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اضحَدفخ الدزاض٘ معسف٘ ىطة٘ األضس املحناضك٘ يف اجملحنع األزدىٕ ّدزشة٘ الحناضةا األضةسٖ فٔةُ, ّ دٓةد       

ّلحعقٔق ٍرِ األٍةدا،,  . َه يف أبعاد الحناضا األضسٖأذس املحغرياد الدميْغسافٔ٘ ّاالشحناعٔ٘ ّاالقحؿادٓ٘ للنةعْذني علٙ اضحصاباج

بْضةاة٘ سضةحنازٗ ؾةننخ لحعقٔةق أٍةدا، الدزاضة٘, ّاعشابة٘ علةٙ         ( مةعْذةا  1452مً عٔية٘ مللةة٘ مةً    )مت مجع بٔاىاد الدزاض٘ 

ّ   )ّمت اضحخداو اعظؿاٛ الْؾةٕ . أضٝلحَا عً ةسٓق املقابل٘ الػخؿٔ٘ ٘  اليطت املْٝٓة٘, ّاملحْضةتاد ااطةابٔ٘,  ( اعحنسافةاد املعٔازٓة

٘   ( معامال بريضةٌْ لالزجةةا , ّاعحنةداز املحةدزط حنةْ األمةاو      )ّاعظؿاٛ الحعلٔلٕ  ّكػةةخ ىحةاٜض الحعلٔة     . يف  لٔة  بٔاىةاد الدزاضة

مةً العٔية٘   % 86اضس محناضك٘ ّقْٓة٘, ظٔةز بلغةخ ىطةة٘ األضةس املحناضةك٘        -بػك  عاو –اعظؿاٜٕ الْؾةٕ بأٌ األضس األزدىٔ٘ 

دزشة٘   4117ّبلغ معدل دزش٘ الحناضا األضسٖ جلنٔع األبعاد . مً األضس جةحقس سىل الحْاشٌ يف عالقاجَا األضسٓ٘% 14٘ مقاب  الْةئ

 .مً مقٔاع ٓحألف مً مخظ دزشاد

كنا كػةخ ىحاٜض  لٔ  اعحنداز املحدزط حنْ األماو, ّشْد عالقاد ذاد داللة٘ سظؿةأٜ٘ بةني مةحغرياد اجلةيظ, ّاعقلةٔه,        

ٚ ّاا كةرلا, كػةف الحعلٔة     . ال٘ الصّشٔ٘, ّالحقٔٔه الراجٕ للؿع٘, ّالعنس مً شَ٘ ّبع  أبعاد الحناضا األضسٖ مً شَ٘ أرةس

عدو ّشْد عالقاد ذاد دالل٘ سظؿأٜ٘ ما بني محغرياد در  األضسٗ, ّظصه األضسٗ, ّّشْد األمساض املصمي٘ يف األضسٗ, ّّشةْد  

ٕ, ّااال٘ العنلٔ٘, ّمكاٌ اعقام٘, ّزٜاض٘ األضسٗ للنةعْذني مً شَ٘ ّمجٔع أبعاد الحناضةا  اععاق٘ يف األضسٗ, ّاملطحْٚ الحعلٔن

 .األضسٖ مً شَ٘ أرسٚ
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ٔ٘ ّاألّلٔةةة٘ يف الةيةةةاٛ  ْظةةةدٗ األضاضةةة جعةةةد األضةةةسٗ ال 

االشحناعٕ للنصحنعاد اعىطةاىٔ٘, ّذلةا ملةا جقةْو بةُ      

 ٘ ّبْٔلْشٔةة٘ حنةةْ   ,ّاقحؿةةادٓ٘ ,مةةً ّئةةاٜف اشحناعٔةة

 ٘ ٚ  ,أعكةاَٜا مةةً شَةة ّعلةةٙ . ّاجملحنةةع مةً شَةة٘ أرةةس

الةةسغه مةةً أٌ األضةةسٗ كنلضطةة٘ اشحناعٔةة٘ قةةد فقةةدد   

 ,العدٓةةةةد مةةةةً ّئاٜةَةةةةا بطةةةةةت عْامةةةة  الحؿةةةةئع    

, ّما جسجت علَٔا مً الةريّقساةٕ, ّالحيظٔه ّالحعكس

جقطةةةةٔه للعنةةةة  ّاالضةةةةحقالل االقحؿةةةةادٖ, ّئَةةةةْز 

  ٘  ,ملضطةةةاد اشحناعٔةةة٘ بدٓلةةة٘ كامللضطةةةاد الحعلٔنٔةةة

سال ّالطٔاضةةٔ٘   ,ّالدٓئةة٘ ,ّاالقحؿةةادٓ٘ ,ّالؿةةعٔ٘

ما جصال جلدٖ ّئاٜف مَن٘ يف اجملحنةع كاعاةاث,   أىَا 

 ّالحيػةةةٝ٘ االشحناعٔةةة٘, ّجيظةةةٔه العالقةةةاد اجليطةةةٔ٘, 

 .ّجْفري الدعه العاةةٕ ّاملادٖ ألعكاَٜا

ال جْشةةد أضةةسٗ كاملةة٘ اوؿةةاٜـ ّالؿةةةاد,     

ظٔةةز لحلةةف مطةةحْٓاد قةةْٗ ّراضةةا األضةةسٗ  طةةت   

, فقةةد رةةس األضةةسٗ  ((Family Life Cycleدّزٗ ظٔاجَةةا 

مبساظ  قغط ّجْجس رةالل عنلٔة٘ الحيػةٝ٘ االشحناعٔة٘     

ساٍق٘, لألةةال ّخباؾ٘ يف مسظليت التةْل٘ املةكسٗ ّامل

فحقةةْٚ العالقةةاد األضةةسٓ٘ يف ٍةةرِ املسظلةة٘ أّ جكةةعف   

(Strong & Devnlt, 1995 .)  كنةةا أٌ كةةرريا  مةةً األضةةس

جػةةعس باليصةةال ّالسقةةا يف بعةة  األّقةةاد أكرةةس مةةً      

  ٚ ّأئَةةسد الةعةةْس ّالدزاضةةاد بةةةأٌ    . أّقةةاد أرةةس

األضةةس القْٓةة٘ ّاملحناضةةك٘ جػةة ا يف بعةة  اوؿةةاٜـ  

الينةْ بأاةا  العالقةاد بةني     اليت ركيَا مً االضحنساز ّ

أعكةةاَٜا, ظٔةةز جطةةاٍه ٍةةرِ اوؿةةاٜـ يف  طةةني      

الحةاع  االدنابٕ بني أعكاَٜا, ّجػصعَه علٙ الحتْز 

ّالينْ, ّجصٓد مً قةدزجَه علةٙ الحعامة  بػةك  فعةال      

 (.Stinnet & DeFrain, 1985)مع الحْجساد ّاألشماد 

سىل ( Olson, et al., 2008)ٓػةري ألطةٌْ ّشمالٜةُ    

جيظةس   Family Systems Theoryىظسٓة٘ أىطةاا األضةسٗ     أٌ

سىل األضةةسٗ علةةٙ أىَةةا ىطةةق ٓحةةألف مةةً أشةةصاٛ محعةةددٗ   

ٍةةْ ( الكةةةري)فاليطةةق العةاو  . جعحنةد بعكةةَا علةٙ بعةة   

. األضةةسٗ ّٓحنرةة  اليطةةق الةسعةةٕ يف فةةسدًٓ علةةٙ األقةة 

فةةاذا كاىةةخ األضةةسٗ اليّْٓةة٘ ىطةةق فسعةةٕ, فةةاٌ األضةةسٗ  

ّجحنٔةص ٍةرِ األىطةاا    (. الكةةري )املنحدٗ ٍٕ اليطق العاو 

بال ابط ّاعىةؿال عً األىطةاا األرةسٚ ّفةق ظةدّد     

ّٓػةري ااةد سىل ٍسمٔة٘ يف أىطةاا ال ابةط, فكة        . معٔي٘

ىطةةق ميةؿةة   ةةدّد غةةري مسٜٔةة٘ عةةً األىطةةاا العامةة٘     

فنةرال  (.  Goldenberg & Goldenberg, 2007)ّالةسعٔة٘  

 ّظةدّد  ٍياا ظةدّد بةني األضةسٗ ّىطةق القسابة٘ األكة       

 .بني الْالدًٓ ّاألةةال

ّ طت ىظسٓ٘ أىطاا األضسٗ, فاٌ األضسٗ جعين 

ّمةةً محتلةةةاد ىطةةق   . أكرةةس مةةً  نةةْأ عةةدد أفسادٍةةا   

األضسٗ املسّى٘ للنْاشى٘ بني اعىةؿال كأفساد ّاعزجةةا   

أٖ مسةةةال ىطةةةق األضةةةسٗ ألعكةةةاُٜ يف جتةةةْٓس . كيطةةةق

ّ اضةةحقاللٔحَه عةةً األضةةسٗ ّالحْاؾةة  بػةةك  سدنةةابٕ أ  

فالحغرٓ٘ اعدنابٔة٘ جطةَ  عنلٔة٘ الةحغري يف اليطةق      . ضليب

بٔينةةا جعنةة  الحغرٓةة٘ الطةةلةٔ٘ لليطةةق علةةٙ سبتةةاٛ الةةحغري   

 (.Olson, et al., 2008)ّاحملافظ٘ علٙ األغٔاٛ كنا ٍٕ 
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 & DeFrain)ٓػةةري كةة  مةةً دٓةةةسًٓ ّألطةةٌْ   

Olson, 2004 ) ٗسىل أٌ جسكٔةةةص الةعةةةز يف  ةةةال األضةةةس

 ْ ل مةً اعٍحنةاو باملػةكالد األضةسٓ٘     ذنحاط سىل أٌ ٓحعة

ّٓػةةري . سىل اعٍحنةةاو مبْقةةْأ قةةْٗ األضةةسٗ ّراضةةكَا   

الةاظرةةاٌ املحخؿؿةةاٌ يف دزاضةة٘ األضةةسٗ سىل أٌ معظةةه   

الةعةةةةْس جازرنٔةةةةا, ّخباؾةةةة٘ يف الْالٓةةةةاد املحعةةةةدٗ    

ملةاذا  : األمسٓكٔ٘ كاىةخ جسكةص يف دزاضةحَا علةٙ الطةلال     

ٌ ااةادٖ  جةػ  األضس؟, يف ظني, أٌ الةعْس يف القةس 

: ّالعػسًٓ بدأد ال كٔص علٙ دزاض٘ الطلال املعكْع

ملةةاذا جةةيصس األضةةس؟ يف سغةةازٗ ّاقةةع٘ سىل ميظةةْز قةةْٗ   

الةةرٖ ال  Strengths-based Family Perspectiveاألضةةسٗ 

ٓيكةةس ئَةةْز املػةةكالد األضةةسٓ٘, ّلكةةً ٓسكةةص علةةٙ      

ّشَ٘ اليظس املحةاٜل٘ اليت جطعٙ سىل جعله كٔةٔ٘ مْاشَة٘  

باعقاف٘ سىل ذلا, فةاٌ  . لحعدٓاد بػك  فعالاألضس ل

ٍرا امليظْز اجلدٓد َٓد، سىل الحعس، علٙ أماكً اول  

اليت جعاىٕ ميَةا األضةسٗ ّمعسفة٘ ّجعلةه ؾةةاد األضةس       

املحناضك٘ لحعدٓةد دٓيامٔةاد األضةسٗ الةيت ميكةً  ةا أٌ       

 DeFrain, 1999; Olson)جقْد الياع سىل عالقاد مسقٔ٘ 

& DeFrain, 2003.) 

اعحنةةد الةةةاظرٌْ يف  ةةةال الدزاضةةاد األضةةةسٓ٘    

علةةٙ اةةْذشني عرحةةةاز كٔةٔةة٘ أداٛ األضةةسٗ لْئاٜةَةةةا      

 اةْذط : ّلحعدٓد أبعاد راضا األضةسٗ ّقْجَةا, ٍّنةا   

(The Circumflex Model)    ٗأّ اةةْذط أىطةةاا األضةةس

 The International Family))ّاْذط قْٗ األضسٗ العاملٕ 

Strength Model .ةةةْز ألطةة ٌْ(Olson ) اةةْذط أىطةةاا

األضسٗ رالل العقْد الرالذ٘ األرريٗ, ّالرٖ جألف مةً  

      ٕ : ذالذةة٘ أبعةةاد لقٔةةاع قةةْٗ األضةةسٗ ّراضةةكَا, ٍّةة

الػةعْز, ّاالزجةةا , ّالعالقةاد اانٔنٔةة٘    )الحناضةا  

 ٗ , ّالقةدزٗ علةٙ الحكٔةف أّ املسّىة٘     (بني أعكاٛ األضةس

لحْاؾة   , ّا(القدزٗ علٙ الحغري مع جغري ئسّ، اأاٗ)

جطةةةةَٔ  مػةةةةاعس االلحؿةةةةاا ّالعنةةةة  بيصةةةةال اةةةة  )

ّٓػةةةك  (. DeFrain & Olson, 2004( )املػةةةكالد

الحناضةةا ّالقةةدزٗ علةةٙ الحكٔةةف أّ املسّىةة٘ مسجكةةصاٌ     

أمةا باليطةة٘ للحْاؾة     . أضاضٔاٌ ألداٛ األضةسٗ لْئاٜةَةا  

فقةةد ٓطةةَ  أّ ٓعقةةد عنلٔةةاد الحناضةةا ّالقةةدزٗ علةةٙ  

عدنةةابٕ ميكةةً أعكةةاٛ الحكٔةةف يف األضةةسٗ  فالحْاؾةة  ا

األضسٗ مً فَه ّجياغه ّدعةه بعكةَه الةةع , بٔينةا     

اليقةةد, ّاللةةْو, ّالحةةْبٔ ,  )ٓقلةة  الحْاؾةة  الطةةليب  

مةةً قةةدزٗ أعكةةاٛ األضةةسٗ علةةٙ أٌ ذنققةةْا    ( ّالؿةةسا 

 Strong)الحناضا ّالقدزٗ علٙ الحكٔف يف اأاٗ األضةسٓ٘  

& Devault, 1995 .) ,ّيف قةةْٛ مكْىةةاد الينةةْذط األّل

اٌ مطةةحْٓاد الحناضةةا ّالقةةدزٗ علةةٙ الحكٔةةف لألضةةسٗ   فةة

 Strong)ذندد فٔنا سذا كاىخ األضسٗ محْاشى٘ أّ غري محْاشى٘ 

& Devanlt, 1995 .)     ّيف قةةْٛ ذلةةا, فةةاٌ األضةةس غةةري

املحْاشىةة٘ جحنٔةةص بحعلةة  أعكةةاَٜا مةةً االلحصامةةاد األضةةسٓ٘   

ظٔز ال ٓحقة  أعكاٛ األضسٗ بعكَه الةع , ّٓةحقةسٌّ  

ّال ٓطةةحتٔعٌْ جيةٔةةر أّ أداٛ ااةةد األدىةةٙ مةةً    لل ابةةط, 

ّيف املقابة  فةاٌ األضةس املحْاشىة٘     . مَناد ّّئاٜف األضةسٗ 

جحنٔةةص بالقةةدزٗ علةةٙ الحةةْاشٌ مةةا بةةني االىةةدماط الكامةة  يف   

 .األضسٗ ّالحعل  مً الحصاماجَا
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مت جتْٓس اْذط قْٗ األضسٗ العاملٕ رالل العقةْد  

ّدٓةةةةسًٓ  قةةةة  كةةة  مةةةً ضةةةحيخ الرالذةةة٘ األرةةةريٗ مةةةً

(Stinnett & DeFrain .)     اعحنةد الةاظرةاٌ يف بيةاٛ مقٔةاع

قةْٗ األضةةسٗ علةٙ  ْذَنةةا املحعةددٗ, ّالةةيت مةً أٍنَةةا     

أضةسٗ يف الْالٓةاد اونطةني     211222دزاض٘ أكرس مً 

ّكػةةةةخ ٍةةةرِ . دّلةةة٘ ظةةةْل العةةةام 27يف أمسٓكةةةا ّ 

الدزاض٘ عً جػابُ ؾةةاد األضةس املحناضةك٘ ّالياشعة٘     

اليظةةس عةةً ذقافةة٘ اجملحنةةع ضةةْاٛ كاىةةخ   يف العةةام بغةة 

ّظةةةدد اةةةْذط قةةةْٗ األضةةةسٗ ضةةةخ . جقلٔدٓةةة٘ أّ ظدٓرةةة٘

االلحةةةصاو : , ٍّةةةٕ٘ؾةةةةاد لألضةةةس القْٓةةة٘ املحناضةةةك 

, ٕلألضةةسٗ, ّالحقةةدٓس ّاعظةة او, ّالحْاؾةة  اعدنةةاب  

ّقكةةةةاٛ الْقةةةةخ معةةةةا , ّالسفةةةةاِ السّظةةةةٕ, ّاعدازٗ  

 ,DeFrain)الياشعةة٘  ةةخ ّةةةأٗ الحةةْجساد ّاألشمةةاد  

1999; DeFrain & Olson, 2004 .)  ًّٓٓػري ك  مً دٓةةس

دمةةةض الينةةةْذشني يف  سىل امكاىٔةةة٘ ( 2224)ّألطةةةٌْ 

اْذط ّاظد  ٔز جؿةس أبعةاد راضةا األضةسٗ ّقْجَةا     

اعلحةةصاو ّالحنحةةع بقكةةاٛ )الحناضةةا األضةةسٖ : كةةايجٕ

اعدازٗ الياشعةةةة٘ ), ّمسّىةةةة٘ األضةةةةسٗ  (الْقةةةةخ معةةةةا 

, ّالحْاؾةةة  (سّظةةةٕللحةةةْجساد ّاألشمةةةاد ّالسفةةةاِ ال

( الحْاؾةةة  اعدنةةةابٕ ّاعظةةة او ّالحقةةةدٓس   )األضةةةسٖ 

(DeFrain & Olson, 2004.) 

الحةاعةة  الةةْئٔةٕ  David (1978 )د ٔةةعةةس، دٓة

 ٘  Healthy Family)ّراضةةكَا  لْظةةدٗ األضةةسٗ الؿةةعٔ

Functioning Unit)     بأىَةةا الْظةةدٗ الةةيت جحكٔةةف بػةةك

ّاليةطةةةٔ٘, فعَّةةةال مةةةع الحةةةْجساد الرقافٔةةة٘, ّالةٔٝٔةةة٘,   

ّاالشحناعٔ٘, ّاالقحؿةادٓ٘ يف املساظة  املخحلةة٘ لةدّزٗ     

ّأٌ العدٓةد مةً ٍةرِ    (. Walcott, 1999)اأةاٗ األضةسٓ٘   

الؿةاد الةيت أّزدٍةا دٓةٔةد محكةني٘ يف مةَةْو مسّىة٘       

 Walshُ ّلةةؼ الةةرٖ عسفةة Family Resilience)(األضةةسٗ 

ّالةةرٖ ٓػةةري سىل قةةدزٗ األضةةسٗ علةةٙ مقاّمةة٘      ( 1998)

د ّالؿةنْد أمامَةا ّاليَةْض الةَا  فاألضةسٗ      األشما

املسىةة٘ ٍةةٕ األضةةسٗ القةةادزٗ علةةٙ الحكٔةةف بيصةةال لحغةةٔري  

   ٘  كنةا  .(Silberberg, 2001) الظةسّ، ّاملْاقةف الكةاغت

سىل  (Family Strength)ٓػةةةةري مةَةةةةْو قةةةةْٗ األضةةةةسٗ   

اوؿةةاٜـ الةةيت جطةةاٍه يف زقةةا األضةةسٗ عةةً ىةطةةَا      

 & Strong) ىاشعةة٘ َةةاّالةةيت جطةةنس بةةااكه علةةٙ أى 

Devault, 1995).   

أضةةَنخ عْامةة  الحعةةدٓز ّالحينٔةة٘ يف اجملحنةةع   

ٗ  األزدىةةةٕ يف جغةةةٔري  ّبعةةة  اوؿةةةاٜـ   اةةةط األضةةةس

. الدميْغسافٔةةة٘, ّاالشحناعٔةةة٘, ّاالقحؿةةةادٓ٘ لألضةةةسٗ 

فكاىةةةخ األضةةةسٗ املنحةةةدٗ ٍةةةٕ الةةةينط الػةةةاٜع لألضةةةسٗ  

األزدىٔةةة٘ جةةةلدٖ ّئةةةاٜف محعةةةددٗ يف  حنةةةع زعةةةْٖ     

ةٔلةةةة٘ ّظةةةةدٗ أضاضةةةةٔ٘ يف بياٜةةةةُ   ّشزاعةةةةٕ جػةةةةك  الق 

 ٕ ّغةةَدد األضةسٗ األزدىٔةة٘  ةْال يف اتَةةا   . االشحنةاع

مً األضسٗ املنحدٗ سىل األضسٗ الصّشٔ٘, ظٔز أؾةعخ 

    ٕ . األضسٗ الصّشٔ٘ ٍٕ الةينط الػةاٜع يف اجملحنةع األزدىة

ّعلةةةٙ الةةةسغه مةةةً ٍةةةرا الحعةةةْل, سال أٌ العالقةةةاد    

لةصّط,  االشحناعٔ٘ ال جصال مْشْدٗ مع أضسٗ كة  مةً ا  

ّالصّش٘, ّمع ّظداد مً غري األقازث مر  اجلرياٌ, 

ّمةةً (. 1999رةةريٖ, )ّشمةةالٛ العنةة , ّاألؾةةدقاٛ 
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مظةةاٍس الةةحغري يف اةةط األضةةسٗ شٓةةادٗ ىطةةة٘ األضةةس الةةيت    

مةً  % 14جسأضَا امسأٗ ظٔةز اؾةةعز جػةك  ظةْالٕ     

 نْأ األضس األزدىٔة٘, ّجسجةةع ٍةرِ اليطةة٘ يف امليةاةق      

ىةةةة٘ مةةةةع امليةةةةاةق السٓةٔةةةة٘     مقاز%( 1417)ااكةةةةسٓ٘  

كنةةةا ازجةةةةع محْضةةةط (. 2226العرنةةةاٌ, %( )1112)

عةاو   611سىل  1961فةسد عةاو    516ظصه األضسٗ مً 

داٜةةةةةسٗ ) 2226عةةةةةاو  514, ّاخنةةةةةة  سىل 1994

 (.ث2226اعظؿاٛاد العام٘, 

ّٓعةةد شّاط السشةة  بةةامسأٗ ّاظةةدٗ ٍةةْ الةةينط      

  ٕ فقةةد بلغةةخ ىطةةة٘  . الػةةاٜع للةةصّاط يف اجملحنةةع األزدىةة

 2224عةةاو % 9315قةةْد الةةصّاط للةةركْز بْاظةةدٗ    ع

ّازجةةع محْضةط   (. 2224داٜسٗ اعظؿةاٛاد العامة٘,   )

ضةةي٘ للةةركْز عةةاو  26العنةةس ّقةةخ الةةصّاط األّل مةةً  

ّيف املقابةةةة , . 2226ضةةةةي٘ عةةةةاو   2917سىل  1979

ضةي٘   2111سزجةع محْضط الطً عيد الصّاط األّل مةً  

اٜسٗ د) 2226ضي٘ عاو  2617سىل  1979لإلىاس عاو 

ّمةا ٓةصال اةط شّاط    (. ث2226اعظؿاٛاد العامة٘,  

األقةةازث اتةةا غةةاٜع يف اجملحنةةع األزدىةةٕ ّراؾةة٘ لةةدٚ  

بعةةةة  الػةةةةساٜس االشحناعٔةةةة٘ األقةةةة  جعلٔنةةةةا ّذّٖ   

كسادغةةة٘, )األؾةةةْل السٓةٔةةة٘ ّالةٝةةةاد األكةةة  عنةةةسا   

2224 .) 

ّال جصال مػكالد كالةتال٘, ّالةقةس, ّالعيةف   

كةةةريا أمةةاو األضةةسٗ   األضةةسٖ, ّالتةةالا جػةةك   ةةدٓا  

األزدىٔ٘ ّراضكَا, فال جصال ىطة٘ الةتال٘ جساّل مكاىَا 

داٜةسٗ اعظؿةاٛاد   )مً القْٚ العامل٘ األزدىٔ٘ %( 14)

كنةةا الجةةصال مػةةكل٘ الةقةةس جػةةك      (. 2226العامةة٘, 

ٍاشطةةا كةةةريا لألضةةسٗ األزدىٔةة٘, ظٔةةز بلغةةخ ىطةةةة٘       

لةق  األفساد الرًٓ ٓقع معدل سىةاقَه دٌّ رط الةقةس املت 

, ّىطة٘ الةقساٛ الرًٓ 2224مً الطكاٌ عاو % 1412

داٜةةسٗ )مةةً الطةةكاٌ  % 4ٓعةةاىٌْ مةةً فقةةس مةةصمً ٍةةٕ     

كةةرلا كػةةةخ ىحةةاٜض (. أ2224اعظؿةةاٛاد العامةة٘, 

مً املةعْذني % 1319سظدٚ الدزاضاد الْةئ٘ عً أٌ 

يف العٔيةة٘ الْةئةة٘ قةةد قةةامْا مبنازضةة٘ العيةةف قةةد أظةةد  

علةةةٙ مْعةةةد سشةةةساٛ  أفةةةساد أضةةةسٍه يف الطةةةي٘ الطةةةابق٘

باعقةةاف٘ سىل  (. 2225غةةحْٖٔ ّررةةسٌّ,  )الدزاضةة٘ 

 نةةْأ ظةةاالد التةةالا املطةةصل٘ يف    ذلةةا, فقةةد بلةةغ  

ظةةةةةةْالٕ  2224 – 2222األزدٌ رةةةةةةالل الةةةةةةة ٗ  

(. 2224داٜةةسٗ اعشؿةةاٛاد العامةة٘, )ظالةة٘  45123

أٖ, أٌ ىطة٘ التالا ّؾلخ سىل أق  مً اونظ بقلٔ  

لةرلا,   . ةةظ الةة ٗ  مً  نةْأ عقةْد الةصّاط رةالل ى    

فةةاٌ دزاضةة٘ راضةةا األضةةسٗ األزدىٔةة٘ ٓعةةد أمةةسا يف غآةة٘  

األٍنٔةةة٘ ملعسفةةة٘ مةةةدٚ جكٔةةةف األضةةةسٗ األزدىٔةةة٘ مةةةع     

الحعدٓاد املعاؾةسٗ ّدزشة٘ راضةكَا ّبعة  املةحغرياد      

 . امللذسٗ يف ٍرا الحناضا

جعح  األضسٗ سظدٚ أىطاا اجملحنع السٜٔطٔ٘ اليت  

َن٘ يف اجملحنع األزدىٕ الرٖ ميس مبسظلة٘  جقْو بْئاٜف م

سىحقالٔةة٘ جحؿةةف بحعةةآؼ القةةدٓه مةةع ااةةدٓز يف عؿةةس   

ٓحنٔةةةةةص بَٔنيةةةةة٘ العْملةةةةة٘ اعقحؿةةةةةادٓ٘, ّالطٔاضةةةةةٔ٘, 

  ٘ سٌ دزاضةةةة٘ . ّاالشحناعٔةةةة٘, ّالرقافٔةةةة٘, ّاععالمٔةةةة
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الحناضا األضسٖ, ال ٓعين أٌ األضس األزدىٔ٘ للْ مةً  

مْشةْد يف ّاقةع    املػكالد ّاألشماد, فَرا األمس غةري 

ّجْاشةةُ األضةةسٗ األزدىٔةة٘  ةةدٓاد ّمػةةكالد    . اأةةاٗ

ّأشمةةاد كغريٍةةا مةةً امللضطةةاد االشحناعٔةة٘, ّلكةةً    

اضحصاب٘ ٍرِ األضس لألشماد ّاضة اجٔصٔ٘ معاجلحَةا قةد    

سٌ دزاضة٘ الحناضةا األضةسٖ    . لحلف مً أضسٗ ألرسٚ

يف األزدٌ جحتلةةت معسفةة٘ دزشةة٘ الحةاعةة  األضةةسٖ بةةني   

ٗ, ّخباؾةة٘ ةةٔعةة٘ العالقةة٘ بةةني أعكةةاٛ   أعكةةاٛ األضةةس 

األضةةسٗ يف  ةةاالد محعةةددٗ كاملػةةازك٘ , ّالحْاؾةة ,     

ّالحعةةةةةاةف, ّاالظةةةةة او ّالحقةةةةةدٓس, ّاالضةةةةةحقساز    

 .  الْشداىٕ, ّمْاشَ٘ الؿعاث ّاألشماد, ّاملعاىاٗ

ّجحلخـ مػكل٘ الدزاض٘ باعشاب٘ عةً األضةٝل٘   

 : ايجٔ٘

مةةا دزشةة٘ الحناضةةا األضةةسٖ يف  ةةاالد   -1

ازك٘, ّالحعةةةةةاةف, ّالحْاؾةةةةة , ّاالظةةةةة او  املػةةةةة

ّالحقدٓس, ّاالضةحقساز الْشةداىٕ, ّمْاشَة٘ الؿةعاث     

ّاألشماد ّاملعاىاٗ  طت اضةحصاباد األشّاط يف العٔية٘   

 الْةئ٘ األزدىٔ٘؟

مةةا ىطةةة٘ األضةةس املحناضةةك٘ ّاألضةةس الةةيت   -2

 جةحقس سىل الحْاشٌ يف اجملحنع األزدىٕ؟ 

لعٔية٘  ٍ  لحلةف اضةحصاباد األشّاط يف ا   -3

الْةئ٘ ألبعاد الحناضا األضسٖ بةارحال، رؿاٜؿةَه   

 الدميْغسافٔ٘, ّاالشحناعٔ٘, ّاالقحؿادٓ٘؟

 :جطعٙ ٍرِ الدزاض٘ سىل  قٔق األٍدا، ايجٔ٘

الحعةةةس، سىل دزشةةة٘ الحناضةةةا األضةةةسٖ   -1

 .ّىطة٘ األضس املحناضك٘ يف اجملحنع األزدىٕ

افٔةة٘, الحعةةس، سىل أذةةس املةةحغرياد الدميْغس -2

ّاالشحناعٔةةة٘, ّاالقحؿةةةادٓ٘ للنةعةةةْذني مةةةً األشّاط 

علٙ اضةحصاباجَه ألبعةاد الحناضةا األضةسٖ يف األضةسٗ      

 .األزدىٔ٘

جيةرةةق أٍنٔةة٘ الدزاضةة٘ مةةً أىَةةا دزاضةة٘ ّةئةة٘       

جحيةةةاّل الحناضةةةا األضةةةسٖ لألضةةةسٗ األزدىٔةةة٘ ّ ةةةدد   

 رؿاٜـ األضس األزدىٔ٘ القْٓ٘ ّاملحناضك٘, اليت ميكً

أٌ جطةةاعد مقةةسزٖ الطٔاضةةاد االشحناعٔةة٘ يف األزدٌ,  

ّامللضطةةاد ااكْمٔةة٘, ّغةةري ااكْمٔةة٘, ّالةةةاظرني,  

ّاملَةةةحنني يف معاجلةةة٘ كةةةرري مةةةً القكةةةآا ّاملػةةةكالد   

   ٗ كةةرلا, ٓلمةة  أٌ  . ّاألشمةةاد الةةيت جْاشََةةا األضةةس

جةةةحس ٍةةرِ الدزاضةة٘ رفاقةةا شدٓةةدٗ يف  ةةال الدزاضةةاد     

 . الحناضا األضسٖ األزدىٔ٘ ّالعسبٔ٘ ظْل قكآا

ٓالظةةم مةةً مساشعةة٘ الدزاضةةاد العلنٔةة٘ الةةيت     

أشسٓةةةخ علةةةٙ األضةةةسٗ األزدىٔةةة٘ ىةةةدزٗ جسكٔصٍةةةا علةةةٙ 

فقةةةةد زكةةةةصد بعةةةة  . مْقةةةةْأ الحناضةةةةا األضةةةةسٖ

  1989الصغةةةة , )الدزاضةةةةاد علةةةةٙ بيةةةةاٛ األضةةةةسٗ 

, أّ (1997  القٔطةةٕ ّالعنةةْؽ,  1986عرنةةاٌ, 

 ٘   1996   ةالٕ,  1992رةريٖ,  ) الطلت٘ األضةسٓ

أّ الةقةةةةةةةس ( أ1989, الصغةةةةةةة , 1991مخةةةةةةةؼ, 

, أّ العيةةةف (2224  العرنةةةاٌ, 2225العرنةةةاٌ, )
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  غةةةةحْٖٔ ّررةةةةسٌّ,  2224الةدآيةةةة٘, )األضةةةةسٖ 

  2221العنةةةْؽ ّالقٔطةةةٕ,  )أّ الةةةصّاط ( 2225

, الةيةةةةةْٖ ّاوحاجيةةةةة٘,  1996اوحاجيةةةةة٘ ّالةيةةةةةْٖ,  

  1996٘, الةدآيةة), أّ ااةةساا االشحنةةاعٕ (2222

القٔطةةةةةٕ ّاجملةةةةةالٕ, ), أّ التةةةةةالا (1985عةةةةةصاو 

2222  .) 

ّمةةةً الدزاضةةةاد ذاد الؿةةةل٘ مبْقةةةْأ   

دزاضةةةة٘ رةةةةريٖ  -ّلةةةةْ بػةةةةك  شصٜةةةةٕ–الدزاضةةةة٘ 

دزاضةة٘ مٔداىٔةة٘  : بعيةةْاٌ األضةةسٗ ّاألقةةازث ( 1999)

علٙ عٔي٘ مً األضس اليْاٗ يف مدٓي٘ عنةاٌ, ٍةدفخ سىل   

س اليةةةْاٗ  لٔةةة  أاةةةا  العالقةةةاد املعاؾةةةسٗ بةةةني األضةةة  

(. األضةةسٗ املنحةةدٗ ّاانْلةة٘)ّّظةةداد اليطةةق القسابةةٕ 

ّكػةخ ىحاٜض الدزاض٘ بأٌ مقْل٘ األضسٗ اليْاٗ امليعصلة٘  

فَةةرِ . ال جيتةةةق علةةٙ األضةةس املدزّضةة٘ يف مدٓيةة٘ عنةةاٌ

األضس جسجةط بعالقاد قْٓ٘ محيْع٘ مةع كة  مةً أضةسجٕ     

 ُ ّجةسجةط األضةسٗ   . الحْشُٔ راؾ٘ ّالدٖ الصّط ّسرْاىة

ْاٗ بعالقةةةاد قْٓةةة٘ مةةةع فٝةةةاد غةةةري قسابٔةةة٘ راؾةةة٘  اليةةة

كنةةةا, أئَةةةسد ىحةةةاٜض الدزاضةةة٘  . األؾةةةدقاٛ ّاجلةةةرياٌ

راضةةا األضةةس املدزّضةة٘ يف مدٓيةة٘ عنةةاٌ ظٔةةز جحنٔةةص    

األضس بقل٘ اوالفاد الصّشٔ٘  ٔز أٌ ىطة٘ قٝٔل٘ ميَا 

جطحلصو جدر  ررسًٓ مةً رةازط ىتةاا األضةسٗ اليّْٓة٘      

ٜض الدزاضة٘ ّشةْد   لةرلا, أّقةعخ ىحةا   . ىةطَا الةَا 

راضةةا دارلةةٕ يف األضةةس املدزّضةة٘ راؾةة٘ فٔنةةا ٓحعلةةق 

     ً ّجةةدل   . بالعالقةة٘ مةةا بةةني األبيةةاٛ العةةاملني ّالْالةةدٓ

الدزاضةة٘ علةةٙ أٌ فسقةةٔ٘ الحؿةةئع ال جطةةحتٔع جةطةةري      

الحغرياد اااؾل٘ يف اليطةق القسابةٕ العسبةٕ ّمةا جسجةت      

ىل ّٓػري الةاظةز س . علَٔا مً ضٔادٗ لينط األضسٗ اليْاٗ

أٌ جتةةْز الحيظةةٔه الةريّقساةةةٕ يف اجملحنةةع العسبةةٕ قةةد      

ٓكٌْ ٍةْ العامة  األضاضةٕ الةرٖ أدٚ سىل جغةري اليطةق       

 . القسابٕ ّما جسجت علُٔ مً ضٔادٗ األضس اليْاٗ

ّعلٙ املطحْٚ العسبةٕ, أشةسٚ كة  مةً      

( AL_Beely & Al_Barwani, 2004)الةٔلةةٕ ّبسّاىةةٕ  

ّبلةةةغ . اٌدزاضةة٘ عةةةً راضةةةا األضةةسٗ يف ضةةةلتي٘ عنةةة  

املحْضةةط ااطةةابٕ لةقةةساد مقٔةةاع الحناضةةا األضةةسٖ   

ّجألف املقٔاع الةرٖ  . دزش٘ مً مخظ دزشاد 4112

   ٘ قكةةةاٛ : مت اضةةحخدامُ يف الدزاضةةة٘ مةةً األبعةةةاد الحالٔةة

الْقةةةةخ معةةةةا, ّالحقةةةةدٓس ّاعظةةةة او, ّالحْاؾةةةة ,   

ّاعلحصاو, ّالسفاِ السّظٕ, ّاملعاىاٗ, ّسدازٗ األشماد 

رِ الدزاض٘ بةأٌ األضةسٗ العناىٔة٘    ّّشدد ٍ. ّالحْجساد

   ٘ ّلكةةً, ٍيةةاا  . بػةةك  عةةاو, أضةةسٗ محناضةةك٘ ّقْٓةة

ارحالفاد يف مطحْٓاد الحناضا بأبعادِ املحعددٗ  طت 

اجليظ, ّالْقةع يف األضةسٗ, ّظصةه األضةسٗ, ّىةْأ      

كنا, كػةخ الدزاض٘ عً جػابُ األضس العناىٔة٘   .العن 

 .رلَايف دزش٘ قْجَا ّراضكَا بغ  اليظس عً فٝاد د

مةً رةالل   ( AL_Beely,2003) الةٔلٕكػف  كنا

مساشعحةةُ للدزاضةةاد الطةةابق٘ ىةةْعني مةةً الحَدٓةةةداد      

 ٖ الحَدٓةداد الدارلٔة٘ ّالحَدٓةداد    : للحناضا األضةس

للحكٔف  زّجحنر  الحَدٓداد الدارلٔ٘ باالفحقا. اوازشٔ٘

(Adjustment)    ٗبةةةةةني الْالةةةةةدًٓ, ّاالفحقةةةةةاز لةةةةةإلداز

الفحقاز سىل االجؿال االدنابٕ بني االقحؿادٓ٘ املياضة٘, ّا
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أعكاٛ األضسٗ, ّغٔاث ظسٓ٘ الحعةري ّجةةادل العْاةةف   

بةةةةةني أعكةةةةةاٛ األضةةةةةسٗ, ّاالفحقةةةةةاز سىل املنازضةةةةةاد  

الدميقساةٔةة٘, ّاالفحقةةاز سىل االلحةةصاو بةةأدّاز األضةةسٗ,     

ّاالفحقاز للحعاٌّ ّالدعه بةني أعكةاٛ األضةسٗ, ّعةدو     

ص ظةةةْل الةةةراد  املسّىةةة٘ يف الةةةاذ القةةةسازاد, ّال كٔةةة  

 (Self-Centeredness)ألعكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاٛ األضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسٗ 

(AL_Beely,2003 .)  ٘كنةةا جحكةةنً الحَدٓةةداد اوازشٔةة

الظسّ، االقحؿادٓ٘, ّالحأذرياد االشحناعٔ٘, ّقةغط  

, ّجةةةةأذري ّضةةةةاٜ  اععةةةةالو (Peer Pressure)السفٔةةةةق 

اوازشٔ٘, ّجأذرياد الرقافة٘ الػةعةٔ٘ العاملٔة٘ الةيت جحنٔةص      

 (. AL_Beely,2003)كٔ٘ باملادٓ٘ ّاالضحَال

عاملٔا, مت سشساٛ أّل دزاض٘ عً مْقْأ راضةا  

علةةٙ ( Woudhouse, 1930)األضةةسٗ مةةً قةةة  ّدٍةةاّع 

أضةسٗ ىاشعة٘, ّرةف اعٍحنةاو      252عٔي٘ مللةة٘ مةً   

( Otto,1962 & 1963)باملْقْأ بعد ذلا, ّاٍةحه أّجةْ   

يف ٍةةةرا املْقةةةْأ يف أّاٜةةة  الطةةةحٔياد, ّبةةةدأ ضةةةحيخ   

(Stinnett, 1977 ) عنلةةُ يف  ةةال  ةةْس قةةْٗ األضةةسٗ يف

بدآ٘ الطةعٔياد, ّمير ذلا ااني بدأ اعٍحناو املحصآةد  

يف سشةةةساٛ الةعةةةْس ّالدزاضةةةاد يف الْالٓةةةاد املحعةةةدٗ 

األمسٓكٔةة٘ ظةةْل مةةا الةةرٖ دنعةة  األضةةس جعنةة  بػةةك     

محْاشٌ أكرةس مةً ال كٔةص علةٙ كٔةٔة٘ فػة  ٍةرِ األضةس         

(DeFrain & Olson, 2004.) 

دزاضة٘   (Schrodt, 2005)شةسٚ ضةكسّدد   كنةا أ 

عةةً ىظسٓةة٘ الحْاؾةة  األضةةسٓ٘ ّاةةْذط أىطةةاا األضةةسٗ    

للحةاعةةة  الةةةْئٔةٕ علةةةٙ عٔيةةة٘ يف الْالٓةةةاد املحعةةةدٗ   

(. Midwestern University)األمسٓكٔة٘ مةً ةلةة٘ شامعة٘     

ّكػةخ الدزاض٘ عً ّشْد عالق٘ سدنابٔ٘ ما بةني ظسٓة٘   

ّعالق٘ عكطٔ٘ مةا  الحعةري يف األضسٗ ّالحناضا ّاملسّى٘ 

بةةني بعةةد الحقلٔدٓةة٘ الةيأٜةة٘ ّايةةت الؿةةساأ مةةً شَةة٘       

 .ّراضا األضسٗ مً شَ٘ أرسٚ

 .Orthner, et al)كةرلا أشةسٚ أّزذيةس ّررةسٌّ     

دزاضةة٘ عةةً مسّىةة٘ ّقةةْٗ األضةةسٗ محدىٔةة٘ الةةدر   ( 2004

 The Familyعةةً ةسٓةةق جتةٔةةق مقٔةةاع قةةْٗ األضةةسٗ   

Strength Index ( ؾةةةةْل األؾةةةةْل اعقحؿةةةةادٓ٘, ّأ

املػكالد, ّالحْاؾة , ّالحناضةا األضةسٖ ّمؿةادز     

 ٕ ّكػةةةخ ىحةةاٜض الدزاضةة٘ ّشةةْد   (. الةةدعه االشحنةةاع

جةآيةةةاد يف قةةةْٗ األضةةةسٗ جعةةةصٚ سىل عْامةةة  كنكاىةةة٘    

كنا, أئَسد ىحاٜض الدزاض٘ . الْالدًٓ ّمطحْٚ العنال٘

أؾةةْل الحْاؾةة  ّأؾةةْل ظةة  )بةةأٌ أؾةةْل العالقةةاد 

جحيةأ باملخسشاد  (املػكالد ّأؾْل الدعه االشحناعٕ

 .اعدنابٔ٘ لألضس محدىٔ٘ الدر 

باعقةةةاف٘ سىل ذلةةةا, أشةةةسٚ أّزذيةةةس ّررةةةسٌّ 

(Orthner et al. 2003 )     دزاض٘ عً قةْٗ األضةسٗ ّالةدر

يف األضس اليت لدَٓا أةةال يف ّالٓة٘ اةال كازّلٔيةا يف    

ّأئَةةسد ىحةةاٜض الدزاضةة٘ . الْالٓةةاد املحعةةدٗ األمسٓكٔةة٘

ضةةس بغةة  اليظةةس عةةً فٝةةاد   بةةأٌ ٍيةةاا جػةةابَا بةةني األ 

كنةةا, . درلةةَا يف  ةةال الةةدعه االشحنةةاعٕ ّالعالقةةاد 

كػةخ الدزاض٘ عً ّشْد سرحالفةاد بةني األضةس علةٙ     

 .أضاع الدر  يف  ال األؾْل اعقحؿادٓ٘

 Strongكنا أشةسٚ كة  مةً ضة ّىق ّدٓةْلةخ      
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)and Devault, 1995 )  مطعا  جملنْع٘ مً الةعْس ظةْل

ع٘ ّاضةحخلـ أظةد عػةس ملغةسا      اأاٗ يف األضس الياش

  ٕ االلحةةةصاو, : مةةةً ملغةةةساد القةةةْٗ يف األضةةةسٗ, ٍّةةة

ّالحناضا, ّاالظ او ّالرقة٘ ّاالدنابٔة٘, ّاالجؿةال,    

ّالقةةةةدزٗ علةةةةٙ الحكٔةةةةف, ّاملطةةةةلّلٔ٘ ّاألرةةةةالا     

ّالحْشَةةاد السّظٔةة٘, ّالتقةةْع ّالةة اس, ّالقةةدزٗ  

علةةٙ سدازٗ األشمةةاد, ّالقةةدزٗ علةةٙ ةلةةت املطةةاعدٗ, 

 .خ معا , ّؾع٘ األضسّٗقكاٛ الْق

 

 

مت ضعت عٔي٘ الدزاض٘ العيقْدٓ٘ مً مجٔع األضةس  

يف األزدٌ عةةً ةسٓةةق داٜةةسٗ اعظؿةةاٛاد العامةة٘ سعحنةةادا    

علةةٙ  2224علةةٙ اعةةةاز العةةاو للطةةكاٌ ّاملطةةاكً لعةةاو 

 :ذالس مساظ 

ضةةةعت عٔيةةة٘ العياقٔةةةد علةةةٙ   : املسظلةةة٘ األّىل

ٚ املنلكةةةة٘ علةةةةٙ أضةةةةاع ااصةةةةه املحياضةةةةت    مطةةةةحْ

للحصنعةةةةاد الطةةةةكاىٔ٘ يف ةةةةةةقيت امليةةةةاةق ااكةةةةسٓ٘   

 .ّالسٓةٔ٘

 ٘ ضةةعت عٔيةة٘ األضةةس بالتسٓقةة٘   : املسظلةة٘ الراىٔةة

العػْأٜ٘ امليحظن٘, ظٔز بلغ عدد أفساد العٔية٘ الْةئة٘   

ّمت الْؾْل سىل األضس الةيت مت سرحٔازٍةا   . أضسٗ 1522

وةةساٜط اعضةةحداللٔ٘ الةةيت يف عٔيةة٘ الدزاضةة٘ باضةةحخداو ا

جةةني أزقةاو ّمْاقةةع املطةاكً لألضةةس يف امليةاةق املخحلةةة٘     

 .مً املنلك٘, ّمت سضحرياٛ امللضطاد ّاحملالد الحصازٓ٘

 ٘ ضةعت عٔيةة٘ األشّاط يف األضةةس  : املسظلة٘ الرالرةة

الةةةيت مت سرحٔازٍةةةا يف املسظلةةة٘ الراىٔةةة٘ بػةةةك  عػةةةْاٜٕ 

ٔةداٌ, ّساةا مت   سذ م ٓ ا اؤةاز للةاظةز يف امل  . ميكةط

قةةةط ٍةةرِ العنلٔةة٘ عةةً ةسٓةةق سعتةةاٛ فةةسف محطةةآّ٘  

الرحٔةةاز األشّاط يف العٔيةة٘ بػةةك  مححةةال,  ٔةةز بةةدأ      

الةاظةةةز بارحٔةةةاز الةةةصّط الةةةركس ذةةةه الةةةصّط األىرةةةٙ      

ّبلةةغ عةةدد اعضةةحةٔاىاد املطةةحكنل٘  . ٍّكةةرا( الصّشةة٘)

أٖ أٌ ىطةةةة٘ اعضةةةحصاب٘ ّؾةةةلخ سىل . سضةةةحةاى٘ 1452

 دّلاجلة   رؿةاٜـ العٔية٘ اىظةس    ملعسف٘ بعة %. )9666

 (.يف امللعق( 1) زقه

مت اضةةةةحخداو املطةةةةس االشحنةةةةاعٕ بالعٔيةةة٘ة ميَصةةةةا 

للدزاضة٘ة ّمت مجةةع الةٔاىةةاد بْضةةاة٘ سضةةحةاى٘ عةًة ةسٓةةق      

 ٘  (Face-to-face Structured Interview)املقابلةةة٘ة الػخؿةةةٔة

ّاليت مت جؿنٔنَا بَةد،  قٔةق أٍةدا، الدزاض٘ة ّاعشاب٘ة      

لحَا علةةٙة ل٘ جحعلةةةق   . أضةةٝة ّجكةةةنيخ ٍةةةرِ اعضةةةحةاى٘ أضةةٝة

باوؿةةةةةةاٜـ الدميغسافٔةةةةة٘ة ّاالشحناعٔةةةةة٘ة ّاالقحؿةةةةةةادٓ٘ 

ذني مةةًة األشّاط كةةةاجليظ, ّالعنةةةس, ّاملطةةةحْٚ   للنةعةةْة

ه,     , ّاعقلةٔة , ّمكةةاٌ اعقامة٘ة , ّااالة٘ة العنلٔة٘ة الحعلٔنةٕة

ّااال٘ الصّشٔ٘, ّظصه األضسٗ, ّالقاٜه بسٜاض٘ األضةسٗ,  

د اععاق٘ة     ّالحقٔٔه الراجٕ ل لؿع٘, ّدرة  األضةسٗ, ّّشْة

د األمةةةساض املصميةة٘ة يف األضةةةسٗ  أىظةةةس )يف األضةةةسٗ, ّّشةةْة

ل٘   (. قٔاع املحغرياد املطحقل٘ كنا جكنيخ ٍرِ اعضةحةاى٘ أضٝة

عةةًة أبعةةةاد الحناضةةةا  ( فقةةةسٗ 62)علةةٙة غةةةك  فقةةةساد  

املػةةازك٘, ّالحعةةاةف, ّالحْاؾةة , ّاعظةة او : األضةةسٖ
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 ٕ , ّمْاشَةة٘ة الؿةةةعاث  ّالحقةةةدٓس, ّاعضةةةحقساز الْشةةةداى

 (. أىظس قٔاع املحغرياد الحابع٘)ّاألشماد, ّاملعاىاٗ 

 

للحأكةةةد مةةةً ؾةةةدا أبعةةةاد الحناضةةةا األضةةةسٖ   

((Validity ٙأضاجرٗ محخؿؿةني   5, فقد مت عسقَا عل

ّمياقػةةةحَا معَةةةه عبةةةداٛ مالظظةةةاجَه العلنٔةةة٘ ظةةةْل 

أضٝلحَا ّأشسٓخ الحعدٓالد علةٙ بعة  الةقةساد أّ مت    

 75ا لحكسازٍا, فقد مت لةٔ  عدد الةقساد مً ظرفَ

ّبعةةد ذلةةا, مت  . فقةةسٗ 62فقةةسٗ يف مجٔةةع األبعةةاد سىل  

سضةحةاى٘ بتسٓقة٘    52سرحةاز اعضةحةٔاٌ عةً ةسٓةق جعةٝة٘     

املقابلةة٘ الػخؿةةٔ٘ مةةً أفةةساد العٔيةة٘ للحأكةةد مةةً ّقةةْل 

 .أضٝل٘ اعضحةٔاٌ ّؾالظٔحَا

ٕ لةقةساد أبعةاد   مت أشساٛ ذةاد االجطاا الةدارل  

ّمت . الحناضةةا األضةةسٖ الةةيت جػةةةعخ ظْ ةةا الةقةةساد 

مً اشة    Chronbach's Alphaظطاث قٔن٘ ألةا كسّىةا  

الحأكد مةً الرةةاد الةدارلٕ بةني فقةساد كة  عامة  مةً         

ٖ    العْام  الحةطريٓ٘ ّجكػةف  . ألبعةاد الحناضةا األضةس

بةةأٌ أعلةةٙ قٔنةة٘ أللةةةا كسّىةةةا     ( 1)بٔاىةةاد اجلةةدّل  

ىةةةخ لةقةةةساد الحناضةةةا األضةةةسٖ املحعلقةةة٘ كا( 2691)

. بتةٔع٘ العالق٘ يف األضسٗ يف  الٕ الحْاؾ  ّالحعةاةف 

لةقةساد  ( 2685)كنا, بلغخ أق  قٔن٘ أللةةا كسّىةةا    

الحناضةةا األضةةسٖ املحعلقةة٘ بتةٔعةة٘ العالقةة٘ األضةةسٓ٘ يف  

  ٕ ّبػةةك  عةةاو, فقةةد بلةةغ    .  ةةال االضةةحقساز الْشةةداى

ا  جلنٔةةع فقةةساد ابعةةاد املعةةدل العةةاو لقٔنةة٘ ألةةةا كسّىةةة 

ّجعةةةد ٍةةةرِ القةةةٔه ألبعةةةاد الحناضةةةا  . 2188املقٔةةةاع 

  ٘ ّجطةحخدو  . األضسٖ ّللنقٔاع بػك  عاو قةٔه مسجةعة

ألةا كسّىةا  بػك  ّاضع يف العلْو االشحناعٔ٘ لحقةدٓس  

ّجػةري قةٔه ألةةا سىل    . ذةاد اعجطاا الةدارلٕ للنقةآٔظ  

س بْضةاة٘  ىطة٘ الحةآً الكلٔ٘ يف املقٔاع املحصنع ّاملةطة 

 Latentالقةةٔه الؿةعٔع٘ يف املةةحغري املطةةح  )مؿةدز عةةاو  

Variable    ّرحةد قةٔه   (. الرٖ ٓحألف مةً  نْعة٘ فقةساد

عدو ّشْد اجطةاا دارلةٕ بةني فقةساد     ) 2122ألةا مً 

 (.ااىظ فقساد املقٔاع) 1122ّ ( املقٔاع

1

 ,92 12 املػازك٘  -1

 ,91 7 الحعاةف- 2

 ,91 12 الحْاؾ - 3

 ,92 8 الحقدٓس ّاالظ او- 4

 ,85 7 اعضحقساز الْشداىٕ- 5

 ,89 6 مْاشَ٘ الؿعاث ّاألشماد- 6

 ,86 14 املعاىاٗ- 7
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 62 88, 

 

Dependent Variables 

جحيةاّل ٍةةرِ الدزاضة٘ الحناضةةا األضةةسٖ     

يف اجملحنةةع األزدىةةٕ  طةةت اضةةحصاباد األشّاط لتةٔعةة٘  

ّقةةةد اعحنةةةدد ٍةةةرِ . العالقةةةاد بةةةني أعكةةةاٛ أضةةةسٍه

الدزاضةةة٘ يف قٔاضةةةَا للحناضةةةا األضةةةسٖ ّقْجةةةُ علةةةٙ  

ضا األضسٖ املحعلق٘ بتةٔع٘ العالقاد فقساد أبعاد الحنا

, ّالةيت اغةحقَا   (2226)األضسٓ٘ الةيت ةْزٍةا الةٔلةٕ    

مً املقآٔظ العاملٔ٘ لحناضا األضسٗ ّقْجَةا ّالةيت بلةغ    

ّبعةةد عنلٔةة٘  كةةٔه الةقةةساد  . فقةةسٗ 75عةةدد فقساجَةةا 

 62ّؾةة  عةةدد فقةةساد أبعةةاد الحناضةةا األضةةسٖ سىل    

   ٕ , (فقةةساد 12)املػةةازك٘ : فقةةسٗ علةةٙ الػةةك  ايجةة

, (فقةةةساد 12), ّالحْاؾةةة (فقةةةساد 7)ّالحعةةةاةف 

, ّاعضحقساز الْشداىٕ (فقساد 8)ّالحقدٓس ّاعظ او 

 6), ّمْاشَةةةةة٘ الؿةةةةةعاث ّاألشمةةةةةاد (فقةةةةةساد 7)

 5ٓقابةةة  كةةة  ميَةةةا  (. فقةةةسٗ 14), ّاملعاىةةةاٗ (فقةةةساد

 ٕ , (4), ّأّافةةةق (5)أّافةةةق بػةةةدٗ : ارحٔةةازاد ٍّةةة

ال أّافةةق بػةةدٗ  , ّ(2), ّال أّافةةق (3)ّغةةري محأكةةد  

ّيف قةْٛ ذلةةا, مت بيةةاٛ مقةةآٔظ أبعةةاد الحناضةةا  (. 1)

 Syntaxاألضةةةةسٖ عةةةةً ةسٓةةةةق أّامةةةةس الطةةةةيحاكظ   

Commands    يف بسىةةةامض ااصمةةة٘ اعظؿةةةأٜ٘ يف العلةةةْو

ّباليحٔصةة٘, فةةاٌ بعةةد املػةةازك٘ ميحةةد  . SPSSاالشحناعٔةة٘ 

أٖ, أٌ قةةٔه بعةد املػةةازك٘ ال ميكةةً أٌ  . 52 – 12بةني  

سذا أشاث املةعْس علٙ مجٔع ( x 12 1) 12جق  عً 

الةقةةساد العػةةسٗ بأىةةُ ال ْٓافةةق بػةةدٗ, ّال ميكةةً لقةةٔه 

سذا أشةةةاث  ( x 12 5) 52ٍةةةرا الةعةةةد أٌ جصٓةةةد عةةةً    

املةعْس علةٙ مجٔةع فقةساد الةعةد العػةسٗ بأىةُ ْٓافةق        

, ّميحةد  35 – 7كنا أٌ بعةد الحعةاةف ميحةد بةني     . بػدٗ

ّ 52 – 12بعد الحْاؾ  بني  اعظة او  , ّبعد الحقةدٓس 

, (35 – 7), ّبعةةد اعضةةحقساز الْشةةداىٕ  (42 – 8)

, (32 – 6)ّبعةةةةد مْاشَةةةة٘ الؿةةةةعاث ّاألشمةةةةاد     

ّجػةةةري أزقةةةاو األبعةةةاد  ةةةدٍا   (. 72 – 14)ّاملعاىةةةاٗ 

األدىةةٙ سىل عةةدو مْافقةة٘ املةعةةْذني بػةةدٗ علةةٙ فقةةساد  

الةعد, يف ظني جػري األزقةاو  ةدٍا األعلةٙ لألبعةاد سىل     

أىظةس فقةساد   )دٗ علٙ فقساد الةعد مْافق٘ املةعْذني بػ

 (.أبعاد الحناضا األضسٖ يف امللعق

ٓعس، مةَْو الحناضا األضسٖ سشسأٜةا يف ٍةرِ   

الدزاضةةة٘ لٔػةةةري سىل قةةةدزٗ األضةةةسٗ علةةةٙ الحكٔةةةف مةةةع 

الظةةسّ، احملٔتةة٘ بَةةا للقٔةةاو بةةأداٛ ّئاٜةَةةا بيصةةال مةةً   

رالل ةةٔع٘ العالقاد األضسٓ٘ بني أعكاَٜا يف  ةاالد  

, ّالحْاؾةةةةة , ّالحعةةةةةاةف, ّاالظةةةةة او  املػةةةةةازك٘

ّالحقدٓس, ّاالضةحقساز الْشةداىٕ, ّمْاشَة٘ الؿةعاث     

 ٗ  طةةةت اضةةةحصاباد األشّاط يف   ّاألشمةةةاد, ّاملعاىةةةا

 ٘ كنةا ٍةْمةني يف فقةساد أبعةاد الحناضةا       األضس األزدىٔة

 .األضسٖ الْازدٗ يف امللعق
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Independent Variables 

حغرياد املطةحقل٘ يف الدزاضة٘ كنةا    لقد مت قٔاع امل 

 (.2)ٍْ مةني يف اجلدّل زقه 

2

 أىرٙ. 2ذكس, . 1 اجليظ 1

 بالطيْاد العنس 2

. 5ْٖ, أعةةةةدادٖ أّ ذةةةةاى. 4سبحةةةةداٜٕ, . 3ملةةةةه, . 2أمةةةةٕ, . 1 املطحْٚ الحعلٔنٕ 3

 .شامعٕ فأعلٙ. 6دبلْو, 

 .*, الٓعن 2ٓعن , . 1 ااال٘ العنلٔ٘ 4

 .زٓف. 2ظكس, . 1 **مكاٌ اعقام٘ 5

 (.مجٔع اااالد مً اليطاٛ)أزم  . 2محصّط, . 1 ااال٘ الصّشٔ٘ 6

 .شيْث. 3اال, . 2ّضط, . 1 اعقلٔه 7

 الةسد ظصه األضسٗ 8

 .أىرٙ. 2ذكس, . 1 زٜاض٘ األضسٗ 9

 .ضٔٝ٘ شدا. 1ظطي٘, . 2شٔدٗ, . 3شٔدٗ, . 4شٔدٗ شدا, . 5 الحقٔٔه الراجٕ للؿع٘ 11

 .ال. 2ىعه, . 1 ّشْد اععاق٘ يف األضسٗ 11

 .ال. 2ىعه, . 1 ّشْد األمساض املصمي٘ يف األضسٗ 12

 بالدٓياز األزدىٕ غَسٓا ***در  األضسٗ 13

 .حقاعد, ّزب٘ امليصل, ّاملحعت  عً العن التالت, ّامل: جحكنً فٝ٘ ال ٓعن  ك  مً       * 

ىطةةن٘ فةةأكرس,  5222جعةةس، داٜةةسٗ اعظؿةةاٛاد العامةة٘ امليةةاةق ااكةةسٓ٘ بأىَةةا الحصنعةةاد الطةةكاىٔ٘ الةةيت ٓةلةةغ عةةدد ضةةكاىَا      **

٘    5222ّجؿيف الحصنعاد الطكاىٔ٘ اليت ٓق  عدد ضةكاىَا عةً    فحؿةئف مكةاٌ اعقامة٘ سىل ظكةس     . ىطةن٘ بالحصنعةاد السٓةٔة

 .ّزٓف ٍْ جؿئف سظؿاٜٕ

األشةْز, ّالسّاجةت, ّاملعاغةاد الحقاعدٓة٘, ّالحعةْٓالد, ّاملنحلكةاد املالٔة٘,        : ٓػن  در  األضسٗ مجٔع مؿادز الةدر  *** 

 .ّاملػازٓع اواؾ٘, ّاعىحاط الراجٕ, ّاملؿادز األرسٚ

 

املحْضةةةةط )مت اضةةةةحخداو االظؿةةةةاٛ الْؾةةةةةٕ   

٘   ااطةةابٕ,  يف ( ّاالحنةةسا، املعٔةةازٖ, ّاليطةةت املْٝٓةة

 لٔ  اضحصاباد األشّاط علةٙ فقةساد أبعةاد الحناضةا     

األضسٖ, ّذلا ملعسف٘ دزش٘ الحناضا األضسٖ ّىطةة٘  

كنةةا, مت اضةةحخداو  . األضةةس الةةيت جحنٔةةص بقةةْٗ راضةةكَا   
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معامالد بريضٌْ لالزجةا  للحعس، علٙ العالقاد بةني  

كةةةرلا, مت اضةةةحخداو . املةةةحغرياد املطةةةحقل٘ يف الدزاضةةة٘

( االحنةةةداز املحةةةدزط سىل األمةةةاو  )اعظؿةةةاٛ الحعلٔلةةةٕ  

Forward Stepwise Regression  ٘يف  لٔ  بٔاىاد الدزاض

ملعسفةةة٘ أذةةةس املةةةحغرياد الدميْغسافٔةةة٘, ّاالشحناعٔةةة٘,    

ّاالقحؿةةادٓ٘ لةةألشّاط علةةٙ اضةةحصاباجَه علةةٙ أبعةةاد      

د للنصٓةةد مةً املعلْمةةا )الحناضةا األضةةسٖ يف الدزاضة٘   

ّٓتةةق ٍةرا   (. Berry, 1993; Lewis-Beck, 1980: اىظةس 

يف ( SPSSيف بسىةةامض )اليةةْأ مةةً االحنةةداز ةسٓقةة٘ معٔيةة٘ 

ّجةةةةدأ . ارحةةةاز املةةحغرياد املطةةحقل٘ يف معادلةة٘ االحنةةداز     

عنلٔ٘ االرحةاز مبحغري ّاظد ّٓحه سقةاف٘ املةحغري املطةحق     

 2Rسىل معادل٘ اعحنةداز الةرٖ ٓيةحض عيةُ أذةس يف قٔنة٘       

أّ  2125)لدزش٘ ميكً معَا زفة  الةسقةٔ٘ الؿةةسٓ٘    

ّٓةةحه الحْقةةف عةةً سدرةةال املةةحغرياد املطةةحقل٘       (. أقةة  

لينةةةْذط االحنةةةداز عيةةةدما ال جْشةةةد مةةةحغرياد مطةةةحقل٘ 

 .2Rأرسٚ ميكً أٌ جيحض شٓادٗ ٍام٘ يف قٔن٘ 

 

جْشٓع املةعْذني مً ( 3)ٓلخـ اجلدّل  

األشّاط يف العٔي٘ الْةئ٘  طت معدالد اليطت املْٝٓ٘ 

عضةةةحصاباجَه حنةةةْ فقةةةساد أبعةةةاد الحناضةةةا األضةةةسٖ  

 ٘ ّجػةةري الةٔاىةةاد يف . املحعلقةة٘ بتةٔعةة٘ العالقةةاد األضةةسٓ

اجلةةدّل ىةطةةُ سىل أٌ املةعةةْذني مةةً األشّاط ضةةصلْا يف 

اباجَه علةةةٙ فقةةةساد بعةةةد الحقةةةدٓس ّاعظةةة او     سضةةةحص

أعلٙ معدل لليطت املْٝٓة٘  ( ْٓافقٌْ بػدٗ أّ ْٓافقٌْ)

مقازىةةةة٘ مةةةةع أبعةةةةاد الحناضةةةةا األضةةةةسٖ     %( 8819)

 ٚ , %(8613)مْاشَةةة٘ الؿةةعاث ّاألشمةةةاد  : األرةةس

, ّاملػازك٘ %(8611), ّالحْاؾ  %(8613)ّاملعاىاٗ 

, ّاعضةةةةةةةةةةحقساز %(8513), ّالحعةةةةةةةةةةاةف %(86)

, %15ّيف املقابةةةةةةةة , فةةةةةةةةاٌ %(. 85)اىٕ الْشةةةةةةةةد

ّ1417%ّ  ,14%ّ ,1319%ّ ,1317  %

مةةةةً األشّاط, باملعةةةةدل, غةةةةري  % 1111, 1116%ّّ

محأكةةدًٓ أّ ال ْٓافقةةٌْ أّ الْٓافقةةٌْ بػةةدٗ علةةٙ أٌ      

ةةٔعةة٘ العالقةة٘ بةةني أفةةساد أضةةسٍه جقةةْو علةةٙ أضةةاع      

مْاشَ٘ الؿعاث ّاألشماد, ّالحْاؾة , ّاملػةازك٘,   

او, ّاملعاىاٗ, ّالحعاةف, ّاعضحقساز ّالحقدٓس ّاعظ 

 .الْشداىٕ علٙ الحْالٕ

بةةأٌ معةةدل  ( 3) زقةةه ٓالظةةم مةًة بٔاىةةاد اجلةةدّل  

اليطةةةةت املْٝٓةةة٘ة لألضةةةةس األزدىٔةةة٘ة الةةةةيت جحنٔةةةةص بؿةةةةةاد  

القةةةدزٗ علةةٙة مْاشَةة٘ة  )ّرؿةةةاٜـ الحناضةةةا األضةةةسٖ  

الؿةةعاث ّاألشمةةاد, ّالحْاؾةة , ّاملػةةازك٘, ّمْاشَة٘ة   

 او, ّالحعةةةاةف, ّاعضةةةحقساز املعاىةةةاٗ, ّالحقةةةدٓس ّاعظةةة

بلةةغ أكرةةس مةًة أزبعة٘ة أمخةةاع ( الْشةداىٕ بةةني أفةةساد األضةةسٗ 

ل علٙة ٍةرِ اليطةة٘ عًة      %(. 86)العٔي٘ الْةئ٘ة   ّمت ااؿْة

ذني      ةسٓق مجع معدالد اليطةت املْٝٓ٘ة عضةحصاباد املةعْة

افقني علٙة فقةساد أبعةاد الحناضةا       مً املْافقني بػدٗ أّ املْة

مًة األضةس   %( 14)اٌ اليطة٘ املحةقٔ٘ة  ّيف املقاب , ف. األضسٖ

اشٌ يف الحةاعةة  األضةةسٖ بةةني  األزدىٔة٘ة جةحقةةس سىل اضةةاع الحةْة

افقني  )أعكةةاَٜا  افقني أّ غةةري املةْة غةةري املحأكةةدًٓ أّ غةةري املةْة

  ٖ كنةةا جظَةةس (. بػةةدٗ علةٙة فقةةساد أبعةةاد الحناضةةا األضةةس

بٔاىاد اجلةدّل ىةطُة بةأٌ املحْضةط ااطةابٕ جلنٔةع فقةساد        

قةةد ( فقةةسٗ 62)األضةةسٖ يف العٔية٘ة الْةئة٘ة  أبعةةاد الحناضةةا
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دزشاد ّباحنسا، معٔةازٖ قةدزِ    5دزش٘ مً  4117بلغخ 

ذني قةةةد ضةةةصلْا يف . دزشةة٘ة 2182 مبعيةةٙة أٌ غالةٔةة٘ة املةعةةْة

سضحصاباجَه علٙ فقةساد أبعةاد الحناضةا األضةسٖ دزشةاد      

 . دزش٘ 4197 – 3137ج اّل ما بني 

 

3

% %%%%%

 122 1452 268 12 362 46 1261 145 4167 625 4463 642 املػازك٘

 122 1452 267 12 263 33 867 126 4162 568 4761 683 الحعاةف

 122 1452 162 15 362 4664 1225 152 4223 613 4362 624 الحْاؾ 

الحقةةةةةةةدٓس 

 ّاالظ او

622 4269 626 4362 141 967 49 364 12 268 1452 122 

االضحقساز 

 الْشداىٕ

776 5365 513 3564 119 862 32 262 12 267 1452 122 

مْاشَةةةة٘ 

الؿةةةعاث 

 دّاألشما

623 4362 629 4262 157 1268 48 363 13 269 1452 122 

 122 1452 162 17 367 54 868 128 3762 536 4963 715 املعاىاٗ

املعةةةةةةةةدل 

العةةةةةةةةةةاو 

 لألبعاد

667 4662 582 4262 145 12 44 361 14 1 1452 122 

 2282= ازٖ دزش٘ ّاعحنسا، املعٔ 4117= املحْضط ااطابٕ جلنٔع فقساد أبعاد الحناضا األضسٖ 

 

مت سشةساٛ  لٔة  سظؿةاٜٕ للعالقةاد بةني املةةحغرياد      

االحنداز املحدزط حنْ األماو, ّذلةا   اضحخداواملطحقل٘ قة  

للحأكةةةةد مةةةةً عةةةةدو ّشةةةةْد مػةةةةكل٘ الةةةة اد، اوتةةةةٕ   

Multicoulinaraty .  ّجظَةةس مػةةكل٘ الةة اد، اوتةةٕ ظٔينةةا

ةةا  كةةةري بةني مةةحغريًٓ مطةحقلني أّ أكرةةس,    ٓكةٌْ ٍيةةاا ازج 

 ٔز ال ميكً معسف٘ جأذري مةحغري مطةحق  مةً جةأذري مطةحق       

(. Bernard, 2000: 632)ررس, بطةت ازجةاةَنا العةالٕ معةا   
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بةةأٌ أعلةةٙ ( 4شةةدّل )ّٓالظةةم مةةً مؿةةةْف٘ االزجةةةا   

ازجةا  بةني مةحغريًٓ مطةحقلني, ٍْة االزجةةا  بةني مةحغريٖ        

ٍّةةرا ٓلكةةد  (. -r  =21539)امةة٘ اعقلةةٔه ّمكةةاٌ اعق 

 .عدو ّشْد مػكل٘ ال اد، اوتٕ بني املحغرياد املطحقل٘

 

 

 

 

 

 

 4شدّل زقه      
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مت جتةٔق ضةع٘ ااذط سظؿةأٜ٘ لالحنةداز املحةدزط    

أذس  11 – 5ّجْقس اجلدّال ذّاد األزقاو . حنْاألماو

اجلةةةيظ, ّالعنةةةس,  )املطةةةحقل٘ يف الدزاضةةة٘   املةةةحغرياد

ّاملطحْٚ الحعلٔنٕ, ّااال٘ العنلٔ٘, ّمكةاٌ اعقامة٘,   

ّاعقلٔه, ّااالة٘ الصّشٔة٘, ّظصةه األضةسٗ, ّدرة       

األضسٗ , ّالحقٔٔه الراجٕ للؿةع٘, ّّشةْد اععاقة٘ يف    

األضسٗ, ّّشْد األمساض املصمية٘ يف األضةسٗ, ّزٜاضة٘    

األضةةةةسٖ  طةةةةت  علةةةةٙ أبعةةةةاد الحناضةةةةا  ( األضةةةةسٗ

) اضةةةةحصاباد األشّاط لتةٔعةةةة٘ العالقةةةةاد يف أضةةةةسٍه  

املػةةةةةازك٘, ّالحعةةةةةاةف, ّالحْاؾةةةةة , ّاالظةةةةة او   

ّالحقدٓس, ّاالضةحقساز الْشةداىٕ, ّمْاشَة٘ الؿةعاث     

 (.ّاألشماد, ّاملعاىاٗ

 

ّاملحعلقة٘  ( 5)جػري الةٔاىةاد الةْازدٗ يف اجلةدّل    

بأٌ  معسفحيا مبةحغرياد اجلةيظ,   ( 2R)مبعام  الحعدٓد 

مً الحةآً % 7ّاعقلٔه, ّالحقٔٔه الراجٕ للؿع٘ ٓةطس 

يف اضةةحصاباد األشّاط لتةٔعةة٘ العالقةةاد يف أضةةسٍه يف   

ّكػةةةةخ الةٔاىةةةاد عةةةً عةةةدو ّشةةةْد  . بعةةةد املػةةةازك٘

عالقةةاد ذاد داللةة٘ سظؿةةأٜ٘ بةةني مةةحغرياد العنةةس,       

كةاٌ اعقامة٘,   ّاملطحْٚ الحعلٔنٕ, ّااال٘ العنلٔ٘, ّم

ّااالةة٘ الصّشٔةة٘, ّظصةةه األضةةسٗ, ّدرةة  األضةةسٗ,   

ّّشْد اععاق٘ يف األضسٗ, ّّشْد األمساض املصمي٘ يف 

األضسٗ, ّزٜاضة٘ األضةسٗ للنةعةْذني مةً شَة٘ ّةةٔعة٘       

العالقاد بني أعكاٛ أضسٍه يف بعةد املػةازك٘ مةً شَة٘     

 .أرسٚ

5

 

B 
S.E 

Beta 

T 

 

 26222 36936 26127 26211 26831 جقٔٔه الؿع٘

 26222 36147- 26288- 26322 16224- (ذكس=  1)  اجليظ

 26223 26993- 26283- 26279 26836- اعقلٔه

Constant 14125 ذابخ     

 2R 2127معام  الحعدٓد 

 

أعةةالِ بةةأٌ   لّاجظَةةس الةٔاىةةاد الةةْازدٗ يف اجلةةد  

ٍياا عالق٘ ادنابٔ٘ ّقعٔة٘ ذاد دالل٘ سظؿأٜ٘ مةا بةني   

 ٕ للؿةةةع٘ ّاضةةةحصاباد األشّاط    مةةةحغري الحقٔةةةٔه الةةةراج

 Beta)لتةٔعةة٘ العالقةةاد يف أضةةسٍه يف  ةةال املػةةازك٘     

=26127  ,t  =36936 ,p  =26222) ّذلا بعد ,

قةةةةط جةةةأذري املةةةحغرياد املطةةةحقل٘ األرةةةسٚ يف معادلةةة٘     
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أٖ, أىةةةُ كلنةةةا شاد الحقٔةةةٔه الةةةراجٕ للؿةةةع٘ . االحنةةةداز

ادنابٔا, شاد اظحنال جطةصٔ  دزشة٘ أعلةٙ علةٙ مقٔةاع      

ٗ ا ّذنحةة  ٍةةرا املةةحغري املسجةةة٘  . ملػةةازك٘ بةةني أفةةساد األضةةس

األّىل بني املحغرياد املطحقل٘, مً ظٔةز أٍنٔحةُ بالحةأذري    

 ٘ كنةةا, جػةةري . علةةٙ بعةةد املػةةازك٘ يف العالقةةاد األضةةسٓ

الةٔاىاد سىل أٌ ٍياا عالق٘ قعٔة٘ ذاد دالل٘ سظؿةأٜ٘  

بةةني اجلةةيظ ّاضةةحصاباد األشّاط  لتةٔعةة٘ العالقةةاد يف  

=  Beta  =-26288 ,t)ٍه يف  ةةةال املػةةةازك٘  أضةةةس

-36147 ,p  =26222 .) أٖ, أٌ األشّاط الةةركْز

أق  اظحناال  مً األشّاط اعىاس يف جطصٔ  دزش٘ أعلٙ 

ّذنحة  ٍةرا املةحغري    . يف مقٔاع املػازك٘ بني أفساد األضسٗ

املسجة٘ الراىٔ٘ بةني املةحغرياد املطةحقل٘, مةً ظٔةز أٍنٔحةُ       

٘  بالحةةةأذري علةةةٙ بعةةة   . د املػةةةازك٘ يف العالقةةةاد األضةةةسٓ

كرلا, جػري الةٔاىاد سىل أٌ ٍيةاا عالقة٘ قةعٔة٘ ذاد    

دالل٘ سظؿأٜ٘ بني مةحغري اعقلةٔه  ّاضةحصاباد األشّاط    

=  Beta)لتةٔعة٘ العالقةةاد يف أضةسٍه يف  ةةال املػةةازك٘   

-26283 ,t  =-26993 ,p  =26223  .) ,ٖأ

نةةةاال  مةةةً  أٌ املةعةةةْذني املقةةةٔنني يف الْضةةةط أقةةة  اظح  

املةعْذني املقٔنني يف الػنال ّاجليْث يف جطصٔ  دزش٘ 

    ٗ ّذنحة   .  أعلٙ  علٙ مقٔاع املػةازك٘ بةني أفةساد األضةس

ٍةةرا املةةحغري املسجةةة٘ االرالرةة٘ بةةني املةةحغرياد املطةةحقل٘, مةةً   

ظٔةةز أٍنٔحةةُ بالحةةأذري علةةٙ بعةةد املػةةازك٘ يف العالقةةاد  

 .األضسٓ٘

 

6

 

B 
S.E 

Beta 

T 

 

 26221 36482- 26297- 26222 26764- اعقلٔه

 - 26275- 26626 16589- ٔ٘ااال٘ الصّاش

21621 

26229 

 26225 21836 26286 26184 21521 جقٔٔه الؿع٘

 21223 31218 21122 21215 21224 العنس

Constant  12189     
2R 2128 

 

بةةأٌ ( 6)جكػةةف الةٔاىةةاد الةةْازدٗ يف اجلةةدّل    

حقٔةةٔه الةةراجٕ  معسفحيةةا مبةةحغرياد العنةةس, ّاعقلةةٔه, ّال 

مةةً الحةةةةآً يف  % 8للؿةةع٘, ّااالةةة٘ الصّشٔةة٘ ٓةطةةةس   

اضحصاباد األشّاط لتةٔع٘ العالقةاد يف أضةسٍه يف بعةد    

ّكػةخ الةٔاىةاد عةً عةدو ّشةْد عالقةاد      . الحعاةف
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ذاد داللةة٘ سظؿةةأٜ٘ بةةني مةةحغرياد اجلةةيظ, ّاملطةةحْٚ  

الحعلٔنةةٕ, ّااالةة٘ العنلٔةة٘, ّمكةةاٌ اعقامةة٘, ّظصةةه 

األضةسٗ, ّّشةْد اععاقة٘ يف األضةسٗ,     األضسٗ, ّدر  

ّّشةةْد األمةةساض املصميةة٘ يف األضةةسٗ, ّزٜاضةة٘ األضةةسٗ 

للنةعةةْذني مةةً شَةة٘ ّةةٔعةة٘ العالقةةاد بةةني أعكةةاٛ       

 .أضسٍه يف بعد الحعاةف مً شَ٘ أرسٚ

جػةةةةري الةٔاىةةةةاد سىل أٌ ٍيةةةةاا عالقةةةة٘ ادنابٔةةةة٘   

ّقةةةةعٔة٘ ذاد داللةةةة٘ سظؿةةةةأٜ٘ بةةةةني مةةةةحغري العنةةةةس    

ّاضةةحصاباد األشّاط  لتةٔعةة٘ العالقةةاد يف أضةةسٍه يف    

=  Beta  =21122 ,t  =31218 ,p) ةةةال الحعةةةاةف 

أٖ, أىةةةُ كلنةةةا شاد العنةةةس, شاد اظحنةةةال    ( .  21223

قةاد  جطصٔ  دزش٘ أعلٙ  علةٙ مقٔةاع الحعةاةف للعال   

ّذنح  ٍةرا املةحغري املسجةة٘ األّىل بةني املةحغرياد      . األضسٓ٘

املطحقل٘, مً ظٔز أٍنٔحةُ بالحةأذري علةٙ بعةد الحعةاةف      

أٌ ٍيةاا  كرلا, جػري الةٔاىةاد بة  . يف العالقاد األضسٓ٘

عالق٘ قعٔة٘ ذاد دالل٘ سظؿةأٜ٘ بةني مةحغريٖ اعقلةٔه     

ّاضةةةحصاباد األشّاط لتةٔعةةة٘ العالقةةةاد يف أضةةةسٍه يف 

 -=  Beta  =- 21297 ,t)ال الحعةةةةةةةةةاةف  ةةةةةةةةة

31482 ,p  =26221 .) أٖ, أٌ املةعْذني املقٔنني يف

سقلةةٔه  الْضةةط أقةة  اظحنالٔةة٘ مةةً املقةةٔنني يف سقلٔنةةٕ      

الػةةنال ّ اجليةةْث يف جطةةصٔ  دزشةة٘ أعلةةٙ يف مقٔةةاع  

  ٘ ّذنحة  ٍةةرا املةحغري املسجةةة٘   . الحْاؾة  للعالقةاد األضةةسٓ

, مةً ظٔةز أٍنٔحةُ بالحةأذري     الراىٔ٘ بني املحغرياد املطحقل٘

 .علٙ بعد الحعاةف يف العالقاد األضسٓ٘

ّجْقس الةٔاىةاد الةْازدٗ يف اجلةدّل أعةالِ سىل      

أٌ ٍياا عالق٘ ادنابٔ٘ ّقعٔة٘ بني محغري الحقٔةٔه الةراجٕ   

للؿةةةع٘ ّاضةةةحصاباد األشّاط  لتةٔعةةة٘ العالقةةةةاد يف    

=  Beta  =21286 ,t  =21836 ,p)أضةةةةةةةةةةةةةةةةةةسٍه 

كلنةا شاد الحقٔةٔه الةراجٕ للؿةع٘,      أٖ, اىُ( . 21225

شاد اظحنال جطصٔ  دزش٘ أعلٙ علٙ مقٔةاع الحعةاةف   

ّذنح  ٍةرا املةحغري املسجةة٘ الرالرة٘ بةني      . للعالقاد األضسٓ٘

املحغرياد املطحقل٘, مً ظٔةز أٍنٔحةُ بالحةأذري علةٙ بعةد      

  ٘ باعقةةاف٘ سىل ذلةةا,  . الحعةةاةف يف العالقةةاد األضةةسٓ

عالقةة٘ قةةعٔة٘ ذاد داللةة٘   جػةةري الةٔاىةةاد سىل أٌ ٍيةةاا 

سظؿأٜ٘ بني محغري ااال٘ الصّشٔة٘ ّاضةحصاباد األشّاط   

=  Beta)لتةٔع٘ العالقاد يف أضةسٍه يف  ةال الحعةاةف    

- 21275 ,t  =- 21621 ,p  =26229 . )

أٖ, أٌ املةعةةةْذني املحةةةصّشني أقةةة  اظحنةةةاال  مةةةً غةةةري  

يف جطةصٔ  دزشة٘ أعلةٙ    ( متلقني ّاألزامة  )املحصّشني 

٘  علٙ  ّذنحة  ٍةرا   .  مقٔاع الحعاةف للعالقةاد األضةسٓ

املحغري املسجة٘ السابعة٘ بةني املةحغرياد املطةحقل٘, مةً ظٔةز       

 . أٍنٔحُ بالحأذري علٙ بعد الحعاةف يف العالقاد األضسٓ٘

بةةأٌ ( 6)جكػةةف الةٔاىةةاد الةةْازدٗ يف اجلةةدّل    

معسفحيةةا مبةةحغرياد العنةةس, ّاعقلةةٔه, ّالحقٔةةٔه الةةراجٕ   

مةةً الحةةةةآً يف  % 8ّااالةةة٘ الصّشٔةة٘ ٓةطةةةس   للؿةةع٘, 

اضحصاباد األشّاط لتةٔع٘ العالقةاد يف أضةسٍه يف بعةد    

ّكػةخ الةٔاىةاد عةً عةدو ّشةْد عالقةاد      . الحعاةف

ذاد داللةة٘ سظؿةةأٜ٘ بةةني مةةحغرياد اجلةةيظ, ّاملطةةحْٚ  

الحعلٔنةةٕ, ّااالةة٘ العنلٔةة٘, ّمكةةاٌ اعقامةة٘, ّظصةةه 
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قة٘ يف األضةسٗ,   األضسٗ, ّدر  األضةسٗ, ّّشةْد اععا  

ّّشةةْد األمةةساض املصميةة٘ يف األضةةسٗ, ّزٜاضةة٘ األضةةسٗ 

للنةعةةْذني مةةً شَةة٘ ّةةٔعةة٘ العالقةةاد بةةني أعكةةاٛ       

 .أضسٍه يف بعد الحعاةف مً شَ٘ أرسٚ
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 26222 36928- 26129- 26278 16285- اعقلٔه

 26222 31292   26284  26212 26649  جقٔٔه الؿع٘

 - 21267 - 26382 21922- اجليظ

21422 

26216 

Constant  13,29     
2R 2128 

 

بةأٌ ٍيةاا   ( 7) زقةه  ٓالظم مً بٔاىةاد اجلةدّل  

عالق٘ قعٔة٘ ذاد دالل٘ سظؿةأٜ٘ بةني مةحغريٖ اعقلةٔه     

ّاضةةةحصاباد األشّاط لتةٔعةةة٘ العالقةةةاد يف أضةةةسٍه يف 

-=  Beta  =-26129 ,t) ةةةةةةةةةةال الحْاؾةةةةةةةةةة  

36928 ,p  =26222 .)ني يف أٖ, أٌ املةعْذني املقٔن

سقلةةٔه  الْضةةط أقةة  اظحنالٔةة٘ مةةً املقةةٔنني يف سقلٔنةةٕ      

الػةةنال ّ اجليةةْث يف جطةةصٔ  دزشةة٘ أعلةةٙ يف مقٔةةاع  

  ٘ ّذنحة  ٍةةرا املةحغري املسجةةة٘   . الحْاؾة  للعالقةاد األضةةسٓ

األّىل بني املحغرياد املطحقل٘, مً ظٔةز أٍنٔحةُ بالحةأذري    

    ٘ كنةا, جػةري    . علٙ بعةد الحْاؾة  يف العالقةاد األضةسٓ

اىاد سىل أٌ ٍياا عالق٘ ادنابٔة٘ ّقةعٔة٘ ذاد داللة٘    الةٔ

سظؿأٜ٘ بني محغري الحقٔٔه الراجٕ للؿع٘   ّاضةحصاباد  

األشّاط  لتةٔع٘ العالقاد يف أضةسٍه يف  ةال الحْاؾة     

(Beta  =26284 ,t  =36292 ,p  =26222 .) ٖا

كلنا شاد الحقٔٔه الراجٕ للؿع٘ ادنابٔةا, شاد اظحنةال    اىُ

علةةٙ يف مقٔةةاع الحْاؾةة  للعالقةةاد    جطةةصٔ  دزشةة٘ أ 

ّذنحة  ٍةرا املةحغري املسجةة٘ الراىٔة٘ بةني املةحغرياد        . األضسٓ٘

املطحقل٘, مً ظٔز أٍنٔحُ بالحأذري علٙ بعد الحْاؾ  يف 

  ٘ أرةةريا , جػةري الةٔاىةاد سىل أٌ ٍيةةاا   . العالقةاد األضةسٓ

عالقةة٘ قةةعٔة٘ ذاد داللةة٘ سظؿةةأٜ٘ بةةني مةةحغري اجلةةيظ   

تةٔعةةة٘ العالقةةةاد يف أضةةةسٍه يف ّاضةةةحصاباد األشّاط ل

-=  Beta  =-26267 ,t) ةةةةةةةةةةال الحْاؾةةةةةةةةةة  

26422 ,p  =26216)   . أٖ, أٌ األشّاط الةةةةةةةركْز

أق  اظحناال  مً األشّاط اعىاس يف جطصٔ  دزش٘ أعلٙ  

   ٘ ّذنحةة  ٍةةرا   .يف مقٔةةاع الحْاؾةة  للعالقةةاد األضةةسٓ

املحغري املسجةة٘ الرالرة٘ بةني املةحغرياد املطةحقل٘, مةً ظٔةز        
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 .ٍنٔحُ بالحأذري علٙ بعد الحْاؾ  يف العالقاد األضسٓ٘أ

 

بةةةأٌ ( 8)جْقةةةس الةٔاىةةةاد الةةةْازدٗ يف اجلةةةدّل 

معسفحيا مبةحغرياد اجلةيظ, ّاعقلةٔه, ّااالة٘ الصّشٔة٘      

مةةةً الحةةةةآً يف اضةةةحصاباد األشّاط لتةٔعةةة٘ % 9ٓةطةةةس 

 ّكػةخ. العالقاد يف أضسٍه يف بعد الحقدٓس ّاعظ او

الةٔاىاد عً عدو ّشةْد عالقةاد ذاد داللة٘ سظؿةأٜ٘     

بةةةني مةةةحغرياد العنةةةس, ّاملطةةةحْٚ الحعلٔنةةةٕ, ّااالةةة٘ 

العنلٔةة٘, ّمكةةاٌ اعقامةة٘, ّدرةة  األضةةسٗ, ّظصةةه     

األضسٗ, ّّشْد اععاق٘ يف األضسٗ, ّّشْد األمساض 

املصميةة٘ يف األضةةسٗ, ّزٜاضةة٘ األضةةسٗ, ّالحقٔةةٔه الةةراجٕ   

 ّ ةةٔعةةة٘ العالقةةةاد يف للؿةةةع٘ للنةعةةةْذني مةةةً شَةةة٘ 

 .أضسٍه يف بعد الحقدٓس ّاعظ او مً شَ٘ أرسٚ
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 26222 46295- 26114- 26259 16262- اعقلٔه-1

 - 21267 - 26692 11682 - ااال٘ الصّاشٔ٘-2

21437 

2.215 

 - 21276 - 26362 21972- اجليظ-3

21695 

2.227 

Constant  11122     
2R 2129      

 

سىل أٌ ٍيةةاا عالقةة٘  ( 8)بٔاىةةاد اجلةةدّل   جػةةري

قةةةةعٔة٘ ذاد داللةةةة٘ سظؿةةةةأٜ٘ بةةةةني مةةةةحغري اعقلةةةةٔه    

ّاضةةةحصاباد األشّاط لتةٔعةةة٘ العالقةةةاد يف أضةةةسٍه يف 

-=  Beta  =-26114 ,t) ال الحقدٓس ّاالظة او  

46295 ,p  =26222 .) أٖ, أٌ املةعْذني املقٔنني يف

املقةةٔنني يف سقلةةٔه  الْضةةط أقةة  اظحنالٔةة٘ مةةً املةعةةْذني 

اقلٔنةةٕ الػةةنال ّاجليةةْث يف جطةةصٔ  دزشةة٘ أعلةةٙ يف    

 ٘ ّذنحةة  . مقٔةةاع الحقةةدٓس ّاالظةة او للعالقةةاد األضةةسٓ

ٍةةرا املةةحغري املسجةةة٘ األّىل بةةني املةةحغرياد املطةةحقل٘, مةةً    

ظٔةةز أٍنٔحةةُ بالحةةأذري علةةٙ بعةةد الحقةةدٓس ّاعظةة او يف    

 .العالقاد األضسٓ٘

عالقة٘ قةعٔة٘   كنا, جظَس الةٔاىاد سىل أٌ ٍيةاا  

ذاد داللةةة٘ سظؿةةةأٜ٘ بةةةني مةةةحغري اجلةةةيظ ّاضةةةحصاباد 

األشّاط لتةٔعةة٘ العالقةةاد يف أضةةسٍه يف  ةةال الحقةةدٓس    



22122121431 223

 Beta  =-26276 ,t  =-26695 ,p)ّاالظةةة او 

أٖ, أٌ األشّاط الةةةركْز أقةةة  اظحنةةةاال  (. . 26227= 

مً األشّاط اعىاس يف جطةصٔ  دزشة٘ أعلةٙ يف مقٔةاع     

ّذنح  ٍرا املحغري .  للعالقاد األضسٓ٘الحقدٓس ّاالظ او 

املسجة٘ الراىٔ٘ بةني املةحغرياد املطةحقل٘, مةً ظٔةز أٍنٔحةُ       

بالحةةةأذري علةةةٙ بعةةةد الحقةةةدٓس ّاعظةةة او يف العالقةةةاد     

 .األضسٓ٘

كةةةرلا, جػةةةري الةٔاىةةةاد سىل أٌ ٍيةةةاا عالقةةة٘    

قةةعٔة٘ ذاد داللةة٘ سظؿةةأٜ٘ بةةني مةةحغري ااالةة٘ الصّشٔةة٘ 

عةةة٘ العالقةةةاد يف أضةةةسٍه يف ّاضةةةحصاباد األشّاط لتةٔ

-=  Beta  =-26267 ,t) ال الحقدٓس ّاالظة او  

26437 ,p  =26215 .) أٖ, أٌ املةعةةْذني املحةةصّشني

يف ( املتلقةني ّاألزامة   )أق  اظحناال  مً غري املحةصّشني  

جطةةةصٔ  دزشةةة٘ أعلةةةٙ  يف مقٔةةةاع الحقةةةدٓس ّاالظةةة او 

لرالرة٘ بةني   ّذنح  ٍةرا املةحغري املسجةة٘ ا   . للعالقاد األضسٓ٘

املحغرياد املطحقل٘, مً ظٔةز أٍنٔحةُ بالحةأذري علةٙ بعةد      

 .الحقدٓس ّاعظ او يف العالقاد األضسٓ٘

بةةةأٌ ( 9)جػةةةري الةٔاىةةةاد الةةةْازدٗ يف اجلةةةدّل    

معسفحيةةا مبةةحغرياد العنةةس, ّااالةة٘ الصّشٔةة٘, ّالحقٔةةٔه   

مةةً الحةةةآً يف اضةةةحصاباد   % 8الةةراجٕ للؿةةع٘ ٓةطةةةس   

شّاط لتةٔع٘ العالقةاد يف أضةسٍه يف بعةد اعضةحقساز     األ

ّكػةخ الةٔاىاد عةً عةدو ّشةْد عالقةاد     . الْشداىٕ

ذاد داللةة٘ سظؿةةأٜ٘ بةةني مةةحغرياد اجلةةيظ, ّاملطةةحْٚ  

الحعلٔنٕ, ّااال٘ العنلٔ٘, ّمكاٌ اعقام٘, ّاعقلٔه, 

ّظصةةةه األضةةةسٗ, ّالقةةةاٜه بسٜاضةةة٘ األضةةةسٗ, ّدرةةة   

األضسٗ, ّّشْد األمساض األضسٗ, ّّشْد اععاق٘ يف 

املصمي٘ يف األضسٗ مً شَ٘ ّةةٔع٘ العالقاد بةني أعكةاٛ   

 أضسٍه يف بعد اعضحقساز الْشداىٕ مً شَ٘ أرسٚ
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ذاد داللةةة٘ سظؿةةةأٜ٘ بةةةني مةةةحغري العنةةةس ّاضةةةحصاباد   جػري الةٔاىاد سىل أٌ ٍياا عالق٘ ادنابٔ٘ ّقعٔة٘ 



224

األشّاط  لتةٔع٘ العالقاد يف أضسٍه يف  ال االضةحقساز  

=  Beta  =21132 ,t  =41422 ,p)الْشةةةةةةةةةةةةةداىٕ 

س األشّاط, شاد أٖ, اىةةةةةُ كلنةةةةةا شاد عنةةةةة  (. 21222

اظحنةةةال جطةةةصٔ  دزشةةة٘ أعلةةةٙ يف مقٔةةةاع االضةةةحقساز  

 ٘ ّذنحة  ٍةرا املةحغري املسجةة٘     . الْشداىٕ للعالقاد األضةسٓ

األّىل بني املحغرياد املطحقل٘, مً ظٔةز أٍنٔحةُ بالحةأذري    

 ٘ .  علةةٙ بعةةد اعضةةحقساز الْشةةداىٕ يف العالقةةاد األضةةسٓ

عٔة٘ ذاد ّجػري الةٔاىاد سىل أٌ ٍياا عالق٘ ادنابٔ٘ ّقة 

داللةةة٘ سظؿةةةأٜ٘ بةةةني مةةةحغري الحقٔةةةٔه الةةةراجٕ للؿةةةع٘     

ّاضةةةحصاباد األشّاط لتةٔعةةة٘ العالقةةةاد يف أضةةةسٍه يف 

=  Beta  =21116 ,t) ةةةةةال االضةةةةةحقساز الْشةةةةةداىٕ 

31893 ,p  =21222 .)   أٖ, اىةةةُ كلنةةةا شاد الحقٔةةةٔه

الراجٕ للؿع٘ ادنابٔا, شاد اظحنال جطصٔ  دزش٘ أعلةٙ  

. الْشةةةداىٕ للعالقةةةاد األضةةةسٓ٘يف مقٔةةةاع االضةةةحقساز 

ّذنح  ٍرا املحغري املسجةة٘ الراىٔة٘ بةني املةحغرياد املطةحقل٘,      

مً ظٔز أٍنٔحُ بالحأذري علٙ بعةد اعضةحقساز الْشةداىٕ    

 .يف العالقاد األضسٓ٘

بةةةأٌ ٍيةةةاا عالقةةة٘ ( 9)جظَةةةس بٔاىةةةاد اجلةةةدّل 

قعٔة٘ ذاد دالل٘ سظؿأٜ٘ ما  بني محغري ااال٘ الصّشٔ٘ 

األشّاط لتةٔعةةة٘ العالقةةةاد يف أضةةةسٍه يف  ّاضةةةحصاباد

=  Beta  =- 21115 ,t) ةةال االضةةحقساز الْشةةداىٕ 

- 41131 ,p  =21222 .)  أٖ, أٌ املةعةةةةةةةةةةةةةْذني

املحصّشني أقة  اظحنالٔة٘ مةً غةري املحةصّشني يف جطةصٔ        

دزش٘ أعلٙ يف مقٔةاع االضةحقساز الْشةداىٕ للعالقةاد     

رة٘ بةني املةحغرياد    ّذنحة  ٍةرا املةحغري املسجةة٘ الرال    . األضسٓ٘

املطحقل٘, مً ظٔز أٍنٔحُ بالحأذري علةٙ بعةد اعضةحقساز    

 . الْشداىٕ يف العالقاد األضسٓ٘

بةةةأٌ ( 12)جػةةةري الةٔاىةةةاد الةةةْازدٗ يف اجلةةةدّل 

معسفحيا مبحغرياد ااال٘ الصّشٔ٘ ّالحقٔٔه الراجٕ للؿع٘ 

ّاط لتةٔعةة٘ مةةً الحةةآً يف اضةةحصاباد األش % 715ٓةطةس  

العالقةةةةةاد يف أضةةةةةسٍه يف بعةةةةةد مْاشَةةةةة٘ الؿةةةةةعاث  

ّكػةخ الةٔاىاد عً عةدو ّشةْد عالقةاد    . ّاألشماد

ذاد داللةة٘ سظؿةةأٜ٘ بةةني مةةحغرياد اجلةةيظ, ّالعنةةس,    

ّاملطةةةحْٚ الحعلٔنةةةٕ, ّاعقلةةةٔه, ّااالةةة٘ العنلٔةةة٘,    

ّمكةةاٌ اعقامةة٘, ّدرةة  األضةةسٗ, ّّشةةْد اععاقةة٘ يف  

مية٘ يف األضةسٗ, ّزٜاضة٘    األضسٗ, ّّشْد األمساض املص

األضسٗ, ّظصه األضةسٗ للنةعةْذني ّةةٔعة٘ العالقةاد     

 .بني أعكاٛ أضسٍه يف بعد مْاشَ٘ الؿعاث ّاألشماد
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سىل أٌ ٍيةةاا عالقةة٘ ادنابٔةة٘ ذاد   جػةةري الةٔاىةةاد 

داللةةة٘ سظؿةةةأٜ٘ بةةةني مةةةحغري الحقٔةةةٔه الةةةراجٕ للؿةةةع٘    

ّاضةةةحصاباد األشّاط لتةٔعةةة٘ العالقةةةاد يف أضةةةسٍه يف 

 Beta  =21123 ,t) ال مْاشَ٘ الؿةعاث ّاألشمةاد   

 =31428 ,p = 21221 ) .   أٖ, اىُ كلنةا شاد الحقٔةٔه

٘ أعلةٙ  الراجٕ للؿع٘ ادنابٔا, شاد اظحنال جطصٔ  دزش

يف مقٔةةةاع مْاشَةةة٘ الؿةةةعاث ّاألشمةةةاد للعالقةةةاد    

ّذنح  ٍةرا املةحغري املسجةة٘ األّىل بةني املةحغرياد      . األضسٓ٘

املطحقل٘, مً ظٔز أٍنٔحُ بالحأذري علةٙ بعةد اعضةحقساز    

 .الْشداىٕ يف العالقاد األضسٓ٘

سىل ( 12)جكػةةف الةٔاىةةاد الةةْازدٗ يف اجلةةدّل  

   ٘ سظؿةأٜ٘ بةني مةحغري     أٌ ٍياا عالقة٘ قةعٔة٘ ذاد داللة

ااال٘ الصّشٔ٘ ّاضحصاباد األشّاط لتةٔع٘ العالقاد يف 

=  Beta)أضةةسٍه يف  ةةال مْاشَةة٘ الؿةةعاث ّاألشمةةاد  

-26286 ,t  =-36282 ,p  =26222.) ,ٖأ

أٌ املةعْذني املحصّشني أقة  اظحنةاال  مةً املةعةْذني غةري      

يف جطةصٔ  دزشة٘ أعلةٙ    ( املتلقني ّاألزامة  )املحصّشني 

مقٔةةةاع مْاشَةةة٘ الؿةةةعاث ّاألشمةةةاد للعالقةةةاد    يف 

ّذنحة  ٍةرا املةحغري املسجةة٘ الراىٔة٘ بةني املةحغرياد        . األضسٓ٘

املطحقل٘, مً ظٔز أٍنٔحُ بالحأذري علةٙ بعةد اعضةحقساز    

 .الْشداىٕ يف العالقاد األضسٓ٘

  

( 11)ٓالظةةم مةةً الةٔاىةةاد الةةْازدٗ يف اجلةةدّل  

 ّ مةةً % 8اعقلةةٔه ٓةطةةس بةةأٌ معسفحيةةا مبةةحغرياد اجلةةيظ 

الحةةةةةآً يف اضةةةةحصاباد األشّاط لتةٔعةةةة٘ العالقةةةةاد يف 

  ٗ ّكػةةةخ الةٔاىةةاد عةةً عةةدو    . أضةةسٍه يف بعةةد املعاىةةا

ّشةةةْد عالقةةةاد ذاد داللةةة٘ سظؿةةةأٜ٘ بةةةني مةةةحغرياد   

العنةس, ّاملطةحْٚ الحعلٔنةةٕ, ّااالة٘ الصّشٔة٘ ّااالةة٘     

العنلٔةة٘, ّمكةةاٌ اعقامةة٘, ّدرةة  األضةةسٗ, ّّشةةْد     

األضةةةةسٗ, ّّشةةةةْد األمةةةةساض املصميةةةة٘ يف  اععاقةةةة٘ يف

األضسٗ, ّزٜاضة٘ األضةسٗ, ّظصةه األضةسٗ للنةعةْذني      

 .ّةةٔع٘ العالقاد بني أعكاٛ أضسٍه يف بعد املعاىاٗ
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سىل أٌ ٍيةاا عالقة٘   ( 11)ري بٔاىةاد اجلةدّل   جػ

قةةةعٔة٘ ذاد داللةةة٘ سظؿةةةأٜ٘ مةةةا بةةةني مةةةحغري اجلةةةيظ   

ّاضحصاباد األشّاط ظةْل ةةٔعة٘ العالقةاد يف أضةسٍه     

-=  Beta  =-26291 ,t)يف  ةةةةةةةةةال املعاىةةةةةةةةةاٗ  

36222 ,p  =26221 .)  أٖ, أٌ األشّاط الركْز أق

ٙ يف اظحنالٔ٘ مً األشّاط اعىاس يف جطصٔ  دزشة٘ أعلة  

 ٘ ّذنحةة  ٍةةرا املةةحغري  . مقٔةةاع املعاىةةاٗ للعالقةةاد األضةةسٓ

املسجة٘ األّىل بني املحغرياد املطةحقل٘, مةً ظٔةز أٍنٔحةُ     

 .بالحأذري علٙ بعد املعاىاٗ يف العالقاد األضسٓ٘

كنةةا, أٌ ٍيةةاا عالقةة٘ قةةعٔة٘ مةةا بةةني مةةحغريٖ    

اعقلٔه ّاضحصاباد األشّاط لدزش٘ املعاىاٗ يف العالقاد 

=  Beta  =-26276 ,t  =-26729 ,p)األضةةسٓ٘ 

أٖ, أٌ املةعْذني املقةٔنني يف سقلةٔه  الْضةط    (. 26226

أق  اظحنالٔ٘ مةً املةعةْذني املقةٔنني يف اقلٔنةٕ الػةنال      

ّاجليةةْث يف جطةةصٔ  دزشةة٘ أعلةةٙ يف مقٔةةاع املعاىةةاٗ      

ّذنح  ٍةرا املةحغري املسجةة٘ الراىٔة٘ بةني      . للعالقاد األضسٓ٘

ً ظٔةز أٍنٔحةُ بالحةأذري علةٙ بعةد      املحغرياد املطحقل٘, م

 .املعاىاٗ يف العالقاد األضسٓ٘

 

جيتلةةق ٍةةرِ الدزاضةة٘ مةةً ىظسٓةة٘ أىطةةاا األضةةسٗ  

ّميظةْز راضةةا األضةةسٗ ّقْجَةةا ّاللةةراٌ ٓسكةةصاٌ علةةٙ  

دزاض٘ ؾةاد األضس املحناضك٘ مً رالل معسفة٘ ةةٔعة٘   

ّقةد كػةةخ ىحةاٜض الدزاضة٘ عةً      . فسادٍاالعالقاد بني أ

. أضةةس محناضةةك٘  -بػةةك  عةةاو-أٌ األضةس األزدىٔةة٘  

ّجحةق ٍرِ اليحٔص٘ مع ما جْؾلخ سلُٔ بع  الدزاضاد 

العاملٔةة٘ ظةةْل ميظةةْز األضةةس املحناضةةك٘ الةةرٖ ٓػةةري سىل  

جػابُ ؾةاد ّرؿاٜـ األضس املحناضةك٘ بغة  اليظةس    

 املػةةازك٘ عةةً ارةةحال، الرقافةةاد , ّخباؾةة٘ املحعلقةة٘ يف

بني أفةساد األضةسٗ, ّالحعةاةف فٔنةا بٔةيَه, ّالحْاؾة        

بةةةني أفةةةساد األضةةةسٗ, ّالحقةةةدٓس ّاالظةةة او املحةةةةادل,     

ّاملػازك٘ الْشداىٔ٘ بني أعكاٛ األضسٗ, ّالقةدزٗ علةٙ   

سدازٗ املػكالد ّالؿةعاث ّاألشمةاد, ّالحغلةت علةٙ     

 ;Stinnet & DeFrain, 1985)أّشةةُ املعاىةةاٗ يف األضةةسٗ 

Strong & Devault, 1995; DeFrain, 1999; DeFrain & 

Olson, 2004 .)  كنةةا, اىطةةصنخ ىحةاٜض الدزاضةة٘ مةةع مةةا

جْؾلخ سلُٔ دزاض٘ كة  مةً الةٔلةٕ ّبسّاىةٕ يف ضةلتي٘      

ّجلكةةد ىحةةاٜض  (. Al-Beely & Barwani, 2004)عنةةاٌ 

الدزاضةة٘ ٍةةرِ علةةٙ أٍنٔةة٘ األضةةسٗ األزدىٔةة٘ كنلضطةة٘    

بالقةدزٗ علةٙ الحعامة     اشحناعٔ٘ محناضك٘ ّقْٓ٘ جحنحةع  

مةةةع الةةةحغرياد الطةةةسٓع٘ اليااةةة٘ عةةةً ٍٔنيةةة٘ العْملةةة٘       

ّالرقافٔ٘, ّاععالمٔة٘ مةً   االقحؿادٓ٘, ّاالشحناعٔ٘, 

رالل عنلٔ٘ الحْاشٌ ما بني االىدماط الكام  يف األضةسٗ  

كنا جػةري ىحةاٜض الدزاضة٘ سىل أٌ    . ّالحعل  مً الحصاماجَا

للنْاشىةةة٘ بةةةني  غالةٔةةة٘ األضةةةس األزدىٔةةة٘ جحنحةةةع باملسّىةةة٘

اىةؿال أعكاَٜا كأفساد ّازجةاةَه باألضسٗ كيطق  ممةا  
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ٓطةةنس ألعكةةاَٜا يف جتةةْٓس اضةةحقاللٔحَه عةةً األضةةسٗ    

ّميكةةةً جةطةةةري ٍةةةرا . ّالحْاؾةةة  معَةةةا بػةةةك  ادنةةةابٕ

الحناضةةةةا لألضةةةةسٗ األزدىٔةةةة٘ بقةةةةْٗ املةةةةرياس العسبةةةةٕ  

ّاعضةةالمٕ عةةً األضةةسٗ ّاملحنرةة  يف امليظْمةة٘ القٔنٔةة٘    

يف جػةةكٔلَا ّاةةط العالقةةاد بةةني أعكةةاَٜا  ّاألرالقٔةة٘ 

ّاعلحصاماد امل جة٘ علَٔا علٙ السغه مً مةً جغةري اةط    

األضةةةسٗ, ّأدّاز اليةةةْأ االشحنةةةاعٕ, ّرةةةسّط املةةةسأٗ  

ّعلٙ السغه مً راضا غالةٔ٘ األضس األزدىٔ٘, . للعن 

جؿةةيف بأىَةةا %( 14)سال أٌ ٍيةةاا ىطةةة٘ ال ٓطةةحَاٌ بَةةا 

ٗ أعكةةةاَٜا علةةةٙ ررةةة  أضةةةس غةةةري محْاشىةةة٘ لعةةةدو قةةةدز

االلحصامةةاد األضةةسٓ٘ املحعلقةة٘ باملػةةازك٘, ّالحعةةاةف,    

ّالحْاؾةةةةةة , ّالحقةةةةةةدٓس ّاالظةةةةةة او, ّاملػةةةةةةازك٘    

الْشداىٔةةة٘, ّالقةةةدزٗ علةةةٙ سدازٗ األشمةةةاد ّمْاشَةةة٘  

لةةرلا, فةةاٌ ٍةةرا املْقةةْأ ٓطةةحدعٕ قةةسّزٗ   . املعاىةةاٗ

الحدر  املةاغس ّغري املةاغس مً اجملحنع ّملضطاجُ ذاد 

٘ للعةةةد مةةً جصآةةةد عةةةدو جةةْاشٌ بعةةة  األضةةةس   العالقةة 

األزدىٔ٘ ملا لُ مً ىحاٜض ضلةٔ٘ علٙ أفساد األضةسٗ بػةك    

ّقد جأرةر ٍةرِ الحةدرالد    . راف ّاجملحنع بػك  عاو

أغةةةةةكال محعةةةةةددٗ كالحْعٔةةةةة٘, ّسشةةةةةساٛ الةعةةةةةْس     

ّالدزاضاد, ّؾةٔاغ٘ ضٔاضةاد اشحناعٔة٘ ةةددٗ ذاد     

 .عالق٘ باألضسٗ ّراضكَا

, ٍةة  لحلةةف اضةةةحصاباد   ّالطةةلال املَةةه ٍيةةةا  

األشّاط يف العٔيةةة٘ الْةئةةة٘ ألبعةةةاد الحناضةةةا األضةةةسٖ 

بةةةارحال، رؿاٜؿةةةَه الدميْغسافٔةةة٘, ّاالشحناعٔةةة٘, 

ّاالقحؿادٓ٘؟ رخ اعشاب٘ عً ٍرا الحطاؤل عً ةسٓةق  

جتةٔةةق اعحنةةداز املحةةدزط حنةةْ األمةةاو يف  لٔةة  بٔاىةةاد     

 الدزاضةة٘ مةةً رةةالل  دٓةةد اذةةس املةةحغرياد املطةةحقل٘ يف      

اضةةحصاباد املةعةةْذني مةةً األشّاط يف أبعةةاد الحناضةةا     

ّكػةةخ ىحةاٜض  لٔة  الةٔاىةاد ّشةْد      . األضسٖ الطةع٘

عالقاد ذاد دالل٘ سظؿأٜ٘ مةا بةني مةحغرياد اجلةيظ,     

ّالعنس, ّااال٘ الصّشٔة٘, ّاعقلةٔه, ّالحقٔةٔه الةراجٕ     

للؿع٘ مةً شَة٘ ّبعة  أبعةاد الحناضةا األضةسٖ مةً        

 ٚ ىحةةاٜض الحعلٔةة  عةةدو    كةةرلا, أئَةةسد . شَةة٘ أرةةس

ّشْد عالق٘ ذاد دالل٘ اظؿأٜ٘ ما بني مةحغرياد درة    

األضسٗ, ّاملطحْٚ الحعلٔنٕ, ّااال٘ العنلٔة٘, ّمكةاٌ   

اعقامةة٘, ّظصةةه األضةةسٗ, ّزٜاضةة٘ األضةةسٗ, ّّشةةْد   

اععاق٘ يف األضسٗ, ّّشْد األمساض املصمي٘ يف األضةسٗ  

ّاضةةةحصاباد املةعةةةْذني علةةةٙ مجٔةةةع أبعةةةاد الحناضةةةا 

أٖ, أٌ املةعةةةْذني مةةةً األشّاط . ضةةةسٖ يف الدزاضةةة٘األ

ٓحػابٌَْ يف دزش٘ راضا أضسٍه يف مجٔع أبعادِ علةٙ  

 ٗ ّجحةةق بعة     .السغه مً ارحال، رؿاٜؿَه املةركْز

 .Orthner et al)ٍرِ اليحاٜض مع ما جْؾةلخ سلٔةُ دزاضة٘    

بةةأٌ ٍيةةاا جػةةابَا بةةني األضةةس بغةة  اليظةةس عةةً    ( 2003

. ه االشحنةةاعٕ ّالعالقةةادفٝةةاد درلةةَا يف  ةةال الةةدع 

كنا, جيطصه ىحاٜض الدزاض٘ مع ما جْؾلخ سلٔةُ دزاضة٘   

 بةأٌ ٍيةاا   (AL_Beely & Al_Barwani, 2004)كة  مةً   

جػةةابَا بةةني األضةةس العناىٔةة٘ يف دزشةة٘ قْجَةةا ّراضةةكَا    

  .بغ  اليظس عً فٝاد درلَا

مً شَ٘ أرسٚ, كػةةخ ىحةاٜض الدزاضة٘ ّشةْد     

مةةحغري اجلةةيظ ّأبعةةاد  عالقةة٘ ذاد داللةة٘ سظؿةةأٜ٘ بةةني   
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الحناضةةا األضةةسٖ يف  ةةاالد املػةةازك٘, ّالحْاؾةة ,   

ّميكةةً . ّالحقةةدٓس ّاعظةة او, ّاملعاىةةاٗ لؿةةا  اعىةةاس 

جةطري ٍرِ العالق٘ االظؿأٜ٘ بني املحغريًٓ بةأٌ األشّاط  

اعىاس أكرس ازجةاةا ّالحؿاقا بقكآا األضسٗ مقازىة٘ مةع   

الشحناعٔ٘ لإلىاس األشّاط الركْز بطةت اتٔ٘ الحيػٝ٘ ا

يف اجملحنةع األزدىةٕ ظٔةةز ٓةحه  نٔةة  اعىةاس مطةةلّلٔ٘     

كةريٗ يف سدازٗ امليةصل ّخباؾة٘ يف  ةال العيآة٘ باألةةةال      

ّزعآحَه ّاالٍحناو بالصّط الةركس ّزعآحةُ ّالحكةعٔ٘    

يف ضةةةةٔ  راضةةةا األضةةةسٗ ّجسابتَةةةا ّاحملافظةةة٘ علةةةٙ    

 . كٔيْىحَا

ذاد ّأئَةةةسد ىحةةةاٜض الدزاضةةة٘ ّشةةةْد عالقةةة٘  

دالل٘ سظؿأٜ٘ بني محغري الحقٔٔه الراجٕ للؿع٘ ّمجٔةع  

  ٗ ّميكةةً . أبعةةاد الحناضةةا األضةةسٖ باضةةحرياٛ بعةةد املعاىةةا

. جةطةةري ٍةةرِ اليحٔصةة٘ بأٍنٔةة٘ الؿةةع٘ يف راضةةا األضةةسٗ

فقد ٓصٓةد رحةع األشّاط بالؿةع٘ مةً قةدزاجَه يف القٔةاو       

باملطةةةلّلٔاد امللقةةةاِ علةةةٙ عةةةاجقَه يف مجٔةةةع أبعةةةاد     

األضةسٖ مقازىةة٘ مةع األشّاط الةرًٓ ٓحنحعةةٌْ    الحناضةا  

 .بؿع٘ أق 

ّأّقةةعخ ىحةةاٜض الدزاضةة٘ ّشةةْد عالقةة٘ ذاد    

دالل٘ سظؿأٜ٘ بني محغري اعقلٔه ّمجٔع أبعاد الحناضا 

األضسٖ باضحرياٛ بعدٖ اعضةحقساز الْشةداىٕ ّمْاشَة٘    

. الؿةعاث ّاألشمةةاد لؿةةا  اقلٔنةةٕ الػةةنال ّاجليةةْث 

أٌ غالةٔة٘ امليةاةق السٓةٔة٘ يف    ّميكً جةطري ٍرِ اليحٔص٘ بة 

األزدٌ جقع يف سقلٔنٕ الػةنال ّاجليةْث ظٔةز جؿةيف     

ٍرِ املياةق بأىَا  حنعاد جقلٔدٓ٘ ٓطْد فَٔا رؿةاٜـ  

الحناضةةا ّال ابةةط األضةةسٖ بطةةت ةةٔعةة٘ العالقةةاد      

القسابٔةة٘ ّالقةلٔةة٘ ّالعػةةاٜسٓ٘ مقازىةة٘ بامليةةاةق ااكةةسٓ٘   

 .   املحنسكصٗ يف سقلٔه الْضط

حاٜض الدزاض٘ ّشْد عالق٘ ذاد داللة٘  ّكػةخ ى

سظؿةةأٜ٘ بةةني مةةحغري ااالةة٘ الصّشٔةة٘ ّأبعةةاد الحناضةةا     

األضةةسٖ يف  ةةاالد الحعةةاةف, ّالحقةةدٓس ّاعظةة او,   

ّمْاشَة٘ الؿةعاث ّاألشمةةاد لؿةا  األزامة , ظٔةةز     

ٓطةةَه الةةةازا يف ضةةً الةةصّاط بةةني الةةصّط ّالصّشةة٘ يف   

جسمةة   شٓةةادٗ ىطةةة٘ األضةةس الةةيت جسأضةةَا امةةسأٗ بطةةةت      

ٍّةةرا ٓلكةةد أٍنٔةة٘ الةةدّز الحقلٔةةدٖ للنةةسأٗ يف . السشةةال

احملافظ٘ علٙ راضا األضسٗ ّجسابتَا ظٔز جحصةُ املةسأٗ   

األزدىٔ٘ حنْ عدو الصّاط بعد جسملَا, ّجةك  الةقةاٛ يف  

أضسجَا لعْام  محأؾةل٘ يف الرقافة٘ األزدىٔة٘ ٓةحه غسضةَا      

مً رالل عنلٔة٘ الحيػةٝ٘ االشحناعٔة٘ ّٓحْقةع مةً ٍةرِ       

املةةسأٗ أٌ جحعنةة  مطةةلّلٔ٘ أةةا ةةا بعةةد جسملةةَا ّجةةدىٕ  

فسف الصّاط أمامَا  مما دنع  الصّشاد األزامة  أكرةس   

 .ازجةاةا بقكآا األضسٗ مقازى٘ مع األشّاط الركْز

ّبٔيخ ىحةاٜض الدزاضة٘ ّشةْد عالقة٘ ذاد داللة٘      

سظؿأٜ٘ بني مةحغري العنةس ّأبعةاد الحناضةا األضةسٖ يف      

ٕ  االد الحعاةف ّاعضة  ّميكةً جةطةري   . حقساز الْشةداى

ٍةةرِ العالقةة٘ بأٍنٔةة٘ دّزٗ اأةةاٗ لإلىطةةاٌ ظٔةةز ٓةةصداد  

اعىطةةاٌ رةة ٗ ّىكةةصا مةةع شٓةةادٗ العنةةس, ممةةا دنعةة         

األشّاط األك  ضةيا أكرةس قةدزٗ علةٙ  نة  مطةلّلٔاد       

راضا األضسٗ ّجسابتَا, ّجعله كٔةٔ٘ مْاشَة٘ األضةسٗ   

 .يف األضسٗللحعدٓاد ّالحعام  مع الحْجساد ّاألشماد 
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بارحؿةةاز, جظَةةس ىحةةاٜض اعظؿةةاٛ الْؾةةةٕ بةةأٌ 

    ٘ كنةا  .  غالةٔ٘ األضسٗ األزدىٔ٘ ٍةٕ أضةس محناضةك٘ ّقْٓة

جكػف ىحةاٜض االحنةداز املحعةدد حنةْ األمةاو بةأٌ األشّاط       

اعىاس, ّالرًٓ ٓحنحعٌْ بؿةع٘ أفكة , ّاملقٔنةٌْ يف    

اقلٔنةٕ الػةةنال ّاجليةْث ٓطةةصلٌْ دزشة٘ أعلةةٙ علةةٙ    

حناضةةا األضةةسٖ يف  ةةاالد املػةةازك٘  مقةةآٔظ أبعةةاد ال

ّالحعاٌّ, ّالحعاةف, ّالحْاؾة  مقازىة٘ مةع األشّاط    

الةةركْز, ّالةةرًٓ ٓحنحعةةٌْ بؿةةع٘ أقةة  ّاملقٔنةةٌْ يف     

كنةا, أٌ األشّاط اعىةاس, ّاملقٔنةٌْ يف    . سقلٔه الْضط

اقلٔنةةٕ الػةةنال ّاجليةةْث, ّاألزامةة  الالجةةٕ ٓسأضةةً    

ناضةا  أضسًٍ ٓطصلٌْ دزشة٘ أعلةٙ علةٙ مقةآٔظ الح    

األضةةسٖ يف  ةةال الحقةةدٓس ّاالظةة او مقازىةة٘ بالةةركْز     

 . ّاملقٔنٌْ يف اقلٔه الْضط, ّاملحصّشني

كةةرلا, فةةاٌ األزامةة , ّالةةرًٓ أعنةةازٍه أكةة  

ٓطصلٌْ دزش٘ أعلٙ علٙ مقٔةاع الحعةاةف للحناضةا    

. األضسٖ مقازى٘ مع املحصّشني, ّالرًٓ أعنازٍه أؾغس

نةةٌْ يف اقلٔنةةٕ  كنةةا, أٌ األشّاط مةةً اعىةةاس, ّاملقٔ  

الػةةنال ّاجليةةْث, ّاألزامةة  ٓطةةصلٌْ دزشةة٘ أعلةةٙ    

علٙ مقٔةاع املعاىةاٗ مقازىة٘ مةع الةركْز, ّاملقٔنةٌْ يف       

 .اقلٔه الْضط ّاملحصّشني

باعقةةاف٘ اىل ذلةةا, فةةاٌ األشّاط الةةرًٓ ٓحنحعةةٌْ 

بؿع٘ أفكة , ّاألزامة , ّاألكة  ضةيا أكرةس اظحنةاال يف       

از للحناضةةا جطةةصٔ  دزشةة٘ أعلةةٙ علةةٙ مقٔةةاع االضةةحقس  

األضسٖ مقازى٘ مةع األشّاط الةرًٓ ٓحنحعةٌْ بؿةع٘ أقة ,      

أرةةريا, فةةاٌ األشّاط الةةرًٓ . ّاملحةةصّشني, ّاألؾةةغس ضةةيا

ٓحنحعةةٌْ بؿةةع٘ أفكةة , ّاألزامةة , ّاألكةة  عنةةسا أكرةةس 

اظحنةةاال يف جطةةصٔ  دزشةة٘ أعلةةٙ علةةٙ مقٔةةاع مْاشَةة٘     

الؿعاث ّاألشماد للحناضا األضسٖ مقازى٘ مةع األشّاط  

 .ٓحنحعٌْ بؿع٘ أق , ّاملحصّشني, ّاألؾغس ضياالرًٓ 

يف قةةْٛ ىحةةاٜض الدزاضةة٘, ْٓؾةةٕ الةاظةةز مبةةا     

 :ٓلٕ

جأضٔظ مساكص لإلزغاد األضسٖ يف أقالٔه  -1

املنلك٘ املخحلةة٘ لحقةدٓه االضحػةازاد األضةسٓ٘ ألزبةاث      

األضةةس ّجقةةدٓه املػةةْزٗ العلنٔةة٘ الؿةةعٔع٘ للنعافظةة٘   

  .علٙ راضا األضسٗ األزدىٔ٘

جأٍٔ  ّجدزٓت املقةلني علةٙ الةصّاط مةً     -2

الركْز ّاعىاس علةٙ مَةازاد الحْاؾة , ّاملػةازك٘,     

ّاالظةةة او ّالحقةةةدٓس بةةةني األشّاط, ّظةةة  املػةةةكالد 

 .للنعافظ٘ علٙ راضا األضسٗ األزدىٔ٘

جكةةنني امليةةاٍض الدزاضةةٔ٘ ميةةر الطةةيْاد   -3

األّىل املةكسٗ مةأٍه راضا األضسٗ ّقْجَا, ّالحةاع  

 .اخل...سٖ يف  االد املػازك٘, ّالحْاؾ  األض

اشساٛ دزاضاد دّزٓ٘ ك  مخظ ضيْاد  -4

ظةةْل الحناضةةا األضةةسٖ يف األزدٌ لحعدٓةةد اااٍةةاد    

 .الحغري يف ٍرا املْقْأ ا او

الةعز عً مةحغرياد مطةحقل٘ شدٓةدٗ قةد      -5

ٓكٌْ  ا قدزٗ جةطريٓ٘ أك  يف جةآً دزشاد الحناضةا  

 .األضسٖ يف اجملحنع األزدىٕ

ٗ س -6 ٘  عداد اض اجٔصٔ٘ ّةئ٘ لألضةس  األزدىٔة
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مةةةً قةةةة  امللضطةةةاد ااكْمٔةةة٘ ّغةةةري ااكْمٔةةة٘ ذاد  

العالقةة٘ جحكةةنً بةةسامض عنةة  ّأىػةةت٘ ّأغةةكال مةةً       

اودماد, ّالحدزٓت, ّالحْعٔة٘,  : الحدر  يف  االد

 . ّالحػسٓعاد للنعافظ٘ علٙ راضكَا

   ْ ةين انآة٘ األضةسٗ مةً    اعةةاز الة

ٗ  : عناٌ. العيف . اجمللظ الْةين لػةلٌّ األضةس

 (.و2224)

ااساا االشحناعٕ بني شٔلٕ األشةداد  " 

 ل٘ مسكص ." ّايباٛ ّالحةكٔ  املَين لدٚ األبياٛ

 (.و1996(. )9), العدد " الةعْس ال بْٓ٘ 

لتلةة٘  اااٍةاد ا " 

دزاض٘ مٔداىٔ٘ علٙ : اجلامعٔني حنْ الصّاط املةكس

٘  ." ةلة٘ اجلامعاد األزدىٔ٘ .  ل٘ العلةْو اعىطةاىٔ

 (.و2222(. )13)العدد 

.    ٖ ٗ . مقٔةاع الحناضةا األضةس : القةاٍس

 (.و2226. )شامع٘ الدّل العسبٔ٘

اااٍةاد التلةة٘   " 

ٕ اجلامع ملجةُ  ." ٔني يف األزدٌ حنْ الصّاط الةدارل

العلةةةةةْو : ضلطةةةةةل٘ أ" للةعةةةةةْس ّالدزاضةةةةةاد

 ٘ (. 3), العةدد  11اجمللةد  . االىطاىٔ٘ ّاالشحناعٔة

 (.و1996)

الةحغري يف اوؿةاٜـ الةئْٓة٘ لألضةسٗ يف      

مسكةص الدزاضةاد   . دزاض٘ مٔداىٔ٘: اال األزدٌ

 (.أ1989. )االزدىٔ٘,  متةع٘ شامع٘ الريمْا

أذةس ٍصةسٗ الةصّط للعنة  رةازط األزدٌ      " 

 ٘ : علةةٙ بئةة٘ الطةةلت٘ يف األضةةسٗ السٓةٔةة٘ األزدىٔةة

ضلطةل٘ العلةْو   : أ اس الريمْا." دزاض٘ مٔداىٔ٘

 ٘ (. 3), العةةدد 5اجمللةةد . اعىطةةاىٔ٘ ّاالشحناعٔةة

 (.و1989)

اوؿاٜـ الدميْغسافٔة٘ ّاالشحناعٔة٘    

ٔ٘ لألضةةسٗ األزدىٔةة٘ الةةيت   ّاالقحؿةةادٓ٘ ّالؿةةع 

دزاضة٘   .دزاض٘ اضحتالعٔ٘ ّؾةٔ٘: امسأٗجساضَا 

  ٌ اجمللةظ الةْةين لػةةلٌّ   : غةري ميػةْزٗ, عنةةا

 (.و2226. )األضسٗ

جقةدٓس رةط الةقةس الةراجٕ مةً ّشَة٘       " 

ىظةةةةةس األشّاط األزدىةةةةةٔني يف ةافظةةةةة٘ الكةةةةةسا  

ضلطةةل٘ : ملجةة٘ للةعةةْس للدزاضةةاد." ّةدداجةةُ

, العدد 22اجمللد . طاىٔ٘ ّاالشحناعٔ٘العلْو اعى

 (.و2225) (.6)

ىظةاو الةصّاط يف بلةدٗ    " .

دزاض٘ مٔداىٔ٘ لةلةدٗ القتساىة٘ يف شيةْث    : أزدىٔ٘

. ايداث:  لةةة٘ شامعةةة٘ امللةةةا ضةةةعْد  ." األزدٌ

 (.و2221(. )1), العدد 13اجمللد 

افظة٘  أضةةاث التةالا يف ة  " 

 لةة٘ مسكةةص ." دزاضةة٘ مٔداىٔةة٘: الكةةسا يف األزدٌ

 ٘ (. و2222( )18)العةةةةدد  .الةعةةةةْس ال بْٓةةةة

173-214. 

 ٘اوؿةاٜـ الةئْٓة  " 
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دزاض٘ مٔداىٔ٘ للةْاٛ   –لألضسٗ يف شيْث األزدٌ 

ايداث :  لةة٘ شامعةة٘ امللةةا عةةةد العصٓةةص  ." عةةٕ

 (. و1997). 12اجمللد . ّالعلْو اعىطاىٔ٘

أغةكال الحةدر  األضةسٖ يف غةلٌّ     " 

   ٌ دزاضة٘   :األبياٛ مةً الػةةاث اجلةامعٕ يف األزد

اجمللةد  .  ل٘ ملج٘ للةعةْس ّالدزاضةاد  ." مٔداىٔ٘

 (.و1991) (.1), العدد 6

دزاضة٘ مٔداىٔة٘   : األضةسٗ ّاألقةازث   

    ٌ ,   علٙ عٔي٘ مً األضةس اليةْاٗ يف مدٓية٘ عنةا

 (.و1999. )اجلامع٘ األزدىٔ٘: , عنا2ٌ

الطلت٘ األضسٓ٘ ّالػةةاث اجلةامعٕ   " 

 لةةةة٘ دزاضةةةةاد ." دزاضةةةة٘ مٔداىٔةةةة٘: يف األزدٌ
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 (.2224. )أألزدٌ: عناٌ

مطس ّىةقاد ّدر  األضسٗ  .داٜسٗ اعظؿاٛاد العام٘

. األزدٌ: عنةةةةةةةةاٌ. 2223 – 2222لعةةةةةةةةاو 

(2224). 

 ٙ   غةخاجسٗ, فةازّا   غحْٖٔ, مْضٙ  غسآة٘, ميحَة

ٌ . ّأزّٚ عةةةةْٓظ . العيةةةةف األضةةةةسٖ يف األزد

  ٗ اجمللةةظ الةةْةين  : عنةةاٌ. دزاضةة٘ غةةري ميػةةْز

 (.2225. )لػلٌّ األضسٗ

الةةةحغرياد يف األضةةةسٗ ااكةةةسٓ٘ يف . "عرنةةةاٌ, سبةةةسأٍه

٘ ." األزدٌ , 14اجمللةةد .  لةة٘ العلةةْو االشحناعٔةة

 .(1986. ), الكْٓخ(3)العدد 

الطةلْا اعاةابٕ ّالقسابة٘ يف األزدٌ    " 

(1997 :)  ٘ امليةةازٗ ." دزاضةة٘ دميْغسافٔةة٘  لٔلٔةة

العلةةةةةْو اعىطةةةةةاىٔ٘ : للةعةةةةةْس ّالدزاضةةةةةاد

 (.2225(. )4), عدد 11 لد . ّاالشحناعٔ٘

ّشَ٘ ىظةس األبيةاٛ يف ضةٔتسٗ األث ّاألو    . "

  ٘ ٘ دزاضة٘ م : علٙ الاذ القةسازاد األضةسٓ ." ٔداىٔة

ضلطل٘ العلةْو  :  ل٘ ملج٘ للةعْس ّالدزاضاد

, العةةةدد (11)اجمللةةةد . اعىطةةةاىٔ٘ ّاالشحناعٔةةة٘

(3.) (1996.) 

أذةس ااةساا االشحنةاعٕ الؿةاعد علةٙ      . "

العالقةةاد القسابٔةة٘ بةةني األضةةسٗ الصّاشٔةة٘ ّأضةةسٗ 

دزاض٘ اضحتالعٔ٘ علٙ عٔي٘ مً األضس : الحْشُٔ

 لةةةة٘ ."  مدٓيةةةة٘ عنةةةةاٌالصّاشٔةةةة٘ ااكةةةةسٓ٘ يف

, العةدد  12اجلامع٘ األزدىٔة٘, اجمللةد   : دزاضاد

(11( .)1985.) 
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1

% 

 52.5 732 كسذ اجليظ

 4965 718 أىرٙ

 %122 1452 اجملنْأ

 1464 229 29 – 18 الةٝاد العنسٓ٘

32 – 41 558 3864 

42 – 53 424 2962 

54 – 64 173 12 

65 + 86 6 

 %122 1452 اجملنْأ

 1163 165 أمٕ أّ مله املطحْٚ الحعلٔنٕ

 49 712 ذاىْٖ فأق 

 39.7 575 أعلٙ مً الراىْٖ

 %122 1452 جملنْأا

 48 722 ٓعن  ااال٘ العنلٔ٘

 52 752 ال ٓعن 

 %122 1452 اجملنْأ

 77 1112 ظكس مكاٌ اعقام٘

 23 342 زٓف

 %122 1452 اجملنْأ

 9361 1352 محصّط ااال٘ الصّشٔ٘

 6.9 122 أزم 

 %122 1452 اجملنْأ
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1

% 

 6 81 122أق  مً  در  األضسٗ

122 – 222  474 3266 

221 – 322  372 2565 

321 – 422  212 14.3 

421 – 522  155 1266 

 1162 162 522مً + 

 %122 1452 اجملنْأ

 5963 862 الْضط اعقلٔه

 29 422 الػنال

 1167 172 اجليْث

 122 1452 اجملنْأ
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7

 يف أضسجٕ لدٓيا الكرري مً االٍحناماد املػ ك٘. 1

 يف أضسجٕ حنت أٌ ىقكٕ أّقاجا  مسظ٘ معا . 2

 يف أضسجٕ حنظ بالساظ٘ مع بعكيا الةع . 3

 يف أضسجٕ ىقكٕ الكرري مً الْقخ املنحع مع بعكيا الةع . 4

 يا الةع  يف عن  أغٔاٛ شدٓدٗ يف أضسجٕ ىحٔس الةسؾ٘ لةعك. 5

 يف أضسجٕ ىطحنحع باألىػت٘ الةطٔت٘ ّغري املكلة٘ . 6

 حنت ميصليا كرريا  . 7

 يف أضسجٕ حنظ بقْٗ ازجةاةيا بةعكيا الةع  . 8

 يف أضسجٕ ىَحه باحملافظ٘ علٙ عاداجيا األضسٓ٘ . 9

 يف أضسجٕ لدٓيا الْقخ الكايف لةعكيا الةع  . 12

 

 يف أضسجٕ ىحعاةف مع بعكيا الةع  . 1

 يف أضسجٕ ىػعس بأٌ مً ّاشةيا مطاعدٗ أظدىا ايرس . 2

 يف أضسجٕ ىْيف بْعْدىا لةعكيا الةع . 3

 يف أضسجٕ حنت أٌ ىةدٖ مػاعس الْد لةعكيا الةع . 4

 يف أضسجٕ ىػعس بحقازبيا مً بعكيا الةع  . 5

 لْقخ الكايف عااش مَامُ يف أضسجٕ ٓحال لك  ّاظد ميا ا. 6

 يف أضسجٕ لدٓيا القدزٗ علٙ مطاة٘ بعكيا الةع . 7

 

 يف أضسجٕ ىػازا بعكيا الةع  يف مػاعسىا. 1

 يف أضسجٕ حنت اادٓز باىةحال ّؾساظ٘ مع بعكيا  الةع  . 2

 يف أضسجٕ ىطحنع لةعكيا الةع . 3
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 الةع يف أضسجٕ حن و ّشَاد ىظس بعكيا . 4

 يف أضسجٕ ىَحه بااْاز ظْل القكآا املخحلة٘. 5

 يف أضسجٕ ُٓنيس ك  فسد الةسؾ٘ لػسل أفعالُ . 6

 يف أضسجٕ ىطحنحع جبلطاد مياقػاجيا العاٜلٔ٘. 7

 يف أضسجٕ ىحةادل اليكاد     . 8

 يف أضسجٕ ال ىطخس مً بعكيا الةع . 9

 د يف أضسجٕ ىحْاؾ  مع بعكيا الةع  بػك  شٔ. 12

 

 يف أضسجٕ املطلّلٔاد مْشع٘ بٔييا بعدال٘. 1

 يف أضسجٕ حن و مػازك٘ اجلنٔع يف الاذ القسازاد. 2

 يف أضسجٕ محال لك  فسد ميا ظسٓ٘ االرحٔاز. 3

 يف أضسجٕ جْشد ذق٘ بٔييا. 4

 يف أضسجٕ جحطه جْقعاجيا مً بعكيا الةع  باملعقْلٔ٘. 5

 ضسجٕ لدٓيا دزش٘ عالٔ٘ مً االظ او لةعكيا الةع يف أ. 6

 يف أضسجٕ ىحةادل أظ و األدّاز اليت ٓقْو بَا ك  ميا يف األضسٗ. 7

 يف أضسجٕ ىقدز بعكيا الةع  . 8

 

 يف أضسجٕ ىيظس للعٔاٗ ىظسٗ محةاٜل٘. 1

 يف أضسجٕ لدٓيا سظطاع قْٖ باالىحناٛ . 2

 أضسجٕ حنظ بازجةا  قْٖ جبرّزىا العاٜلٔ٘  يف . 3

 يف أضسجٕ ىطحنحع مبعسف٘ جازرنيا العاٜلٕ. 4

 يف أضسجٕ ٓحْفس ليا داٜنا  اعظطاع باألمً ّاألماٌ. 5

 يف أضسجٕ حنظ بأٌ اات بٔييا قْٗ ك ٚ جسبتيا بةعكيا الةع . 6

 يف أضسجٕ لدٓيا زّابط زّظٔ٘ قْٓ٘ اع  مً ظٔاجيا أفك . 7
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 يف أضسجٕ اعليا األشماد أكرس قسبا  لةعكيا. 1

 يف أضسجٕ ىطحتٔع العن  معا  ا  املػكالد األضسٓ٘ الؿعة٘. 2

 .يف أضسجٕ اع  األشماد ّالكغْةاد عالقاجيا بةعكيا الةع  أقْٚ. 3

 يف أضسجٕ ىْاشُ مػكالد اأاٗ الْٔمٔ٘ برق٘ . 4

 سجٕ حنت مطاىدٗ بعكيا الةع يف أض. 5

 يف أضسجٕ أؾدقاؤىا مْشْدٌّ ملطاىدجيا ظٔينا حنحاشَه. 6

 

 أظت اادٓز عً أضسجٕ باوري. 1

 ال أااٍ  عْٔث أضسجٕ. 2

 ال أغكْ معاىاجٕ مً ظٔاجٕ األضسٓ٘ للنقسبني لٕ مً األؾدقاٛ . 3

 أظظ بأٌ ظٔاجٕ األضسٓ٘ مطحقسٗ . 4

 ظظ بأٌ قْٗ راضا أضسجٕ ٓصٓد مً قْجٕ ّراضكٕ الراجٕأ. 5

 أظظ بأٌ أضسجٕ م ابت٘ كنا أريٙ . 6

 أشد املطاىدٗ دار  أضسجٕ أكرس مما أشد رازشَا. 7

 ذنحاط أفساد أضسجٕ أٌ ٓحةَه بعكَه الةع . 8

 ىحعدس لةعكيا الةع  عً أٖ ظصٌ حنطُ . 9

 يف أضسجٕ خنتط أىػت٘ مػ ك٘ . 12

 يف أضسجٕ ىياقؼ خماّفيا . 11

 يف أضسجٕ مػاعسىا سدنابٔ٘. 12

 يف أضسجٕ ىرق يف بعكيا الةع  . 13

٘  ّمحناضك٘. 14  أضسجٕ قْٓ
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Abstracts. The goals of this study are to identify the percentage of cohesive families, the degree of family cohesion in the Jordanian Society, 
determine the effect of socio-demographic and economic variables on family cohesion dimensions. To achieve these goals, face –to- face 

structured interviews are used to collect the data from a national sample (1450 respondents), descriptive statistics (percentages, means, and 

standard deviations), and analytical statistics (Pearson correlation, and forward stepwise regression) are used to analyze the data set. 
The results of descriptive analyses reveal that Jordanian families are cohesive and strong. The percentage of cohesive familes in the sample 

reached 86%, whereas the remaining percentage (14%) lacks balance in its relationships. The degree of family cohesion reached 4.17 on a 

scale of 5 points. Also, the stepwise multiple regression analyses reveal that there are statistically significant relationships between sex, 
region, slef-reported health, age, marital status on the one hand and the family cohesion dimensions on the other. Finaly, the statistical 

analyses reveal that there are no statistically significant relationships between fimily income, family size, chronic diseases in the family, 

disabilities in the family, level of education, working status, place of residence, sex of family head on the one hand and the dimensions of the 
family cohesion on the other. 

Key Words: family cohesion, family systems theory, strengths-based family perspective, family cohesion in Jordan   


