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األطفال ٔػاللتٓا تثؼط  حيؼايه إساءج

 انُفسيح  تاخاالظطزا

 ػيُح يٍ تالييذ انصف انسادس اإلتتذائٗ نذٖ

 دادـــإع
 ةلطفى عبد الحكيم خليف رجاء

 :يمذيح

ايكذّ ٜتعشضٕٛ  زعًى َذى قشٕٚ فطًٜٛة ضسلٜل يتخًف زتتُعلتِٗ فهلْٛا َٓ فطالٍظٌ األ يكذ

ٚ  دتشائِ ايكتٌ  ٍ اعتودل ضوشو األ   قوذ ٚايٛأد ٚايتؼوٜٛ٘ ٚاغتتاولو  ٘ بذسخ فطاول املتعوذد  فوى زتتُعول      لتو

ٚايتعًوِٝ داخوٌ     ايذلبٝة داخٌ األطش ٝل َكتض لتاشضٗ تعًُٝٝةنثرل  ٚياذلا  فطًٜٛة ضشٚس  اختُلعٝة ٚ

 كوذ عاش رٖبى بليٓظبة يألفطالٍ ف أبذّاأْ٘ مل ٜهٔ ٖٓلى  Michel Robinَٝؼٌٝ سٚبني  ٜٚشىاملذسطة. 

ٚ       تُعل نلْٛا فى اجمل ٕ ايغشبٝة ٚعًى اَتوذاد تلسغتٗول ٜكتًوٕٛ ٜٚوتِ ايتخًوى عوِٓٗ   ٜٚعتوذى بؼوذ    ٜضوشبٛ

ٍ فى ايعٛد  يًٛساء عدل ايتلسٜخ اصداد  َعلًَوة   أَعٓلنًُل  أْ٘عًِٝٗ ٚايٛاقع   إًٜوى ( ٚقظوٛ  خؼوْٛة   األفطاول

ٚ  ٚتؤنووذ(  5، 1997 ْٝووٛبشتش ٕ إطوولء  َعلًَووة ايٛايووذٜٔ   ( أ414، 2000ايطشٚاْووة   فلفطُووةطوولسى طووٛاقذ 

 ٕأ ىلتؼوورل إ اإلتشٜكٝووةَٛخووٛد  َٓووز أقووذّ ايعاووٛس ٚعٓووذ نووٌ اجملتُعوول  فلألطوولفطرل ٚايووذساَل    فطاوولٍيأل

 كٛقول ٜظتخذَٕٛ ٚطلئٌ َتعذد  َٔ اإلطلء  ادتظذٜة ٚإٔ ايكولْٕٛ ايشَٚولْى أعطوى يوألو ز     ْٛانل اإلتشٜل

يظلعل  فطًٜٛة  ْعاألفطالٍ يًعٌُ فى املال غالٍاطت متايكشٕ ايثلَٔ عؼش  ٚفىَٔ ايطاٌ بشتبت٘  ًتخًصي

ايكشٕ ايتلطع عؼش ٚقذ أخولص    ٚاخشفى جتلس  ايشقٝل زتى أ اضًةامل ًعايطاٌ َٔ ايظ ٚنلَٕتذْٝة  ٚأخٛس

رٚى األفطالٍ املتُشدٜٔ أٚ ايعٓٝذٜٔ بكتًِٗ  بلءاشلٓذٜة قلْٕٛ ايطاٌ ايعٓٝذ ايزى ٜظُح يآل ايكبلئٌبعض 

اإلطالّ فى اآلٜة  ظٗٛسَعلًَة ايطاٌ فى اجملتُع ايكذِٜ قبٌ  طلء صٛس  إل أبشصِٜ ايكشإٓ ايهش أعطلْلنُل 

ُِٛؤَدُ  َِٚإَرايٓل دفٔ ايطاًة زٝة " ٛسايتى تا َُ ََ    ُطِئًَِت اِي ٌ  9، 8ايتهوٜٛش  -" ُقِتًَوتِ  َرْو    .ِبو ظٗوٛس   ٚقبو

ٌ ٚ -ايوذلاو ٖٚؤ عًوى قٝوذ اذتٝول       ىدفتٗٔ فو  أى–ٚأد ايبٓل   علد اإلطالّ نلْت  املتعُوذ يألفطاولٍ    ايكتو

َول قبوٌ ايتولسٜخ نٛطوًٝة َؼوشٚعة       ػعٛوَكبٛية عًى ْطلم ٚاطع عٓذ ايؼعٛو ايكذمية ٚ املٛيٛدٜٔ زذٜثّل

نولٕ ٜتعوش     طوش  حتذٜوذ زدوِ األ   إىلترل املشتٛو فِٝٗ ٚبظب  قًة املوٛاسد ٚاذتلخوة    فطالٍَع األ ٌيًتعلَ

ٌ نلٕ  أَٚؼٛٙ  أٚطكِٝ  أٚايبهلء  ثرلفطاٌ ن ىأ كتٌيً ( 1997ْٝوٛبشتش،  اًٜوى   ػوهالّ  أٚ َؤ ايظوٛاء زدُولّ    أقو

 ٕأ فطالٍَعلًَة األ طلء عٔ زلغ  إ1982اىل علّ  1976َٔ علّ  عٗلايتى مت جتُٝ اإلزالئٝل  أػلس  نُل

ٚ  25ٚ ُٖلّغ% َٔ اذتلغ  ْليت إ 64  Donaldْاظوٝة  طولء  % زوذتت شلوِ إ  17% زذح شلِ إٜوزاء خظوُى 
Irwin &Janet Simson 1994,187، املعلًَة داخٌ األطش  بٌ متتوذ إىل   طلء تٓتٗى إ ٚغ ٌ  داخو

ّ أٜضّل  املعًًِٜدَ  فكذاملذسطة   لٖاّلايعكولو نسوٌ ٚنعوالر يظوًٛنٝل  ايتالَٝوز تورل املشتٛبوة َتدو         غطوتخذا
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إٔ املعًِ ايوزى ميٝوٌ    122، 2002طًٛى عثُلٕ اياذٜكى  تشىٚ ذاَ٘ايتى قذ تٓدِ عٔ اطتخ يظًبٝةاآلتلس ا

فلٕ  نزيو يعذٚإايعٓف ٚايظٝطش  ٜذفع تالَٝزٙ ألٕ ٜهْٛٛا خبٓلء ٚأٌَٝ إىل اغْظسلو أٚ إىل ا غطتخذاّ

ٜٚظووخش َوؤ قووذساتِٗ ٜضووطشِٖ إىل إٔ ٜظووًهٛا طووبٌٝ ايغووؽ   ػووَِْٗايووزى عتكووش تالَٝووزٙ ٜٚٗووٕٛ َوؤ  عًووِامل

 ٜٛاخٗٛا َطلي  َعًُِٗ املتعظاة. ٕٚايهزو ٚارتذاع زتى ميهِٓٗ أ

  انذراسح: يشكهح
زٝوج ٜوتِ فٝٗول تؼوهٌٝ ػخاوٝت٘ ٚتهوٜٛٔ        اوشد فوى زٝول  اي   ملشازٌا َِٖشزة ايطاٛية َٔ أ تعتدل

ٜظتخذّ ايٛايوذٜٔ   زٝجٚايذٜ٘ َٚعًُٝ٘ فى ايتعلٌَ َع٘ . تٗدٗلَٔ خالٍ األطليٝ  ايتى ٜٓ َٝٛي٘علدات٘ ٚ

    ٚ ٛ        ايتٓؼوئة أطوليٝ  شتتًاوة فوى ايشعلٜوة    ٚإْووضاٍ توذلاٚ  بوني َوٓح اذتو  ٚاغٖتُولّ إىل اإلُٖولٍ أٚ ايكظو

ٕ ايعكلو ٚايزى ٜتسٍٛ فوى نوثرل َؤ     إىل عكولو بوذْى قلطوى نليضوشو أٚ عكولو ْاظوى  نوليتسكرل.         األزٝول

ِ َٛخٛد  َٓز ايكذّ فكاص ادتلًٖٝوة عؤ ٚأد ايبٓول  َؤ قبوٌ آ      فطالٍَعلًَة األ ٚإطلء  يًعولس   جتٓبولّ  بولئٗ

ٌ َعلًَوة ايط  طلء ايكظٛ  ايتى متلسغ ضذ ايطاٌ ٚتظتُش إ ًىديٌٝ ٚاقعى ع فوى عاوشْل اذتلضوش زٝوج      او

اجملتُعل  طٛاء  شتتًففى  فطالٍاأل َعلًَة طلء اغعتذاءا  عًى األفطالٍ ٚحتذح إ ْٛاعشتتًف أ غمتلس

ٚ     ٜضلاملتسضش   ٚاملتخًاة نُل متلسغ أ  ٚتؼورل   ايتعًُٝٝوة فى مجٝوع املظوتٜٛل  اغقتاولدٜة ٚاغختُلعٝوة 

ٍ األ ٕ( أ9، 1991دساطة ممذٚزة طوالَة   ٔ ا فطاول ٜتظوُٕٛ بوبعض    ذٜوة ايٛاي طولء  ل شلوِ ايتعوش  ي   طوب  يوزٜ

 يتُووشدٚا ايعٓوولد اغْظووسلو، ايكٗووشى، ايظووًٛىتتُثووٌ فووى اطتاوول  تكووذٜش ايووزا  ،  ةارتاوولئص ايٓاظووٝ

ّ بلإلضلفة إىل األعشا  ايعالبٝة َثٌ ايتبٍٛ ايالاسادى ٚتٛسا  ايغض  ٚ نلدميٝة،َؼهال  دساطٝة ٚأ  عوذ

ْكووص قوولبًٝتِٗ   ىلتووؤدى إ فطاوولٍإٔ إطوولء  املعلًَووة يأل  339، 2005ٜؤنووذ ٖؼوولّ عبووذ ا    نُوولاغطووتكشاس 

ٚايظووًٛى  ٚايتُووشد ٚاغْظووسلوإىل فووشا اذتشنووة ٚاطتاوول  تكووذٜش ايووزا   ضوولفةبلذتٝوول  بلإل يالطووتُتلع

ٚتهوشاس اإلطولء     اطوتُشاسٜة إٔ   Kerry E.Bolger et al 1998ايكٗوشى نُول تؤنوذ نورلى بوٛدتش     

ٚتعوٛم تهوٜٛٔ    ٚاغختُولعى عُش ايطاٌ تؤدى ملؼهال  ايتٛافل ايؼخاوى   بلإلضلفة إىل ايبذاٜة املبهش  َٔ

 Kerry E.Bolger et قشاَْ٘اّٗٛ إظتلبى يًزا  نُل حتذ َٔ قذست٘ عًى تهٜٛٔ عالقل  محُٝة َع أ
al ,1998,1171-1180  ايظوؤا عًوى   خلبوة طبل رنشٙ ميهؤ حتذٜوذ َؼوهًة ايذساطوة فوى اإل      ٚممل ٍ

املذسطة إىل تعشض٘ إىل بعوض اغضوطشابل  ايٓاظوٝة     فىايطاٌ فى األطش  ٚ ًةَعلَ إطلء تؤدى  ٌٖايتلىل: 

دايوة بوني اطوتخذاّ ايٛايوذٜٔ      فطٝوة ٌٖ تٛخوذ عالقوة استبل  -َٔ ٖزا ايظؤاٍ ايتظلؤغ  ايتليٝة : ٜٚتاشع

ٖووٌ تٛخووذ فووشٚم دايووة -ايٓاظووٝة يالضووطشابل تعشضوو٘  بوونيٚ املختًاووة املعلًَووة إطوولء  ألػووهلٍ ٚاملعًُووني

َعلًَووة ايٛايووذٜٔ  طوولء إل املتعشضووني ايبٓوول ايبووٓني ٚ فطاوولٍايٓاظووٝة بووني األ ابل ى اغضووطشفوو إزاوولئٝل

 املعًُنيٚ
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 انذراسح : أْذاف

ٌ َعلًَوة ايطاوٌ دا   إطلء  بني لفطٝةعًى ايعالقة اغستب يًتعشفايذساطة اذتليٝة  تٗذف األطوش    خو

 طشابل اغضو  فى ايبٓل ني ايبٓنيٚ اياشٚم ب عًىايتعشف -بعض اغضطشابل  ايٓاظٝة  ٚظٗٛساملذسطة  ٚداخٌ

ِ إل   ة نٓتٝدووة يتعشضوٗو اظوٝو َعلًَووة  إطوولء  ايذساطووة:  َاووطًسل  ٚاملذسطووة طووش داخووٌ األ ًووةاملعلَ طوولء آي

  Child Abuseاألفطالٍ: 

َٛخو٘ ضوذ ايطاوٌ     قلطوى أى طًٛى عٓٝف ٚ ٖى( بَْٗل"371 ،2000ايظٝذ ازللعٌٝ محذ  أٜعشفٗل

٘ ٜٓوتذ عٓو٘ خوش  ٚإصولبة ايطاوٌ أٚ       للئُني بشعلٜت٘ ممو ايك ٚٚايذٜ٘ أ ُٖلٍْتٝدة يظًٛى ٚإ  ْاظوٝلّ  إٜزائو

٘ ايتالعٌ ٚايتٓؼئة َٚٔ ػَْ٘ زشَلٕ ايطاٌ َٔ  تٓلءأ ٘ ٚتكٝٝوذ ز  زكٛقو ٘ ٚ شٜتو عًوى ايُٓوٛ باوٛس      قذستو

ايطاوٌ   ًوة َعلَ إطولء  ايبلزثة إخشائّٝل  ٚتعشفٗلخطل َكاٛد" أٚ ُٖلٍطٛاء أنلٕ ٖزا ايظًٛى ْتٝدة إ ٜٛةط

كاٛد  ٚذْى أٖى أى أرى ب ٘    ٚب٘ ايكلئِ عًى سعلٜة ايطاٌ أ ٜكّْٛاظىَ  ِ عًوى تعًُٝو ٌ ايكلئ ٘  يغَبول  بؼوه بغوش    فٝو

 ٘ ٘  فىتَدٜب ٍ تشبٝت اظٝة ممل آبلء/َعًُٕٛ( ٚتعًُٝ٘زتل ٌ غضطشابل ْ  ٘ تعش  ايطا  ْتٝدة يزيو ٜٓتذ عٓ

 Psychological Disorders: ايٓاظٝة اغضطشابل 

َٔ األفعلٍ َتهشس  اذتذٚح بؼوهٌ ٜتُٝوض بليؼوذ      زتُٛعةبَْٗل " 2001خليذ عبذ ايشاصم  ٜعشفٗل

قلبًووة يًُالز ووة َوؤ خلْوو   شا حبٝووج ٜتدوولٚص اذتووذ املكبووٍٛ يًظووًٛى املتعوولسف عًٝوو٘ ٜٚبووذٚ فووى ػووهٌ أعوو 

ايظوًِٝ   ُٓطايو  ٔبَْٗول اخوتالٍ ٚاضوح عو     إخشائٝلايبلزثة  ٚتعشفٗلاحملٝطني بليطاٌ خالٍ ايٓؼلا ايَٝٛى 

 ...اخل.،املخلٚف،اغْطٛاءَثٌ ايعذٚإ ٝٓةد بٛخٛد َؼهال  ْاظٝة َعٜتسذ ايزىيًؼخاٝة ٚ

 :اإلطار انُظزٖ نهذراسح

 :َعلًَة ايطاٌ طلء إ أطبلو

 فى: ٚتتُثٌعٛاٌَ تتعًل بلألطش  -

 املشتاعة  ايٓاظىاملتذْٝة َٚظتٜٛل  اإلخٗلد  ٚاغختُلعٝة اغقتالدٜةاي شٚف -1

 ايٛايذ زلدٜةأ ألطش  املعلًَة فى ابٝئة األطش  زٝج تضداد ازتُلغ  إطلء-2

 َٔ ايٛايذ ضتٛ فطاً٘ بٝةتبٓى اجتلٖل  ٚآساء طً-3

 طٛابل ايتعش  يظٛء ملعلًَة فى ايطاٛية -4

 ٚاإلدَلٕ ايٓاظٝة َشا ايؼخاٝة يذى ايٛايذٜٔ ٚاأل واضطشا-5

ازتُوولٍ  األٍٚ نًُوول صاد ٌعٓووذ ٚغدتٗوول يًطاوو ّايذساطوول  أْوو٘ نًُوول قووٌ عُووش األ  ظٗووش ايعُووش زٝووج أ-6

 فطالشللعًى أ خظذّٜل اعتذائٗل
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َؼوسْٛة   خوٛاء % َٔ ايعولئال  ايتوى تعوٝؽ أ   60% اىل 30 ٕايذساطل  أ أتبتتايٓضاعل  ايضٚخٝة زٝج -7

ٚخوو٘ ارتاووٛد تووضداد فٝٗوول َعووذغ  إطوولء  َعلًَووة    ىايضٚخووة عًوو ضووذٚ بليؼوودلسا  ايعٓٝاووة عَُٛوولّ 

 .ُٖلشلِاألفطالٍ ٚإ

 :تَ٘علًَ املظلءتتعًل بليطاٌ  عٛاٌَ-

ِ    املعلًَوة   طولء  يًتعوش  إل  ازتُولغ صغش طؤ ايطاوٌ نًُول نولٕ أنثوش       فهًُل طاٌاي عُش-1 بظوب  صوغش زدو

٘ باٛس  خلصة عشضة ٛاصًة يًشعلٜة جتعً ٘ املت زلخت  ٚ٘   طلء ي  خظُ

علفطاٝوة ٖوِ    عكًٝوة،  خظوذٜة،  علقول  أظٗوش  األحبولح إٔ األفطاولٍ ايوزٜٔ ٜعولْٕٛ َؤ إ       اإلعلقوة: -2

ٚ   فطالٍنزيو األ لًَةاملعاألنثش عشضة إلطلء    ٚطوشعة اغْتبولٙ   ْكوص ايزٜٔ ٜعلْٕٛ َٔ فوشا اذتشنوة 

 يًشعلٜة ارتلصة تشٖل ٚايذِٜٗ زلختِٗايغض  ألٕ َتطًبلتِٗ ٚ

 ايتى تعشض٘ يًعكلو فعلٍْكص قذس  ايطاٌ عًى اإلدساى فُٝل ٜتعًل بلأل-3

 : َعلًَة ايطاٌ طلء ٚأػهلٍ إ أمنلا

 : املعلًَة ايبذْٝة إطلء 

َٔ قبٌ ايٛايذٜٔ ٚايزى ٜٓتٗو  إُٖلٍيضشس بذْى عُذى ْتٝدة طًٛى أٚ  يطاٌفى تًكى ا ٌٚتتُث

ٚريو بلطتخذاّ أطًٛو عٓٝف ٚقلطى ٜٚعوذ ٖوزا    فطالٍاملتعًكة مبعلًَة األ ٚايثكلفٝة غختُلعٝةا املعلٜرل

٘  َالز وة ٚريوو بظوب  طوٗٛية     ػوٝٛعلّ  طلء ايٓٛع َٔ اإلطلء  أنثش أْٛاع اإل ٔ اي لٖشٜوة   إعشاضو أػوهلٍ   َٚو

 ٚايضشو ايعضٚايشنٌ ٚاذتشم ٚ ايااعايبذْٝة  طلء اإل

 : ايٓاظٝةاملعلًَة  إطلء 

غ تًكوى اغٖتُولّ    ْٗلإغ أ حتذٜذّا صعبٗلاملعلًَة ايٓاظٝة  َٔ أخطش أػهلٍ اإلطلء  ٚأ طلء إ تعذ

صوٛس تتُثوٌ    ذ عو ٚي طلء  ايٓاظٝة  تبلت٘صعٛبة إ ىلرات٘ ايزى جتذٙ اإلطلء  ايبذْٝة ٚسمبل ٜعضى ريو إ

ٌ  ذٜٔاذتُلٜة ايضائذ  َٔ قبٌ ايٛايو -ايتدلٌٖ-ايعضٍ-ايذلٖٝ  -ٓبزفى :اي  إػوبلع عوذّ  -يًطاو

 زلخل  ايطاٌ ايٓاظٝة 

  :اإلُٖلٍ

فى ايتكارل فوى محلٜوة    َتُثاّل بذْى إُٖلٍنلٕ  طٛاءازتٝلخل  ايطاٌ األطلطٝة  إػبلععذّ  ٖٛ

 فوى ايتكاورل   ىللخل  ايبذْٝوة األطلطوٝة يو٘ بلإلضولفة إ    فى تٛفرل اذت ايتكارل أٚ ارتطشايطاٌ َٔ األرى ٚ

٘ تًبٝة از ٚعذّايطاٌ َٔ ايتعًِٝ  شَلَٕتُثال يف ز تشبٛى ُٖلٍمحلٜت٘ أٚ إ ٍ ايتعًُٝٝوة أٚ إ  تٝلخلتو  ُٖول

ٚايتكووذٜش  َوؤَثووٌ اذتلخووة يًعوو  ٚاأل يضووشٚسٜةايعلفطاٝوة ا  تٝلخلتوو٘از إػووبلع عووذّفووى  َتُووثاّلاغْاعولىل  

 (155-152، 2008 بٛقشى 
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 : األفطالٍَعلًَة  طلء إ َ لٖش

 فُٝل ًٜى : فطالٍَ لٖش إطلء  َعلًَة األ أِٖتتُثٌ 

 ايكلطٝة  املٛادٚشتتًف أْٛاع األطالى ٚ اذتضاّ أٚبليعال  اياذسايضشو عًى ايٛخ٘ ٚايشأغ ٚ-1

 املٛاد ايظلئًة اذتلس   ٚإزشام ايطاٌ بعٛد ايثكلو أٚ ايظٝدلس  أ-2

 بؼذ  بلٍى أٚ اذتتكٝٝذ ايطاٌ ٚسبط٘ بلألطال-3

ٔ األَلنٔ محٌ-4 ٘ يًظكٛاَ  ٚ دفع ٘ بلدتذاس أ ٚ ضشب ٘ عًى األس  أ ٚإيكلئ  ٌ  املشتاعة ايطا

 َٔ ػَْ٘ بااة َظتُش  ايتكًٌَٝٓ٘ ٚ ايظخشٜةٚ إٖلْت٘ػتِ ايطاٌ ٚ-5

 ايالصَة ٚقت املش  ٝةاياس ايشعلٜةاملالئِ ٚ ايغزاءاغٖتُلّ بتٛفرل  عذّ-6

 ايتى ٜظتخذَٗل دٚا ٚاأل َالبظ٘ايطاٌ ٚ خظِ  لفةاغٖتُلّ بٓ عذّ-7

 صعلخ٘خلسر املٓضٍ ياذلا  فطًٜٛة  يًتخًص َٔ إ تشن٘عذّ اغٖتُلّ مبتلبعة ايطاٌ ٚ-8

 خلسخ٘ ٚػلقة غ تتٓلط  َع طٓ٘ طٛاء داخٌ املٓضٍ أ عُلٍاطتغالٍ ايطاٌ فى أ-9

 صنشٜول   َعلًَوة  طولء  فى ايتعلٌَ َع ايطاوٌ ٜعوذ إ   ايكلطٝة ػهلٍػهٌ َٔ األ ىزلٍ فإٕ أ ىأ ٚعًى

 ( 21، 2006صلدم ، ٜظشٜةايؼشبٝٓى ٚ

 : َعلًَة ايطاٌ طلء املذلتبة عًى إ اآلتلسٚ ايٓتلئذ

 : ىفُٝل ًٜ ُٖلٍ( اآلتلس املذلتبة عًى إطلء  املعلًَة ٚاإل45 ،2006عُلد شتُٝش   ظتٌُ

 :املذلتبة عًى اإلطلء  ادتظذٜة اآلتلس

تووَخش  اضووطشابل  ايٓووّٛ،  ايظٝهٛطووَٛلتٝة، عووشا فووى عووذّ ايثكووة فووى اآلخووشٜٔ ،األ   تتُثووٌٚ

 اضطشابل  ايهالّ،اضطشاو فى ايتٛاصٌ َع اآلخشٜٔ  املٗلسا  اذتشنٝة،

 : اغْاعليٝة طلء املذلتبة عًى اإل اآلتلس

 اغنتئولو،  اطتال  تكذٜش ايوزا ،ايكًل،  ايؼعٛس بعذّ األَٔ، ايعذٚإ، فى اغْظسلو، تتُثٌٚ

 ايعضية اغختُلعٝة، اغعتُلدٜة، املٗلسا  اغختُلعٝة، ،تكص  ايذافعٝة اطتال ضعف ايتساٌٝ ايذساطى،

  صذقلءاأل َعٚصعٛبة إقلَة عالقة  ،بلإلزبلاايؼعٛس املظتُش 

 : عًى اإلُٖلٍ املذلتبة اآلتلس

ٚتتُثٌ فى ايظًبٝة ٚعذّ ايتعلٌَ َع اآلخشٜٔ ْٚكص فوى ايكوذس  عًوى ايتعًِٝ،اطتاول  تكوذٜش      

كص ايؼعٛس ب ٕ اضطشابل  ايّٓٛ، ايؼعٛس بلرتدٌ، ليهالٜة،ايزا ،ْ   األنٌ  اضطشابل  اياذاع، صٜلد  ايعذٚا
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 انذراساخ انساتمح: 

 :ببعض اغضطشابل  ايٓاظٝة عالقتٗلَعلًَة ايٛايذٜٔ ٚ طلء تٓلٚيت إ دساطل : أّٚغ

ة يألبٓولء  اغجتلٖل  ايٛايذٜ نييًتعشف عًى ايعالقة ب ٖٚذفت(: 1989دساطة فلدٜة ستُٛد َاطاى   -1

ٚ    يوذى  ةٚبني املخلٚف ايؼولئع  عٝٓوة ايذساطوة َؤ َلئوة َؤ تالَٝوز        تهْٛوت تالَٝوز املشزًوة اغبتذائٝوة 

ٙ  بوني عالقوة استبلفطٝوة َٛخبوة     ٚخوٛد ٚتٛصوًت ايذساطوة إىل    ذائىاياوف ارتولَع اغبتو    ايووزى  اغجتول

 زًةاملخلٚف ايؼلئعة يذى تالَٝز ٖزٙ املش بنيٜتظِ بليكظٛ  ٚ

ايتٓؼوئة األطوشٜة يوذى     طليٝ ( ٖٚذفت ٖزٙ ايذساطة يًتعشف عًى أ1991ذ ايًطٝف  دساطة عالّ عب -2

ٚ    سخل نٌ َٔ األو ٚاألّ فى د  تًُٝوزاّ  149ايذساطوة عًوى عٝٓوة َؤ      أخشٜوت َكٝلغ ايكًول يوذى األبٓولء 

عهظوٝة بوني ايكبوٍٛ ايٛايوذى      ٝوة يٛخوٛد عالقوة استبلفط   اطةٚتٛصًت ايذس بتذائىبلياف ارتلَع اغ

 ايكًل دسخةٚعالقة فطشدٜة بني ايشفض ٚ ٚدسخة ايكًل

بووني ايكًول عٓووذ   ايعالقوة ٖووزٙ ايذساطوة يًتعووشف عًوى    ٖٚوذفت (:1991  لٕدساطوة ستُوذ ارتليووذ ايطسو    -3

ٚ    338اغجتلٖل  ايٛايذٜة فى ايتٓؼئة يذى عٝٓة بًغت  بنياألبٓلء ٚ  ٍَٔ فطوالو ٚفطليبول  اياوف األ

ٚ  واأل ةايثلْٛى ٚتٛصًت ايذساطة إىل أْ٘ نًُل نلْت َعلًَ نًُول نولٕ    ايظوٝطش  يًطاٌ تتظِ بليكظوٛ  

 فى ريو اإلْلحٚأْ٘ غ تٛخذ فشٚم بني ايزنٛس ٚ َظتٛى ايكًل عليّٝل

ٓ  ٖٚوذفت (: 1993تٓوولِٜ   صووال دساطوة عوولدٍ  -4 ايٛايذٜووة  ؼووئةٖووزٙ ايذساطووة يًتعووشف عًوى أطووليٝ  ايت

ايذساطوة عًوى    خشٜوت ٚأ ْولح إلارتلفطئة ايتى تؤدى إىل ظٗٛس املخلٚف املشضٝة يوذى األبٓولء ايوزنٛس ٚا   

 ٚ ايتٓؼووئة  طووليٝ أ بووني إزاوولئٝليٛخووٛد عالقووة دايووة   تٛصووًتعٝٓووة َوؤ تالَٝووز املشزًووة اغبتذائٝووة 

 ٚ ٚ   تِٗدسخوول بوونيايٛايذٜووة ارتلفطئووة  عووذّ ٚخووٛد فووشٚم دايووة    نووزيوعًووى َكٝوولغ املخوولٚف املشضووٝة 

 عًى َكٝلغ املخلٚف املشضٝة ِٗفى دسخلت ٚاإلْلحبني ايزنٛس  إزالئٝل

5-  ٚ ٕ دساطوة طوليضصتش  ايذساطوة ملعشفوة آتولس طوٛء      ٖوذفت :ٚ Salzinger& others 1993 آخوشٚ

( فطاواّل ممؤ   87املعلًَة ادتظذٜة عًى ايعالقل  اغختُلعٝوة يألفطاولٍ ٚتهْٛوت عٝٓوة ايذساطوة َؤ        

( طٓة ٚمت مجوع  12-8( فطااّل علدّٜل تشاٚزت أعُلسِٖ بني  87ٜتعشضٕٛ يظٛء املعلًَة ادتظذٜة ٚ 

ل  بَطًٛو ايتكشٜش ايزاتى يألفطالٍ نُل مت عُوٌ َكلبًوة يألَٗول  يتكوذٜش املوتغرلا  األطوشٜة       ايبٝلْ

ادتظذٜة ٜعولْٕٛ َؤ ايعضيوة ٚقوذ      لًَةايزٜٔ ٜتعشضٕٛ يظٛء املع األفطالٍ ٕإىل أ ايٓتلئذٚقذ أػلس  

 قذسِٖ أقشاِْٗ بَِْٗ أنثش عذٚاْٝة ٚقذسِٖ اآلبلء بَِْٗ َضطشبٕٛ اْاعليّٝل

أتووش طووٛء املعلًَووة  عشفووةايذساطووة مل ٖٚووذفت :Levnendoosky (1995)ٓذٚفظووهى دساطووة يٝ -6

أخشٜت ايذساطة عًى عٝٓوة   قذادتظذٜة عًى ايهالء  غختُلعٝة َٚٗلس  زٌ املؼهال  يذى األفطالٍ ٚ
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ٚطوٛء املعلًَوة    اياكوش َعشضني يًخطش بظب   طٓة( 12-8أعُلسِٖ بني   تتشاٚز فطااّل 68تتهٕٛ َٔ 

ضووعف ايهاوولء  اغختُلعٝووة  َٓبئوول طووٛء املعلًَووة ادتظووذٜة ٜعووذ َوؤ  ٕايٓتوولئذ أادتظووذٜة ٚأظٗووش  

 املعًُنيزٌ املؼهال  بتكذٜشا  اآلبلء ٚ  َٗلس فٚضع

ٚ 1997عووالء خوولبش عبووٛد  دساطووة -7  عالقتوو٘(: ٖٚووذفت ٖووزٙ ايذساطووة يًتعووشف عًووى ايظووًٛى ايعووذٚاْى 

ٚ     ةبَطليٝ  ايتٓؼئة اغختُلعٝو  تًُٝوز   4700تهْٛوت عٝٓوة ايذساطوة َؤ     نُول ٜوذسنٗل ٖوؤغء ايتالَٝوز 

طوليبة ٚدايوة بوني     فطٝوة ايذساطوة يٛخوٛد عالقوة استبل    ٚتٛصوًت  اإلعذادٜوة ٚتًُٝز  َٔ تالَٝز املشزًة 

 أطليٝ  تٓؼئة اآلبلء ٚبني دسخلتِٗ عًى َكٝلغ ايظًٛى ايعذٚاْى 

َعلًَوة ايطاوٌ    ايذساطة يًتعشف عًى ايعالقة بني طوٛء  ٖٚذفت(: 1998دساطة إميلٕ ستُذ أبٛ ضٝف  -8

ٚاغضطشابل  ايظًٛنٝة يذٜ٘ ٚأطبلو اإلطلء  ٚاآلتلس املذلتبوة عًٝٗول َؤ خوالٍ اختبولس َوذى فلعًٝوة        

بشْلَذ اسػلدى فى تعذٌٜ أطليٝ  َعلًَة اآلبلء ٚاألَٗول  تورل ايظوٜٛة ٚأخشٜوت ايذساطوة عًوى عٝٓوة        

ايدلْولَذ اغسػولدى فكوذ مت     ( تًُٝز ٚتًُٝز  َٔ تالَٝز اياف ارتلَع اغبتوذائى أَول  400َهْٛة َٔ  

تطبٝك٘ عًى طتة َٔ اآلبلء املظٝئني ألفطالشلِ ٚتٛصًت ايذساطة إىل ٚخٛد عالقوة استبلفطٝوة َٛخبوة    

بوني َتٛطوط    إزاولئٝل ٚداية بني طوٛء َعلًَوة ايطاوٌ ٚبوني اغضوطشابل  ايظوًٛنٝة ٚٚخوٛد فوشٚم دايوة          

ل األفطالٍ يالحل ايوزنٛس نُول نؼوات    دسخل  ايزنٛس ٚاإلْلح بليٓظبة يظٛء َعلًَة ايطاٌ نُل ٜذسنٗ

 ايذساطة عٔ فلعًٝة ايدلْلَذ اغسػلدى املظتخذّ

9-   ٌ (: ٖٚوذفت ٖوزٙ ايذساطوة يًتسكول َؤ زدوِ ٚاجتولٙ ايعالقوة بوني          2000  دساطة أمحذ ايظوٝذ إزللعٝو

ٓ  إطلء  َعلًَة ايطاٌ ايبذْٝة نَطًٛو َعلًَة ٚايذى ٚبني بعض  تضُو ٚاغختُلعٝوةٚ  نٝة  ت املتغرلا  ايظًٛ

أطووش  َاوشٜة َوؤ ستلف وة ايغشبٝووة ٚتٛصوًت ايذساطووة إىل ٚخوٛد عالقووة استبلفطٝوة دايووة       25ايذساطوة  

ٚايٓؼوولا ايضائووذ ٚايعضيووة   ٚاغنتئوولوٚبووني َووتغرلا  ايتٛافوول   يًطاووٌ َّٛخبووة بووني إطوولء  َعلًَووة األ 

 اغختُلعٝة يذى ايطاٌ

يعالقة بني أطليٝ  املعلًَة ايتى ( :ٖٚذفت ٖزٙ ايذساطة يًتعشف عًى ا2001دساطة ػالء أمحذ زظني -10

فطليو    200ٜتًكلٖل األبٓلء ٚبني بعض زلل  ايؼخاٝة يذِٜٗ ٚأخشٜت ايذساطة عًى عٝٓوة َهْٛوة َؤ    

ٚفطليبة َٔ اياف األٍٚ ايثلْٛى مبسلف ة املٓٝول ٚتٛصوًت ْتولئذ ايذساطوة يٛخوٛد عالقوة استبلفطٝوة        

ٛ    إزاولئٝل داية   ياولحل ل  ايؼخاوٝة  ٚنولٕ اياوشم داّغ    ٚبوني بعوض زلو    ايذٜوة بوني أطوليٝ  املعلًَوة اي

 اعٝذخلصة فى زتتُع اي إلْلحايزنٛس َتكبًني أنثش َٔ ا ٚغدإىل إٔ األ ايزنٛس ممل ٜؼرل

ٖزٙ ايذساطة يًتعوشف عًوى    ٖٚذفت: Lansford & others( 2006) خشٕٚٚآ ْظاٛسددساطة غ-11

( فطاوٌ نولٕ َؤ    585عٝٓة ايذساطة   تَترل طٛء املعلًَة ادتظذٜة عًى األفطالٍ فى طٔ ايثلَٓة ٚبًغت
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% تعشضٛا يظٛء املعلًَة ادتظذٜة نُل أخدل  األَٗل  ٚاألفطالٍ أْاظوِٗ ٚنولٕ َؤ ْتولئذ     11.8بِٝٓٗ 

ايذساطة إٔ األفطالٍ ايزٜٔ تعشضٛا يظوٛء املعلًَوة ادتظوذٜة يوذِٜٗ َظوتٛى َتوذْى خوذّا َؤ ايهاولء           

  فًوذِٜٗ ايهاولء  اغختُلعٝوة عليٝوة بظوب       اغختُلعٝة بُٝٓل األفطاولٍ ايوزٜٔ مل ٜتعشضوٛا ي طولء    

ِ ايذعِ اغطشى ايهلفى نوزيو أظٗوش األفطاولٍ املظولء      خظوذّٜل عوذاء يًُدتُوع ٚعوذّ قوذس  عًوى        إيوٝٗ

 اختلر ايكشاسا  

ايذساطة يًتعشف عًى عالقة شتولٚف األفطاولٍ بَطوليٝ      ٖذفت( : 2008ٚدساطة ٖذى املدلٚى َٛطى  -12

( تًُٝز بلياف ارتولَع َؤ ايتعًوِٝ األطلطوى     200ساطة عًى عٝٓة َٔ  املعلًَة ايٛايذٜة ٚأخشٜت ايذ

ايذساطوة إىل عوذّ ٚخوٛد فوشٚم دايوة بوني ادتٓظوني فوى املخولٚف نُول أْو٘ غ             تٛصوًت ٚ عفطشابً بؼعبٝة

ٌ  -املتظوِ و ايتظوًط   األّتٛخذ عالقة استبلفطٝة بني أطًٛو األو ٚ ايوشفض(  -اغطوتكالٍ(  ايتكبو

 اطةاملخلٚف يذى عٝٓة ايذس بنيٚ

َعشفوة ايعالقوة بوني إطولء  املعلًَوة ايٛايذٜوة        ىلٖوزٙ ايذساطوة إ   ٖٚذفت(: 2012دساطة طٗلّ َعتٛم   -13

املظوًٝة بولدتضائش ٚأخشٜوت ايذساطوة      مبذٜٓوة  بتذائىارتلَظة إ يظٓةايعذٚاْى يذى تالَٝز ا ايظًٛىٚ

 وء  َعلًَووة األعالقووة بووني إطوول يٛخووٛدتًُٝووز ٚتًُٝووز  ٚتٛصووًت ايذساطووة  200عًووى عٝٓووة َهْٛووة َوؤ 

 ( ٚبني ايظًٛى ايعذٚاْى يذِٜٗاإلُٖلٍ– ايًا ٝة–مبختًف أمنلفطٗل ادتظذٜة 

  ببعض اغضطشابل  ايٓاظٝة عالقتٗلٚ عًُنيَعلًَة امل طلء تٓلٚيت إ دساطل : تلّْٝل

بلملشزًة  املعًُل (: ٖٚذفت ٖزٙ ايذساطة يًتعشف عًى آساء املعًُني 1991ٚأمحذ علصِ فطٓطلٚى  دساطة–1

 َعًُووةَعًُوول ٚ 360َوؤ يذساطووةعُوولٕ ضتووٛ اطووتخذاّ ايعكوولو ٚتهْٛووت عٝٓووة ا  طووًطٓةاغبتذائٝووة فووى 

ضشٚس  اطوتخذاّ ايعكولو    املعًُل أفشاد ايعٝٓة َٔ املعًُني ٚ ْافأنثش َٔ  تبٓى ىلإ ةٚتٛصًت ايذساط

اطوتخذاّ   اآلخش َؤ أفوشاد عٝٓوة ايذساطوة َؤ املعًُوني ٜٛافول عًوى         ٚايٓاف ايتعًُٝٝةايعًُٝة  ل إلصت

 ايعكلو يًخطَ ايعًُى

ً   ٖٚذفت(:1992دساطة علػٛس دٜلو  -2 عًوى ايعالقوة بوني إدساى ايعكولو املذسطوى       تعوشف ٖوزٙ ايذساطوة ي

 عذادٜوة ايذافعٝة يالصتلص( يوذى فطوالو املوشزًتني اإل   -ٚبعض املتغرلا  ايٓاظٝة  أبعلد َاّٗٛ ايزا 

َؤ ستلف وة    َعًُوة ٚ َعًُولّ  231ٚفطليبة ٚ بّلفطلي 411ايذساطة عًى عٝٓة َهْٛة َٔ  خشٜتٚأ ٚايثلْٜٛة

ٚخٛد فوشٚم   نزيواستبلفطٝة بني ايعكلو ايٓاظى ٚبعذ ايزٖلٕ ٚ قةايذساطة يٛخٛد عال تٛصًتاملٓٝل ٚ

فى طوٛء ايتٛافول ايعولّ     ملشتاعنيايعكلو املذسطى يالحل ا دساىإ َٓخاضىبني َشتاعى ٚ إزالئٝلداية 

بوني ادتٓظوني فوى     إزالئٝةدغية   ساطة عذّ ٚخٛد فشٚم راْتلئذ ايذ ظٗش ٚايذافعٝة يالصتلص نُل أ

 ايعكلو أطليٝ  دساىإ
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(: ٖٚوذفت ايذساطوة يًتعوشف عًوى أتوش ايعكولو ايبوذْى ٚايٓاظوى         1995دساطة أٜٛو محوذإ ايشٚطولٕ   -3

ايزى ٜتعش  ي٘ فطًبة اياف ارتلَع ٚايظلدغ اغبتذائى فى َذاسغ يٛاء بٓى نٓلْة بلألسدٕ ٚمتثًت 

فطلي  ٚفطليبة َعلقبٕٛ بذّْٝل  50فطلي  ٚفطليبة ترل َعلقبني ٚ 100تًُبز َِٓٗ  200ة فى عٝٓة ايذساط

فطلي  ٚفطليبة َعلقبٕٛ ْاظّٝل ٚأػلس  ايٓتلئذ إىل عوذّ ٚخوٛد أتوش يٓٛعٝوة ايعكولو عًوى َاٗوّٛ         50ٚ

 ايزا  ٚنزيو أػلس  اىل عذّ ٚخٛد عالقة بني ْٛع ايعكلو ٚادتٓع

ِ دساطة خلسى غد ٚ-4 ٖوزٙ   ٚتٓلٚيوت : Garry Ladd & Kim Burgess  (1999)برلخوٓع  نوٝ

بظوٛء ايتٛافول فوى ايبٝئوة      املتعًكةيًُخلفطش  املتعشضني لألفطالٍايٓٛازى ايٓاظٝة ارتلصة ب ساطةايذ

ايظًٛى ايعذٚاْى ٚايظوًٛى اغْطوٛائى    األفطالٍاملخلفطش املتعذد  ايتى ٜتعش  شلل  ًواملذسطٝة َٚٔ ت

 ٛسايؼووع -بلملعًُووة ايعالقووة–ة فووى خاوولئص عالقة األقووشإ علدٜووة َهلفئوو ٝٓووةٚريووو بلملكلسْووة بع

فطاووال َوؤ أفطاوولٍ َشزًووة  250ايذساطووة عًووى عٝٓووة َهْٛووة َوؤ  خشٜووتاغختُوولعى ٚأ ٚايشضوولبليٛزووذ  

ايذساطوة ٚخوٛد عالقوة استبلفطٝوة      ٚأظٗوش   ٚىلبلملشزًة اغبتذائٝوة اياواٛف األ    فطااّل 242ايشٜل  ٚ

 اغْطٛائىطًٛنِٗ ايعذٚاْى ٚ ٚبنياملتٛافكة  ترل  املذسغداية بني عالقة ايتًُٝز ٚ

 ظٗٛسٚ يعكلوايذساطة يًتعشف عًى ٚخٛد عالقة بني ْٛع ا ٖٚذفت( :2011دساطة رٖبٝة ايعشبى قٛسى  -5

 طوٗل عًى أْٛاع ايعكٛبل  ايتوى ميلس  شفٚايتع ايثلْٛىايظًٛى ايعذٚاْى يذى تالَٝز ايتعًِٝ املتٛطط ٚ

بٛغٜوة   ٚايثلْٛىتالَٝز ايتعًِٝ املتٛطط  َٔ 240ساطة عًى عٝٓة بًغت ايذ خشٜتاملعًِ عًى ايتالَٝز ٚأ

س  تٛخوذ عالقوة بوني ايعكولو ادتظوُى       غتٝضى ٚصٚ بلدتضائش ٚتٛصًت ايذساطوة يًٓتولئذ ايتليٝوة     ٚظٗٛو

ى ايعذٚ ىايظًٛ ِ املتٛططٚ  ْا ٛ   بوني  غ تٛخذ عالقة لنُ ايثلْٛىيذى تالَٝز ايتعًٝ س ٚ ىايعكولو املعٓو ى   ظٗٛو ايظوًٛ

ِ املتٛططاي ٔ تالَٝز ايتعًٝ  ٌَ ى يذى ن ْٚا  ايثلْٛىٚ عذ

ٖزٙ ايذساطة يًتعشف عًى اآلتولس املذلتبوة  تًوى دتوٛء      ٖذفت(: 2015ٚدساطة أمحذ ٜٛطف أبٛ علقًة -6

َؤ قبوٌ    يبوذْى فوى ايعكولو ا   خذَةعًوى ايضوٛابط املظوت    شفايًا ى جتلٙ ايتالَٝز ٚايتع عكلواملعًِ يً

ّ َذٜشى َشزًة األطلغ مبسًٝوة   َٔ 50ايذساطة فى  عٝٓة ٚمتثًتاملذسطٝة  داس اإل َعًُوّل   64ٚ ارتشفطوٛ

ايعكوولو ايبووذْى ٜووؤدى إىل دتووٛء املعًووِ إىل  يغوولءإٕ إ -ٚتٛصووًت ايذساطووة يًٓتوولئذ ايتليٝووة : َعًُووةٚ

توشى   فوى ايعكلو ايًا ى ٚايزى ٜعذ أطًٛو ترل تشبٛى ي٘ آتلس خطرل  عًوى ايتالَٝوز نُول قوذ ٜتظوب       

تذسٜب٘  يضعفاملعًِ يًعكلو ايًا ى  ًٜدَ–ايتظشو  طبلوٜعذ أزذ أ بٗزا ٖٛيعكلو ٚاملذسطة إرا نثش ا

ايبوذْى ارتاٝوف احملوذد     ايعكلو–عًى األطليٝ  ايذلبٜٛة اياسٝسة َثٌ اذتشَلٕ أٚ ايعكلو ايهتلبى 

ٙ ٜعذ آخش َشزًة ًٜدَ إيٝٗل املعًِ ٜٚهٕٛ َٔ أخٌ ايتزنرل فكط  ٚبضٛابط ستذد  َثٌ أدا  ايعكلو ٚعذد

 فًٗل أتشٖل فى دتٛء املعًِ يًعكلو ايًا ى ََٗٝ املذسطٝة إٕ مل تهٔ  ايبٝئة–
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 فزٔض انذراسح: 

تٛخووذ عالقووة استبلفطٝووة دايووة بووني إطوولء  َعلًَووة ايٛايووذٜٔ ايبذْٝووة ٚايٓاظووٝة يطاووٌ املشزًووة             غ-1

 اغضطشابل  ايٓاظٝة يبعض تعشض٘ٚ اغبتذائٝة

 ايبذْٝووةَعلًَووة ايٛايووذٜٔ   طوولء ٚايبٓوول  املتعشضووني إل  بووني ايبووٓني  إزاوولئٝلغ تٛخووذ فووشٚم دايووة   -2

 اغضطشابل  ايٓاظٝة يذِٜٗ ضفى ظٗٛس بع ٚايٓاظٝة

 إجزاءاخ انذراسح: 

 : عٝةاغطتطال ايذساطة

َ   ىلايذساطة اغطتطالعٝة إ ٖذفت املشزًوة اغبتذائٝوة    ٝوز بٓلء قلئُة اغضوطشابل  ايٓاظوٝة يتال

 ئىعؼوٛائٝة َؤ تالَٝوز اياوف ايظولدغ اغبتوذا       عٝٓوة عًوى   أخشٜوت ٚتكٓني أدٚا  ايذساطوة   ىلإ ٖذفتنُل 

( 2015-2014فووى ايعوولّ ايذساطووى    تًُٝووز ( تًُٝووز 30ٚعووذدِٖ   بًووغ 2مبذسطووة ايتدشٜبٝووة اإلبتذائٝووة 

ٛا أنثش فُّٗل ايظلدغ حتذٜذّااختٝلس تالَٝز  اياف  متايذساطى األٍٚ ٚ يااٌا هْٛ املكٝلغ  بلسا يع اطتٝعلبّلٚ ٝي

  ٚايهتلبة ايكشاء  ٚقذس  عًى

 : طلطٝةاأل ايذساطة

ٚ 200فوى    ألطلطٝةعٝٓة ايذساطة ا ٚمتثًت َوِٓٗ   بتوذائى َؤ اياوف ايظولدغ اإل    تًُٝوز  ( تًُٝوز 

فى ايبذاٜة  األطلطٝةنلْت مجًة عٝٓة ايذساطة  قذٚ ْلح( َٔ ايتالَٝز اإل100( َٔ ايتالَٝز ايزنٛس ٚ 100 

( تًُٝز ٚتًُٝز  يعذ  أطوبلو  37بتذائى تِ مت اطتبعلد عذد  اغ غَٔ تالَٝز اياف ايظلد تًُٝزّا( 237 

 خلوَِٓٗ أ ٚايبعضايذساطة  دٚا عًى أ اإلخلبة فىخذٜة بعض املاسٛصني  كٝلغ،عذّامل نُلٍَٓٗل: عذّ إ

 ايتليٝة: دٚا فٝٗل األ ٚاطتخذَت تًُٝز ( تًُٝز 200ٚأطاش  ايعٝٓة عٔ   ٚبزيوعؼٛائٝة  خلبةإ

 :اظٝةايٓ اغضطشابل  قلئُة

عذّ ٚخٛد قلئُة -ايتليٝة:  يألطبلو ايٓاظٝة اغضطشابل  قلئُة عذادايبلزثة بإ قلَت

ايشتِ َٔ إٔ ايذساطل  ايتى تٓلٚيت املعلًَة  فعًىايٓاظٝة تتال َع فطبٝعة ايذساطة اذتليٝة  يالضطشابل 

ايذساطة قًًٝة ٚزتى  ايٛايذٜة نثرل  إغ إٔ ايتى تٓلٚيت َٓٗل عالقتٗل ب ٗٛس اغضطشابل  ايٓاظٝة َٛضع

ٖزٙ ايذساطل  ايكًًٝة سنض  نٌ دساطة َٓٗل عًى اضطشاو ٚازذ فكط َٔ اغضطشابل  ايٓاظٝة َٛضع 

فٗى مل تكتاش عًى  أٚطعبؼهٌ  املعلًَةتٓلٚيت َاّٗٛ إطلء   ٝةايذساطة اذتلي إٔ نُلايذساطة اذتليٝة 

ذسطة ٚأطليٝ  ايعكلو ايتى قذ ٜٓتٗدٗل ايطاٌ داخٌ امل َعلًَةايٛايذٜة فكط بٌ اَتذ  إىل  علًَةامل

 اغضطشابل  جتُعاملعًُٕٛ ضتٛٙ يزا نلٕ َٔ ايضشٚسى إخشاء دساطٝة حتٌُ ٖزا املعٓى األسلٌ يًُعلًَة ٚ

 املكلٜٝعإٔ -املخلٚف( -اغْطٛاء-املشزًة اغبتذائٝة ايعذٚإ زيذى تالَٝ اْتؼلسّا األنثشايٓاظٝة 

 غطتخذاَٗلفى بٝئل  تكلفٝة ٚاختُلعٝة شتتًاة ٚبليتلىل غ تاًح ترل َٓلطبة ألْٗل صُُت  األخٓبٝة



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

394 

فى ايبٝئة املاشٜة إغ بعذ تكٓٝٓٗل ٚإعذادٖل يتٓلط  ايبٝئة املاشٜة يزيو سأ  ايبلزثة إٔ ختٛ  جتشبة 

ايكلئُة فى  َٚش املكلٜٝع  عذادَٓٗل فى انتظلو املٗلس  فى إ ٚستبةإعذاد قلئُة ْاظٝة َٔ ايبذاٜة 

 بلرتطٛا  ايتليٝة: عذادٖلإ

 ٚاغضوطشابل  اغضوطشابل  ايٓاظوٝة باواة علَوة      يتتٓلٚ تىاي اغختبلسا مت عٌُ َظح يًُكلٜٝع ٚ-

 بااة خلصة ايٛايذَٜٔعلًَة  طليٝ ايٓاظٝة ٚعالقتٗل بَ

 َٝوز املتعًكة مبٛضٛع اغضطشابل  ايٓاظوٝة يوذى تال   ايذساطل اغفطالع عًى بعض األفطش ايٓ شٜة ٚ مت-

 َعلًَة ايٛايذٜٔ  طلء بتذائٝة نٓتٝدة إلاملشزًة اغ

ٚ  ٚاملكولٜٝع ايٓ شٜوة   فطوش مت جتُٝع عذد َٔ ايعبلسا  ٚاأل- ايتوى   خٓبٝوة ايعشبٝوة ٚاأل  ايبسوٛح ايظولبكة 

ٛضٛع اغضطشابل  ايٓاظٝة زٝج مت صٝلتة بعض ايعبلسا  ايتى تٓلط  فطبٝعة ايذساطة   ليٝةاذت تٓلٚيتَ 

اطتبعلد عذد َٔ ايعبلسا  ترل  منٚ يًغة ايعشبٝة ملشاخعت٘ يغّٜٛلا ىمت عش  املكٝلغ عًى املتخااني ف-

( عبولس  عًوى احملهُوني َؤ أطولتز  عًوِ       116  ٚيٝوة توِ مت عوش  املكٝولغ فوى صوٛست٘ األ      ىٚاضسة املعٓو 

ايعبلسا  يكٝلغ اغضطشابل  ايٓاظوٝة يوذى تالَٝوز     ًوايٓاظٝة يتسذٜذ َذى َالئُة ت اياسةايٓاع ٚ

 املشزًة اغبتذائٝة 

( 30ايتوى بًوغ عوذدٖل      عٝة( عبولس  عًوى ايعٝٓوة اغطوتطال    114  ٚيٝوة فطبل ٖزا املكٝلغ فوى صوٛست٘ األ  -

 2اغبتذائٝةايظلدغ اغبتذائى مبذسطة ايتدشٜبٝة  فَٔ ايا تًُٝزٙتًُٝز ٚ

زٝوج إٔ يهوٌ عبولس  تالتوة اختٝولسا  ٖٚوى        ايتاوسٝح ملعولٜرل   بعوذ تطبٝول املكٝولغ مت تاوسٝس٘ ٚفكولّ      -

َؤ   ةايكلئُو  ٚتهْٛوت ايعبلسا  نًٗل َٛخبة   ٕأ زٝج( 1-2-3غ( ٚايذسخل  ٖى  -ٝلْلأز- ْعِ

 114   ٚ ٕ  ٖوى ( عبلس  تٓذسر حتت تالتة أبعلد َؤ اغضوطشابل  ايٓاظوٝة  املخولٚف  -اغْطوٛاء – ايعوذٚا

 دايتلىل ٜٛضح ٖزٙ األبعل ادتذٍٚاغبتذائى ٚ ايظلدغتالَٝز اياف  يذىاملشضٝة( 

 (1رلى ) جذٔل

 االظطزاتاخ انُفسيحلائًح  أتؼاد

يميسّ  يا األتؼاد

 انثؼذ
 أرلاو

 انؼثاراخ
 ػذد

 انؼثاراخ
 عبارة 59 2459 العدوان األول
 عبارة 43 492  :5 االنطواء الثانى
 عبارة 47 4227 92 المخاوف الثالث
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 : ايتطبٝل ٚايتاسٝح فطشٜكة

 خلبة عًى ايكلئُة ٜٚوتِ  مجلعٝة ٚغ ٜٛخذ صَٔ ستذد ي ٚميهٔ إٔ تطبل باٛس  فشدٜة أ ايكلئُة

ِ        املكٝوولغتاووسٝح  غ( -أزٝلْوول-ٚفكووّل يطشٜكووة يٝهووش  زٝووج إٔ يهووٌ عبوولس  تالتووة اختٝوولسا   ْعوو

 (1-2-3ٚايذسخل  تهٕٛ نليتلىل  

 : Scale Reliability: املكٝلغ تبل 

فطشٜكة أ َتتبل  املكٝلغ اذتلىل اطتخذ ذتظلو  لخ نشْٚب يالايبلزثة فطشٜكتى إعلد  تطبٝل اغختبلسٚ 

 : Test-Retest تطبٝل اغختبلس علد إ فطشٜكة

عٔ  ٚريوايهًٝة يًكلئُة  ايذسخةايبلزثة حبظلو َعلَال  تبل  األبعلد املختًاة يًكلئُة ٚ قلَت

ايثلْى عًوى عٝٓوة    ٚايتطبٝلأطلبٝع بني ايتطبٝل األٍٚ  (4بعذ فذل  صَٓٝة َكذاسٖل   لايتطبٝ علد فطشٜل إ

ٚ  ائىَٔ اياف ايظلدغ اغبتذ تًُٝز ( تًُٝز 30َٚكذاسٖل   َعولَال    تشاٚزوت مبذسطة اياتح اغبتذائٝوة  

اغختبلس ٜتُتع بثبل   ٕ( ٖٚزا ٜذٍ عًى أ0.01داية عٓذ َظتٛى   مجٝعٗل( 0.988ٚ ٚ( 0.981ايثبل  بني  

 ايهًى  املكٝلغايتلىل ٜٛضح َعلَال  ايثبل  يألبعلد املختًاة ٚ ٚادتذٍٚعلىل 

 (2رلى ) جذٔل

انتطثيك نمائًح االظطزاتاخ  ػادجنثثاخ ػٍ طزيك إا يؼايالخ

 انُفسيح

 انًمياسٔ األتؼاد

 انكهٗ
  انذالنح انثثاخ يؼايالخ

 2922عند  دال 9::29 العدوان
 2922عند  دال 29:92 االنطواء
 2922عند  دال 29:96 المخاوف

 2922عند  دال 29:98 الكمى المقياس
ٚ   ايثبل : مت زظلو َعلٌَلخفطشٜكة أيال نشْٚب-و ٕ عٔ فطشٜل َعلدية أيال نشْٚبولخ  ايثبول   ٌ َعلَو  نول

كٝلغ   ٌ ايثبل  بٗزٙ ادتذٍٚ(ٚ 0.82ايهًى يًُ علَ ٛضحَ   ايطشٜكة ايتلىلٜ 

 (3رلى ) جذٔل

 ثثاخ أنفا كزَٔثاخ نمائًح االظطزاتاخ انُفسيح يؼايم

 انذالنح انثثاخ يؼايالخ ٌ األتؼاد
 (2922عند ) دالة 2993 42 النفسية  تاالضطرابا
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 :املكٝلغ صذم

 صذم اغتظلم ايذاخًى:-أ

 (4رلى ) جذٔل

 تٓاانصذق ٔدالن يؼايالخ

 انذالنح انصذق يؼايالخ األتؼاد
 2922عند  دال 29574 العدوان
 2922عند  دال 29499 االنطواء
 2922عند  دال 29687 المخاوف

ايذاخًى  اغتظلمم َٔ زٝج املكٝلغ ٜتُتع بذسخة عليٝة َٔ اياذ َٕٔ ادتذٍٚ ايظلبل أ ٜٚتضح

 يًُكٝلغ

عش  املكٝلغ عًوى ايظولد  احملهُوني َؤ أطولتز  عًوِ ايوٓاع ٚاياوسة ايٓاظوٝة           مت: احملهُني صذم-و

 اغختبلس بذسخة عليٝة َٔ اياذم متتععًى  نذٚاأ ايزٜٔ

 :2000 إزللعٌٝايظٝذ  ذأمح عذادإ - ايٛايذٜة علًَةامل إطلء  لغَكٝ-2

 : املكٝلغ ٚصف

عًى ايطاٌ َٔ ٚايذٜ٘ ْتٝدة  اقع( عبلس  تكٝع األرى ٚايضشس ايٓاظى اي54ٛملكٝلغ َٔ  ا ٜتهٕٛ

ٕ  غطتخذاَِٗ إىل صاسة  بلإلضلفةأطليٝ  تتظِ بليكظٛ  ٚايعكلو ايبذْى ايكلطى ٖٚٛ عبلس  عٔ صاستل

 خلصووة بظووًٛى األو ضتووٛ ايطاووٌ زووذاُٖلنووٌ عبوولس  َوؤ عبوولسا  املكٝوولغ تٛخووذ خوولْتني إ  ٚأَوولّايعٓووٛإ 

  ةايتطبٝل غ ٜتدلٚص ْاف طلع صَٔٚاألخشى خلصة بظًٛى األّ ضتٛٙ ٚ

 : املكٝلغ تبل 

املذاسغ  َٝزَٔ تال تًُٝز ٚ ًُٝزّات 50َعلَال  ايثبل  عًى عٝٓة َٔ  بلطتخشارَعذ املكٝلغ  قلّ

 ٚ بطشٜكتووى ايتدضئووة ايٓاوواٝة ٚإعوولد  تطبٝوول اغختبوولس      يثبوول َعلَووٌ ا ظوولوز متاغبتذائٝووة بطٓطوول 

يالختبوولس  ايثبوول َعلَووٌ  ظوولوتووِ قلَووت ايبلزثووة اذتليٝووة حب   0.669بووني  ل َعوولَال  ايثبوو  ٚزووتتشاٚ

 نشْٚبلخ  أيالبلطتخذاّ فطشٜكة إعلد  تطبٝل اغختبلس ٚ

 :تطبٝل اغختبلس علد إ فطشٜكة

ايتطبٝول عًوى عٝٓوة ايذساطوة      عولد  ايثبول  يالختبولس عؤ فطشٜول إ     ٌَعلَ ظلوايبلزثة حب قلَت

أطولبٝع( بوني ايتطبوٝكني    4َٔ تالَٝوز اياوف ارتولَع اغبتوذائى بالصوٌ        تًُٝز ًُٝز ٚ( ت25ايتى بًغت  

 ايتطبٝل علد َعلٌَ تبل  اغختبلس عٔ فطشٜل إ ىلادتذٍٚ ايتل ٜٛضحٚ يالختبلس ايثلْىاألٍٚ ٚ
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 (5رلى ) جذٔل

انثثاخ نًمياس اساءج يؼايهح نٕانذيٍ ػٍ طزيك اػادج  يؼايم

 كانتطثي

 انذالنح ثاخانث يؼايم ٌ األتؼاد
 2922عند  دال :29:5 36 الوالدين

  أيال نشْٚبلخ: فطشٜكة

عًووى عٝٓووة  ْٚبوولخَعلديووة أياوول نش بلطووتخذاّ ًُكٝوولغي ايثبوول ايبلزثووة حبظوولو َعلَووٌ  قلَووت

َعلٌَ تبول    ضحايتلىل ٜٛ ادتذٍَٚٔ تالَٝز املشزًة اغبتذائٝة ٚ تًُٝز ( تًُٝز 25ٚايذساطة ايتى بًغت  

 نشْٚبلخ يالاّ َعلدية أاغختبلس بلطتخذ

 (6رلى) جذٔل

 يؼايهح انٕانذيٍ ساءجأنفا كزَٔثاخ نًمياس إ اخثث يؼايم

 انذالنح انثثاخ يؼايم ٌ األتؼاد
 (2922عند ) دالة 2983 36 الوالدين

 : املكٝلغ صذم

ايوذاخًى يالختبولس حبظولو استبولا نوٌ بٓوذ بليذسخوة         اغتظولم حبظولو صوذم    كٝلغَعذ امل قلّ

توِ قلَوت ايبلزثوة اذتليٝوة حبظولو َعلَوٌ صوذم         إزاولئٝل مجٝوع َعولَال  اغستبولا دايوة      لْتنايهًٝة ٚ

أٚ  قظوُني  ىلٜكظوِ اغختبولس إ   ٚفٝٗول عٝٓوة ايذساطوة اذتليٝوة بلطوتخذاّ اياوذم ايتُٝٝوضى        عًوى اغختبولس  

 يًاووشم بووني  اإلزاوولئٝةمبتٛطووط ايثًووج األقووٌ تووِ طتتوودل ايذغيووة     عًووىَتٛطووط ايثًووج األ  ٜكوولسٕتالتووة ٚ

ّ ايٓظبة اذت ٌ صذم ادتذٍٚ(ٚ 684، 1985 سَضٜة ايغشٜ  ،  شخةاملتٛططل  بلطتخذا علَ ٛضحَ    ختبلساغ ايتلىلٜ 

 (7رلى) جذٔل

يؼايهح انٕانذيٍ تاستخذاو  ساءجانصذق نًمياس إ يؼايم

 طزيمح انفزق تيٍ انًتٕسطاخ

 االَحزاف انًتٕسط ٌ 

 درجاخ خ انذالنح ف انًؼيارٖ

 انحزيح
2 8 2299253: 394235 

69:97 242 69879 23 
3 8 :992825 99:247 

 2922عند مستوى  دالة
 :ملكٝلغاختٝلس ا أطبلو

ألْوو٘  2000أمحووذ ايظووٝذ إزللعٝووٌ  إعووذاد ،ذٜووةيايبلزثووة َكٝوولغ إطوولء  املعلًَووة ايٛا اطووتخذَت

 : َْ٘كٝلغ بظٝط َٚٓلط  يتًُٝز املشزًة اغبتذائٝة زٝج أ

 هلد تكذلو َٔ ايعلَٝة يتٓلط  فطاٌ ٖزٙ املشزًة ت أيالظ٘عبلسات٘ بظٝطة ٚ-أ

عبلس ( فكط حبٝج متهٔ ايطاٌ إٔ ظتٝ  عًٝٗول فوى زاوة ٚازوذ  قبوٌ إٔ       54عبلسا  املكٝلغ قًًٝة  -و

 ٜتظشو إيٝ٘ املًٌ فٝتٛقف عٔ تهًُة املكٝلغ 
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ى  ايعبلس  ايتىيٝع بلملكٝلغ أى خطٛا  َعكذ  حبٝج ٜظتطٝع نٌ فطاٌ إٔ ٜضع ايعالَة أَلّ -ر ٛافل طًٛ ت

 ٛ ٘ زتى ي ّ جتلٖ ٚ األ  ايبلزثة  إلسػلدا  ٜظتُع خٝذّا ملاألو أ

 (1988ايعضاِٜ َاطاى  أبٛإعذاد ستُذ تلبت ٚ-ايعكلو ايبذْى طتخذاّغ جتلٙاغ َكٝلغ

 :املكٝلغ تبل 

ايتطبٝوول بالصووٌ صَٓووى  لد فطشٜكتووى إعوو بلطووتخذاَّعووذى املكٝوولغ حبظوولو تبوول  املكٝوولغ   قوولّ

( 55بًغوت    ٚايطليبول   ةَؤ ايطًبو   عٝٓوة ٚ ( َعًُولّ 60عًوى عٝٓوة َؤ املعًُول  بًغوت        وريو َكذاسٙ ػٗشإ ٚ

 عٝٓوة تِ قلَت ايبلزثة اذتليٝة حبظلو َعلَوٌ ايثبول  عًوى     0.01َعلَال  ايثبل  نلْت داية عٓذ  مجٝعٚ

ّ َؤ َعًُوى املشزًوة اغبتذائٝوة      َعًُوة ٚ َعًِ( 12ايذساطة ايتى بًغت   طبٝول  فطشٜكتوى إعولد  ايت   بلطوتخذا

َعلَوٌ ايثبول  عؤ فطشٜول      وايبلزثة حبظول  قلَت: تطبٝل اغختبلس علد إ فطشٜكةأيال نشْٚبلخ  فطشٜكةٚ

ٍ أطلبٝع( بني ايتطبٝل األٍٚ ٚايثلْى 4ٚ  َكذاسٙايتطبٝل بالصٌ صَٓى  علد إ ايتولىل ٜٛضوح َعلَوٌ     ادتوذٚ

 ايثبل  يًُكٝلغ

 (8رلى ) جذٔل

ػٍ طزيك  انثثاخ نًمياس اتجاِ انًؼهًيٍ نهؼماب يؼايم

 اػادج انتطثيك

 انذالنح انثثاخ يؼايم ٌ األتؼاد
 2922عند  دالة 29:86 23 المعممين

 : نشْٚبلخأيال  فطشٜكة

ايتولىل   ادتذٍَٚعلدية أيال نشْٚبلخ ٚ بلطتخذاّايبلزثة حبظلو َعلٌَ ايثبل  يًُكٝلغ  قلَت

 نشْٚبلخ ياليالختبلس بلطتخذاّ َعلدية أ يثبل ٜٛضح َعلٌَ ا

 (9ى)رل جذٔل

 اتجاِ انًؼهًيٍ نهؼماب اسثثاخ أنفا كزَٔثاخ نًمي يؼايم

 انذاالنح انثثاخ يؼايم ٌ األتؼاد
 2922عند  دالة :297 23 المعممين

 :املكٝلغ صذم

نلٕ اياشم  قذفطشٜكة اياشم بني املتٛططل  ٚ ذاَّعذ املكٝلغ حبظلو صذم اغختبلس بلطتخ قلّ

 114.9اجملُٛعووة األدْووى ّ=   َتٛطووطٚ 7.79ضتشاف َعٝوولسى بوول 139.2ّ= األعًووىبووني َتٛطووط اجملُٛعووة   

يالختبولس   ذمَعلٌَ اياو  ظلوقلَت ايبلزثة اذتليٝة حب تِ 0.01 َظتٛى ٓذع داّغ 11.96بلضتشاف َعٝلسى 

 ايتلىل ٜٛضح َعلٌَ اياذم يالختبلس  ادتذٍٚعًى عٝٓة ايذساطة اذتليٝة بٓاع ايطشٜكة ٚ
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 (11رلى) جذٔل

تجاِ انًؼهًيم نهؼماب تاستخذاو انصذق نًمياس ا يؼايم

 طزيمح انفزق تيٍ انًتٕسطاخ

 درجاخ خ انذالنح ف ع و ٌ 

 انحزيح
2 5 2:5986 424252 

72 924 89885 7 
3 5 286936 4988:5 
  :اختٝلس املكٝلغ أطبلو

ٌ ٖزا املكٝلغ عبلسات٘ ٚاضوسة َٚبلػوش  ٚغ حت   إٔ ملعًُوى   أْو٘ َعوذ أطلطولّ    نُول أنثوش َؤ َعٓوى     تُو

 ملشزًة اغبتذائٝة يزا فلملكٝلغ خلٖض يًتطبٝل دٕٚ اذتلخة إىل إخشاء أٜ٘ تعذٜال  عًٝ٘ا

 : ذراسحان خطٕاخ

 ايذساطة بلرتطٛا  ايتليٝة  َش 

يتالَٝوز املشزًوة    ٝةدساطة اطتطالعٝة بٗوذف بٓولء قلئُوة يالضوطشابل  ايٓاظو      خشاءقلَت ايبلزثة بإ-1

تالَٝز يذى  اْتؼلسّاٚ األنثش ػٝٛعّل ْٗلاغضطشابل  سأ  أ زٙتالتة َٔ ٖ ثةايبلز تٓلٚيتاغبتذائٝة ٚ

ٚا  ايذساطةٚ  ٙ املشزًة  نزيو قلَت بتكٓني أد ٔ تبل  َٔ ايتسكلٖز  شلل صذمٚ ايؼشٚا ايظهَٛٝذلٜةَ 

 بلملتغرلا  َٛضع ايذساطة رتلصةاملكلٜٝع ا خشاءقلَت ايبلزثة بإ-2

   ارتلصة بٗلايتعًُٝل ظ ايبلزثة بتاسٝح ٖزٙ املكلٜٝع ز تقلَ-3

يعذّ حتكٝكٗل يؼشٚا ضبط ايعٝٓة أٚ ايغرل  ةايعٝٓ فشاداطتبعذ  ايبلزثة بعض إخلبل  ايتالَٝز َٔ أ-4

 دائٗلَهتًُة أٚ عذّ خذٜة بعض املاسٛصني فى أ

 خوشاء خلصوة ٚٚفول ْ ولّ َعوني يتظوٌٗٝ إ      ؼوٛف سصذ  ايبلزثة دسخول  ايتالَٝوز عًوى املكولٜٝع فوى ن     -5

  اإلزالئٝةايعًُٝل  

 املٓلطبة ياشٚ  ايذساطة  اإلزالئٝةعٌُ ايتسًٝال   ٚمت إدخلٍ ايذسخل  مت-6

 فى ضٛء اياشٚ  تاظرلٖلمت اطتخالد ايٓتلئذ ٚ-7

 : اإلحصائيح األسانية

 :ايتليٝة اإلزالئٝةايبلزثة األطليٝ   اطتخذَت

 َعلٌَ اغستبلا برلطٕٛ غختبلس صسة اياش  األٍٚ -

دغية " " يًاوشم   ظ ايالسقة  اياشضني ايثلْى ٚايثليج( زٝج حت ياشٚ غختبلس ا T.testاختبلس   -

 بني َتٛططني ترل َشتبطني 
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 :تفسيزْاَتائج انذراسح ٔ

 : تاظرلٙاياش  األٍٚ ٚ ْتلئذ

تٛخذ عالقة استبلفطٝة داية بني إطولء  َعلًَوة ايٛايوذٜٔ ايٓاظوٝة      "غ ْ٘عًى أ ياش ٖزا ا ٜٚٓص

َؤ صوسة ٖوزا اياوش       كل"ٚيًتس ايٓاظٝةيبعض اغضطشابل   تعشض٘يطاٌ املشزًة اغبتذائٝة ٚ ايبذْٝةٚ

 ٕٚ ٌ اغستبلا ارتطى يبرلطٛ علَ  َّ ٌ ا ادتذٍٚمت اطتخذا علَ ٛضح قُٝةَ    اإلزالئٝة دغيت٘ٚ غستبلاايتلىلٜ 

 (11رلى) جذٔل

 االظطزاتاختيٍ إساءج يؼايهح انٕانذيٍ ٔ ثاطاالرت يؼايم

 انُفسيح

 انذالنح ٖيستٕ االرتثاط يؼايم األتؼاد
 دال غير :299 العدوان
 2926عند دة 29283 االنطواء
 2922عند دالة 29295 المخاوف

دسخل  ايتالَٝز عًى َكٝلغ  َتٛططغ تٛخذ عالقة استبلفطٝة بني  َْ٘ٔ ادتذٍٚ ايظلبل أ ٜتضح

اغضطشابل   ُةلئَتٛطط دسخلتِٗ عًى ق بنيبليٓظبة ملتغرلى اغْطٛاء ٚاملخلٚف ٚ يذٜةاملعلًَة ايٛا طلء إ

 ًَووةايبلزثووة ريووو بووَٕ أطووليٝ  املعل تاظووشبليٓظووبة ملووتغرل ايعووذٚإ ٚ يعالقووةايٓاظووٝة بُٝٓوول تٛخووذ ٖووزٙ ا

ايظولئذ    ثكلفوة زٝج تؼودع اي  تشات٘تعتدل خضء َٔ تكلفة اجملتُع ٚ ايكظٛ ايٛايذٜة ايتى تتظِ بليؼذ  ٚ

٘ يعكولو فطاًوُٗل ٜهوٕٛ عولد  ٚطوًٝة      ايٛايوذٜٔ   ٛءإ دتو  إىليًعٓف ٚقذ ٜشخع ريوو   ذٜٔاطتخذاّ ايٛاي  ذتثو

ٌ عًى بًٛغ َظتٛى تعًُٝى ٚأخالقى َعني زٝج ٜشى اآلبلء إٔ َٔ ٚاخبِٗ تغٝرل ٚ طوًٛى ايطاوٌ ٚخعًو٘     تعوذٜ

ٜعضص َٔ اطوتخذاّ ايٛايوذٜٔ    مملٚ رٖلِْٗٚفل منٛرر َعني نْٛٛٙ فى أ ٜاٛتْٛ٘عًى ايٓسٛ ايزى ٜشٜذْٚ٘ ٚ

َٗول     ويؼشائع ايظُلٜٚة خلء  َؤٜذ  غطتخذاّ ايعكلإ ا بٓلءفى َعلًَة األ ذ ايؼ طًٛوأل ِِ ِفٝ ِٗ ِٝ َٓول َعًَو ََٚنَتِب

َٚا       ٔ َّ ِبليظ و َٚايظ و  ِٕ َُُر َٕ ِبلِيو َُُر َٚاِيو ِِْف  ََ َِْف ِبلِي ََ َٚاِي  ِٔ ِٝ َٔ ِبلِيَع ِٝ َٚاِيَع َِّاِع  َِّاَع ِبلي َّ اي "طوٛس    ِيُدوُشَٚ  ِقَاولد   َأ

ّ  أظٗوش  ( ايتوى  2008ذساطة َع ْتلئذ دساطة ٖذى املدلٚى َٛطى  اي ٖزٙ ْتلئذ تتالٚ ،45آٜة امللئذ ،  عوذ

 ٚبوزيو املخلٚف يذى عٝٓة ايذساطة  بنيٚ ايشفضاألو ٚاألّ املتظِ بليتظًط ٚ ًٛوٚخٛد عالقة استبلفطٝة بني أط

ٕ ايبلز ٔ صذم اياش  ثةتهٛ  األٍٚ قذ حتككتَ 

 : تاظرلٙايثليج ٚ ياش ا ْتلئذ

بوني ايبوٓني ٚايبٓول  املتعشضوني إلطولء        إزاولئٝل ٛخذ فشٚم دايوة  ٖزا اياش  عًى أْ٘"غ ت ٜٓصٚ

َؤ صوذم ٖوزا     كول فى ظٗٛس بعوض اغضوطشابل  ايٓاظوٝة يوذِٜٗ ٚيًتس     ايٓاظٝةَعلًَة ايٛايذٜٔ ايبذْٝة ٚ

بني َتٛطط دسخل  ايبٓني َٚتٛطط دسخل  ايبٓول  فوى     ياشٚمعًى ا ًتعشفاياش  مت اطتخذاّ اختبلس" " ي

 ايبٓل ة ٚادتذٍٚ ايتلىل ٜٛضح قِٝ " "ٚدغيتٗل يًاشٚم بني ايبٓني ٚاغضطشابل  ايٓاظٝ
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 (13)جذٔل

 انثُاخ"خ"ٔدالنتٓا نهفزٔق تيٍ انثُيٍ ٔ ليى

 انثُاخ انثُيٍ انًتغيز
 يستٕٖ خ

 ع و ع و انذالنح

عند  دالة 2297 25984 94926 9954 74945 العدوان
2922 

عند  لةدا 3924 976: 73922 22939 76922 االنطواء
2926 

 دالة غير :294 8958 77957 8926 77962 المخاوف
ٚ   إزاولئٝة تٛخذ فشٚم را  دغية  َْ٘ٔ ادتذٍٚ ايظلبل أ ٜٚتضح فوى َتٛطوط    ايبٓول  بوني ايبوٓني 

فى بعذ ايعذٚإ ٚياولحل ايبٓول  فوى بعوذ      دسخلتِٗ عًى قلئُة اغضطشابل  ايٓاظٝة ٚريو يالحل ايبٓني

 بوزيو  ٖٚوى بني ايبٓني ٚايبٓل  فى بعذ املخلٚف املشضٝة  إزالئٝة غيةشٚم را  داغْطٛاء بُٝٓل غ تٛخذ ف

( فوى عوذّ ٚخوٛد فوشٚم دايوة بوني       2008املودلٚى    ٖذى( 1993ٚتتال َع ْتلئذ دساطل  نٌ َٔ علدٍ تٓلِٜ  

زٝج تكلفة اجملتُع شلل دٚس نبرل فى إزذاح ٖزا ايالسم  ٕايبلزثة ريو بَ ٚتاظشادتٓظني فى بعذ املخلٚف 

ممول   ْولح َؤ اإل  تكوبالّ  نثوش ٖٚوِ عولد  أ   تضبِٗعٔ َؼلعشِٖ ٚ رلَٔ ايتعب ندلأ ايزنٛس قذسّا فطالٍتتٝح يأل

ٚ  ٚضحشلِ ايتعبرل عٔ اضطشابلتِٗ َٚؼهالتِٗ بؼهٌ أقٛى ٚأ تٝحٜ  عًوى ٜ ٗش َٔ خالٍ ايظًٛى ايعوذٚاْى 

فٝهووٕٛ ايظووًٛى  ايتعووبرلٚ ايتكبووٌ َوؤيًبٓوول  ْاووع ايكووذس   ٝحايعهووع َوؤ ريووو فثكلفتٓوول اجملتُعٝووة غ تتوو  

ٌ ٖٛ أ اغْعضاىلاغْطٛائى ٚ َول تؤنوذٙ أٜضوّل دساطوة ػوالء       ٖوزا عؤ اغضوطشاو ايٓاظوى     يًتعوبرل ٚطوًٝة   فضو

 ٚخٛد فشٚم يالحل ايتالَٝز ايزنٛس فى زلل  ايؼخاٝة  أظٗش  ايتى(  2011  زظنيأمحذ 

 صٝل  تتُثٌ يف :زتُٛعة َٔ ايتٛ ّْكذ ٕميهٔ أ ضٛء ْتلئذ ايذساطة فىايذساطة  تٛصٝل 

ِ بشَا-1 ٌ األ سػلدٜةإ ذضشٚس  تكذٜ ِ بَفض ٚاألَٗل  يتٛعٝتٗ ٛاخٗوة أ   األبٓولء  فوى تشبٝوة   طولٝي  يآلبلء    ٚنٝاٝوةَ 

ىفى  ضطشابل ا ٍ احمللضشا  ريوٚ فطالشلِأ طًٛ ٔ خال  ٚاملٓلقؼل  َ

َٝوز ٚنٝاٝوة   فوى ايتعلَوٌ َوع ايتال    طوليٝ  يًُعًُني يتٛعٝتِٗ بَفضٌ األ سػلدٜةإ اَذضشٚس  تكذِٜ بش-2

 ايظًٛى املضطشو داخٌ ايااٌ منلاَٛاخٗة بعض أ

 طًٛنِٗ تعذٌٜعًى زٌ َؼهالتِٗ ٚ ألفطالٍا ذ ْاظٝني داخٌ املذاسغ ملظلع أخالئٝنيأُٖٝة تٛفرل -3

 بٍَٚ يتدٓ  تشانُٗل ضشٚس  َعلدتة اغضطشابل  ايٓاظٝة أّٚغ-4

ٚاملعًُوول  فووى َٛاخٗووة ٖووزٙ   بوولءٚس اآليالضووطشابل  ايٓاظووٝة عٓووذ األفطاوولٍ ٚد  سػوولدىإعووذاد نتٝوو  ا-5

 عالخٗلاغضطشابل  ٚ
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 لدتوة ٜتعوشف َؤ خوالٍ احمل    جْاظٝة ٜعذٖل اغخالئى ايٓاظى بلملذسطوة حبٝو   إسػلدختاٝص خًظل  -6

 اغضطشابل  ايٓاظٝة يذٜ٘ طبلوايٛدٜة َع ايتًُٝز عًى خزٚس ٚأ

ؼوٛا  قيٝتٓل ظوى ايٓا خاولئى األ َعٚ فٝٗل ٚايذ ايطاٌ َع َعًُ٘ تُعفى املذسطة ظت بلءعكذ زتليع يآل-7

 ايتعلٕٚ عًى عالخٗل نٝاٝةفى َؼهال  ايطاٌ ٚ
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 غــــانًزاج

 انؼزتيح  انًزاجغ

 ايكشإٓ ايهشِٜ-1

ٕ  ايعكلو(: 1991  علصِ فطٓطلٚى ذأمح-2 ايذلبٝوة يًعًوّٛ    زتًوة  ،بلملذسطة اغبتذائٝة فى طًطٓة عُول

 خلَعة املٓٝل ايعذد ايثليج، ،ايٓاظٝةايذلبٜٛة ٚ

يوبعض املوتغرلا  املشتبطوة بإطولء       دساطوة  (:2000عبوذ املوٓعِ تٛفٝول      تٛفٝلٚ زللعٌٝايظٝذ إ ذأمح-3

 اجملًذ ،خلَعة املٓٝل ايٓاع، عًِايبسج فى ايذلبٝة ٚ زتًة اشٜة،امل طشبعض األ يذىَعلًَة ايطاٌ 

 ايعذد ايثليج ايثليج،

ٝضإ اإلداس  املذسطوٝة "دساطوة َٝذاْٝوة    فى َ ايًا ىايبذْى ٚ ايعكلو (:2015ٜٛطف أبٛ علقًة   ذأمح-4

 ايعذد ايشابع  ،دساطل  تشبٜٛة زتًة فى ستًٝة ارتشفطّٛ"،

دَؼول، َٓؼوٛسا  ٚصاس  ايثكلفوة     ،فطالٍَعلًَة األ إطلء  (:1997  إًٜى ٖو ْٝٛبشتش تشمجة أمحذ سَٛ-5

 فى ادتُٗٛسٜة ايعشبٝة ايظٛسٜة 

سطلية ٌ ٚعالقتٗل ببعض اغضطشابل  ايظًٛنٝة"، (: "طٛء َعلًَة ايطا1998إميلٕ ستُذ أبٛ ضٝف  -6

 خلَعة طٖٛلر ، نًٝة ايذلبٝة،دنتٛساٙ

عًوى َاٗوّٛ ايوزا  يوذى فطًبوة اياواني        ايٓاظوى ايعكلو ايبذْى ٚ أتش(: "1995أٜٛو محذإ ايشٚطلٕ -7

 نًٝة ايذساطل  ايعًٝل، ،َلخظترل سطلية ،األطلطٝني فى َذاسغ يٛاء بٓى نٓلْة" ايظلدغارتلَع ٚ

 لَعة األسدْٝةادت

طووًٛى فطاووٌ ايشٚضووة  َكٝوولغ اغضووطشابل  ايظووًٛنٝة     قلئُووة(: 2001خليووذ عبووذ ايووشاصم ايظووٝذ    -8

 يًهتلو اإلطهٓذسٜة، َشنض ألفطالٍ ايشٚضة(

ٚ    ايعكلو(:"2001  رٖبٝة ايعشبى قٛسى-9 عًوى ظٗوٛس ايظوًٛى     تَترلُٖول ادتظذى ٚاملعٓوٛى َؤ املذسطوني 

ٚ    ايعذٚاْى يوذى ايتًُٝوز املتُوذسغ فوى     ٛ   َظوتٛى َظوتٛى ايتعًوِٝ املتٛطوط  سطولية   "،ىايتعًوِٝ ايثولْ

 اغْظلْٝة، ادتضائش ايعًّٛٚ اآلداونًٝة  ،َلخظترل

 َهتبة اغصتًٛ املاشٜة ايكلٖش ، ،ٚايكٝلغ ايٓاظى ٚايذلبٛى ايتكِٜٛ(: 1985سَضٜة ايغشٜ   -10

11- ٚ  ٗووةَعلًَتوو٘ َٚٛاخ ايٛايووذٜٔ فووى  طووبٌايطاووٌ ٚ تٓؼووئة (:2006  صوولدم ٜظووشٜةصنشٜوول ايؼووشبٝٓى 

 داس اياهش ايذلبٛى  ،ايكلٖش  ،َؼهالت٘

دسخوة تعوش     أػوهلشلل،  ،يذٜوة َعلًَوة ايطاوٌ ايٛا   إطولء  (: 2000ايطشٚاْوة    فلفطُوة طلسى طٛاقذ ٚ-12

ٚ  َظتٛىايطاٌ شلل ٚعالقة ريو جبٓع ايطاٌ ٚ ٌ تعًِٝ ٚايذٜو٘  ٘  دخو دساطول  ايعًوّٛ    زتًوة ، أطوشت

 415 األسدٕ، ،عُلٕ ،2ايعذد، 27 اجملًذ ،ايذلبٜٛة
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ٕ طًٛى عثُلٕ اياذٜكى ٚخالٍ ايذٜٔ عبذ ارتليل ٚآ-13 فوى   ُلعٝوة ارتذَوة اغخت  َٓولٖذ (: 2002  خوشٚ

 املهت  ادتلَعى اذتذٜج،ايكلٖش  ،ايؼبلو سعلٜةاجمللٍ املذسطى ٚ

ايظووٓة  ٝووزتالَ ذىبليظووًٛى ايعووذٚاْى يوو عالقتٗوول(: إطوولء  املعلًَووة ايٛايذٜووة 2012ٚطووٗلّ َعتووٛم  -14

 ادتضائش ،خلَعة املظًٝة اغختُلعٝة، ايعًّٛنًٝة اآلداو ٚ ،َلخظترل سطلية ،ة ابتذائىارتلَظ

املعلًَة ايٛايذٜة ٚبعض زلل  ايؼخاوٝة يوذى فطًبوة     طليٝ بني أ ايعالقة(:"2001 ظنيػالء أمحذ ز-15

 نًٝة اآلداو، خلَعة املٓٝل ،سطلية َلخظترل املشزًة ايثلْٜٛة"، فطليبل ٚ

ٍ صال  عٓلِٜ-16 سطلية  يذى األفطالٍ"، اياٛبٝلبني أطليٝ  ايتٓؼئة ايٛايذٜة ٚ ايعالقة" (:1993  علد

 قلصٜلايض لَعةخ نًٝة ايذلبٝة، ،َلخظترل

ٚ   كوولوايع أطووليٝ (:"1992علػووٛس دٜوولو  -17  ضبووبع ٚعالقتٗوول املعًُووٕٛاملذسطووى نُوول ٜووذسنٗل ايطووالو 

نًٝووة  ،رلسطوولية َلخظووت "،لْٜٛووةايثٚ اغبتذائٝووةيووذى عٝٓووة َوؤ فطووالو املشزًووة  ظووٝةاملووتغرلا  ايٓا

 خلَعة املٓٝل ايذلبٝة،

مبظتٛى ايكًل يوذى   عالقتٗلايتٓؼئة ايٛايذٜة ٚ أطليٝ ( :"1991عالّ عبذ ايًطٝف عبذ اشللدى  -18

 خلَعة ايضقلصٜل نًٝة اآلداو، ،سطلية َلخظترل األبٓلء"،

سطولية   ة َٔ ايتعًِٝ األطلطوى"، يذى تالَٝز اذتًكة ايثلْٝ ايعذٚإ(:"1997عالء خلبش ايظٝذ عبٛد  -19

 خلَعة عني سلع  فى دساطل  ايطاٛية، َلخظترل

بني عٛاٌَ ارتطٛس  ٚفطوشم   يألفطالٍ ظٝةايٓا ملؼهال ا(:2006ستُذ عًى   ٖبةٚ شتُٝش ستُذ ُلدع-20

  ملاشٜة:َهتبة اغصتًٛ ا ،ايكلٖش  ايعالرايٛقلٜة ٚ

ايٛايذٜووة نُوول ٜووذسنٗل األبٓوولء    غجتلٖوول ايعالقووة بٝووت ا  دساطووة(: 1989ستُووٛد َاووطاى    فلدٜووة-21

 ًطاووٌايظووٓٛى ايثوولْى ي املووؤمتش اغبتذائٝووة، املشزًوة َوؤ تالَٝووز  فطاوولٍٚاملخولٚف ايؼوولئعة يووذى األ 

 دساطل  ايطاٛية  َشنضايثلْى، خلَعة عني سلع،  ،اجملًذَلسغ 28-25املاشى

ٌ ٚ بٓولء بوني ايكًول عٓوذ األ    ايعالقوة  (:1991ستُذ ارتليذ ايطسولٕ   -22 َؤ اغجتلٖول  ايٛايذٜوة فوى      نو

ايعوذد   ،اإلَولسا  خلَعوة   ،ةنًٝوة ايذلبٝو   زتًوة  ،يألطوش   تاولدى قاغاغختُولعى   املظتٛىايتٓؼئة ٚ

 ايظلدطة  ايظٓة ،ايظلدغ

اشلٝئوة   ايكلٖش ، ، زتًة عًِ ايٓاع،عٛاقبٗلايٓاظٝة يالفطالٍ ٚ اإلطلء (: 1991ممذٚزة طالَة  -23

 28-7د  22ايعذد  املاشٜة ايعلَة يًهتلو،
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ٚ  ايذىيٛ ٚاإلُٖلٍاملعلًَة ايبذْٝة  إطلء (: "2008َى نلٌَ بٛقشى -24  اغنتئولو ٚايطَُْٝٓة ايٓاظوٝة 

ٙ  ةسطولي  يذى عٝٓة َٔ تًُٝزا  املشزًوة اغبتذائٝوة مبذٜٓوة َهوة املهشَوة"،       نًٝوة ايذلبٝوة،   ،دنتوٛسا

 خلَعة أّ ايكشى

 ،سطوولية َلخظووترل املعلًَووة ايٛايذٜووة"، (: "عالقووة شتوولٚف األفطاوولٍ بَطووليٝ  2008املوودلٚى   ٖووذى -25

 أنلدميٝة ايذساطل  ايعًٝل، فطشابًع

 ايعًُىاملؤمتش  ايطاٌ فى ضٛء َعلٜرل خٛد  اذتٝل ، زكٛمايٓاظٝة ٚ اياسة (:2005عبذ ا    لّٖؼ-26

ٚ  ايثليج خلَعوة   نًٝوة ايذلبٝوة،   ،يالْظولٕ ايعشبوى فوى ضوٛء خوٛد  اذتٝول        ايذلبوٛى يالمنلء ايٓاظوى 
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