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فعانيت بسَايذ يعسفٗ سهٕكٗ فٗ تًُيت انشعٕز 

باأليٍ انُفسٗ ندٖ عيُت يٍ أطفال انًؤسساث 

 اإليٕائيت بًديُت انًُيا

 إعداد
 حسين عبدهسحر أ/ 
 سافــــــــإش

 أ. د/إسهام أبو بكر عثمان أ.د/إبراهيم على إبراهيم
 أٔال: يمديت انبحج:

تعذ َشس١ً ايطؿٛي١ َٔ أِٖ َشاسٌ ايُٓٛ ٚأنجشٖا أثشا ؾ٢ سٝا٠ ايؿشد، سٝح إٔ ايطؿٌ ؾ٢ 

٘ ؾ٢ َشاسٌ طٓٛات٘ األٚىل ٜتعًِ ايهجري َٔ اـربات ايت٢ تظاِٖ ؾ٢ تهٜٛٔ ٚبٓا٤ ػدضٝت٘ ٚتؼهٌٝ طًٛن

ؾطؿٌ ايّٝٛ ٖٛ املشاٖل ٚايشاػذ غذا ، ٚبكذس ايعٓا١ٜ ب٘ ٚتشبٝت٘ ايرتب١ٝ ايضاؿ١  عُشٙ ايتاي١ٝ،

ٚإعذادٙ اإلعذاد ايظًِٝ بكذس َا ٜتٝح ي٘ ايكٝاّ بٛظا٥ؿ٘ ؾ٢ اجملتُع ع٢ً أنٌُ ٚد٘، َٚٔ ٖٓا تأت٢ 

ٚأٜغا  ٝا ٚعكًٝا ْٚؿظٝا ٚادتُاعٝا،بٗزٙ املشس١ً ملا هلا َٔ تأثري ع٢ً منٛ ايؿشد دظُ االٖتُاّأ١ُٖٝ 

 (2: 2006 يتأثريٖا ايبايؼ ؾ٢ سٝا٠ ايؿشد املظتكب١ًٝ. )أمحذ عبذ اؾٛاد،

ٖٚٛ جيعٌ ايطؿٌ  ايٓؿظ٢ ٚتهُٔ سادات ايُٓٛ االْؿعاىل يًطؿٌ ؾ٢ اؿاد١ إىل ايؼعٛس باألَٔ

غري َشغٛب ٚريو ٜكٛد ٜجل بٓؿظ٘ ٚمبٔ سٛي٘ ٚإسظاط٘ بأْ٘ َشغٛب ٚايعهع َٔ ريو ػعٛس ايؿشد بأْ٘ 

( ٚتعٗش ٖزٙ اؿاد١ َبهش٠ يذ٣ ايطؿٌ يزا ؾدري 9: 2009 )ْاٖذ ؾ٢ُٗ، ٚاالْهُاش االْعضاٍايطؿٌ إىل 

ٚأْ٘ َٛعع اعتضاص  ؾايطؿٌ عاد١ ألٕ ٜؼعش بأْ٘ قبٛب َٚشغٛب ؾٝ٘، َٔ ٜكّٛ بإػباعٗا ُٖا ايٛايذإ،

ا عُٔ أطش٠ َتشاب١ َرتابط١ ال تعا٢ْ َٔ ٚإسظاغ ايطؿٌ باألَٔ ال ٜأت٢ إال إرا عاش ٚمن اآلخشٜٔ،

ؾػٝاب أسذ ايٛايذٜٔ يؿرتات ط١ًٜٛ أٚ ٚدٛد صشاعات ساد٠ بُٝٓٗا  ايؼذاس ٚايتؿهو أٚ نجش٠ االْؿعاالت،

 (7: 2009 )أمحذ سظٔ، بضؿ١ َتهشس٠ نٌ ريو ٜٛيذ ؾ٢ ْؿع ايطؿٌ إسظاطا بايكًل ٚاـٛف ٚعذّ األَٔ.

إػباعٗا يذ٣ غشٚس١ٜ ايت٢ البذ َٔ ٚاي امل١ُٗ اداتاؿ َٔ ايٓؿظٞ األَٔايؼعٛس ب ٜعتربٚ

منٛٙ ِ ؾ٢ تطٛس ػدض١ٝ ايؿشدٚ  ٗ ؿظ٢ دٚسَ  ٔ آي  املعشؾ٢. األبٓا٤ ؾًًؼعٛس باألَ
(Fatil & Reddy, 1985, P12)  

:  2004نُا ٜٓذسز األَٔ ايٓؿظ٢ عُٔ َؿاِٖٝ عًِ ايٓؿع اإلجياب٢، ؾٝؼري َضطؿ٢ سذاص٣ )

َٔ إٔ ايضش١ ايٓؿظ١ٝ اإلجياب١ٝ ٢ٖ األطاغ ؾ٢ بٓا٤ األَٔ ايٓؿظ٢   Bowlby( إىل َا رنشٙ بٛيب39٢

ٚايطُأ١ْٓٝ ايٓؿظ١ٝ ٚريو َٔ َٓطًل االْؿتاح ع٢ً ايذْٝا ٚايٓاغ ٚايجك١ بايزات بعٝذا عٔ االْعضاي١ٝ 

 ٚايٛسذ٠ ايٓؿظ١ٝ . 
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 Patrick Davies & Evanٚأنذت دساط١ باتشٜو دٜؿٝض ٚإٜؿإ
Forman,2002,1880)) اٍ غري ااّلَٓني ِٖ أنجش ػعٛسا باـٛف ٚايكًل ٚايتٛتش باإلعاؾ١ إٔ األطؿ

ٚاالبتعاد  االْضٚا٤إىل أِْٗ ٜعٗشٕٚ متجٝالت طًب١ٝ نايٓعش إىل ايعامل ع٢ً أْ٘ َهإ عذا٢٥ ؾًُٕٝٝٛ إىل 

طؿاٍ اآلَٓني ايزٜٔ ٜعٗشٕٚ ع٢ً عهع األ عٔ اؿٝا٠ ايعا١ًٝ٥ ؾ٢ قاٚي١ َِٓٗ الطتعاد٠ أَِٓٗ ايٓؿظ٢،

ناـٛف ٚايكًل يالْؿعاالت نجش عبطا َٚش١ْٚ ٚعبطا اْؿعايٝا أؾغٌ أٚأمناط عٝل  جياب١ٝ،إٝالت متج

 ٚايغٝل ٚايتٛتش ايٓؿظ٢ .
ٚع٢ً ايشغِ َٔ أ١ُٖٝ األطش٠ ؾ٢ تشب١ٝ ٚتٓؼ١٦ ايطؿٌ تٓؼ١٦ ط١ًُٝ، إال إٔ األطش٠ قذ تتعشض 

ٛا طًُٝا َجٌ تضذع األطش٠ يعشٚف سٝات١ٝ ٚادتُاع١ٝ صعب١ غري َٓاطب١ يُٓٛ ػدض١ٝ األبٓا٤ من

ٚتؿههٗا نُا حيذخ ؾ٢ ساالت ايطالم أٚ ٚؾا٠ أسذ ايٛايذٜٔ اٚ نًُٝٗا مما ٜؤد٣ إىل ٚدٛد أطؿاٍ بال أطش 

(، ْٚعشا ألٕ اؿشَإ َٔ األطش٠ ي٘ أعشاس بايػ١ اـطٛس٠ ع٢ً مجٝع 48: 1991ٚبال َأ٣ٚ )إخالظ قُذ، 

عا َٔ ايشعا١ٜ ايبذ١ًٜ، ست٢ ال ٜتعشض ايطؿٌ يًتؼشد دٛاْب ػدض١ٝ ايطؿٌ نإ َٔ ايغشٚس٣ تٛؾري ْٛ

ٚاالحنشاف، َٚٔ ٖٓا تعٗش أ١ُٖٝ ٚدٛد املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ داخٌ اجملتُع بٌ تضبح ايشعا١ٜ اإلٜٛا١ٝ٥ 

داخٌ املؤطظات عشٚس٠ ًَش١ تؿشعٗا ايعشٚف اجملتُع١ٝ يألطؿاٍ، يزا ؾكذ بذأ االٖتُاّ بشعا١ٜ 

، سٝح أْؼ٦ت 1936األطش١ٜ بضٛس٠ داد٠ ؾ٢ ايجالثٝٓٝات ؾ٢ عاّ  األطؿاٍ احملشَٚني َٔ ايشعا١ٜ

 املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ اـاعع١ يٛصاس٠ ايؼ٦ٕٛ االدتُاع١ٝ ظُٗٛس١ٜ َضش ايعشب١ٝ.

 : انبحج حاَيا: يشكهت
 ايب١٦ٝ َع ايتهٝـ إىل تؤدٟ ٚايت٢ ايعاطؿٞ كشاساالطت َٔ ساي١ ايٓؿظٞ األَٔ ٜعترب

 األَٔ ذساط١ب ايباسجني َٔ هجرياي اٖتِ يزيو ،املدتًؿ١ ايٓؿظ١ٝ تاملؼهال َٔ ٚايتدًط احملٝط١
 ٚتؼهٌ ُع،اجملت أؾشاد يذ٣ ٚايظًٛى ايؼدض١ٝ َٔ األخش٣ باؾٛاْب َكاسْت٘ أٚ ٚسبط٘ ايٓؿظٞ

 ايؿ١٦ ٖزٙ بإٔ ػو ٚال، ايٓؿظٞ يألَٔ كاسااؾت اجملتُع ؾ٦ات أنجش أطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ ؾ١٦
 ٜؤثش ٚادتُاعٞ أطشٟ داْب َٔ تؿتكذٙ ملا ٚايبشٛخذساطات اي َٔ يهجري ١َاط عاد١ اجملتُع َٔ
 , Wollf & Gebremeskel ). تٛصًت دساط١ ٚيـ ٚدٝربٜظهٌطًبٝا رياتأث ايؿشد ػدض١ٝ يف

 املعشيف ايُٓٛ ع٢ً طًبًٝا ثريًاتأ ٜؤثش ايطبٝع١ٝ األطش١ٜ اؿٝا٠ َٔ اؿشَإ إٔ إىل  (1998
 ،اآلخشٜٔ َع ٚاملؼاسن١ ٚايتؿاعٌ رات٘ ع٢ً االعتُاد ع٢ً قذست٘ َٔ ٜٚغعـ، يًطؿٌ ٚاالدتُاعٞ

 ع٢ً اإلٜٛا١ٝ٥ باملؤطظات املٛدعني األٜتاّ األطؿاٍ قذس٠ ععـ ع٢ً أٜغا ايذاسط١ أنذت نُا
 . ايطبٝع١ٝ أطشِٖ يف ٜعٝؼٕٛ ايزٜٔ األطؿاٍ َٔ عشا٥ِٗبٓ َكاس١ْ االدتُاع١ٝ ايغػٛط ؼٌُ
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 ايٓؿظ١ٝ ٚايظال١َ ايٓؿظٞ األَٔ دسد١ يف ؾشٚم ٚدٛد) 2012نُا أنذت دساط١ سظاّ ناؾ٢ )

  . ايذاس خاسز األٜتاّ يضاحل ٚريو خاسدٗا ٚبني ايذاس داخٌ األٜتاّ فُٛع بني

 نإ إٕٚ ست٢ أطشٟ بٝت يف ايطؿٌ ٚدٛد أ١ُٖٝ إىل )2013دساط١ باـري ايضٖشا٢ْ ) ٚتؼري
 بايشتاب١ ؾٝٗا ايطؿٌ سعا١ٜ تتضـ سٝح ٣،أخش َؤطظ١ أٟ يف ٚدٛدٙ َٔ أؾغٌ ؾٗٛ َٓاطب غري

 باإلػباع تضٜٚذٙ ميهٓٗا ال ؾاملؤطظات، األطشٟ اؾٛ ٜٛؾشٖا اييت ايعالقات إىل ٚاالؾتكاد
 .  ٚاالْؿعايٞ االدتُاعٞ ايظًٛى أْٛاع ٚتعًِ املٓاطب اؿع ٚت١ُٝٓ ايهايف ايعاطؿٞ

َعشؾًٝا ُٜٓٛ َٔ خالٍ َٛاد١ٗ ٚطبكا يالػاٙ املعشؾ٢ ؾ٢ تؿظري األَٔ ايٓؿظ٢ ٚايز٣ اعتربٙ بٓا٤ً 

املٛاقـ ايضعب١ أثٓا٤ ايتؿاعٌ االدتُاع٢، ٚإٔ يهٌ ؾشد صٝػ١ َعشؾ١ٝ ٜظتكبٌ َٔ خالهلا املعًَٛات 

ايٛاسد٠ إيٝ٘ َٔ ايب١٦ٝ احملٝط١ َٔ خالٍ أعغا٤ اؿع ٚايت٢ قذ تؼهٌ تٗذٜذا ي٘ ع٢ً املظت٣ٛ ايٓؿظ٢، 

ٜذ٠ ؾٝٗا إىل قٛاعذ يًظًٛى ٚاطرتاتٝذٝات ملٛاد١ٗ ٚتتشٍٛ تًو ايتهٜٛٓات بعذ إدَاز اـربات اؾذ

ايغػٛط، ؾإرا ناْت ايُٓارز املعشؾ١ٝ إجياب١ٝ تهٕٛ يذ٣ ايطؿٌ منٛرز تضٛس٣ عٔ رات٘ بإْ٘ قبٛب 

َٚكذس َٔ اآلخشٜٔ، أَا إرا ناْت تًو ايُٓارز طًب١ٝ ؾإٕ ايطؿٌ ٜؼعش بايكًل ٚايٝأغ ٚؾكذإ األَٔ 

 (Edmondson,2002,6)ايٓؿظ٢ 

 ايالعكال١ْٝ ٚاملعتكذات ايظًب١ٝ األؾهاس إٔ إىل( ع٢ً 2011 (أنذت دساط١ قُذ َضطؿ٢ سٝح

 ب٘ احملٝطني ٚاألػداظ يزات٘ ايطؿٌ ْعش٠ سٍٛ ٜذٚس فًُٗا إٔ إال آخش إىل طؿٌ َٔ تتبأٜ

 . اؿٝات١ٝ ايعشٚف يف َؼاب١ٗ يؿ٦ات َٓاطب١ تهٕٛ يرباَرا ٖزٙ أَجاٍ إٔ ٚرنش
 12-9 عُش َٔ ايشعا١ٜ بذٚس األٜتاّ ألطؿاٍ( ع٢ً إٔ ا2011يعُش٣ )نُا أنذت دساط١ صاحل ا

ٕط١ٓ  ر  خؿغ٘ ٚميهٔ ايكًل َٔ ٜعاْٛ  .  ايظًٛن١ٝ املعشؾ١ٝ اإلسػاد١ٜبايربَا

 ايجك١ ت١ُٝٓ يف سػاد١ٜاإل رباَراي ؾعاي١ٝ( 2011) َضطؿ٢ ت دساط١ ْشَنيأٚعشنُا 
 ايشعا١ٜ . يذ٣ ؾ١٦ َٔ أطؿاٍ دٚس ايٓؿظ١ٝ ايٛسذ٠ ٚؽؿٝض بايٓؿع

 أثبت ٚايزٟ ايؿشد خذ١َ يف اؿذٜج١ ايع١ًُٝ املذاخٌ َٔ ايظًٛنٞ املعشيف ايعالز ٜٚعترب
 ٚيف اـاط١٦ ٚايظًٛنٝات املٓغبط١ غري ٚاالْؿعاالت املٓطك١ٝ غري األؾهاس َع ايتعاٌَ يف ؾاعًٝت٘

 ْؿظ٘ عٔ ملظ٦ٛيٝات٘ ٚتذعِٝ ٚاؿاعش بايٛاقع ٚسبط٘ َٚؼاعشٙ ايعٌُٝ يؿهش تضشٝح ٖزا
 َٚظاعذت٘ ،اآلخشٜٔ ع٢ً باملظ٦ٛي١ٝ ًٜكٞ ٚال ايذاخًٞ ايغبط ع٢ًدسا قا جيعً٘ مماقشاسات٘ ٚ

 ٚطًٛى عك١ًٝ ٚأؾهاس سػٝذ٠ اْؿعاالت ع٤ٛ يف األسذاخ َع بإجياب١ٝ ٜتؿاعٌ ػدط ٜهٕٛ إٔ ع٢ً
 (365:  2009. )ْٝؿني ايظٝذ، طٟٛ
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٢ إلدشا٤ ٖزا ايبشح يًتعشف ع٢ً ؾعاي١ٝ ٖٚزا َا دؾع ايباسج١ الختٝاس اإلسػاد املعشؾ٢ ايظًٛن

 ايبشح طٝذٝبٚ بشْاَر َعشؾ٢ طًٛن٢ ؾ٢ ت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ أطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥. 
 : ايتاي١ٝ ايتظاؤالت ع٢ً

َا ؾعاي١ٝ بشْاَر َعشؾ٢ طًٛن٢ ؾ٢ ت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ ع١ٓٝ َٔ أطؿاٍ املؤطظات -1

 ط١ٓ( مبذ١ٜٓ املٓٝا؟ 12-9اإلٜٛا١ٝ٥ )
إْاخ( ؾ٢ ت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ  -ٌٖ ؽتًـ ؾعاي١ٝ ايربْاَر اإلسػاد٣ باختالف ايٓٛع )رنٛس -2

 ايٓؿظ٢ يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١ ؟

 : انبحج حانخا: أْداف

 ٜٗذف ايبشح اؿاىل إىل ايتعشف ع٢ً:

اٍ املؤطظات ؾعاي١ٝ بشْاَر َعشؾ٢ طًٛن٢ ؾ٢ ت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ ع١ٓٝ َٔ أطؿ .1

 اإلٜٛا١ٝ٥ مبذ١ٜٓ املٓٝا؟

عشؾ٢  .2 ل بشْاَرَ  ؿظ٢ بعذ تطٝب ٔ آي س باألَ ٚاإلْاخ ؾ٢ ايؼٛع  طًٛن٢. ايؿشٚم بني ايزنٛس 

 زابعًا: أًْيت انبحج: 

  :ؾُٝا ًٜٞ يبشح اؿاىل َٔ ايٓاسٝتني ايٓعش١ٜ ٚايتطبٝك١ٝتتغح أ١ُٖٝ ا

 ٢:تتغح األ١ُٖٝ ايٓعش١ٜ ؾُٝا ًٜ  :ايٓعش١ٜ األ١ُٖٝأ. 
 قاٚي١ إيكا٤ ايغ٤ٛ سٍٛ ؾ١٦ َٔ األطؿاٍ احملشَٚني َٔ ايعطـ ٚايشعا١ٜ داخٌ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ . .1
 إبشاص أ١ُٖٝ اؿاد١ إىل ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢ عٓذ األطؿاٍ . .2

إظٗاس ايذٚس ايز٣ ٜؤد١ٜ اإلسػاد ايٓؿظ٢ ؾ٢ ت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ أطؿاٍ املؤطظات   .3

 اإلٜٛا١ٝ٥ .

تعشف ع٢ً أْظب ؾٓٝات ٚأطايٝب اإلسػاد املعشؾ٢ ايظًٛن٢ يت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢ يألطؿاٍ اي  .4

 ايزٜٔ سشَٛا َٔ أطشِٖ .

 تتغح األ١ُٖٝ ايتطبٝك١ٝ ؾُٝا ٢ًٜ : :األ١ُٖٝ ايتطبٝك١ٝب. 

بٓا٤ ع٢ً َا تظؿش عٓ٘ ْتا٥ر ايذساط١ اؿاي١ٝ ميهٔ اقرتاح تٛصٝات تظِٗ ؾ٢ ٚعع بشاَر إسػاد١ٜ  .1

 طؿاٍ املؤطظات بٗذف خؿض بعض االعطشابات ايٓؿظ١ٝ أٚ ت١ُٝٓ بعض ايظُات ايؼدض١ٝ يذِٜٗ .أل
املظاعذ٠ ؾ٢ ايتدطٝط َٔ أدٌ تكذِٜ اـذَات اإلسػاد١ٜ ألطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ ٚايتأنذ َٔ  .2

 اختباس َذ٣ صالس١ٝ ايؿٓٝات اإلسػاد١ٜ ؾ٢ خؿض بعض االعطشابات ايٓؿظ١ٝ يذ٣ ٖؤال٤ األطؿاٍ .
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تضٜٚذ ايرتاخ ايظٝهٛيٛد٢ مبكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ أطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥  ؾ٢ املشس١ً  .3

 ( .12-9ايعُش١ٜ )
االطتؿاد٠ َٔ دًظات ايربْاَر االسػاد٣ املعشؾ٢ ايظًٛن٢ اؿاىل ؾ٢ إعذاد بشاَر إسػاد١ٜ مماث١ً  .4

 يعٝٓات َؼابٗ٘ أٚ َتػريات َؼابٗ٘ .

 : انبحج خايسا :يصطهحاث
   behavioral Program : –Cognitiveايظًٛنٞ املعشيف ْاَرايربأ. 

 ايعالد١ٝ دشا٤اتاإل فُٛع١ :بأْ٘ايربْاَر املعشؾ٢ ايظًٛن٢  Richard سٜتؼاسد عشف
 بضٛس٠ ٚتٗذف، املعشؾ١ٝ ايع١ًُٝ ع٢ً أطاط١ٝ أ١ُٖٝ ٚتغع ايتػري عٔ ضٛساتت ػظذ اييت

 (371:  2009)ْٝؿني ايظٝذ،  املعشؾ١ٝ عاٖشامل يتبذٌٜ ايعالد١ٝ املُاسطات بعض إىل دشا٤اتإ
 ؾٓٝات دَر ع٢ً ٜعٌُ بشْاَر بأْ٘ : إدشا٥ًٝا ايظًٛنٞ املعشيف ايربْاَر ايباسج١ ٚتعشف

 يًتشكل ايظًٛى، يف املطًٛب١ ايتػٝريات إسذاخ بٗذف اؾًظات، َٔ عذد خالٍ َٔ ٚطًٛن١ٝ َعشؾ١ٝ
ت٘ َٔ ؿظٞ األَٔ ت١ُٝٓ يف ؾعاٝي  .ايبشح يف املظتدذ١َ باملكاٜٝع أثشٙ ٜكاغ ٚايزٟ ١،ايعٝٓ أؾشاد يذ٣ آي

 :  Psychological Safety األَٔ ايٓؿظٞ -ب
األَٔ ايٓؿظ٢ بأْ٘ " ػعٛس ايؿشد بأْ٘ قبٛب  Kerns, et al ;2001:260)عشف نريْض )

 َٚكبٍٛ َٚكذس َٔ قبٌ ااّلخشٜٔ، ْٚذس٠ ػعٛسٙ باـطش ٚايتٗذٜذ ،ٚإدسان٘ إٔ ااّلخشٜٔ ر٣ٚ األ١ُٖٝ

ايٓؿظ١ٝ ؾ٢ سٝات٘ )خاص١ ايٛايذٜٔ( َظتذٝبني ؿادات٘ َٚتٛادذٜٔ َع٘ بذْٝا ْٚؿظٝا يشعاٜت٘ 

 ٚمحاٜت٘ َٚظاْذت٘ عٓذ األصَات" .

نُا تعشؾ٘ ؾاٜض٠ ع٢ً بأْ٘ "ٖٛ ايظه١ٓٝ ٚاالطتكشاس ٚاالط٦ُٓإ ايٓؿظ٢ ايت٢ ٜؼعش بٗا ايؿشد 

ٔ ي ٌ اآلخشٜ ٘ بتكب ٚإسظاط ٚايتٛتش  ٔ ايكًل   َٙ ذُاع١". )ؾاٜض٠ ع٢ً،ْتٝذ١ ؼشس ٙ باالْتُا٤ ًي  (40:  2011 ٘ ،ٚػعٛس

ساي١ تؼعش ايؿشد بايظعاد٠ ٚايطُأ١ْٓٝ ٚايٓعش٠ : "بأْ٘إدشا٥ًٝا ٚتعشف ايباسج١ األَٔ ايٓؿظ٢ 

اإلجياب١ٝ يًُظتكبٌ ٚايت٢ تٓتر عٔ سعاٙ عٔ ْؿظ٘ ٚتكبً٘ يزات٘ ٚتكبً٘ يًُشٝطني ب٘، ٚايكٓاع١ مبا 

ادسا ع٢ً ايتهٝـ ٚايتٛاؾل َع اؿٝا٠ ايت٢ ٜعٝؼٗا ٚقادسا ع٢ً سٌ َؼهالت٘ نتب٘ اهلل ي٘ عٝح ٜهٕٛ ق

 ٚريو نُا ٜكٝظ٘ املكٝاغ .

 Orphanges Institutions:    املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ -ز
( املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ بأْٗا " داس إلٜٛا٤ األطؿاٍ 1: 1977تعشف )ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ االدتُاع١ٝ، 

١ َٔ اؾٓظني بظبب ايٝتِ أٚ تؿهو اٚ تضذع االطش٠ ٚؾكا ملا ٜظؿش عٓ٘ احملشَٚني َٔ ايشعا١ٜ األطشٜ

 ايبشح االدتُاع٢". 
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 Counseling  Program:  ايربْاَر اإلسػاد٣ -د
 تظتٓذ ٚتشب١ٜٛ ع١ًُٝ، أطع ع٤ٛ يف هلا، املدطط املٓع١ُ اإلدشا٤ات َٔ فُٛع١" ٖٛ

 املؼهالت سٌ ٜظتطٝع ست٢ يًؿشد ا١ًَاملته املظاعذ٠ تكذِٜ إىل تٗذف َع١ٓٝ ٚؾٓٝات َبادئ، إىل
 (10: 1998 صٖشإ،)ساَذ  َعٗا ايتٛاؾل أٚ سٝات٘، يف ٜكابًٗا اييت

 سادسًا:اندزاساث انسابمت :

بشْافني إسػادٜني  ي١ٝعاايذساط١ إىل ايتعشف ع٢ً ؾ ٖذؾت(: 2010) صباح عٝظ٢ دساط١

اطتُشاس  أثش َٔ ٚايتشكل اَع١،اؾ طًب١ يذ٣ ٚاإلجياب١ٝ ايٓؿظٞ األَٔ يت١ُٝٓ ٚطًٛنٞ( )َعشيف

األَٔ  َكٝاغ ع٢ً َتذ١ْٝ دسدات ع٢ً سضًٛا ممٔ طايبًا  (60)ؾعايٝتُٗا ،ٚبًػت ع١ٓٝ ايذساط١

ٚاإلجياب١ٝ َٔ طالب اؾاَع١ مبشاؾع١ غض٠. ٚقاّ ايباسح بتطبٝل َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢،  ايٓؿظٞ

 ايذساط١ ْتا٥ر بٝٓت ٚقذ ١ ايذساط١.ٚتطبٝل أْؼط١ نال َٔ ايربْافني املعشؾ٢ ٚايظًٛن٢ ع٢ً عٝٓ
 ٚاإلجياب١ٝ يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١  ايٓؿظٞ ت١ُٝٓ األَٔ يف (ٚايظًٛنٞ )املعشيف ايربْافني ؾعاي١ٝ

ٖذؾت ايذساط١ إىل إعذاد بشْاَر إسػادٟ َعشؾ٢ طًٛن٢ : (2010دساط١ ي٢ٜٓٛ عبذ ايًطٝـ )

ٚايتشكل َٔ َذ٣ ؾعاي١ٝ ايربْاَر اإلسػادٟ  يت١ُٝٓ األَٔ ايٓؿظٞ يذ٣ طؿٌ َا قبٌ املذسط١ فٍٗٛ ايٓظب

املكذّ. ٖزا باإلعاؾ١ إىل َعشؾ١ أثش ت١ُٝٓ اإلسظاغ باألَٔ ايٓؿظٞ يطؿٌ َا قبٌ املذسط١ فٍٗٛ ايٓظب 

َٔ األطؿاٍ احملشَٚني َٔ ايشعا١ٜ ايٛايذ١ٜ ( طؿال 11ٚبًػت ع١ٓٝ ايذساط١ ) ،ع٢ً ثبات٘ االْؿعايٞ

بشْاَر إسػادٟ َعشؾ٢ طًٛن٢ مت اطتدذاّ طش٠ احملُذ١ٜ عٞ ػربا. فٗٛيٞ ايٓظب َكُٝني ظُع١ٝ األ

أظٗشت ايٓتا٥ر ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسضا١ٝ٥ بني َتٛططٞ ستب دسدات ايكٝاغ ٚيت١ُٝٓ األَٔ ايٓؿظٞ. 

 ايكبًٞ ٚايكٝاغ ايبعذٟ ع٢ً َكٝاغ األَٔ ايٓؿظٞ بأبعادٙ ايؿشع١ٝ يضاحل ايكٝاغ ايبعذٟ.
ايتشكل َٔ ؾعاي١ٝ بشْاَر إسػادٟ َكرتح  إىلٖذؾت ايذساط١  (:2011ب )دساط١ ػرئٜ عبذ ايٖٛا

يت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢ ٚاملظ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ يذ٣ ع١ٓٝ َٔ األسذاخ اؾاحنني. اعتُذت 

َٔ األسذاخ اؾاحنني ؾ٢ ايؿ١٦  (20ايباسج١ ع٢ً املٓٗر ػب٘ ايتذشٜيب ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ)

ايربْاَر اإلسػاد٣ َٔ إعذاد ايباسج١، ٚأظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ ٚمت تطبٝل ط١ٓ(  16-13ايعُش١ٜ َٔ )

ع٢ً ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسضا١ٝ٥ بني دسدات اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ ٚايغابط١ ع٢ً َكٝاغ األَٔ 

 .ايٓؿظٞ يضاحل أؾشاد اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ 

١ بشْاَر إسػاد٣ يت١ُٝٓ االَٔ ٖذؾت ايذساط١ إىل َعشؾ١ أثش ؾعايٝ (:2012دساط١ حي٢ٝ قُٛد )

بشْاَر إسػاد٣ ٚاطتدذّ ايباسح  ( َعاقا24ٚقذ تهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ ) ايٓؿظ٢ يذ٣ املعٛقني سشنٝا،

باطتدذاّ ؾٓٝات ايعالز ايظًٛن٢ املعشؾ٢ َجٌ )اؿٛاسٚاملٓاقؼ١، َٔ إعذادٙ يت١ُٝٓ األَٔ ايٓؿظ٢ 
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 رات ؾشٚمإىل ٚدٛد  ٚتٛصًت ْتا٥ر ايذساط١ ١ املعشؾ١ٝ(.املٛادٗ ايُٓزد١، ايتعضٜض، ايتؿشٜؼ االْؿعاىل،
 األَٔ َكٝاغ ع٢ً ايتذشٜب١ٝ اجملُٛع١ يف سشنًٝا دسدات املعٛقني َتٛططات بني إسضا١ٝ٥ دالي١

 .ايبعذ٣ ايتطبٝل يضاحل تطبٝك٘ بعذ اإلسػادٟ، ثِ ايربْاَر تطبٝل قبٌ ايٓؿظٞ

 املعشيف اإلسػادٟ ايربْاَر ؾعاي١ٝ َعشؾ١ إىل ايذساط١ ٖذؾت (2013دساط١ باـري ايضٖشا٢ْ )
 ايجا١ْٜٛ طالب يذ٣ ايٓؿظٞ باألَٔ اإلسظاغ ٚصٜاد٠ ايٓؿظ١ٝ ايٛسذ٠ ؽؿٝض يف ايظًٛنٞ
 ذساط١اي ٚخًضت ظذ٠ ايجا١ْٜٛ املشس١ً طالب َٔ طايبا 465 َٔذساط١ اي ع١ٓٝ ٚتهْٛت ،ايعادٜني

 األَٔ ٚصٜاد٠ ايتذشٜب١ٝ يًُذُٛع١ ١ٝايٓؿظ ايٛسذ٠ دسد١ ؽؿٝض يف يًربْاَر ؾعاي١ٝ ٚدٛد إىل
 .  يذِٜٗ ايٓؿظٞ

 َعشيف بشْاَر ؾعاي١ٝ َذ٣ ع٢ً ايتعشف ايذساط١ إىل ٖذؾت (:2013دساط١ أْٛس سادح )
 30 مشًت ع١ٓٝ ع٢ً ٚريو ،اـاص١ ايعشٚف رٟٚ املشاٖكني ايٓؿظٞ يذ٣ األَٔ ت١ُٝٓ يف طًٛنٞ
 ايظًٛنٞ املعشيف ايعالدٞ ايربْاَر ٚمت تطبٝل ايٛايذٜٔ فٗٛيٞ املتٛطط١ طالب املشس١ً َٔ طايبا

 ايربْاَر ؾعاي١ٝ إىل أٚعشت ايٓتا٥ر ٚقذ اؿاىل ايباسح أعذاد َٔ ايٓؿظٞ األَٔ ت١ُٝٓ يف
 . ايٓؿظٞ األَٔ ت١ُٝٓ يف ايعالدٞ

 سابعًا: فسٔض انبحج : 

ؤطظات تٛدذ ؾشٚم داي١ إسضا٥ٝا بني َتٛطط٢ ستب دسدات اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ َٔ أطؿاٍ امل -1

 اإلٜٛا١ٝ٥ ؾ٢ ايكٝاغ ايكب٢ً ٚايبعذ٣ ع٢ً َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ ٚأبعادٙ يضاحل ايكٝاغ ايبعذ٣. 
ٍ ال تٛدذ ؾشٚم داي١ إسضا٥ٝا بني َتٛطط٢ ستب دسدات رنٛس ٚإْاخ اجملُٛع١  -2 اإلسػاد١ٜ َٔ أطؿا

كٝاغ األَٔ ١ ؾ٢ ايكٝاغ ايبعذ٣ ع٢ًَ  ٛا٥ٝ  ايٓؿظ٢.  املؤطظات اإلٜ

 : بحجان حايًُا: إرساءاث

 ٜتشذد ايبشح اؿاىل باؿذٚد ايبشج١ٝ االت١ٝ : 

 :منهج البحث -أ
ع٢ً املٓٗر ايتذشٜب٢ املعتُذ ع٢ً ايتضُِٝ ػب٘ ايتذشٜب٢ بٗذف ايتعشف  ٜعتُذ ايبشح اؿاىل

يذ٣ ع١ٓٝ َٔ أطؿاٍ املؤطظات عاي١ٝ بشْاَر َعشؾ٢ طًٛن٢ ؾ٢ ت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢ ع٢ً ؾ

يذ٣  بشحاي ااألَٔ ايٓؿظ٢ ٚاملظتدذّ ؾ٢ ٖزملكٝاغ  َٔ خالٍ ايكٝاغ ايكب٢ً ٚايبعذ٣اإلٜٛا١ٝ٥، ٚريو 

 ( ايتضُِٝ ػب٘ ايتذشٜب٢ يًذساط١ 1اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ، ٜٚٛعح دذٍٚ )
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 (1ردٔل )

 هبحجانتصًيى شبّ انتزسيبٗ ن

زًٕعت ي

 اندزاست
 انعدد

انمياس 

 انمبهٗ
 انًعانزاث

انمياس 

 انبعدٖ

 َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ ايربْاَر اإلسػاد٣ َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ 10 ١اجملُٛع١ اإلسػادٜ

 ع١ٓٝ ايبشح: -ب
 ايع١ٓٝ االطتطالع١ٝ: -1

ٖذؾت ايذساط١ االطتطالع١ٝ إىل إعذاد َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ ألطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ 

( طؿال 38َٗا )ٚايتشكل َٔ ايؼشٚط ايظٝهَٛرت١ٜ ي٘، ٚمت إدشا٤ ايذساط١ االطتطالع١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ قٛا

، ٚنإ َتٛطط إْاخ( 15، )رنٛس( 23ٚطؿ١ً َٔ أطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ مبشانض قاؾع١ املٓٝا، َِٓٗ )

 ١.( ط12ٓ-9ايعُش ايض٢َٓ يًع١ٓٝ )
 ايع١ٓٝ األطاط١ٝ: -2

اختريت ايع١ٓٝ اإلسػاد١ٜ َٔ أطؿاٍ َؤطظ١ ايبٓني ٚايبٓات مبذ١ٜٓ املٓٝا ايزٜٔ مل ٜطبل عًِٝٗ 

َٔ ايٓؿظ٢ عُٔ ع١ٓٝ ايذساط١ االطتطالع١ٝ يغُإ عذّ اْتكاٍ أثش ايتذسٜب ع٢ً َكٝاط٢ َكٝاغ األ

 إْاخ.  (5) رنٛس،( 5( أطؿاٍ، َِٓٗ )10ايذساط١ اؿاي١ٝ، ٚبًؼ عذد األطؿاٍ )
 :  أدٚات ايبشحز. 

 )إعذاد ايباسج١( َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ أطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥. 1

 ٚصـ املكٝاغ: )أ(

بذا٥ٌ  ١ٚعع يًُكٝاغ مخظٚ ( عباس٠ تكٝع ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ35،٢هٕٛ املكٝاغ َٔ عذد )ٜت

ٖٚزا بايٓظب١ يًعباسات  (،1(، ٚأبذا)2ْٚادسا ) (،3ٚأسٝاْا ) (،4غايبا ) (،5يإلداب١ ٢ٖ: دا٥ُا )

ٚأسٝاْا  ،(2غايبا ) (،1املٛدب١ أَا بايٓظب١ يًعباسات ايظايب١ ؾتعهع ٖزٙ ايذسدات نايتاىل: دا٥ُا )

(، ٚتذٍ ايذسد١ املشتؿع١ ع٢ً املكٝاغ ع٢ً استؿاع دسد١ ايؼعٛسباألَٔ 5) (، ٚأبذا4ْٚادسا ) (،3)

 باألَٔ ايٓؿظ٢. ايٓؿظ٢، ٚتذٍ ايذسد١ املٓدؿغ١ ع٢ً املكٝاغ ع٢ً ايذسد١ املٓدؿغ١ يًؼعٛس

 : َا ٜكٝظ٘ املكٝاغ)ب( 

ذ ايشدٛع إىل اطتذابات ع١ٓٝ ايذساط١ مت ؼذٜذ أسبع١ أبعاد أطاط١ٝ ملكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ بع

 االطتطالع١ٝ ٚطبكا يًذساطات ايظابك١ ٚاألطش ايٓعش١ٜ ملٛعٛع االَٔ ايٓؿظ٢ ٢ٖٚ :

ؤًٖأ٘  ت: ٜٚعشف بأْ٘: ػعٛس ايؿشد بأإٔ َأا يذٜأ٘ َأٔ إَهاْٝأات ٚقأذسات ػدضأ١ٝ        ايبعذ األٍٚ: تكبٌ ايزات

 بٗا  ٚاعتضاصٙت٘ بٓؿظ٘ يًكٝاّ بأدا٤ املٗاّ املطًٛب١ َٓ٘ مما ٜؤد٣ إىل صٜاد٠ ثك
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ٜٚعأأشف بأْأأ٘: ػأأعٛس ايؿأأشد عبأأ٘ ملأأٔ سٛيأأ٘ ٚثكتأأ٘ ؾأأِٝٗ ٚسغبتأأ٘ ؾأأ٢        ايبعأأذ ايجأأا٢ْ: تكبأأٌ اآلخأأشٜٔ:  

 َظاعذتِٗ ٚايتعإٚ َعِٗ .
: ٚتعشف بأْٗا: ػعٛس ايؿشد باألَإ ٚاالط٦ُٓإ ايذاخ٢ً ٚايٓاتر عٔ ايبعذ ايجايح: ايطُأ١ْٓٝ ايذاخ١ًٝ

 تعاِْٚٗ ٚتعاطؿِٗ َع٘ ٚسعاٙ مبا نتب٘ اهلل ي٘ ؾ٢ سٝات٘ .سب ٚسعا١ٜ احملٝطني ب٘ ي٘ ٚ

ٚتعشف باْٗا: ثك١ ايؿشد ٚإمياْ٘ بأْ٘ قادس ع٢ً ايتكذّ  ايٓعش٠ اإلجياب١ٝ يًُظتكبٌ: ايبعذ ايشابع:

ٚإٔ َظتكبً٘ طٝهٕٛ أؾغٌ َٔ َاعٝ٘ ٚإٔ يذٜ٘ ايكذس٠ ع٢ً ايتػًب ع٢ً مجٝع  ٚايتؿٛم ؾ٢ سٝات٘،

 أسالَ٘ ٚطُٛسات٘ املظتكب١ًٝ .َٔ أدٌ ؼكٝل  تايضعٛبا

 : اـضا٥ط ايظٝهَٛرت١ٜ يًُكٝاغ)ز( 

 ؿظاب صذم املكٝاغ مت اطتدذاّ ايطشم ايتاي١ٝ :: صذم املكٝاغ( 1)

 :  ايضذم ايعاٖش٣ -أ

 طاتز٠( قهُا َٔ األ14( عباس٠ ع٢ً )60مت عشض َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ ؾ٢ صٛست٘ األٚي١ٝ )

، ثِ سظاب ْظب١ االتؿام يهٌ عباس٠ ٚايت٢ بًػت يضش١ ايٓؿظ١ٝاملتدضضني ؾ٢ فاٍ عًِ ايٓؿع ٚا

 .٢ٖٚ ايٓظب١ ايت٢ اعتُذتٗا ايباسج١ يإلبكا٤ ع٢ً ايعباسات أٚسزؾٗا أٚ تعذًٜٗا%( 85ْظبتٗا أنجش َٔ )

 : صذم احملو -ب

ايع١ٓٝ ع٢ً  مت سظاب ايضذم املشتبط باحملو عٔ طشٜل سظاب َعاٌَ االستباط بني دسدات

اتِٗ ع٢ً َكٝاغ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢ يألطؿاٍ إعذاد أَا٢ْ عبذ املكضٛد، ٚنإ َعاٌَ املكٝاغ ٚدسد

 (. 0.01( ٖٚٛ داٍ عٓذ َظت٣ٛ )0.851االستباط َظاٜٚا )

 :  ثبات املكٝاغ( 2)

مت سظاب ثبات املكٝاغ بطشٜكيت أيؿا نشْٚباخ، ٚإعاد٠ تطبٝل املكٝاغ ؾ٢ صٛست٘ ايٓٗا١ٝ٥ 

.ٚاؾذٍٚ ايتاىل ٜٛعح ثبات املكٝاغ بطشٜكت٢ أيؿا نشْٚباخ، ٚإعاد٠  SPSSع٢ً ايربْاَر االسضا٢٥ 

 تطبٝل املكٝاغ يهٌ بعذ َٔ أبعاد املكٝاغ ٚنزيو يًُكٝاغ نهٌ.
يعايالث انخباث بطسيمتٗ أنفا كسَٔباخ ٔإعادة  (2ردٔل )

 انتطبيك نًمياس األيٍ انُفسٗ

يعايم حباث  األبعاد

 أنفا

 إعادة انتطبيك

 0.89 0.88 تكبٌ ايزات ايبعذ األٍٚ:

 0.86 0.76 ايبعذ ايجا٢ْ: تكبٌ اآلخشٜٔ

 0.94 0.82 ايبعذ ايجايح: ايطُأ١ْٓٝ ايذاخ١ًٝ

 0.93 0.92 ايبعذ ايشابع: ايٓعش٠ اإلجياب١ٝ يًُظتكبٌ
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 0.96 0.95 املكٝاغ نهٌ

ٚمجٝع  ٜتغح َٔ اؾذٍٚ ايظابل إٔ قِٝ َعاَالت ايجبات ألبعاد َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ َشتؿع١،

ٚبايتاىل صالس١ٝ  ( مما ٜؼري إىل إٔ املكٝاغ ٜتُتع بجبات َشتؿع،0.01ٖزٙ ايكِٝ داي١ عٓذ َظت٣ٛ )

 اطتدذاَ٘ َع ع١ٓٝ ايذساط١ .

 :  اإلتظام ايذاخ٢ً يعباست املكٝاغ( 3)

قاَت ايباسج١ عظاب صذم اإلتظام ايذاخ٢ً يعباسات املكٝاغ عظاب َعاٌَ االستباط بني 

( طؿال ٚطؿ١ً َٔ أطؿاٍ 38ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ ٚريو ع٢ً ع١ٓٝ َكذاسٖأأأا )ٕ=  دسد١ نٌ عباس٠

 املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥. ٚأثبتت ايٓتا٥ر ق٠ٛ ٚمتاطو أبعاد املكٝاغ باجملُٛع ايه٢ً ٚؾُٝا بِٝٓٗ .

 ( ٜٛعح ْتا٥ر اإلتظام ايذاخ٢ً يًُكٝاغ:3ٚاؾذٍٚ )

 اث انًمياس يٕضح َتائذ اإلتساق انداخهٗ نعباز ( 3ردٔل )

زلى 

 انعبازة

يعايم االزتباط 

بيٍ انعبازة 

 ٔانًمياس انكهٗ

زلى 

 انعبازة

يعايم االزتباط بيٍ 

 انعبازة 

 ٔانًمياس انكهٗ

3 31239** 39 31335** 
5 31202** 53 31223** 
0 31239** 53 31002** 
3 31255** 55 31222** 
2 31322** 50 31232** 
2 31092** 53 31232** 
2 31323** 52 31393** 
2 31202** 52 31230** 
9 31000** 52 31222** 
33 31203** 52 31239** 
33 31232** 59 31333** 
35 31339** 03 31230** 
30 31022 ** 03 31252** 
33 31203** 05 31222** 
32 31222** 00 31220** 
32 31322** 03 31223** 
32 31022** 02 31232** 
32 31322**   
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 (3133** دالة عند مستوى )
تٛؾش  ٚايتذاْع ايذاخ٢ً يعباسات املكٝاغ ٜتغح َٔ ايٓتا٥ر ايظابك١ يضذم ٚثبات املكٝاغ

ايؼشٚط ايظٝهَٛرت١ٜ ملكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ أطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ ٚصالسٝت٘ ٚإَها١ْٝ 

 .اطتدذاَ٘ ؾ٢ ايذساط١ اؿاي١ٝ 

 : ايضٛس٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًُكٝاغ)د( 

ٖٚهزا مت ايٛصٍٛ إىل ايضٛس٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًُكٝاغ، ٚريو بعذ سزف ايعباسات ايت٢ اتؿل احملهُني 

ٚايعباسات ايػري داي٘ اسضا٥ٝا، ٚتهٕٛ املكٝاغ اؿاىل ؾ٢  ع٢ً عذّ اْتُا٥ٗا يألبعاد ايت٢ ٚععت هلا،

 . ( عباس٠ تٓذسز ؼت أسبع١ أبعاد أطاط35١ٝصٛست٘ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ )

 : عشؾ٢ ايظًٛن٢ايربْاَر امل-2

  :ايربْاَر أٖذاف )أ(
األَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ أؾشاد ايع١ٓٝ ت١ُٝٓ ايؼعٛس بٜٗذف ايربْاَر املكذّ ؾ٢ ايذساط١ اؿاي١ٝ إىل 

ٜٚعترب ايربْاَر  ،املعشؾ٢ ايظًٛن٢ اإلسػاد ؾٓٝات اإلسػاد١ٜ َٔ أطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ باطتدذاّ

ٛس٠ إدشا٤ات ع١ًُٝ ٜكّٛ أؾشاد ايع١ٓٝ اإلسػاد١ٜ بتطبٝكٗا اؿاىل َعذا يتشكٝل أٖذاف ايذساط١ ؾ٢ ص

 ٚايت٢ ميهٔ تًدٝضٗا نُا ٢ًٜ :  خالٍ دًظات ايربْاَر َٔ أدٌ ؼكٝل فُٛع١ َٔ األٖذاف اإلسػاد١ٜ،

 :  اهلذف ايعاّ يًربْاَر  -1

األَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ ع١ٓٝ َٔ أطؿاٍ املؤطظات ت١ُٝٓ ايؼعٛس ب إىل ايربْاَر ٖزا ٜٗذف

 . ملعشؾ٢ ايظًٛن٢باطتدذاّ َباد٤٣ ٚأطع ٚؾٓٝات اإلسػاد ا ا١ٝ٥،اإلٜٛ

 : األٖذاف ايؿشع١ٝ يًربْاَر -2

األٖذاف اإلسػاد١ٜ ايؿشع١ٝ  ؼكٝل فُٛع١ َٔ َٔ البذ اهلذف ايعاّ يًربْاَر ٚيتشكٝل

 بٓٗا١ٜ ايربْاَر ٢ٖٚ نايتاىل :

 ٚؾٓٝات٘ . ًٛن٢املعشؾ٢ ايظ تعشٜـ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ مبؿّٗٛ اإلسػاد (1)

 تعشٜـ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ مبؿّٗٛ األَٔ ايٓؿظ٢ ٚأبعادٙ َٚعاٖشٙ . (2)
ٔ يذ٣ أؾشاد اجملُٛع١ (3) ٙ اآلخشٜ ٔ املؼاعش ػا  اإلسػاد١ٜ. ت١ُٝٓ ايكذس٠ ع٢ً ايتعبري ع
 ت١ُٝٓ تكبٌ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ يزٚاتِٗ ٚيآلخشٜٔ َٔ سٛهلِ نهٌ َتهاٌَ  (4)
 ١ اإلسػاد١ٜ اػاٖات إجياب١ٝ حنٛ رٚاتِٗ .إنظاب أؾشاد اجملُٛع (5)
تعشٜـ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ بطشم َٛاد١ٗ األؾهاس ايظًب١ٝ ٚنٝؿ١ٝ إعاد٠ ايبٓا٤ املعشؾ٢  (6)

 يألؾهاس ايظًب١ٝ ٚإسالٍ األؾهاس اإلجياب١ٝ قًٗا . 
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بٓا٤ املؼاعش (7)  ١ اإلجيابٝ تذسٜب أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ع٢ً طشم ايتؿهري اإلجياب٢ٚ 
 تذسٜب  أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ع٢ً ؾ١ٝٓ ايتشؿٝض ايزات٢ يت١ُٝٓ ثكتِٗ بأْؿظِٗ  (8)
 تذسٜب أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ع٢ً ؾ١ٝٓ اؿذٜح ايزات٢ اإلجياب٢ . (9)
 : اهلذف اإلدشا٢٥ يًربْاَر -3

ٌ اهلذف اإلدشا٢٥ يًربْاَر ؾ٢  كٝاغ األ صٜاد٠ٜتُج   .ايٓؿظ٢ َٔدسدات أؾشاد ايع١ٓٝ اإلسػاد١ٜ ع٢ًَ 

 : ايؿٓٝات املظتدذ١َ ؾ٢ ايربْاَر( ب)

 اعتُذت ايباسج١ ؾ٢ بٓا٥ٗا ؾًظات ايربْاَر ع٢ً عذد َٔ ؾٓٝات اإلسػاد املعشؾ٢ ايظًٛن٢.

: ٚقـ األؾهاس، إبذاٍ األؾهاس، اؿذٜح ايزات٢ ٚتؼٌُ ايؿٓٝات األطاط١ٝ ؾ٢ ٖزا ايربْاَر

 اإلجياب٢، إعاد٠ ايبٓا٤ املعشؾ٢.

: ايتػز١ٜ ايشادع١، طشح املُٝضات ٚايعٝٛب، ايعضـ ات املظاعذ٠ ؾ٢ ٖزا ايربْاَرٚتؼٌُ ايؿٓٝ

 ايز٢ٖٓ، إراب١ ايجًر، ايتهشاس، ايتعاقذ أٚ االتؿام ايظًٛن٢، االقتضاد ايشَض٣.
 :  األطايٝب املظتدذ١َ ؾ٢ تٓؿٝز ايربْاَر )ز(

ّ اؾًظات اؾُاع١ٝ، ٍ األطا اعتُذ ايربْاَر ع٢ً اطتدذا ٔ خال  ايتاي١ٝ: يٝبٚريوَ 

 :  احملاعشات ٚاملٓاقؼات اؾُاع١ٝ (1)
ُٖا أطًٛبإ تشبٜٛإ ٜٗذؾإ إىل تضٜٚذ أؾشاد ايع١ٓٝ باملعًَٛات ايهاؾ١ٝ عٔ اعطشاباتِٗ 

ٚاػاٖاتِٗ ٚطشٜك١ تؿهريِٖ. ٚؼكل احملاعش٠ نؿ١ٝٓ إسػاد١ٜ ؾ٢ اإلسػاد ايٓؿظ٢ اؾُاع٢ ؾ٢ ساالت 

ِٝ ايعٌُ ٚتٛصٜع األدٚاس ٚايشبط بني اؾًظات اإلسػاد١ٜ ٚنزيو اإلبالؽ عٔ ػ٤٢ أٚ تٛعٝح ػ٤٢ َا، ٚتٓع

تًدٝط ْتا٥ر اؾًظ١ اإلسػاد١ٜ. َٚٔ َضاٜاٖا تٛصٌٝ املعًَٛات َٔ املشػذ إىل املظرتػذٜٔ ؾ٢ ٚقت قضري 

ٚبتهًؿ١ َٓدؿغ١ ٚيهٓٗا ال تتٝح ؾشظ يألعغا٤ يالػرتاى ؾ٢ املٓاقؼ١ يزيو ٜؿغٌ اطتدذاّ أطًٛب 

 املٓاقؼ١ َعٗا .

مما طبل تش٣ ايباسج١ إٔ ؾ١ٝٓ احملاعشات ٚاملٓاقؼات ٚاؿٛاس تعتُذ ع٢ً عٓضش ايتعًِ ٚإعاد٠ 

َٔ خالٍ إيكا٤ قاعش٠ َبظط١ ع٢ً األطؿاٍ ٜتدًًٗا ًٜٚٝٗا َٓاقؼات مجاع١ٝ ؽذّ َٛعٛع  ايتعًِ،

بعذ  سٝح إٕ قشاس اؾُاع١ ٚؼح ع٢ً غشغ ايظًٛى ايظًِٝ ْٚبز ايظًٛى غري املشغٛب، ايربْاَر،

 املٓاقؼ١ ٜهٕٛ ي٘ أنرب األثش ؾ٢ تػٝري ايكٛاعذ. ٚيًُٓاقؼ١ ؾٛا٥ذ عذٜذ٠ َٓٗا : 

 . إنظاب األطؿاٍ ايجك١ بايٓؿع ٚايضذم ؾ٢ اؿذٜح 
 . املظاعذ٠ ؾ٢ ايتعبري عٔ ايزات ٚاملؼاعش 
 . املظاعذ٠ ع٢ً إعاد٠ ايتٛاؾل َٔ خالٍ ايتٛصٌ إىل سًٍٛ يًُؼهالت 
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  ٚاإلسػاد .استٛاؤٖا ع٢ً ايكذ٠ٚ ٚايٓضح 
 . ٜٔتٛطٝع اإلطاس االدتُاع٢ يًؿشد ٚتكبٌ اآلخش 
  . دعٌ املظرتػذ ٜؼعش بأْ٘ ٜعط٢ ٚال ٜأخز ؾكط 

 : ؾ٢ ايربْاَر االدٚات ٚايٛطا٥ٌ املظتدذ١َ )د(

 تعترب األدٚات ٚايٛطا٥ٌ ٚاملٛاد ايتع١ًُٝٝ َٔ األَٛس امل١ُٗ ؾ٢ تٓؿٝز ايربْاَر ٚؼكٝل أٖذاؾ٘،

َٚع االَهاْات املتاس١ َٚع ايظُات  ألدٚات ٚايٛطا٥ٌ َع ايػشض َٔ اطتدذاَٗا،ٚجيب إٔ تتٓاطب ٖزٙ ا

ٚإٔ تشتبط بب٦ٝتِٗ ٚإٔ تظتجري اٖتُاَِٗ  ايٓؿظ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالْؿعاي١ٝ ٚاملعشؾ١ٝ الؾشاد ايع١ٓٝ،

ؾشاد ٚتضٜذ َٔ سغبتِٗ ٚداؾعٝتِٗ يالطتُشاس ؾ٢ ايربْاَر، ٚإٔ تظتدذّ ؾ٢ َٛاععٗا املٓاطب١ بايٓظب١ أل

ايع١ٓٝ اإلسػاد١ٜ َٔ أطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥. ٚقذ اختًؿت ايٛطا٥ٌ املظتدذ١َ ؾ٢ ايربْاَر اإلسػاد٣ 

 :َٚٔ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ مبا خيذّ األٖذاف اإلدشا١ٝ٥ يًربْاَر،

 دٗاص نُبٝٛتش يعشض ايعشٚض ايتكذمي١ٝ ملٛعٛع اؾًظات ٚأؾالّ ايؿٝذٜٛ . (1)
 ايظبٛس٠ ٚاألقالّ امل١ًْٛ . (2)
 ٚأيٛإ يًشطِ .أٚسام  (3)
 ٚايٛادبات املٓضي١ٝ . منارز ايتكِٝٝ اي٢َٛٝ، (4)
 قضط ٚبطاقات ١ًَْٛ . (5)
 قؿضات  (6)

 : تتِ ع١ًُٝ تكِٝٝ ايربْاَر َٔ خالٍ عذ٠ َشاسٌ ٢ٖ : تكِٝٝ ايربْاَر)ٖأ( 

ٚسشصت  ٜعذ تكِٝٝ ايربْاَر ع١ًُٝ ػا١ًَ َٚظتُش٠ تٗذف إىل ؼذٜذ َا مت ؼكٝك٘ َٔ أٖذاف،

تكِٝٝ ايربْاَر بضٛس٠ َٛعٛع١ٝ ٚدقٝك١ َٚظتُش٠ َٔ أدٌ اؿهِ ع٢ً َذ٣ ؾعاي١ٝ  ايباسج١ ع٢ً عشٚس٠

 -ايربْاَر ؾ٢ ؼكٝل أٖذاؾ٘ ٚنزيو ايتعشف ع٢ً َا ٚصٌ إيٝ٘ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ )ايزنٛس

 ٚمت إتباع اإلدشا٤ات اآلت١ٝ ؾ٢ تكِٝٝ ايربْاَر:  َٔ ؼظٔ ٚتكذّ، اإلْاخ(

 : ايتكِٝٝ ايكب٢ً (1)
األَٔ ايٓؿظ٢ ع٢ً أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ قبٌ بذا١ٜ ايربْاَر   جٌ ؾ٢ تطبٝل َكٝاغٜٚتُ

 األَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١ .ب يتشذٜذ َظت٣ٛ ايؼعٛس
 ايته٢ٜٓٛ( : –)ايبٓا٢٥ ايتكِٝٝ( 2)

ٜٚتُجٌ ؾ٢ تكِٝٝ ايربْاَر أثٓا٤ تٓؿٝزٙ َٔ خالٍ ؼذٜذ َذ٣ جناح دًظات ايربْاَر ؾ٢ ؼكٝل 

َٚذ٣  ٚتؿاعًِٗ أثٓا٤ اؾًظات، اإلْاخ( –َٚذ٣ اطتذاب١ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ )ايزنٛس  ؾٗا،أٖذا
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ٚتعبريِٖ عٔ َذ٣ اطتؿادتِٗ َٔ سغٛس اؾًظات ؾ٢ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ  ايتشظٔ ايز٣ ٜطشأ ع٢ً طًٛنٝاتِٗ،

 .ايبٓا٢٥ ؾًظات ايربْاَر 
 : ٚقذ مت َٔ خالٍ : ايتكِٝٝ ايٓٗا٢٥ (3)
ِٝٝ أؾش  ( أ) ِٝٝ ايربْاَر" َٔتك ربْاَر مب٤ٌ اطتُاس٠ "تك ذ٣  اد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ًي قٛف ع٢ًَ  إعذاد ايباسج١ يًٛ

ر، ٔ دًظات ايربَْا ِ ع  َٔ اؿغٛس .  َٚذ٣ اطتؿادتِٗ سعاٖ
األَٔ ايٓؿظ٢ ع٢ً أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ،َٚكاس١ْ دسدات أؾشاد ايع١ٓٝ عًٝ٘  تطبٝل َكٝاغ  ( ب)

 قبٌ ٚبعذ ايربْاَر .
 :  األطايٝب اإلسضا١ٝ٥ املظتدذ١َ ؾ٢ ايبشحد.

 : SPSSمت اطتدذاّ األطايٝب اإلسضا١ٝ٥ ايتاي١ٝ باطتدذاّ ايربْاَر اإلسضا٢٥ 
يًتشكل َٔ صأش١ ايؿأشٚم بأني َتٛطأط٢ ستأب دسدأات أؾأشاد          Wilcoxon, testاختباس ًٜٚهٛنظٕٛ .1

 ايٓؿظ٢ ٚأبعادٙ.اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ؾ٢ ايكٝاطني ايكب٢ً ٚايبعذ٣، ع٢ً َكٝاغ األَٔ 
اختباس َإ ٜٚت٢ٓ يًتشكل َٔ صش١ ايؿشٚم بني َتٛطط٢ ستأب دسدأات أؾأشاد اجملُٛعأ١ اإلسػأاد١ٜ َأٔ        .2

 ايزنٛس ٚاإلْاخ ؾ٢ ايكٝاطني ايكب٢ً ٚايبعذ٣ .
اختباس ت يًتشكل َٔ صش١ ايؿشٚم بني َتٛطط٢ دسدات أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػا١ٜ ؾ٢ ايكٝاطني ايكب٢ً  .3

ألَٔ ايٓؿظ٢ ٚأبعادٙ، ٚنزيو يًتشكأل َأٔ صأش١ ايؿأشٚم بأني َتٛطأط٢ دسدأات        ٚايبعذ٣ ع٢ً َكٝاغ ا

 أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ رنٛسا ٚإْاثا ؾ٢ ايكٝاطني ايكب٢ً ٚايبعذ٣ ملكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ .

 تاسعًا: َتائذ انبحج ٔتفسيسْا :

ُٛع١ اإلسػاد١ٜ : ْٚض٘ "تٛدذ ؾشٚم داي١ اسضا٥ٝا بني َتٛطط٢ ستب دسدات اجمل ٍْٚتا٥ر ايؿشض األ . أ

ؾ٢ ايكٝاطني ايكب٢ً ٚايبعذ٣ ع٢ً َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ ٚأبعادٙ يضاحل ايكٝاغ ايبعذ٣". ٚيًتشكل َٔ 

 Wilcoxon matched – paires -صش١ ٖزا ايؿشض مت اطتدذّ اختٝاس ًٜٚهٛنظٕٛ 
signed ranks test  ٍؿظاب ايؿشٚم بني َتٛططٞ ستب دسدات اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ َٔ أطؿا 

املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ ؾ٢ ايكٝاغ ايكب٢ً ٚايبعذ٣ ع٢ً َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ ثِ اتبعت٘ ايباسج١ 

ٚاؾذٍٚ ايتايٞ ٜٛعح قِٝ اختباس ًٜٚهٛنظٕٛ ٚاختباس)ت(  ،باطتدذاّ استباس )ت( ملا ي٘ َٔ ق٠ٛ أنرب

 ١. ٚداليتِٗ بني ايكٝاطني ايكبًٞ ٚايبعذٟ ملكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ اجملُٛع١ ايتذشٜبٝ
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 ( 4ردٔل )

انفسٔق بيٍ يتٕسطاث زتب اندزراث ٔيتٕسطاث انًزًٕعت االزشاديت 

عهٗ يمياس األيٍ انُفسٗ ٔأبعادِ في انمياسيٍ انمبهي 

 . 11ٔانبعدٖ ٌ=
 األبعاد

 يزًٕع انستب يتٕسط انستب
 Zليًت 

 ٔدالنتٓا
يتٕسطاث 

دزراث 

 االشٔاد

االَحسافاث 

انًعيازيت 

 نالشٔاد

ليًت 

اختباز 

 )ث(
 انًٕربت انسانبت انًٕربت انسانبت

 **331952 01993 3012333 **51232_ 22133 3133 2123 3133 تقبل الذات
 **31232 0132 321333 **5122- 22133 3133 2123 3133 تقبل االخرين
الطمأنينة 
 الداخمية

3133 2123 3133 22133 _51252** 3312333 01232 91332** 

النظرة 
االيجابية 

 مستقبللم

3133 2123 3133 22133 _51233** 3013333 
31222 91525** 

األمن 
 النفسى

)الدرجة 
 الكمية(

3133 2123 3133 22133 _51232** 301333 331252 331292** 

جنذ إ ٖٓاى ؾشٚقا داي١ اسضا٥ٝا بني ايكٝاطني ايكب٢ً  ٍٚٚبايٓعش إىل ْتٝذ١ ايؿشض األ

أبعادٙ املدتًؿ١ الؾشاد اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ ;يضاحل ايكٝاغ ايبعذ٣ ٚايبعذ٣ ع٢ً َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ ٚ

 ،نُا إٔ ايربْاَر اإلسػاد٣ نُتػري َظتكٌ ٜتُتع عذِ تأثري "نبري" ؾ٢ املتػري ايتابع ٖٚٛ "األَٔ ايٓؿظ٢" 

ٚمما ػذس اإلػاس٠ إيٝ٘ إٔ دساطات طابك١ عشب١ٝ ٚأدٓب١ٝ طبل إٔ تٛصًت إىل َا تٛصًت إيٝ٘ 

اؿاي١ٝ غضٛظ ؾعاي١ٝ ايرباَر ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿظ١ٝ أٚ ايرباَر ايتذسٜب١ٝ يت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايذساط١ 

(، 2005(، دساط١ قاطِ قُذ داطِ ٚآخشٕٚ، )2004ايٓؿظ٢ َٚٓٗا دساط١ أمحذ ساؾغ ٚفذ٣ قُٛد )

( 2013) ( دساط١ باـري ايضٖشا2012٢ْ(، حي٢ٝ قُٛد ايٓذاس )2009دساط١ خٓظا٤ عبذ ايشاصم عبذ )

 ,Dollardٚدساط١ دٚالسDavis,P.& Cummings,M(2009) ٚدساط١ دٜؿٝض ٚنُٝٓر 
M.,(2012) بًٝرت ، ٚدساط١Bulter (2001) . 

نُا اتظكت ْتا٥ر ايذساط١ اؿاي١ٝ َع ْتا٥ر بعض ايذساطات ايت٢ أنذت ع٢ً ؾعاي١ٝ بعض 

طؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ أٚ األطؿاٍ ايرباَر اإلسػاد١ٜ ؾ٢ ت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ ع١ٓٝ َٔ أ

(، دساط١ 2010(، دساط١ ي٢ٜٓٛ عبذ ايًطٝـ )2007احملشَٚني َٔ أسذ األبٜٛٔ َجٌ دساط١ إبشاِٖٝ قُذ )

  Ivanova,Alexandra ,S.(2006)ٚدساط١ اٜؿاْٛؾا (2013) أْٛس سادح
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 ٚاعش١ بذسد١ تأثشٚا قذ ايتذشٜب١ٝ اجملُٛع١ أؾشاد إٔ ع٤ٛ يف ريو تؿظري ٚميهٔ
 اؾًظات يف أؾشاد ايع١ٓٝ ٕ إيتضاّأٚ ٢،ايٓؿظ األَٔ ت١ُٝٓ ٖذؾ٘ نإ ايزٟ بايربْاَر اإلسػادٟ

 بعٛاٌَ االستباط رات تٛعٝح املؿاِٖٝ يف ؾعاي١ٝ رات ناْت بايربْاَر تٓؿٝزٖا مت اييت اإلسػاد١ٜ
 ايٓؿظٞ األَٔايؼعٛس ب تُٓٞ اييت جياب١ٝاإل االػاٖات ٚتهٜٛٔ ،ٚتعضٜضٙ ايٓؿظٞ األَٔ

 ٚايؿٓٝات األطايٝب ؾٝ٘ ٚظؿتسٝح  سػاد املعشؾ٢ ايظًٛن٢اإل َٔ َظتُذ اؿايٞ ؾايربْاَر
 مجاع١ٝ إسػاد١ٜ دًظات يف صٛس٠ تكذّ َٚتها١ًَ َرتابط١ َٓع١َٛ ػهٌ يف املتٓٛع١ اإلسػاد١ٜ

 ع٤ٛ يف ٚقذَت َتتابع، دذٍٚ صَين ٚؾل ٚإدشا٤اتٗا ٚخرباتٗا ٚأْؼطتٗا َشاسًٗا تٓظٝل مت
 اإلجياب١ٝ، املؼاسن١ اإلسػاد١ٜ ألعغا٤ اجملُٛع١ أتاح آَٔ ادتُاعٞ ْؿظٞ ٚدٛ إسػاد١ٜ ق١عال

يذ٣ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ َٔ أطؿاٍ املؤطظات ت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢  بٗذف املجُش ٚايتؿاعٌ

يزا مت  ١ٜاإلسػاد املعاؾ١ ٚتكتغٞ َشنب١ يهٕٛ ٖزٙ ايؿ١٦ تعا٢ْ َٔ َؼاعش ْٚعًشا اإلٜٛا١ٝ٥،

 ٚتذاخٌ أطبابٗا تعكذ ع٢ً َٛاد١ٗ قادًسا ٜٚهٕٛ ٖزٙ املؼاعش سكٝك١ ٜٓاطب اطتدذاّ أطًٛب
ٛي١ األنجش أ١ُٖٝ، ؾ٢ٗ سًك١ ايٛصٌ بني  ايطؿٛي١ املتأخش٠ ٚايت٢ تعذ املشس١ً َشس١ً يف ٚغاص١ ايطؿ

زٙ املشس١ً تضـ األطؿاٍ ؾ٢ٖ  ػؿٌ ايهجريٕٚ عٓٗا سٝحٜ  ٚايت٢ٜ  ك١  ، مبذُٛ ٚاملشٖا جٌ طشع١ املًٌ ع١َٓٝ  ع١ خضا٥طَ 

 ٚاالْطالم. ٚايشغب١ ؾ٢ اؿشن١ ٚايتُشد ع٢ً ايكٝٛد،

ٚتعذ اؾًظات األٚىل ايت٢ مت تٛعٝح ٚتعشٜـ األؾشاد بطبٝع١ َتػري ايذساط١ )األَٔ ايٓؿظ٢ 

ٚأبعادٙ َٚعاٖشٙ( ثِ تذٜٚٔ نٌ ؾشد ؾ٢ اجملُٛع١ ملا ٜع٢ٓ ي٘ َضطًح )االَٔ ايٓؿظ٢(، ثِ طشد َٛاقـ 

سٝات١ٝ ػعشٚا ؾٝٗا أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ باألَٔ ايٓؿظ٢ هلا أنرب االثش ؾ٢ جناح ايربْاَر االسػاد٣ 

 يؼعٛس األؾشاد با١ُٖٝ ٖزا املتػري بايٓظب١ هلِ ٚاثشٙ ؾ٢ سٝاتِٗ .

 ؾُٔ عُٔ ايتعشٜؿات ايت٢ بشصت أثٓا٤ اؾًظ١ َجال:

ملا  –ملا اعٌُ ػ٤٢ ٜؿشح اي٢ً سٛيٝ٘  –د٠ ايظعا –ايجك١ بايٓؿع  –اسع باالَإ  :االَٔ ايٓؿظ٢

ملا اخت٢  –ملا انٕٛ ٚطط اخٛات٢  –عٓذَا انٕٛ َع َاَا  -َظاعذ٠ االخشٜٔ  –انٕٛ َع اي٢ً اْا باسبِٗ 

 تٝذ٢ تضٚس٢ْ 

ٜٚعذ عشض األبعاد احملذد٠ يًربْاَر ي٘ أثشٙ ؾ٢ ؾعاي١ٝ املؼاسن١ ٚتٛعٝح أ١ُٖٝ ايربْاَر ألؾشاد 

 –أتكبٌ َٔ سٛىل )اآلخشٜٔ( –َٔ اْ٘ طٝذعًِٗ ٜكَٕٛٛ بهال َٔ )أتكبٌ ْؿظ٢ )رات٢(  اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ

 أْعش إىل املظتكبٌ بٓعش٠ إجياب١ٝ. –أػعش بايطُا١ْٓٝ ايذاخ١ًٝ 

صش١ٝ  ٚادتُاع١ٝ ْؿظ١ٝ أدٛا٤ تٛؾري يف اؾُاع١ٝ ٚاملٓاقؼات احملاعشات طاُٖت نُا

ع٢ً  ٚقذستِٗ بأْؿظِٗ ثكتِٗ ٚاصدادت أؾهاسِٖٚ َٚؼاعشِٖ رٚاتِٗ عٔ األعغا٤ خالهلا َٔ عَبش
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 ٚتبادٍ يًُٓاقؼات نإ نُا َعِٗ، ٚايتعاطـ ٚايتعإٚ ٚاآلخشٜٔ رٚاتِٗ ٚؾِٗ اإلجيابٞ ايتٛاصٌ
ًٝا أثًشا اآلسا٤  ايظًب١ٝ ٚاملؼاعش األؾهاس تعذٌٜ يف طاُٖت َٚٗاسات َعاسف ٚأؾهاس انتظاب يف إجياب

جياب١ٝ ٜٚعذ ْؼاط ايتكِٝٝ ايزات٢ ٚؼذٜذ ْكاط ايك٠ٛ ٚايغعـ اآلخشٜٔ إىل أؾهاس إ ٚحنٛ ايزات حنٛ

يذ٣ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ٚنزيو )يعب١ املشأ٠( َٔ أِٖ األْؼط١ ايت٢ عرب ؾٝٗا أؾشاد اجملُٛع١ 

 اإلسػاد١ٜ عُا بذاخًِٗ َٔ َؼاعش حنٛ رٚاتِٗ.

اب١ٝ أثشا نبريا ؾ٢ جناح األؾهاس ايظًب١ٝ "ٚاطتبذاهلا بأؾهاس إجي إبذاٍٚنإ الطتدذاّ ؾ١ٝٓ "

ايربْاَر سٝح عرب أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ عٔ األؾهاس ايت٢ تذٚس ؾ٢ أراِْٗ بأطتُشاس َجٌ "أػعش أ٢ْٓ 

َهشٚٙ"، "مجٝع ايٓاغ ٜٓعشٕٚ إىل ْعش٠ ط١٦ٝ"، "أسغب ؾ٢ املٛت"، "أْا ؾاػٌ ٚال اطتطٝع ايكشا٠٤ 

ب١ٝ ٚعٓٝؿ١ ٚايهٌ ٜتذٓب٢ٓ"، ٚساٚيت ايباسج١ تذسٜب ٚايهتاب١"، "يٝع يذ٣ أٌَ ؾ٢ املظتكبٌ"، "أْا عض

أؾشاد اجملُٛع١ ع٢ً طشٜك١ "قـ" ٚأعذ ايتؿظري بؼهٌ إجياب٢ ٚنزيو بٓا٤ املؼاعش اإلجياب١ٝ يذِٜٗ عٔ 

أْا أػعش  –أْا ٚاثل ؾ٢ قذست٢ ع٢ً  –أْا اطتطٝع  –طشٜل تهشاس بعض ايعباسات اإلجياب١ٝ َجٌ "أْا قادس 

 ا نإ ي٘ أثشٙ ايؿعاٍ ؾ٢ جناح ايربْاَر ......( مم-بايظعاد٠ 

ٚتهاًَت ؾٓٝت٢ ايتعضٜض ٚايتػز١ٜ ايشادع١ ؾ٢ صٜاد٠ داؾع١ٝ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ يًتذاٚب 

ٖٚٛ َا طبل إٔ أنذ  ٚايتعاٌَ اإلجياب٢ َع أْؼط١ ايربْاَر ٚإقباهلِ ع٢ً تٓؿٝز ٚادباتِٗ املٓضي١ٝ،

(، اطهاست٢ ٚدٛصَإ 18: 1999أمحذ ) ؾاعًٝت٘ دساطات طابك١ َجٌ دساط١ مسٝش١

Escarti&Guzman  (1999) .تك١ٜٛ ع٢ً يٝعٌُ َتعذد٠ بأػهاٍ ايتعضٜض ؾ١ٝٓ ٚقذ اُطتدذَت 
 ٚايتذسب تعًُٗا مت اييت ٚايتظاَح باالتضإ املتظ١ُ اؾذٜذ٠ املُاسطات ايظًٛن١ٝ ٚتجبٝت ٚتذعِٝ

 " اجملُٛع١ قبٌ أعغا٤ َٔ ٚمماسطاتٗا عًٝٗا

و ايتٛظٝـ اؾٝذ يألْؼط١ ٖٚٛ أَش مل ٜكٌ ؾ٢ أُٖٝت٘ عٔ أ٣ َٔ ايؿٓٝات ٜغاف إىل ري

( إىل ؾاع١ًٝ 2003ريو إٔ ؽطٝط األْؼط١ مت ع٢ً أطع ع١ًُٝ َك١ٓٓ نُا أػاس ٚا٥ٌ سظني ) ايتذشٜب١ٝ،

 األْؼط١ ايتعا١ْٝٚ ؾ٢ ت١ُٝٓ ؾاع١ًٝ ايزات.

 َٔ ايهجري ت١ُٝٓ يف ِأؾادٖ قذ ايذساط١ ع١ٓٝ ع٢ً ايربْاَر تطبٝل إٔ إىل ٜؼري ٚريو
 عٔ باؿذٜح الؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ايؿشص١ أتاح قذ أْ٘ ٚخاص١ ايٓؿظٞ، دٛاْب األَٔ

 ٜعٝؼْٛٗا; اييت ايضعب١ يًعشٚف ايتشذٟ نٝؿ١ٝ ع٢ً ٚنزيو تذسٜبِٗ تٛادِٗٗ، اييت املعٝكات
 اؿٝا٠ َعامل تٛعٝح خالٍ َٔ ايكًل ايٓاتر عٔ اْؿضاهلِ عٔ أطشِٖ َٔ اؿذ ع٢ً طاعذِٖ مما

 ٚنزيو أؾغٌ، سٝا٠ إىل يًٛصٍٛ ايضشٝش١ أدٌ احملاٚالت َٔ ايتٛاصٌ; ٚنٝؿ١ٝ املظتكب١ًٝ،
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 يًعشٚف ٚايتشذٟ ايٓؿظٞ، باألَٔ املشتبط اإلجيابٞ ت١ُٝٓ ايتؿهري ع٢ً املطبل ايربْاَر طاعذِٖ
 ايذاخ١ًٝ . ٚايعشٚف اـاسد١ٝ، ايب١٦ٝ

 اؾٛايٓؿظٞ ٚتٛؾري ٚاملؼاسن١ االدتُاعٞ ؿاعٌيًت ؾشظ َٔ ايربْاَر قذَ٘ َا إىل إعاؾ١
 ٚايؼعٛس باالْتُا٤ اإلسػاد١ٜ ايع١ًُٝ ع٢ً اإلقباٍ اإلسػاد١ٜ اجملُٛع١ ألعغا٤ طٌٗ ٚايزٟ اآلَٔ

 ٚتطبٝل َعاسف ٚمماسط١ ٚانتظاب تعًِ يف ٚاملؼاسن١ املتبادٍ ٚايتأثري ٚايتأثش املتبادي١ ٚايجك١
 اآلخشٜٔ . ٚحنٛ ايزات ايظًب١ٝ حنٛ ٚاملؼاعش األؾهاس ٌٜتعذ يف طاُٖت دذٜذ٠ ٚخربات َٚٗاسات

: ْٚض٘ :"ال تٛدذ ؾشٚم داي١ اسضا٥ٝا بني َتٛطط٢ ستب دسدات رنٛس ٚإْاخ  جا٢ْْتا٥ر ايؿشض ايب. 

 اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ؾ٢ ايكٝاطني ايكب٢ً ٚايبعذ٣ ع٢ً َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢". 

 :َإ ٜٚت٢ٓ ٚيًتشكل َٔ صش١ ٖزا ايؿشض مت اطتدذاّ اختباس
  Mann-Whitny rank –sum test  ؿظاب ايؿشٚم بني َتٛطط٢ ستب ايذسدات

ايزنٛس ٚاإلْاخ ثِ أتبعت٘ ايباسج١ باطتداّ اختباس ت ؿظاب ايؿشٚم بني َتٛطط٢ دسدات ايزنٛس 

ٚاإلْاخ َٔ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ع٢ً أبعاد َكٝاغ قًل االْؿضاٍ ٚاألَٔ ايٓؿظ٢ ؾ٢ ايكٝاغ 

 عذ٣، ٚاؾذٍٚ ايتاىل ٜٛعح ايٓتا٥ر ايت٢ مت اؿضٍٛ عًٝٗا عٓذ َعاؾ١ ايؿشض اسضا٥ٝا.ايب

 (5ردٔل )-أٔال

راث ( ٔدالنتٓا نهفسق بيٍ يتٕسطي زتب دزUيٕضح ليًت )

(يٍ أفساد انًزًٕعت االزشاديت 5( ٔاالَاث )ٌ=5انركٕز )ٌ= 

 عهٗ يمياس األيٍ انُفسٗ في انمياس انبعدٖ

 األبعاد
ليًت  يزًٕع انستب تبيتٕسط انس

U 
يستٕٖ 

 إَاث ذكٕز إَاث ذكٕز اندالنت

 31332 2133 02133 53133 2133 3133 األمن النفسى
 غير دالة

 ( 5ردٔل ) -حاَيا

ٍ يتٕسطي زتب دزراث انركٕز ( ٔدالنتٓا نهفسق بيTيٕضح ليًت )

(يٍ أفساد انًزًٕعت االزشاديت عهٗ 5( ٔاالَاث )ٌ= 5)ٌ= 

 . انُفسٗ ٔابعادِ في انمياس انبعدٖيمياس األيٍ 

 األبعاد

ليًت  اإلَاث انركٕز

T 
يستٕٖ 

اندالن

 ة
 ع و ع و

 31023 31230 01222 3021533 21239 303133 ىاألمن النفس
 غير دالة

ٟ الؾشاد اجملُٛع١ اس )ع( االحنشاف املٝع تٛططات أؾشاد اجملُٛع١ االسػاد١ٜ،ٚ   .االسػادٟ سٝح )ّ(َ 
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ٍٚ ايظابك١ عذّ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ اسضا١ٝ٥ بني َتٛطط٢ ستب دسدات ٜتغح َٔ اؾذا

ايضػش٣  (Uايزنٛس ٚاإلْاخ َٔ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ ؾ٢ َكٝاغ األَٔ ايٓؿظ٢ ،سٝح تشاٚست ق١ُٝ )

( U( َٚٔ ثِ ؾإٕ ق١ُٝ )0.05( اؾذٚي١ٝ عٓذ َظت٣ٛ دالي١ )Uاحملظٛب١ ،٢ٖٚ مجٝعٗا انرب َٔ قِٝ )

ّ باختالفاحملظٛب١ غ ّ اختالف ؾعاي١ٝ ايربْاَر اإلسػاد٣ املظتدذ ٍ ع٢ً عذ ذ  اؾٓع . ري داي١ اسضا٥ٝا ، مماٜ 

ٚميهٔ تؿظري ٖزٙ ايٓتٝذ١ بإٔ ايربْاَر اإلسػاد٣ قذ قذّ بضٛس٠ َتهاؾ١٦ يهال َٔ ايزنٛس 

قتٜٛات  مبع٢ٓ إٔ ايٓؿظ٢ يذِٜٗ، ت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔٚاإلْاخ َٔ أؾشاد املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ بٗذف 

ٚاْؼط١ اؾًظات ٚايتذسٜبات َٓاطب١ يًذٓظني ٜٚتُجٌ ريو ؾ٢ : تكذِٜ ايٛادبات املٓضي١ٝ ٚاألْؼط١ 

 داخٌ اؾًظات يهٌ َٔ ايزنٛس ٚاإلْاخ عٔ : 

ٚقذ ٜشدع عذّ اختالف ؾاع١ًٝ ايربْاَر بني ايزنٛس ٚاإلْاخ َٔ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ إىل 

يًشذٜح عش١ٜ ٚخاص١ أثٓا٤ دًظات تؿشٜؼ املؼاعش ٚغريٖا ْعشا أْ٘ مت إعطا٤ ايؿشص١ يهٌ َِٓٗ 

يًؿضٌ بني اؾٓظني أثٓا٤ تطبٝل ايربْاَر طبكا يشغب١ اؾٗاص اإلداس٣ املظ٦ٍٛ عٔ َؤطظ١ ايبٓني ٚايبٓات 

 سٝح طاِٖ ريو ؾ٢ ايتعبري عش١ٜ دٕٚ خذٌ ٚنزيو ايتؿاعٌ ؾ٢ األيعاب ٚيعب األدٚاس دٕٚ إسشاز 

ؼط١ ايربْاَر بضٛس٠ َتهاؾ١٦ بني ايزنٛس ٚاإلْاخ ٚخاص١ اؾًظات ايتذسٜب١ٝ ٚنزيو مماسط١ أْ

 ٚإتاس١ ايؿشص١ يًذُٝع يًتعبريعٔ أؾهاسٙ بضٛس٠ يؿع١ٝ مما طاِٖ ؾ٢ ت١ُٝٓ ايؼعٛس باألَٔ ايٓؿظ٢

ٚاؿش١ٜ  االْؿعاي١ٝ ايطُأ١ْٓٝ تأثريMulyadi, 2010 ًَٝٝادٟ  سٝح أنذت دساط١

 ايٓؿظ١ٝ اؿش١ٜ إ اىل ايذساط١ ٚتٛصًتيذ٣ َشس١ً ايطؿٛي١ املتأخش٠  االبذاع ايًؿعٞ يف ايٓؿظ١ٝ
 ايطالب تًك٢ ؾهًُا، املٓضيٞ ايتعًِٝ يطالب ايًؿعٞ االبذاع ع٢ً ٜؤثشإ االْؿعاي١ٝ ٚايطُأ١ْٓٝ

، ٚاملعًُني ،االطش تكذِٜ ٚإ يالبذاع اظٗاسِٖ استؿع نًُا ٚايطُأ١ْٓٝ ٚاالَٔ اؿش١ٜ َٔ َضٜذا

  (Mulyadi,2010 . p74). ٚاؿش١ٜ باالَٔ ايؼعٛس ؾٝبٓا٤ يًطايب ظاعذ٠امل ٚاجملتُعات

 نُا ٜشدع عذّ اختالف ؾاع١ًٝ ايربْاَر بني ايزنٛس ٚاإلْاخ َٔ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ إىل أْ٘

سٚع٢ َٓاطب١ أْؼط١ ايربْاَر يألبعاد املدتًؿ١ يألَٔ ايٓؿظ٢ يهال َٔ ايزنٛس ٚاإلْاخ ٚايت٢ تتعًل بتكبٌ 

يطؿٌ يزات٘ أٚ يآلخشٜٔ مما ٜظاِٖ ؾ٢ ػعٛسٙ بايطُأ١ْٓٝ ايذاخ١ًٝ ٚايٓعش٠ اإلجياب١ٝ يًُظتكبٌ ٚقذ ا

طاُٖت دًظات ايربْاَر بؼهٌ نبري ؾ٢ إسذاخ ت١ُٝٓ ايؼعٛس بايزات ٚباآلخشٜٔ َٔ خالٍ أْؼط١ طشح 

ٚنزيو ايؼعٛس املُٝضات ٚايعٝٛب ٚنزيو ايؼعٛس بايشعا ٚايتذسٜب ع٢ً َٗاسات ايتٛاصٌ االدتُاع٢ ،

بايطُأ١ْٓٝ ايذاخ١ًٝ ٚايٓعش٠ اإلجياب١ٝ يًُظتكبٌ َٔ خالٍ ايتذسٜب ع٢ً َٗاس٠ ايتدطٝط ٚعشٚس٠ 

 ؼذٜذ األٖذاف ؾ٢ اؿٝا٠ يهال َٔ ايزنٛس ٚاإلْاخ .
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باإلعاؾ١ إىل اؿشظ َٓز بذا١ٜ دًظات ايربْاَر ٚست٢ اْتٗا٥ٗا ع٢ً إقا١َ عالق١ إسػاد١ٜ َع 

ع٢ً ايتكبٌ ٚايتكذٜش ٚاالسرتاّ ٚاالٖتُاّ ٚعذّ ايتُٝٝض بِٝٓٗ أٚ ايتؿشق١ إمنا ايزنٛس ٚاإلْاخ قا١ُ٥ 

ٚاطتدذاّ عباسات ايؼهش  نإ اؿشظ ع٢ً اؿٝاد١ٜ ؾ٢ املعا١ًَ ٚقاٚي١ نظب ثك١ نال َُٓٗا،

اإلْاخ(  -ٚاالطتشظإ ٚايجٓا٤ َٔ سني آلخش َع نٌ تكذّ حيشصٙ أؾشاد اجملُٛع١ اإلسػاد١ٜ )ايزنٛس

ٚإتاس١ ايؿشص١  ِ دا٥ُا يٛ ؾؼًٛا ؾ٢ أدا٤ ايؿعٌ املطًٛب ٚإتاس١ ايؿشص١ يًُشاٚي١ َش٠ أخش٣،ٚتؼذٝعٗ

ٚاتِٗ ِ يز تكبًٗ  ِٚ ُٝل ؾُٗٗ ٚاملضاسس١ ايت٢ أدت إىل تع ٚاملهاػؿ١  ِ عش١ٜ  ٔ أؾهاسٖ ِ يًتعبري ع  ٚاآلخشٜٔ. هل

 عاشسًا: تٕصياث انبحج: 

 :ًٜٞ مبا ايباسج١ صٞتٛ ،إيٝ٘ ايبشح اؿاىل ع٢ً ع٤ٛ ايٓتا٥ر ايت٢ تٛصٌ
تطٜٛش ايعٌُ داخٌ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ عأٔ طشٜأل تأذسٜب األخضأا٥ٝني االدتُأاعٝني ٚايٓؿظأٝني بٗأا         .1

ٚصٜاد٠ َعأشؾتِٗ بأايرباَر اإلمنا٥ٝأ١ ٚايعالدٝأ١ ٚاإلسػأاد١ٜ ايتأ٢ تظأاِٖ ؾأ٢ تطأٜٛش ػدضأ١ٝ طؿأٌ            

 املؤطظ١ اإلٜٛا١ٝ٥ .

تظاعذ  قذ ٚاييت , َتؿاٚت١ ص١َٝٓ ؾرتات ٍخال ايٓؿظٞ ٚاألَٔ ايكًل َظت٣ٛ بكٝاغ االٖتُاّ .2

 . ايٓؿظ١ٝ ألطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥  ايضش١ طال١َ َٔ ايتأنذ يف ْتا٥ذٗا
 ألطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ .  ٚايضش١ٝ ايٓؿظ١ٝ اـذَات تكذِٜ ع٢ً ايعٌُ  .3
 ْؼش ايرباَر اإلسػاد١ٜ ٚتٛؾريٖا يًعاًَني ؾ٢ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ .  .4
االخضأأا٥ٝني االدتُأأاعٝني ٚايٓؿظأأٝني ؾأأ٢ املأأذاسغ ٚتأًٖٝأأِٗ يًتعأأإٚ َأأع أطؿأأاٍ         عأأشٚس٠ إعأأذاد   .5

 املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ أثٓا٤ تٛادذِٖ باملذسط١ .
 ايعٌُ ع٢ً صٜاد٠ ايتعإٚ ايٛثٝل بني األخضا٥ٝني االدتُاعٝني ٚايٓؿظٝني داخٌ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥،  .6

 ايت٢ ٜذسغ بٗا أطؿاٍ املؤطظ١.ٚاالخضا٥ٝني االدتُاعٝني ٚايٓؿظٝني داخٌ املذسط١ 
ٍ  ايأيت  ايع١ًُٝ ايبشٛخ َٔ املضٜذ إدشا٤ .7 ّ   عٓأذ  ايٓؿظأ١ٝ  االعأطشابات  تتٓأاٚ  األطؿأاٍ األٜتأا

  ٚأطؿاٍ املؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥ .
ـ  األٜتأاّ   دٚس يف املال٥ُأ١  ٚاألْؼأط١  األدأٛا٤  تأٛؾري  أُٖٝأ١  تأنٝأذ  .8  ػأذ٠ االعأطشابات   يتدؿٝأ

 .ؾٝٗا كُٝنيامل األطؿاٍ يذ٣ ٚايٛدذا١ْٝ ايظًٛن١ٝ
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 انًسارـــع
(. ؾاعًٝأأ١ بشْأأاَر يتُٓٝأأ١ ايؼأأعٛس باألَأأإ يألطؿأأاٍ احملأأشَٚني َأأٔ ايشعاٜأأ١   2007إبأأشاِٖٝ قُأأذ ) -1

 داَع١ عني مشع، ايكاٖش٠ .  َعٗذ ايذساطات ايعًٝا يًطؿٛي١، ،سطاي١ دنتٛساٙ غري َٓؼٛس٠ايٛايذ١ٜ. 

، اهل٦ٝأ١  4ع . فًأ١ عًأِ ايأٓؿع،    اع٢أثش ايعأالز ايٓؿظأ٢ اؾُأ   (.  2004أمحذ ساؾغ ٚفذ٣ قُٛد ) -2

 املضش١ٜ ايعا١َ يًهتاب،ايكاٖش٠. 
(. دسد١ ؼكٝل َؤطظات سٜاض األطؿاٍ يًرتب١ٝ املتها١ًَ يطؿٌ َأا قبأٌ املذسطأ١ .    2009أمحذ سظٔ ) -3

 ن١ًٝ إسبذ اؾاَع١ٝ ،داَع١ ايبًكا٤ ايتطبٝك١ٝ

ذٚا٢ْ يأذ٣ األطؿأاٍ َأٔ ْأضال٤     (. َذ٣ ؾعايٝأ١ بشْأاَر يتعأذٌٜ ايظأًٛى ايعأ     2006أمحذ عبذ اؾٛاد ) -4

 ن١ًٝ اآلداب ،داَع١ ايضقاصٜل . ،سطاي١ َادظترياملؤطظات. 
(. تأأثري بشْأاَر ْؼأاط سٜاعأ٢ عًأ٢ ايتٛاؾأل ايٓؿظأ٢ ٚايظأًٛى ايعأذٚا٢ْ يأذ٣           1991إخالظ قُذ ) -5

عأأذد  داَعأأ١ املٓٝأأا، ، نًٝأأ١ ايرتبٝأأ١ ايشٜاعأأ١ٝ، فًأأ١ عًأأّٛ ايشٜاعأأ١أطؿأأاٍ املؤطظأأات اإلٜٛا٥ٝأأ١. 

 ْٜٛٝٛ .   -َاسغ

ٔ  تُٓٝأ١  يف طًٛنٞ َعشيف بشْاَر (. ؾعاي2013١ٝأْٛس سادح ) -6 ٞ  األَأ  رٟٚ يأذ٣ املأشاٖكني   ايٓؿظأ
 ، داَع١ املًو عبذ ايعضٜض، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ سطاي١ َادظترياـاص١.  ايعشٚف

 ذ٠ايٛس  دسد١ ؽؿٝض يف) طًٛنٞ – َعشيف (إسػادٟ بشْاَر ؾاع١ًٝ (.2013)باـري ايضٖشا٢ْ  -7
ٔ  دسدأ١  ٚصٜأاد٠  ايٓؿظأ١ٝ  ٞ  األَأ سطأاي١   . دأذ٠  مبذٜٓأ١  ايجاْٜٛأ١  املشسًأ١  طأالب  يأذ٣  ايٓؿظأ

 املهش١َ .  َه١  ,ايكش٣ اّ داَع١  ,َٓؼٛس٠ غري َادظتري
 ،ايكاٖش٠ :عامل ايهتب .3،ط ايتٛدٝ٘ ٚاإلسػاد ايٓؿظ٢(. 1998ساَذ عبذ ايظالّ ) -8

ٌ  يٓذأاح ا بتٛقعأات  ٚعالقت٘ ايٓؿظٞ األَٔ(. 2012سظاّ ناؾ٢ ) -9 ٔ  عٝٓأ١  يأذ٣  ٚايؿؼأ ّ  َأ  األٜتأا
 املهش١َ َه١، ايكش٣ أّ داَع١، َٓؼٛس غري َادظتري عح ،املهش١َ مبه١

(. أثش أطًٛب ايعالز ايٛاقع٢ ؾ٢ ت١ُٝٓ األَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ طايبات 2009خٓظا٤ عبذ ايشاصم ) -11

 368 – 343ظ:  (،38، ػباط، ايعشام، ايعذد )ف١ً ايؿتحاملشس١ً اإلعذاد١ٜ. 
(. ؾاع١ًٝ ايزات ٚعالقتٗا بايتٛاؾل ايؼدض٢ االدتُاع٢ َٚٗاسات سٌ ١1999 أمحذ )مسٝش  -11

 داَع١ قٓا٠ ايظٜٛع. ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ،سطاي١ دنتٛسا٠املؼهالت يذ٣ طالب املشس١ً ايجا١ْٜٛ، 
(. ؾعاي١ٝ بشْاَر إسػادٟ يتشظني االَٔ ايٓؿظٞ ٚت١ُٝٓ املظ٦ٛي١ٝ 2011ػرئٜ عبذ ايٖٛاب ) -12

 داَع١ بٓٗا . قظِ عًِ ايٓؿع، ن١ًٝ اآلداب، ،سطاي١ دنتٛسا٠ذاخ اؾاحنني. االدتُاع١ٝ يألس
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 يذ٣ ايكًل َظت٣ٛ خؿض يف طًٛنٞ َعشيف إسػادٟ بشْاَر ؾعاي١ٝ(. 2011صاحل ايعُش٣ ) -13
 . دذ٠، عبذايعضٜض املًو داَع١، َٓؼٛس غري َادظتري عح ،بايطا٥ـ األٜتاّ ايتالَٝز

 سعا١ٜ دٚس طالب يذ٣ يذساط٢ا بايتشضٌٝ ٚعالقت٘ ٓؿظٞاي األَٔ(. 2004عبذ اهلل ايظ٢ًٗ ) -14
 األ١َٝٓ يًعًّٛ ايعشب١ٝ ْاٜـ أنادمي١ٝ ،َٓؼٛس غري َادظتري عح ،ايشٜاض مبذ١ٜٓ األٜتاّ

 . ايشٜاض ،االدتُاع١ٝ ايعًّٛ قظِ

طأأًٛن٢( يتُٓٝأأ١ األَأأٔ ايٓؿظأأ٢   -)َعشؾأأ٢ (. ؾاعًٝأأ١ بشْأأافني إسػأأادٜني 2010عٝظأأ٢ صأأباح )  -15

 داَع١ ايأذٍٚ ايعشبٝأ١،   ،سطاي١ دنتٛسا٠طًب١ اؾاَعات ايعشب١ٝ مبشاؾع١ غض٠ . ٚاإلجياب١ٝ يذ٣ 

 ايكاٖش٠. َعٗذ ايبشٛخ ٚايذساطات ايعشب١ٝ،
(. بعض ايكِٝ ايذ١ٜٝٓ ٚعالقتٗأا بأاألَٔ ايٓؿظأ٢ يأذ٣ طًبأ١ ايضأـ ايجأا٢ْ        2011ؾاٜض٠ بٓت ع٢ً ) -16

رتب١ٝ ٚايذساطأات اإلْظأا١ْٝ،   ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ قظِ اي .سطاي١ َادظتريعؼش مبشاؾع١ َظكط . 

  1977ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ داَع١ ْض٣ٚ، طًط١ٓ عُإ 
(. أثأش بشْأاَر إسػأاد٣ ؾأ٢ األَأٔ ايٓؿظأ٢       2005صأاسب عبأذ َأشصٚى )    قاطِ قُأذ، ػأاؾ٢ سظأني،    -17

، ايعأشام، اجملًأذ ايجايأح،    فًأ١ داَعأ١ نأشبال٤   ٚعالقت٘ بايتؿهري االبتهاس٣ يذ٣ طًبأ١ اؾاَعأ١.   

 . 68-58(، ظ: 13ايعذد )
(. ؾعاي١ٝ بشْأاَر إسػأادٟ يتُٓٝأ١ األَأٔ ايٓؿظأٞ ٚتأأثريٙ عًأ٢ ايجبأات         2010ي٢ٜٓٛ عبذ ايًطٝـ ) -18

، األطؿاٍؾ٢ سٜاض  سطاي١ دنتٛسا٠االْؿعايٞ يذ٣ طؿٌ َا قبٌ املذسط١ احملشّٚ َٔ ايشعا١ٜ ايٛايذ١ٜ. 

ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ،  ايكاٖش٠ داَع١ َعٗذ ايذساطات 
ٞ  املعأشيف  ايعأالز  مماسط١ بني ايعالق١(. 2011) َضطؿ٢ قُذ -19  ٚتُٓٝأ١  ايؿأشد  خذَأ١  يف ايظأًٛن

ٞ  ايعًُٞ املؤمتش ،َٓؼٛس عح ،األٜتاّ يألطؿاٍ االدتُاع١ٝ ايهؿا٠٤ ٔ  بأع اايش ايأذٚي  ٚايعؼأشٜ

  االدتُاع١ٝ يًدذ١َ

، ايضأأش١ ايٓؿظأأ١ٝ َٓعأأٛس دٜٓأأاَٝه٢ تهأأا٢ًَ يًُٓأأٛ ؾأأ٢ ايبٝأأت ٚاملذسطأأ١ (. 2004َضأأطؿ٢ سذأأاص٣ ) -21

 ب٢، بريٚتاملشنض ايجكاؾ٢ ايعش
 عُإ . داس املظري٠، ،َٓٗر األْؼط١ ؾ٢ سٜاض األطؿاٍ(. 2009ْاٖذ ؾ٢ُٗ ) -21
 األطؿاٍ َٔ ع١ٓٝ يذ٣ بايٓؿع ايجك١ يت١ُٝٓ إسػادٟ بشْاَر ؾاع١ًٝ(. 2011ْشَني َضطؿ٢ ) -22

 ايطؿٛي١ ، دساطاتَٓؼٛس٠ َادظتري سطاي١ ،ايٓظب فٗٛيٞ

ٌ  ايؿأشد  خذَأ١  يف ًٛنٞايظأ  املعأشيف  ايعأالز  مماسطأ١  (. 2009) ايظأٝذ ْأٝؿني   -23  ايظأًٛى  يتعأذٜ

 . 26 ايعذد، سًٛإ ظاَع١ اآلداب ن١ًٝ ف١ً شاف،يالحن املعشعني يألطؿاٍ ايالتٛاؾكٞ
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(. َذ٣ ؾعاي١ٝ ايتعًِ ايتعا٢ْٚ جملُٛعات َٔ ايتالَٝز ؾ٢ ع٤ٛ ايكبٍٛ/ايشؾض 2003ٚا٥ٌ سظني ) -24

 ع١ املٓٛؾ١ٝ. سطاي١ َادظتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَ االدتُاع٢ ٚؾاع١ًٝ ايزات،
اـاظ بٓعاّ ايعٌُ  1977( يظ١ٓ 63سقِ ) قشاس ٚصاس٣(. 1977ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ االدتُاع١ٝ ) -25

 بايال٥ش١ ايُٓٛرد١ٝ باملؤطظات اإلٜٛا١ٝ٥، ايكاٖش٠

ف١ً (.ؾاع١ًٝ بشْاَر إسػاد٣ يت١ُٝٓ األَٔ ايٓؿظ٢ يذ٣ املعٛقني سشنٝا. 2012حيٝٞ قُٛد ) -26

 2012األٍٚ، ٜٓاٜش  ايعذد ايعؼشٜٔ، ، اجملًذب١ٜٛ ٚايٓؿظ١ٝاؾاَع١ اإلطال١َٝ يًذساطات ايرت
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