادئ َع األطفاٍ :   -1

  رأػطع ءه ر هعـوءرررواملقِ ؿر هقارا ُدرأ رنوةعر كاءرا طف  روأ رنِشضر
تروأ رضتقكراسة نلبراسق تدرواسةوفل راملؼنيرواسندلرااط رسلٌؼِل رترر نه رفا ر
ػطلردول رعلىرًؼِل راسطفدروقـرتر ـكا راجرلرانراملعل  روا  ع ءرىلتر  عـرررر

رانةق  را طف  رانرهنراسطف س رىل راسٌط  

 اخلطاب املباطس يًطفٌ : -2
طت طععبرا طفعع  ر ِععلاس رووٓعع غرسلععحر دط،ععيررررررواملقِعع ؿر هععقارا هعع ير:رأ ررر

شت طط را طف  رعلىرقـكرعق   روترنوةؼـ را ه را ه سلبرا ػلألرانراسلفر
واسععـوكا رواسوععلريرفسععكرأ راسطفععدرسعع رسععـوؿإراس قللعع رواسفكل عع راسععلرتر وععةطلعرر

ري ومه ريرأيرس  رانرا س ا 
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 تعزٜز ايطفٌ باملدح ٚايجٓا٤ :  -3
اس لةع ءرواملعل  رٓعلوكةرتٌعذلعرا طفع  ر  ملعـغرواسجدع ءرىلفاررررررررااـراسط سج  راعنرر

أُ   اريرىلدع  ةه رأورقع ا ار  عةع  ر لعـةرتوعةشاراملك رع ةرواسةٌعذلعتروهعقاراعنرررررررررر
 املط ؿ راسدفول راسلرت ةةـرعلله رادراسدال   روه راطـأراسذلغلبرواسذلهلبر.ر

  : ٌأ١ُٖٝ تعزٜز ايطف 

ل عكراٌع علإروأس هلوع رضتع راسدٌع  ررررررملـغراسطفعدروتٌعذل  رأثعلرر ع  ريرحترررر
واسن  ؿةرانرأعة  رارترلرواسدذ غتروفسكرأ راإلنو  ر طط  رعتبراملـغرواسجد ءرانر
دهع رتروًع  كإر  سدذع غراععلةر ن عـراعنرصت سعع روىلصتع مإراعنردهعع رأػعلألرترادهع رقعع  رررررررررر
اسله  رُلىراهللرعلل روهل رذتفِ رعنرعطـراهللر نرعةل: ن  راسلددرعطـراهللرسع رر

 ِليراعنراسللعدلرقع  رهع  ر:رركع  رعطعـراهللر  عـرفسعكرتر دع  راعنراسللعدرىلتررررررررررررا  ر
رلر2479وراول رتكق رر1121قللقةر. راػلد راسطؼ كيرتكق ر

    : ٘ت١ُٝٓ ثك١ ايطفٌ بٓفش 
رطلقة راة ـؿةرسةدةل رثق راسطفدر دفو راده ر:رهد كر

 ظرا هلاكتق   رىلكاؿةراسطفدر:رو ك  رفسكر ة   ـإرعلىراسِدلرواسِل  روسف 
 تدةل راسجق راتدةة عل ر:رو ك  رفسكر ة   ـراسطفدرزت سو راسكطع كرترعللع ريررر

رقٔ ءرس د  راملدن راسٔلوك  رانرط   روًلا 
 تدةلعع راسجقععع راس لةلعع ر:رو كععع  رفسعععكر ة للةعع راسقعععل  راسكععل  رواسوعععد راملطهعععلةررررر

ارتلارعع  رواس لعع  راسد ر عع را ػععلألر نهعع رأُععدراس لعع  راسِععشلش راسط لععـةرعععنرررررر
روا ه طرل

 تدةلعع راسجقعع راتقةِعع ؿ  رواسةذ ك عع ر:رو كعع  رفسععكر ة   ععـراسطفععدرعلععىراسطلعععرررررر
رلرر269-268:رر2015واسٌلاءروغرلرفسكر رتلقل نرتر

 راعع رتدعع ؿير عع راسذل لعع رامل  ُععلةرتراععنرٓععلوكةروتد  عععرطععل ررررررأورتععلألراسط سجةعع  رر
وأه سلبراسذل ل رواسة لل رواسةـك ىرترهع راع رق سعاروعةلعار ع راسذل لع راإلهعقال رترررررررر
املوةةـةرانراة  راهللروهد ركه س رستةـرُلىراهللرعللع روهعل ترتلعكرا هع سلبررررر

 رتررك نعارهدع كراسقعـوةرترررراسلرعةدر ه روؿع رىلسله رامل لع را و ريراسذل لع راإلهعقالررر
وامل عاعع راذتوععد رترواملة كهعع راس ةللعع رترواعع  رهدعع كراذتعع اكرواسدقعع َرترىل رغععرلررررررررر
فسكرانرأه سلبرتل    روغرله رانرا ه سلبراسلرتو ه ريرتل لع راسطفعدراملوعل رررر

  اسذل ل راذتود روتلع إرأسونركع   رسةذ دراد رػرلرػلفررترلرهلفر.ر

اهة راكتقاروتطع ك رر نهع رسعنرت ع رععنراملعدهرراسل ع نيرررررررررو قارر ملد هرراسطٌل  
ـًار نهع رتطقعىرادع هرروٓع ل ررررر  نه راد هررع دنةرعنرأ رتق ا را  ًد رأورتِلضرر ه
وٓعع ه رُأنعع يرستععـوؿيرامل لرعع رواس لعع رتر فقهعع  روتر  لرعع  رهعع ألر لئععةه راسععلرررررر

  رواكع  رترر  لٌ  رتروسةىرا لرةه ر طلئةه رغرلرا الع ر عدرن قِع رستعـوؿةر ناعررررر
ورانرده رث نلع ررهعيرادع هررتلاعنرعلعىرادت انعبرامل ؿ ع ريراإلنوع  ررررررررررهقارانرده 

اةذ هلعع رادت انععبراسلوسلعع رتراععنرأدععدرفسععكر رختفععفراععنرأعطعع ءراإلنوعع  رو رررررررررر
ر ااع راإلهعق رءدهذع راملةك اعدرترونالتع رررررررحتقاره  ؿت ر عدرىلنهع رسةن عـراعنرًعق و تررررر

وكوًسعع ررهعع رعتقععارهعع  ؿةراسععدفىراإلنوعع نل رتررررراسٌعع ال رىل راإلنوعع  ردوععًة روعقععقررر
 و  اابركغط ته راملةذـؿةر قرىلرلا روترتفل ط
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وسلُععع رعلعععىر   ععع رأطفععع تراعععنراسٔعععل  ر وعععطبراعةد قدععع رسلذل لععع راذتـ جععع رررررر
اسط لعـةراععدراسط ععـرععنرت  سلةدعع رواط ؿودعع راإلهعقال رترت ععـرأ رنلدعععرىل را ُعع  رررر

ايريراسذل لع رسةِععةل روتٌععكلدرناعع  رتل عع يرراسذل   ع راإلهععقال رترواملدهعع زراإلهععقر
ر ةقء راعر لئةد روثق تد راإلهقال ر.ر

 : ايٓظسٜات اييت تٓاٚيت األسايٝب املعا١ًَ ايٛايد١ٜ 
هدعع كرزتة ععع راععنراسدال عع  راسععلرروععل رامل  العع راس اسـ عع روراػةلفععارورقعع ةررررررر

رملو كرادراده رورانرهقإراسدال   را ر لي

 ْٞظس١ٜ ايتعًِ االجتُاع : 

ور ععععلألرانِعععع كرهععععقإراسدال عععع رأ راسةطعععع كراتدةةعععع عيرعتععععـخرعدععععـرا طفعععع  رررررر
  سطل قععع رنفوعععه راسعععلرعتعععـخررلهععع رت لععع راملهععع كا را ػعععلألرترورتًعععكرأ راطععع ؿ ررر
اسععة ل راس  اعع راجععدراسةععـعل رتوراس قعع  رتروراسة ةععل رتروراتطفعع ءرتروراسةةللععنرالععه ررر

ور  طععيرأُععش  رنال عع راسععة ل ررتل ععبرؿوكاةركولوععل ةريرعةللعع راسةدٌععئ راتدةة علعع 
اتدةةعع عيرسلةععـعل رأهةلعع راععدلألرور ةةجععدرفسععكريراملك رععآ راععـعت ةراورثدعع ءراورررررر
كٓ ءرععنراع ر قع  ر ع راسطفعدراعنراهعةذ    راقوةع رترر إلث  ع رت ةعدلراعنراهع سلبررررررررررررر
امل  ال راسوللة راسلرتق يراسلا ط ر  راملجرلروراتهةذ   رأير ع راسطفعدروواسـ ع رررر

رل.ر74:ر1974رتىر.ر راِطف

   ْٞظس١ٜ ايدٚز االجتُاع 

حتةدرنال  راسـوكريرعل راسدفىراتدةةع عيرأهةلع راعطرلةرسلعحرت ةعدلرركعلةررررررر
اسـوكرانرأهع را ركع كراسعلرتٔعةده رالعـا رعلع راسعدفىراتدةةع عيرسلعحرت هع اررررررررررر

رىل راف هل رأه هل را سـوكرتاس ٓعرتاملك ن رواسططق ر..اخلر.ر

ر راسلرأث كته رعلىراسدش راسة سي:وريكنرتلؼلّرأه راسقٔ  

 أوتةر:ر ةذوعععـراسعععـوكريراذتقععع  روراس ادطععع  رامللتططععع رءك نععع را لدععع ريرا عععل رر
ر.اسةدالةيراسةولوليرسلطد ء

 .رث نل ةر:رىل راتكتط  روراسةد غ روراتنوذ  ر  را ؿواكر قلدرانرع اادراسة تل

ورػ ُعع راععنراسك تعععبرررراهععةةـ رنال عع راسععـوكرأرك كهعع راععنراسكة  عع  راملوععلسل رررررررر
اسدل طعع نيراسٌععهرلروسععل رًكوععطرلراسععقير قعع  :ر"رىل راسععـنل راوععلغراععطرلرورأ راععدرر

راسلد  روراسدو ءرا ره رىلترتعط  رعلىرهقاراملولغ".

وانطقق رانروده راسدالرهقإتر ِطضراسفعلؿر عؤؿيرزتة عع راعنرا ؿواكرامل لدع رررررر
واكراسلر ؤؿ ه ررهيرترت دلرعنرورق رمة ع رانرامل اقفرور هقارره ريجدرهقإرا ؿ

هععل ا راذتقلقععيرتر ععدرت ععدلرعععنراقةٔععل  را قععفرا عع رورىلفراعع رتععلكراتػةلعع كررررررررر
سلفلؿريرتِلر ت رسق  ر ول ا  رشت سف رسول كراسـوكتركغع رأنع رستكع  روراقلعـررررر
 ـوكرا  رترور قسكرنوةدةررأ راسول كر ةٌكدرتط ع رسلعـوكراسعقير ؤؿ ع ريرا قعفرررررر

دعع رأ راسوععل كر ةٌععكدرأثدعع ءرأؿاءرؿوكرا عع تروورقعع رمل قععفرا عع روررا عع رورهعع ر ععط رس
ء دبرفسكر ِطضرسكدرؿوكراقةٔل  را لدع رتط ع رسلةك نع راسعلر ٌع،له رُع سبررررررر
اسعععـوكتررلكعععير كععع  راسفعععلؿرأ ععع رتر عععـراعععنرالاعععع ةراقةٔعععل  را  ععع ةتراسعععلرتععع تيريرررر
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ارؿواسلععكترىلفاراعع  راقععـاةه راسلع  عع راس اسـ عع راس ادععبرت ؿ ةهعع رىلماءرا  دعع ءرورهكععق
كعععىراسطلطعع رور  ػععقر   ععـ ه رور ٌععـرأمكراسٔعع لفراععده رورعتععحرعلععىررررریاـكهعع رد

ادتعـروراملجع  لةراةع ر عؤؿيرؿوكرادتع كراسطلعبراملوع  راسعقير ةفقعـردرلانع رور وع  رررررررررررر
عععنرأسعع ا  رور ٌعع كاه رودـانلعع ريراذتعع ت راسععلر ة لٓعع  ررلهعع رىل رستدعع رأورررر

كراسقير ؤؿ  راسفلؿر ٌكدرهعل ا ر طل قع رتةد هعبررررط ك رأوررلس رورهكقارر  راسـو
روططل  رامل قفراتدةة عي.

 ىل رنال  راسـوكرتٌةةدرعلىرقٔ   ركولول رثقث :ر

 اسة ق   :رتٌكدرأسـرا عةـةراسلرتلتكنرعلله راسدال  ر  راسول كر قلكرن ع ر
رتطعراسة ق   راسفلؿرعنرؿوكإرامللتقب.

 اسةة ثعععد:روهععع رس سععع راعععنراسةطععع  ار ععع رػِععع وّراسفعععلؿروراسعععـوكراتدةةععع عيررررر
امللتقععبرر لععىرهععطلدراملجعع  ر ة قعععرامةةعععراععنراسععقالرأ ر كعع  رق  عع رورًععذ ع ترر
غععرلر  عع ر  ملؼعع طلترور ذلتععبرعععنرفسععكرأ ر ةشةععدراسِعع     رورأ ر ِععةـرأاعع  رررررررر

 املك كإ.
 اسة  لـراتدةة عي:رن  ر  رهد رأ راسـوكراسقير ؤؿ  راسفلؿر قةٔعيرأ رعتٔعىرررر

 ة  لعععـرا ػعععل نترورفسعععكرععععدلرمنقدععع را ؿواكراسعععلر ؤؿ هععع را ػعععلو رأور  طععع كةررر
 أػلألر دط،يرأ ر ك  رؿوكراسفلؿرعلىرغلاكرأؿواكرا ػل نر.

وهع ر ع س طفرورررعلىرهطلدراملج  رعدـا رتِطضراملعلأةرأ راعنراملة قععرأ رحتعلطرأ د رررر
امل ؿةروراس د   ر  را ػعل نراسعقير ٌع كا نه راسةداعل راتدةةع عير ف لع  رهكعقارررررررر
اعرأ د وه ترورسكيرترتة لضرىل راسدقـروراسة  لؽرر نه رحتلْرعلىرأ رتؤؿيرؿوكه ر

رل62-61:ر2007ططق ر ؿواكرا ػل نر هقاراسِـؿر. نفلـه رت

 َٓٗج١ٝ ايدزاس١ ٚإجسا٤اتٗا 
 : َٓٗج ايبخح 

ناعععًلار  را عععـدراعععنراسـكاهععع رهععع راسة عععلدرعلعععىرأهععع سلبرامل  الععع راس اسـ ععع ررررررررر
اسطل قعع ر-وت ثرلهعع رعلععىردعع ؿةراذتلعع ةتررعع  راملععدهرراملد هععبرهعع راملععدهرراس ُععفيرررررر

راتكتط طل رواسطل ق رامُلق كن .

 :دلتُع ايدزاس١ 
زتةةعععراسـكاهعع رهعع رعلدعع راععنراس اسععـ نراسوعع  ؿ  ريراـ دعع ردععـةر  ملةلكعع رررررررررر

راسو  ؿ  رراس ل ل 

 :ع١ٓٝ ايدزاس١ 
دراػةلعع كرعلدعع رعٌعع اول رعععنرطل ععاراتهععةطل  راإلسكذلونععيرور لععدرعععـؿرأرععلاؿرررررررررر

رلرانراس اسـ نراسو  ؿ  راة ره راط ريرا ر لير:ر170اس لد ر 

   اجلٓص 
%ترراةعع ر23  سدوععط رملععة،رلرادتععدىردعع ء راسفئعع ر"رفاععلر"ر دوععط رائ  عع ر ل،ععارررررر

ر%ت77  ر ل،ارد ء راسفئ ر"رأنجىر"ر دوط رائ 
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 ايعُس 
%ترراةعع ر32"ر دوععط رائ  عع ر ل،ععارر30-20  سدوععط رملععة،رلراس ةععلردعع ء راسفئعع ر"ر

ر40%ترراة رد ء راسفئ ر"رأاجلرانر37"ر دوط رائ   ر ل،ارر40-30د ء راسفئ ر"ر
 %ت31"ر دوط رائ   ر ل،ار

 ٌٖايعًُٞ املؤ 
%ترر22  عع ر ل،ععاراس لةععيردعع ء راسفئعع ر"رثعع ن ير"ر دوععط رائرراملؤهععد  سدوععط رملععة،رلر

%ترراةعع ردعع ء راسفئعع ر"ررر46اةعع ردعع ء راسفئعع ر"ر كعع س ك  ير"ر دوععط رائ  عع ر ل،ععاررررر
%ترراةع ردع ء راسفئع ر"رأػعلألر"ر دوعط رائ  ع ررررررر25ؿكاه  رعلل ر"ر دوط رائ  ع ر ل،عاررر

 %ت6 ل،ار

 ًَُٞؤٌٖ طسٜهو ايع 

  سدوععط رملععة،رلراؤهععدرًععل ككراس لةععيردعع ء راسفئعع ر"رثعع ن ير"ر دوععط رائ  عع ررررررررر
%ترراةع ردع ء ررر44%ترراة رد ء راسفئ ر"ر ك س ك  ير"ر دوط رائ   ر ل،عارر31 ل،ار

%ترراةع ردع ء راسفئع ر"رأػعلألر"ر دوعط رررررر12اسفئ ر"رؿكاه  رعلل ر"ر دوط رائ   ر ل،ار
ر%13ائ   ر ل،ار

 عدد االبٓا٤ 

 طبكا يعزر االبٓا٤ ع١ٓٝ ايبشح أفضار( خقا٥ك 1دزٍٚ )

 عزر األبٓا٤

 %45 77 3أقٌ َٔ 

3 - 5 68 40% 

 %15 25 5أنجض َٔ 

"رر3  سدوععط رملععة،رلرعععـؿرا  دعع ءردعع ء راسفئعع ر"رأقععدراععنررررلر1 اععنرادتععـو  ةٔععضر
%ترر40"ر دوععط رائ  عع ر ل،ععاررر5ر-ر3%ترراةعع ردعع ء راسفئعع ر"رر45 دوععط رائ  عع ر ل،ععارر

ر%ت15"ر دوط رائ   ر ل،ارر5اة رد ء راسفئ ر"رأاجلرانر

 ْٔٛع ايشه 

 طبكا يٓٛع ايغهٔ  ع١ٓٝ ايبشح أفضار( خقا٥ك 2)دزٍٚ 

 ْٛع ايغهٔ

 %6 10 بٝت ؽعيب

 %64 109 ؽك١

 %30 51 فٝال

%ترر6  سدوعط رملعة،رلرنع  راسوعكنردع ء راسفئع ر"ر لعارًع محر"ر دوعط رائ  ع ر ل،عاررررررررررررر
%ترراةعع ردعع ء راسفئعع ر"ررععلقر"ررر64اةعع ردعع ء راسفئعع ر"رًععق ر"ر دوععط رائ  عع ر ل،ععارررر

ر%30 دوط رائ   ر ل،ار

 ٔٚضع ايشه 

 طبكا يٛمع ايغهٔ  ع١ٓٝ ايبشح أفضار( خقا٥ك 3دزٍٚ )

 ٚمع ايغهٔ
 %35 60 إجياص

 %65 110 ًَو

%ترر35  سدوععط رملععة،رلروٓعععراسوععكنردعع ء راسفئعع ر"رىلظتعع كر"ر دوععط رائ  عع ر ل،ععارررررررررر
ر%ت65اة رد ء راسفئ ر"رالكر"ر دوط رائ   ر ل،ار
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 دخٌ االسس٠ 

 طبكا يزخٌ االعض٠  ع١ٓٝ ايبشح أفضار( خقا٥ك 4دزٍٚ )

 رخٌ األعض٠

 %5 8 3000أقٌ َٔ 

 %27 46 7000إىل3000

 %68 116 7000أنجض َٔ 

"ر دوععط رائ  عع رر3000  سدوععط رملععة،رلرؿػععدرا هععلةراةعع ردعع ء راسفئعع ر"رأقععدراععنرر
%ترراة رد ء ر27"ر دوط رائ   ر ل،ارر7000ىل 3000%ترراة رد ء راسفئ ر"ر5 ل،ار

%تررنع  راملهدع ردع ء راسفئع ر"رىلؿاكير"ررررر68"ر دوط رائ   ر ل،عاررر7000اسفئ ر"رأاجلرانر
ر%12 دوط رائ   ر ل،ار

 ْٛع امل١ٓٗ 

 طبكا يٓٛع امل١ٓٗ  ع١ٓٝ ايبشح أفضارخقا٥ك  (5) دزٍٚ

 ْٛع امل١ٓٗ

 %12 20 إراصٟ

 %25 43 تعًُٝٞ

 %4 7 عغهضٟ

 %43 73 ال أعٌُ

 %16 27 أخض٣

اةعع ر%ر12نعع  راملهدعع رردعع ء راسفئعع راؿاكير دوععط ررائ  عع ر ل،ععاررررر  سدوععط رملععة،رلرر
اسفئعع ر"رعوععكلير"رر%ترراةعع ردعع ء 25دعع ء راسفئعع ر"رت للةععير"ر دوععط رائ  عع ر ل،ععاررر

%ترر43%ترراةعع ردعع ء راسفئعع ر"رترأعةععدر"ر دوععط رائ  عع ر ل،ععاررررر4 دوععط رائ  عع ر ل،ععاررر
ر%16اة رد ء راسفئ ر"رأػلألر"ر دوط رائ   ر ل،ار

  فطاع امل١ٓٗ اييت اعٌُ بٗا 

 كطاع امل١ٓٗ اييت أعٌُ بٗاطبكا ي ع١ٓٝ ايبشح أفضار( خقا٥ك 6دزٍٚ )

 قطاع امل١ٓٗ اييت أعٌُ بٗا

 %38 65 سهَٛٞ

 %14 24 خال

 %48 81 ال أعٌُ

  سدوط رملة،رلرقط  راملهد راسلرأعةدر ه رد ء راسفئع ر"رسكع اير"ر دوعط رائ  ع ررررر
%ترراة رد ء راسفئ ر14%ترراة رد ء راسفئ ر"رػ ْر"ر دوط رائ   ر ل،ار38 ل،ار

ر.%48"رترأعةدر"ر دوط رائ   ر ل،ار

 ١َٓٗ طسى احلٝا٠ 

 طبكا مل١ٓٗ ؽضٜو احلٝا٠ ع١ٓٝ ايبشح أفضار( خقا٥ك 7دزٍٚ )

 ١َٓٗ ؽضٜو احلٝا٠

 %24 41 إراصٟ

 %20 34 تعًُٝٞ

 %11 18 عغهضٟ

 %16 27 ال ٜعٌُ

 %29 50 أخض٣

  سدوط رملعة،رلراهدع رًعل كراذتلع ةردع ء راسفئع ر"رىلؿاكير"ر دوعط رائ  ع ر ل،عاررررررررررر
%ترراةع ردع ء راسفئع ر"رررر20%ترراة ردع ء راسفئع ر"رت للةعير"ر دوعط رائ  ع ر ل،عاررررررر24

%ترراةعع ردعع ء راسفئعع ر"رتر  ةععدر"ر دوععط رائ  عع رررر11عوععكلير"ر دوععط رائ  عع ر ل،ععاررر
ر%تر29   ر ل،ار%ترراة رد ء راسفئ ر"رأػلألر"ر دوط رائ16 ل،ار
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   فطاع امل١ٓٗ اييت ٜعٌُ بٗا طسٜو احلٝا٠ 

 قطاع امل١ٓٗ اييت ٜعٌُ بٗا ؽضٜو احلٝا٠( 8دزٍٚ )

 قطاع امل١ٓٗ اييت ٜعٌُ بٗا ؽضٜو احلٝا٠

 %55 93 سهَٛٞ

 %25 43 خال

 %20 34 ال ٜعٌُ

  سدوط رملة،رلرقط  راملهد راسلر  ةدر ه رًل كراذتل ةرد ء راسفئع ر"رسكع ايررر
%ترر25دعع ء راسفئعع ر"رػعع ْر"ر دوععط رائ  عع ر ل،ععاررررر%تراةعع 55 دوععط رائ  عع ر ل،ععاررر"

ر.%20اة رد ء راسفئ ر"رتر  ةدر"ر دوط رائ   ر ل،ار

 :حدٚد ايدزاس١ 
 ر2020-2019اذتـوؿراسنا نل :رأدل اراسـكاه ريراسفِدراسـكاهيراسج نيرس   ر
 دعـةرر فاع كررراذتـوؿراسطٌل  :راهةهـراراسـكاه رعلدع راعنرا هعلريراـ دع رررر-

رىلن خل.
 .راذتـوؿراملك نل :راقةِل راسـكاه رعلىراـ د ردـةرتراملةلك راس ل ل راسو  ؿ  ر
 ـاؿرنةعععععع وررهععععععقإراسـكاهعععععع ريرٓعععععع ءرارتِعععععع وّرررر اذتععععععـوؿرامل ٓعععععع عل :رتةشعععععع

اسوعععلك اذل  رسلةقععع  لىراملوعععةؼـا رمل ٓععع  راسـكاهععع روهععع :رأهععع سلبرامل  الععع ررر
علدععع راعععنرا هعععلريراـ دععع ردعععـةرتررراس اسـ ععع روت ثرلهععع رعلعععىردععع ؿةراذتلععع ةرسعععـألر

ـاؿةرءذةةعععراسـكاهعع روهععلك  رت ةععل راسدةعع ورريرسععـوؿرهععقار و  سةعع سيررهععيرستعع
ر امةةع.

 َتغريات ايدزاس١  : 
 املةوععع هدرر-املعععة،رلراملوعععةقدر:رأهععع سلبرامل  الععع راس اسـ ععع ر راسعععـي قلاطيررررر-

را وت قلاطيلر
 ادتعع ؿةرا ا ؿيلعع رتردعع ؿةررررر رادتعع ؿةراتهععل  رتراملععة،رلراسةعع  عر:ردعع ؿةراذتلعع ةررررر

رارتـا  رل

  :أدٚات ايدزاس١ 
راهةؼـااراسط سجة  را ؿاةراسة سل :

اعةةـ راسط سجة  رعلىرأؿاةراسطشحروهيراتهعةطل  راتسكذلونعيردتةععراسطل نع  ررررر
رانراس لد راملطل   ريرامةةعراسو  ؿير.ر اعـاؿ:راسط سجة  ل

   :ٚصف املكٝاض 
و  ععـرىلدعععلاءراػةلعع كا راسِعععـ رواسجطعع  رأُعععطضرررررلررقعععلة17تكعع  راملقلععع يراععنر ررر

لرأ   ؿررلعلع روهعي:ررر3لرعط كةرا مع رعلىر 17املقل يريرُ كت راسده ول راك  رانر 
 ادتعععع ؿةراتهععععل  ترادتعععع ؿةراتا ؿيلعععع تردعععع ؿةراذتلعععع ةلرووٓعععع ارثقثعععع ر ععععـاودررررر

مجلعرلترعلىراسذلتلبرو1تر2تر3سقهةذ   ر تدططاترأسل ًن ترترتدططالترت ػقراسقل ر 
 اسفقلا را دط .

 :صدم األدا٠ 
دراسةشقععاراععنرُععـ رأؿاةراسـكاهعع ر طععل قة رهةعع :راسِععـ راساعع هلير ُععـ رررر

رااكة لتروُـ راسطد ءراسـاػلير ؿاةراسـكاه .
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 .)أٚال: ايصدم ايظاٖسٟ )صدم احملهُني 
دراسةشقارانراسِـ راسا هلير ؿاةراسـكاه ر اتهةط ن لتر  لٓه رعلعىرععـؿرررر

 رظ ا  رامللكرعطـاس ن نتروفسكرسلشك رعلعىراعـألروٓع غراسِعل غ رررررانرااكة
اسل،  ععع رسلفقعععلا تروىل عععـاءركأ هععع ريرأؿوا راسـكاهععع راعععنرسلعععحراقوةععع راسفقعععلا تررررررررر

روانةة وه رسأل   ؿراسلروٓ اررله ترواقسكراقذلاغرا ر لون راد هط ة.

 .ثاْٝا: صدم ايبٓا٤ ايداخًٞ ألدا٠ ايدزاس١ 
ُـ را ؿاةروفسكر  هةؼـا رطل قع راسِعـ راسطدع ويررررق ااراسط سجة  رعو  ر

واسلرت ةةـرعلعىرسوع  را  اعدراتكتطع  ر ع راعدررقعلةراعنررقعلا رأؿاةراسـكاهع ررررررررررر
واسـكدععع راسكللععع رسلط عععـراسعععقيرتدةةعععيرىلسلععع ترععععنرطل عععارت م ععععرا ؿاةرعلعععىرعلدععع رررررررررر

لرافلؿةرانرػ كزرعلد راسـكاه تراة ردراسةشقارانرُـ ر60اهةطقعل رقـكه ر 
توعع  راسععـاػليرسأل  عع ؿراعععراسـكدعع راسكللعع رسععألؿاةرعوعع  را عع اق راتكتطعع  رررررررررات

ر    ؿرا ؿاةراعرا ؿاةراكدرتط  ةرتهةذ    رأرلاؿراس لد .

 صدم ايبٓا٤ ايداخًٞ يفكسات ابعاد االستبا١ْ َع ايدزج١ ايه١ًٝ يهٌ بعد.-أ 
درسو  را ع اق راتكتطع  ر ع راعدررقعلةرواسط عـراسعقيرتدةةعيرىلسلع راسفقعلةرررررررررررر

رل:9اة ره راط ريرادتـو  

 ( َعاٌَ اصتباط بريعٕٛ بني ايفكض٠ ٚ ايبعز اييت تٓتُٞ إيٝ٘  9دزٍٚ )

 ايبعز ايجايح: دٛر٠ اخلزَات ايبعز ايجاْٞ: اجلٛر٠ االنارمي١ٝ ايبعز األٍٚ: اجلٛر٠ االعض١ٜ 

ص ّصّ ص ّ

 ، 0.05، * راي١ إسقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ 0.01** راي١ إسقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

لرأ رمجلععرقععل را ع اق راتكتطع  را دطع رومجل هعع رفا ررررر9 ةٔعضراعنرادتعـو  ررر
لتروهقإراسدةلذ رتٌرلرىل رُـ راتتو  ر0.01ؿتس رىلسِ ول رعدـراوة ألراسـتس ر 

اسـاػليرتهةذ    رأرلاؿراس لد راتهةطقعل رعلىرا ؿاةتروأ راسفقلا رفا رعققع رر
رىلسل ر.راكتط طل رؿاس رىلسِ ول ةر  سط ـراسقيرتدةةي

 صدم ايبٓا٤ ايداخًٞ ألبعاد املكٝاض.-ب
سأل  ععع ؿراععععرر(Pearson correlation)درسوععع  را ععع اق راتكتطععع  ر رلهععع  رر

اسـكدعععع راسكللعععع رسقهععععةطل  رتط عععع ةرتهععععةذ    رأرععععلاؿراس لدعععع تراةعععع رهعععع راععععط ريرر
رل:10ادتـو  

( َعاٌَ اصتباط بريعٕٛ بني ايبعز ٚ ايزصد١ ايه١ًٝ يالعتبٝا10ٕدزٍٚ )

 َعاٌَ بريعٕٛ عزر ايفكضات ايبعز ّ

 6 ايبعز األٍٚ: اجلٛر٠ االعض١ٜ 

 5 ايبعز ايجاْٞ: اجلٛر٠ االنارمي١ٝ

 6 ايبعز ايجايح: دٛر٠ اخلزَات

 (.0.01** راٍ إسقا٥ًٝا عٓز َغت٣ٛ ايزالي١ )
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اسـكاهععع راععععررلرأ رقعععل را ععع اق راتكتطععع  رت  ععع ؿرأؿاة10 ةٔعععضراعععنرادتعععـو  ر
لتر0.01اسـكدععع راسكللععع رسقهعععةطل  را نعععارؿاسععع رىلسِععع وًل رعدعععـراوعععة ألراسـتسععع ر ررررر

رومجل ه رقل را دط .

   :ثبات أدا٠ ايدزاس١ 
سلةشقععاراععنرثطعع  رأؿاةراسـكاهعع ردرسوعع  را  اععدراتتوعع  راسععـاػليرا  ؿسعع رررررررررر

لرودعععع ء راسدةعععع ورراةعععع رهعععع راععععط ريررCronbach's ALPHAالونطعععع ؾرأسفعععع ر 
رل:11ادتـو  

 ( َعاٌَ أيفا نضْٚباذ يتأنٝز َٔ ثبات األرا11٠دزٍٚ )

 ايتذظ١٥ ايٓقف١ٝ  َعاٌَ نضْٚباذ ايفا  عزر ايفكضات ايبعز

 ايبعز األٍٚ: اجلٛر٠ االعض١ٜ 

 ايبعز ايجاْٞ: اجلٛر٠ االنارمي١ٝ

 ايبعز ايجايح: دٛر٠ اخلزَات

نًٌدٛر٠ احلٝا٠ 

لرأ رأؿاةراسـكاهع راكععدرتةةةععر ـكدع رثطع  ردلعـةتررقععـرررررر11 ةٔعضراعنرادتعـو  ررر
سقهعععةط ن راكعععدررر(Cronbach's ALPHA) ل،عععارقلةععع را  اعععدرالونطععع ؾراسفععع ررر

لترممعع ر ععـ رعلععىرأ را ؿاةراكععدرتةةةعععر ـكدعع راقط سعع راععنراسجطعع  رويكععنرررررر0.771 
راس ث  ريرنة وذه .

 املعا١ًَ ايٛايد١ٜ  )اعداد: ايباحجتإ(َكٝاض أسايٝب  -2
لررقعععلةرو  عععـرىلدعععلاءراػةلععع كا راسِعععـ رواسجطععع  رأُعععطضرر25تكععع  راملقلععع يراعععنر 

لرأ   ؿررلعلع روهعي:ررر3لرعط كةرا مع رعلىر 25املقل يريرُ كت راسده ول راك  رانر 
 ا هل  راسـي قلاطيترا هل  راملةو هدترا هل  راتوتع قلاطيلرووٓع ارثقثع رررر

لترعلعىراسذلتلعبررر1تر2تر3درسقهةذ   ر ا ارعاترست  عـترترأوارعالترت ػعقراسقعل ر ررررر ـاو
رومجلعراسفقلا را دط .

 :صدم األدا٠ 
دراسةشقععاراععنرُععـ رأؿاةراسـكاهعع ر طععل قة رهةعع :راسِععـ راساعع هلير ُععـ رررر

رااكة لتروُـ راسطد ءراسـاػلير ؿاةراسـكاه 

 .)أٚال: ايصدم ايظاٖسٟ )صدم احملهُني 
دراسةشقارانراسِـ راسا هلير ؿاةراسـكاه ر اتهةط ن لتر  لٓه رعلعىرععـؿرررر

انرااكة رظ ا  رامللكرعطـاس ن نتروفسكرسلشك رعلعىراعـألروٓع غراسِعل غ ررررر
اسل،  ععع رسلفقعععلا تروىل عععـاءركأ هععع ريرأؿوا راسـكاهععع راعععنرسلعععحراقوةععع راسفقعععلا تررررررررر

ر ر لون راد هط ةوانةة وه رسأل   ؿراسلروٓ اررله ترواقسكراقذلاغرا

 .ثاْٝا: صدم ايبٓا٤ ايداخًٞ ألدا٠ ايدزاس١ 
ق ااراسط سجة  رعو  رُـ را ؿاةروفسكر  هةؼـا رطل قع راسِعـ راسطدع ويرررر
واسلرت ةةـرعلعىرسوع  را  اعدراتكتطع  ر ع راعدررقعلةراعنررقعلا رأؿاةراسـكاهع ررررررررررر

علدععع رواسـكدععع راسكللععع رسلط عععـراسعععقيرتدةةعععيرىلسلععع ترععععنرطل عععارت م ععععرا ؿاةرعلعععىررررررررر
لرافلؿةرانرػ كزرعلد راسـكاه تراة ردراسةشقارانرُـ ر60اهةطقعل رقـكه ر 
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اتتوعع  راسععـاػليرسأل  عع ؿراعععراسـكدعع راسكللعع رسععألؿاةرعوعع  را عع اق راتكتطعع  ررررررررر
ر    ؿرا ؿاةراعرا ؿاةراكدرتط  ةرتهةذ    رأرلاؿراس لد .

 ج١ ايه١ًٝ يهٌ بعد.صدم ايبٓا٤ ايداخًٞ يفكسات ابعاد االستبا١ْ َع ايدز-أ 
 ( َعاٌَ االصتباط بريعٕٛ بني ايفكض٠ ٚايبعز اييت تٓتُٞ ايٝ٘ يف االعتبٝإ ايجاْٞ 12دزٍٚ )

 ايبعز ايجايح: األعًٛب االٚتٛقضاطٞ ايبعز ايجاْٞ: األعًٛب املتغاٌٖ ايبعز األٍٚ: األعًٛب ايزميٛقضاطٞ

ص ّصّ ص ّ ص ّ

 ، 0.05، * راي١ إسقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ 0.01** راي١ إسقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

لرأ رمجلعرقعل را ع اق راتكتطع  را دطع رومجل هع رفا رررررر12 ةٔضرانرادتـو  
لتروهقإراسدةلذ رتٌرلرىل رُـ راتتو  ر0.01ؿتس رىلسِ ول رعدـراوة ألراسـتس ر 

اتهةطقعل رعلىرا ؿاةتروأ راسفقلا رفا رعققع رراسـاػليرتهةذ    رأرلاؿراس لد ر
راكتط طل رؿاس رىلسِ ول ةر  سط ـراسقيرتدةةيرىلسل ر.

 صدم ايبٓا٤ ايداخًٞ ألبعاد املكٝاض.-ب
سأل  ععع ؿراععععرر(Pearson correlation)درسوععع  را ععع اق راتكتطععع  ر رلهععع  رر

اععععط ريرراسـكدعععع راسكللعععع رسقهععععةطل  رتط عععع ةرتهععععةذ    رأرععععلاؿراس لدعععع تراةعععع رهعععع ر
رل:13ادتـو  

 ( َعاٌَ االصتباط بريعٕٛ بني ايبعز ٚايزصد١ ايه١ًٝ يالعتبٝإ  13دزٍٚ )

 َعاٌَ بريعٕٛ عزر ايفكضات ايبعز ّ

 ايبعز األٍٚ: األعًٛب ايزميٛقضاطٞ

 ايبعز ايجاْٞ: األعًٛب املتغاٌٖ

 ايبعز ايجايح: األعًٛب االٚتٛقضاطٞ

 (.0.01** راٍ إسقا٥ًٝا عٓز َغت٣ٛ ايزالي١ )

لرأ رقعععل را ععع اق راتكتطععع  ر   ععع ؿرأؿاةراسـكاهععع راععععرر13 ةٔعععضراعععنرادتعععـو  ر
لتر0.01اسـكدععع راسكللععع رسقهعععةطل  را نعععارؿاسععع رىلسِععع وًل رعدعععـراوعععة ألراسـتسععع ر ررررر

رومجل ه رقل را دط 

   :ثبات أدا٠ ايدزاس١ 
سلةشقععاراععنرثطعع  رأؿاةراسـكاهعع ردرسوعع  را  اععدراتتوعع  راسععـاػليرا  ؿسعع رررررررررر

لرودعععع ء راسدةعععع ورراةعععع رهعععع راععععط ريررCronbach's ALPHAالونطعععع ؾرأسفعععع ر 
رل:14ادتـو  

 ( َعاٌَ ايفا نضٚ ْباذ يًتأنٝز َٔ ثبات األرا٠  14دزٍٚ )

 ايتذظ١٥ ايٓقف١ٝ َعاٌَ نضْٚباذ ايفا عزر ايفكضات ايبعز

 األٍٚ: األعًٛب ايزميٛقضاطٞايبعز 

 ايبعز ايجاْٞ: األعًٛب املتغاٌٖ

 ايبعز ايجايح: األعًٛب االٚتٛقضاطٞ

أعايٝب املعا١ًَ االعض١ٜ نهٌ
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لرأ رأؿاةراسـكاهع راكععدرتةةةععر ـكدع رثطع  ردلعـةتررقععـرررررر14 ةٔعضراعنرادتعـو  ررر
سقهعععةط ن راكعععدررر(Cronbach's ALPHA) ل،عععارقلةععع را  اعععدرالونطععع ؾراسفععع ررر

لترممعع ر ععـ رعلععىرأ را ؿاةراكععدرتةةةعععر ـكدعع راقط سعع راععنراسجطعع  رويكععنرررررر0.698 
راس ث  ريرنة وذه .

 :إجسا٤ات ايتطبٝل 
درتططلععاراملقعع  لىرعلععىرعلدعع راسطشعععحر طععل رشتةلفعع ترسلععحردرنٌععلركا عععطررررررررر

ر–املق  لىراسكذلونلًّ رععدلروهع ودراسة اُعدراتدةةع عيرير رزتة عع  راسع اتىرا ررررررر
رهد  رً  رلرر–زتة ع  راسةلللذلا رر-ت  ذل

 ْتا٥ج ايدزاس١ َٓاقظتٗا ٚتفشريٖا 
    ٍْٚتا٥ج ايتشاؤٍ األ 

ط طلع ر ع راس  ااعدراسـي غلارلع رواتدةة علع رررررر دّرعلى:رهدرت دـرعقق راكت
اتقةِ ؿ  ريرأه سلبرامل  ال راس اسـ ع ريراـ دع ردعـةترسلةشقعاراعنرهعقاراسفعلضرررررررر
دراهةؼـا راػةط كرا  رو ة ر ال عرا يلرسلة لدرعلىراسفعلو راسـاسع راسِع ول رررر
يراهععةذ    رزتةةعععراسـكاهعع رورععاراععة،رلر ادتععدىترنعع  راسوععكنتروٓعععراسوععكنترررررررررر

 ةععلتراؤهلععكراس لةععيتراؤهععدرًععل ككراس لةععيترعععـؿرا  دعع ءترؿػععدرا هععلةترنعع  ررراس
املهد ترقط  راملهد راسلرأعةدر ه تراهد رًل كراذتل ةترقط  راملهد راسعلر  ةعدر هع رررر

رًل كراذتل ةل.

    اجلٓص 
لريراة هعععععط  رα≤0.05ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رر

لبرامل  ال راس اسـ  راسلرت نألرملة،رلرادتعدىتردرراهةذ    رأرلاؿراس لد رس  رأه س
راهةؼـا راػةط كر ا يرتل علر

( ْتا٥ر اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 15دزٍٚ )

 رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ تبعا ملتػري اجلٓػ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ رميٛقضاطٞايبٝإ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 سنض

 أْج٢

%راعنراسعقا كر ةؼعقو را هعل  راسعـي قلاطيرررررر14.7أ رلر15 ةٔضرانرادتـو  
%رترأا را هعل  راملةوع هدرردذعـرأ رررر42.4يرامل  ال راس اسـ  راقسكراإلن خر دوط ر

%رترأاعع را هععل  را وتعع قلاطيرر22.9%روراإلنعع خر دوععط ر6.5اسععقا كر ةؼقونعع ر دوععط رر
ضرسدع رطانع رتررر%رترورهدع ر ةٔعرر11.8%رأاع راإلنع خر دوعط رررر1.8صتـإرسعـألراسعقا كر دوعط رررر

ت دعـررععلو ريراة هععط  راهععةذ    رأرععلاؿراس لدع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع ررر
رت نألرسة ثرلراسد  .رر

لرورؿكاهعع ر راسٔعع ءرترر2011ورتةفععارنةلذعع رهععقاراسةوعع ة راعععر ررؿكاهعع راسافععليرترررر
لر  نعع ر رت دععـررععلو رفا رؿتسعع رىلسِعع ول ريرأهعع سلبرا  العع رت ععنألرملععة،رلررررررررر2018

راسد  ر.
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ورناععلاةرسععة،رلرمنععطراذتلعع ةريرزتةة دعع رورانةٌعع كراسة لععل رتاهععلرسععـ د رنوععط ررررررررر
%ريرا هعععل  ر42.4%روراإلنععع خر دوعععط ر14.7اععطرلةرسعععـألراعععدكراعععنراسععقا كر دوعععط ررر

راسـي قلاطير.ر

ورتلألراسط سجة  ر   رامةةعراسو  ؿيرقـرت،رلرعنرا ٓل ريراسةفلق ر  مل  ال ر
إلهععع كرا هعععل  راس اسعععـيراسعععـي قلاطيرورهعععقارر عع راسعععقالرورا نجعععىرممععع رأؿألرىل ر

راؤًلردلـرانروده رنالراسط سجة  ر.

 ايعُس 

لريراة هعععععط  رα≤0.05ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رر
اهةذ    رأرلاؿراس لد رس  رأه سلبرامل  الع راس اسـ ع راسعلرت عنألرملعة،رلراس ةعلتردررررررر

راهةؼـا راػةط كر ا يرتل علر

ر اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً ( ْتا16٥دزٍٚ )

 رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ تبعا ملتػري ايعُض 

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ رميٛقضاطٞ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 ع١ٓ  20-30

 ع١ٓ 30-40

 ع١ٓ 40أنجض َٔ 

لر   رعلد راسطشحرانرػعق راسدوعبرامل ٓعش رأععقإرتعـ رررررر16 ةٔضرانرادتـو  
لريرα≤ر(0.05علعععىرععععـ رودععع ؿررعععلو رفا رؿتسععع رىلسِععع ول رعدعععـراوعععة ألراسـتسععع رررر

اة هععط  راهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رت ععنألرسةعع ثرلرررررررر
راة،رلراس ةل.ر

تعععلألراسط سجةععع  ر ععع  رعلدععع راسـكاهععع رسِعععلارعلعععىرنوعععط راعععطرلةريرا هعععل  ررررو
اسععـي قلاطيرءؼةلععفرأعةعع كراملطشعع ث رور لدعععرفسععكراةعع رتطلقدعع رسلععة،رلا ررررررررر

راسو  ؿيريراس ق ؿرامل ٓل ر.اذت ُل رعلىرمجلعرا ُ ـةرعلىرامةةعر

 ًَُٞؤًٖو ايع 
لريراة هعععععط  رα≤0.05ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رر

اهةذ    رأرلاؿراس لدع رسع  رأهع سلبرامل  الع راس اسـ ع راسعلرت عنألرملعة،رلراؤهلعكرررررررررر
راس لةيتردراهةؼـا رراػةط كر ا يرتل علر

( ْتا٥ر  اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 17دزٍٚ )

 رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ تبعا ملتػري َؤًٖو ايعًُٞ 

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ رميٛقضاطٞ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 ثاْٟٛ

  بهايٛصٜٛؼ
 رصاعات عًٝا

 أخض٣
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لرأ راسدوبرامل ٓش رأعقإرس لد راسـكاه ررتـ رعلعىرععـ ررر17 ةٔضرانرادتـو  
لريراة هعععط  رα≤ر(0.05ودععع ؿررعععلو رفا رؿتسععع رىلسِععع ول رعدعععـراوعععة ألراسـتسععع ر

راس لد رس  رأه سلبرامل  ال راس اسـ  رت نألرسة ثرلاهةذ    رأرلاؿر

 .ًَُٞتغري َؤًٖو ايع 
لرور2015اةعع رؿسععارعلععىرفسععكرفا راسدةعع وررارت ُعع ر ـكاهعع ر رىلزلععىرتر ٌععرلرترررررر

اسعععلرت ُعععلارىل رودععع ؿررعععلو رغعععرلرؿاسععع رىلسِععع ول ررلةععع رغتعععّرأهععع سلبرامل  الععع ررر
أ راعععة،رلراذت سععع راس اسـ ععع رت عععنألرىل راملوعععة ألراسة للةعععيرسل اسعععـ نرتراةععع ر لدعععارررر

املـنلعع رسل اسععـ نرتر ععؤثلرعلععىرأهععل  رامل  العع راملةععط راععنرقطلععه رتر لدةعع رأإلهععل رررررررر
ودعع ؿررععلو رؿاسعع رىلسِعع ول ررلةعع رغتععّرأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رتلدعععرىل راكعع  ررر
اسوكن.رورتلألراسط سجة  رعـةرأهط  رسةفٌيرأهل  رامل  ال راس اسـيراسعـي قلاطيرر

كراسة لل ريرامةةععراسوع  ؿيروراعقسكراسة هعير ع ػق ررررررور لدعرفسكرىل رانةٌ 
نطلدعع رستةععـرُععلىراهللرعللعع رورهععل ريرت  العع راعععرا طفعع  روروُعع   إريراسذل لعع رررررررر

راس اسـ  ر.

 ًَُٞؤٌٖ طسٜهو ايع 
لريراة هعععععط  رα≤0.05ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رر

ـ عع راسععلرت ععنألرملععة،رلراؤهععدرررراهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسرررر
رًل ككراس لةيتردراهةؼـا رراػةط كر ا يرتل عل

( ْتا٥ر  اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 18دزٍٚ )

 رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ تبعا ملتػري َؤٌٖ ؽضٜهو ايعًُٞ 

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ ٌَٖتغا رميٛقضاطٞ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 ثاْٟٛ

 بهايٛصٜٛؼ

 رصاعات عًٝا

 أخض٣

لراعنرػعق راسدوعبرامل دع ؿةرأععقإرتعـ رعلعىرععـ رودع ؿرررررررررر18 ةٔضراعنرادتعـو  رر
لريراة هط  راهعةذ    ررα≤ر(0.05رلو رفا رؿتس رىلسِ ول رعدـراوة ألراسـتس ر

رأرلاؿراس لد رس  رأه سلبرامل  ال راس اسـ  رت نألرسة ثرل

 ًَُٞتغري َؤٌٖ طسٜهو ايع 
املطشعع ث راععنرروراععقسكرتوععةدةرراسط سجةعع  رعلععىرأ راملؤهععدراس لةععيرسٌععل كرررر

ػق راسدة ورر  ن رأسعلمرنوعط ةرع سلع ريرا هعل  راسعـي قلاطيرسلة  الع راس اسـ ع رررررررر
اق  عععدر ععع قيرا هععع سلبرتراةععع رأنععع رأُعععطضرا هعععل  راسعععـي قلاطيرهععع را هعععل  رررررر

را ه هيريرامل  ال راس اسـ  رسـألرعلد راسـكاه ر.

   عدد األبٓا٤ 
لريراة هعععععط  رα≤0.05ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رر

اهةذ    رأرلاؿراس لد رس  رأه سلبرامل  ال راس اسـ  راسلرت نألرملة،رلرعـؿرا  دع ءرر
رتردراهةؼـا رراػةط كر ا يرتل علر
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( ْتا٥ر  اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 19دزٍٚ )

 ايٛايز١ٜ تبعا ملتػري عزر األبٓا٤ رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ 

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ رميٛقضاطٞ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

  3أقٌ َٔ 

3-6 

 5أنجض َٔ 

لراػةقدراسدوعبريرا هع سلبراملعقا كةرأععقإرتعـ رعلعىررررررر19 ةٔضرانرادتـو  
لريراة هعط  ررα≤ر(0.05عـ رود ؿررلو رفا رؿتس رىلسِ ول رعدـراوة ألراسـتس ر

اهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رت ععنألرسةعع ثرلراععة،رلرعععـؿرررررر
را  د ء.ر

توععةدةرراسط سجةعع  راععنرادتععـو ر عع  رنوععط رع سلعع راععنراس اسععـ نراسععقيرررررررررراةعع رو
  نه ر ة  ال  را ه ر   هل  راسعـي قلاطير لعله راسعق نررررر3سـ ه رأ د ءرأقدرانر

ر%ر6.5أ د ءر دوط رر5%رث راسق نرسـ ه رأاجلرانر22.4أ د ءر دوط رر6-3سـ ه ر

 ْٔٛع ايشه 
لريراة هعععععط  رα≤0.05ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رر

اهةذ    رأرلاؿراس لد رس  رأه سلبرامل  ال راس اسـ  راسلرت نألرملة،رلرن  راسوعكنترر
ردراهةؼـا راػةط كر ا يرتل علر

( ْتا٥ر اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 20دزٍٚ )

 ١ تبعا ملتػري ْٛع ايغهٔ رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايزٜ

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ رميٛقضاطٞ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 بٝت ؽعيب

 ؽك١

 فٝال

لرأ رقلةععع ر اععع يرتل ععععلرؿاسععع رىلسِععع ولًّ رعدعععـراوعععة ألرر20 ةٔعععضراعععنرادتعععـو  
ر(0.05لترمم ر ـ رعلىرود ؿررعلو رفا رؿتسع رىلسِع ول رعدعـراوعة ألراسـتسع ررررررر0.05 
≥αلريراة هععط  راهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رت ععنألرررررر

ًعق ررسة ثرلرن  راسوكنترسلحر ٌلعرا هل  راسعـي قلاطيريراتهعلراسعلرمتةلعكررررر
راوررلق.

%ر38.8تععلألراسط سجةعع  ر عع  رعلدعع راسـكاهعع راسععلرمتةلععكرًععق روردعع ء ر دوععط ررررررررو
 ةؼقو را هل  راسعـي قلاطيريرا ع الةه ر  دع وه رأاجعلراعنرناعلاوه راسعق نرررررررر

ر وكد  ريررلقرأور لارً محر.

 ٔٚضع ايشه 

لريراة هعععععط  رα≤0.05ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رر
اهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع راسععلرت ععنألرملععة،رلروٓعععررررررررررر

راسوكنتردراهةؼـا راػةط كر ا يرتل علر
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( ْتا٥ر اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 21دزٍٚ )

 بعا ملتػري ٚمع ايغهٔ رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ ت

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ رميٛقضاطٞ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 إجياص

 ًَو

لرأ ررقلةععع ر اععع يرتل عععلرؿاسععع رىلسِعع ولًّ رعدعععـراوعععة ألررر21 ةٔععضراعععنرادتععـو  رر
ر(0.05ود ؿررعلو رفا رؿتسع رىلسِع ول رعدعـراوعة ألراسـتسع رررررررلترمم ر ـ رعلىر0.05 
≥αلريراة هععط  راهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رت ععنألرررررر

سةععع ثرلروٓععععراسوعععكنترسِععع حلرممعععنرسعععـ ه رهعععكنرالعععكترسلعععحر ٌعععلعرا هعععل  رررررررر
راسـي قلاطيرممنرسـ ه راو انرالك.ر

لرمتلععكرادععن ر رالععكرلرو طلعععدررررورتوععةدةرراسط سجةعع  ر  نعع رعلدعع راسـكاهعع راسععرررررر
%ر ةؼععقو را هععل  راسععـيقلاطيريرا عع الةه ر  دعع وه رأاجععلراععنرررر32.9نوععطةه ر

رنالاوه راسق نر وكد  ر  إلظت كر ةؼقو را هل  راتت قلاطيروراملةو هدر.ر

 دخٌ األسس٠ 

لريراة هعععععط  رα≤0.05ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رر
سععع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع راسعععلرت ععنألرملععة،رلرؿػعععدررررررراهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع ررر

را هلةتردراهةؼـا راػةط كر ا يرتل علر

( ْتا٥ر  اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 22دزٍٚ )

 رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ تبعا ملتػري رخٌ األعض٠ 

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ ٛقضاطٞرمي

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 3000أقٌ َٔ 

 7000إىل3000

 7000أنجض َٔ 

لرأ ررقلة ر ا يرتل ععلرغعرلرؿاسع رىلسِع ولًّ رعدعـراوعة ألررررررر22 ةٔضرانرادتـو  
لترممعع ر ععـ رعلععىرعععـ رودعع ؿررععلو رفا رؿتسعع رىلسِعع ول رعدععـراوععة ألراسـتسعع رر0.05 

لريراة هععط  راهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رررررα≤ر(0.05
رت نألرسة ثرلراة،رلرؿػدرا هلة.ر

لرر2014لرور رأ ععع راسللعععدرتر2011تةفعععارنةلذععع راسةوععع ة راععععرؿكاهععع ر راسافعععرليرتررو
واسعلرتؤاععـر  ععـ رودعع ؿررععلو رفا رؿتسعع راسِعع نل ر عع رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رر

رت ليرسلةوة ألراتدةة عيرواتقةِ ؿيرسل اسـ نر.ر

لر ةؼععقو را هععل  ررر7000ت ٓععضراسط سجةعع  ر عع  رؿػععدرا هععلةر را اجععلراععنرررررررو
اسعق نرر%رأاجلرانرنالاوه رر39.4يقلاطيريرا  الةه ر  د وه ر طلدرنوطةه راسـ

اتوت قلاطيرور طلعدرنوعطه رأقعدرتروهعقاراؤًعلرىلظتع  يررررررر ةؼقو را هل  راملةو هدرو
رانروده رنالراسط سجة  ر.ر
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 ْٛع امل١ٓٗ 
لريراة هعععععط  رα≤0.05ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رر

د رس  رأه سلبرامل  ال راس اسـ  راسعلرت عنألرملعة،رلرنع  راملهدع ترررررراهةذ    رأرلاؿراس ل
ردراهةؼـا رراػةط كر ا يرتل علر

( ْتا٥ر  اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 23دزٍٚ )

 رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ تبعا ملتػري ْٛع امل١ٓٗ 

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ رميٛقضاطٞ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 إراصٟ

 تعًُٝٞ

 عغهضٟ

 ال أعٌُ

 أخض٣

لرأ ررقلة ر ا يرتل ععلرغعرلرؿاسع رىلسِع ولًّ رعدعـراوعة ألررررررر23 ةٔضرانرادتـو  
لترممعع ر ععـ رعلععىرعععـ رودعع ؿررععلو رفا رؿتسعع رىلسِعع ول رعدععـراوععة ألراسـتسعع رر0.05 

لريراة هععط  راهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رررررα≤ر(0.05
رت نألرسة ثرلراة،رلرن  راملهد .

اسـكاهععع راسعععلرت ةعععدرءهعععنرشتةلفععع رتراسعععق نررورتوعععةدةرراسط سجةععع  ر ععع  رعلدععع رر
 ةؼعععقو را هععععل  راسععععـي قلاطيريرا عععع الةه ر  دععع وه را ععععـتته رااجععععلراععععنررر
ناععلاوه راسععق نر ةؼععقو را هععل  راملةوعع هدروراتتعع قلاطيراةعع ر ععةػتريرادتععـو ررر

راسو  ارورهقاراؤًلرىلظت  ير.

  قطاع امل١ٓٗ اييت أعٌُ بٗا 
لريراة هعععععط  رα≤0.05عدعععععـراوعععععة أل ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رر

اهةذ    رأرلاؿراس لد رس  رأه سلبرامل  ال راس اسـ  راسلرت نألرملة،رلرقط  راملهدع رر
راسلرأعةدر ه تردراهةؼـا رراػةط كر ا يرتل علر

( ْتا٥ر  اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 24دزٍٚ )

 فضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ تبعا ملتػري قطاع امل١ٓٗ اييت أعٌُ بٗا رالي١ اي

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ رميٛقضاطٞ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 سهَٛٞ

 خال

 ال أعٌُ

لرأ ررقلة ر ا يرتل ععلرغعرلرؿاسع رىلسِع ولًّ رعدعـراوعة ألررررررر24 ةٔضرانرادتـو  
لترممعع ر ععـ رعلععىرعععـ رودعع ؿررععلو رفا رؿتسعع رىلسِعع ول رعدععـراوععة ألراسـتسعع رر0.05 

لريراة هععط  راهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رررررα≤ر(0.05
ـو راسوع  اررت نألرسة ثرلرقط  راملهد راسلرأعةعدر هع .رورتوعةدةرراسط سجةع  راعنرادتعرررررر

 ععع  رعلدععع راسـكاهععع راسعععلرت ةعععدر قط عععع  رشتةلفععع رتراسعععق نر ةؼعععقو را هعععل  رررررررررر
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اسـي قلاطيريرا  الةه ر  د وه را ـتته رااجلرانرنالاوه راسعق نر ةؼعقو ررر
را هل  راملةو هدروراتت قلاطيراة ر ةػتريرادتـو راسو  ارورهقاراؤًلرىلظت  ي

   ١َٓٗ طسٜو احلٝا٠ 
لريراة هعععععط  رα≤0.05و راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلر

اهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع راسععلرت ععنألرملععة،رلراهدعع ررررررررررر
رًل كراذتل ةتردراهةؼـا رراػةط كر ا يرتل علر

( ْتا٥ر  اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 25دزٍٚ )

 رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ تبعا ملتػري ١َٓٗ ؽضٜو احلٝا٠ 

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ رميٛقضاطٞ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 إراصٟ

 تعًُٝٞ

 عغهضٟ

 ال ٜعٌُ

 أخض٣

لرأ ررقلة ر ا يرتل ععلرغعرلرؿاسع رىلسِع ولًّ رعدعـراوعة ألررررررر25 ةٔضرانرادتـو  
لترممعع ر ععـ رعلععىرعععـ رودعع ؿررععلو رفا رؿتسعع رىلسِعع ول رعدععـراوععة ألراسـتسعع رر0.05 

لريراة هععط  راهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رررررα≤ر(0.05
رت نألرسة ثرلراة،رلراهد رًل كراذتل ة

لر  عـ رودع ؿررعلو رفا رؿتسع ررررر2018 ر راسٔع ءرتررورتةفارنةلذ راسةو ة راعرؿكاهعر
رىلسِ ول ريرأه سلبرا  ال را اه  رتلدعرس ةدرا  ر.

ورتوعععةدةرراسط سجةععع  ر ععع  رعلدععع راسـكاهععع راسعععلرت ةعععدرءهعععنرشتةلفععع رتراسعععق نرررر
 ةؼعععقو را هععععل  راسععععـي قلاطيريرا عععع الةه ر  دععع وه را ععععـتته رااجععععلراععععنررر

املةوعع هدروراتتعع قلاطيراةعع ر ععةػتريرادتععـو ررناععلاوه راسععق نر ةؼععقو را هععل  رر
راسو  ارورهقاراؤًلرىلظت  ير.

 قطاع امل١ٓٗ اييت ٜعٌُ بٗا طسٜو احلٝا٠ 
لريراة هعععععط  رα≤0.05ذتوععععع  رؿتسععععع راسفعععععلو راإلسِععععع ول رعدعععععـراوعععععة أل رر

اهةذ    رأرلاؿراس لد رس  رأه سلبرامل  ال راس اسـ  راسلرت نألرملة،رلرقط  راملهدع رر
ر رًل كراذتل ةتردراهةؼـا رراػةط كر ا يرتل علراسلر  ةدر ه

( ْتا٥ر  اختباص )ناٟ تضبع( يزالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات اعتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً 26دزٍٚ )

 رالي١ ايفضٚم يف أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ تبعا ملتػري قطاع امل١ٓٗ اييت ٜعٌُ بٗا ؽضٜو احلٝا٠ 

ايبٝإ

 أٚتٛقضاطٞ َتغاٌٖ رميٛقضاطٞ

 َغت٣ٛ ايزالي١

ٕ ٕ ٕ 

 سهَٛٞ

 خال

 ال أعٌُ
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لرأ ررقلة ر ا يرتل ععلرغعرلرؿاسع رىلسِع ولًّ رعدعـراوعة ألررررررر26 ةٔضرانرادتـو  
لترممعع ر ععـ رعلععىرعععـ رودعع ؿررععلو رفا رؿتسعع رىلسِعع ول رعدععـراوععة ألراسـتسعع رر0.05 

لريراة هععط  راهععةذ    رأرععلاؿراس لدعع رسعع  رأهعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رررررα≤ر(0.05
رت نألرسة ثرلرقط  راملهد راسلر  ةدر ه رًل كراذتل ة.ر

 سجةععع  ر ععع  رعلدععع راسـكاهععع راسعععلرت ةعععدرءهعععنرشتةلفععع رتراسعععق نرررررتوعععةدةرراسطو
 ةؼعععقو را هععععل  راسععععـي قلاطيريرا عععع الةه ر  دععع وه را ععععـتته رااجععععلراععععنررر
ناععلاوه راسععق نر ةؼععقو را هععل  راملةوعع هدروراتتعع قلاطيراةعع ر ععةػتريرادتععـو ررر

راسو  ارورهقاراؤًلرىلظت  ير.

اتقةِعع ؿ  روراس د ُععلراسجق رعع رررتؤاععـراسط سجةعع  ر عع  راسععة،رلا راتدةة علعع ررررو
اإلظت  ل را  ر  رأثلروآضريراسةع ام را هعلةريرأهع سلبرامل  الع راس اسـ ع رترورا رررررر
اسدوععبرتؤاععـرعلععىرأ رأاجععلرا هعع سلبراس اسـ عع راملدةٌععلةريرزتةة دعع راسوعع  ؿيرررررر
 ِف رع ا روراـ د ردـإر ِف رػ ُ رهير را ه سلبراسـي قلاطل رلريرامل  الع رر

رـ  ر.راس اس

 ؤاععـرؿ ددعع راإلهععقايرعلععىرأهةلعع رامل  العع راس اسـ عع راسِععشلش روراسةدٌععئ رررررررررو
اتدةة علعع ررورسععقكراععنرشتعع طلرىلهةعع  را  دعع ءرتووٓععضرعلععىرأهةلعع رؿوكراس اسععـ نررررر
وعاع راهةةهع رير دعع ءراسفعلؿروامةةععرتورقعع  رسدع ركهع  راهللرُععلىراهللرعللع روهععل رررررررر

نفعع يرا رععلاؿرُعع، كارواطعع كارررتورالةعع راسقعع ان راسج  ةعع رسلة  العع راسِععشلش رير
متوكراس اسـ نرهقإراسق ان روراسق اعـرأتعارمث كهع روررقع  رُعلىراهللرعللع روهعل ررررررررر

ر"رالك ركا روالك راوئ  رعنركعلة ر"ر

ا هععلةريرامةةعععراسوعع  ؿيرتوعع ىرىل رتل لعع رأ د وهعع رءعع ر ة ارععاراعععراسٌععل رررررررو
ر ر.اإلهقايراذتدلفرورهقارا رتؤاـإراسط سجة 

ورتط رنال  راسـوكراتدةة عل رعلىرأ راسفلؿر ؤؿيرزتة ع رانرا ؿواكرامل لدع رر
ورقعع ةرمة ععع راععنرامل اقععفرور هععقاررهعع ريجععدرا ؿواكراسععلر ؤؿ هعع ررهععيرترت ععدلرعععنررر
هل ا راذتقلقير درت دلرعنراقةٔل  را قفرا  رورىلفرا رتعلكراتػةلع كرسلفعلؿرررر

سول كراسـوكرتركغ رأن رستكع  روراقلعـر عـوكرررريرتِلر ت رسق  ر ول ال  رشت سف ر
را  .

ورتٌرلراسط سجةع  رعلعىراعـألرأهةلع رتع ثرلراس  ااعدراسـي غلارلع رواتدةة علع ررررررررر
راتقةِ ؿ  رعلىرأه سلبرامل  ال راس اسـ  رسألهلريراـ د ردـةر.

   ْْٞتا٥ج ايتشاؤٍ ايجا 
دتع ؿةرا هعل  ترررواسقير دّرعلى:را رهيراسوة راسو وـةرا    ؿرد ؿةراذتلع ةر ار

ادت ؿةرا ا ؿيل ترد ؿةرارتـا  لرسـألرا هلريراـ دع ردعـة؟رسإلد  ع رععنرهعقارررررر
اسوععؤا ردرسوعع  راملة هععط  راذتوعع  ل رواتضتلارعع  رامل ل ك عع رتهععةذ    رأرععلاؿررررررر

رعلد راسـكاه رعنرادر  ـرانرات   ؿتروعلىراتهةط ن راكد.
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ملعٝاص١ٜ العتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً ابعار اعتبا١ْ ( املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالسلضافات ا27دزٍٚ )

 دٛر٠ احلٝا٠ ٚع٢ً االعتبا١ْ نهٌ َضتب١ تٓاطيٝا سغب املتٛعطات احلغاب١ٝ 

 ايبعز

املتٛعط 

احلغابٞ

االسلضاف 

املعٝاصٟ

ايٓغب١ 

ايعا١َ

1

 

 ايرتتٝب

ايبعز األٍٚ: اجلٛر٠ األعض١ٜ

 األنارمي١ٝ ايبعز ايجاْٞ: اجلٛر٠

 ايبعز ايجايح: دٛر٠ اخلزَات

لراملة هعطراس ع  رملوعة ألردع ؿةراذتلع ةرسعـألرارعلاؿرعلدع ررررررررر27 ةٔضراعنرادتعـو ر ررر
%ترو ةٔععضرا راسوععة راسوعع وـةرا   عع ؿردعع ؿةراذتلعع ةرسععـألرررر78اسطشععحر لععدراعع رنوععطة رر

ر%.86ا هل  ر دوط را هلريراـ د ردـةرتةةجدريرادت ؿةر

لرر2017لرورؿكاهعع ر رًعععهبرتررر2017تةفععارهععقإراسدةلذععع راعععرؿكاهعع ر رستةعععـيرترررررو
لرسلحرأإلهل رنة ورررهقإراسـكاه  رىل رود ؿرد ؿةرر2016واقسكرؿكاه ر رػ زرتر

لرترسلععحرا نععاراععنراهعع رنة وذهعع رر2017اهععل  رالتفعععر.ررورختةلععفرؿكاهعع ر راسدعع ؿكرترر
كعقرادتدوع رومم كهعيراسدٌع  راسطعـنيرظع ؿةرسلع ةرررررررر ةةةعرارلاؿرعلد راسـكاهع روسر

ءوععة ألرالتفعععريرا   عع ؿراسة سلعع تراسط ععـرادتوععةيتراسِععش راسدفوععل تراس ققعع  رررررررر
اتدةة علعع ترىلؿاكةراس قععاتراسقععل تر ةةةعععراترععلاؿراملة كهعع رسلدٌعع  راسطععـنيردعع ؿةررررر

رسل ةرعلىراملوة ألراتا ؿيير.

وجلرلرترعلعععىراذتلعععع ةررکأنـكهععع  رورروتؤاعععـرنال ععع ردععع ؿةراذتلعععع ةراملةك الععع ر ررررر
اسكلي راسطلط رترورتفوعلركٓع راسفعلؿر ٌع  كإرأ راذتلع ةراقطلع رعللع راةع رظتعبرأ رررررررررر
تك  رترو  ةةـرفسعكرعلعىراعـألرتلطلع راس ع  رااعلطر ع رسة ق  تع رتروراسةل د تع رترررررررررر
وكغط تعع ريراذتلعع ةرتروهدعع رنؤاععـرعلععىرؿوكرا هععلةرعلععىرتلطلعع راسةل دعع  روركغطعع  رررررررر

وتٌذل ه رسةشقلاردع ؿةراهعل  رورسلع ةراهعل  رن دشع رترورتفوعلراسدال ع رررررررررارلاؿه 
املةك الىرعلىرىلاك نل راذتل ةرأنه رقعـكةراسفعلؿرعلعىرأ ر وعةؼـ رشتعنو راإلاك نع  ررررررر
واسقـكا رسـ  ريراسقل  ر  نٌط رػقق رتروعقق  رادةة عل رػرلةرتروتك  نرأهلةرتر

تعلألراسط سجةع  رٓعلوكةرت علدرأعٔع ءررررررأيرء دىرأ ر  لٍراإلنو  رسل ةرا الع رترورر
ا هلةرعلىرىلاك نلع راذتلع ةرا هعل  رسل ُع  را راذتلع ةراسك الع راسعلرهعيردع هلةرررررررررر

راذتل ة.

لرعلعععىرٓعععلوكةراًعععط  ررر1970-1908تعععط رنال ععع رنال ععع راذت دععع  ر ا هعععل رتررررو
اذت د  را ه هل رسـألراترلاؿرروهيرس د  راا را رعلىراسطق ءرراجعدراذت دع  ررر

ررررررررررررررررردل رأوراذت دعععع  را وسلعععع رتروهعععععيرس دعععع  را دعععع ؿةريرق عععععـةرا عععععل .ررررراسفوععععل س ر
اذت د  راسدفول رأوراع ر  عـراذت دع  را ه هعل رواعقسكر طلعارعللهع رس دع  رررررررررو

اسدة را سٌع  كر ع  انرواتنةةع ءرواذتعبروراسةقعـ لرتروحتقلعاراسعقا رىل رأ رنِعدررررررررر
دعع رتؤاععـراسط سجةعع  رعلععىرأهةلعع رررررىل راذت دعع  رامل لرلعع رواذت دعع  رادتة سلعع .روهررر

اسفوععل س دل روراذت دعع را راذتععبرررراًععط  راس اسععـ نرذت دعع  رأعٔعع وه راذت دعع  رررررر
راتنةة ءروراسةقـ لرورا ا  روهقار  سة سيره در  نمرانرد ؿةراذتل ةرا هل  ر.و

                                                           
.3سٝح ٜتِ قغ١ُ املتٛعط احلغابٞ ع٢ً ايك١ُٝ ايعع٢ُ يًُشٛص ٚاييت سلقٌ عًٝٗا َٔ مضب عزر ايفكضات يف  - 1
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تلألراسط سجة  رأ رد ؿةراذتلع ةرا هعل  ر ع رتع ثرلراعطرلرعلعىرأرعلاؿرا هعلةرترورررررررررو
ا طرا هععل  روراس  وللعع راععدرفسععكراععنرا اعع كراملهةعع راسععلرعتة دهعع رررررررررت ن ععنراسععلور

امةةعععرتروتةٔعععةنرقعععـكةراعععدرعٔععع راععنرأعٔععع ءرا هعععلةرعلعععىرحتوععع رعققعععةه ررر
  ٔه رسط ضرسةشقلارُش روره  ؿةرا هلةرور ة سيرر  راتهلةراسلر ك  رسعـ ه رر

ىرحتوعع راسقععـكةرعلععىراسةة هععكروراسذلا ععطر عع رأعٔعع وه ر كعع  رسععـ ه راسقععـكةرعلععرر
رد ؿةراذتل ةر ِف رع ا رترورهد رنةفاراعرنة وررؿكاهةد راذت سل ر.ر

   ْتا٥ج ايتشاؤٍ ايجايح 
واسقير دّرعلى:را رهيراسوة راسو وـةرا ه سلبرامل  الع راس اسـ ع .ر اتهعل  رررر
اسـيقلاطيرا هل  راملةو هدترا هل  راتوت قلاطيلرسـألرا هلريراـ د ردـة؟ر

وععؤا ردرسوعع  راملة هععط  راذتوعع  ل رواتضتلارعع  رامل ل ك عع ررررررسإلد  عع رعععنرهععقاراسرر
رتهةذ    رأرلاؿرعلد راسـكاه رعنرادر  ـرانرات   ؿتروعلىراتهةط ن راكد.

( املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالسلضافات املعٝاص١ٜ العتذابات أفضار ع١ٓٝ ايزصاع١ ع٢ً ابعار اعتبا١ْ 28دزٍٚ )

 االعتبا١ْ نهٌ َضتب١ تٓاطيٝا سغب املتٛعطات احلغاب١ٝأعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ ٚع٢ً 

 ايرتتٝب ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ ايعزر ايبعز

ايبعز األٍٚ: االعًٛب ايزميكضاطٞ

 ايبعز ايجاْٞ: األعًٛب املتغاٌٖ

 ايبعز ايجايح: األعًٛب االٚتٛقضاطٞ

 اإلمجايٞ 

لراسوة راسو وـةريرأه سلبرامل  ال راس اسـ  رسعـألرا هعلررر28 ر ةٔضرانرادتـو 
% ر للععع را هعععل  رر57.1يراـ دععع ردعععـةرتةةجعععدريرا هعععل  راسعععـي قلاطير دوعععط رررر

%ترويرامللتط را ػرلرا هل  راتوت قلاطير دوعط رر29.4املةو هدر دوط رائ   ر ل،ار
ر%.13.5ائ   ر لار

لررر2017لرورؿكاهع ر راسٌعلر  رترررر2016ترراتفقارهقإراسدةلذع راععرؿكاهع ر هعللة  ررررو
اسوعع وـريرامل  العع راس اسـ عع رررررسلععحرا نععارنة وذهعع رأ را هععل  راسععـيقلاطيرهعع ررررر

لرسلعععحراععع  را هعععل  راسوععع وـريرهعععقإررررر2018اػةلفعععاراععععرؿكاهععع ر راسنهلانعععيرترررو
راسـكاه ره را هل  راملةو هدر.ر

ارأ راسةطع كراتدةةع عيررر لألرأنِ كراسدال ع راسعة ل راتدةةع عيرسل ع  ر  نعـوكرررررو
ـررر خررلهعع رت لعع راملهعع كا را ػععلألرترررعتععـخرعدععـرا طفعع  ر  سطل قعع رنفوععه راسععلرعتعع

طفع ءرتررتًكرأ راط ؿ راسة ل راس  ا راجدراسةعـعل رتوراس قع  رتروراسة ةعل رتروراترررو
اسةةللععععنرالععععه رتل ععععبرؿوكاةركولوععععل ةريرعةللعععع راسةدٌععععئ راتدةة علعععع رترورتؤاععععـررررو

أهةلععع راسعععة ل راعععنرقطعععدراس اسعععـ نرسأل دععع ءروراهعععةؼـا را هععع سلبرراسط سجةععع  رعلعععىر
اسطد ءةرسلة  ادراعرا  د ءرورعـ راسةةللنروراسةوع هدروراسقاطع تةراععرا  دع ءرملع رسع ررررررر
اععنرع اقععبرهععلطل رترور ععط رأُععش  رهععقإراسدال عع رعلععىرأهةلعع راسةععـعل رور ةةجععدررررررر

 عع راسطفععدراععنراهععةذ    ررفسععكريراملك رععآ راععـعت ةراورثدعع ءراوركٓعع ءرعععنراعع ر قعع  رررر
اسلرتق يراسلا ط ر ع راملعجرلرررراقوة رترر إلث   رت ةدلرانراه سلبرامل  ال راسوللة 

تؤاـرنال  راسـوكراتدةة عل رعلىريوعلـررواتهةذ   رأير  راسطفدروواسـ  .رو
اسععـوكريراذتقعع  روراس ادطعع  رامللتططعع رءك نعع را لدعع ريرا ععل راسةولوععليرسلطدعع ءررررررررر
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وراتكتطعع  روراسةدعع غ روراتنوععذ  ر عع را ؿواكر قلععدراععنرع ااععدراسةعع تل.رررراسةدالةععير
و  ٓضرانِ كرهقإراسدال  رأ رسكدرؿوكراقةٔل  را لد رتط  رسلةك ن راسلر ٌع،له رر
ُ سبراسـوكتررلكير ك  راسفلؿرأ  رتر ـرانرالاع ةراقةٔل  را   ةتراسعلرتع تيريررر

ىلماءرا  دععع ءرورهكعععقارترورهدععع رتؤاعععـرررراقعععـاةه راسلع  ععع راس اسـ ععع راس ادعععبرت ؿ ةهععع ررر
اسط سجةعع  رعلععىرأهةلعع روٓعع غرا ؿواكر عع رأعٔعع ءرا هععلةر رؿوكرا  رترؿوكرا  رترؿوكررررر

ىرؿوكةريرااةععدرودهعع را  دعع ءرلرورأهةلعع رت ؿ عع راععدرعٔعع راععنرأعٔعع ءراتهععلةرعلععررر
رلةراسةق ق روراسةولطريرا ؿواكرمل رس رانرنة وررهلطل ر رلاؿراتهوعـ راسةو هدرو

تععلألراسط سجةعع  رأ را هععل  راسععـيقلاطيراععنرا هعع سلبراإلظت  لعع ريرامل  العع ررررو
 روراملٌعع كا ر عع رأرععلاؿرا هععلةرررراس اسـ عع رترسلععحر وعع عـرهععقارا هععل  رعلععىراسفهععررررر

ت م عععرععع ؿ رسععألؿواكريرا هععلةرور وعع عـرعلععىرا هععل  رعلععىراسععذلا ركغطعع  رأرععلاؿرررررو
رل روراسةف ه رورورامللون ر.ا هلةر ٌكدرا ةـ رترور ةو ر  تهةققس

و  سة سيرنؤاـرعلىرأهةل را هل  راسـيقلاطيرورهع رأرٔعدرا هع سلبر وعطبررررر
ودعع ؿرحتعع وكرورتفعع ه ر عع رأعٔعع ءرا هععلةروراععقسكروٓعع غراسقعع ان روامل عع  رلر عع رر

 أعٔ وه رعكىرا هل  راسةو هليروا وت قلاطير.

   ْتا٥ج ايتشاؤٍ ايسابع 
عققععع راكتط طلععع رؿاسععع ر ععع رأهععع سلبرامل  الععع ررررواسعععقير عععدّرعلعععى:ر"رهعععدرت دعععـررر

اس اسـ ععع رااعععـؿروأ  ععع ؿردععع ؿةراذتلععع ةرااعععـؿة؟"ترسلةشقعععاراعععنرهعععقاراسفعععلضردرررررررر
ررررررلترودعععع ء راسدةعععع وررPearson Correlationاهععععةؼـا را  اععععدراكتطعععع  ر رلهعععع  ر ر

راة ر لي

( يًتعضف ع٢ً ايعالق١ راي١ بني أعايٝب )( َعاٌَ اصتباط بريع29ٕٛدزٍٚ )

 املعا١ًَ ايٛايز١ٜ احملزر ٚأبعار دٛر٠ احلٝا٠ احملزر٠ 

األبعار

ايبعز األٍٚ: اجلٛر٠ 

األعض١ٜ

ايبعز ايجاْٞ: 

اجلٛر٠ 

 األنارمي١ٝ

ايبعز ايجايح: 

 دٛر٠ اخلزَات

دٛر٠ احلٝا٠ 

 نهٌ

 أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ 

 ، 0.01** راي١ إسقا٥ٝا عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

لرا رهدععع كررعققععع رطلؿ ععع رفا رؿتسععع رىلسِععع ول رعدعععـرررر29 ةٔعععضراعععنرادتعععـو ر ر
لر ععع رأهععع سلبرامل  الععع راس اسـ ععع رو ععع ردععع ؿراذتلععع ةراكعععدرومجلععععررر0.05اوعععة ألر 

ا   ؿهععع راملةةجلععع رير  عععـرادتععع ؿةراتهعععل  رو  عععـرادتععع ؿةراتا ؿيلععع رو  عععـردععع ؿةررر
 را  را هل  راسـي قلاطيره را هل  راسو وـرممع ر  ع را رهدع كررررارتـا  ترومل

عققعع رطلؿ عع ر عع را هععل  راسععـي قلاطيرو عع ردعع ؿراذتلعع ةرظةلعععرا   ؿهعع رممعع رررررر
   رانع رالةع راتط عاراتهعلةرا هعل  راسعـي قلاطيرالةع را نعاردع ؿةراذتلع ةررررررررررر

رارٔدرسـ ه .

لررترسلحرا نعاراعنررر2015أ ـتوتةفارنة وررهقاراسةو ة راعررؿكاه ر راذتلمحتر
أه رنة وررهقإراسـكاه رودع ؿرعققع رىلظت  لع ر ع رأهعل  رامل  الع راس اسـ ع روردع ؿةررررررررر

راذتل ة.
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اةعع روراهة لٓععارنال عع  ردعع ؿةراذتلعع ةراسجة نلعع رهععقارا اععلرورادهعع رنال عع رررررررررر
اسلٓ رعنراذتل ةروراسلرتدّرعلىرتفورلركٓ راسفلؿر ٌ  كإرأ راذتل ةراقطل رعلل ر

ظتبرأ رتك  رترو  ةةـرفسكرعلىراـألرتلطل راس ع  رااعلطر ع رسة ق  تع رتروررررراة ر
اسةل د ت رتروكغط ت ريراذتل ةرترويكنرأ ر ِدراسفلؿرىل رالسل راسلٓ ر طعل قة رر
:رر اععع رأ رعتععع و راسفعععلؿرت،عععلرلراس ععع  رارتععع كديرسكعععير ةطععع  اراععععرأسقاععع رترأورأ رر

لعه رتعةقء راععراس ع  راةع رهع رعللع رترررررررر ةؼلىرعنرأسقا ر نه رغرلرواق لع رتروظت ر
رواقراسطل قة رت سـا راسلٓ رنفو .

ورتؤ ـراسط سجة  را ثلرامللة يراسد تررعنرأهع سلبرامل  الع راس اسـ ع رعلعىرأ  ع ؿرررررر
دععع ؿةراذتلععع ةرعلعععىرا هعععلةراكعععدرورػ ُععع را  دععع ءراةععع رور كععع  رأثعععلراسة  اعععدررررررررررر

ا هعلةراكعدروراةع ر اهعلرررررراسـي قلاطيرانرقطدراس اسـ نرالةع يردعـاةريرسلع ةررر
رأثلإريرد ؿةراذتل ةرا ا ؿيل رسأل د ء.

 :ايتٛصٝات 
 عةععدر ععلااررتـك طلعع رسلرعععراوععة ألردعع ؿةراذتلعع ةراتا ؿيلعع رورارتععـا  رسععـألرررر

 ا هلريرامةةعراسو  ؿير.
 عةعععدر عععلااررىلكًععع ؿ  ريرأهععع سلبرامل  الععع راس اسـ ععع رسعععـألرا هعععلةريرامةةعععععررررررررر

 ادتة ل  راملؼةِ ر.اسو  ؿيرانرقطدر
 تكجلععفراذتةععق راإلعقالعع رامل دهعع رسل اسععـ نرسلرعععراوععة ألروعععله ر  هعع سلبررررررر

 امل  ال راس اسـ  راسو   ر.
 ؿع رؿوكروه ودراإلعق ر  ن اعهع ر راملقعلوءةروراملوعة ع رورامللولع رلريرتدةلع روععيررررررر

ا هعععلةر طععععل ري  ععععـرأهععع سلبرا عععع الةه رسق دعععع ءرورالفلععع راتهععععةف ؿةراععععنرررر
 ـا  راملقـا ر  رانراس طنريرحتو رد ؿةرسل ته را هل  ر.ارت

 :املكرتحات ايبخج١ٝ 
 املدعع ؾرا هععليراةععة،رلروهععلطريراس ققعع ر عع ردعع ؿةراذتلعع ةرواسٔعع،  راملهدلعع ررر

 سـألرارلاؿرا هلةريراـ د ردـة.
 ر علل ر لن اررىلكً ؿيرسلرعراوة ألرادت ؿةراتهل  رسـألرأرلاؿرا هلةريراـ د ر

 دـةر.
 عللعع ر لنعع اررىلكًعع ؿير هعع سلبرامل  العع راس اسـ عع رسععـألرارععلاؿرا هععلةريراـ دعع ررر 

 دـةر.ر

  قا١ُ٥ املساجع: 
  اٚاًل : املساجع ايعسب١ٝ: 
 ايكضإٓ ايهضِٜ  -
 ايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ -

 املتفٛقني ايتالَٝش يز٣ األعض١ٜ احلٝا٠ دٛر٠( . 2017ابٔ صمت١ٝ، ؽضٜف١، ٚ ذلُزٟ، فٛط١ٜ. ) -

داَع١  .صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠. تكضت مبز١ٜٓ ثاْٜٛات ببعض اعتهؾاف١ٝ رصاع١ رصاعٝا:

 َغرتدع َٔ .ٚصق١ً –قافزٟ َضباح 
-  http://search.mandumah.com/Record/936892 

about:blank
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ٚاملغت٣ٛ ( .ايشنا٤ ايضٚسٞ ٚعالقت٘ بأمناط املعا١ًَ ايٛايز١ٜ 2014أبٛ ايًٌٝ ،ع٢ٗ عبز اهلل .) -

االقتقارٟ ٚاالدتُاعٞ يز٣ طًب١ املضس١ً ايجا١ْٜٛ يف َٓطك١ ايٓافض٠ ،األصرٕ  : صعاي١ 

َادغتري يف عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ داَع١ عُإ ايعضب١ٝ .

(، فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب َكرتح يتشغني دٛر٠  احلٝا٠ يز٣ 2012ابٛ صاعني ، ذلُز بٔ سغٔ ) -

 ،ل:30َقض،ع – ايٓفغٞ اإلصؽار دل١ً . ابٗا – خايز املًو طالب طًب١ ايزبًّٛ ايرتبٟٛ ظاَع١ 

187- 234 
(. اعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ ٚعالقت٘ 2016أبٛ نٝف، ععز٣ عبزايضمحٔ، ٚ فضح، عًٞ فضح أمحز. ) -

 ن١ًٝ - ايًٓٝني داَع١ ايعًٝا: ايزصاعات دل١ً .ظٛر٠ احلٝا٠ يز٣ املٖٛٛبني بٛال١ٜ اخلضطّٛ

  http://search.mandumahَغرتدع َٔ  331-  .380،  23ع ،6َر ايعًٝا، ايزصاعات
.com/Record/791265 

  يًهتاب اإلعهٓزص١ٜ َضنظ : َقض ، ايؾدق١ٝ عٝهٛيٛد١ٝ . (2007) أمحز ،عٗري أمحز -
 دٛر٠ ع٢ً ٚأثضٖا ايٛايز١ٜ املعا١ًَ أعايٝب (.2015) فاصٚم. زلال٤ احلًيب، ٚ ؽعبإ، إميإ أمحز، -

 - .60 41 ، 2ع ،27َر سًٛإ، داَع١ ٚعٛخ: رصاعات - ٚفٕٓٛ عًّٛ دل١ً. يألبٓا٤ احلٝا٠
   http://search.mandumah.com/Record/700882َٔ َغرتدع

 (. نٝف ْضبٞ أطفايٓا . بريٚت : املهتب االعالَٞ . 1988اإلعطٓبٛيٞ ، ذلُٛر َٗزٟ ) -

( . يف عًِ ايٓفػ اإلمنا٥ٞ . " االطاص ايٓعضٟ يف  1981ايزٜٔ ، ٚغايٞ . ذلُز )امساعٌٝ ، عُار  -

 رصاع١ ايُٓٛ " . ايهٜٛت : راص ايكًِ .
(. دٛر٠ احلٝا٠ يز٣ َضتفعٞ َٚٓدفنٞ ايغًٛى اإلٜجاصٟ 2017بز٣ٚ، ممزٚح ذلُٛر َقطف٢. ) -

 صابط١ ايٓفػ: ٚعًِ ايرتب١ٝ يف عضب١ٝ رصاعات .َٔ املعًُني ٚاملعًُات يف ايضٜف ٚاحلنض

  http://search.mandumah.Comَغرتدع َٔ 107-  .173،  91ع ايعضب، ايرتبٜٛني
/Record/1009780 

(. أمناط املعا١ًَ ايٛايز١ٜ اخلاط١٦ نُا ٜزصنٗا األسزاخ 2015بكاٍ، إمس٢، ٚ بطاٖض، بؾري. ) -

دل١ً ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٖٛضإ اجلظا٥ضاجلاسلٕٛ: رصاع١ َٝزا١ْٝ مبضنظ إعار٠ ايرتب١ٝ بٕٓٛ، ب

 َغرتدع 291َٔ،  21ٚصق١ً، ع -ٚاالدتُاع١ٝ: داَع١ قافزٟ َضباح 

 

داَع١ .ٚايتفٛم ايزصاعٞ يز٣ ايتًُٝش(. اإلتقاٍ األعضٟ 2017بًش٣ٛ، خزجي١، بٛطٜز، فاط١ُ. ) -

 mosta.dz -biblio.univ-http://e  َغتػامن .اجلظا٥ض . َغرتدع َٔ–عبز احلُٝز بٔ بارٜػ 
/bitstream/handle/123456789/4587/313.pdf  

سغب (. أِٖ األعايٝب ايرتب١ٜٛ املؤثض٠ يف تٓؾ١٦ ايطفٌ ٚ صعاٜت٘ 2015تٝكضٜٔ، سٛص١ٜ مج١ًٝ. ) -

 يًٓؾض احله١ُ نٓٛط َؤعغ١ ٚايٓفغ١ٝ: ايرتب١ٜٛ يًزصاعات احله١ُ دل١ً .املٓٗر اإلعالَٞ

  /http://search.mandumah.com/ Recordَغرتدع َٔ  251- 273 .،  32ع ٚايتٛطٜع،
703961 

عالق١ ايتكبٌ / ايضفض ايٛايزٟ بتهٝف االبٓا٤ . صعاي١ رنتٛصاٙ ، َعٗز (. 1999دابض ، ْقض ايزٜٔ )  -

 .عًِ ايٓفػ ، ن١ًٝ ايعًّٛ االْغا١ْٝ ٚ االدتُاع١ٝ ظاَع١ َٓتٛصٟ ، قغٓط١ٓٝ

 يز٣ احلٝا٠ دٛر٠ يتشغني يألَٗات إصؽارٟ بضْاَر فاع١ًٝ . (2009 ) عًٞ فاحل ٢َٓ ، دٓاسٞ -

 اخلًٝذ١ٝ اجلاَع١ ، ايرتب١ٝ ،ن١ًٝ ٚايرتبٟٛ ايٓفغٞ اراإلصؽ ،قغِ رنتٛصاٙ أطضٚس١ ، اطفاهلٔ

 . ايبشض١ٜٝٓ ممًه١ ،
(. دٛر٠ سٝا٠ األعض٠ ٚتأثريٖا 2011خنض، َٓاص عبز ايضمحٔ ذلُز ٚ َربٚى، أسالّ عبز ايععِٝ ) -

ع٢ً قزص٠ األّ النتؾاف ٚت١ُٝٓ ايشنا٤ات املتعزر٠ يز٣ األطفاٍ يف عٔ َا قبٌ املزصع١، دل١ً 

 .126 - 80، اجلظ٤ األٍٚ، ل: 2011، أنتٛبض 23داَع١ املٓقٛص، ع  -ايٓٛع١ٝ  عٛخ ايرتب١ٝ
(. ايعٛاٌَ األعض١ٜ املٓب١٦ ظٛر٠ احلٝا٠ يز٣ تًُٝشات املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 2016خٛز، سٓإ أععز. ) -

 َؤعغ١ ٚاإلْغا١ْٝ: ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ ٚعٛخ يزصاعات ايعضب١ٝ اجمل١ً .باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ

about:blank
http://search.mandumah.com/Record/704584
http://search.mandumah.com/Record/704584
http://search.mandumah.com/%20Record/%20703961
http://search.mandumah.com/%20Record/%20703961
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 َغرتدع َٔ 9-  .39،  4ع ايتطبٝكٞ، ٚايتعًِٝ ايًٛدغت١ٝ يًدزَات رصٜٚؿ سٓإ ر.
http://search.mandumah.com/Record/789449 

(. أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ ٚعالقتٗا بايجك١ بايٓفػ يز٣ طفٌ ايضٚم١. 2019ايزبٛؼ، صْا عشِٝ. ) -

. 72 - 15،  38، ع11ن١ًٝ صٜاض األطفاٍ، َر -ع١ اإلعهٓزص١ٜ دل١ً ايطفٛي١ ٚايرتب١ٝ: داَ

  http://search.mandumah.com/Record/974797َغرتدع َٔ

(. أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ يز٣ ايطًب١ املٖٛٛبني مبشافع١ 2018ايظٖضاْٞ، فٗز فاحل ذلُز. ) -

  169- ،  2، ع7اجمل١ً ايرتب١ٜٛ ايزٚي١ٝ املتدقق١: راص مسات يًزصاعات ٚاألعاخ، َر .دز٠
 http://search.mandumah.com/Record/918409َغرتدع َٔ  .181

 مبشافع١ املٖٛٛبني ايطًب١ يز٣ ايٛايز١ٜ املعا١ًَ أعايٝب (.2018) ذلُز. فاحل فٗز ايظٖضاْٞ، -

 .181 - 169 ، 2ع ،7َر ٚاألعاخ، يًزصاعات مسات راص املتدقق١: ايزٚي١ٝ ايرتب١ٜٛ جمل١ًا دز٠.

  http://search.mandumah.com/Record/918409  َٔ َغرتدع

 باملًُه١ تبٛى داَع١ طالب َٔ عٝٓ٘ يز٣ احلٝا٠ دٛر٠ قٝاؼ . (2010) خايز ؽاٖض ، عًُٝإ -

-117 ل: ، 117 ،ع ايعضبٞ اخلًٝر صعاي١ دل١ً ، عًٝٗا املتػريات بعض تأثري ٚ ايغعٛر١ٜ ايعضب١ٝ

155  
 ز٣ي املغتكبٌ ٚقًل ايٛظٝفٞ ايضما بهٌ ٚعالقتٗا احلٝا٠ دٛر٠ . (2010) خايز ؽاٖض عًُٝإ، -

 تضب١ٝ ) دضـ ظاَع١ ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ يه١ًٝ ايجايح ايعًُٞ .املؤمتض األطفاٍ صٜاض َعًُات

 ، ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ ن١ًٝ ،186-154ل ،3 املؤمتض ، األصرٕ – ( َعافض صؤ٣ تأًٖٝ٘: ٚ ايعضبٞ املعًِ

  . األصرٕ : األ١ًٖٝ دضـ داَع١
ٜ٘ ٚ عالقتٗا بايتؾٖٛات املعضف١ٝ يز٣ ع١ٓٝ َٔ (. أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز2016عًُٝإ، فاتٔ ناٌَ ) -

طًب١ املزاصؼ ايجا١ْٜٛ يف َٓطك١ اجلًٌٝ األعفٌ. صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، 

 داَع١ ايريَٛى . 
(. أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ ٚعالقتٗا بايهُاي١ٝ 2017ايؾضفات، ذلُز عاٜز، ٚ ايعًٞ، ْقض ذلُز. ) -

 ايرتب١ٜٛ ٚايزصاعات يألعاخ املفتٛس١ ايكزؼ داَع١ دل١ً .ايريَٛىيز٣ طًب١ داَع١ 

 َغرتدع َٔ 145- .160،  17ع ،5َر املفتٛس١، ايكزؼ داَع١ ٚايٓفغ١ٝ:
http://search.mandumah.com/Record/817712 

 ايٛايز١ٜ املعا١ًَ أعايٝب (.2018) سغني. إبضاِٖٝ عٓاٜات طٖضإ، ٚ عًٞ، ذلُز عًٞ ذلُز اينٛ، -

 ايطفٛي١ دل١ً ايزِٜٚ. مبز١ٜٓ األعاعٞ ايتعًِٝ مبضس١ً ايجأَ ايقف تالَٝش ٜزصنٗا نُا

 َٔ َغرتدع .75 - 63 ، 77ع ،20َر ايعضب١ٝ، ايطفٛي١ يتكزّ ايهٜٛت١ٝ اجلُع١ٝ ايعضب١ٝ:

http://search.mandumah.com/Record/956272  

 اإلجيابٞ ايٓفػ عًِ ٚ ايٓفغ١ٝ ايقش١ . (2009) أمحز ايغٝز ، ايبٗال ٚ ايكارص عبز ،ذلُز ايطٝب -

  . ايكاٖض٠ : املقض١ٜ ايٓٗن١ َهتب١ ،
        ( أمناط ايتٓؾ١٦ ايٛايزٜ٘ يز٣ ايطالب ايعُاْٝني2011ايعفريٟ، ععٝز، ناظِ، عًٞ ٚ اخضٕٚ .) -

ايزميكضاط١ٝ. اجملً٘ ايزٚي١ٝ يألعاخ ايرتبٜٛ٘ /  ( ٚعالقتٗا ببعض املتػريات12-7) ايقفٛف 

 . 1-26( ،29داَع١ اإلَاصات ايعضب١ٝ املتشز٠ ،)
( . املؤؽضات ايشات١ٝ يٓٛع١ٝ احلٝا٠ يز٣ عٝٓ٘ َٔ طالب داَع١ 2010عبز اخلايل، أمحز ذلُز ) -

 246-227( ،ل : 2،عزر)20ايهٜٛت، رصاعات ْفغ١ٝ ، َر
(. أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ 2018ايعاَض٣، ْٛاف عبزايضسِٝ ع٢ً. )عبزٙ، أؽضف عًٞ ايغٝز، ٚ  -

 دل١ً .ٚعالقتٗا بزافع١ٝ اإلزلاط األنارمي٢ يز٣ ع١ٓٝ َٔ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ بايعضمٝات

 َغرتدع َٔ  256- 292 .،  34ع بكٓا، ايرتب١ٝ ن١ًٝ - ايٛارٟ دٓٛب داَع١ ايرتب١ٜٛ: ايعًّٛ

http://search.mandumah.com/Record/919481 

دٛر٠ احلٝا٠ ٚبعض َتػريات ايؾدق١ٝ يز٣ ف٦تني َضم٢ األمل (. ۹۱۱۱عُار ذلُز دربٌٜ ) -

 املظَٔ َكاص١ْ باألفشا٤. صعاي١ َادغتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٛف١ٝ.
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 ٚمنط ٠یايٛايز املعا١ًَ بیأعاٍ (.2016) .ذلُز فضیف ،یاهلار ٚ فالح، یعاٍ عٓرت، -

 دل١ً اجلاَع١. طالب َٔ ع١ٓٝ یيز االْرتْت بإرَإ َٓب٦اتک ايّٓٛ ٚامطضابات ٠یايؾدك

 .122 - 89 ، 9َر ايٓفغ١ٝ، اخلز١َ َضنظ - اآلراب ن١ًٝ - مشػ عني داَع١ ايٓفغ١ٝ: اخلز١َ

  http://search.mandumah.com/Record/967425 َٔ َغرتدع
 ( .دٛر٠ احلٝا٠ ، ايهٜٛت: راص املغ١ًٝ يًٓؾض ٚايتٛطٜع 2018ايعٓظٟ، َضطٚم ) -
(. أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ نُا ٜزصنٗا األبٓا٤ 2019ايػاَز٣، أمحز بٔ غضّ اهلل بٔ عامل. ) -

 ايعضب١ٝ اجمل١ً .ٚعالقتٗا باملٍٝٛ امل١ٝٓٗ يز٣ طالب ايقف ايجايح ايجاْٟٛ مبز١ٜٓ ايضٜاض

 175- 215 .،  8ع ٚاآلراب، ٚايعًّٛ يًرتب١ٝ ايعضب١ٝ املؤعغ١ االْغا١ْٝ: ٚايزصاعات يآلراب

 http://search.mandumah.com/Record/971271َغرتدع َٔ

. صعاي١ َادغتري ، ( .َغا١ُٖ األعض٠ يف ظٗٛص ايغُات االبزاع١ٝ يز٣ ايطفٌ  2006غنبإ ، َضِٜ ) -

 َعٗز عًِ ايٓفػ ، ن١ًٝ ايعًّٛ االْغا١ْٝ ٚ االدتُاع١ٝ ظاَع١ َٓتٛصٟ ، قغٓط١ٓٝ .

( .َغا١ُٖ األعض٠ يف ظٗٛص ايغُات االبزاع١ٝ يز٣ ايطفٌ . صعاي١ َادغتري ،  2006غنبإ ، َضِٜ ) -

 ط١ٓٝ .َعٗز عًِ ايٓفػ ، ن١ًٝ ايعًّٛ االْغا١ْٝ ٚ االدتُاع١ٝ ظاَع١ َٓتٛصٟ ، قغٓ

(.ايكبٍٛ ايضفض ايٛايزٟ ٚ عالقت٘ مبفّٗٛ ايشات ٚ أثضٙ ع٢ً ايتشقٌٝ 2001فا٥ك١ ، ذلُز بزص ) -

 (.81ايزصاعٞ . َهتب ايرتب١ٝ ايعضبٞ يزٍٚ اخلًٝر صعاي١ اخلًٝر ايعضبٞ ، )

 َٝزا١ْٝ رصاع١ األبٓا٤: يز٣ املٛاط١ٓ بغًٛى ٚعالقتٗا األعض١ٜ احلٝا٠ دٛر٠ (.2017) أمسا٤. يؾٗب، -

 داَع١ ٚايزصاعات: ايبشٛخ دل١ً ايٛارٟ. بٛال١ٜ ايجاْٟٛ ايتعًِٝ َضس١ً تالَٝش َٔ ع١ٓٝ ع٢ً

 َٔ َغرتدع .376 - 359 ، 24ع ايٛارٟ، خلنض مح٘ ايؾٗٝز

http://search.mandumah.com/Record/897530 
 (. عٝهٛيٛد١ٝ ايعالقات االعض١ٜ . ايكاٖض٠ : راص قبا2000.٤ذلُز ، بَٝٛٞ خًٌٝ ) -

(. أثض عًط١ اجملضب ع٢ً ظٗٛص االعتذاب١ ايعزٚا١ْٝ عٓز األفضار ٚ  1990ذلُٛر ، ذلُز َٗزٟ ) -

 (. 02) 18عالق١ سيو بغُاتِٗ ايؾدق١ٝ . دل١ً ايعًّٛ االدتُاع١ٝ .

(. فعاي١ٝ ايشات املزصن١ َٚز٣ تأثريٖا 2010ذلُٛر، ٖٜٛز٠ سٓفٞ ٚ اجلُايٞ، فٛط١ٜ عبز ايباقٞ ) -

ع٢ً دٛر٠ احلٝا٠ يز٣ طًب١ اجلاَع١ َٔ املتفٛقني ٚاملتعجضٜٔ رصاعٝا، أَاصاباى: دل١ً ع١ًُٝ 

ٍٚ، ايعزر ذله١ُ تقزص عٔ األنارمي١ٝ األَضٜه١ٝ ايعضب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، اجملًز األ

 .115-61األٍٚ، ل: 
 ايكاٖض٠ .(. ايتٛافل ايؾدقٞ ٚ االدتُاعٞ ، االزلًٛ املقض١ٜ ،  1974َقطف٢ سغٔ فُٗٞ )  -

(. أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ ٚعالقتٗا مبغت٣ٛ ايطُٛح يز٣ 2019املطريٟ، عبزايهضِٜ بٔ عامل. ) -

 ايٓٛع١ٝ: يًرتب١ٝ ايعضب١ٝ اجمل١ً .ع١ٓٝ َٔ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ مبشافع١ سفض ايباطٔ

 َغرتدع َٔ  69- .104 ،  8ع ٚاآلراب، ٚايعًّٛ يًرتب١ٝ ايعضب١ٝ املؤعغ١
http://search.mandumah.com/Record/953091 

 . األعض١ٜ احلٝا٠ دٛر٠ َٗاصات تعظٜظ َبارص٠ . (2019.) األعض١ٜ يًت١ُٝٓ َٛر٠ مجع١ٝ َٛقع -

  https://almawaddah.org.sa/books/34  َٔ َغرتدع
 يًبشٛخ َؤت١ .(. دٛر٠ احلٝا٠ يز٣ طًب١ داَع١ ايبًكا٤ ايتطبٝك2017١ٝايٓارص، ٖٝجِ ذلُز عٛار. ) -

  91- 118 .،  5ع ،32َر َؤت١، داَع١ ٚاالدتُاع١ٝ: اإلْغا١ْٝ ايعًّٛ عًغ١ً - ٚايزصاعات

 http://search.mandumah.com/Record/875263َغرتدع َٔ

 االدتُاعٞ ٚايزٚص ايكُٝٞ ايٓغل بني ايعالق١)  .2007ْفٝزع١، فاط١ُ، ٚ رلتاص، ذلٞ ايزٜٔ. ) -

داَع١  .(.صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠ متٓضاعت مبز١ٜٓ َٝزا١ْٝ رصاع١ ايطاصق١ٝ: املضأ٠ يز٣

 http://search.mandumah.com/Record/943253ٚصق١ً،. َغرتدع َٔ -قافزٟ َضباح 

 بعض م٤ٛ يف اجلاَعٞ ايطايب يز٣ األعض١ٜ احلٝا٠ دٛر٠ (.2018) َٓاٍ. ٖرب٣، ٚ بؾالغِ، حي٢ٝ، -

 - 123 ، 11ع ،7َر ٚاألعاخ، يًزصاعات مسات راص املتدقق١: ايزٚي١ٝ ايرتب١ٜٛ اجمل١ً املتػريات.

 http://search.mandumah.com/Record/991375 َٔ َغرتدع .133
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