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التوافل السواجي وعالقتى بالرضا عن احلياة لدى عينة من 
  املتسوجات

           

 ملصتخلص :ا  
متثًت أٖداف ايدراص١ يف ايتعزف ع٢ً طبٝع١ ايعالقة١ نيةا ايتٛا ةل ايشٚامبةٞ رهة ٚرٙ      

األرنيع١ )اجل ْب ايفهزٟ ٚايثك يف، اجل ْب اجلٓضةٞ، اجل ْةب اتقتؾة  ٟ، اجل ْةب ايعة طفٞ      

ٚايٛمبةةةةداْٞا، ٚايزفةةةة  عةةةةٔ ا ٝةةةة ٠ نيلنيعةةةة  ٙ األرنيعةةةة١ )ايضةةةةع  ٠، ايتكبةةةةٌ، األَةةةةٔ، ايتكةةةةدٜز  

، ٚنيعةةا اغةةت ااج اتمبتُ عٝةة١ ٚاتقتؾةة  ١ٜ يدصةةز٠ )عةةد  األنيٓةة ٤، صةةٔ ايةةشٚ  اتمبتُة عٞا 

ٚايشٚمب١ ، عد  صٓٛاج ايةشٚا  ، عُةٌ ايةشٚ  ٚايشٚمبة١ ، اغضةت٣ٛ ايتعًُٝةٞ يًةشٚ  ٚايشٚمبة١ ،         

 ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ يدصز٠، ْةٛ  اغضةهٔ ، طبٝعة١ اغضةهٔ ، نيٝ ْة ج عةٔ َغة رن١ ايشٚمبة١         

١ ايفةزٚم نيةا  نةٌ َةٔ ايشٚمبة ج )ايزٜفٝة ج  ٚا قةزٜ ج ،        يف اغؾزٚف ا ، ٚحتدٜد طبٝع

ايع َالج ٚغا ايع َالجا يف ايتٛا ل ايشٚامبٞ نُة  ددرنة٘ ايشٚمبة ج ، ٚايزفة  عةٔ ا ٝة ٠       

يدِٜٗ ، ٚايتعزف ع٢ً طبٝع١ اتختال  ج نيا ايشٚمب ج ع١ٓٝ ايدراصة١ يف ايتٛا ةل ايشٚامبةٞ    

    ٔ ايةشٚ  ٚايشٚمبة١، يًُضةتٟٛ ايتعًُٝةٞ      نُ  ددرن٘ ايشٚمب١ ٚايزف  عةٔ ا ٝة ٠ دبعة ل )يضة

يًشٚ  ٚايشٚمب١، يعد  األنيٓ ٤ ، يعٌُ ايشٚ  ٚايشٚمب١، يف٦ ج ايةدخٌ ايغةٗزٟ ، يٓةٛ  اغضةهٔ ،     

ٚادبعت ايدراص١ ا  ي١ٝ اغٓٗج ايٛؽفٞ ايتهًًٝٞ، حٝت مت إعدا  ٚدكةٓا   يطبٝع١ اغضهٔا.

  عةٔ ا ٝة ٠، مت دطبٝكٗة     اصتبٝ ٕ ايتٛا ةل ايشٚامبةٞ نُة  ددرنة٘ ايشٚمبة١ ، اصةتبٝ ٕ ايزفة       

سٚمبة١ َةٔ    344ع٢ً ع١ٓٝ َةٔ ايشٚمبة ج مت اختٝ رٖة  نيطزٜكة١ ؽةد ١ٝ غزفة١ٝ َهْٛة١ َةٔ         

حم  ظة١ ايةبها٠ َةٔ َضةتٜٛ ج امبتُ عٝةة١ ٚاقتؾة  ١ٜ خمتًفة١ ٚ ٦ة ج عُزٜة١ خمتًفةة١         

نيةةا ايتٛا ةةةل   4040.ٚأٚفةةهت ايٓتةة ٥ج ٚمبةةةٛ  عالقةة١ اردب طٝةة٘ َٛمببةةة١ عٓةةد َضةةت٣ٛ  تيةةة١       

ٙ اترنيع١ ، ايزفة  عةٔ ا ٝة ٠ نيلنيعة  ٙ اترنيعة١، ٚ ٚ ٚمبةٛ  عالقة١ اردب طٝة١         ايشٚامبٞ ره ٚر

حم ٚر اصتبٝ ٕ ايتٛا ةل ايشٚامبةٞ ٚ ٦ة ج ايةدخٌ ايغةٗزٟ عٓةد َضةت٣ٛ         َٛمبب١ نيا جمُٛ 

،  نيُٝٓة  ت دٛمبةةد عالقة١ اردب طٝة١ نيةةا جمُةٛ  حمة ٚر اصةةتبٝ ٕ ايتٛا ةل ايشٚامبةةٞ       4.44 تية١  

ِٝ ايشٚمب١ ، ٚنذيو عدّ ٚمبةٛ  عالقة١ اردب طٝة١ نيةا     َٚضتٟٛ دعًِٝ  ايشٚ  َٚضتٟٛ دعً

جمُٛ  أنيع   اصتبٝ ٕ ايزف  عٔ ا ٝ ٙ  ٚنيعا َت ااج اغضتٟٛ اتمبتُ عٞ ٚاتقتؾ  ٟ ، 

ٚ ٚمبٛ   زٚم نيا َتٛصة   رمبة ج نةٌ َةٔ ايشٚمبة ج ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج يف نةٌ َةٔ          

َةةٔ   رمبةة ج نةةٌ ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ ٚايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ ، ٚعةةدّ ٚمبةةٛ   ةةزٚم نيةةا َتٛصةة   

ٚاغكُٝ ج يف َض نٔ إزم ر ت دٛمبةد  ةزٚم تاج  تية١     اغكُٝ ج يف َض نٔ ًَو ايشٚمب ج

إحؾةة ١ٝ٥ نيةةا ايشٚمبةة ج ايعةة َالج ٚغةةا ايعةة َالج يف نةةٌ َةةٔ ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ رهةة ٚرٙ  

اترنيع١ ٚايزف  عٔ ا ٝ ٙ نيلنيع  ٙ اترنيع١ .ٚقدَت ايدراص١ جمُٛع١ َٔ ايتٛؽٝ ج نة ٕ  

زٚر٠ حةةزـ ايشٚمبةة ٕ عًةة٢ اتطةةال  عًةة٢ ايهتةةب ايدٜٓٝةة١ ٚاتمبتُ عٝةة١ ايةة   َةةٔ أُٖٗةة  فةة

متدِٖ  ني غٗ راج ٚاألص يٝب ايع١ًُٝ ٚايد١ٜٝٓ اي  دض عدِٖ ع٢ً حتكٝل ايتٛا ل ايشٚامبةٞ  

،ٚنةةذيو دهثٝةةرب ايةةإلاَج ا عالَٝةة١ اغٛمبٗةة١ يًُتةةشٚمبا ايةة  دبهةة  يف إرعةة  ِٖ نيةةلِٖ      

يو عكةةد  ٚراج ددرٜبٝةة١ ٚدثكٝفٝةة١ عةةٔ ايتٛا ةةل  ايطةةزم يتهكٝةةل ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ ، ٚنةةذ 

ايشٚامبٞ ٚأصط ايتع ٌَ نيا ايشٚمبا ٚنٝف١ٝ حٌ اغغ نٌ ايشٚمب١ٝ ، ٚأٜقة  عكةد  ٚراج   

ددرٜب١ٝ يت١ُٝٓ َٗة راج ايةتفها ٚدطةٜٛز ايةذاج ٚنٝفٝة١ حتكٝةل ايزفة  عةٔ ا ٝة ٠ يةد٣           

 اغتشٚمبا . 

 ٝ ٠، ايشٚا ، ايتٛا ل، ايزف .ايتٛا ل ايشٚامبٞ، ايزف  عٔ ا 9 ايهًُ ج اغفت ح١ٝ 
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Marital Adjustment And Its Relationship To Feeling Satisfied 
About Life For A Sample Of  Married Women 

Abstract
The objectives of the study are  represented in identifying the 

nature of the relationship between marital adjustment as 
recognized by the wives on its four aspects (the intellectual and 
cultural side, the sexual side ,the economic side and the emotional 
side ) and satisfaction with life with its four dimensions :Happiness , 
Acceptance , Security and Social Assessment . and some social 
economic variables of the family ; number of children , age of 
husband and wife , number of marriage years , the husband's and 
wife's work , the educational level of the husband and the wife 
monthly income categories , housing kind and the nature of the 
housing data about participating wife in the expense . determining 
the nature of the differences between the urban and rural wives and 
working and non-working wives in marital adjustment as 
recognized by the wives their satisfaction with life and identifying 
the nature of the differences between the wives sample study in 
marital adjustment as recognized by the wives and satisfaction with 
life according to ( the age of husband and wife , educational level of 
the husband and wife , number of children , the husband and wife 
work , monthly income categories , housing kind and the nature of 
the housing ). The current study followed the descriptive analytical 
approach where the marital adjustment questionnaire was 
prepared and codified as recognized by wives , as well as a 
questionnaire on satisfaction with life was applied to the sample of 
wives were selected in accidental and purpose manner that 
composed of  400  wives from Kom Hamada and Itay El-Baroud in 
Beheira governorate . those wives are workers and non-workers in 
both the urban and rural from different social and economic levels  
and different age categories, The results showed a positive 
correlation relationship at a symbolic level 0,01 between marital 
adjustment with its four aspects , satisfaction with life with its four 
dimensions and the total aspects of  the marital adjustment 
questionnaire and the monthly income categories at a symbolic 
level 0,05 .On the other side there is no correlation relationship 
between the total aspects of the marital adjustment questionnaire 
and the level of both husband and wife education , as well as there is 
no correlation relationship between the total dimensions of the 
survey of satisfaction with life and some variables of social and 
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economic level . The results showed also that there are differences 
between the average scores of  both rural and urban wives in both 
marital adjustment and satisfaction with life , and there are no 
differences between the average score of wives living in owned 
houses and wives living in rented houses . As it showed that there 
are no statistically significant differences between working and 
non-working wives in each of marital adjustment with its four 
aspects and satisfaction with life with its four dimensions .A set of 
recommendations were presented by the study , the most important 
of all were the need for the couple to have access to religious and 
social books that provide them with the skills,  scientific and 
religious methods that help them achieve marital adjustment , 
another recommendation was intensifying media programs for 
married couples that are looking at guiding them in the most 
important ways to achieve marital adjustment  , as well as holding 
training and educational sessions on marital adjustment and the 
basis of dealing between married couples and how to solve marital 
problems , and finally holding training courses to develop the skills 
of thinking and self-development and how to achieve satisfaction 
with the life of married couples .  

Keywords: marital compatibility, satisfaction with life, 
marriage, compatibility, satisfaction. 

  مكدمة ومشكلة الدراشة: 

األصةةز٠ ْظةة ّ إْضةة ْٞ أنةةد ا صةةالّ عًةة٢ فةةزٚرد٘ ٚأُٖٝتةة٘،  ٗةةٞ ايًبٓةة١      

األص صةةة١ٝ يف نيٓةةة ٤ اقتُةةةت ٚقةةةد عٓٝةةةت نيٗةةة  ايغةةةزٜع١ ا صةةةال١َٝ ايضةةةُه١        

تبةةٛأ َه ْةة١ ت٥كةة١ يف اقتُعةة ج َٚٓهتٗةة  َةةٔ ايزع ٜةة١ ٚاتٖتُةة ّ َةة  زمعًةةٗ  د

 ا. 94 1440)عًٞ،

ٜٚعتةةإل ايةةةشٚا  َةةٔ أقةةةدّ ايةةٓظِ اتمبتُ عٝةةة١ ايةة  عز تٗةةة  ايبغةةز١ٜ عةةةإل      

د رشمٗةة  ايطٜٛةةٌ، ٚقةةد حثةةت عًٝةة٘ ,ٝةةت األ ٜةة ٕ، ٚٚفةةعت َةةٔ ايتغةةزٜع ج          

ٚايكٛاْا َ  ٜهفةٌ قٝ َٗة  عًة٢ أصة ظ قةِٜٛ، ٜقةُٔ قٝة ّ أصةز٠ صة١ًُٝ دهةٕٛ           

 ا.  901 1440ًٌٝ،أص ظ قتُت صًِٝ )خ

ٚ ت ٜعتةةإل ايةةشٚا  َةةٔ األَةةٛر ايعضةةا٠  ةةتتف ايشزمةة ج دةةتِ صةةٜٓٛ  ٜٚعتكةةد   

ايهثا َٔ األسٚا  أِْٗ صٛف سمككٕٛ حٝ ٠ سٚمب١ٝ صعٝد٠ ،    ب ٜزني  نيا 

ايطةةز ا ٜٚعتكةةد نةةٌ َُٓٗةة  إٔ حٝ دُٗةة  صتضةةا نيٝضةةز ٚصةةٗٛي١ ٚيهةةٔ َةةٔ      

ايٛاقةةت إت عًُٝةة١ قبةةةٍٛ    ايٛافةةأ إٔ ا ةةب ٚحةةةدٙ ت ٜهفةةٞ ، ٚيةةٝط ايةةةشٚا  يف    

ٚإزمةةةة   نيةةةةا ايطةةةةز ا ٚمبٗةةةةٛ  َغةةةةون١ ٜبةةةةذ   ايةةةةشٚمبا يف َٛامبٗةةةة١        
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ايق ٛط ج ٚؽةعٛني ج ا ٝة ٠ ٚت نهةٔ إٔ ٜعتةإل ايةشٚا  ْ مبهة  إت إتا دةٛا زج        

 ٝةةة٘ عٛاَةةةٌ ايتُ صةةةو ٚاتصةةةتُزار١ٜ ، ٚايةةةشٚا  ٜكةةةّٛ عًةةة٢ األخةةةذ ٚايعطةةة ٤ )    

 ا.30691446عبداهلل ،

 ٞ رث نية١ اصؾة١ً ايطبٝعٝة١ يطبٝعة١ ايتفة عالج نيةا        ٜٚعد ايتٛا ل ايشٚامبة

ايةةةشٚمبا يف خمتًةةةرب مبٛاْةةةب ا ٝةةة ٠ اتمبتُ عٝةةة١ ، اتْفع يٝةةة١ ، ٚايثك  ٝةةة١ ،     

ٚاتقتؾةة  ١ٜ ايةة  َةةٔ نيٝٓٗةة  اتحةةواّ ٚايثكةة١ ٚايتعةةبا عةةٔ اغغةة عز ايع طفٝةة١  

يًطزف اآلخز ، ٚا عب   ايع طفٞ يًغزٜو ، ٖةذا ني  فة  ١ يًتغة ني٘ ٚايتكة ر      

 ايكِٝ ٚاأل ه ر ٚايعة  اج ٚايتك يٝةد ٚايتٛا ةل يف نٝفٝة١ إ ار٠ عة٦ٕٛ األصةز٠       يف

 ا .Clayton . 2014 :425ٚدزني١ٝ األنيٓ ٤ ٚدٛ ا ايدخٌ اغٓ صب )

ٚممةةةةة  ت  عةةةةةو  ٝةةةةة٘ إٔ اجلُٝةةةةةت ٜتطًعةةةةةٕٛ يًٛؽةةةةةٍٛ إ  دًةةةةةو ايزاحةةةةة١  

ا، ٚيهٔ ا ٝ ٠ ايشٚمبٝة١ يٝضةت نًةٗ  راحة١ ْٚعةِٝ ٚيةٔ دٛمبةد        98 1444)صًُٝ ٕ،

حٝةةة ٠ نيةةةا ايبغةةةز  ٕٚ خال ةةة ج،  كةةةد  خًةةةل اهلل ايبغةةةز خمةةةتًفا يف طبةةة عِٗ  

ا، ٖٚةةذا َةة    901،113 1447ٚأخالقٗةةِ ٚعةة  ادِٗ  ٚت ٜٛمبةةد عةة ؿ َثةة يٞ )أَةةا،      

ا إٔ ا ٝة ٠ نيةا ايةشٚمبا دتعةز  إ  أسَة ج       9111  1401أندد٘  راصة١ قةدٚر )   

     ٌ حمًةةٗ   َٚغةةهالج دكةةٛ  صةةع  ٠ ايةةشٚمبا  ت تفةةٞ ايع طفةة١ ٚاغةةٛ ٠ ٚحتةة

َغ عز اي قةب ٚاتصةتٝ ٤ ٚدبة  ٍ اتدٗ َة ج ممة  زمعةٌ ايتف عةٌ نيُٝٓٗة  شمتةٌ          

 ٝفغةةالٕ يف حتكٝةةل نةةٌ أٖةةداف ايةةشٚا  أٚ نيعقةةٗ  ، ٚيةةذيو  كةةد عةة ٌ دمةة      

ايةةةشٚا  اٖتُةةة ّ اغفهةةةزٜٔ ٚايعًُةةة ٤ يف ,ٝةةةت اقةةة تج ايبهثٝةةة١  ٗةةةٛ عالقةةة١      

ِ ايعُٝةل ٚايتكةدٜز    ٜٓ َٝه١ٝ نيا طز ا ُٖ  ايشٚ  ٚايشٚمب١ دكّٛ عًة٢ ايفٗة  

اغتب  ٍ يتهكٝل ٖدف أص صٞ ٖٛ نيٓة ٤ ٚحةد٠ ع ٥ًٝة١ َضةتكز٠ َٚتٛا كة١ دكةّٛ       

 ا . 923  1447ع٢ً رنٝشدٞ اغٛ ٠ ٚايزمح١ )اخلٛيٞ ، 

إٕ األصز٠ ٖٞ ايبٓٝ ٕ اتمبتُ عٞ األص صةٞ يف اقتُةت، ٚعًة٢ اَتةدا  دة رٜ       

ْةةت األصةةز ٖةةٞ  ايبغةةز ٚنيةة ختالف عك ٥ةةدِٖ ايدٜٓٝةة١ ٚأيضةةٓتِٗ ٚاك  ةة دِٗ ن   

ايك صةةِ اغغةةوى نيةةا نةةٌ ايبغةةز عًةة٢ اخةةتال ِٗ  ةة يشٚا  ٚدهةةٜٛٔ األصةةز ٖةةٛ      

ا ط ر ايذٟ عزع٘ اهلل يٝضتُز ايٓٛ  ايبغزٟ ٚدتِ نية٘ خال ة١ اهلل عًة٢ األر     

 ا.0291444ٚآ ّ ٚحٛا٤ َٓذ ايًهظ١ األٚ  )صًُٝ ٕ،

 ُٓةذ صةةٓٛاج قًًٝة١ نةة ٕ نةٌ طةةزف َةٔ طةةزيف األصةز٠ ايةةشٚ  أٚ ايشٚمبةة١      

ذٍ أقؾ٢ اجلٗد يًُه  ظ١ ع٢ً نٝ ٕ األصةز٠ ٚإؽةالحٗ  نيهةٌ ٚصة١ًٝ أَة       ٜب

ايؾٝ ١ ا  ي١ٝ يًعالق١ ايشٚمب١ٝ  فٝٗ  ايهةثا َةٔ اخلًةٌ ايةذٟ ٜةد ٟ نيةدٚرٙ       

إ  عالق ج ظ ٖز١ٜ ني يغةهٌ األصةزٟ، نيُٝٓة  حتةت ايضةطأ سمةدي ايعدٜةد َةٔ         

 ا.11591447األخط ٤ َٔ نال ايطز ا مم  ٜعز  ايشٚا  يًفغٌ )أَا،

إف  ١ إ  إٔ األسٚا  أؽبهٛا ٜطًبٕٛ اغض عد٠ يف عٝ  اج ايؾه١ ايٓفض١ٝ 

% َةٔ نةٌ   34يًُغهالج ايشٚامب١ٝ انثز َةٔ اغغةهالج األخةز٣، ٜٚغةا حةٛايٞ      
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اغةةةزامبعا يف عٝةةة  اج ايؾةةةه١ ايٓفضةةة١ٝ إ  إٔ اغغةةةهالج ايشٚامبٝةةة١ مبةةةش٤ َةةةٔ  

ا حٝة   984 1443ٝ  )ا، ٖٚذا َ  أندد٘ ْت ٥ج  راص١ ايغ0791444َع ْ دِٗ )صًُٝ ٕ،

أظٗةةةزج ٚمبةةةٛ  عالقةةة١ اردب طٝةةة١ َٛمببةةة١ تاج  تيةةة١ إحؾةةة ١ٝ٥ نيةةةا ايتٛا ةةةل   

 ايشٚامبٞ ٚأص يٝب ايزع ١ٜ ايٛايد١ٜ نُ  ٜدرنٗ  األنيٓ ٤.

ٚ ٢ طزٜل ايتٛا ل ايشٚامبٞ دتعز  األصز٠ غغهالج نثا٠ خالٍ صٓٛاج 

ايةشٚمبا   ايعُز ، ٖذٙ اغغهالج أحٝ ْ  دهةٕٛ اقتؾة  ١ٜ ،أٚ ْفضة١ٝ، أةؿ أحةد     

اٚ احد األنيٓ ٤ ممة  ٜةداز عًة٢ اجلةٛ ايعة ّ يف األصةز٠ ٚعالقة١ ايةشٚمبا نيعقةُٗ           

نيةةبعا،  ةةكتا ن ْةةت ٖةةذٙ ايعالقةة١ َتٝٓةة١ َٚتٛاسْةة١ ٜٚضةةٛ ٖ  ايزفةة  ٚايتٛا ةةل   

ٚايتُ صو  كْٗ  دت ط٢ ٖذٙ اغغهالج ٚاألسَ ج يف سَٔ قٝ صٞ، أَة  إتا ن ْةت   

اسٕ  كْٗ  دقت األصز٠ نيه ًَةٗ   ايعالق١ فعٝف١ ٜٚضٛ ٖ  اتفطزا  ٚعدّ ايتٛ

يف َٗةةةب ايةةةزٜأ دعؾةةةرب نيٗةةة  نٝةةةرب دغةةة ٤ يةةةذيو ٜتقةةةأ إٔ ايتٛا ةةةل ايشٚامبةةةٞ  

رنٝةش٠ أص صة١ٝ يف ءة ٤ األصةةز٠ ٚاصةتُزارٜتٗ ، نُة  قةةد ٜةد ٣ غٝة   ايتٛا ةةل        

إ  ح ي١ َٔ ايكًةل ٚاتنت٦ة   عٓةد ايةشٚمبا، ٚإ  دفهةو ايعالقة ج األصةز١ٜ        

زار اقتُةةت عًةة٢ اعتبةة ر إٔ اقتُةةت ٖةةٛ    ٚاْٗٝ رٖةة ، ممةة  ٜةةد ٣ إ  عةةدّ اصةةتك   

 ا .903 1444جمُٛ  األصز اغٛمبٛ ٠  ٝ٘ )صًُٝ ٕ،

ٜٚتقأ مم  صبل أ١ُٖٝ  راص١ ايتٛا ل ايشٚامبٞ ْتٝج١ اس ٜ   صزع١ ءة   

ا ٝةة ٠ ا دٜثةة١ ٚدعكةةدٖ  ٚسٜةة  ٠ حةةد٠ اغٓ  ضةة١ ٚايؾةةزا  ٚايقةة ٛ  ٚاألعبةة ٤   

٠ اغغةهالج ايشٚمبٝة١ اية  دعٝةل     ٚاغضدٚيٝ ج األصز١ٜ َٚ  دزدب عًٝٗ  َةٔ سٜة    

 حتكٝل ايتٛا ل ايشٚامبٞ.

نُ  ٜتقأ أٜق  إٔ ايتٛا ل نيا ايةشٚمبا ٜةداز نيغةهٌ إزمة نيٞ عًة٢ َكةدار       

رف ُٖ  عٔ ا ٝ ٠، ٚايزف  عٔ ا ٝ ٠ ٖٛ اصتج ني١ تاد١ٝ َٔ ايفةز   يف َٛقةرب   

َعةةا ٜتعةةز  يةة٘، ٖٚةةٞ دةةدٍ عًةة٢ ايغةةعٛر ني تردٝةة   ذمةةٛ ايب٦ٝةة١ اتمبتُ عٝةة١  

ْفع يٝة١ ايةة  ٜغةة رى  ٝٗة  ذمةةٛ تادةة٘، ٚا ةةدف اغغةوى نيةةا أٟ سٚمبةةا ٖةةٛ    ٚات

ايٛؽٍٛ إ  ايضع  ٠ ٚايزف  عٔ ا ٝ ٠،   يزف  عٔ ا ٝ ٠ دكدٜز ع ّ يٓٛعٝة١   

 ا . 042-9034 1444ا ٝ ٠ يًفز  حضب اغع ٜا اي  اْتك ٖ  يٓفض٘ )ععزاٟٚ ، 

ايعًُةة ٤ َةةت نيداٜةة١  ٚقةةد تقةة٢ َفٗةةّٛ ايزفةة  َشٜةةدا َةةٔ اتٖتُةة ّ َةةٔ قبةةٌ     

ايكةةزٕ ايعغةةزٜٔ ،حٝةة  ٜةةز٣ ٖةةدت٤ ايعًُةة ٤ إٔ َفٗةةّٛ ايزفةة  ٖةةٛ عةةعٛر ايفةةز     

عضة١ًٝ   &دا ٘  )مبٛ ٠ ني يزاح١ ايٓفض١ٝ نيعد ايكٝ ّ نيكعب   ح مب د٘ ٚحتكٝل أٖ

 ا . 9000  1448،

ا إٔ أٖةةةِ أٖةةةداف ا ْضةةة ٕ يف ا ٝةةة ٠ ايبهةةة  عةةةٔ  king (1998ٚقةةةد أنةةةد 

 ٠ دةةةةةةةةد ٟ إ  ايزفةةةةةةةة  عةةةةةةةةٔ ا ٝةةةةةةةة ٠ ايضةةةةةةةةع  ٠ عًةةةةةةةة٢ اعتبةةةةةةةة ر إٔ ايضةةةةةةةةع 

(G.&Napa,1998:156-165.ا 

ٚايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ أقؾةة٢ َةة  ٜطُةةأ إيٝةة٘ ا ْضةة ٕ ايع قةةٌ ايزاعةةد، ٚتيةةو       

نيٗةةدف بٓةةب ايؾةةزاع ج ٚا حب طةة ج ايٓفضةة١ٝ ٚايكًةةل ايةةذٟ ٜٓت نيةة٘ ْتٝجةة١        
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اْفع تد٘ اغ تًف١ نيٓ ٤ ع٢ً اغٛاقرب اي  نز نيٗة  ا ْضة ٕ، ٚت نهةٔ يًهٝة ٠ إٔ     

ضا ع٢ً ٚدةا٠ ٚاحةد٠ نيةٌ دعوٜٗة  نيعةا ايؾةع   اية  دةٓ ؿ عًة٢ ا ْضة ٕ           د

صع  د٘، ٚبعً٘ ٜعٝػ ََُٗٛ  يفو٠ َ ، يهٔ إتا َة  ْظةز ا ْضة ٕ إ  حكٝكة١     

ا، ٚيف 36691446األَةةز ٚرمبةةت إ   ٜٓةة٘ عٓد٥ةةذ ٜعةةٝػ صةةعٝدا نيةةال ُٖةةّٛ )عًةةٛإ،   

خا، ٚيٝط تاى ألحةد  تيو ق ٍ ايزصٍٛ اهلل 9 ))عجب  ألَز اغدَٔ إٕ أَزٙ نً٘ 

إت يًُدَٔ إٕ أؽ نيت٘ صزا٤ عةهز  هة ٕ خةاا ية٘ ٚإٕ أؽة نيت٘ فةزا٤ ؽةإل  هة ٕ         

ا ،    حض ظ ني يزف  عٔ ا ٝ ٠ أحد اغدعزاج 01490876خاا ي٘اا )انئ ا ج  ،

اي  دبا َد٣ متتت ايفز  نيؾه١ ْفض١ٝ ٚايغةعٛر ني يضةع  ٠ يف ا ٝة ٠ ، نُة      

 نيٝةة ل نيتكةةدٜز ايفةةز  يذادةة٘ ، ٚ أ ٕ دكةةدٜز ايفةةز  إٔ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ ٜةةزدب  إزم

يذاد٘ ٜعةد أحةد أٖةِ ايعٛاَةٌ اغضة٦ٛي١ عةٔ إحضة ظ ايفةز  ني يزفة  عةٔ ا ٝة ٠ ،            

نُةة  إٔ ا حضةة ظ نيعةةدّ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ تٚ دةةلاا عًةة٢ ع ؾةة١ٝ ايفةةز           

،  ا92  1444ٜعٝػ  ٝ٘ )ايدصةٛقٞ ،   ٚدهٝف٘ ٚعالق د٘  اخٌ اق ٍ اتمبتُ عٞ ايذٟ

إ  إٔ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ ٖٛ ايدرمب١ اية  سمهةِ  ٝٗة  ايغة ؿ إزم نيٝة        إف  ١

ع٢ً ْٛع١ٝ حٝ د٘ ا  فز٠ نيٛمب٘ عة ّ، نُة  دعةب حةب ايغة ؿ يًهٝة ٠ اية         

 ا.Eenhoven,2001:14-15سمٝ ٖ  ٚاصتُت ع٘ نيٗ  ٚدكدٜزٙ ايذادٞ    نهٌ )

َٚةةةةةٔ َظةةةةة ٖز ايزفةةةةة  عةةةةةٔ ا ٝةةةةة ٠ ايضةةةةةع  ٠، ٚايعالقةةةةة ج اتمبتُ عٝةةةةة١،    

ل١ْٓٝ، ٚاتصتكزار اتمبتُ عٞ، ٚايتكدٜز اتمبتُ عٞ، ألٕ َٔ ٜغعز نيٗذٙ ٚايطُ

األعةةٝ ٤ ٜٚعُةةٌ عًةة٢ حتكٝكٗةة  ٚإعةةب   رغبتةة٘ َٓٗةة  ٜهةةٕٛ رافةةٝ  عةةٔ حٝ دةة٘           

نيؾٛر٠ إزم ني١ٝ، حٝ  إٔ ايضةع  ٠ ٖةدف يد ةزا  نيةزغِ دبة ٜٔ إ راى َة   زمًةب        

ُةط ايفةز    ،   يزف  عٔ ا ٝ ٠ ٜعب حت (Franken,1994:261)يًفز  ايضع  ٠ 

 ا . 9143 1400يًهٝ ٠ ٚا قب ٍ عًٝٗ  ٚايزغب١ ا كٝك١ٝ يف إٔ ٜعٝغٗ  ) ءز ، 

ٚدزمبةةت أُٖٝةة١ ٖةةذا اغٛفةةٛ  إ  َع ْةة ٠ ايهةةثا َةةٔ األعةة  ـ يف ايعؾةةز       

ا  يٞ َٔ ايغةعٛر ني  حبة   ، ٚعةدّ ايزفة  عةٔ ا ٝة ٠ يهةِ طبٝعة١ ا ٝة ٠          

ًةة٢ اقتُةةت ، ٜٚعةةد ايغةةعٛر     ايةة  ٜعٝغةةْٛٗ  ، ٚظٗةةٛر ايعدٜةةد َةةٔ اغةةت ااج ع     

ني يزف  عٔ ا ٝ ٠ َٔ َالَأ ايغ ؾة١ٝ ايضة١ٜٛ ، َٚطًبة ل َةٔ اغط يةب اغُٗة١       

       ايةة  ٜضةةع٢ إيٝٗةة  األ ةةزا  يًهؾةةٍٛ عًةة٢ ايتٛا ةةل ايٓفضةةٞ ٚايؾةةه١ ايٓفضةة١ٝ      

 ا .   950  1446) ايضبٝعٞ ، 

ْضة ٕ  ٜٚعد ا حض ظ ني يزف  َطًب َٔ اغط يب اغ١ُٗ اي  ٜضةع٢ إيٝٗة  ا   

ٜٚٗةةدف إ  حتكٝكةة٘ ، ٜٚعتةةإل ٖةةذا ا حضةة ظ ًَُةةأ َةةٔ َالَةةأ ايغ ؾةة١ٝ        

ايض١ٜٛ ، دعتُد عًٝ٘ ٚدتؾزف ٚ ل ٖداٙ ٚإرع  ٙ ، حٝ  ٜغعز ا ْض ٕ رةد٣  

ا،  914  1442اْعه ظ ٖذا ا حض ظ ني يزف  عٔ صًٛنٝ د٘ ٚدؾز  د٘ ) ؽةبهٞ ،  

ا 912 1400عةٔ ايضةٝد )  ا ْكةالل  1446أنيةٛ  ة ر٠ )   &ٚقد أندج ْت ٥ج  راصة١ عبةد اهلل   

ع٢ً ٚمبةٛ   ةزٚم  اية١ إحؾة ٥ٝ  يف ايزفة  عةٔ ا ٝة ٠ نيةا اغتةشٚمبا ٚايعةشا            

يؾ حل اغتةشٚمبا أٟ إٔ اغتةشٚمبا أنثةز إحض صة  ني يزفة  عةٔ ا ٝة ٠ َك رْة١         
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ا إٔ ايغةةة ؿ ايةةةذٟ يدٜةةة٘  9107  1447نُةةة  أٚفةةةهت  راصةةة١ عةةةالّ ) . نيةةة يعشا 

٠ ٜتُتت نيدرمب١ ع ي١ٝ َةٔ ايؾةإل   َضت٣ٛ َٓ صب َٚزدفت َٔ ايزف  عٔ ا ٝ 

ٚايتهٌُ عٓد ايتعز  يًقٝل ٚايتٛدز ٖٚٛ نيذيو يدٜ٘ إرا ٠ ق١ٜٛ يف َٛامبٗة١  

األسَةة ج ٚ ا٥ُةة ل َتف ٥ةةٌ حتةة٢ يف ظةةٌ اغٛاقةةرب ايؾةةعب١ ٜٚضةةع٢ يد قةةٌ  ا٥ُةة ل    

ٜٚضةةع٢ يًٓجةة   ٚايةةتفها نيكزم نيٝةة١ ٚدهةةٜٛٔ عالقةة ج امبتُ عٝةة١ صةة١ٜٛ ، ٚقةة  ر  

 ع٢ً ايتههِ رغ عزٙ .

قأ مم  صبل أ١ُٖٝ  راصة١ ايزفة  عةٔ ا ٝة ٠ حٝة  مبة ٤ ايكةزٕ ايٛاحةد         ٜٚت

ٚايعغزٕٚ حمُال ني يثٛراج ايع١ًُٝ اغتٓٛعة١ يف عةت٢ مبٛاْةب ا ٝة ٠ ، َٓٗة  َة        

ٜتؾةةةةٌ ني يتهٓٛيٛمبٝةةةة ، ٚايطةةةةب، ٚاتدؾةةةة تج، ٚايؾةةةةٓ ع١....إ ، ٚتيةةةةو عكةةةةب  

ا ٝةة ٙ ممةة  صةة ِٖ يف دعكٝةةد -ايعغةةزٜٔ–ا رٖ ؽةة ج ايهةةثا٠ يف ايكةةزٕ اغ فةةٞ 

ٚظٗٛر نثا َةٔ اتفةطزاني ج ٚايؾةعٛني ج حتة٢ أطًةل عًٝة٘ نيعةا ايبة حثا         

عؾز ايكًل ٚايق   ايٓفضةٞ ممة  أيكة٢ نيلعبة ٤ ٚفة ٛ  نةثا٠ عًة٢ ن ٖةٌ         

ايفةةز  حٝةة  أؽةةبأ عًٝةة٘ ايتع َةةٌ َةةت ٖةةذٙ ايقةة ٛ  ٚدًةةو ايةةت ااج ٚايتهٝةةرب   

  ّ  َعٗةة  نيطزٜكةة١ َكبٛيةة١ ٚأؽةةبأ َط يةةب نيتهكٝةةل ايتٛا ةةل ٚايتهٝةةرب نيٛمبةة٘ عةة 

أَةة ّ دًةةو ايقةة ٛ ، ٚايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ نيغةةهٌ خةة ـ حتةة٢ ٜهةةٕٛ رافةةٝ  عةةٔ       

حٝ د٘ َٚٔ ٖٓ  نهةٔ ؽةٝ غ١ ايدراصة١ ا  يٝة١ يف ايتضة تٍ ايتة ي9ٞ َة  طبٝعة١         

 ايعالق١ نيا ايتٛا ل ايشٚامبٞ ٚايزف  عٔ ا ٝ ٠  نُ  ددرن٘ ايشٚمب ج ؟ 

   أهداف الدراشة 

ا ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ  دٗةةدف ايدراصةة١ نيؾةةف١ ر٥ٝضةة١ إ   راصةة١ ايعالقةة١ نيةة    

ٚايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ نُةة  ددرنةة٘ عٝٓةة١ َةةٔ ايشٚمبةة ج. ٜٚٓبثةةل َٓةة٘ األٖةةداف     

 -ايفزع١ٝ ايت ي9١ٝ 

    ٙ          حتدٜةةد َضةةت٣ٛ ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ يةةد٣ ايشٚمبةة ج عٝٓةة١ ايدراصةة١ رهةة ٚر

ٞ   -) اجل ْب ايفهزٟ ٚايثك يف ٟ   -اجل ْةب اجلٓضة اجل ْةب   -اجل ْةب اتقتؾة  

 ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞا.

     ٙ  حتدٜةةد َضةةت٣ٛ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ يةةد٣ اغتشٚمبةة ج عٝٓةة١ ايدراصةة١ نيلنيعةة

 ايتكدٜز اتمبتُ عٞ ا .–األَٔ  -ايتكبٌ -األرنيع١ )ايضع  ٠

      ٛ ا ةل ايشٚامبةٞ رهة ٚرٙ األرنيعة١ ،     حتدٜد طبٝعة١ ايعالقة١ نيةا نةٌ َةٔ ايت

ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ نيلنيعةة  ٙ األرنيعةة١ ٚنيعةةا َةةت ااج ا  يةة١ اتمبتُ عٝةة١     ٚ

 ١ يدصز٠ .ٚاتقتؾ  ٜ

    حتدٜد طبٝع١ ايفزٚم نيا نٌ َٔ ايزٜفٝ ج ٚا قزٜ ج، ايعة َالج ٚغةا

 ايع َالج ع١ٓٝ ايدراص١ يف ايتٛا ل ايشٚامبٞ ره ٚرٙ.

    حتدٜد طبٝع١ ايفزٚم نيا نٌ َٔ ايزٜفٝ ج ٚا قزٜ ج، ايعة َالج ٚغةا

 -ايتكبةةٌ -ايعةة َالج عٝٓةة١ ايدراصةة١ يف ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ نيلنيعةة  ٙ )ايضةةع  ٠    

 ايتكدٜز اتمبتُ عٞ ا. -َٔاأل
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  أهنية الدراشة: 

 دهُٔ أ١ُٖٝ ايدراص١ ا  ي١ٝ  ُٝ  9ًٜٞ  

      ٍنهةةٔ اتصةةتف  ٠ َةةٔ ْتةة ٥ج ايدراصةة١ يف خدَةة١ اقتُةةت اصًةةٞ َةةٔ خةةال

حم ٚي١ ايهغرب عٔ ايدٚر ايفع ٍ ايذٟ ٜتهكل يًُةزأ٠ َةٔ خةالٍ حتكٝكٗة      

نيةةةزاس  ٚر اغةةةزأ٠ يًتٛا ةةةل ايشٚامبةةةٞ اغطًةةةٛ  ٚايةةةذٟ َةةةٔ عةةةلْ٘ إٔ ٜضةةةِٗ يف إ

 ٚإدم حٗ  ع٢ً خمتًرب اغضتٜٛ ج.
       د١ُٝٓ اغعز ١ ٚدٛمبٝ٘ ايفهز ذمٛ حتكٝةل ايتٛا ةل ايشٚامبةٞ نيلنيعة  ٙ ايضةبع١

ٟ -)اتختٝةة ر ٚاخلطٛنيةة١  ٟ -ايتٛا ةةل األصةةز ٞ -ايتٛا ةةل اغةة   -ايتٛا ةةل اجلٓضةة

 ايٓقج ايع طفٞ ٚاتْفع يٞا.-ايعالق ج ايغ ؾ١ٝ-ايعالق ج اتمبتُ ع١ٝ
  ٚدٛمبٝ٘ ايفهز ذمٛ حتكٝل ايزف  عٔ ا ٝ ٠ ره ٚرٙ ايضةت١  د١ُٝٓ اغعز ١

 ايكٓ ع١ا.-ايتكدٜز-اتصتكزار ايٓفضٞ-ايطُل١ْٓٝ-اتمبتُ ع١ٝ-)ايضع  ٠
     ٌدٛع١ٝ اقتُت نيل١ُٖٝ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ يد٣ اغتةشٚمبا يًُضة ١ُٖ يف حة

 نيعا اغغهالج ٚايؾعٛني ج ع٢ً اغضت٣ٛ ايكَٛٞ.
      ايشٚامبةٞ َٚة  ٜةٛ زٙ يًةشٚمبا َةٔ صةع  ٠       دًكٞ ايقة٤ٛ عًة٢ أُٖٝة١ ايتٛا ةل

سٚمب١ٝ ٚرف  سٚامبٞ، َٚ  ٜٛ زٙ يدنيٓ ٤ َٔ صًٛى امبتُة عٞ صةًِٝ ٚؽةه١    

 ْفض١ٝ.
       يف  –نيؾةةف١ خ ؽةةة١  –ددنةةد ايدراصةة١ ا  يٝةة١ عًةةة٢ أُٖٝةة١  ٚر ايشٚمبةة١

 حتكٝل ايتٛا ل ايشٚامبٞ ٚني يت يٞ ععٛر ايشٚمبا ني يزف  عٔ ا ٝ ٠.
  ٓةةةشٍ ٚاغدصضةةة ج، تردب طٗةةة  نيتهكٝةةةل  قةةةد دعتةةةإل إفةةة  ١ يف جمةةة ٍ إ ار٠ اغ

 -ايتٛا ةةل األصةةزٟ -ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ نيلنيعةة  ٙ ايضةةبع١ )اتختٝةة ر ٚاخلطٛنيةة١  

ايعالقةةةةة ج  -ايعالقةةةةة ج اتمبتُ عٝةةةةة١ -ايتٛا ةةةةةل اجلٓضةةةةةٞ -ايتٛا ةةةةةل اغةةةةة  ٟ

ايٓقةةج ايعةة طفٞ ٚاتْفعةة يٞا، ٚني يتةة يٞ َضةة عد٠ األنيٓةة ٤ عًةة٢     -ايغ ؾةة١ٝ

طبٝعٝةة١ ٚتيةةو َةةٔ خةةالٍ دةةدرٜط  ايُٓةةٛ ايضةةًِٝ ٚدهةةٜٛٔ ع ؾةةٝ ج صةة١ٜٛ

ٚ راصةة١ اغةةٛا  اغزدبطةة١ نيكضةةِ إ ار٠ اغٓةةشٍ ٚاغدصضةة ج ٚايةة  أةةؿ األصةةز٠  

 ٚايطفٌ غ     َٔ  ٚر َِٗ يف دهٜٛٔ صًٛى األنيٓ ٤ ٚع ؾٝ دِٗ .

 األشلوب البخجي: 

  أواًل: مصطلخات الدراشة: 

 التوافل: 

اجلُ ع ج ، ٚايتٛا ةل  ٜغا ايتٛا ل إ  عالق١ َٓضج١ُ ْضبٝ ل نيا األ زا  ٚ 

نيةة غع٢ٓ ايعةة ّ ٜعةةب ايعًُٝةة١ ايةة  ًٜجةةل إيٝٗةة  ايهةة ٥ٔ ايعقةةٟٛ أٚ ايغ ؾةة١ٝ          

يٝةةتُهٔ َةةٔ ايةةدخٍٛ يف عالقةة١ دةةٛاسٕ ٚاْضةةج ّ َةةت ايب٦ٝةة١ َةةت فةةزٚر٠ دةةٛا ز   

 .ا 9154  1444) غٝ  ، ايغزٚ  يتهكٝل ٖذٙ ايعالق١ 

ض٘ َٚت ايضٝ م قدر٠ ايفز  ع٢ً ايتٛاتّ َت ْف ٜٚعزف ايتٛا ل إمبزا٥ٝ  نيلْ٘

اتمبتُةةةة عٞ ايةةةةذٟ ٜعةةةةٝػ  ٝةةةة٘ َةةةةٔ خمتًةةةةرب ْٛاحٝةةةة٘ األصةةةةز١ٜ، ٚاغٗٓٝةةةة١،       

 ٚاتقتؾ  ١ٜ، ٚايضٝ ص١ٝ، ٚايد١ٜٝٓ. 
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  السواج 

ٖةةٛ عبةة ر٠ عةةٔ احتةة   َدصةةط َكبةةٍٛ امبتُ عٝةة  ٜةةٓظِ ا كةةٛم ٚاتيتشاَةة ج   

اجلٓض١ٝ ٚاتقتؾة  ١ٜ نيةا ايشٚمبة ٕ، ٚغ يبة  َة  ٜةتِ َةٔ خةالٍ عكةد حمةد  أٚ           

 .  ا12-911  1404)مب َت ،ٜكبً٘ األسٚا  ع٢ً أْ٘ ٚفت َضتدِٜ  دف ِٖ َغوى

ايةةةشٚا  نيلْةة٘ عالقةةة١ ٜغةةز  ٜٚةةةإلر ٚمبٛ ٖةةة     ا 964  1401) نُةة  ٜعةةةزف قةةدٚر   

اقتُةةةت ٚايةةةدٜٔ نيةةةا طةةةز ا َتفةةة عًا ،  ةةةكتا َةةة  دعطةةةٌ ايتٛاؽةةةٌ ٚايفٗةةةِ     

 ا زم نيٞ ظٗز ايؾزا  ٚايتٓ  ز ٚايغك ٤ يف ايشٚا  .

 التوافل السواجي 

ع١ َٔ ايضةًٛنٝ ج ٚايتؾةٛراج اية  ٜضةت دَٗ  ايشٚمبة ٕ َةٔ أمبةٌ        جمُٛ 

ايتع ٌَ َت َتطًب ج ا ٝ ٠ ايشٚمب١ٝ ايداخ١ًٝ ٚاخل رمب١ٝ اغفزٚف١ عًُٝٗ  ، 

َٚةةد٣ ايتعةة ٕٚ اغغةةوى  ُٝةة  نيُٝٓٗةة  ، ٚادف قُٗةة  عًةة٢ األ ٚار األص صةة١ٝ يهةةٌ      

(   َُٗٓBelanger et al  2014 :660 .ا 

ا ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ نيلْةة٘ ح يةة١ دٓغةةل  9043  1400نُة  ٜعةةزف صةةه١ٓٝ ٚ خقةةز )  

ندايةة١ يًؾةةعٛني ج ٚاغت عةةب ايةة  ٜٛامبٗٗةة  ايشٚمبةة ٕ َٚةةد٣ ايتعةة ٕٚ اغغةةوى      

نيُٝٓٗةة  َٚكةةدار رفةة ُٖ  عةةٔ ايعالقةة١ ٚحجةةِ ادف قُٗةة  عًةة٢ األ ٚار األص صةة١ٝ   

 يهٌ َُٓٗ  .

ا ا  أْ٘ ٜعةإل عةٔ قةدر٠ نةٌ َةٔ ايةشٚمبا عًة٢        07-091447ٜٚغا ايداٖزٟ  )

يتٛاتّ َت اآلخز َٚت َط يب ايشٚا  ٜٚضتدٍ عًٝ٘ َٔ أص يٝب نةٌ َُٓٗة  يف   ا

حتكٝةةل أٖدا ةة٘ َةةٔ ايةةشٚا  ٚيف َٛامبٗةة١ ايؾةةعٛني ج ايشٚمبٝةة١ ٚيف ايتعةةبا عةةٔ    

 اْفع تدِٗ َٚغ عزِٖ ٚيف إعب   ح مب دِٗ َٔ دف عًِٗ ايشٚامبٞ . 

إمبزا٥ٝةةةة  نيلْةةةة٘ ح يةةةة١ َةةةةٔ ا عةةةةب   ٚايتةةةةٛاسٕ  ‘ٜٚعةةةةزف ايتٛا ةةةةل ايشٚامبةةةةٞ 

تْضةةةةج ّ يف ايعالقةةةة١ ايشٚمبٝةةةة١ دتهكةةةةل نيتًبٝةةةة١ اغتطًبةةةة ج اتمبتُ عٝةةةة١،     ٚا

ٚاتقتؾةةةة  ١ٜ، ٚايضةةةةًٛن١ٝ، ٚاغٗ رٜةةةة١ ، ٚاجلٓضةةةة١ٝ، ٚايع طفٝةةةة١ يهةةةةٌ َةةةةٔ     

 ايشٚمبا.

  الرضا 

ٜعز ٘ ق َٛظ عًِ ايٓفط نيلْ٘ ح ي١ اْفع ي١ٝ ْ ,١ عةٔ حتكٝةل ٖةدف َة      

(.Rober & Rober , 2001 :644 ا. 

 يب اغ١ُٗ اي  ٜضع٢ إيٝٗ  ا ْض ٕ ٜٚٗةدف إ   ٖٚٛ نذيو َطًب َٔ اغط

حتكٝكةة٘ ٜٚعتةةإل ٖةةذا ا حضةة ظ ًَُةةأ َةةٔ َالَةةأ ايغ ؾةة١ٝ ايضةة١ٜٛ دعتُةةد   

عًٝةة٘ ٚدتؾةةزف ٚ ةةل ٖةةداٙ ٚإرعةة  ٙ حٝةة  ٜغةةعز ا ْضةة ٕ رةةد٣ اْعهةة ظ ٖةةذا    

 ا . 914  1442ا حض ظ ني يزف  عٔ صًٛنٝ د٘ ٚدؾز  د٘ ) ؽبهٞ، 
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       الرضا عن احلياة 

ف  عٔ ا ٝ ٠ نيلْ٘ تيو ايب ٤ ايهًٞ ايذٟ ٜتهٕٛ َٔ جمُٛعة١ َةٔ   ٜعزف ايز

اغةةت ااج ايةة  دٗةةدف إ  إعةةب   ايفةةز  ردعةةزاج َٛفةةٛع١ٝ دكةةٝط ا َه ْةة ج  

اغتد كةةة١ عًةةة٢ ايفةةةز  ، َٚدعةةةزاج تادٝةةة١ دكةةةٝط َكةةةدار ا عةةةب   ايةةةذٟ حتكةةةل   

 ا . 9040  1401)ْعٝض١ ، 

ُ عٝةة١ ، ٚايعًُٝةة١ ، ٖٚةةٛ نةةذيو عةةعٛر ٜبدٜةة٘ ايغةة ؿ ذمةةٛ ا ٝةة ٠ اتمبت   

ٚايتعًُٝٝةة١ ، ٚايع ٥ًةة١ ذمةةٛ ا ٝةة ٠ اتمبتُ عٝةة١ ٚايٓكةةٌ ٚاغٛاؽةةالج ٚايعٓ ٜةة١     

 ا  Seik , 2000 : 15ايؾه١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايضال١َ ايع ١َ ٚايبق ٥ت اغضتًٗه١ ) 

ٜٚعةةةزف ايزفةةة  عةةةٔ ا ٝةةة ٠ إمبزا٥ٝةةة  نيلْةةة٘ ايدرمبةةة١ ايةةة  حتؾةةةٌ عًٝٗةةة           

اغعةةد  ةةذا اي ةةز  أٚ دكةةدٜز عةة ّ     اغفهٛؽةة ج يف َكٝةة ظ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٙ     

يٓٛعٝةة١ حٝةة ٠ ايفةةز  حضةةب اغعةة ٜا ايت يٝةة9١ ايضةةع  ٠، ايعالقةة ج اتمبتُ عٝةة١،         

 ٚايطُل١ْٓٝ، ٚاتصتكزار اتمبتُ عٞ، ٚايتكدٜز اتمبتُ عٞ.  

  املتسوجات 

ٜكؾد نيٗٔ رنية ج األصةز ايعة َالج ٚاي ةا ايعة َالج ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج،        

 ٌ عةٔ اةالي صةٓٛاج ٚيةدٜٗ  طفةٌ أٚ أنثةز ٚسٚمبٗة          ٚايالدٞ َد٠ سٚامبٗٔ ت دكة

 ع٢ً قد ا ٝ ٠ َٚكِٝ َعٗ  َٚت األنيٓ ٤ يف ْفط اغٓشٍ.

  فروض الدراشة: ثانيًا 

 -مت ؽٝ غ١ ايفزٚ  نيؾٛر٠ ؽفز١ٜ نُ  9ًٜٞ 

  ٞت دٛمبد عالق١ اردب طٝ٘ تاج  تي١ إحؾ ١ٝ٥ نيا نٌ َٔ ايتٛا ل ايشٚامب

اجلٓضةةةةٞ ، اجل ْةةةةب اتقتؾةةةة  ٟ ،  رهةةةة ٚرٙ األرنيعةةةة١ ) ايفهةةةةزٟ ٚايثكةةةة يف ،

ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ ا ٚايزف  عٔ ا ٝ ٠ نيلنيع  ٙ األرنيع١ )ايضع  ٠ ، ايتكبةٌ ،  

 األَٔ ، ايتكدٜز اتمبتُ عٞ ا .
   ٞت دٛمبةةةةد عالقةةةة١ اردب طٝةةةة٘ تاج  تيةةةة١ إحؾةةةة ١ٝ٥ نيةةةةا ايتٛا ةةةةل ايشٚامبةةةة

 صةةٔ رهةة ٚرٙ األرنيعةة١ ٚنيعةةا َةةت ااج ايدراصةة١ ايهُٝةة١ ) عةةد  األنيٓةة ٤  ،      

، عةةد  صةةٓٛاج ايةةشٚا  ، اغضةةت٣ٛ ايتعًُٝةةٞ يهةةٌ َةةٔ ايةةشٚ         ايةةشٚ  ٚايشٚمبةة١ 

 ٚايشٚمب١ ،  ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ يدصز٠ ا . 
    ٙ  ت دٛمبد عالق١ اردب طٝ٘ تاج  تي١ إحؾ ١ٝ٥ نيا ايزف  عٔ ا ٝة ٠ نيلنيعة

األرنيعةةة١ ٚنيعةةةا َةةةت ااج ايدراصةةة١ ايهُٝةةة١  ) عةةةد  األنيٓةةة ٤  ، صةةةٔ ايةةةشٚ        

ايشٚا  ، اغضت٣ٛ ايتعًُٝٞ يهةٌ َةٔ ايةشٚ  ٚايشٚمبة١ ،      ٚايشٚمب١ ، عد  صٓٛاج

  ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ يدصز٠ ا .
     ت دٛمبد  زٚم تاج  تي١ احؾ ١ٝ٥ نيا ايشٚمبة ج ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج يف

نةةٌ َةةٔ ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ رهةة ٚرٙ األرنيعةة١ ٚايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ نيلنيعةة  ٙ       

 األرنيع١ .
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  ٚ مبة ج ايعة َالج ٚغةا ايعة َالج     ت دٛمبد  زٚم تاج  تي١ إحؾ ١ٝ٥ نيةا ايش

يف نٌ َٔ ايتٛا ةل ايشٚامبةٞ رهة ٚرٙ األرنيعة١ ٚايزفة  عةٔ ا ٝة ٠ نيلنيعة  ٙ         

 األرنيع١ .

  ثالجًا: منوج الدراشة 

أدبةت يف ٖةذٙ ايدراصة١ اغةٓٗج ايٛؽةفٞ ايةذٟ ٜتع َةٌ ايب حة  َةٔ خالية٘ َةت            

 ً ُٝةة١ ايظةة ٖز٠ يف َه ْٗةة  اتؽةةًٞ ٚٚاقعٗةة  اغعةة ؼ، ربٚايةةذٟ ٜعتةةإل ايطزٜكةة١ ايع

اغٓظُةة١ يدراصةة١ ظةة ٖز٠ ٚ ةةل خطةةٛاج يةة  َعٝٓةة١ ٜةةتِ نيٛاصةةطتٗ  بُٝةةت        

ايبٝ ْةة ج ٚاغعًَٛةة ج ايقةةزٚر١ٜ نيغةةلٕ ايظةة ٖز٠، ٚدٓظُٝٗةة  ٚحتًًٝةةٗ  يًٛؽةةٍٛ  

إ  أصب نيٗ  َٚضبب دٗ  ٚايعٛاَةٌ اية  دةتههِ  ٝٗة  ٚني يتة يٞ اصةت الـ ْتة ٥ج        

 ا. 9144 1444نهٔ دعُُٝٗ  َضتكبال رب )اجلٓديٞ، 

  :عينة الدراشة رابعًا 

ا َةةٔ ايشٚمبةةة ج ايعةةة َالج ٚغةةةا ايعةةة َالج،  344دهْٛةةت عٝٓةةة١ ايدراصةةة١ َةةةٔ ) 

 ؽةةد ١ٝايزٜفٝةة ج ٚا قةةزٜ ج يف حم  ظةة٘ ايةةبها٠  مت اختٝةة رٖٔ نيطزٜكةة١   

 َٔ َضتٜٛ ج امبتُ ع١ٝ ٚاقتؾ  ١ٜ خمتًف١ .

  خامصًا: أدوات الدراشة 

 دهْٛت أ ٚاج ايدراص١ ا  ي١ٝ مم  9ًٜٞ

  األٚيٝة١ ايع َة١ يتهدٜةد اغضةت٣ٛ اتقتؾة  ٟ ٚاتمبتُة عٞ       اصتُ ر٠ ايبٝ ْ ج

 يدصز٠.

 .اصتبٝ ٕ ايتٛا ل ايشٚامبٞ 9 إعدا  ايب حث١ 
 .اصتبٝ ٕ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ 9 إعدا  ايب حث١ 
 اصتُ ر٠ ايبٝ ْ ج األٚي١ٝ ايع ١َ 

مت إعدا  اصتُ ر٠ حتتةٟٛ عًةٞ نيٝ ْة ج ع َة١ يدصةز٠ نيٗةدف ا ؾةٍٛ عًةٞ         

فٝةةةد يف إَه ْٝةةة١ حتدٜةةةد خؾةةة ٥ؿ ايعٝٓةةة١ َٛفةةةٛ     نيعةةةا اغعًَٛةةة ج ايةةة  د  

ايدراص١ ٚايتهكل َٔ ؽه١  زٚ  ايدراصة١، حٝة  اعةتًُت اتصةتُ ر٠ عًةٞ      

9 ًٜٞ  َ-   

  حقز ا. –نيٝ ْ ج عٔ ني١٦ٝ األصز٠ َٔ حٝ  حمٌ ا ق ١َ ) رٜرب 

 . نيٝ ْ ج عٔ عد  األنيٓ ٤ 

         نيٝ ْ ج عٔ صٔ ايشٚ  ٚايشٚمب١ حٝة  مت دكضةُٝٗ  إيةٞ  ضة١ خ ْة ج حٝة

  لنثز . 44ص١ٓ ٚدٓتٗٞ    14دأ اخل ْ ج َٔ أقٌ َٔ دب

            نيٝ ْة ج عةٔ عةد  صةٓٛاج ايةشٚا  حٝة  مت دكضةُٝٗ  إيةٞ  ضة١  ٦ة ج  ه ْةةت

 صٔ  لنثز . 14صٓٛاج ٚدٓتٗٞ عٓد  4ايف٦ ج دبدأ َٔ أقٌ َٔ 
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    نيٝ ْةة ج عةةٔ عُةةٌ ايةةشٚ  ٚايشٚمبةة١ حٝةة  مت دكضةةُٝٗ  إيةةٞ  ضةة١ َضةةتٜٛ ج      

نيةةدٕٚ  –عًةةٞ اغعةة ؼ   –ٍ حةةز٠ أعُةة  –ـ قطةة   خةة   –) ٚظٝفةة١ حهَٛٝةة١  

 .عٌُا

    نيٝ ْ ج عٔ اغضتٟٛ ايتعًُٝٞ يًشٚ  ٚايشٚمب١ حٝ  مت دكضُٝٗ  إيةٞ ا ْٝة١

 ّٞ ح ؽٌ عًةٞ   –ح ؽٌ عًٞ اتنيتدا١ٝ٥  –ٜكزأ ٜٚهتب  –َضتٜٛ ج ٖٞ  ) ُأَ

ٜ ع   ةة    –ا عدا ٜةة١   –َ مبضةةتا  –عةةٗ  ٠ مب َعٝةة١  –عةةٗ  ٠ ا ْٜٛةة١ أٚ َةة  
  نتٛراٙ ا .

 ْ ٝج عٔ ايةدخٌ اغة يٞ يدرصةز٠ حٝة  مت دكضةُٝٗ  إيةٞ ا ْٝة١  ٦ة ج حٝة           ني 

  لنثز ا .  6444ا ٚدٓتٗٞ عٓد )1444إيٞ أقٌ َٔ       0444دبدأ ايف٦ ج )َٔ 

   َٓشٍ َغوىا .  -َٓشٍ َضتكٌ  -نيٝ ْ ج عٔ ْٛ  اغضهٔ َٔ حٝ  ) عك١ 

  ًَِو  إزم را . -نيٝ ْ ج عٔ طبٝع١ اغضهٔ َٔ حٝ   ) 

  ٔ .رنيةةةت -ْؾةةةرب ايزادةةةب   -ايزادةةةباغغةةة رن١ يف اغؾةةةزٚف)نٌ   نيٝ ْةةة ج عةةة

 .اايزادب

 اشتبيان التوافل السواجي 

ن ٕ ا دف َٔ ٖذا اتصتبٝ ٕ ايتعزف ع٢ً َضت٣ٛ ايتٛا ل ايشٚامبٞ نُة   

ددرن٘ ايشٚمب ج ، ٚيهٞ دعد ايب حث١ أ ا٠ حتكل ٖذا ا دف ايض نيل مت اتطةال   

ٚاألمبٓبٝة١ يالصةتع ١ْ نيٗة  يف ٚفةت     ع٢ً ايدراص ج ٚايكزا٤اج ايضة نيك١ ايعزنيٝة١   

ا عبةةة ر٠ 54األصةةًٛ  األَثةةٌ يالصةةةتبٝ ٕ، ٚمت إعةةدا  اصةةتبٝ ٕ اٚيةةةٞ َهةةٕٛ َةةٔ )      

اعةةتًُت عًةة٢ أرنيعةة١ حمةة ٚر ٖةةٞ اجل ْةةب ايفهةةزٟ ٚايثكةة يف، اجل ْةةب اجلٓضةةٞ،    

 اجل ْب اتقتؾ  ٟ ،اجل ْب ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ .

٘ األٚيٝةة١ عًةة٢  ٚ ضةة   ؽةةدم اتصةةتبٝ ٕ مت دطبٝةةل اتصةةتبٝ ٕ يف ؽةةٛرد    

رني١ أصز٠ اية  دتةٛا ز  ٝٗة  ْفةط عةزٚ  عٝٓة١ ايدراصة١ ٚنيعةد          34ع١ٓٝ قٛاَٗ  

ايتطبٝل مت حض   ايؾدم َٔ خالٍ َع ٌَ اردب   نياصٕٛ نيةا عبة راج نةٌ    

ا ٚمبةٛ   0ٜٛفةأ مبةدٍٚ )  ٚ ا ٜٛفةأ تيةو9  0حمٛر ٚايدرمبة١ ايهًٝة١ ية٘، ٚمبةدٍٚ )    

ٚنيةذيو دمةد إٔ اغكٝة ظ     عالق ج اردب ط١ٝ َٛمبب١ نيا ,ٝت حم ٚر اتصتبٝ ٕ

 ؽ  م يف اغت ااج اخل ؽ١ ني٘.

 نيطزٜكتا ُٖ  Reliability  9ٚمت حض   اب ج اغكٝ ظ 

 9Alpha-Cronbach ني صةةةةت داّ َعةةةةة  ي١ أيفةةةة  نزْٚبةةةة       ايطزٜكةةةة١ األٚ 

 ضةة   َع َةةٌ ايثبةة ج يتهدٜةةد قُٝةة١ اتدضةة م ايةةداخًٞ يًُكٝةة ظ حٝةة  مت         

٠ ٚيًُكٝة ظ نهةٌ رهة ٚرٙ ايثالاة١ ،     حض   َع ٌَ أيف  يهٌ حمةٛر عًة٢ حةد   

 ا تيو 19ٜٚٛفأ مبدٍٚ )
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ا َع ٌَ اردب   نياصٕٛ يعب راج حم ٚر اصتبٝ ٕ ايتٛا ل ايشٚامبٞ، اجل ْب ايفهزٟ ٚايثك يف، 0مبدٍٚ)

 اجل ْب اجلٓضٞ ،اجل ْب اتقتؾ  ٟ، اجل ْب ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ ٚايدرمب١ ايه١ًٝ يًُهٛر 

اجل ْب ايفهزٟ 

 ٚايثك يف

اجلٓضٞاجل ْب  اجل ْب  

 اتقتؾ  ٟ

 اجل ْب ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ

**4.344 15 اتردب   ّ اتردب   ّ اتردب   ّ اتردب   ّ  

0 4.543**  0 4.367**  0 4.417**  0 4.470**  16 4.313**  

1 4.741**  1 4.121-**  1 4.468**  1 4.511**  17 4.077**  

2 4.487**  2 4.180**  2 4.514**  2 4.253**    

3 4.672**  3 4.286**  3 4.541**  3 4.307**    

4 40647**  4 4.547**  4 4.216**  4 4.366**    

5 40542**  5 4.377**  5 4.480**  5 4.022*    

6 40662**  6 4.286**  6 4.525**  6 4.205**    

7 40546**  7 4.235**  7 4.045**  7 4.476**    

8 40644**  8 4.240**  8 4.410**  8 4.437**    

04 40708 04 4.561**  04 4.628**  04 4412**    

00 40333**  00 4.560**  00 4.534**  00 4.513**    

01 4.238**  01 4.348**  01 4.164**  01 4.540**    

02 4.133**  02 4.244**  02 4.314**  02 4.140**    

03 4.141**  03 4.414**  03 4.424**  03 4.448**    

04 4.304**  04 4.204**  04 4.248**  04 4.206**    

05 4.641**  05 4.424**  05 4.435**  05 4.414**    

06 4.708**  06 4.365**  06 4.014*  06 4.228**    

07 4.333**  07 4.313**  07 4.521**  07 4.421**    

08 4.185**  08 4.500**  08 4.336**  08 4.338**    

14 4.540**  14 4.530**  14 4.306**  14 4.354**    

10 4.225**  10 4.344**  10 4.378**  10 4.446**    

11 -.473-  11 4.501**  11 4.324**  11 4.354**    

12 4.078**  12 4.378**  12 4.341**  12 4.440**    

13 4.311**  13 4.327**    13 4.015*    

14 4.066**  14 4.272**    14 4.357**    

 4.40)**ا  اي١ عٓد                         4.4)*ا  اي١ عٓد 

 ا اختب ر َع ٌَ ايف  نزْٚب   تصتبٝ ٕ ايتٛا ل ايشٚامبٞ 1مبدٍٚ )

 َع ٌَ ايف  نزْٚب   اص ٚر

 4.786 اجل ْب ايفهزٟ ٚايثك يف

 4.725 اجل ْب اجلٓضٞ

 4.742 اجل ْب اتقتؾ  ٟ

 4.737 اجل ْب ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ

 4.846 يتٛا ل ايشٚامبٞا

ا إٔ َع َةةةٌ أيفةةة  تصةةةتبٝ ٕ ايتٛا ةةةل ايشٚامبةةةٞ نهةةةٌ ٖةةةٛ  1ٜٛفةةةأ مبةةةدٍٚ )

ا ٚدعتإل ٖذٙ ايك١ُٝ ع ي١ٝ  ذا ايٓٛ  َٔ حض   ايثب ج ٚددنةد اتدضة م   4.846)

 ايداخًٞ يالصتبٝ ٕ.

ا ٚيًتؾهٝأ 9Split-half اصت داّ اختب ر ايتجش١٥ ايٓؾف١ٝ )ايطزٜك١ ايث ١ْٝ

نيةزإٚ   –١٥ ايٓؾف١ٝ مت اصةت داّ َع  ية١ ايتؾةهٝأ يضةباَ ٕ     َٔ أاز ايتجش

(Spearman-Brown ( ٕ ا، َع  يةةةةة١ مبتُةةةةةGuttman ( ٍٚا 2ا. ٜٚٛفةةةةةأ مبةةةةةد   

 تيو9
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 ا اختب ر َع ٌَ ايتجش١٥ ايٓؾف١ٝ تصتبٝ ٕ أصًٛ  ايتٛا ل ايشٚامبٞ  ره ٚرٙ األرنيع2١مبدٍٚ )

 ٕ َع ٌَ اردب   مبتُ  نيزإٚ –َع ٌَ اردب   صباَ ٕ  اص ٚر

 4.721 4.777 اجل ْب ايفهزٟ ٚايثك يف

 4.748 4.703 اجل ْب اجلٓضٞ

 4.707 4.722 اجل ْب اتقتؾ  ٟ

 4.702 4.723 اجل ْب ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ

 4.806 4.811 جمُٛ  ايتٛا ل ايشٚامبٞ

ا إٔ قةِٝ َعة َالج اردبة   ايتجش٥ة١ ايٓؾةف١ٝ قُةٛ        2ٜتقأ َةٔ مبةدٍٚ )  

ٛ عبةة راج اصةةتبٝ ٕ أصةةًٛ  اي  نيةةزإٚ، –يضةةباَ ٕ  4.811تٛا ةةل ايشٚامبةةٞ نهةةٌ ٖةة

جلتُ ٕ مم  ٜدٍ عًة٢ ادضة م ٚابة ج عبة راج اتصةتبٝ ٕ رهة ٚرٙ األرنيعة١         4.806

 ٚنيذيو ٜهٕٛ اتصتبٝ ٕ ؽ حل يًتطبٝل. 

عبة ر٠   040َٔ خالٍ َ  صبل أؽبأ اتصتبٝ ٕ يف ؽٛرد٘ ايٓٗ ٥ٝة١ ٜتهةٕٛ َةٔ    

 ٚ ا عبةة ر٠ ٚاجل ْةةب 14ايثكةة يف)خإلٜةة١ دتقةةُٔ أرنيعةة١ حمةة ٚر )اجل ْةةب ايفهةةزٟ 

ا 17ا عب ر٠، ٚاجل ْب ايع طفٞ ٚايٛمبةداْٞ) 12ا عب ر٠، ٚاتقتؾ  ٟ)14اجلٓضٞ)

عبةة ر٠، ٚحةةد ج اصةةتج ني ج ايشٚمبةة ج عًةة٢ ٖةةذٙ ايعبةة راج ٚ ةةل االاةة١ اختٝةة راج  

ا 0-1-2ت ٜٓطبةلا ٚعًة٢ َكٝة ظ َتؾةٌ )     –ٜٓطبل ايٞ حد َ   –)ٜٓطبل مت َ  

ا إتا نةة ٕ ابةة ٙ ايعبةة ر٠  2-1-0ٚعًةة٢ َكٝةة ظ )إتا نةة ٕ ابةة ٙ ايعبةة ر٠ َٛمبةةب  

ص يب ٚنيذيو أَهٔ دكضِٝ  رمب ج َكٝ ظ ايةٛعٞ إ  اةالي َضةتٜٛ ج ٚمبةدٍٚ     

 ا ٜٛفأ تيو39)

 ا ايكزا٤اج ايؾ ز٣ ٚايهإل٣ ٚاغد٣ ٚطٍٛ ايف١٦ ٚاغضتٜٛ ج يًتٛا ل ايشٚامبٞ ا ره ٚرٙ األرنيع١  3مبدٍٚ )

 ايبٝ ٕ

 حم ٚر اتصتبٝ ٕ
ايكزا٠٤ 

 ايؾ ز٣

يكزا٠٤ ا

 ايهإل٣

طٍٛ  اغد٣

 ايف١٦

اغضت٣ٛ 

 اغٓ فا 

اغضت٣ٛ 

 اغتٛص  

اغضت٣ٛ 

 اغزدفت

 964 52 951 37 936 22 03 31 64 22 اجل ْب ايفهزٟ ٚايثك يف

 964 53 952 44 938 25 02 28 64 25 اجل ْب اجلٓضٞ

 957 46 945 32 931 18 02 28 57 18 اجل ْب اتقتؾ  ٟ

 973 60 964 43 942 26 05 36 73 26 مبداْٞاجل ْب ايع طفٞ ٚايٛ

 9188 136 9135 082 9081 028 42 054 188 028 ايتٛا ل ايشٚامبٞ

ا إٔ أعًةة٢  رمبةة٘ حؾةةًت عًٝٗةة  اغبهٛاةة ج يف اصةةتبٝ ٕ   3ٜتقةةأ َةةٔ مبةةدٍٚ ) 

 رمبة٘، ٚاغةدٟ    028 رمب٘، ٚاقٌ  رمب٘ ن ْت  188ايتٛا ل ايشٚامبٞ نهٌ ن ْت 

ٔ دكضةِٝ  رمبة ج اغكٝة ظ إ  االاة١ َضةتٜٛ ج      ٚنيذيو أَهة  42ٚطٍٛ ايف١٦  054

 َزدفتا.  –َتٛص   –)َٓ فا 

  اشتبيان الرضا عن احلياة 

ن ٕ ا دف َٔ ٖذا اتصتبٝ ٕ ايتعزف ع٢ً َضت٣ٛ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ يةد٣  

ايشٚمب ج  ٚ عدا  ٖذا اتصتبٝ ٕ مت اتطال  ع٢ً ايدراص ج ٚايكةزا٤اج ايضة نيك١   

نيٗة  يف ٚفةت األصةًٛ  األَثةٌ يالصةتبٝ ٕ، حٝة        ايعزني١ٝ ٚاألمبٓب١ٝ يالصةتع ١ْ  

اصتع ْت ايب حث١ نيبعا اغك ٜٝط ٚاتصتبٝ ْ ج اي  دٓ ٚيت تيو َٚٓٗة   راصة١   
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ا،  راصةةةة١ فةةةةبػ 1402ا،  راصةةةة١ ايإلعةةةةٞ )1401ا،  راصةةةة١ ايٓجةةةة ر )1444حمُةةةةد )

ا،ٚ إعدا  اصتُ ر٠ اصتطال  رأٟ ق َت  ٝ٘ ايب حث١ نيعز   جمُٛعة١ َةٔ   1404)

ايزف  عٔ ا ٝ ٠ عًٞ االاةٕٛ سٚمبة١ َةٔ ايشٚمبة ج ردٜٓة١ نةّٛ       األص١ً٦ عٔ 

مح  ٠ ٚإٜت ٟ ايب رٚ  دٓطبل عًِٝٗ َٛاؽف ج ايع١ٓٝ األص ص١ٝ نيٗدف ايتعزف 

عًةةٞ َضةةتٟٛ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ نُةة  ددرنةة٘ ايشٚمبةة ج اةةِ ق َةةت نيتهًٝةةٌ         

 مب ني ج ايشٚمب ج حٝ  مت اتعتُ   عًٞ ْتة ٥ج ٖةذا ايتهًٝةٌ يف ٚفةت اصةتبٝ ٕ      

َ كٝدا، حٝ  دبا يًب حث١ أِٖ ٚأنثز ايٓك   اغداز٠ عًةٞ ايزفة     َفتٛ  )غا 

َ كٝةةدا ٜتهةةٕٛ َةةٔ جمُٛعةة١ َةةٔ    عةةٔ ا ٝةة ٠ ، اةةِ إعةةدا  اصةةتبٝ ٕ َفتةةٛ  )غةةا 

األصةة١ً٦ اغفتٛحةة١ ايةة  دتطًةةب اتختٝةة ر َةةٔ َتعةةد  ٚايودٝةةب ايتٓةة سيٞ حضةةب  

َ كٝدا أ١ُٖٝ ايٓك   َٔ ٚمب١ٗ ْظز ايشٚمب ج ، اِ  إعدا  اصتبٝ ٕ َفت ٛ  )غا 

ٜتهةةٕٛ َةةٔ جمُٛعةة١ َةةٔ األصةة١ً٦ اغفتٛحةة١ ايةة  دتطًةةب اتختٝةة ر َةةٔ َتعةةد   

ٚايودٝةةب ايتٓةةة سيٞ حضةةةب أُٖٝةةة١ ايٓكةةة   َةةٔ ٚمبٗةةة١ ْظةةةز ايشٚمبةةة ج نيٗةةةدف   

حتًٝةةٌ  مب نيةة ج اةةِ  ايتعةةزف عًةةٞ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ نُةة  ددرنةة٘ ايشٚمبةة ج ،  

ت اخلطةٛ  ايع َة١   ايشٚمب ج حٝ  مت اتعتُ   عًٞ ْت ٥ج ٖةذا ايتهًٝةٌ يف ٚفة   

يالصةةتبٝ ٕ، حٝةة  دةةبا يًب حثةة١ أٖةةِ ٚأنثةةز ايٓكةة    أُٖٝةة١ يف ايزفةة  عةةٔ          

ا ٝةةة ٠ ، ٚٚفةةةت أنيعةةة   تصةةةتبٝ ٕ ايزفةةة  عةةةٔ ا ٝةةة ٠ ٚتيةةةو يف فةةة٤ٛ ايدراصةةة١  

اتصةةةتطالع١ٝ، اتصةةةتبٝ ٕ اغفتةةةٛ  )غةةةا اُغكٝةةةدا، ا طةةة ر ايٓظةةةزٟ، ايدراصةةة ج     

ا٥ةةٞ خةة ـ ني يزفةة  عةةٔ   ٚايبهةةٛي ايضةة نيك١، ٚنةةذيو مت ؽةةٝ غ١ دعزٜةةرب إمبز  

ا ٝةةة ٠ ٚيهةةةٌ ني عةةةد َةةةٔ أنيعةةة   اتصةةةتبٝ ٕ، ٚمت دطبٝكٗةةة  عًةةةٞ عغةةةزٕٚ سٚمبةةة١    

ّٟ عبة ر٠     يالط٦ُٓ ٕ عًٞ َدٟ  ِٗ ايشٚمب١ يالصتبٝ ٕ نيؾٛر٠ مبٝةد٠ ٚدعةدٌٜ أ

ٝ ةةة١ عًةةةٞ جمُٛعةةة١ َةةةٔ     غةةةا َفَٗٛةةة١ ،اةةةِ عةةةز  اصةةةتبٝ ٕ يف ؽةةةٛرد٘ األٚي

ًٝةة  َةةٔ ا  ؽةةًا عًةةٞ    اغعٝةةدٜٔ ٚاغدرصةةا اغضةة عدٜٔ ٚطًبةة١ ايدراصةة ج ايع     

  رمب١ اغ مبضتا ٚيف َزح١ً ايدنتٛراٙ يف إ ار٠ اغٓشٍ ٚاغدصض ج .

٘ األٚيٝةة١ عًةة٢ عٝٓةة١  ٚ ضةة   ؽةةدم اتصةةتبٝ ٕ رد ٕ يف ؽةٛة مت دطبٝةةل اتصةةتبٝ 

  ٗ فةط عةزٚ  عٝٓة١ ايدراصة١ ٚنيعةد ايتطبٝةل مت         34قَٛا ٛا ز  ٝٗة ْ  رني١ أصز٠ اي  دت

ٕ  حض   ايؾدم َٔ خالٍ َع ٌَ اردبة     نيةا عبة راج نةٌ نيعةد ٚايدرمبة١      نياصٛة

ٛفأ تيو49ٚمبدٍٚ )ايه١ًٝ ي٘،   اٜ 

ا ٚمبةةٛ  عالقةة ج اردب طٝةة١ َٛمببةة١ نيةةا ,ٝةةت أنيعةة   اتصةةتبٝ ٕ    4ٜٛفةةأ مبةةدٍٚ )

 ٚنيذيو دمد إٔ اغكٝ ظ ؽ  م يف اغت ااج اخل ؽ١ ني٘.

  -  9نيطزٜكتا ُٖ  Reliabilityٚمت حض   اب ج اغكٝ ظ 

 9Alpha-Cronbach ني صةةةةت داّ َعةةةةة  ي١ أيفةةةة  نزْٚبةةةة       ايطزٜكةةةة١ األٚ 

 ضةة   َع َةةٌ ايثبةة ج يتهدٜةةد قُٝةة١ اتدضةة م ايةةداخًٞ يًُكٝةة ظ حٝةة  مت حضةة    

َع َةةٌ أيفةة  يهةةٌ حمةةٛر عًةة٢ حةةد٠ ٚيًُكٝةة ظ نهةةٌ رهةة ٚرٙ ايثالاةة١ ، ٜٚٛفةةأ        

 ا تيو 59مبدٍٚ )
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ا َع ٌَ اردب   نياصٕٛ يعب راج أنيع   ايضع  ٠، ايتكبٌ، األَٔ ، ايتكدٜز اتمبتُ عٞ ، ٚايدرمب١ 4مبدٍٚ)

 ايه١ًٝ تصتبٝ ٕ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ .

 ايتكدٜز اتمبتُ عٞ  األَٔ ايتكبٌ ايضع  ٠

 اتردب   ّ اتردب   ّ اتردب   ّ اتردب   ّ

0 4.357** 0 4.647** 0 4.280** 0 4.158** 

1 4.474** 1 4.148** 1 4.106** 1 4.180** 

2 4.286** 2 4.264** 2 4.060** 2 4.172** 

3 4.464** 3 4.404** 3 4.347** 3 4.304** 

4 4.074** 4 4.544** 4 4.244** 4 4.314** 

5 4.134** 5 4.374** 5 4.158** 5 4.184** 

6 4.414** 6 4.344** 6 4.044** 6 4.344** 

7 4.448** 7 4.316** 7 4.248** 7 4.302** 

8 4.420** 8 4.238** 8 4.220** 8 4.375** 

04 4.174** 04 4.217** 04 4.350** 04 4.403** 

00 4.414** 00 4.315** 00 4.445** 00 4.434** 

01 4.654 01 4.067** 01 4.443** 01 4.400** 

02 4.155** 02 4.131** 02 4.342** 02 4.214** 

03 4.280** 03 4.444** 03 4.278** 03 4.318** 

04 4.514** 04 4.273** 04 4.174** 04 4.302** 

05 4.404**   05 4.140** 05 4.247** 

  06 4.253** 06 4.247** 

07 4.322** 07 4.177** 

 08 4.226** 

14 4.214** 

            4.40)**ا  اي١ عٓد                                          4.4)*ا  اي١ عٓد                  

  ٕ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ نيلنيع  ٙ األرنيع١ا اختب ر َع ٌَ ايف  نزْٚب   تصتب5ٝمبدٍٚ )

 َع ٌَ ايف  نزْٚب   األنيع    

 4.582 ايضع  ٠

 4.550 ايتكبٌ

 4.464 األَٔ

 4.544 ايتكدٜز اتمبتُ عٞ

 4.746 ا, يٞ ايزف  عٔ ا ٝ ٠

ا إٔ َع َةةٌ أيفةة  تصةةتبٝ ٕ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ نهةةٌ ٖةةٛ       5ٜٛفةةأ مبةةدٍٚ ) 

ذا ايٓٛ  َٔ حض   ايثب ج ٚددند اتدضة م  ا ٚدعتإل ٖذٙ ايك١ُٝ ع ي١ٝ  4.746)

 ايداخًٞ يالصتبٝ ٕ.

ا 9Split-half اصةةةةت داّ اختبةةةة ر ايتجش٥ةةةة١ ايٓؾةةةةف١ٝ )   ايطزٜكةةةة١ ايث ْٝةةةة١ 

ٚيًتؾةةةةهٝأ َةةةةٔ أاةةةةز ايتجش٥ةةةة١ ايٓؾةةةةف١ٝ مت اصةةةةت داّ َع  يةةةة١ ايتؾةةةةهٝأ  

ا. Guttmanا، َع  يةةةةة١ مبتُةةةةة ٕ ) Spearman-Brownنيةةةةةزإٚ ) –يضةةةةةباَ ٕ 

 ا تيو69ٜٚٛفأ مبدٍٚ )
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 ا اختب ر َع ٌَ ايتجش١٥ ايٓؾف١ٝ تصتبٝ ٕ إ ار٠ ايدخٌ اغ يٞ يد6ِٜٗمبدٍٚ )

 َع ٌَ اردب   مبتُ ٕ  نيزإٚ –َع ٌَ اردب   صباَ ٕ  األنيع  

 4.555 4.555 ايضع  ٠

 4.478 4.214 ايتكبٌ

 4.444 4.457 األَٔ

 4.548 4.548 ايتكدٜز اتمبتُ عٞ

 4.684 4.748 ا, يٞ اصتبٝ ٕ ايزف  عٔ ا ٝ ٠

ا إٔ قةِٝ َعة َالج اردبة   ايتجش٥ة١ ايٓؾةف١ٝ قُةٛ        6ٜتقأ َةٔ مبةدٍٚ )  

      ٛ  4.684نيةةزإٚ،  –يضةةباَ ٕ  4.748عبةة راج اصةةتبٝ ٕ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ نهةةٌ ٖةة

جلتُ ٕ مم  ٜدٍ ع٢ً ادض م ٚاب ج عب راج اتصتبٝ ٕ ره ٚرٙ ايثالا١ ٚنيةذيو  

 ٜهٕٛ اتصتبٝ ٕ ؽ حل يًتطبٝل. 

عبة ر٠   58اتصتبٝ ٕ يف ؽٛرد٘ ايٓٗ ٥ٝة١ ٜتهةٕٛ َةٔ     َٔ خالٍ َ  صبل أؽبأ

ا 07ا عبة ر٠ ٚاألَةٔ )  04ا عب ر٠، ٚايتكبةٌ) 05خإل١ٜ دتقُٔ أرنيع١ أنيع   ايضع  ٠ )

ا عبة ر٠، ٚحةد ج اصةتج ني ج ايشٚمبة ج عًة٢ ٖةذٙ       14عب ر٠، ٚايتكدٜز اتمبتُ عٞ)

بةلا  ت ٜٓط –ٜٓطبل ايٞ حةد َة     –ايعب راج ٚ ل االا١ اختٝ راج )ٜٓطبل مت َ  

-0ا إتا ن ٕ اب ٙ ايعبة ر٠ َٛمبةب ٚعًة٢ َكٝة ظ )    0-1-2ٚع٢ً َكٝ ظ َتؾٌ )

ا إتا ن ٕ اب ٙ ايعب ر٠ ص يب ٚنيذيو أَهةٔ دكضةِٝ  رمبة ج َكٝة ظ ايةٛعٞ      1-2

 ا ٜٛفأ تيو79إ  االي َضتٜٛ ج ٚمبدٍٚ )

   ٙ األرنيع١ا ايكزا٤اج ايؾ ز٣ ٚايهإل٣ ٚاغد٣ ٚطٍٛ ايف١٦ ٚاغضتٜٛ ج يًزف  عٔ ا ٝ ٠  نيلنيع7مبدٍٚ )

 ايبٝ ٕ

 أنيع   اتصتبٝ ٕ
ايكزا٠٤ 

 ايؾ ز٣

ايكزا٠٤ 

 ايهإل٣

طٍٛ  اغد٣

 ايف١٦

اغضت٣ٛ 

 اغٓ فا 

اغضت٣ٛ 

 اغتٛص  

اغضت٣ٛ 

 اغزدفت

 937 31 930 23 922 15 6 11 37 15 ايضع  ٠

 934 28 927 24 918 10 7 13 34 10 ايتكبٌ

 944 33 932 23 922 13 8 15 44 13 األَٔ

 954 43 942 33 932 23 8 15 54 23 دٜز اتمبتُ عٞايتك

 9140 063 9062 034 9033  005 17 74 140 005 ايزف  عٔ ا ٝ ٠ 

ا إٔ أعًةة٢  رمبةة٘ حؾةةًت عًٝٗةة  اغبهٛاةة ج يف اصةةتبٝ ٕ  7ٜتقةةأ َةةٔ مبةةدٍٚ )

 رمبة٘، ٚاغةدٟ    005 رمب٘، ٚاقةٌ  رمبة٘ ن ْةت     140ايزف  عٔ ا ٝ ٠ نهٌ ن ْت 

ذيو أَهةٔ دكضةِٝ  رمبة ج اغكٝة ظ إ  االاة١ َضةتٜٛ ج       ٚنية  17ٚطٍٛ ايف١٦  74

 َزدفتا.  –َتٛص   –)َٓ فا 

 .شادشًا: إجراءات تطبيل أدوات البخح على العينة 

مت  َةةةج نةةةٌ َةةةٔ اصةةةتُ ر٠ ايبٝ ْةةة ج ايع َةةة١ يدصةةةز٠، ٚاصةةةتبٝ ٕ ايتٛا ةةةل     

ايشٚامبٞ ، ٚاصتبٝ ٕ ايزف  عةٔ ا ٝة ٠ يف اصةتُ ر٠ ٚاحةد٠ حتة٢ ٜضةٌٗ دٛسٜعٗة         

ٗ  َٚٔ اِ مت دطبٝل أ ٚاج ايدراص١ عًة٢ ايعٝٓة١ ٚتيةو رة٤ٌ ايبٝ ْة ج      ٚدطبٝك

 2َٔ رني ج اتصز عٔ طزٜل ايتٛاؽٌ اغب عز، ٚاصت زم ايتطبٝل اغٝداْٞ قزاني١ 

 .1406ايٞ َٓتؾرب َ ٜٛ 1406عٗٛر يف ايفو٠ َٔ َٓتؾرب  إلاٜز 
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 شابعًا: املعاجلة اإلحصائية 

عالق١ نيا َت ااج ايبهة   اصت دَت نيعا األص يٝب ا حؾ ١ٝ٥ يهغرب اي

 SPSS(Programٚاختبةةة ر ايفةةةزٚ  ٚتيةةةو ني صةةةت داّ ايإلْةةة َج ا حؾةةة ٥ٞ    

Statistical Package for Social Sciences   ٌا ا شَة١ ا حؾة ١ٝ٥ يتهًٝةة

 ايعًّٛ اتمبتُ ع١ٝ. َٚٔ ٖذٙ اغع َالج َ  9ًٜٞ  

   .حض   ايتهزاراج ٚايٓضب اغ١ٜٛ٦ يهٌ َت ااج ايدراص١ 
  َالج اتردبةة   نيةةا نةةٌ حمةةٛر َةةٔ اصةة ٚر األرنيعةة١ تصةةتبٝ ٕ   حضةة   َعةة

ايتٛا ةةةل ايشٚامبةةةٞ ٚايدرمبةةة١ ايهًٝةةة١ يالصةةةتبٝ ٕ، نيةةةا نةةةٌ نيعةةةد َةةةٔ أنيعةةة     

اصةةتبٝ ٕ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ ٚايدرمبةة١ ايهًٝةة١ يالصةةتبٝ ٕ، َةةٔ أمبةةٌ حضةة         

 ؽدم اتصتبٝ ْ ج.
         ّحضةةة   َع َةةةٌ أيفةةة  نزْٚبةةة  ، ٚاختبةةة ر ايتجش٥ةةة١ ايٓؾةةةف١ٝ ني صةةةت دا

نيزٚإ ،ٚمبتُ ٕ  ض   اب ج اصتبٝ ٕ  ايتٛا ل ايشٚامبةٞ  – ي  صباَ ٕ َع 

 ٚاصتبٝ ٕ ايزف  عٔ ا ٝ ٠.
      َعة َالج اتردبةCorrelation        ٔني صةت داّ َع  ية١ نياصةٕٛ نيةا نةٌ َة

اصةةتبٝ ٕ ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ رهةة ٚرٙ األرنيعةة١، ٚاصةةتبٝ ٕ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠     

ا ٝةة١ )عةةد  صةةٓٛاج ايةةشٚا ، عُةةز   نيلنيعةة  ٙ األرنيعةة١ ٚنيعةةا اغةةت ااج ايدن ز 

ايةةةشٚ  ٚايشٚمبةةة١، عةةةد  األنيٓةةة ٤، اغضةةةتٟٛ ايتعًُٝةةةٞ يًةةةشٚ  ٚايشٚمبةةة١،  ٦ةةة ج  

 ايدخٌ ايغٗزٟا.

 اختب ر )جT test (        ٌيًٛقٛف عًة٢  تية١ ايفةزٚم نيةا َتٛصةط ج  رمبة ج نة

َٔ )ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج، ايعة َالج ٚغةا ايعة َالجا يف اصةتبٝ ٕ ايتٛا ةل        

 رنيع١، ٚاصتبٝ ٕ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ نيلنيع  ٙ األرنيع١.ايشٚامبٞ ره ٚرٙ األ
  ٔ ا يف ابة ٙ ٚاحةد غعز ة١  تية١     Analysis of Variance  (ANOVAحتًٌٝ ايتبة ٜ

ايفةةةزٚم نيةةةا َتٛصةةةط ج  رمبةةة ج عٝٓةةة١ ايدراصةةة١ يف اصةةةتبٝ ٕ ايتٛا ةةةل ايشٚامبةةةٞ     

ز ره ٚرٙ األرنيع١، ٚاصتبٝ ٕ ايزف  عٔ ا ٝة ٠ نيلنيعة  ٙ األرنيعة١ دبعة ل يهةٌ َةٔ عُة       

ايةةةشٚ  ٚايشٚمبةةة١ ،عُةةةٌ ايةةةشٚ  ٚايشٚمبةةة١ ، ٚاغضةةةت٣ٛ ايتعًُٝةةةٞ يهةةةٌ َةةةٔ ايةةةشٚ      

ٚايشٚمب١ ، ٚ ٦ ج ايةدخٌ ايغةٗزٟ يدصةز٠، عةد  األنيٓة ٤ ، ٚ ة٢ ح ية١ ٚمبةٛ   ةزٚم          

 غعز ١  تي١ ايفزٚم نيا َتٛصط ج ايدرمب ج. Tukeyمت دطبٝل اختب ر 

 الدراشة امليدانية 

 أوال: وصف عينة البخح 

  ٝ َةٔ ايشٚمبةة ج مت   244ٓةة١ ايدراصة١ اغٝداْٝةة١ ٚاية  نيً ةةت    ُٝة  ًٜةةٞ ٚؽةرب يع

               ا 8اختٝةةةةةة رٖٔ نيطزٜكةةةةةة١ عغةةةةةةٛا١ٝ٥ َةةةةةةٔ حم  ظةةةةةة١ ايةةةةةةبها٠، ٚمبةةةةةةدٍٚ )      

 ٜٛفأ تيو9
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 ا ايتٛسٜت ايٓضيب يع١ٓٝ ايدراص١ ٚ ك  يًُت ااج ايدن زا ١ٝ 8مبدٍٚ )

1- 2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 9- 

10- 

11- 
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 -ا َ  9ًٜٞ 8ٜتقأ َٔ مبدٍٚ)

 ٚ ٣ ايٓضةةب١ نيةةا عةةد  أ ةةزا  ايعٝٓةة١ ايةةذٜٔ ٜضةةهٕٓٛ يف ايزٜةةرب َةةت ايةةذٜٔ  دضةة

 % .44ٜضهٕٓٛ يف ا قز  حٝ  نيً ت ْضب١ نٌ َِٓٗ 

             ْضب١ األصةز عٝٓة١ ايدراصة١ اية  يةدِٜٗ عةد  قًٝةٌ َةٔ األنيٓة ٤ َتك رنية١ َةت

ْضب١ األصةز اية  يةدٜٗ  عةد  َتٛصة  َةٔ األنيٓة ٤ حٝة  نيً ةت ْضةبتِٗ عًة٢            

ٚارمفةة   ْضةةب١ األصةةز ايةة  يةةدٜٗ  عةةد  نةةبا َةةٔ        % 38.6% ، 37.6ايتةةٛايٞ

 % ، ٜٚدٍ تيو ع٢ً ٌَٝ األصز إ  دكًٌٝ عد  األنيٓ ٤ . 0.6األنيٓ ٤ حٝ  نيً ت 

        ٔصة١ٓ ا  أقةٌ    14َ  ٜكز  َٔ ْؾةرب ايشٚمبة ج عٝٓة١ دزاٚحةت أعُة رٖٔ َة

ِ   24َةةةٔ  %، ًٜٝٗةةة  ايشٚمبةةة ج ايالدةةةٞ دةةةواٚ    36.6صةةة١ٓ حٝةةة  نيً ةةةت ْضةةةبتٗ

% ،نيُٝٓ  ايشٚمبة ج  22ص١ٓ يتبًغ ْضبتِٗ  34أقٌ َٔ ص١ٓ ا  24أعُ رٖٔ َٔ 

 % .0.6ص١ٓ  لنثز ٚؽًت ْضبتٗٔ إ   44اي  نيً ت أعُ رٖٔ 

    ٔصةةٓٛاج  4ارمفةة   ْضةةب١ ايشٚمبةة ج عٝٓةة١ ايدراصةة١ يف َةةد٠ ايةةشٚا  أقةةٌ َةة

%، ٚاردفةة   ْضةةب١ ايشٚمبةة ج عٝٓةة١ ايدراصةة١ يف َةةد٠   2.6حٝةة  نيً ةةت ْضةةبتٗٔ  

% ، ٚدك رنيةةت 35.2حٝةة  نيً ةةت ْضةةبتٗٔ    صةةٓٛاج 04ا  أقةةٌ َةةٔ   4ايةةشٚا  َةةٔ  

 14صةة١ٓ ، 04ا  أقةةٌ َةةٔ 04ْضةب١ ايشٚمبةة ج عٝٓةة١ ايدراصةة١ يف َةةد٠ ايةشٚا  َةةٔ   

% ، نيُٝٓةة  نيً ةةت ْضةةب١  06.2% ،08.2صةة١ٓ  ةةلنثز يتبًةةغ ْضةةبتِٗ عًةة٢ ايتةةٛايٞ   

 % .  02.2ص١ٓ  14ا  اقٌ َٔ  04ايشٚمب ج ع١ٓٝ ايدراص١ يف َد٠   ايشٚا  َٔ 

   َالج أعًة٢ َةةٔ ايشٚمبة ج اي ةا عةة َالج حٝة  نيً ةةت     إٔ ْضةب١ ايشٚمبة ج ايعةة 

% عًةة٢ ايتةةٛايٞ ،ٚن ْةةت أعًةة٢ ْضةةب١ يف َٗةةٔ ايشٚمبةة ج      34.4% ، 48.8ْضةةبتِٗ 

% يًٛظٝفةة١ ا هَٛٝةة١ نيُٝٓةة  ت ٜٛمبةةد أحةةد َةةٔ ايشٚمبةة ج أ ةةزا  ايعٝٓةة١    41.2

% يًٛظٝفة١ ا هَٛٝة١   45.6ع٢ً اغع ؼ ٚن ْت أع٢ً ْضةب١ يف َٗةٔ األسٚا    

 سٚا  نيدٕٚ عٌُ . .% يد1ٚأقٌ ْضب١ 

     دكةة ر  ْضةةب١ األسٚا  ٚايشٚمبةة ج يف َضةةت٣ٛ ايتعًةةِٝ اغتٛصةة  حٝةة  ن ْةةت

% ا ع٢ً ايتٛايٞ ، أٜق  دك رنيت ْضب١ األسٚا  ٚايشٚمب ج 16.2% ، 10.3ْضبتِٗ ) 

% ا يف حةةا ن ْةةت 64.2% ، 63.6يف َضةةت٣ٛ ايتعًةةِٝ اغزدفةةت يتبًةةغ ْضةةبتِٗ )   

% 3.4نيً ت يةد٣ األسٚا  ٚايشٚمبة ج   ْضب١ ايتعًِٝ اغٓ فا ف١ًٝ٦ مبدال حٝ  

% عًةة٢ ايتةةٛايٞ ممةة  ٜةةدٍ عًةة٢ اردفةة   اغضةةت٣ٛ ايتعًُٝةةٞ أل ةةزا  ايعٝٓةة١     1.3، 

 نيغهٌ ع ّ .

  دك ر  األصز ع١ٓٝ ايدراص١ َٔ ت٣ٚ ايدخٌ اغٓ فا ٚاغزدفت حٝ  ن ْت

% ، ٚنيً ت ْضب١ األصةز ت٣ٚ ايةدخٌ اغتٛصة     05.4% ، 04.2ْضبتِٗ ع٢ً ايتٛايٞ 

فةةة   ْضةةةب١ األصةةةز َٓ فقةةة١ ايةةةدخٌ ٚاردفةةة   ْضةةةب١ األصةةةز    % ، ٚارم57.5

َتٛصط١ ايدخٌ نيا أصز ايع١ٓٝ ٜدٍ عًة٢ اردفة    خةٌ األصةز أ ةزا  ايعٝٓة١       

 نيغهٌ ع ّ .
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     ِٗنيُٝٓةةة  37.4اردفةةة   ْضةةةب١ أ ةةةزا  ايعٝٓةةة١ اغكةةةُٝا يف عةةةك١ يتبًةةةغ ْضةةةبت %

 % يف حا نيً ت ْضب١ اغكةُٝا 17.2اغكُٝا يف َٓشٍ َغوى نيً ت ْضبتِٗ 

 % مم  ٜدٍ ع٢ً ٌَٝ األصز إ  اتصتكالي١ٝ .12.6يف َٓشٍ َضتكٌ 

       نيُٝٓة   71.4إٔ َعظِ ُأصز ع١ٓٝ ايدراصة١ َكةُٝا يف َضة نٔ ًَةو نيٓضةب١ %

% ٜٚزمبةت تيةو   07ارمفقت ْضب١ األصز اغكُٝا يف َض نٔ إزمة ر يتؾةبأ   

 إ  إٔ ْؾرب ايع١ٓٝ َٔ ايزٜرب ِٖٚ ٜفقًٕٛ ايضهٔ يف نيٝٛج ًَو .

 َٔ ْؾرب ايشٚمب ج ع١ٓٝ ايدراص١ ٜغ رنٔ نيدخًٗٔ يف َؾزٚف  إٔ أنثز

% ، يف حةةةا ن ْةةت ْضةةب١ ايشٚمبةة ج غةةةا    54.2ايبٝةةت حٝةة  ن ْةةت ْضةةبتٗٔ     

% ٜٚزمبةةت اردفةة   ْضةةب١ اغغةة رن ج يف   28.6اغغةة رن ج يف َؾةةزٚف ايبٝةةت   

 %54.4ايدخٌ إ  إٔ ْضب١ ايشٚمب ج ايع َالج 
    حٝةة  54.2يتبًةةغ اردفةة   ْضةةب١ ايشٚمبةة ج اغغةة رن ج  ةة٢ َؾةةزٚف ايبٝةةت ، %

% ْٚضةةب١ اغغةة رن ج  36.6ن ْةةت ْضةةب١ ايشٚمبةة ج اغغةة رن ج نيهةةٌ ايزادةةب     

 % .3.6% ْٚضب١ اغغ رن ج نيزنيت ايزادب 7نيٓؾرب ايزادب 

  :التوزيع النصبى والتكرارى ملصـتويات اشـتبابات أفـراد عينـة الدراشـة علـى       ثانيًا

   أدوات الدراشة

 :اشتبيان التوافل السواجي 

ش٤ عًةةة٢ ايتٛسٜةةةت ايتهةةةزارٟ ٚايٓضةةةيب تصةةةتج ني ج عٝٓةةة١    ٜغةةةتٌُ ٖةةةذا اجلةةة 

ايدراص١ َٔ ايشٚمب ج عًة٢ اصةتبٝ ٕ ايتٛا ةل ايشٚامبةٞ يةد٣ ايشٚمبة ج رهة ٚر٠        

 ا ٜٛفأ تيو049األرنيع١، ٚمبدٍٚ )

 ا ايتٛسٜت ايٓضيب ٚ ك ل غضتٜٛ ج اصتج ني ج ايع١ٓٝ يف ايتٛا ل ايشٚامبٞ ره ٚرٙ األرنيع١ 04مبدٍٚ )

 ايبٝ ٕ

 ٝ ٕحم ٚر اتصتب
 اغضت٣ٛ اغزدفت اغضت٣ٛ اغتٛص  اغضت٣ٛ اغٓ فا

 % ايعد  % ايعد  % ايعد 

 14 64 31.5 017 21.2 86 اجل ْب ايفهزٟ ٚايثك يف

 24 78 36 031 12 58 اجل ْب اجلٓضٞ

 17 74 41 045 14 48 اجل ْب اتقتؾ  ٟ

 24 84 52 077 6 11 اجل ْب ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ

 23 041 44 054 00 22 ايتٛا ل ايشٚامبٞ

ا ايتٛسٜةةةت ايٓضةةةيب تصةةةتج ني ج ايعٝٓةةة١ عةةةٔ ايتٛا ةةةل   04ٜتقةةةأ َةةةٔ مبةةةدٍٚ ) 

 ايشٚامبٞ ره ٚرٙ األرنيع١ حٝ  ن ْت9  

        ٦ةة١ َضةةتٟٛ ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ َةةٓ فا9 دقةةُٓت ايشٚمبةة ج ايةة  ن ْةةت 

سٚمبةة١ نيٓضبةةة١ ٦َةةة١ٜٛ  22ٚن ْةةت عةةد ٖٔ  9081 028اصةةتج نيتِٗ دةةواٚ  َةةٔ 

00.% 

 ٛا ةةةل ايشٚامبةةةٞ َتٛصةةة 9 دقةةةُٓت ايشٚمبةةة ج ايةةة  ن ْةةةت  ٦ةةة١ َضةةةتٟٛ ايت

سٚمبةة١ نيٓضبةة١ ٦َةةة١ٜٛ   054ٚن ْةت عةد ٖٔ    9135 082اصةتج نيتِٗ دةواٚ  َةةٔ   

44.% 
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       ٦ةةة١ َضةةةتٟٛ ايتٛا ةةةل ايشٚامبةةةٞ َزدفةةةت9 دقةةةُٓت ايشٚمبةةة ج ايةةة  ن ْةةةت 

سٚمبةة١ نيٓضبةةة١ ٦َةةة١ٜٛ  041ٚن ْةةت عةةد ٖٔ  9188 136اصةةتج نيتِٗ دةةواٚ  َةةٔ 

23.% 

  احلياة :  اشتبيان الرضا عن   

ٜغةةةتٌُ ٖةةةذا اجلةةةش٤ عًةةة٢ ايتٛسٜةةةت ايتهةةةزارٟ ٚايٓضةةةيب تصةةةتج ني ج عٝٓةةة١     

ايدراصةة١ َةةٔ رنيةة ج األصةةز عًةة٢ اصةةتبٝ ٕ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠ نيلنيعةة  ٙ األرنيعةة١،          

 ا ٜٛفأ تيو009ٚمبدٍٚ )

 ا ايتٛسٜت ايٓضيب ٚ ك ل غضتٜٛ ج اصتج ني ج ايع١ٓٝ يف ايزف  عٔ ا ٝ ٠ نيلنيع  ٙ األرنيع١  00مبدٍٚ )

 يبٝ ٕا

 أنيع   اتصتبٝ ٕ
 اغضت٣ٛ اغزدفت اغضت٣ٛ اغتٛص  اغضت٣ٛ اغٓ فا

 % ايعد  % ايعد  % ايعد 

 05 38 38 037 23 042 ايضع  ٠

 04 35 57 142 06 40 ايتكبٌ

 01 26 62 114 03 32 األَٔ

 04 34 58 146 05 37 ايتكدٜز اتمبتُ عٞ

 03 32 52 078 12 58 إ, يٞ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ 

ا ايتٛسٜةةت ايٓضةةيب تصةةتج ني ج ايعٝٓةة١ عةةٔ ايزفةة  عةةٔ   00ٜتقةةأ َةةٔ مبةةدٍٚ ) 

 ا ٝ ٠ يًشٚمب ج ايع١ٓٝ حٝ  ن ْت9  

           ١٦ َضةتٟٛ رفة ٖٔ عةٔ ا ٝة ٠ َةٓ فا9 دقةُٓت ايشٚمبة ج اية  ن ْةت 

سٚمبةة١ نيٓضبةةة١ ٦َةةة١ٜٛ    58ٚن ْةةت عةةد ٖٔ   9033 005اصةةتج نيتِٗ دةةواٚ  َةةٔ   

12.% 

   9 دقةةُٓت ايشٚمبةة ج ايةة  ن ْةةت   ٦ةة١ َضةةتٟٛ رفةة ٖٔ عةةٔ ا ٝةة ٠ َتٛصةة

سٚمبةة١ نيٓضبةةة١ ٦َةةة١ٜٛ  078ٚن ْةةت عةةد ٖٔ 9062 034اصةةتج نيتِٗ دةةواٚ  َةةٔ 

52.% 

        ٦ةة١ َضةةتٟٛ رفةة ٖٔ عةةٔ ا ٝةة ٠ َزدفةةت9 دقةةُٓت ايشٚمبةة ج ايةة  ن ْةةت 

 %.03سٚمب١ نيٓضبة١ ٦َة١ٜٛ  32ٚن ْت عد ٖٔ  9140 063اصتج نيتِٗ دواٚ  َٔ 

 ثالجًا: النتائج يف ضوء فروض الدراشة 

 لنتائج يف ضوء الفرض األول ا 

ٜةةةةٓؿ ايفةةةةز  األٍٚ عًةةةة٢ أْةةةة9٘ رب ت دٛمبةةةةد عالقةةةة١ اردب طٝةةةة٘ تاج  تيةةةة١   

اجلٓضٞ  –إحؾ ١ٝ٥ نيا ايتٛا ل ايشٚامبٞ ره ٚرٙ األرنيع١ ) ايفهزٟ ٚايثك يف 

ايعةةة طفٞ ٚايٛمبةةةداْٞ ا ، ٚايزفةةة  عةةةٔ ا ٝةةة ٠ يةةةد٣ ايشٚمبةةة١     –اتقتؾةةة  ٟ  –

 ايتكدٜز اتمبتُ عٞ ا . –األَٔ –ايتكبٌ  –نيلنيع  ٙ األرنيع١ ) ايضع  ٠

ٍ مت ازمةةة   َعةةة َالج اتردبةةة   نيطزٜكةةة١       ٔ ؽةةةه١ ايفةةةز  األٚ ٚيًتهكةةةل َةةة

ٔ ا ٝةة ٠ يةةد٣ ايشٚمبةة١    ٙ األرنيعةة١ ، ايزفةة  عةة ٞ رهةة ٚر ٕ نيةةا ايتٛا ةةل ايشٚامبةة نياصةٛة

 ٜٛفأ تيو 9   ا01نيلنيع  ٙ األرنيع١ ، ٚمبدٍٚ )
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ٚايزف  عٔ ا ٝ ٠ يد٣ ايشٚمب١  شٚامبٞ ره ٚرٙا َع َالج اردب   نياصٕٛ يهٌ َٔ ايتٛا ل اي01مبدٍٚ )

 ا244نيلنيع  ٙ )ٕ = 

 4.40** اي١ عٓد 

 ا َ  ًٜٞ 019ٜٛفأ مبدٍٚ )

     ٝ نيةا نيعةد    4.40  عٓةد َضةت٣ٛ  تية١    ٚمبٛ  عالق١ اردب طٝة١ َٛمببة١  اية١ احؾة ٥

ايضةةةع  ٠ ٚنةةةٌ َةةةٔ اجل ْةةةب ايفهةةةزٟ ٚايثكةةة يف ، اجل ْةةةب اجلٓضةةةٞ ،اجل ْةةةب      

 اتقتؾ  ٟ، اجل ْب ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ ، ٚجمُٛ  حم ٚر ايتٛا ل ايشٚامبٞ . 

        نيةا نيعةد    4.40دٛمبد عالق١ اردب ط١ٝ َٛمبب١  اية١ احؾة ٥ٝ  عٓةد َضةت٣ٛ  تية١

هةةةزٟ ٚايثكةةة يف ، اجل ْةةةب اجلٓضةةةٞ ،اجل ْةةةب     ايتكبةةةٌ ٚنةةةٌ َةةةٔ اجل ْةةةب ايف   

 اتقتؾ  ٟ، اجل ْب ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ ، ٚجمُٛ  حم ٚر ايتٛا ل ايشٚامبٞ . 

        نيةا نيعةد    4.40دٛمبد عالق١ اردب ط١ٝ َٛمبب١  اية١ احؾة ٥ٝ  عٓةد َضةت٣ٛ  تية١

األَةةةةٔ ٚنةةةةٌ َةةةةٔ اجل ْةةةةب ايفهةةةةزٟ ٚايثكةةةة يف ، اجل ْةةةةب اجلٓضةةةةٞ ،اجل ْةةةةب   

 ع طفٞ ٚايٛمبداْٞ ، ٚجمُٛ  حم ٚر ايتٛا ل ايشٚامبٞ .اتقتؾ  ٟ، اجل ْب اي

       نيةا نيعةد    4.440ٚمبٛ  عالق١ اردب ط١ٝ َٛمبب١  اية١ احؾة ٥ٝ  عٓةد َضةت٣ٛ  تية١

ايتكةةةةةدٜز اتمبتُةةةةة عٞ ٚنةةةةةٌ َةةةةةٔ اجل ْةةةةةب ايفهةةةةةزٟ ٚايثكةةةةة يف ، اجل ْةةةةةب       

اجلٓضةةٞ،اجل ْب اتقتؾةة  ٟ، اجل ْةةب ايعةة طفٞ ٚايٛمبةةداْٞ ، ٚجمُةةٛ  حمةة ٚر 

 . ايتٛا ل ايشٚامبٞ 

    نيةةةا جمُةةةٛ  أنيعةةة    4.40دٛمبةةةد عالقةةة١ اردب طٝةةة١ َٛمببةةة١  ايةةة١ احؾةةة ٥ٝ  عٓةةةد

اصةةةتبٝ ٕ ايزفةةة  عةةةٔ ا ٝةةة ٠ ٚنةةةٌ َةةةٔ اجل ْةةةب ايفهةةةزٟ ٚايثكةةة يف ، اجل ْةةةب   

اجلٓضٞ ،اجل ْب اتقتؾة  ٟ، اجل ْةب ايعة طفٞ ٚايٛمبةداْٞ ، ٚجمُةٛ  حمة ٚر       

 ايتٛا ل ايشٚامبٞ .

نيةا   4.40د َضةت٣ٛ  تية١   ٚمبٛ  عالق١ اردب طٝة١ َٛمببة١ عٓة    مم  صبل ٜتقأ

ايزف  عٔ ا ٝ ٠ نيلنيع  ٙ اترنيع١، ٚني يت يٞ ٚايتٛا ل ايشٚامبٞ ره ٚرٙ اترنيع١ 

 مل ٜتهكل ؽه١ ايفز  األٍٚ .

 2-النتائج يف ضوء الفرض الجاني  

ٜةةةٓؿ ايفةةةز  ايثةةة ْٞ عًةةة٢ أْةةة9٘ رب ت دٛمبةةةد عالقةةة١ اردب طٝةةة٘ تاج  تيةةة١       

 –١ٝ ٚاتقتؾ  ١ٜ )عةد  األنيٓة ٤   إحؾ ١ٝ٥ نيا نيعا َت ااج ا  ي١ اتمبتُ ع

ايفهزٟ  اغت ااج

 ٚايثك يف

ايع طفٞ  اتقتؾ  ٟ اجلٓضٞ

 ٚايٛمبداْٞ

جمُٛ  حم ٚر 

ايتٛا ل 

 ايشٚامبٞ

 **4.672 **4.607 **4.573 **4.604 **4.616 ايضع  ٠ 

 **4.547 **4.4510 **4.428 **4.514 **4.507 ايتكبٌ

 **4.300 **4.316 **4.265 **4.227 **4.237 األَٔ

 **4.354 **4.317 **4.301 **4.287 **4.325 ايتكدٜز اتمبتُ عٞ

جمُٛ   أنيع   اصتبٝ ٕ ايزف  

 عٔ ا ٝ ٠ 

4.563** 4.544** 4.526** 4.4582** 4.622** 
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َضةةت٣ٛ  –َضةةت٣ٛ دعًةةِٝ ايةةشٚ   –عةةد  صةةٓٛاج ايةةشٚا   –صةةٔ ايةةشٚ  ٚايشٚمبةة١ 

 ٦ة ج ايةدخٌ ايغةٗزٟ يدصةز٠ ا ٚايتٛا ةل ايشٚامبةٞ رهة ٚرٙ         –دعًِٝ ايشٚمبة١  

 األرنيع١ رب .

ٚيًتهكل َٔ ؽةه١ ايفةز  ايثة ْٞ احؾة ٥ٝ  مت ازمة   َعة َالج اتردبة          

ٛا ةةل ايشٚامبةةٞ رهةة ٚرٙ األرنيعةة١ ، ٚنيعةةا َةةت ااج   نيطزٜكةة١ نياصةةٕٛ نيةةا ايت 

صةةةٔ ايةةةشٚ    –)عةةةد  األنيٓةةة ٤  ا  يةةة١ اتمبتُ عٝةةة١ ٚاتقتؾةةة  ١ٜ ايةةة  دغةةةٌُ     

َضت٣ٛ دعًِٝ ايشٚمبة١   –َضت٣ٛ دعًِٝ ايشٚ   –عد  صٓٛاج ايشٚا   –ٚايشٚمب١

 ا تيو029 ٦ ج ايدخٌ ايغٗز يدصز٠ ا ٜٚٛفأ مبدٍٚ ) –

يهٌ َٔ ايتٛا ل ايشٚامبٞ ره ٚرٙ ٚنيعا َت ااج ا  ي١   ا َع َالج اردب   نياصٕٛ 02مبدٍٚ )

 ا   244اتمبتُ ع١ٝ اتقتؾ  ١ٜ )ٕ = 

 عد     اغت ااج

 األنيٓ ٤ 

صٔ 

 ايشٚ 

صٔ 

 ايشٚمب١

عد  

صٓٛاج 

 ايشٚا 

َضت٣ٛ 

دعًِٝ 

 ايشٚ 

َضت٣ٛ 

دعًِٝ 

 ايشٚمب١

 ٦ ج 

ايدخٌ 

 ايغٗزٟ

ايفهزٟ 

 ٚايثك يف 

-4.471 444 4.400 -4.456 4.030* 4.044 4.006* 

اجل ْب 

 اجلٓضٞ

-4.007* -4.484 -4.430 -4.477 4.017* 4.034* 4.032* 

اجل ْب 

 اتقتؾ  ٟ

-4.478 -4.436 -4.415 -4.467 4.013* 4.048 4.141** 

ايع طفٞ 

 ٚايٛمبداْٞ

-4.422 -4.465 -4.451 -4.470 -4.420 4.443 4.427 

حمُٛ  حم ٚر 

اصتبٝ ٕ 

ايتٛا ل 

 ايشٚامبٞ

-4.475 -4.450 -4.424 -4.484 4.044 4.485 4.026* 

 ا 029ٜتقأ َٔ مبدٍٚ )

   ٔعةةدّ ٚمبةةٛ  عالقةة١ اردب طٝةة١ نيةةا حمةةٛر اجل ْةةب ايفهةةزٟ ٚايثكةة يف ٚنةةٌ َةة

عةةد  األنيٓةة ٤ ، صةةٔ ايةةشٚ  ، صةةٔ ايشٚمبةة١ ، عةةد  صةةٓٛاج ايةةشٚا  ، َضةةت٣ٛ دعًةةِٝ      

ايشٚمبة١ ، يف حةا ٚمبةٛ  عالقةة١ اردب طٝة١ َٛمببة١  ايةة١ احؾة ٥ٝ  عٓةد َضةةت٣ٛ        

نيةةا اجل ْةةب ايفهةزٟ ٚايثكةة يف َٚضةةت٣ٛ دعًةِٝ ايةةشٚ  ،  ٦ةة ج ايةةدخٌ    4.44تية١   

 ايغٗزٟ.  

       ٔعدّ ٚمبٛ  عالق١ اردب ط١ٝ ص يب١ نيا حمٛر اجل ْةب اجلٓضةٞ ٚنةٌ َةٔ صة

ايةةشٚ   ، صةةٔ ايشٚمبةة١ ، عةةد  صةةٓٛاج ايةةشٚا  ، يف حةةا دٛمبةةد عالقةة١ اردب طٝةة١      

٣ دعًةةةِٝ ايةةةشٚ  ، نيةةةا َضةةةتٛ 4.44َٛمببةةة١  ايةةة١ احؾةةة ٥ٝ  عٓةةةد َضةةةت٣ٛ  تيةةة١  

َضت٣ٛ دعًِٝ ايشٚمب١ ،  ٦ ج ايدخٌ ايغةٗزٟ ، ٚأٜقة  دٛمبةد عالقة١ اردب طٝة١      

 نيا  اجل ْب اجلٓضٞ ٚعد  األنيٓ 4.44.٤ص يب١  اي١ احؾ ٥ٝ  عٓد َضت٣ٛ  تي١  

      عةةدّ ٚمبةةٛ  عالقةة١ اردب طٝةة١ نيةةا حمةةٛر اجل ْةةب اتقتؾةة  ٟ ٚنةةٌ َةةٔ عةةد

ٛاج ايشٚا  ، َضةت٣ٛ دعًةِٝ ايشٚمبة١ ،    األنيٓ ٤ ، صٔ ايشٚ  ، صٔ ايشٚمب١ ، عد  صٓ

 4.44يف حا ٚمبةٛ  عالقة١ اردب طٝة١ َٛمببة١  اية١ احؾة ٥ٝ  عٓةد َضةت٣ٛ  تية١          
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نيا اجل ْب اتقتؾ  ٟ َٚضت٣ٛ دعًِٝ ايةشٚ  ، ٚأٜقة  دٛمبةد عالقة١ اردب طٝة١      

نيةا اجل ْةب اتقتؾة  ٟ ٚ  ٦ة ج     4.40َٛمبب١  اية١ إحؾة ٥ٝ  عٓةد َضةت٣ٛ  تية١       

 ايدخٌ ايغٗزٟ.

 ٚ ّمبٛ  عالق١ اردب ط١ٝ نيا حمٛر اجل ْب ايع طفٞ ٚايٛمبةداْٞ ٚنةٌ َةٔ    عد

عةةد  األنيٓةة ٤ ، صةةٔ ايةةشٚ  ، صةةٔ ايشٚمبةة١ ، عةةد  صةةٓٛاج ايةةشٚا  ، َضةةت٣ٛ دعًةةِٝ      

 ايشٚمب١ ، ،  ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ.

       ٞعةةدّ ٚمبةةٛ  عالقةة١ اردب طٝةة١ نيةةا جمُةةٛ  حمةة ٚر اصةةتبٝ ٕ ايتٛا ةةل ايشٚامبةة

ايشٚمبة١ ، عةد  صةٓٛاج ايةشٚا  ، َضةت٣ٛ       ٚنٌ َٔ عد  األنيٓ ٤ ، صٔ ايشٚ  ، صٔ

 دعًِٝ ايشٚمب١ ،  ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ ، 

           4.44يف حا ٚمبةٛ  عالقة١ اردب طٝة١ َٛمببة١  اية١ احؾة ٥ٝ  عٓةد َضةت٣ٛ  تية١ 

 نيا جمُٛ  حم ٚر اصتبٝ ٕ ايتٛا ل ايشٚامبٞ،  ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ.  

 مم  صبل ٜتقأ مم  ٢ًٜ 9

     ٛ   حمةةة ٚر اصةةةتبٝ ٕ ايتٛا ةةةل   ٚمبةةةٛ  عالقةةة١ اردب طٝةةة١ َٛمببةةة١ نيةةةا جمُةةة

 .4.44ايشٚامبٞ ٚ ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ عٓد َضت٣ٛ  تي١ 
  ٛعالق١ اردب طٝة١ نيةا جمُةٛ  حمة ٚر اصةتبٝ ٕ ايتٛا ةل ايشٚامبةٞ         عدّ ٚمب

ٚعد  األنيٓ ٤ ، صٔ ايشٚ  ، صٔ ايشٚمب١ ، عد  صٓٛاج ايشٚا  ، َٚضتٟٛ دعًةِٝ   

فةةز  ايثةةة ْٞ  ٞ دتهكةةةل ؽةةه١ اي ٚني يتةة ي  .ايةةشٚ  َضةةتٟٛ دعًةةةِٝ ايشٚمبةة١    

 .  مبش٥ٝ ل

 3 -  النتائج يف ضوء الفرض الجالح 

ٜةةةٓؿ ايفةةةز  ايث يةةة  عًةةة٢ أْةةة9٘ رب ت دٛمبةةةد عالقةةة١ اردب طٝةةة١ تاج  تيةةة١      

 –احؾ ١ٝ٥ نيا نيعا َت ااج ا  ي١ اتمبتُ ع١ٝ ٚاتقتؾة  ١ٜ )عةد  األنيٓة ٤    
َضةةت٣ٛ  –َضةةت٣ٛ دعًةةِٝ ايةةشٚ   –عةةد  صةةٓٛاج ايةةشٚا   –صةةٔ ايةةشٚ  ٚايشٚمبةة١ 

  ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟا ٚايزف  عٔ ا ٝ ٠ نيلنيع  ٙ األرنيع١ رب. –شٚمب١ دعًِٝ اي

ا َع َالج اردب   نياصٕٛ يهٌ َٔ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ يد٣ ايشٚمب١ نيلنيع  ٙ ٚنيعا َت ااج  03مبدٍٚ )

 ا 244ا  ي١ اتمبتُ ع١ٝ ٚاتقتؾ  ١ٜ )ٕ = 

 عد     اغت ااج

 األنيٓ ٤ 

صٔ 

 ايشٚ 

صٔ 

 ايشٚمب١

عد  

صٓٛاج 

 ايشٚا 

َضت٣ٛ 

دعًِٝ 

 ايشٚ 

َضت٣ٛ 

دعًِٝ 

 ايشٚمب١

 ٦ ج 

ايدخٌ 

 ايغٗزٟ

 *4.013 4.480 4.475 4.420- 4.431 4.404 4.453- ايضع  ٠ 
 4.438 4.451 4.448 4.044- 4.447- 4.436- 4.455- ايتكبٌ 
 **4.055 4.437 4.466 4.446 4.407- 4.445 4.441 األَٔ 

ايتكدٜز 

 اتمبتُ عٞ 

4.418 4.486 4.027* 4.462 4.431 -4.400 4.408 

جمُٛ  أنيع   

اصتبٝ ٕ ايزف  

 عٔ ا ٝ ٠

-4.420 4.414 4.441 -4.403 4.472 4.454 4.002 
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 ية  احؾة ٥ٝ  مت ازمة   َعة َالج اتردبة        ٚيًتهكل َٔ ؽه١ ايفةز  ايث 

نيطزٜك١ نياصٕٛ نيا ايزف  عٔ ا ٝ ٠ يد٣ ايشٚمبة١ نيلنيعة  ٙ األرنيعة١ ، ٚنيعةا     

صٔ ايشٚ   –َت ااج ا  ي١ اتمبتُ ع١ٝ ٚاتقتؾ  ١ٜ اي  دغٌُ )عد  األنيٓ ٤ 

َضةةةت٣ٛ دعًةةةِٝ   –َضةةةت٣ٛ دعًةةةِٝ ايةةةشٚ    –عةةةد  صةةةٓٛاج ايةةةشٚا    –ٚايشٚمبةةة١ 

 ا تيو . 03خٌ ايغٗزٟا ٜٚٛفأ مبدٍٚ ) ٦ ج ايد –ايشٚمب١ 

 ا 039ٜتقأ َٔ مبدٍٚ )

    ٚعدّ ٚمبٛ  عالق١ اردب ط١ٝ نيا نيعد ايضع  ٠ ٚنٌ َٔ عد  األنيٓ ٤ ، صٔ ايةش

ٔ ايشٚمبةة١ ، عةةد  صةةٓٛاج ايةةشٚا  ، َضةةت٣ٛ دعًةةِٝ ايةةشٚ  ، َضةةتٟٛ دعًةةِٝ        ، صةة

ايشٚمبة١ ، يف حةا ٚمبةٛ  عالقةة١ اردب طٝة١ َٛمببة١  ايةة١ احؾة ٥ٝ  عٓةد َضةةت٣ٛ        

 نيا نيعد ايضع  ٠ ،  ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ.   4.44 تي١ 

            ، عةدّ ٚمبةٛ  عالقة١ اردب طٝة١ صة يب١ نيةةا نيعةد ايتكبةٌ  ٚنةٌ َةٔ  عةد  اتنيٓةة ٤

صةةٔ ايشٚمبةة١ ، عةةد  صةةٓٛاج ايةةشٚا  ، يف حةةا عةةدّ ٚمبةةٛ  عالقةة١      صةةٔ ايةةشٚ   ،  

اردب طٝةة١ َٛمببةةة١ نيةةةا نيعةةةد ايتكبةةةٌ ، َضةةةت٣ٛ دعًةةةِٝ ايةةةشٚ  ، َضةةةت٣ٛ دعًةةةِٝ  

 ايشٚمب١،  ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ.

    ،  ٚعدّ ٚمبٛ  عالق١ اردب ط١ٝ نيا نيعد اتَٔ  ٚنٌ َٔ عد  األنيٓ ٤ ، صةٔ ايةش

 ٝ ِ ايةةةشٚ ،  َضةةةتٟٛ دعًةةةِٝ صةةةٔ ايشٚمبةةة١ ، عةةةد  صةةةٓٛاج ايةةةشٚا  ، َضةةةت٣ٛ دعًةةة

ايشٚمبة١ ، يف حةا ٚمبةٛ  عالقةة١ اردب طٝة١ َٛمببة١  ايةة١ احؾة ٥ٝ  عٓةد َضةةت٣ٛ        

 نيا  نيعد اتَٔ ٚ  ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ. 4.40 تي١ 

            ، عدّ ٚمبةٛ  عالقة١ اردب طٝة١ نيةا ايتكةدٜز اتمبتُة عٞ ٚنةٌ َةٔ عةد  األنيٓة ٤

دعًِٝ ايشٚمبة١ ،   صٔ ايشٚ  ، عد  صٓٛاج ايشٚا  ، َضت٣ٛ دعًِٝ ايشٚ  ، َضتٟٛ

 ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ ، نيُٝٓ  دٛمبد عالقة٘ اردب طٝة٘ َٛمببة٘  اية١ احؾة ٥ٝ  عٓةد       

 نيا نيعد ايتكدٜز اتمبتُ عٞ ٚصٔ ايشٚمب١. 4.44َضت٣ٛ  تي١ 

    ٌعدّ ٚمبٛ  عالق١ اردب ط١ٝ نيا جمُٛ  أنيع   اصتبٝ ٕ ايزف  عٔ ا ٝة ٙ ٚنة

ج ايةشٚا  ، َضةتٟٛ دعًةِٝ    َٔ عد  األنيٓ ٤ ، صٔ ايشٚ  ، صٔ ايشٚمب١ ، عةد  صةٓٛا  

 ايشٚ  ، َضت٣ٛ دعًِٝ ايشٚمب١ ،  ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ .

ا َةةةت ٖةةةذٙ ايٓتٝجةةة١ ٚأعةةة رج إ  ٚمبةةةٛ  6891401ٚاختًفةةةت  راصةةة١  ايٓجةةة ر )

عالقةة١ اردب طٝةة١ تاج  تيةة١ إحؾةة ٥ٝ  نيةةا َتٛصةة  ايةةدخٌ ايغةةٗزٟ يدصةةز٠       

 ٚايزف  عٔ ا ٝ ٠ .

ا َةةت 9054   1404ا ، ٚفةةبػ )910  1447ٚادفكةةت  راصةة١ نةةٌ َةةٔ عبةةد ايؾةةُد )   

ٖذٙ ايٓتٝج١ يف عدّ ٚمبٛ  عالق١ اردب ط١ٝ تاج  تي١ احؾة ١ٝ٥ نيةا َتٛصة     

 Schnore  (1985)ايدخٌ ايغٗزٟ يدصز٠ ٚايزف  عٔ ا ٝ ٠ ،ٚأعة رج  راصة١   

إ  إٔ األصةةةز تاج ايةةةدخٌ ايغةةةٗزٟ اغزدفةةةت  نةةة ْٛا أنثةةةز صةةةع  ٠ ٚطُلْٝٓةةة١  

ني ألصةز تاج ايةدخٌ اغةٓ فا ، ٚإٔ ا  ية١     ٚقٓ ع١ ٚرف  عٔ حٝ دِٗ ، َك ر١ْ 
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اغ  ٜةة١ أٚ ايةةدخٌ ٜعتةةإل َدعةةزا إزم نيٝةة  َٚةةدازا َُٗةة  عًةة٢ َضةةت٣ٛ ايزفةة  عةةٔ  

 ا ٝ ٠ . 

ممةة  صةةبل ٜتقةةأ عةةدّ ٚمبةةٛ  عالقةة١ اردب طٝةة١ نيةةا جمُةةٛ  أنيعةة   اصةةتبٝ ٕ     

ايزف  عٔ ا ٝ ٙ  ٚنيعا َةت ااج اغضةتٟٛ اتمبتُة عٞ ٚاتقتؾة  ٟ ٚني يتة يٞ      

 .يفز  ايث ي  دتهكل ؽه١ ا

 4-  النتائج يف ضوء الفرض الرابع 

ٜةةٓؿ ايفةةز  ايزانيةةت عًةة٢ أْةة9٘ رب ت دٛمبةةد  ةةزٚم تاج  تيةة١ إحؾةة ١ٝ٥ نيةةا          

ايشٚمب ج  ايزٜفٝ ج ٚا قزٜ ج يف نٌ َةٔ ايتٛا ةل ايشٚامبةٞ رهة ٚرٙ األرنيعة١،      

ٔ ؽةه١ ايفةز  إحؾة ٥ٝ ل مت      .  ٚايزف  عةٔ  ا ٝة ٠ نيلنيعة  ٙ األرنيعة١ رب     ٚيًتهكةل َة

 ّ ف عًةةة٢  تيةةة١ ايفةةةزٚم نيةةةا َتٛصةةةط ج  رمبةةة ج     T.testاختبةةة رج اصةةةت دا يًٛقةةٛة

       ٔ ايشٚمب ج ايزٜفٝ ج ٚا قزٜ ج يف ايتٛا ةل ايشٚامبٞة رهة ٚرٙ األرنيعة١ ،ٚايزفة  عة

 ا دٛفأ تيو.05، 04ا ٝ ٠ نيلنيع  ٙ األرنيع١ ٚمبداٍٚ )

ايتٛا ل ايشٚامبٞ  ا  تي١ ايفزٚم نيا َتٛص   رمب ج ايشٚمب ج ايزٜفٝ ج ٚا قزٜ ج يف اصتبٝ ٕ 04مبدٍٚ )

 ا 244ره ٚرٙ األرنيع١  )ٕ = 

 ا اآلدٞ 049ٜظٗز مبدٍٚ )

       ٚمبٛ   زٚم  اي١ احؾ ٥ٝ  نيا ايشٚمبة ج ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج  ة٢ حمةٛر

ٖٚةة٢ قُٝةة١  ايةة١   03. 07-اجل ْةةب ايفهةةزٟ ٚايثكةة يف حٝةة  ن ْةةت قُٝةة١ ج     

 .4.40احؾ ٥ٝ  عٓد َضتٟٛ  تي٘
      ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج يف حمةٛر    ٚمبٛ   زٚم  اية١ احؾة ٥ٝ  نيةا ايشٚمبة ج

٢ٖٚ ق١ُٝ  اية١ احؾة ٥ٝ  عٓةد    02.44-اجل ْب اجلٓضٞ حٝ  ن ْت ق١ُٝ ج 

 .4.40َضتٟٛ  تي٘

         ٚمبٛ   زٚم  اية١ احؾة ٥ٝ  نيةا ايشٚمبة ج ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج يف حمةٛر

ٖٚة٢ قُٝة١  اية١ احؾة ٥ٝ       04.84-اجل ْب اتقتؾة  ٟ حٝة  ن ْةت قُٝة١ ج     

 .4.40عٓد َضتٟٛ  تي٘

 ايبٝ ٕ    

 اصٛر

ايفزٚم  ا044ٕ= ) حقز ا044ٕ= ) رٜرب

نيا 

 اغتٛصط ج

ق١ُٝ 

 ج

َضت٣ٛ 

اغتٛص   ايدتي١

 ا ض نيٞ

اتذمزاف 

 اغعٝ رٟ

اغتٛص  

 ا ض نيٞ

اتذمزاف 

 اغعٝ رٟ

ٚايثك يف ) اي١   03.07- 01.82- 7.66 54.74 6.60 36.76 ايفهزٟ 

 ا4.40عٓد

اجل ْب 

 اجلٓضٞ
41.42 5.25 51.56 6.15 -04.53 - 

02.44 

 ا4.40) اي١عٓد

اجل ْب 

 اتقتؾ  ٟ
) اي١   04.84- 8.21- 7.45 44.14 5.57 34.82

 ا4.40عٓد

ايع طفٞ 

 ٚايٛمبداْٞ
) اي١   7.08 - 6.48- 8.15 57.52 5.45 50.44

 ا4.40عٓد

جمُٛ  ايتٛا ل 

 ايشٚامبٞ

145.57 11.85 136.24 18.17 -34.56 - 

02.28 

) اي١  

 ا4.40عٓد
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   ٛزٚم  اي١ احؾ ٥ٝ  نيا ايشٚمبة ج ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج يف اجل ْةب     ٚمب 

ٖٚة٢ قُٝة١  اية١ احؾة ٥ٝ       7.08-ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ حٝ  ن ْت قُٝة١ ج  

 .4.40عٓد َضتٟٛ  تي٘
      ٛٚمبٛ   زٚم  اي١ احؾ ٥ٝ  نيا ايشٚمب ج ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج يف جمُة

ٖٚة٢ قُٝة١    02.28-حم ٚر اصتبٝ ٕ ايتٛا ل ايشٚامبٞ حٝة  ن ْةت قُٝة١ ج    

 . يؾ حل ا قزٜ ج .4.40 اي١ احؾ ٥ٝ  عٓد َضتٟٛ  تي٘

ا  تي١ ايفزٚم نيا َتٛص   رمب ج ايشٚمب ج ايزٜفٝ ج ٚا قزٜ ج يف اصتبٝ ٕ ايزف  عٔ 05مبدٍٚ ) 

 ا 244ا ٝ ٠ نيلنيع  ٙ األرنيع١  )ٕ = 

 

 ايبٝ ٕ    

 ايبعد

ايفزٚم  ا044ٕ= ) ا قزٜ ج  ا044ٕ= ) ايزٜفٝ ج

نيا 

 ط جاغتٛص

ق١ُٝ 

 ج

َضت٣ٛ 

اغتٛص   ايدتي١

 ا ض نيٞ

اتذمزاف 

 اغعٝ رٟ

اغتٛص  

 ا ض نيٞ

اتذمزاف 

 اغعٝ رٟ

 ايضع  ٠

 
22.62 2.25 27.56 3.58 -4.48 -00.76 444 . 

) اي١ 

 ا4.40عٓد

 ايتكبٌ

 
20.84 2.50 24.38 3.23 -2.43 -6.57 444.  

 ا4.40 اي١ عٓد

 األَٔ

 
26.56 2.53 27.40 4.06 -7.34 -0.52 044.  

 ) غا  اي١ ا

ايتكدٜز 

 اتمبتُ عٞ

 

35.66 3.40 38.08 4.20 -1.31 -3.354 444 . 

) اي١ 

 ا4.40عٓد

جمُٛ  أنيع   

ايزف  عٔ 

 ا ٝ ٠

038.36 00.42 050.75 04.37 -01.28 -6.88 444.  

 ا4.40 اي١ عٓد

 ا َ  ًٜٞ 059ٜصم مبدٍٚ )

 ط ج  رمبة ج ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج    ٚمبٛ   زٚم تاج  تي١ احؾ ٥ٝ  نيا َتٛص

ٖٚةة٢  00.76-يف جمُةٛ  عبة راج نيعةد ايضةع  ٠ حٝةة  نيً ةت قُٝة١ )جا اصضةٛني١        

 .4.40ق١ُٝ  اي١ احؾ ٥ٝ  يؾ حل ا قزٜ ج عٓد َضتٟٛ  تي٘
    ٌٚمبٛ   زٚم  اي١ احؾ ٥ٝ  نيا ايشٚمب ج ايزٜفٝ ج ٚا قزٜ ج  ٢ نيعةد ايتكبة

 ٥ٝ  يؾة حل ا قةزٜ ج عٓةد    ٢ٖٚ ق١ُٝ  اية١ احؾة   6.57-حٝ  ن ْت ق١ُٝ ج 

 .4.40َضتٟٛ  تي٘

       ٔعدّ ٚمبٛ   زٚم  اي١ احؾ ٥ٝ  نيةا ايشٚمبة ج ايزٜفٝة ج ٚا قةزٜ ج يف اتَة

 ٢ٖٚ ق١ُٝ غا  اي١ احؾ ٥ٝ  . 0.52-حٝ  ن ْت ق١ُٝ ج 
   ٚمبٛ   زٚم  اي١ احؾ ٥ٝ  نيا ايشٚمب ج ايزٜفٝ ج ٚا قزٜ ج يف نيعد ايتكةدٜز

٢ٖٚ قُٝة١  اية١ احؾة ٥ٝ  عٓةد َضةتٟٛ      3.35 -اتمبتُ عٞ حٝ  ن ْت ق١ُٝ ج 

 .4.40 تي٘
   ٚمبةةةٛ   ةةةزٚم تاج  تيةةة١ احؾةةة ٥ٝ  نيةةةا َتٛصةةة   رمبةةة ج ايشٚمبةةة ج ايزٜفٝةةة ج

ٚا قزٜ ج  يف جمُٛ  أنيع   اصتبٝ ٕ ايزف  عٔ ا ٝ ٙ حٝة  ن ْةت قُٝة١ ج    

 .٢ٖٚ4.40 ق١ُٝ  اي١ احؾ ٥ٝ   يؾ حل ا قزٜ ج عٓد َضتٟٛ  تي6.88٘ -
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ز اخلةةدَ ج ايؾةةه١ٝ ٚايتعًُٝٝةة١ ٚٚصةة ٥ٌ ايٓكةةٌ يف    ٜٚزمبةةت تيةةو ا  دةةٛا   

 .ا قز عٔ ايزٜرب

ا َةةت ٖةةذٙ 9054 1404ا ، ٚفةةبػ ) 980 1401ٚاختًفةةت  راصةة١ نةةٌ َةةٔ ايٓجةة ر )  

ايٓتٝجةةة١ ٚأنةةةدج عًةةة٢ عةةةدّ ٚمبةةةٛ   ةةةزٚم نيةةةا َتٛصةةة   رمبةةة ج ايزٜفٝةةة ج    

 ٚا قزٜ ج يف ايزف  عٔ ا ٝ ٠ 

َتٛصةة   رمبةة ج   صةةبل ٜتقةةأ ٚمبةةٛ   ةةزٚم تاج  تيةة١ إحؾةة ٥ٝ  نيةةا      ممةة 

ايشٚمب ج ايزٜفٝ ج ٚا قزٜ ج يف ايتٛا ةل ايشٚامبةٞ ، ٚايزفة  عةٔ ا ٝة ٠ عٓةد       

 يؾ حل ا قزٜ ج ،ٚنيذيو مل دتهكل ؽه١ ايفز  ايزانيت . 4.40َضت٣ٛ  تي١ 

 5- النتائج يف ضوء الفرض اخلامض 

ٜٓؿ ايفز  اخل َط عًة٢ أْة٘ رب ت دٛمبةد  ةزٚم تاج  تية١ إحؾة ١ٝ٥ نيةا        

ج ٚغةةا ايعةة َالج يف نةةٌ َةةٔ ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ رهةة ٚرٙ       ايشٚمبةة ج ايعةة َال 

 اترنيع١ ٚايزف  عٔ ا ٝ ٙ نيلنيع  ٙ اترنيع١رب

ّ اختبةة ر ج     ٔ ؽةةه١ ايفةةز  إحؾةة ٥ٝ ل مت اصةةت دا ف  T.testٚيًتهكةةل َةة يًٛقةٛة

ع٢ً  تي١ ايفزٚم نيا َتٛصةط ج  رمبة ج ايشٚمبة ج ايعة َالج ٚغةا ايعة َالج يف يف       

ٞ رهةة ٚر    ٔ ايتٛا ةةل ايشٚامبةة ٌ َةة ٙ اترنيعةة١    نةة ٙ ني نيعةة   ٔ ا ٝةة  ٙ اترنيعةة١ ٚايزفةة  عةة

 ا دٛفأ تيو.07، 06ٚمبداٍٚ )

صتبٝ ٕ ايتٛا ل اا  تي١ ايفزٚم نيا َتٛص   رمب ج ايشٚمب ج ايع َالج ٚاي ا ع َالج يف  06مبدٍٚ )   

 ا 244ايشٚامبٞ ره ٚرٙ األرنيع١  )ٕ = 

 

 ايبٝ ٕ    

 

 اصٛر

 غا ع َالج 

 ا014ٕ= )

 ع َالج 

 ا074ٕ= )

ايفزٚم 

نيا 

 اغتٛصط ج

ق١ُٝ 

 ج

 َضت٣ٛ ايدتي١

اغتٛص  

 ا ض نيٞ

اتذمزاف 

 اغعٝ رٟ

اغتٛص  

 ا ض نيٞ

اتذمزاف 

 اغعٝ رٟ

 ٟ اجل ْب ايفهز

 ٚايثك يف
43.77 8.87 42.86 04.25 4.80 4.65 338. 

 ) غا  اي١ ا

 .134 0.05 0.08 7.44 45.76 7.75 47.45 اجل ْب اجلٓضٞ

 ) غا  اي١ ا

 .450 0.77 0.81 7.74 38.71 7.37 40.63 اجل ْب اتقتؾ  ٟ

 ) غا  اي١ ا

 ٞ اجل ْب ايع طف

ٞ  ٚايٛمبدْا
55.32 7.50 52.67 7.84 1.53 1.44 400. 

 ا4.44) اي١ عٓد 

جمُٛ  حم ٚر 

ٛا ل اصتبٕٝ   ايت

ٚامبٞ  ايش

120.47 21.45 113.20 22.44 5.66 0.62 473. 

 ) غا  اي١ ا

  آلد9ٞا ا06دقأ َٔ مبدٍٚ )

     عةةدّ ٚمبةةٛ   ةةزٚم  ايةة١ احؾةة ٥ٝ  نيةةا ايشٚمبةة ج اي ةةا عةة َالج ٚايعةة َالج  ةة٢

ٖٚةةة٢ قُٝةةة١ غةةةا  ايةةة١ 4.65اجل ْةةةب ايفهةةةزٟ ٚايثكةةة يف حٝةةة  ن ْةةةت قُٝةةة١ ج 

 احؾ ٥ٝ  .
     عةةدّ ٚمبةةٛ   ةةزٚم  ايةة١ احؾةة ٥ٝ  نيةةا ايشٚمبةة ج اي ةةا عةة َالج ٚايعةة َالج  ةة٢

  اي١ احؾ ٥ٝ  .٢ٖٚ ق١ُٝ غا  0.05اجل ْب اجلٓضٞ حٝ  ن ْت ق١ُٝ ج 

     عةةدّ ٚمبةةٛ   ةةزٚم  ايةة١ احؾةة ٥ٝ  نيةةا ايشٚمبةة ج اي ةةا عةة َالج ٚايعةة َالج  ةة٢

 ٢ٖٚ ق١ُٝ غا  اي١ احؾ ٥ٝ  . 0.77اجل ْب اتقتؾ  ٟ حٝ  ن ْت ق١ُٝ ج
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        ٚمبٛ   زٚم  اي١ احؾ ٥ٝ  نيا ايشٚمبة ج اي ةا عة َالج ٚايعة َالج  ة٢ اجل ْةب

ُٝة١  اية١ احؾة ٥ٝ  عٓةد     ٖٚة٢ ق  1.44ايع طفٞ ٚايٛمبداْٞ حٝ  ن ْةت قُٝة١ ج  

 .4.44َضتٟٛ  تي٘ 
     عةةدّ ٚمبةةٛ   ةةزٚم  ايةة١ احؾةة ٥ٝ  نيةةا ايشٚمبةة ج اي ةةا عةة َالج ٚايعةة َالج  ةة٢

ٖٚةة٢ 0.62جمُةةٛ  حمةة ٚر اصةةتبٝ ٕ  ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ حٝةة  ن ْةةت قُٝةة١ ج       

 ق١ُٝ غا  اي١ احؾ ٥ٝ  .

ا حٝةة  أنةةدج إٔ عُةةٌ  9052 1404ٚادفكةةت َةةت ٖةةذٙ ايٓتٝجةة١  راصةة١ أمحةةد ) 

 ٠ يف اق ٍ ايعضهزٟ يٝط ي٘ دلاا صًيب ع٢ً دٛا كٗ  ايشٚامبٞ .اغزأ

ا َةت ٖةذٙ ايٓتٝجة١ حٝة  أصةفزج عًة٢ إٔ اغةزأ٠         1445ٚاختًفت  راص١ محد )

ايع ًَةةة١ اغتشٚمبةةة١ نهةةةٔ إٔ ٜغةةةهٌ  ةةة  ايعُةةةٌ خةةة ر  اغٓةةةشٍ عةةة ٥ل يف حٝ دٗةةة    

 ايشٚمب١ٝ ٜٚٓعهط تيو صًب  ع٢ً دٛا كٗ  ايشٚامبٞ .

فزٚم نيا َتٛص   رمب ج ايشٚمب ج ايع َالج ٚاي ا ع َالج يف اصتبٝ ٕ ايزف  عٔ ا  تي١ اي07مبدٍٚ )

ا244ا ٝ ٙ نيلنيع  ٙ اترنيع١ )ٕ=   
 

 ايبٝ ٕ    

 

 ايبعد

 غا ايع َالج

 ا014ٕ= )

 ايع َالج

 ا074ٕ= )

ايفزٚم 

نيا 

 اغتٛصط ج

ق١ُٝ 

 ج

َضت٣ٛ 

 ايدتي١

اغتٛص  

 ا ض نيٞ

اتذمزاف 

 اغعٝ رٟ

اغتٛص  

 ا ض نيٞ

اتذمزاف 

 اغعٝ رٟ

 4.136 0.05 4.57 3.68 24.54 4.04 25.17 ايضع  ٠

 ) غا  اي١ ا

 4.122 0.14 4.503 3.34 22.37 3.18 23.48 ايتكبٌ

 ) غا  اي١ ا

 4.881 4.40- 4.40- 3.48 27.48 4.42 27.47 اتَٔ

 ) غا  اي١ ا

ايتكدٜز 

 اتمبتُ عٞ
36.21 3.71 37.32 3.72 -0.00 -0.84 4.441 

 ) غا  اي١ ا

جمُٛ  أنيع   

ٕ ايزف   اصتبٝ 

ٔ ا ٝٙ   ع

044.66 03.62 044.48 03.75 4.06 4.488 4.810 

 ) غا  اي١ ا

 ا ع٢ً اآلدٞ 079ٜٓؿ مبدٍٚ )

           عدّ ٚمبةٛ   ةزٚم  اية١ احؾة ٥ٝ  نيةا ايشٚمبة ج ايعة َالج ٚاي ةا عة َالج يف

 احؾ ٥ٝ  .٢ٖٚ ق١ُٝ غا  اي١  0.05ني عد ايضع  ٠ حٝ  ن ْت ق١ُٝ ج 
     ( ا حٝةة  1447ا ،ٚ عًةةٛإ )036-1404أتًةةرب ٖةةذٙ ايٓتٝجةة١ َةةت  راصةة١ فةةبػ

ٚمبدج  زٚم  اي١ احؾ ٥ٝ  نيا رني ج األصز ايع َالج ٚغا ايع َالج يف نيعد 

 ايضع  ٠ يؾ حل ايع َالج .
           عدّ ٚمبةٛ   ةزٚم  اية١ احؾة ٥ٝ  نيةا ايشٚمبة ج ايعة َالج ٚاي ةا عة َالج يف

 ٢ٖٚ ق١ُٝ غا  اي١ احؾ ٥ٝ  . 0.14ج ني عد ايتكبٌ حٝ  ن ْت ق١ُٝ 

           عدّ ٚمبةٛ   ةزٚم  اية١ احؾة ٥ٝ  نيةا ايشٚمبة ج ايعة َالج ٚاي ةا عة َالج يف

 ٢ٖٚ ق١ُٝ غا  اي١ احؾ ٥ٝ  . 4.40-ني عد اتَٔ حٝ  ن ْت ق١ُٝ ج
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           عدّ ٚمبةٛ   ةزٚم  اية١ احؾة ٥ٝ  نيةا ايشٚمبة ج ايعة َالج ٚاي ةا عة َالج يف

ٖٚةة٢ قُٝةة١ غةةا  ايةة١   0.84-قُٝةة١ ج ني عةةد ايتكةةدٜز اتمبتُةة عٞ حٝةة  ن ْةةت 

 احؾ ٥ٝ  .
        عدّ ٚمبٛ   زٚم  اي١ احؾ ٥ٝ  نيةا ايشٚمبة ج ايعة َالج ٚاي ةا عة َالج  ة٢

ٖٚة٢ قُٝة١ غةا     4.488جمُٛ  انيع   ايزفة  عةٔ ا ٝة ٙ حٝة  ن ْةت قُٝة١ ج      

  اي١ احؾ ٥ٝ  .
 ( ٞا اي  أندج ٚمبٛ   زٚم  اية١  1400اختًفت ٖذٙ ايٓتٝج١ َت  راص١ اغ يه

ٝ  نيةةا رنيةة ج اتصةةز ايعةة َالج ٚغةةا ايعةة َالج يف ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة ٠      احؾةة ٥

 يؾ حل ايع َالج .

  ا اية  أصةفزج إ  عةدّ ٚمبةٛ      1404-ٚادفكت ٖذٙ ايٓتٝج١ َت  راص١ )فةبػ

 زٚم  اي١ إحؾة ٥ٝ  نيةا رنية ج األصةز ايعة َالج ٚغةا ايعة َالج يف اصةتبٝ ٕ         

 ايزف  عٔ ا ٝ ٠ . 

 تي١ إحؾ ١ٝ٥ نيا ايشٚمب ج ايعة َالج  مم  صبل ٜتقأ ت دٛمبد  زٚم تاج 

ٚغةةا ايعةة َالج يف نةةٌ َةةٔ ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ رهةة ٚرٙ اترنيعةة١ ٚايزفةة  عةةٔ     

 ٚنيذيو دتهكل ؽه١ ايفز  اخل َط . ،ا ٝ ٙ نيلنيع  ٙ اترنيع١رب 

  ملخص ألهه نتائج البخح: 

   نيةةا ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ  4.40ٚمبةةٛ  عالقةة١ اردب طٝةة١ َٛمببةة١ عٓةةد َضةةت٣ٛ  تيةة١

 ترنيع١ ، ايزف  عٔ ا ٝ ٠ نيلنيع  ٙ اترنيع١.  ره ٚرٙ ا

         ٞٚمبٛ  عالق١ اردب ط١ٝ َٛمببة١ نيةا جمُةٛ  حمة ٚر اصةتبٝ ٕ ايتٛا ةل ايشٚامبة

،  نيُٝٓة  تدٛمبةد عالقة١ اردب طٝة١     4.44ٚ ٦ ج ايدخٌ ايغٗزٟ عٓد َضت٣ٛ  تي١ 

ص يب١ نيا جمُٛ  حم ٚر اصتبٝ ٕ ايتٛا ل ايشٚامبٞ ٚعد  األنيٓ ٤ ، صةٔ ايةشٚ  ،   

شٚمب١ ، عد  صٓٛاج ايشٚا  ، ت دٛمبد عالق٘ اردب طٝ٘ َٛمبب٘ نيا جمُةٛ   صٔ اي

دعًةةةِٝ  ايةةةشٚ  َضةةةتٟٛ دعًةةةِٝ   حمةةة ٚر اصةةةتبٝ ٕ ايتٛا ةةةل ايشٚامبةةةٞ َٚضةةةتٟٛ   

 .ايشٚمب٘

           ٙ عةةدّ ٚمبةةٛ  عالقةة١ اردب طٝةة١ نيةةا جمُةةٛ  أنيعةة   اصةةتبٝ ٕ ايزفةة  عةةٔ ا ٝةة

 ٚنيعا َت ااج اغضتٟٛ اتمبتُ عٞ ٚاتقتؾ  ٟ.

  تيةةة١ إحؾةة ٥ٝ  نيةةةا َتٛصةةة   رمبةة ج ايشٚمبةةة ج ايزٜفٝةةة ج    ٚمبةةٛ   ةةةزٚم تاج 

 4.40ٚا قةزٜ ج يف ايتٛا ةةل ايشٚامبةٞ ، ٚايزفةة  عةٔ ا ٝةة ٠ عٓةد َضةةت٣ٛ  تيةة١     

 يؾ حل ا قزٜ ج.

      ت دٛمبد  زٚم تاج  تي١ إحؾ ١ٝ٥ نيا ايشٚمبة ج ايعة َالج ٚغةا ايعة َالج يف

ٙ نةةةٌ َةةةٔ ايتٛا ةةةل ايشٚامبةةةٞ رهةةة ٚرٙ اترنيعةةة٘ ٚا    ني نيعةةة  ٙ  يزفةةة  عةةةٔ ا ٝةةة 

 .اترنيع١رب
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 توصيات الدراشة: 

مم  صبل َٚٔ خالٍ َ  مت ايتٛؽٌ إيٝة٘ َةٔ ْتة ٥ج دٛؽةٞ ايدراصة١ ا ة يٞ       

 ن  9ًٜٞ ة 

     فةةزٚر٠ حةةزـ ايشٚمبةة ٕ عًةة٢ اتطةةال  عًةة٢ ايهتةةب ايدٜٓٝةة١ ٚاتمبتُ عٝةة١

ايةةة  متةةةةدِٖ ني غٗةةة راج ٚاألصةةةة يٝب ايعًُٝةةة١ ٚايدٜٓٝةةةة١ يتهكٝةةةل ايتٛا ةةةةل     

 ايشٚامبٞ.
   ا عالَٝةة١ اغٛمبٗةة١ يًُتةةشٚمبا ايةة  دبهةة  يف إرعةة  ِٖ       دهثٝةةرب ايةةإلاَج

 ٚد١ُٝٓ يدِٜٗ نيلِٖ ايطزم يتهكٝل ايتٛا ل ايشٚامبٞ.    
    عكةةد  ٚراج ددرٜبٝةة١ ٚدثكٝفٝةة١ عةةٔ ايتٛا ةةل ايشٚامبةةٞ ٚأصةةط ايتع َةةٌ نيةةا

 ايشٚمبا ٚنٝف١ٝ حٌ اغغ نٌ ايشٚمب١ٝ.

  إ   عكةةةد  ٚراج ددرٜبٝةةة١ يتُٓٝةةة١ َٗةةة راج ايةةةتفها ٚدطةةةٜٛز ايةةةذاج دٗةةةدف

 دٛع١ٝ ايشٚمب ج نيل١ُٖٝ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ ٚنٝف١ٝ حتكٝك٘ قدر اغضتط  .

    اٖتُ ّ ايدٚي١ ني يتعًِٝ ألٕ ا ْض ٕ نًُ  اردك٢ يف َضةتٛاٙ ايتعًُٝةٞ سا ج

قدردةة٘ عًةة٢ ايٓجةة   ٚايةةتفها نيطزٜكةة١ عًُٝةة١ ٚني يتةة يٞ سا ج قدردةة٘ عًةة٢      

 حتكٝل ايزف  عٔ ا ٝ ٠. 
  تغة راج األصةز١ٜ  ةٌ اغغةهالج ايشٚمبٝة١      دفعٌٝ  ٚر َه دب ايتٛمبٝة٘ ٚاتص

ٚدٛعٝةةة١ اغتةةةشٚمبا ني يةةةدٚر ايةةةذٟ دكدَةةة٘ ٖةةةذٙ اغه دةةةب يف دكةةةدِٜ اغغةةةٛر٠     

 يًُتشٚمبا.

  املراجعقائنة: 

، ؽهٝأ َضًِ نيغز  ايٟٓٛٚ،  ار ايزٜ ٕ يًوايا08769أنيٛ ا ضٔ َضًِ نئ ا ج   نئ َضًِ) -

 ، ايك ٖز014.٠، ـ 5،جمًد07 

ايعالق ج ٚاغغهالج األصز١ٜ ،  ار ايفهز ْ عزٕٚ ا 9  1400. َٓ ٍ ) خقز  &أنيٛ صه١ٓٝ. ْ  ١ٜ  -

 ، عُ ٕ ، األر ٕ . َٚٛسعٕٛ

أاز عٌُ اغزأ٠ ع٢ً ايتٛا ل ايشٚامبٞ  راص١ ح ي١ ا 9  1404أمحد . مس١ٝ عب ظ إنيزاِٖٝ )  -

، رص ي١ َ مبضتا ،ن١ًٝ  ايع َالج ايعضهزٜ ج رضتغف٢ ايع ٥الج ايعضهزٟ نيلّ  َٝ ٕ

 ايعًٝ  ، مب َع١ ايًٓٝا ، ايضٛ إ . ايدراص ج

ايزف  عٔ ا ٝ ٠ ٚايؾالني١ ايٓفض١ٝٚعالقتُٗ  نيبعدٟ اي قب ا 9 1402ايإلعٞ . ٢َٓ حضا ) -

 ، رص ي١ َ مبضتا ، ن١ًٝ اآل ا  ، مب َع١ اغٓؾٛر٠  يد٣ أنيٓ ٤ األَٗ ج ايع َالج ٚغا ايع َالج

  ار اغعز ١ ، ا صهٓدر١ٜ .ا 9األصز٠ ٚا ٝ ٠ ايع ١ًٝ٥ ،  1447اخلٛيٞ . صٓ ٤ )  -

،  ار ايؾف ٤ يًٓغز ٚايتٛسٜت ،  أص صٝ ج ا رع   ايشٚامبٞ ٚاألصزٟ ا 9 1447ايداٖزٟ . ؽ حل )  -

 عُ ٕ ، األر ٕ .

 راص١ ألنيع   ايزف  عٔ ا ٝ ٠ ٚعالقتٗ  نيبعا اغت ااج ا 9  1444ايدصٛقٞ . جمدٟ حمُد )  -

اق١ً ايٓفض١ٝ يًدراص ج ايٓفض١ٝ ، اقًد ،  ايٓفض١ٝ يد٣ ع١ٓٝ َٔ ايزاعدٜٔ نب ر ايضٔ

 . 14ايث َٔ ، ايعد  
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9 ايغعٛر ني يضع  ٠ ٚعالقت٘ نيهٌ َٔ ايزف  عٔ ا ٝ ٠ ٚايتف تٍ ا  1446ايضبٝعٞ . َٓ ٍ َٗب )  -

، رص ي١  ٚٚمب١ٗ          ايقب  يد٣ اغتشٚمب ج ٚغا اغتشٚمب ج يف ف٤ٛ اغت ااج ايدنٛغزا ١ٝ

 مب َع١ ا َ ّ حمُد نئ صعٛ  ا صال١َٝ ، ايزٜ   . َ مبضتا غا َٓغٛر٠ ،

ايتٛا ل ايشٚامبٞ ٚعالقت٘ نيلص يٝب ايزع ١ٜ ا 9 1443ايغٝ  . أَ ْٞ حمُد عبد اغٓعِ غُٓٝٞ ) -

، رص ي١ َ مبضتا ،ؽه١ ْفض١ٝ ، ن١ًٝ ايوني١ٝ ،مب َع١ ايٛايد١ٜ يدنيٓ ٤  ٚدٛا كِٗ ايٓفضٞ 

 ايشق سٜل .    

، جم١ً  راص ج ايعالق١ نيا ايتدٜٔ ٚايتٛا ل ايشٚامبٞا14439ايط ٖز.حمُٛ  حمُد ايعزنيٞ) -

  34-00ـ 0عزني١ٝ، عًِ ايٓفط، مب َع١ ايك ٖز٠. ايعد 

َعٛق ج ايتٛا ل نيا ايشٚمبا يف ظٌ ايتهدٜ ج ايثك  ١ٝ اغع ؽز٠ يدصز٠ ا14449ايع َز.عثُ ٕ) -

 ، مب َع١ ا َ راج ايعزني١ٝ اغتهد06.٠، جم١ً ن١ًٝ دزني١ٝ، ايعد اغض١ًُ

 ع ي١ٝ األْ  ٚعالقتٗ  ني يزف  عٔ ا ٝ ٠ يد٣ ع١ٓٝ َٔ ا 9 1400اغ يهٞ . راْٝ  َعتٛم حمُد )  -

، رص ي١  يف ف٤ٛ نيعا اغت ااج ايدنٛغزا ١ٝ ٚاتمبتُ ع١ٝ ايضعٛ ٜ ج يف َد١ٜٓ َه١ اغهز١َ

 َ مبضتا ، مب َع١ أّ ايكز٣ ، اغًُه١ ايعزني١ٝ ايضعٛ ١ٜ .

  ع١ًٝ نيزْ َج ددرٜيب يت١ُٝٓ َٗ راج إ ار٠ ايٛقت ٚ ايزف  عٔ 9ا 1401ايٓج ر . عُٝ ٤ أمحد )  -

، رص ي١  نتٛراٙ ، ن١ًٝ ايوني١ٝ ايٓٛع١ٝ ،  ا ٝ ٠ يد٣ ع١ٓٝ َٔ طال  مب َع١ اتصهٓدر١ٜ

 مب َع١ اتصهٓدر١ٜ .

يطبع١ األٚ  ،  ار ايفهز ، ا 9 ايشٚا  نيا ايٓج   ٚاألس١َ ٚايفغٌا 1447أَا . صٓ ٤ أمحد ) -

  ٖز٠ ،َؾز.      ،ايكايعزنيٞ

،  ار عًِ اتمبتُ   األصزٟ ٚحتًٌٝ ايتٛا ل ايشٚامبٞ ٚايعٓرب األصزٟا9 1404مب َت . حمُد ْبٌٝ ) -

 اجل َع١، ا صهٓدر١ٜ، َؾز.

 .، َهتب١ ايؾايف ، غش٠ ،  ًضطا عًِ ايٓفط ا زم نيٞا 9  1448عض١ًٝ . حمُد )  &مبٛ ٠ . أَ ٍ  -

ٚايتٛا ل ايشٚامبٞ ٚايغ ؾ١ٝ يد٣ اغؾ ني ج  ف ٛ  ا ٝ ٙا 9 1440حضٔ . ع ٜد٠ عهزٟ ) -

، رص ي١ َ مبضتا ، قضِ عًِ ايٓفط ، ن١ًٝ اآل ا  ،  ني تفطزاني ج ايضٝهٛصَٛ د١ٝ ٚايضٜٛ ج

 مب َع١ عا مشط .              

أاز اتيتشاَ ج  ٚايعالق ج اتمبتُ ع١ٝ ع٢ً أ ا٤ اغزأ٠ ا 14459محد . آَ ٍ محد عثُ ٕ ) -

غا َٓغٛر٠ ، ن١ًٝ ايدراص ج اتقتؾ  ١ٜ ٚاتمبتُ ع١ٝ ،مب َع١  ،رص ي١ َ مبضتااغٛظف١

 ايًٓٝا .

،  َض٦ٛي١ٝ األّ ب ٙ رع ١ٜ األنيٓ ٤ ٚعالقت٘ نيتٛا كٗ  ايشٚامبٞا 9  1443خقز . َٓ ر عبد ايزمحٔ ) -

 ا ، مب َع١ اغٓٛ ١ٝ . 3 -0ا ، ايعد  ) 03جم١ً يٛي اتقتؾ   اغٓشيٞ ، اقًد )

 ، ار قب ٤ ، ايك ٖز٠ ، َؾز.    9صٝهٛيٛمب١ٝ ايعالق ج ايشٚمب١ٝا  ٢1440 )خًٌٝ. حمُد حمُد نيَٝٛ -

، ايطبع١ األٚ  ، ع مل ايهتب ،  ا يتٛا ل ايشٚامبٞ ٚاصتكزار األصز٠ا 9 1444صًُٝ ٕ. صٓ ٤ حمُد  ) -

 ايك ٖز٠ ، َؾز.       

قت٘ مس ج ايغ ؾ١ٝ ٚايدا ت اتدم سٟ اتن  نٞ ٚعالا9 1444ععزا٣ٚ . عال٤ حمُٛ   )  -

  1444صبتُإل  30. جم١ً ن١ًٝ ايوني١ٝ ني غٓؾٛر٠ . ايعد    ني يزف  عٔ ا ٝ ٠ يف اغزح١ً اجلُ ع١ٝ

 ،  ار اغؾز١ٜ ايًبٓ ١ْٝ ، ايك ٖز٠ . ا ْض ٕ ٚؽهت٘ ايٓفض١ٝا 9  1442ؽبهٞ . صٝد )  -

د َغهالج ايتٛا ل ايشٚامبٞ ٚعالقت٘ ني تفطزاني ج ايٓفض١ٝ عٓا14029ؽٛيف.أَ ٕ عبد ايك  ر) -

 ، رص ي١ َ مبضتا، ن١ًٝ دزني١ٝ، مب َع١  َغل، صٛرٜ .األنيٓ ٤

9أصًٛ  رني١ األصز٠ يف ايت ًؿ َٔ اغ ًف ج اغٓشي١ٝ ا 1404فبػ . عُٝ ٤ عبد ايزمحٔ) -

 .،رص ي١  نتٛراٙ ، ن١ًٝ اتقتؾ   اغٓشيٞ ، مب َع١ اغٓٛ ١ٝ ٚعالقت٘ ني يزف  عٔ ا ٝ ٠
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نيزْ َج إرع  ٟ   ار٠ األسَ ج األصز١ٜ ٚعالقت٘ ني يتٛا ل ا9 رب1447ع َز . ْ  ١ٜ عبد اغٓعِ ايضٝد ) -

 ايشٚامبٞرب، رص ي١  نتٛراٙ، ن١ًٝ ايوني١ٝ ايٓٛع١ٝ، مب َع١ اغٓؾٛر٠، َؾز.                

ايزف  عٔ ا ٝ ٠ ٚعالقتٗ  نيكدر٠ ايط يب١ اجل َع١ٝ ع٢ً ا 9 1447عبد ايؾُد . سٜٓب حمُد ) -

 10ا ، مب َع١ اغٓٛ ١ٝ  ـ19ا ، ايعد  ) 07اغٓشيٞ ، اقًد ) ، يٛي اتقتؾ    دطٜٛز ٚد١ُٝٓ ايذاج

 ، ا يطبع١ ايث يث١ ،  ار ايفهز ، األر ٕ . َدخٌ إ  ايؾه١ ايٓفض١ٝا 9 1446عبد اهلل .حمُد ق صِ ) -

 راص١ أاز نيعا اغت ااج األصز١ٜ ع٢ً ايتٛا ل ايٓفضٞ ا9 0881عتًِ.أَ ْٞ عبد اقٝد حضٔ) -

 ا، ن١ًٝ ايوني١ٝ، مب َع١ طٓط ، رص ي١ َ مبضتيدطف ٍ

9 َعدتج ايضع  ٠ ا كٝك١ٝ يد٣ ع١ٓٝ َٔ طال  اغزحًتا ا عدا ١ٜ ا 1447عالّ . صهز  )  -

 ا .  2ا ، ايعد  )  07،جم١ً  راص ج ْفض١ٝ ، اقًد )  ٚايث ١ْٜٛ

ِ ا9ايزف  عٔ ا ٝ ٙ ٚعالقت٘ ني يٛحد٠ ايٓفض١ٝ،  راص١ َٝدا١ْٝ، قض1446عًٛإ.ْعُ ج ععب ٕ) -

 عًِ ايٓفط، ن١ًٝ ايوني١ٝ.

٠ ، ار  ا عع   ايف١ٝٓ ، األصز٠ اغض١ًُ يف ف٤ٛ ايهت   ٚايضٔا 14409ع٢ً . عبد اجلًٌٝ أمحد  ) -

 ايك ٖز٠ َؾز.  

، ايطبع١ األٚ  ،   ار اغعز ١ اجل َع١ٝ،   ق َٛظ عًِ اتمبتُ  ا 9  1444غٝ  . حمُد ع طرب ) -

 اتصهٓدر١ٜ 

يعالق١ ايشٚمب١ٝ اغتهدر٠ ٚآا رٖ  ع٢ً ايؾه١ ايٓفض١ٝ يًشٚمبا اا 9 1401قدٚر . ْٛنيٝ ج )  -

 ، جم١ً ايعًّٛ ا ْض ١ْٝ ٚاتمبتُ ع١ٝ ، مب َع١ ق ؽدٟ َزٜ   ٚرق١ً .   7، ايعد   ٚاألنيٓ ٤

أنيع   ايزف  ايع ّ عٔ ا ٝ ٙ ٚحمد اد٘ يد٣ ع١ٓٝ َٔ اغضٓا ا14469َإلٚى.عش٠ عبد ايهزِٜ) -

 .  310-266، ـ1، ايعد 06نيزٌٜ، جمًد،جم١ً  راص ج ْفض١ٝ، أاغؾزٜا

9 ايذن ٤ ايٛمبداْٞ ٚعالقت٘ نيهٌ َٔ َضت٣ٛ ْٚٛع١ٝ ا 1444حمُد . حضا أمحد حض ٕ ) -

، رص ي١ َ مبضتا ، عًِ ايٓفط ،ن١ًٝ اآل ا  ، ايطُٛ  ٚايزف  عٔ ا ٝ ٙ ٚاتدم س األن  نٞ

 مب َع١ عا مشط .     

يد٣ طًب١ مب َع   َغل ٚدغزٜٔ ، جم١ً مب َع١ ا 9 مبٛ ٠ ا ٝ ٠  1401ْعٝض١ . رغدا٤ عًٞ )  -

 ا .  0)    17 َغل ، 

ايزف  عٔ ا ٝ ٠ ٚ عالقت٘ نيعٛاٌَ ايغ ؾ١ٝ ايهإل٣ يد٣ طًب١ ا 9   1400ءز . صٗ ّ ن ظِ )  -

 ا . 28، جم١ً ايبهٛي ايوني١ٜٛ ٚايٓفض١ٝ، مب َع١ ني دا  ، ايعد  )   اجل َع١

،  راص١ َٝدا١ْٝ ع٢ً القت٘ ني يتٛا ل ايشٚامبٞايق   ايٓفضٞ ٚعا14009ٖدٜبٌ.ن١ٓٝ َكب ٍ) -

 ع١ٓٝ َٔ أصت تاج ايتعًِٝ ايع يٞ، مب َع١ صعد، ايبًٝد٠، حًب.
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