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ّعل ًعٌك اٌٌاٌلّٓ ٍِٞت أٍبٍِ ًعٌىوُ يف فٍك عٌكح احلْبح ٌألثنبء ًالٍيّْب ابة بْ ابة ىيٌ اٌميلًح ابً

ثبٌنَجخ بثنبئو إم رجمَ ٌٕهرو ٌلّيُ عظّْخ ال رٌاىّيب عظّخ فيٌ ِضبي ٌألِٓ ًاٌمٌح ًاٌوعٌٌخ؛ بٔو حيِّ أٝفبٌو ًىٌ ِضبي
ٌٍؾنبْ ًاٌعٞف؛ بٔو ّمٌَ ثبؽزٚبهنُ ًىٌ ِضبي ٌٍؾت؛ بٔو ّىٌْ لوّت ِنيُ كائّب ًىٌ ِضبي ٌٍرتثْخ اٌٖبحلخ؛ بٔو ٌّعييُ
ًّوّلىُ .فّٓ ىنب رىّٓ أمهْخ ًعٌك ابة اٌنُ ّعًّ عٍَ غوً اٌمُْ ًاالرببىبد ًاٌعبكاد ًادلفيبىُْ يف ٔفيًٌ أثنبئيو
شلب ّؤىٍيُ ٌٍزٌافك اٌنفَِ اإلجيبثِ ِع مًاصبُ أًالً ًِٓ صُ ِع زلْٞيُ اخلبهعِ اٌنُ ًّّْ ادللهٍخ ًرلٌّعخ ابلواْ ثٖفخ
عبِخ.
وّييب أْ اٌزٌافييك اٌنفَييِ ًاالٔفعييبأ ال ديىييٓ أْ حيييلس إال كافييً ابٍييوح اٌييف شبييل أثنبئيييب ث يبٌعٞف ًاحلييت ًاٌوعبّييخ
ًاالّٝئنبْ ًاٌْعٌه ثبالٍزمواه ًاْ أُ فًٍ ّْٖت اٍزمواه ىنه ابٍوح ِٓ فالي فملاْ أؽل أهوبهنب ابٍبٍْخ ِيٓ أة
أً أَ لل خيً ثزٌاىهنب شلب ّؤكُ إ رْمميب ًٍمًٌ ٛظبئفيب ًِٓ صُ ّزعوٗ أٝفبذلب إ احلوِبْ اٌعبٝفِ ًاٌنُ ّىٌْ ٍججب
هئَْب يف أعلاَ اإلؽَبً جبٌكح احلْبح.
ٌنا عبء اٌجؾش احلبأ ٌْيلهً َِيزٌٍ عيٌكح احلْيبح ٌيلٍ ابّزيبَ يف ادلوؽٍيخ ادلزٌٍيٞخ ًِيٓ اعيً اٌزٌٕيً إ أىيلا
اٌجؾش لبِيذ اٌجبؽضيخ ثجنيبء ِمْيبً ّزي ٌف ِيٓ  )81فميوح وّيب افزيبهد اٌجبؽضيخ عْنيخ ذيٍيذ ّ )851زّْيب ِيٓ اٌينوٌه
ًاإلٔبس ًٌمل اٍزقوعذ اٌجبؽضخ ٌفمواد ادلمْبً ِعيبِالد اٌٖيلق ًاٌضجيبد ِيٓ اعيً رٞجْميو عٍيَ عْنيخ اٌجؾيش ًثعيل
أزيبء اٌجبؽضخ ِٓ رٞجْك ِمْبً عٌكح احلْبح عٍَ ابّزبَ أظيود اٌنزبئظ ِب ٍِّ0
ا -أْ اٌعْنخ رعبِٔ ِٓ ٙعف اٌْعٌه جبٌكح احلْبح .
ة-ال ٌّعل ر صري دلزغري اجلنٌ ًادلوؽٍخ اٌلهاٍْخ) يف َِزٌٍ عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ.
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The quality of life of orphans in the Middle school stage
Dr. Najia Ibrahim Mohammed AL-Dulaimi

Abstract:
The presence of the parents and the basic fundamental requirement in
creating quality of life for children, especially the father, because the first
role model for his children, as his image remains great does not match the
greatness, an example of security, strength and masculinity and protects his
children, an example of tenderness and kindness; because he embraces them,
an example of love; an example of good education; because he guides them
and advises them. Hence, the importance of having a father who instills
values, attitudes, habits and concepts in the hearts of his children, this
qualifies them for positive psychological compatibility with themselves first,
and then with their external environment, which includes school and peer
group in general.
Psychological and emotional Compatibility can only occur within a
family that provides children with affection, love, care, reassurance and a
sense of stability. Any imbalance in the stability of this family through the
loss of one of its main pillars from a father or mother may disturb its
balance, which leads to cracking and the fall of its functions, her children are
then subjected to emotional deprivation, which is a major cause of a lack of
quality of life.
Therefore, the current research came to study the level of quality of life
of orphans in the intermediate stage, and in order to reach the objectives of
the research the researcher built a scale consisting of (18) items, the
researcher also selected a sample that included (150) orphans of males and
females, and the researcher extracted items of the scale of coefficients of
Validity and Stability in order to apply it to the research sample. After the
researcher finished applying the quality of life measure to orphans, the
results showed the following:
a-The sample suffers from poor quality of life.
b - There is no effect of variable (sex, and school stage) on the quality of life
of orphans.
After obtaining the results of the research, the researcher made a set of
recommendations and suggestions, as follows:
Keywords: quality of life; orphans, middle school.
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ِْىٍخ اٌجؾش0
رعل ِوؽٍخ ادلواىمخ صبِٔ ِوؽٍخ ِٓ ادلواؽً ادليّخ يف منٌ اٌفيوك ففْييب حيٖيً اٌزٞيٌه اجلَيِّ ًاٌعمٍيِ ًاالٔفعيبأ وّيب
رجنَ فْيب اذلٌّخ اٌْقْٖخ ًمٌه عٓ ٝوّك َِبعلح ًرٌعْو احملْٞني ثو ًالٍّْب اٌٌاٌلّٓ فبحلبعيخ ٌٍزٌعْيو ًاٌوعبّيخ رجميَ
َِزّوح ٌلٍ اٌفوك إم ٍّغ إٌْيب ثبؽضب عنيب ًاٌف جيلىب دبعنبىب احلمْميِ ٌيلٍ ابة ًأالَ أً والمهيب فبإلثيبء ثٖيٌهح عبِيخ
َّعٌْ ٌزٌفري فوٓ اٌنٌّ اجلْلح ًاٌٍَّْخ بثنبئيُ ِنن ًعٌكىُ يف احلْبح ًحلل ثٌٍغيُ ٍٓ اٌوّل .
ثالْ )871 08111
ٌنٌه فبْ اٌْزُْ ًاٌينُ فميل أؽيل ًاٌلّيو أً والمهيب ًالٍيّْب يف ِوؽٍيخ اٌٞفٌٌيخ ادلجىيوح ٍيٌ ّعيبِٔ ويضريا يف ؽْبريو
اٌالؽمخ ًاٌنُ ّؤصو ثبٌزبأ عٍَ ٕؾزو اٌنفَْخ إم أْ فملاْ اٌٌاٌلّٓ ّىٌْ أؽل أٍجبة اٌف رعوليً إّيجبا اٌفيوك حلبعبريو
ابٍبٍْخ ٌلٍ اٌنوو ًابٔضَ عٍَ ؽل ٌٍاء ًِٓ صُ دينعو ِٓ اوزَبة ادليبهاد االعزّبعْخ اٌالىِخ ٌٍزّزع ثبٌٖؾخ اٌنفَْخ
 .اٌىفبيف )8350 8112
ًٌمل أٙب

مجًْ  )8111إ أْ اٌزّزع ثبٌٖؾخ اٌنفَْخ ٌلٍ اٌفوك رورج ٜجبٌكح ؽْبرو ًاٌف رزّ ّٓٚيعٌهه ثٌعيٌك

احل ت ًابِٓ ًاٌوٙب اٌنفَِ ًاٌف ّنزظ عنيب اٌزىبًِ اٌنفَِ ًاالعزّبعِ ًىنا اٌزىبِيً جيعٍيو ليبكها يف إلبِيخ عالليبد
اعزّبعْخ ٍٍّْخ ِع ابفوّٓ .
اجلًّْ )81 08111
ّعل ًعٌك اٌٌاٌلّٓ ٍِٞت أٍبٍِ ًعيٌىوُ يف فٍيك عيٌكح احلْيبح ٌألثنيبء ًالٍيّْب ابة بْ ابة ىيٌ اٌميلًح ابً
ثبٌنَجخ بثنبئو إم رجمَ ٌٕهرو ٌلّيُ عظّْخ ال رٌاىّيب عظّخ فيٌ ِضبي ٌألِٓ ًاٌمٌح ًاٌوعٌٌخ؛ بٔو حيِّ أٝفبٌو ًىٌ ِضبي
ٌٍؾنبْ ًاٌعٞف؛ بٔو ّمٌَ ثبؽزٚبهنُ ًىٌ ِضبي ٌٍؾت؛ بٔو ّىٌْ لوّت ِنيُ كائّب ًىٌ ِضبي ٌٍرتثْخ اٌٖبحلخ؛ بٔو ٌّعييُ
ًّوّلىُ .فّٓ ىنب رىّٓ أمهْخ ًعٌك ابة اٌنُ ّعًّ عٍَ غوً اٌمُْ ًاالرببىبد ًاٌعبكاد ًادلفيبىُْ يف ٔفيًٌ أثنبئيو
شلب ّؤىٍيُ ٌٍزٌافك اٌنفَِ اإلجيبثِ ِع مًاصبُ أًالً ًِٓ صُ ِع زلْٞيُ اخلبهعِ اٌنُ ًّّْ ادللهٍخ ًرلٌّعخ ابلواْ ثٖفخ
عبِخ .
ىٌاُ )87 08111
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أِب يف ؽبٌخ ًفبح ابة فئٔو ٌٍ حيًٖ افزالال عٍَ عٌ ابٍوح ًاٌف لل رٍؾك أٙواهاً عَّْخ ثببثنبء رزنٌا ِب ثيني
اٌمٍك؛ اٌزيٌرو؛ اخليٌ ؛ احلييْ ًاالوزئيبة فٚيال عّيب ّٖيْجيُ ِيٓ ٙيعف يف اٌنّيٌ اجلَيِّ ًاٌعمٍيِ ًاٌنفَيِ ًغريىيب ِيٓ
ادلظبىو وّب ّٚب ذلب اٌٚوه االلزٖبكُ ًادلبأ اٌنُ ّنْ ثَجت فملاْ ادلعًْ ًىنا حبل مارو ّؤكُ ثبٌْزُْ إ ٙيعف
اإلؽَبً جبٌكح احلْبح ٌلّو إم أْ افزالي اٌظوً اٌجْئْخ ادلنبٍجخ ٌٍفوك ًِٓ صُ ٙعف اٌعاللبد االعزّبعْيخ اجلْيلح ًاٌيف
رورج ٜأٍبٍب ثعلَ إّج با احلبعبد ابٍبٍْخ ٌو اٌنبربيخ عيٓ فميلاْ اؽيل اٌٌاٌيلّٓ أً والمهيب ًوٍييب رعيل ِؤّيواد ٌٍزنجيؤ
ثٚعف اٌْعٌه جبٌكح احلْبح ٌلٍ اٌْزُْ يف ِواؽً ؽْبرو اٌالؽمخ  .عٍِ )88 0 8111
الْ اٌجؾش احلبأ عبء ٌْلهً عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ يف ادلوؽٍخ ادلزٌٍٞخ ثبعزجبهىُ ديضٌٍْ فئخ ِٓ ِوؽٍخ ادلواىمخ
ادلجىيوح ًاٌينّٓ عيبٌٔا ويضريا ِيٓ ادلْييىالد اٌنبربيخ عيٓ فميلاْ أؽيل اٌٌاٌيلّٓ أً والمهييب ٌينا رىّيٓ ِْيىٍخ اٌجؾيش احلييبأ
ثبٌزَبؤي االرِ0
" ِب َِزٌٍ عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ يف ادلوؽٍخ ادلزٌٍٞخ " ؟
أمهْخ اٌجؾش0
ّعل فملاْ اٌٌاٌلّٓ ِٓ اىُ ا دلْىالد اخلٞوح اٌف ّزعوٗ ذلب اٌفوك يف ؽْبرو ًالٍّْب يف ِوؽٍيخ اٌٞفٌٌيخ ادلجىيوح فميل
أّبه اٌعلّل ِٓ اٌجبؽضني أْ فملاْ أؽل اٌٌاٌلّٓ أً والمهب ّرترت عٍْو فملاْ اٌزىْف اٌنفَِ ًاالعزّبعِ ٌٍفوك ًِٓ صيُ
حيلس فًٍ يف ٕؾزو اٌنفَْخ ٔزْغيخ حلوِبٔيو ِيٓ اوزَيبة احليت ًاٌعٞيف ًاحلنيبْ ثٖيٌهح َِيزّوح إم أْ َِيزمجً احلبٌيخ
اٌنفَْخ ٌٍٞفً ٌٍ ّعزّل ثْىً وجري عٍَ ٌٔعْخ اٌوعبّيخ اٌيف حيٖيً عٍْييب فيالي ٍينٌاد ؽْبريو ابً

ًثيال ّيه أْ

ىنه اٌوعبّخ رعل ِٓ أىُ اٌعٌاًِ اٌف رَيُ إٍيبِب ثبٌغب يف منٌ ًرٌٞه ّقْٖزو ؛ ِيع زبلّيل ِفييٌَ اٌيناد ٌينا فيبْ ريٌفري
احلنبْ ًاحلت ًاٌعٞف ِٓ عبٔت اٌٌاٌلّٓ رٍعت كًها ؽبمسب يف اوزَبة عٌكح احلْيبح ًاٌيف رظييو ِيٓ فيالي احلٖيٌي عٍيَ
رٌاىٔو اٌنفَِ ًاجلَلُ عٓ ٝوّك عاللزو ثٌاٌلّو .
ٍعٌكُ )81 0 8185
ّوٍ ؽجْت  )8112أْ إؽَبً اٌفوك جبٌكح احلْبح رْري إ كهعيخ ّيعٌهه ثبٌزؾَيٓ ادلَيزّو جلٌأيت ّقٖيْزو يف
سلزٍف اٌنٌاؽِ اٌنفَْخ ًادلعوفْخ ًاإلثلاعْخ ًاالعزّبعْخ ِع صبْئخ ادلنبؿ ادلياعِ ًاالٔفعبأ ادلنبٍجني ٌٍعًّ ًاإلصلبى ًاٌزعٍُ
ًاٌف رورج ٜثبٌعبكاد ًاالرببىبد ادلزعٍمخ ثبجملزّع اٌنُ ّعِْ فْو ًونٌه اٌملهح عٍَ ؽً ادلْىالد اٌف رٌاعيو يف ؽْبريو
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ؽجْت ٌ .)11 08112نا فبْ كهاٍخ ٔمٔ اإلؽَبً جبٌكح احلْبح ر فن ؽْيا ًاٍعب يف اٌٌلذ اٌواىٓ ٌىٌهنب رعرب عيٓ
ٔمٔ ّعرتُ اٌىبئٓ احلِ يف وضري ِٓ رلبالد ؽْبرو ًشلب رزٍٞجو ىنه احلْبح ِٓ رٌافك ٔفَِ ًاعزّبعِ يف اٌٌٍ ٜاٌنُ ّعِْ
فْ و عٍّب ث ْ ىنا اٌزٌافك ال ديىٓ أْ حيلس إال كافً ابٍوح اٌف شبل أثنبئيب ثبٌعٞف ًاحلت ًاٌوعبّخ ًاالّٝئنبْ ًاٌْيعٌه
ثبالٍزمواه ًاْ أُ فًٍ ّْٖت اٍزمواه ىنه ابٍوح ِٓ فالي فملاْ أؽل أهوبهنب ابٍبٍْخ ِٓ أة أً أَ لل خيً ثزٌاىهنب
شلب ّؤكُ إ رْمميب ًٍمًٌ ٛظبئ فيب ًِيٓ صيُ ّزعيوٗ أٝفبذليب إ احلوِيبْ اٌعيبٝفِ ًاٌينُ ّىيٌْ ٍيججب هئَْيب يف أعيلاَ
اإلؽَبً جبٌكح احلْبح .
مخٌّٓ )287 0 8182
أّبهد مخٌْ  )8188ثبْ اإلؽَبً جبٌكح احلْبح رعين ًٌٕي اٌفوك إ كهعخ ِٓ اٌنٚظ اٌْقِٖ ًاٌنفَِ اٌنُ
حي مك ٌو اٌَعبكح اٌنارْخ ًِٓ صُ َّبعله عٍَ إجيبك ِعنَ حلْبرو ِيٓ فيالي ابِيً اٌينُ ّجعيش حلْبريو وبفيخ أّيىبي اٌوٙيب
اٌنفَِ ًاالٔفعبأ ًًّّْ عٌكح احلْبح ٌيلٍ اٌفيوك اٌينُ ّزّزيع ذبيب دبغٌّعيخ ِيٓ اخلٖيبئٔ ِنييب اٌٖيالثخ اٌنفَيْخ ًاٌضميخ
ثبٌنفٌ ًر وْل اٌناد ًاٌوٙب عٓ احلْبح ًاٌْعٌه ثبٌَعبكح ًاٌىفبءح اٌنارْخ اخلٌّْ .)822 08188
ًِٓ فالي ِب رملَ رىّٓ أمهْخ اٌجؾش ِٓ اجلبٔجني0
-8اٌنظوُ ً 0اٌنُ ّزٍقٔ ثبدلعٌٍِبد اٌف ٍْزُ اٌزًٌٕ أٌْيب فالي اٌجؾش احلبأ إم ديىٓ أْ رْىً إٙبفبد إ اجملبالد
اٌعٍّْخ ادلقزٍفخ ًالٍّْب ؽمٌي 0عٍُ اٌنفٌ اٌرتثٌُ ًاٌٖؾخ اٌنفَْخ.
-8اٌزٞجْمِ  0شلىٓ االٍيزفبكح ِيٓ ؽٍيٌي ًٔزيبئظ اٌجؾيش يف ِعبجليخ االٙيٞواثبد اٌنفَيْخ ًاالٔفعبٌْيخ يف رليبي هعبّيخ ابّزيبَ
شبيْلا حلٍيب ًاٌزمًٍْ ِٓ أصبهىب اٌٍَجْخ عٍَ اٌْزُْ ٔفَو أًال ًادلَؤًٌني عٍَ روثْزو صبْٔب.
أىلا اٌجؾش0
ّيل اٌجؾش احلبأ ِعوفخ0
-8عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ يف ادلوؽٍخ ادلزٌٍٞخ.
-8اٌفوًق يف عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ يف ادلوؽٍخ ادلزٌٍٞخ رجعب
اِ-زغري اجلنٌ موٌه – إٔبس).
ةِ-زغري ادلوؽٍخ ابًي – اٌضبِٔ – اٌضبٌش).
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ؽلًك اٌجؾش0
ّزؾلك اٌجؾش احلبأ ثبجملبالد ابرْخ0
-8اجملبي ادلٌٌٙعِ 0عٌكح احلْبح.
-8اجملبي اٌجْوُ 0ابّزبَ.
-3اجملبي ادلىبِِٔ 0لاهً ادلوؽٍخ ادلزٌٍٞخ يف زلبفظخ ثغلاك.
-1اجملبي اٌيِينٌٍ 0عبَ .)8181 – 8181
زبلّل ادلٍٖٞؾبد0
-8عٌكح احلْبح؛ عوفيب وً ِٓ0
ا -عَبَ 0 ) 8111
"ثبهنب كهعخ هٙب أً عيلَ اٌوٙيب اٌي ف ّْيعو ذبيب اٌفيوك اربيبه ادلظيبىو ادلقزٍفيخ فيالي احلْيبح ًِيلٍ ٍيعبكرو ثٌعيٌكه
اإلَٔ يبِٔ ًرزٚييّٓ ِييلٍ االىزّييبَ ثييبخلرباد اٌنارْييخ دلٌالييف احلْييبح ًرْييًّ أّٚييب اٌعٌاِييً اٌلافٍْييخ اٌييف رييورج ٜث فىييبه
ًِعزملاد اٌفوك ؽٌي ؽْبرو ًعٌاًِ فبهعْخ وزٍه اٌف رمٌْ ٌٍٍوْبد االرٖبي االعزّبعِ ًْٔبٝبرو" عَيبَ 08111
.)33
ة -ادلعبّٞخ 0)8181
"ثبهنب ِلٍ إؽَبً اٌْقٔ ثبٌوٙب ًاٌَعبكح ًاٌزّزع ثبحلْبح ًثبٌملهح عٍَ إّجبا احلبعيبد ادلقزٍفيخ يف ظيً أثعيبك
احلْبح اٌنارْخ ًادلٌٌٙعْخ ًاٌف رًّْ اٌنٌّ اٌْقِٖ ًاٌَعبكح اٌجلْٔخ ًادلبكّخ ًاالٔلِبط االعزّبعِ ًاٌزّزع ثبحلمٌق يف
احلْبح)"  .ادلعبّٞخ )888 08181
طِ -جبهن 0)8188
"ثبهنب ّعٌه اٌفوك ثبٌَعبكح اٌنفَْخ ادلَزّوح عرب ِواؽً ؽْبرو ادلقزٍفخ ًادلنجضيك ِيٓ عييٌكه اإلجيبثْيخ يف االٍيزمالٌْخ
ًاٌىفبّخ اٌنارْخ ًاٌنٌّ اٌْقِٖ ًاٌعاللبد اإلجيبثْخ ِع ابفوّٓ ًرمجً اٌناد ٌزؾمْك أىلافو ادلٍؾخ يف احلْيبح" ِجيبهن
.)781 08188
ًرزجنَ اٌجبؽضخ رعوّف ادلعبّٞخ  )8181وزعوّف ٔظوُ جلٌكح احلْبح ٌٍجؾش احلبأ.
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ًرعو عٌكح احلْبح إعوائْب 0ثبهنب اٌلهعخ اٌىٍْخ اٌف ٍْؾًٖ عٍْيب اٌْزُْ عٍَ ادلمْبً ادلعل ِٓ لجً اٌجبؽضخ.
-8اٌْزُْ عوفو وً ِٓ0
ا -اجلّعبْ ًاجلّعبْ ًمحٌك 0)8188
ٍّٞك وٍّخ ّزُْ عٍَ أُ ٝفً فمل أؽل ًاٌلّو أً والمهب إم ّنعذ اٌٞفً اٌفبلل ابَ فم ٜأً ابة فمّ ٜزُْ ِنفيوك أَ
اٌفبلل والمهب فََّْ ثبٌْزُْ ادليكًط .
اجلّعبْ ًاجلّعبْ ًمحٌك )3830 8188
ة -اٌٞبئِ 0)8181
"ٍّٞك وٍّخ ّزُْ عٍَ وً ٝفً رٌفذ اِو أً أثْيو أً والمهيب ٍيٌاء مويوا أً أٔضيَ ًىيٌ/ىِ ّيوّٞخ س ّجٍيل ٍيٓ اٌجٍيٌ ؛
ًّجميَ ّنعذ ثبٌْزُْ ؽزَ ًّٖ ٍٓ اٌجٌٍ فئما ًًٕ ٌَٓ اٌجٌٍ ىاي عنو ٔعذ اٌْزُ"  .اٌٞبئِ )8131 08181
اخلٍفْخ اٌنظوّخ
ٔظوّبد عٌكح احلْبح0
رعلكد اٌنظوّبد ادلفَوح جلٌكح احلْبح إم فَود وً ٔظوّخ ِفيٌَ اٌجؾش رجعب ٌالرببه اٌعٍِّ اٌنُ رنجضك ِنيو ًفّْيب ٍّيِ
عوٗ ثع٘ اٌنظوّبد ادلفَوح دلفيٌَ عٌكح احلْبح0

-8اٌنظوّخ ادلعوفْخ0
رَزنل اٌنظوّخ ادلعوفْخ يف رفَريىب جلٌكح احلْبح عٍَ فىورني سلزٍفزني اٌفىوح ابً روٍ ثبْ ٝجْعخ إكهان اٌْقٔ ىيِ
اٌف زبلك كهعخ إؽَبٍو جبٌكح ؽْبرو .أِب اٌفىوح اٌضبْٔخ فرتٍ أْ يف ظً اٌزنٌا اإلكهاوِ احلبًٕ ثني ابفواك فيبْ اٌعٌاِيً
اٌْقٖيييييْخ اٌنارْيييييخ ىيييييِ اٌيييييف رىيييييٌْ ابليييييٌٍ أصيييييوا ِيييييٓ اٌعٌاِيييييً ادلٌٙيييييٌعْخ يف كهعيييييخ ّيييييعٌهىُ جبيييييٌكح احلْيييييبح
(.)Hampton,1999:51
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وّب أْ اٌجْئخ احملْٞخ ثبٌفوك رؤصو عٍَ َِزٌٍ أكهاوو جبٌكح ؽْبرو ًاْ ٝجْعخ اٌجْئخ ادلىبْٔخ ذلب أصواْ أًذلّب ّىٌْ ر صري
ِجبّو عٍَ ؽْبح اٌفوك ًِنيب اٌز صري عٍَ ٕؾزو اٌنفَْخ ًاٌضبِٔ ّىٌْ ري صريه غيري ِجبّيو عنيلِب حيّيً ِيلهوبد إجيبثْيخ
وو َٙاٌفوك عٓ اٌجْئخ اٌف ّعِْ فْيب .
()Argyle , 1999: 353
-8اٌنظوّخ االعزّبعْخ0
ّوٍ إٔؾبة اٌنظوّخ االعزّبعْخ ثبْ ِفيٌَ عٌكح احلْبح ّنيزظ ِيٓ فيالي ابٍيوح ًاجملزّيع ًعالليبد ابفيواك ِيع ابليواْ
ًادلزٍٞجييبد احلٚييبهّخ ًاٌرتثٌّييخ ًاٌضمبفْييخ ًاٌَييىبْ ًاٌييلفً ًاٌَييىٓ ًادلزٍٞجييبد االعزّبعْييخ ابفييوٍ ًرعييل عييٌكح احلْييبح
ِفيٌِب ّبِال ٌىً ِْبكّٓ احلْبح وّيب ّيلهويب ابفيواك ًىيٌ ّزَيع ٌْْيًّ اإلّيجبا ادليبكُ ٌٍّزٍٞجيبد ابٍبٍيْخ فٚيال عيٓ
اإلّجبا ادلعنٌُ اٌنُ حيمك ٌٍفوك اٌزٌافك اٌنفَِ ًاالٔفعبأ ٍٍّْ .بْ )81 08181
ًًفمب ٌنٌه ف ْ عٌكح احلْبح رز ّٓٚظوً ٌٌِٙعْخ ًِىٌٔبد ّقْٖخ ًمارْخ فيِ رعل اٌجنبء اٌزىبٍِِ ًاٌْيبًِ
اٌنُ ّزىٌْ ِٓ رلٌّعخ ادلزغرياد ادلزنٌعخ اذلبكفخ إ إّجبا احلبعبد ابٍبٍْخ ٌألفواك اٌنّٓ ّعٌْْْ يف ٔٞبق ىنه احلْيبح
إم ديىٓ لْبً ىنا اإلّجبا لْبٍب ِ ٌٌٙعْب ِيٓ فيالي لْيبً اٌميُْ ًثيلالئً مارْيخ رميٌْ ليله اإلّيجبا اٌينُ زبمْميو.
خبِ )18 08115
-3اٌنظوّخ اٌجْئْخ0
رفَو ىنه اٌنظوّخ ِفيٌَ عٌكح احلْبح ِٓ فالي أهثع ِفبىُْ ًىِ وبالرِ0
اِ-فيٌَ فوٓ احلْبحً 0رنمَُ إ ثعلّٓ أٍبٍْني مهب0
اجلٌكح يف اٌجْئخ اخلبهعْخ 0إم غبٌجب ِب ّزُ اٍزقلاَ ٍِٖٞؾِ عٌكح احلْبح ًاذلنبء ذبنا ادلعنَ.اجلٌكح ادلنجضمخ ِٓ اٌلافًً 0ىِ رْري إ اٌجْئخ اٌلافٍْخ ٌٍفوك ِٓ إِىبٔبد ًللهاد شبىنو ِٓ رلبذبخ ادلْيىالد احلْبرْيخثٞوّمخ أف . ًٚزلّل )821 08188
ةٔ-زبط احلْبحً 0رنمَُ إ 0
اٌفبئلح أً ادلنفعخ ً 0ىِ رْري إ عٌكح احلْبح ِٓ فالي احملٍٖخ اٌنيبئْخ ًاٌف ديىٓ احلىُ عٍْيب يف ٌٙء لُْ اٌفوك ًاٌجْئخأُ اٍزغالي اٌجْئخ اخلبهعْخ ًاٌف شبضً هؤّخ احلْبح عٍَ أهنب عْلح.
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رمُْْ أً رملّو احلْبحً 0رز ّٓٚعٌكح احلْبح وّب ّيلهويب اٌفيوك إم أْ اٌزميلّو اٌينارِ ٌٍفيوك ٌٍؾْيبح رزؾيٌي إ ِٖيٍٞؾبدأفوٍ ِضً اذلنبء اٌْقِٖ ًاٌوٙب عٓ احلْبح ًاٌَعبكح اٌنارْخ  .ادلبٌىِ )71 08188
ًِٓ فالي عوٙنب ٌٍنظوّبد هأّنب أْ يف رجنْيب ّيبِال ّىيٌْ أليوة ٌنيب عنيل رفَيري ٔزيبئظ اٌجؾيش إم ال ديىيٓ أْ ٔفَيو
ٙعف إؽَبً اٌْزُْ جبٌكح احلْبح ِٓ اعزّبكٔب عٍَ ٔظوّخ ًاؽلح كًْ ابفوٍ ٌنا ف ٔنب لل اهرىئب عٍَ االرببه اٌزىبٍِِ
ٌٍنظوّبد يف رفَري عٌكح احلْبح ٌلٍ اٌْزُْ.
اىُ احلٌٍي ادلّىنخ ٌيّبكح ّعٌه اٌْزُْ جبٌكح احلْبح0
ِٓ فالي ِواععخ ابكثْيبد ًاٌلهاٍيبد اٌَيبثمخ س ربيل اٌجبؽضيخ أُ كهاٍيخ عوثْيخ أً اعنجْيو ليل رنبًٌيذ "عيٌكح
احلْبح ٌلٍ ابّزبَ" – يف ؽلًك عٍّيبٌ-نا فمل اهر د إ ًٙع ثع٘ احلٌٍي اٌف رَبعل ادلَؤًٌني عيٓ روثْيخ ًهعبّيخ ابّزيبَ
يف أمنبء ّعٌه اٌْزُْ جبٌكح احلْبح ِٓ فالي ِواعبح ثع٘ ابٌِه ًِنيب0
َِ-8بعلح اٌْزُْ عٍَ اٌْعٌه ثبٌزفبؤي ادلَزّو يف احلْبح عٓ ٝوّيك اإلوضيبه ِيٓ اٌيّيبهاد اٌرتًحيْيخ ًرٍجْيخ ثعي٘ احلبعيبد
ابٍبٍْخ عٍَ لله اإلِىبْ.
-8ىّبكح كرلو ثبجملزّع ِٓ فالي رنّْخ عاللبرو االعزّبعْخ ِع ابفوّٓ.
-3ىّبكح إؽَبٍو ثبٌوٙب عٓ احلْبح ًىنا ّ رِ عٓ ٝوّك أّعبهه ثمّْزو اٌْقْٖخ ًاٌنارْخ ثني ابفوّٓ ًثبٔيو فيوك فوّيل
ِٓ ٌٔعو.
-1فٍٞو ٌٍّْبهوخ يف اٌنْبٝبد اجملزّعْخ ِضً ادلَبهػ ًابٌعبة اٌوّبْٙخ ًاٌرتفْيْخ ًابعّبي اٌزٌٞعْخ.
-5ىّبكح صمزو ثنفَو ًثببفوّٓ عٓ ٝوّك زبفْي إثلاعبرو ًللهارو ًٌِاىجو اخلبٕخ ًاٌعبِخ.
-2االىزّبَ ثٖؾزو اٌنفَْخ ًاجلَّْخ ِٓ فالي ِزبثعخ ؽبٌزو اٌٖؾْخ ثبٍزّواه.
-7رنوريه ثبٔو ٌٌْ اٌْزُْ اٌٌؽْل يف ىنه احلْبح ًثبْ ىنبٌه اٌىضري ِٓ ابّزبَ ِٓ ؽٌٍٖا عٍَ ِواوي ِيّخ أً ِٓ إٔيجؾٌا
ِٓ ادلْبىري يف ؽْبصبُ.
-1ىّبكح أديبٔو ثبهلل ٍجؾبٔو ًرعب

ًثبْ اهلل لل أعٌٍْ َٞزُْ ِىبٔخ فبٕخ ًثبْ ٔجْنب زلّيل ٕيً اهلل عٍْيو ًٍيٍُ) ويبْ

ّزّْب ًِع ىنا وبْ أَٔبٔب عظّْب يف ؽْبرو.
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 -1االىزّبَ دبٌإٍخ زبٍْٖو اٌلهاٍِ ِيع ىّيبكح كافعْزيو عٍيَ اٌيزعٍُ ثبعزجيبه اٌزعٍيُْ اىيُ ٍيالػ َّيبعله عٍيَ اٌزميلَ يف
احلْبح.
-81رٌفري ادلؤٍَبد ماد اٌعاللخ ثببّزبَ ٌّٚبْ محبّخ ؽمٌليُ ًٌزنفْن ِزٍٞجبصبُ يف احلْبح.
ِنيغْخ اٌجؾش ًإعواءارو .
االعزّبك يف اٌجؾش احلبأ عٍَ ِنيظ اٌجؾش إٌٌفِ إم ّؤول ثٌؽٌُ  )8115ثبْ ىنا ادلنيظ ّعل َِؾب ّيبِال
ٌٍظٌاىو اٌف رزٌاعل ٌلٍ فئخ ِعْنخ أً يف ِىبْ ِعني أً ىِٓ ِعني إم حيبًي اٌجبؽش ِٓ فالٌو اوزْب ًًٕف اٌظيٌاىو
اٌمبئّخ ًِٓ صُ االٍزعبٔخ دبب حيًٖ عٍْو ِٓ اعً اٌزقٌٍَّ ْٜٞزمجً  .ثٌؽٌُ )8310 8111
رلزّع اٌجؾش0
رىٌْ رلزّع اٌجؾش ِٓ مجْع ابّزبَ يف ادلوؽٍخ ادلزٌٍٞخ اٌزبثعني دللّوّبد اٌرتثْخ اٌَيذ يف زلبفظيخ ثغيلاك ِيٓ اٌينوٌه
ًاإلٔبس ًاٌجبٌل علكىُ ّ )771زّْب ِٓ ابة أً ابَ ثٌالع ّ )111زّْب ِٓ اٌنوٌه ً  ِٓ )371اإلٔبس ٌٍعبَ اٌلهاٍيِ
ً )8181 – 8181اجللًي ٌّٙ )8ؼ رٌىّع رلزّع اٌجؾش ٌٍٍٞجخ ابّزبَ.
علًي  )8رٌىّع رلزّع اٌجؾش
د

اٍُ ادللّوّخ

علك ابّزبَ

اجملٌّا

اٌنوٌه

اإلٔبس

-8

اٌىوؿ ابً

13

38

71

-8

اٌىوؿ اٌضبْٔخ

55

31

11

-3

اٌىوؿ اٌضبٌضخ

18

11

18

-1

اٌوٕبفخ ابً

53

17

811

-5

اٌوٕبفخ اٌضبْٔخ

11

813

818

-2

اٌوٕبفخ اٌضبٌضخ

888

881

888

111

371

771

اجملٌّا اٌىٍِ

03

أ م د نجية ابراهيم دمحم

عْنخ اٌجؾش0
افزْبه عْنخ لٌاِيب ّ )851زّْب ِٓ اٌنوٌه ًاإلٔبس ثبٌٞوّمخ اٌمٖلّخ ثٌالع ّ )75زّْب ِٓ اٌنوٌه ً ّ )75زّْب
ِٓ اإلٔبس ًِٓ ادلواؽً ادلزٌٍٞخ اٌضالصخ إم اهر د اٌجبؽضخ افزْبه عْنخ ابّزبَ ِٓ مًُ فبللُ ابة فمً ٜمٌيه ِيٓ اعيً
ٙج ٜادلزغرياد اٌلفٍْيخ عنيل احلٖيٌي اإلعبثيخ ِيٓ عْنيخ اٌجؾيش عٍيَ ِمْيبً اٌجؾيش ًاجليلًي ٌّٙ )8يؼ رٌىّيع عْنيخ
اٌجؾش
علًي  )8رٌىّع عْنخ اٌجؾش عٍَ ًفك اجلنٌ ًادلوؽٍخ
ادلزغرياد
د

اٍُ ادللّوّخ

ادلوؽٍخ اٌضبْٔخ

ادلوؽٍخ ابً

ادلوؽٍخ اٌضبٌضخ

اجملٌّا

موٌه

إٔبس

موٌه

إٔبس

موٌه

إٔبس

-8

اٌىوؿ ابً

1

1

1

1

1

1

81

-8

اٌىوؿ اٌضبْٔخ

1

1

5

5

1

1

82

-3

اٌىوؿ اٌضبٌضخ

1

1

1

1

1

1

81

-1

اٌوٕبفخ ابً

1

1

1

1

1

1

81

-5

اٌوٕبفخ اٌضبْٔخ

1

1

1

1

5

5

82

-2

اٌوٕبفخ اٌضبٌضخ

5

5

1

1

1

1

82

85

85

85

85

85

85

851

اجملٌّا اٌىٍِ
أكاح اٌجؾش0

بعً اٌزًٌٕ إ أىلا اٌجؾش رٍٞت ابِو أعلاك أكاح ٌمْبً عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ ًٌىٌْ اٌجبؽضخ س ربيل ِمْيبً
عبىي ِٞجك عٍَ اجملزّع اٌعوثِ أً ابعنيب ٌنا وبْ الثل ذلب أْ رمٌَ ثجنبئو ًفّْب ٍِّ فٌٞاد ثنبء ِمْبً عٌكح احلْبح.
أ-اٌزقٌٍّ ْٜٞمْبً:
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ثعل اٝالا اٌجبؽضخ عٍَ اٌلهاٍبد ًابكثْيبد اٌَيبثمخ ًزبمْميب ذليل اٌجؾيش يف ِعوفيخ َِيزٌٍ عيٌكح احلْيبح ٌيلٍ
ابّزبَ ً ٌعلَ شبىٓ اٌجبؽضخ ِٓ احلٌٖي عٍَ ِمْبً ّنبٍت ابّزبَ يف ِوؽٍخ ادلزٌٍٞخ إم اٍٝعذ اٌجبؽضخ عٍَ رلٌّعخ ِٓ
اٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌعوثْخ ًابعنجْخ ؽٌي ىنا ادلٌٌٙا ًس ربل أُ أكاح ّزنبٍت ِع اٌعْنخ احلبٌْخ ٌىنيب اٍزفبكد ِنييب يف
مجع فمواد ادلمْبً.
ةْٕ-بغخ فمواد ادلمْبً:
ِٓ اعً احلٌٖي عٍَ فمواد ِمْبً عٌكح احلْيبح اعزّيلد اٌجبؽضيخ عٍيَ اجلبٔيت اٌنظيوُ يف مجيع ثعي٘ اٌفميواد
ًثنٌه ثٍغذ علك فمواد ادلمْبً  )88فموح ًِٓ .اعً اعزّبك ادلمْبً احلبأ ٌٍزٞجْك ارجعذ اٌجبؽضخ ِب ّ رِ0
أًالٝ-وّمخ ثنبء ادلمْبً0
االعزّبك يف ثنبء ِمْبً عٌكح احلْبح عٍَ ٝوّمخ ٌْىود ًىِ ٝوّميخ ِيٓ اٌٞوائيك ادلزجعيخ يف ثنيبء ادلميبٌّْ يف رليبي
اٌمْيبً اٌنفَيِ ( )Purnell , 2013: 15إم ًٙيع ٌٍّمْيبً صيالس ثيلائً ًىيِ رنٞجيك عٍيَ ثْيلح؛ رنٞجيك عٍيَ
أؽْبٔب رنٞجك لٍْال).
صبْٔب -ؽَبة ثلائً ادلمْبً:
اؽزَبة ثلائً أكاح اٌجؾش ِٓ فالي إعٞبء ابًىاْ  )8 8 3عٍَ اٌزٌاأ ٌزعرب عٓ اٌجلائً اٌضالصْخ رنٞجيك عٍيَ
ثْلح؛ رنٞجك عٍَ أؽْبٔب رنٞجك لٍْال).
صبٌضبٕ -الؽْخ اٌفمواد اٌٖلق اٌظبىوُ)0
ٌٍزعييو عٍييَ اٌٖييلق اٌظييبىوُ ٌفمييواد ِمْييبً عييٌكح احلْييبح عوٙييذ ثٖييٌهصبب ابًٌْييخ عٍييَ رلٌّعييخ ِييٓ اخلييرباء
ادلزقٖٖني يف رلبي عٍُ اٌنفٌ اٌرتثٌُ ًاٌٖؾخ اٌنفَْخ ثٍل علكىُ  )81فيجريا إم رميلُّ رعوّيف ٔظيوُ دلفييٌَ عيٌكح
احلْبح ٌلٍ ابّزبَ وّب ٍٝت ِٓ اخلرباء احلىُ عٍَ ٕالؽْخ اٌفمواد ًِٓ فالي زبًٍْ إعبثبد اخلرباء ًثبٍزعّبي اٌنَجخ
ادلئٌّخ ارٚؼ ثبْ مجْع اٌفمواد وبٔذ ٕبحلخ ثعل أْ ؽٍٖذ عٍَ َٔجخ ِئٌّخ ِٓ  )%11كهعخ فّب فٌق.
هاثعب-رعٍّْبد ادلمْبً:
ِواعبح عنل أعلاك ِمْبً عٌكح احلْبح أْ رىٌْ فموارو ٍيٍخ ًِفيٌِخ ِيع ر وْيل ٙيوًهح افزْيبه اٌجيلًّ ادلنبٍيت
ًٌمل ًٙؾذ اٌجبؽضخ ٌألّزبَ ثبْ إعبثبصبُ ىِ بغواٗ اٌجؾش اٌعٍِّ ٌنا ال كاعِ ٌنوو االٍُ.
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فبَِب-اٌلهاٍخ االٍزٞالعْخ0
بعً اٌز ول ِٓ ِلٍ ًٌٙػ فمواد ِمْبً عٌكح احلْبح ِٓ ؽْش اٌْٖبغخ أً ادلعنيَ فٚيال عيٓ اٌز ويل ِيٓ ِيلٍ
ًٌٙػ اٌزعٍّْبد ًثلائً اخلبٕخ ثبإلعبثخ أعوّذ كهاٍخ اٍزٞالعْخ لبِذ ذبب اٌجبؽضخ ثبفزْبه  )81أّزبَ ًمٌه ٌزؾلّل
اٌٖعٌثبد اٌف ديىٓ أْ رٌاعييُ ٌغوٗ رنٌٍْييب لجيً رٞجْيك ادلمْيبً عٍيَ اٌعْنيخ ًليل ريجني ِيٓ ىينا اٌزٞجْيك أْ اٌزعٍّْيبد
ًثلائً اإلعبثخ ًاٙؾخ ًِفيٌِخ بفواك اٌعْنخ.
ٍبكٍب-رٖؾْؼ ادلمْبً0
ٕؾؾذ إعبثبد ابّزبَ عٍَ فمواد ِمْبً عٌكح احلْيبح ثيببًىاْ اٌضالصْيخ ً )8 8 3ثينٌه ثٍغيذ اعٍيَ كهعيخ
ديىٓ أْ حيًٖ عٍْيب ادلمْبً ً )23الً كهعخ ً )88دبزٌٍ ٜفوِ ِٙملاهه .)18
عي -أعواء اٌمٌح اٌزّْْيّخ ٌفمواد ادلمْبً0
ًٔعين ثبٌمٌح اٌزّْْيّخ ِلٍ للهصبب عٍَ اٌىْف عٓ اٌفوًق اٌفوكّخ ثني ابفواك .عالَ ً )877 08113ثعل احلٌٖي
عٍَ فمواد ِمْبً عٌكح احلْبح ثٌٖهرو ابًٌْخ

رٞجْميب عٍَ عْنخ اٌزؾًٍْ اإلؽٖبئِ اٌجبٌغخ ّ )851زّْيب ًليل اعزّيل

اٌجؾش يف زبًٍْ اٌفمواد عٍَ أٌٍٍة اٌعْنزني ادلزٞوفزني ًثعل أْ رٖؾْؼ اٍزّبهاد اٌعْنخ اٌجبٌغخ  )851اٍزّبهح عٍَ
ًفك ابًىاْ اٌ ضالصْخ هرجذ كهعبد اٌعْنخ رنبىٌْب ِٓ اعٍَ كهعيخ إ أكٔيَ كهعيخ ًافيزريد َٔيجخ أٌيي  )%87اٌعٍْيب ًاٌيف
مسْذ ثبجملٌّعخ اٌعٍْب ً  )%87اٌلْٔب ًاٌف مسْذ ثبجملٌّعخ اٌلْٔب.
ثعل مٌه اٍزعًّ االفزجبه اٌزبئِ ٌعْنزني َِزمٍزني إلجيبك كالٌخ اٌفيوق ثيني ِزٌٍي ِٞكهعيبد اجملّيٌعزني اٌعٍْيب ًاٌيلْٔب
عٍَ وً فموح ِٓ فمواد ابكاح أم ثٍل علك ابّزيبَ يف ويال اجملّيٌعزني ّ )18زّْيب ًثينٌه فٚيعذ  )18اٍيزّبهح بعيواء
عٍّْخ اٌزّْْي ثني فمواد ابكاح ًلل ارٚؼ ثبْ مجْع فمواد ادلمْبً وبٔذ شلْيح ِب عيلا اٌفميواد  )81 83 1أم وبٔيذ
لّْزيب احملٌَثخ الً ِٓ اٌمّْخ اٌزبئْخ اجللًٌْخ عنل كهعخ ؽوّخ ًَِ )11زٌٍ كالٌخ ً )1,15اٌمّْخ اجللًٌْيخ ً .)8وّيب
ىٌ ٌِٙؼ يف اجللًي .)3
علًي ِ )3عبِالد شبْْي فمواد ِمْبً عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ
ت
-1
-1

ت
-11
-13

معامل التمييز
91،7
33،3
02
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11،11
33،1
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-3
-3
-3
-6
-7
-8
-9
-10
-11

-13
-13
-16
-17
-18
-19
-11
-11

38،1
61،6
33،7
97،3
31،6
33،7
7.83
9.21
6.74

73،6
89،3
63،3
33،9
11،3
33،1
33،11
31،6

ك -اٍزقواط ٕلق اٌجنبء ٌٍّمْبً0
ّعل اٌٖلق ِؤّوا عْلا ٌٍىْف عٓ ِلٍ للهح فمواد ادلمْبً عٍَ لْبً ادلفيٌَ ٔفَو اٌنُ ّيل ادلمْبً ٌمْبً
زلزٌاه ً ،)Kroll , 1960: 426اْ أف ًٚزله كافٍِ ٌٍٖيلق ىيٌ عالليخ اٌفميوح ثبٌلهعيخ اٌىٍْيخ ٌٍّمْيبً ًاٌينُ
ٔز ول ِٓ فالٌو ث ْ ادلمْبً ّزّىٓ ِٓ لْبً اٌجنبء اٌنظوُ ٌٍفمواد أً اخلبْٕخ ادليواك لْبٍييب ( Anastasi , 1976:
.)211
ًلل زبمك ىنا اٌنٌا ِٓ اٌٖلق عنلِب اٍزعًّ ِعبًِ اهرجيب ٛثريٍيٌْ الٍيزقواط اٌعالليخ االهرجبْٝيخ ثيني كهعيخ اٌفميوح
ًاٌلهعخ اٌىٍْخ ٌٍّمْبً ًأصنبء مٌه رجني ِٓ ىنه اإلعواء ثعل اٍزقلاَ اٍزّبهاد اٌمٌح اٌزّْْيّخ اٌجبٌغخ  )851اٍزّبهح
ثبْ مجْع اٌفمواد وبٔذ ماد كالٌخ إؽٖبئْخ عنل َِيزٌٍ ً )1,15كهعيخ ؽوّيخ ً )811اٌمّْيخ اٌزبئْيخ اجللًٌْيخ )1,88
ًاجللًي ٌّٙ )1ؼ مٌه.
علًي ِ )1عبًِ اهرجب ٛكهعخ اٌفموح ثبٌلهعخ اٌىٍْخ دلمْبً عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ
هلُ اٌفموح

ِعبًِ اهرجب ٛثريٌٍْ

هلُ اٌفموح

ِعبًِ اهرجب ٛثريٌٍْ

-8

1,18

-81

1,21

-8

1.73

-88

1,13

-3

1,33

-88

1,12

-1

1.53

-83

1,13

-5

1,13

-81

1,71
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-2

1,81

-85

1,31

-7

1,55

-82

1,73

-1

1,37

-87

1,71

-1

1,55

-81

1,31

ىي-اٍزقواط اٌضجبد بكاح اٌجؾش0
ّعين اٌضجبد ِلٍ اٌزؾمك ِٓ اٌللخ ًاالرَبق يف إعبثخ ابفواك؛ ًّعين أّٚب اٍزمواه ًصجبد اٌنزبئظ عرب اٌييِٓ فبٌضجيبد
ىٌ إعٞبء اٌنزبئظ ٔفَيب إما ٝجك عٍَ ابفواك ٔفَيُ ِوح صبْٔخ (ًٌ .)Bergman , 1974:155ميل اٍيزقوط اٌضجيبد
دلمْييبً عييٌكح احلْييبح ثٞوّمييخ أٌفييب وؤًجييبؿ ً )Cronbachالٍييزقواط صجييبد ادلمْييبً ذبيينه اٌٞوّمييخ ٝجمييذ ِعبكٌييخ أٌفييب
وؤًجبؿ ًًعل أْ ِعبًِ اٌضجبد وبٔذ رَبًُ ً )1,138ىنا ّلي عٍَ رببٌٔ فمواد ادلمْبً احلبأ.
اٌٌٍبئً اإلؽٖبئْخ0
اعزّلد اٌجبؽضخ يف اٍزقواط ٔزبئظ حبضيب عٍَ اٌٌٍبئً اإلؽٖبئْخ ابرْخ0
-8االفزجبه اٌزبئِ ٌعْنخ ًاؽلح
-8االفزجبه اٌزبئِ ٌعْنزني َِزمٍزني.
ِ-3عبكٌخ أٌفب وؤًجبؿ الٍزقواط اٌضجبد.
ِ-1عبًِ اهرجب ٛثريٌٍْ.
-5زبًٍْ اٌزجبّٓ ابؽبكُ.
 عوٗ اٌنزبئظ ًِنبلْزيبثعيل أْ لبِييذ اٌجبؽضيخ ثزٞجْييك فميواد ِمْييبً اٌجؾيش عٍييَ اٌعْنيخ ًِييٓ صيُ زبٍْييً إعبثيبصبُ عييٓ ٝوّيك إكفبذلييب يف
اٌربٔبِظ اٌزؾًٍْ اإلؽٖبئِ  )SPSSعنلىب إٌٌٌي إ زبمْك أىلا اٌجؾش ًوبالرِ0
اذلل ابًيِ 0عوفخ عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ يف ادلوؽٍخ ادلزٌٍٞخ.
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ِٓ اعً اٌزًٌٕ إ اذلل ابًي ٝجمذ فمواد ابكاح عٍَ عْنخ اٌجؾش ًلل زبُمك ىنا اذلل ِٓ فيالي اإلعيواء
آرِ ثعل ِعبجلخ اٌجْبٔبد إؽٖيبئْب بفيواك عْنيخ اٌجؾيش ًاٌجبٌغيخ ّ )851زّْيب إم ثٍيل ادلزٌٍي ٜاحلَيبثِ ٌعْنيخ اٌجؾيش
ً )11 322االضلوا ادلعْيبهُ ً ) 81,811دبزٌٍي ٜفوٙيِ ً ) 32ثعيل اٍيزعّبي االفزجيبه اٌزيبئِ ٌعْنيخ ًاؽيلح
 )t-testرجني أْ اٌمّْيخ اٌزبئْيخ احملَيٌثخ إلعبثيخ ابّزيبَ وبٔيذ ً ) 5,811ىيِ اليً ِيٓ اٌمّْيخ اٌزبئْيخ اجللًٌْيخ عنيل
َِزٌٍ كالٌخ ً )1,15كهعخ ؽوّخ ً )811اٌجبٌغخ  )8 121شلب ّعين ًعٌك فوًق ماد كالٌخ إؽٖبئْخ ًىنا ّْري إ
أْ اٌعْنخ رعبِٔ ِٓ ٙعف اٌْعٌه جبٌكح احلْبح ًاجللًي ٌّٙ )5ؼ مٌه .
علًي  )5لّْخ االفزجبه اٌزبئِ إلعبثخ ابّزبَ عٍَ ِمْبً عٌكح احلْبح
ٌٔا اٌعْنخ
ابّزبَ

علك أفواك

ادلزٌٍٜ

االضلوا

ادلزٌٍٜ

اٌمّْخ اٌزبئْخ

اٌعْنخ

احلَبثِ

ادلعْبهُ

اٌفوِٙ

احملٌَثخ

اجللًٌْخ

851

11 322

81 811

32

5 811

8 121

َِزٌٍ اٌلالٌخ
كاٌخ

ديىٓ رفَري اٌنزْغخ احلبٌْخ عٍَ ًفك االرببه اٌزىبٍِِ ٌٍنظوّيبد ثيبْ ِفييٌَ عيٌكح احلْيبح ّنيزظ ِيٓ فيالي ابٍيوح ًاجملزّيع
ًعاللبد ابفواك ِع ابليواْ ًادلزٍٞجيبد احلٚيبهّخ ًاٌرتثٌّيخ ًاٌضمبفْيخ ًاٌَيىبْ ًاٌيلفً ًاٌَيىٓ ًادلزٍٞجيبد االعزّبعْيخ
ابفوٍ ًرعل عٌكح احلْبح ِفيٌِب ّبِال ٌىً ِْبكّٓ احلْبح وّب ّلهويب ابفواك ًىٌ ّزَع ًٌّْْ اإلّجبا ادلبكُ ٌٍّزٍٞجبد
ابٍبٍْخ فٚال عٓ اإلّجبا ادلعنٌُ اٌنُ حيمك ٌٍفوك اٌزٌافك اٌنفَِ ًاالٔفعيبأ .وّيب أْ اٌجْئيخ احملْٞيخ ثيبٌفوك ريؤصو عٍيَ
َِزٌٍ أكهاوو جبٌكح ؽْبرو ًاْ ٝجْعخ اٌجْئخ ادلىبْٔخ ذلب ر صري ِجبّو عٍَ ؽْبح اٌفوك ًِنيب اٌز صري عٍَ ٕؾزو اٌنفَْخ.
روٍ اٌجبؽضخ رجعب دلب رٌٍٕذ أٌْو ِٓ رفَري اٌنظوّبد ثيبْ اٌٞفيً اٌْزيُْ ّزعيوٗ يف ؽْبريو ٌٍىيضري ِيٓ ادلْيىالد اٌنفَيْخ
ٔزْغخ ٌفملاْ أؽل ًاٌلّو أً والمهب ًاْ ٌِد أُ ِٓ اٌٌاٌلّٓ ّعيل ِنجعيب أٍبٍيْب إلؽَيبً اٌْزيُْ ثٚيعف اٌْيعٌه جبيٌكح
ؽْبرو.
اذلل اٌضبِِٔ 0عوفخ اٌفوًق يف عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ يف ادلوؽٍخ ادلزٌٍٞخ رجعب دلزغريُ0
ا-اجلنٌ موٌه – إٔبس).
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أّبهد اٌنزبئظ إ أْ ِزٌٍ ٜكهعبد ابّزبَ ِٓ اٌنوٌه عٍَ ِمْبً عيٌكح احلْيبح ثٍيل  )11 512كهعيخ ًثيبضلوا
ِعْيبهُ ِمييلاهه  )1 181كهعييخً .ثبدلمبهٔيخ ِييع ِزٌٍيي ٜكهعييبد ابّزيبَ ِييٓ اإلٔييبس عٍيَ ادلمْييبً ٔفَييو ثٍييل )11 812
كهعخ ًثبضلوا ِعْبهُ للهه ً .)81 158ثعل اٍزعّبي االفزجبه اٌزبئِ ٌ )t-testعْنزني َِزمٍزني ٌٍزعو عٍَ كالٌخ
اٌفوًق ثني ٌٔعِ اإلعبثزني رجني ٌنب علَ ًعٌك فوًق ماد كالٌخ إؽٖبئْخ إم ثٍغذ اٌمّْخ احملٌَثخ  )1 822كهعخ ًىيِ
الً ِٓ اٌمّْيخ اٌزبئْيخ اجللًٌْيخ اٌجبٌغيخ  )8,121عنيل َِيزٌٍ كالٌيخ ً )1,15كهعيخ ؽوّيخ ً )811اجليلًي ٌّٙ )2يؼ
مٌه.
علًي ٔ )2زبئظ االفزجبه اٌزبئِ ٌلالٌخ اٌفوًق ثني ادلزٌٍٞبد احلَبثْخ ٌلٍ ابّزبَ عٍَ ِمْبً عٌكح احلْبح رجعب ٌٍغنٌ
ٌٔا اٌعْنخ

ابّزبَ

علك افواك

ادلزٌٍٜ

االضلوا

كهعخ

اٌعْنخ

احلَبثِ

ادلعْبهُ

احلوّخ

موٌه

75

11 512

1,181

إٔبس

75

11 812

81,158

اجلنٌ

811

اٌمّْخ اٌزبئْخ
احملٌَثخ
1 822

اجللًٌْخ
8,121

َِزٌٍ
اٌلالٌخ
غري كاٌخ

ديىٓ رفَري اٌنزْغخ احلبٌْخ عٍَ ًفك االرببه اٌزىبٍِِ ٌٍنظوّبد ثبْ ِفيٌَ عٌكح احلْيبح رزٚيّٓ ِيلٍ إكهاويبد اٌفيوك ٌٍجْئيخ
اٌف ّعِْ فْيب إم أْ اٌزملّو اٌنارِ ٌٍفوك ٌٍؾْبح رزؾٌي إ ٍِٖٞؾبد أفوٍ ِضً اذلنيبء اٌْقٖيِ ًاٌوٙيب عيٓ احلْيبح
ًاٌَعبكح اٌنارْخ .ىنا ّعين ثبْ إكهان ابّزبَ ٌٍاء ِٓ اٌنوٌه أً اإلٔبس وبٔذ إكهاوبد ِزْبثو ًمٌه الْ رملّوىُ اٌينارِ
زبٌي إ ٍِٖٞؾبد ٍٍجْخ ِنيب اٌزْبؤَ ًعلَ اٌوٙب عٓ احلْبح ًاٌْعٌه ثبحليْ ًاالوزئبة.
ة-ادلوؽٍخ اٌلهاٍْخ ابً – اٌضبْٔخ – اٌضبٌضخ).
اٍزعٍّذ اٌجبؽضخ زبًٍْ اٌزجبّٓ االؽبكُ دلعوفخ كالٌخ اٌفوق يف ِزغري ادلوؽٍخ اٌلهاٍْخ ٌلٍ ابّزيبَ فجٍغيذ اٌمّْيخ اٌفبئْيخ
احملٌَثخ ثبٌنَجخ إلعبثخ اٌعْنخ عٍَ ادلمْبً  )8 ,121كهعخ أُ أْ اٌمّْخ احملٌَثخ وبٔذ إٔغو ِٓ اٌمّْخ اجللًٌْخ اٌجبٌغخ
)3عنل َِزٌٍ كالٌخ ً)1,15ثنٌه ّظيو ٌنب علَ ًعٌك فولب ِعنٌّب كاي يف ىنا ادلزغري ًوّب ٌِٙؼ يف اجللًي .)7
علًي  )7اٌنَجخ اٌفبئْخ ٌلالٌخ اٌفوق ثني فئبد ِزغري ادلوؽٍخ اٌلهاٍْخ ٌلٍ ابّزبَ ًفمب بعبثزيُ عٍَ ِمْبً عٌكح احلْبح
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ٌٔا اٌعْنخ

ابّزبَ

كهعبد

ِزٌٍٜ

احلوّخ

ادلوثعبد
388 881
811 111

ِٖله اٌزجبّٓ

رلٌّا ادلوثعبد

ثني اجملٌّعبد

288 111

8

كافً اجملٌّعبد

85131 181

817

اجملٌّا اٌىٍِ

82157 321

811

اٌمّْخ اٌفبئْخ
احملٌَثخ

8 121

َِزٌٍ

اجللًٌْخ

3

اٌلالٌخ

غري كاٌخ

ِٓ اعً ِعوفخ اٌفوًق ثيني فئيبد ادلوؽٍيخ اٌلهاٍيْخ اٍيزقواط ادلزٌٍيٞبد احلَيبثْخ ًاالضلوافيبد ادلعْبهّيخ ذليب
ًوّب ٌِٙؼ يف اجللًي )1
علًي )1ادلزٌٍٞبد احلَبثْخ ًاالضلوافبد ادلعْبهّخ ٌفئبد ادلوؽٍخ اٌلهاٍْخ ادلزٌٍٞخ ٌلٍ ابّزبَ ًفمب عٍَ ِمْبً
عٌكح احلْبح
ٌٔا اٌعْنخ

ابّزبَ

اٌفئبد /ادلوؽٍخ

علك ابّزبَ

ادلزٌٍ ٜاحلَبثِ

االضلوا ادلعْبهُ

ابً

51

11 7111

1 1512

اٌضبْٔخ

51

11 2811

88 3177

اٌضبٌضخ

51

32 3211

81 3188

ديىٓ رفَري اٌنزْغخ احلبٌْخ عٍَ ًفك االرببه اٌزىبٍِِ ٌٍنظوّبد ثبْ يف ظً اٌزنٌا اإلكهاوِ احلبًٕ ثني ابفواك فبْ
اٌعٌاًِ اٌْق ْٖخ اٌنارْخ ىِ اٌف رىٌْ ابلٌٍ أصوا ِٓ اٌعٌاًِ ادلٌٌٙعْخ يف كهعخ ّعٌهىُ جبٌكح احلْبح.
ىيينا ِييب أكٍ ثببّزييبَ يف ادلواؽييً ادلزٌٍييٞخ اٌضالصييخ أْ رىييٌْ إكهاوييبصبُ ِزْييبثو ًمٌييه ثَييجت االَٔييغبَ احلبٕييً يف
اٌْعٌه ثبالٞٙواثبد اٌنفَْخ ًاالٔفعبٌْخ اٌنبربخ ِٓ رعبّْيُ يف ٔفٌ اجملزّع.
االٍزنزبعبد0
 -8أْ اٌعْنخ رعبِٔ ِٓ ٙعف اٌْعٌه جبٌكح احلْبح.
 -8ال ٌّعل ر صري دلزغري اجلنٌ ًادلوؽٍخ اٌلهاٍْخ) يف َِزٌٍ عٌكح احلْبح ٌلٍ ابّزبَ.
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اٌزٌْٕبد .
 -8عٍَ ًىاهح اٌرتثْخ اٌعًّ يف إلبِيخ اٌجؾيٌس ًاٌلهاٍيبد اٌيف صبيزُ ثبدلْيىالد اٌنفَيْخ ًاٌٖيؾْخ ًاٌرتثٌّيخ ًاالعزّبعْيخ
ٌلٍ ابّزبَ ِٓ اعً َِبعلصبُ عٍَ االٔلِبط يف رلزّعيُ.
 -8عٍَ ادلؤٍَبد ماد اٌعاللخ إلبِخ اٌنلًاد ًادلؤشبواد اذلبكفخ ٌزنّْخ احلْبح اٌَعْلح ٌألٝفبي ابّزبَ.
 -3وّب ًرٌِٕ اٌجبؽضخ االٍزفبكح ِٓ احلٌٍي ادلملِخ يف اٌجؾش احلبأ ًاٌعّيً ذبيب ِيٓ لجيً ًىاهح اٌرتثْيخ أً ادلَيؤًٌني عيٓ
روثْخ ابّزبَ.
ادلمرتؽبد0
 -8ثنبء ثؤبِظ إهّبكُ الٍزعبكح عٌكح احلْبح ٌلٍ اٌزالِْن ابّزبَ يف ادلوؽٍخ االثزلائْخ.
 -8اٌعاللخ ثني عٌكح احلْبح ثبدللح اٌيِنْخ ٌٌفبح اٌٌاٌلّٓ.
 -3ادلْىالد اٌنفَْخ ًاالٔفعبٌْخ ٌلٍ ابّزبَ ًعاللزيب دبَزٌٍ هعبّزيُ يف ِؤٍَبد إٌّاء ابّزبَ.
ادلٖبكه0
-8ادلٖبكه اٌعوثْخ0
 -8خبِ أِريح ٝو  0)8115عٌكح احلْبح ًعاللزيب دبفيٌَ اٌناد ٌلٍ ادلعبلني ثٖوّب ًاٌعبكّني ثبدلٍّىخ اٌعوثْخ اٌَعٌكّخ
هٍبٌخ كوزٌهاه وٍْخ اٌرتثْخ عبِعخ أِٓ اٌموٍ ِىخ ادلىوِخ ادلٍّىخ اٌعوثْخ اٌَعٌكّخ.
 -8ثالْ وّبي ٌٍّيف  0)8111االٙيٞواثبد اٌَيٌٍوْخ ًاٌٌعلأْيخ ٌيلٍ ابٝفيبي ادلميّْني يف كًه ابّزيبَ ِيٓ ًعييخ ٔظيو
ادلْوفني عٍْيُ رلٍخ كِْك اجملٍل  )87اٌعلك ابًي  +اٌضبِٔ عبِعخ كِْك كِْك.
 -3ثٌؽٌُ عّبه ِ 0)8111نبىظ اٌجؾش اٌعٍِّ ًٝوق إعلاك اٌجؾيٌس اٌنبّيو 0كّيٌاْ ادلٞجٌعيبد اجلبِعْيخ اٌٞجعيخ
ابً

ثَىوح اجليائو.

 -1عَبَ ٍنبء امحل  0)8111فبعٍْخ ثؤبِظ إهّبكُ عمالِٔ أفعبأ ٌزؾَني عٌكح احلْبح ًثع٘ ادلزغرياد ادلورجٞخ ذبب
ٌلٍ عْنخ ِٓ ادلَنني أٝوًؽخ كوزٌهاه غري ِنٌْهح وٍْخ اٌرتثْخ اجلبِعخ ادلَزنٖوّخ.
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 -5اجلّعبْ ٕفبء عجل اٌيىوح؛ اجلّعبْ ٍنبء عجل اٌيىوح؛ محٌك أٌّاق عجبه ِْ 0)8188يىالد ابّزيبَ كافيً كًه
اٌلًٌخ فبهعيب رلٍخ أحببس اٌجٖوح ٌٍعٌٍَ اإلَٔبْٔخ اجملٍل  )37اٌعلك  )3وٍْخ اٌرتثْخ عبِعخ اٌجٖوح اٌجٖوح اٌعواق
ٓ .)311 – 381
 -2اجلًّْ ٔبكّخ عٌكد ؽَٓ  0)8111عٌكح احلْبح ًعاللزيب ثزمجً اٌناد ٌلٍ ٍٝجخ اجلبِعخ أٝوًؽيخ كوزيٌهاه وٍْيخ
اٌرتثْخ ٌٍجنبد عبِعخ ثغلاك اٌعواق.
 -7ؽجْت رللُ عجل اٌىوُّ  0)8112فعبٌْخ اٍزقلاَ رمنْبد ادلعٌٍِبد يف زبمْك أثعبك عٌكح احلْبح ٌلٍ عْنبد ِيٓ
اٌٞالة اٌعّبْٔني ًلبئع ٔلًح عُ اٌنفٌ ًعٌكح احلْبح عبِعخ اٌَيٍٞبْ ليبثًٌ ٍيٍٞنخ عّيبْ ثزيبهّـ / 1 / 81 – 87
.)18 – 11 ٓ )8112
 -1مخٌّٓ فبّٝخ اٌيىواء  0)8182احلوِبْ اٌعبٝفِ عنل اٌٞفً اٌْزُْ رلٍيخ اٌعٍيٌَ اإلَٔيبْٔخ ًاالعزّبعْيخ وٍْيخ اٌعٍيٌَ
اإلَٔبْٔخ ًاالعزّبعْخ اجملٍل ابًي اٌعلك  )87عبِعخ زلّل فْٚو  -ثَىوح اجليائو ٓ .)287 – 287
 -1مخٌْ إديبْ أمحل  0)8188عٌكح احلْيبح ًعاللزييب ثىيً ِيٓ اٌوٙيب اٌيٌظْفِ ًلٍيك ادلَيزمجً ٌيلٍ ِعٍّيبد هّيبٗ
ابٝفبي ادلؤشبو اٌعٍِّ اٌضبٌش "روثْخ ادلعٍُ اٌعوثِ ًر ىٍْو هؤٍ ِعبٕوح وٍْخ اٌعٌٍَ اٌرتثٌّخ جببِعخ عوُ اخلبٕخ.
ٍٍّْ -81بْ حيَْ  0)8181فبعٍْخ ثؤبِظ إهّبكُ أزمبئِ يف زبَني عٌكح احلْبح ٌلٍ عْنخ ِٓ مًُ اإلعبلخ اٌَّعْخ
هٍبٌخ ِبعَزري وٍْخ اٌرتثْخ عبِعخ أٌٍِْٖ ٛو.
 -88اٌٞبئِ هنَ ؽبِيل ٝيبىو عجيل احلَيني  0)8181اٌربًفْيً اٌَيْىٌٌٌعِ ٌٍٞفيً احمليوًَ ِيٓ اٌعٞيف ابثيٌُ كهاٍيخ
ٍوّوّخ زبٍٍْْخ عٍَ أهثع ؽبالد بٝفبي ّيلاء احلْل اٌْعيب ِٓ فالي اٍزقلاَ افزجيبه هٍيُ اٌعبئٍيخ رلٍيخ وٍْيخ اٌرتثْيخ
ابٍبٍيْخ اجملٍيل ابًي) اٌعيلك  ) 18وٍْيخ اٌرتثْيخ ابٍبٍيْخ ٌٍعٍيٌَ اٌرتثٌّيخ ًاٌنفَيْخ عبِعيخ ثبثيً ثبثيً اٌعييواق ٓ
.)8153 – 8181
 -88عالَ ٕالػ اٌيلّٓ  0)8113االفزجيبهاد اٌزْقْٖيْخ ِوععْيخ احمليه يف اجمليبالد اٌرتثٌّيخ ًاٌنفَيْخ ًاٌزلهَّيْخ
اٌنبّو 0كاه اٌفىو اٌعوثِ ٌٍٞجبعخ ًاٌنْو اٌٞجعخ ابً

اٌمبىوح ِٖو.

 -83عٍِ غبكح ِٖٞفَ  0)8111كهاٍخ يف ِفيٌَ اٌناد ًاٌزؾًْٖ اٌلهاٍِ ٌألٝفبي ادلي ٌكعني يف ِؤٍَيبد اإلّيٌاء
ًابٝفبي اٌنّٓ ّعٌْْْ ِع أٍوىُ هٍبٌخ ِبعَزري وٍْخ اٌرتثْخ عبِعخ أَ كهِبْ اإلٍالِْخ اٌٌَكاْ.
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 -81اٌىفييبيف عييالء اٌ يلّٓ  0)8112االهرمييبء اٌنفَييِ ٌٍّواىييك اٌنبّييو 0كاه ادلعوفييخ ٌٍٞجبعييخ ًاٌنْييو اٌٞجعييخ ابً
اٌمبىوح ِٖو.
 -85ادلبٌىِ ؽنبْ عجيل اٌيوؽُْ عجيل اهلل  0)8188االوزئيبة ًادلعنيَ اٌْقٖيِ ًعيٌكح احلْيبح اٌنفَيْخ ٌيلٍ عْنيخ ِيٓ
ٝبٌجييبد وٍْييخ اٌرتثْييخ جببِعييخ أَ اٌمييوٍ يف ٙييٌء ثعيي٘ ادلييزغرياد رلٍييخ وٍْييخ اٌرتثْييخ عبِعييخ ابىىييو اجملٍييل اٌضبٌييش اٌعييلك
 )815غيح فٍَٞني.
ِ -82جبهن ثْوٍ عنبك  0)8188عٌكح احلْبح ًعاللزييب ثبٌَيٌٍن االعزّيبعِ ٌيلٍ اٌنَيبء ادلزي فواد عيٓ اٌييًاط رلٍيخ
وٍْخ آكاة عبِعخ كّب

اجملٍل اٌضبٌش) اٌعلك  )11كّب

اٌعواق ٓ .)778 – 781

 -87زلّل ٍعْل عجل اٌومحٓ  0)8188عٌكح احلْبح ًاٍرتارْغْبد اٌزعبِّ "ادلٌاعييخ" ٌٍٖيُ ًٙيعب اٌَيّع 0كهاٍيخ
زبٍٍْْخ رلٍخ وٍْخ اٌرتثْخ عبِعخ ثنيب اجملٍل  )8اٌعلك  )17ثنيب ِٖو.
 -81ادلعبّٞخ فًٍْ عجل اٌومحٓ  0)8181عٍُ اٌينفٌ االعزّيبعِ اٌنبّيو 0كاه اٌفىيو ٌٍٞجبعيخ ًاٌنْيو اٌٞجعيخ ابً
عّبْ ابهكْ.
ٔ -81عّْخ ٍعٌكُ  0)8185اٌٌٍَن اٌعلًأِ عنل اٌفزبح اٌْزّْخ احملوًِخ عبٝفْب هٍبٌخ ِبعَزري وٍْخ اٌعٌٍَ اإلَٔبْٔخ
ًاالعزّبعْخ عبِعخ زلّل فْٚو ثَىوح اجليائو.
 -81ىٌاُ وفبػ فبٌل  0)8111فبعٍْخ ثؤيبِظ اٌوعبّيخ يف روثْيخ ابٝفيبي يف ابهكْ يف اٌزىْيف اٌْقٖيِ ًاالعزّيبعِ
ٌألٝفبي ابّزبَ هٍبٌخ ِبعَزري اجلبِعخ ابهكْٔخ عّبْ ابهكْ.
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د

ِمْبً عٌكح احلْبح

اٌجلائً

اٌفمواد

ٌِافك أؽْبٔب

ٌِافك

-8

إٔين شلٓ ّعٌْْْ ثلًْ اًِ يف احلْبح

-8

اّعو خبْجخ اًِ رببه إصلبىارِ فالي احلْبح

-3

إٔين ٌٌْ ِضً ثبلِ اٌجْو اٌنّٓ ّعٌْْْ ِع ًاٌلّيُ

-1

أعِْ ؽْبرِ وً ٌَّ ثٌِْو ًال اىزُ ثبدلَزمجً

-5

ٌٌْ أ ٌّٝػ يف ىنه احلْبح

-2

عبكح ِب أفىو ث ٔين فٍمذ ؽزَ أرعنة يف ىنه احلْبح

-7

اهف٘ للهُ ثبِٔ لل إٔجؾذ ّزُْ

-1

أهٍ ثبْ احلْبح عٍّْخ رعنّت َِزّو أ

-1

اثني عيلُ إلٍعبك ٔفَِ يف ىنه احلْبح اٌٖعجخ

 -81اّعو ثبٌٌؽلح ثعل أْ فملد ًاٌلُ
 -88أْ ىنه احلْبح س رملَ أ غري اٌميو ًادلعبٔبح
 -88أٍزْٞع أْ ألِظ ِع ابفوّٓ ثَيٌٌخ
 -83اّعو ثبٌَعبكح عنلِب أوٌْ فبهط اٌجْذ
 -81اىزّبِِ ثنفَِ ّٚعف ٌَّ ثعل ٌَّ
 -85أشبنَ أْ أسبٍٔ ِٓ ىنه احلْبح
 -82إٔين ال ارك ثببفوّٓ اٌنّٓ ّظيوًْ ؽيهنُ أ بِٔ ّزُْ
-87

اهف٘ أْ ألٌي ٌألفوّٓ ثبْ ّزُْ ؽزَ ال ّعبٌٍِِٔ ِعبٍِخ سلزٍفخ

 -81إٔين حببعخ بؽلاس رغْرياد وجريح يف ؽْبرِ
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ٌِافك لٍْال

