العىامل املسبهمة يف ظهىر العنف األسري

املىجه حنى الطفل من وجهة نظر أعضبء هيئة
التدريس يف جبمعة حبئل
بييان بً باوي القالدي السشيدي*

امللخص_ ٢امذ َظٍ الضعاؾت بالخٗغٖ ٝلى ؤبغػ الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل مً وحهت هٓغ
ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بجامٗت خاثل ،وجم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت مثل الخدلُل الٗاملي ومٗامالث الاعجباٍ ،وبٗض
ً
جُبُ ٤ؤصاة الضعاؾت للٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً (ًٖ )105ىا مً ؤًٖاء
َُئت الخضعَـ اإلاخسههحن في ٖلم الىٟـ والخضمت الاحخماُٖت والُب ألاؾغي في حامٗت خاثل ،ؤْهغث الىخاثج ؤن وؿب
الخباًً للخدلُل الٗاملي الؾخجاباث ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ؤ٦ضث ٖلى ٖضص مً الٗىامل حؿاَم في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي
ججاٍ الُٟل ،ومنها الٗىامل الصخهُت والاحخماُٖت ،الٗىامل الظاجُت والخاعحُت لؤلؾغة ،والٗىامل اإلاغجبُت بااليُغاباث
الؿلىُ٦ت والاهٟٗالُت .وؤونذ الضعاؾت بٗضص مً اإلا٣ترخاث ومنها بغامج لئلعقاص الىٟس ي الى٢اجي ؤو الٗالجي في اإلاضاعؽ
الابخضاثُت مً ؤحل حصخُو خاالث الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل وج٩ىن َظٍ البرامج مبيُت ٖلى ؤؾـ الخٗغٖ ٝلى الٗىامل
اإلاؿاَمت في الٗى ٠ألاؾغي مً ٢بل الىالضًً ججاٍ الُٟل ؾىاء (ٖىامل طاجُتٖ ،ىامل زاعحُت).
الكلمات املفحاحية :الٗى ٠ألاؾغي ،الُٟل ،الٗىامل الصخهُت والاحخماُٖت ،الٗىامل الظاجُت والخاعحُت ،الايُغاباث
الؿلىُ٦ت والاهٟٗالُت.

*ألاسحاذ املشازك في علم الىفس التربىي _ كلية التربية _ جامعة حائل.
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العىامل املساهمة في ظهىز العىف ألاسسي املىجه هحى الطفل مً وجهة
هظس أعضاء هيئة الحدزيس في جامعة حائل
ٖلى ألاؾغة مثل جإزحراث الخٗلُم والث٣اٞت والًٛىٍ ٖلى ألاؾغة مً
الىىاحي الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ًٛ٦ىٍ الٗاصاث والخ٣الُض ويٛىٍ
الجماٖاث اإلاخٗضصة واإلاخىىٖت في اإلاجخم٘.
ً
وجلٗب الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل صوعا
ً
مهما في الخإزحر ٖلى شخهُت الُٟل مما ًازغ ٖلى الىمى الىٟس ي
والاهٟٗالي والٗ٣لي لضًه في مغخلت الُٟىلت ،وَظا مً قإهه ؤن ًمخض م٘
الٟغص في مغخلت اإلاغاَ٣ت ؤو الكباب مما ٌؿهم في ْهىع ٦ثحر مً
اإلاك٨الث الىاججت ًٖ الٗى ٠ألاؾغي مثل الؿلى ٥الٗضواوي ججاٍ
آلازغًٍ ؤو اإلاساو ٝوالايُغاباث الصخهُت وألا٩ٞاع ٚحر الىاُٗ٢ت ؤو
الؿغ٢ت ؤو ال٨ظب...ؤلخ ].[3
ً
وحكحر صعاؾت الؿلُان ] [4ؤن ؤ٦ثر ؤهىإ ؤلاؾاءة اهدكاعا لؤلبىاء َى
ؤلاَما ٫اإلاٗىىي ًلُه ؤلاؾاءة الىٟؿُت زم ؤلاؾاءة الجؿضًت وٍلُه
ؤلاَما ٫الجؿضي زم ؤلاؾاءة الجيؿُت٦ ،ما ؤن وؿبت ( )%70مً
ألاَٟاً ٫سغحىن للكاعٕ ٢بل ؾً الٗاقغة مبخٗضًً ًٖ اإلاجزٞ ٫اإلاىار
ً
الىٟس ي الاهٟٗالي لم ٌٗض مىاؾبا لهم٦ ،ما وحضث الضعاؾت بإن اليؿبت
ألا٦بر إلاً ً٣ىم باإلؾاءة للُٟل َى ألاب وحاء في اإلاغجبت الثاهُت ألازىة
وٍلُه في اإلاغجبت الثالثت ػوحت ألاب.
 .2مشكلة الدزاسة
حٗخبر مغخلت الُٟىلت مً ؤَم مغاخل الىمى ؤلاوؿاوي ،وجٓهغ
ؤَمُتها مً َبُٗت اإلاٗامالث التي ٌِٗكها الُٟل وجازغ في حكُ٨ل
ً
شخهِخه الخ٣ا ٖىض ال٨بر ،وحٗخبر ألاؾغة البِئت الىٟؿُت الصحُت
إلقبإ خاحاث الُٟل الىٟؿُت الاحخماُٖت ،بما ٞيها الكٗىع باألمً
والكٗىع باالؾخ٣غاع ويمان الحهىٖ ٫لى الحاحاث والغٚباثٞ ،االبً
ًدخاج مً والضًه الى٢ذ والغٖاًت والخىحُه والبٗض ًٖ الٗى٠
والحماًت الؼاثضة اإلاٟغَت ؤو ؤلاَما ٫ل٩ي ًخمخ٘ الُٟل بصخهُت ؾىٍت
هٟؿُا وٖ٣لُا٦ ،ما ًدخاج الُٟل مً ؤؾغجه ٖال٢اث مخباصلت جدؿم
بمكاٖغ الضٝء وألالٟت واإلادبت ].[5
ومما ًُالخٔ في الٗهغ الحالي جىامي وجؼاًض الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه
ججاٍ الُٟل ،خُث ؤنبذ ْاَغة ٧ىهُت جستر٧ ١ل اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت
و٧ل الُب٣اث الاحخماُٖت وطل ٪صون جهاصم م٘ ألاًضًىلىحُاث ؤو
ألاصًان ؤو الحًاعاث ؤو الىٓم الؿُاؾُت الخانت بهظٍ اإلاجخمٗاث،
ومً ماقغاث جؼاًض الٗى ٠ألاؾغي وحض في صولت ال٩ىٍذ في ٖام
ً
ً
( )2002همىا ملحىْا في مٗض ٫حغاثم الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل ،وفي
مهغ وحض ؤن  %65مً الجغاثم التي جغج٨ب يض الُٟل ؤؾغٍت وجبلٜ
وؿبت حغاثم ٢خل ألاَٟا %44 ٫مً الجغاثم الؿىىٍت يض الُٟل،
وخىاصر الاٖخضاء الجيس ي  %18والازخُا %21 ٝوالخٗظًب %8
ً
والًغب  ،%7وفي بغٍُاهُا و٣ٞا لخ٣اعٍغ وػاعة صازلُتها ًخم ٢خل 4
ً
ً
ؤَٟا ٫ؤؾبىُٖا بإًضي ؤولُاء ؤمىعَم وٍمىث َٟ 200ل ؾىىٍا بؿبب
حغاثم آلاباء يضَم .وفي ؤمغٍ٩ا ًخٗغى ما بحن ملُىهحن بلى ؤعب٘ ملُىن
َٟل لالٖخضاء وٍ٣خل آال ٝمنهم بإًضي آبائهم ُوٍبٗض ٖكغاث آلاال ٝمً

 .1املقدمة
حٗض اإلاٗغٞت الٗلمُت اإلاخد٣٣ت في ؤي جسهو ٖلمي هخاج البدىر
التي ً٣ىم بها ؤلاوؿان مً ؤحل ؤن ًد ٤٣الاؾدبهاع والٟهم ألا٦بر
للمك٨الث التي جىاحهه ،وطل ٪مً ؤحل الخٗامل البىاء والؿلُم مٗها
بما ًسضم مهلحت ؤلاوؿان وَٗىص ٖلُه بالغقي والخُىع في قتى مجاالث
الحُاة اإلاسخلٟت ،وحٗخبر الاهدغاٞاث الؿلىُ٦ت التي جدضر مً ٢بل
ؤلاوؿان جغحمت لؿلىُ٦اث ؾِئت وٚحر ؾىٍت جهضع ٖىه وحٗىص بالًغع
اإلاباقغ ٖلُه وٖلى ٚحرٍ مما ًاصي بلى زؿاثغ بكغٍت وماصًت ٦بحرة ٖلى
اإلاجخم٘ ٖىض ٖضم اخخىاء َظٍ الاهدغاٞاث الؿلىُ٦ت وو٢اًت وٖالج
اإلاجخم٘ منها ،ومً بحن الاهدغاٞاث الؿلىُ٦ت التي جم مالخٓتها ٖلى
ً
ؤلاوؿان مازغا ما ٌٗغ ٝالُىم بالٗى ٠ألاؾغي والظي ؤهدكغ في مٗٓم
صو ٫الٗالم ،خُث ؤنبذ يهضص الىمى الصحُذ ألٞغاص ألاؾغ اإلاسخلٟت
ؾىاء مً الىاخُت الجؿضًت ؤو الىٟؿُت ؤو اإلاٗغُٞت الث٣اُٞت ،ولظل٪
ؤَخم الباخثحن في الٗهغ الحالي بضعاؾت َظا الاهدغا ٝمً ٖضة حىاهب
ً
جبٗا الججاَاتهم الىٓغٍت خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ.
ً
ُوَٗض الٗى ٠ألاؾغي مً ؤقهغ ؤهىإ الٗى ٠البكغي اهدكاعا في
ػمىىا الحايغ ،وله ؤق٩ا ٫مخٗضصة ٞهىا ٥الٗى ٠يض الؼوحت ؤو يض
ألاَٟا ٫ؤو يض ال٨باع ؤو ؤلاؾاءة للىالضًً ،و٢ض ًٓهغ بك٩ل مباقغ ؤو
ٚحر مباقغ ؾىاء باأل٢ىا ٫ؤو ألاٗٞا ،٫و٢ض بضؤث جٓهغ آزاعٍ بك٩ل
ملمىؽ ٖلى الؿُذ مما ًيبإ ؤن وؿبخه في اعجٟإ وجدخاج مً ٧اٞت
ؤَغا ٝاإلاجخم٘ الخدغ ٥بهٟت ؾغَٗت وحضًت لىَ ٠٢ظا الىمى ٚحر
الهحي ،وَٗغ ٝالٗى ٠ألاؾغي بإهه الاٖخضاء البضوي ؤو الىٟس ي الىا٘٢
ً
ً
ً
ً
ٖلى الصخو والظي ًدضر جإزحرا ؤو يغعا ماصًا ؤو مٗىىٍا وَٗا٢ب
ٖلُه ال٣اهىن ،ولظلٞ ٪ةن الٗىٖ ٠باعة ًٖ ٗٞل ؤو ٢ى ٫مخٗمض ً٘٣
مً ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة ٖلى ؤخض ؤٞغاصَا جخه ٠بالكضة وال٣ؿىة جلح٤
ألاطي اإلااصي ؤو اإلاٗىىي باألؾغة ؤو بإخض ؤٞغاصَا ،ولظلٞ ٪ةن الٗى٠
ألاؾغي ٌٗبر ًٖ ؾُُغة لصخو ٢ىي في الاؾغة ٖلى شخو يُٗ٠
ً
ً
ً
والاٖخضاء ٖلُه حؿضًا ؤو حيؿُا ؤو لُٟٓا ].[1
وَك٩ل الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه هدى الُٟل زُىعة ٦بحرة ٖلى خُاة
ألاؾغة واإلاجخم٘ ٖلى ألامض البُٗضٞ ،هى مً حهت ًهِب الخلُت ألاولي في
اإلاجخم٘ (ألاؾغة) بالخلل ٖىضما ًخم جيكئت َٟل وقاب اإلاؿخ٣بل ٖلى
اإلاماعؾاث الٗىُٟت ،مما ٌُٗ ٤ألاؾغة ًٖ ؤصائها لىْاثٟها الاحخماُٖت
والتربىٍت ألاؾاؾُت ،ومً حهت ؤزغي ٌؿاٖض ٖلى بهخاج ؤهماٍ الؿلى٥
اإلاىدغٞت وٚحر الؿىي لضي الُٟل وٍيبإ بٓهىع شخهُت مًاصة
للمجخم٘ ،مما ٌؿخىحب الاَخمام الٗلمي بهظٍ الٓاَغة للحض منها
والى٢اًت مما ٢ض ًيخج ٖنها مً جبٗاث ].[2
بن ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل لم ًإحي مً ٞغا ،ٙوبهما ؤؾهم
في ْهىعٍ ٖىامل صاٗٞت ٢ض ج٩ىن َظٍ الٗىامل صازل ألاؾغة مغجبُت
بصخهُت ألاب ؤو ألام وؤؾلىب اإلاٗاملت التي ًيخهجىنها م٘ ألابىاء ،و٢ض
ج٩ىن الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي بٟٗل الخإزحر الخاعجي
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ً
ألاَٟا ًٖ ٫ؤؾغَم بلى صوع الغٖاًت ؾىىٍا ،خُث ٌكحر ج٣غٍغ الُىهُٟام
لؿىت  2006ؤن الٗى" ٠يهضم مىاَب و٢ضعاث ٖضص ٦بحر مً الٟخُاث
واليؿاء وألاَٟا ٫وٍىجم ٖىه ٧لٟت صحُت واحخماُٖت وا٢خهاصًت
بآَت"٦ .ما ؤن َىا ٥صعاؾت ؤحغٍذ بالخٗاون بحن اللجىت ألاممُت
لح٣ى ١ؤلاوؿان واإلاىٓمت الٗاإلاُت للصحت والُىهِؿُ ٠و٢ضمذ بلى
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في ؾىت  2006ؤ٦ضث ؤن َىال ٪خىالي
 275ملُىن َٟل في الٗالم ٧اهىا قهىص ُٖان ألٖماٖ ٫ى ٠مخ٨غعة في
ؤؾغَم ].[6
٦ما ؤُ٢مذ الٗضًض مً اإلااجمغاث والىضواث خى ٫الٗى ٠ججاٍ
الُٟل والتي جداوٖ ٫الج َظٍ الًُ٣ت التي بضؤث جىدكغ وبضؤث جؼصاص
في الؿىىاث ألازحرة ،خُث ٖ٣ض مؿدكٟى ال٣ىاث اإلاؿلحت بمضًىت
الغٍاى باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في ٖام ( )1425هضوة خى ٫الٗى٠
ً
مدىعا الؾخٗغاى ؤَم مساَغ الٗى ٠ججاٍ
ألاؾغي وجم جسهُو
ألاَٟا٦ ،٫ما ٖ٣ض في ُ٢غ ( )2015وعقت ألامم اإلاخدضة خى ٫ؾبل
خماًت ألاَٟا ٫مً الٗى ،٠وؤوضحذ الىعقت ً٢اًا ٦ثحرة خى٫
الٗى ٠ججاٍ ألاَٟاٖ ٫بر اؾخٗغاى ؤهىإ الٗى ٠ؾىاء البضوي ؤو
الىٟس ي ؤو الاؾخٛال ٫الجيس ي ].[7
وْاَغة الٗى ٠ألاؾغي مىدكغة ومٗغوٞت في ٧ل اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت
منها والىامُت بال ؤن ؤلاخهاثُاث الض٣ُ٢ت لحجم اهدكاعَا في الىًَ
ً
الٗغبي ٚحر مٗغوٞت جماما إلاا ًيخابها مً حؿتر وعٚبت في ٖضم ؤلاٞكاء
ٞاالزخالٞاث ألاؾغٍت وزباًاَا ال ًيبغي في هٓغ البٌٗ ؤن جٟش ى ؤو
مساٞت الخٗغى إلاؼٍض مً الٗى ٠بٗض الدكهحر وبٖالهه.
بن الٗى ٠ألاؾغي ً ٠٣زلٟه صوا ٘ٞو٢ىي ٢ض ج٩ىن صازلُت طاجُت
في شخهُت الٟغص هٟؿه ،و٢ض ج٩ىن زاعحُت مً جإزحر الخٗلم والث٣اٞت
ً
وألاٖغا ٝوالخ٣الُض الاحخماُٖت ؤو الىىاحي الا٢خهاصًت مً خىله ،وؤًا
٧اهذ الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىعٍ ٞةن الٗى ٠ألاؾغي ًازغ في بىاء
اإلاجخم٘ .ولظلٞ ٪ةن مك٩لت الضعاؾت ج٨مً في الخٗغٖ ٝلى الٗىامل
اإلاغجبُت بالٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل ؾىاء ٧اهذ جخٗل ٤بصخهُت
الٟغص وزهاثهه الىٟؿُت ؤو اإلاٗغُٞت الث٣اُٞت ؤو الاحخماُٖت
الا٢خهاصًت.
أ .أسئلة الدزاسة
حؿائالث َظٍ الضعاؾت جخمدىع خى ٫ما ًإحي:
 -1ما الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه للُٟل مً
وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بجامٗت خاثل؟
 -2ما الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه للُٟل مً
وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ الظ٧ىع وؤلاهار مً ؤًٖاء َُئت
الضعَـ بجامٗت خاثل؟
 -3ما الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه للُٟل مً
وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ طوي الخسهو الُبُعي وؤلاوؿاوي
مً ؤًٖاء َُئت الضعَـ بجامٗت خاثل؟
ب .أهداف الدزاسة
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع
الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل وجىاوَ ٫ظٍ الٓاَغة في اإلاجخم٘ الؿٗىصي
مـ ـً وحهـ ـت هٓـ ـغ ؤًٖـ ـاء َُئ ـت الخضعٍـ ــ ال ـمخسههحن ٞـي مجا ٫الٗى٠

ألاؾغي بجامٗت خاثل ،وٍم ً٨جدضًض َظا ٖبر الى٣اٍ آلاجُت:
 جدضًض ؤَم الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه هدىالُٟل مً وا ٘٢وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ اإلاخسههحن في مجا٫
الٗى ٠ألاؾغي بجامٗت خاثل.
 الخٗغٖ ٝلى مضي اهدكاع وجإزحر الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى٠ألاؾغي اإلاىحه هدى الُٟل مً وا ٘٢وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ
اإلاخسههحن في مجا ٫الٗى ٠ألاؾغي بجامٗت خاثل.
 الخٗغٖ ٝلى عئٍت ؤًٖاء َُئت الخضعَـ (الظ٧ىع ،ؤلاهار) وطويالخسهو (الُبُعي ،ؤلاوؿاوي) خى ٫الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع
الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه هدى الُٟل.
ج .مصطلحات الدزاسة
ً
ٌٗغ ٝمهُلح الٗى ٠لٛىٍا ٦ما وعص في ٢امىؽ لؿان الٗغبَ :ى
الخغ ١باألمغ و٢لت الغ ٤ٞبه ،وَى يض الغ ،٤ٞوٍ٣اٖ :٫ىٟه حٗىُٟا ،بطا
لم ً ً٨ع٣ُٞا في ؤمغٍ ،وَى الكضة واإلاك٣ت ،و٧ل ما في الغ ٤ٞمً الخحر
ٟٞي الٗى ٠مً الكغ مثله.
وَٗغ ٝالٗى ٠بإهه ؾلىٌ ٥ؿتهض ٝبلحا ١ألاطي باآلزغًٍ ؤو ألازغ
ؤو ممخل٩اتهم [.[8
٦ما ٌٗغ ٝالٗى ٠ألاؾغي بإهه ؤخض ؤهماٍ الؿلى ٥الٗضواوي الظي
ًيخج ًٖ وحىص ٖال٢اث ٚحر مخ٩اٞئت صازل ألاؾغة مما ًجٗل الُغٝ
ألا٢ىي في ألاؾغة ًىته ٪بضهُا" ؤو لُٟٓا" خ٣ى ١الُغ ٝألايٗ.[9[ ٠
و٢ام الباخث في َظٍ الضعاؾت بخٗغٍ ٠الٗى ٠اإلاىحه ججاٍ الُٟل
بإهه الٗى ٠الظي ٌؿهم في ْهىعٍ بٌٗ الٗىامل منها ما ًخهل
بصخهُت الٟغص (ٖىامل صازلُت) ومنها ما ًغجبِ بٗىامل زاعحُت
(الث٣اٞت والخٗلُم ،الٗىامل الاحخماُٖت ،الٗىامل الا٢خهاصًت) وٍمً٨
جدضًضٍ مً الضعحاث اإلاؿخسلهت مً وحهاث هٓغ ؤًٖاء الهُئت
الخضعَؿُت بجامٗاث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖبر اؾخبُان الٗى٠
ألاؾغي اإلاىحه هدى الُٟل.
د حدود الدزاسة
الحضوص الؼماهُت واإلا٩اهُت :جم جُبُ ٤الضعاؾت في الٗام الضعاس ي -1436
٦ ،ٌ1437ما جم جُبُ ٤البدث ٖلى ؤًٖاء َُئت الخضعَـ في جسهو
الٗلىم ؤلاوؿاهُتٖ :لم الىٟـ والخضمت الاحخماُٖت في ٧لُت التربُت
وآلاصاب بجامٗت خاثل في مجم٘ َغٍ ٤بٗ٣اء٦ ،ما جم جُبُ ٤البدث
ٖلى ؤًٖاء َُئت الخضعَـ اإلاخسههحن في الٗلىم الُبُُٗتٖ :لم
ألاخُاء ٧لُت الٗلىمَ ،ب ألاؾغة ٧لُت الُب في مجم٘ ؤصاعة الجامٗت
بداثل الغثِس ي.
الحضوص اإلاىيىُٖت :جدضصث في َظا البدث مً زال ٫اؾخجاباث
الخبراء في ٖلم الىٟـ وٖلم الاحخمإ ،وٖلم ألاخُاء والُب ألاؾغي،
والتي جم الحهىٖ ٫ليها ٖبر اإلا٣ابالث وألاصاة التي جم جهمُمها لُ٣اؽ
الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه ججاٍ الُٟل والتي
حك٩لذ مً الٗىامل الظاجُت الصخهُت ،والٗىامل الخاعحُت
الاحخماُٖت والخٗلُمُت والا٢خهاصًت.
 .3إلاطاز الىظسي
ً
ً
جلٗب َغٍ٣ت جغبُت الُٟل صوعا خاؾما في جدضًض هىُٖت
الصخهُت مً خُث اعجباَها بمجخم٘ مٗحن وصالالتها ٖلُه ،خُث ؤن
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ٞهم َغ ١جغبُت الُٟل ًاصي بلى ٞهم الؿلى ٥الاحخماعي وصواٗٞه في
ً
ً
اإلاجخم٘ٞ .اإلاىا ٠٢التي ًخسظَا ألابىان في ألاؾغة جازغ جإزحرا خاؾما في
همى الصخهُت وطل ٪ألنها جازغ في خاحاث الُٟل ألاؾاؾُت وجإمحن
اؾخمغاعٍ في الىحىص وقٗىعٍ باألمان الٗاَٟي ،ولظلٞ ٪ةن اإلاٗاملت
الىالضًت الؿىٍت مً زال ٫الاَخمام والاخترام والخ٣بل جاصي بلى اججاٍ
ً
الؿىاء بًجابُا مً زال ٫الث٣ت بالىٟـ وال٣ضعة ٖلى جدمل اإلاؿاولُت
وؤلابضإ والٗال٢ت الجُضة م٘ آلازغًٍ ويبِ الظاث والاعجباٍ آلامً
وَظا ألاؾلىب في اإلاٗاملت اعجبِ بىطج آلاباء واجؼانهم الاهٟٗالي
وجهىعاتهم الٗلمُت إلاٟهىم الُٟىلت وخاحاتهم [.[10
بِىما في الاججاٍ آلازغ ٖىضما ج٩ىن اإلاٗاملت الىالضًت ٚحر ؾىٍت مً
زال ٫الدؿلِ وال٣ؿىة والخٗظًب لؤلبىاء ٞةن َظا ًىمي مكاٖغ
ؤلاخؿاؽ بالىبظ والغزو وبالخالي ًيكإ الُٟل ٚحر عاى ًٖ هٟؿه
ً
ؾازُا ٖليها وٚحر واز ٤منهاً ،اصي بالُٟل بلى الايُغاب الىٟس ي
والظي ًىٗ٨ـ في اؾخجاباث ؾلبُت هدى البِئت ٧الٗضواهُت والجىاح في
الؿلى ،٥وَظا ألاؾلىب في اإلاٗاملت اعجبِ بجهل آلاباء بًغوعة بقبإ
الحاحاث الىٟؿُت لؤلبىاء وٖضم ؤلاصعا ٥ألَمُت الهىاًاث والتروٍذ ًٖ
الىٟـ [.[11
ولظل ٪ال بض ؤن هخٗغٖ ٝلى الٗى ٠ألاؾغي والىٓغٍاث التي ٢امذ
بخٟؿحرٍ مً الىاخُت الؿُ٩ىلىحُت ،والضوا ٘ٞؤو الٗىامل التي حؿاَم في
ْهىعٍ.
ً
ؤوال :مٟهىم الٗى ٠ألاؾغي:
ٌٗغ ٝالٗى ٠ألاؾغي بإهه جىحُه ؤطي خس ي ؤو حؿضي للُٟل
الظي ًٖ ٘٣لُه الٗى ٠مثل (الًغب ،ال٨ضماث ،الخدغقاث الجيؿُت،
ال ،ُ٘٣الحغ ،١ال٨بذ) ؤو ؤلاَما ٫البضوي اإلاخٗمض بةمؿا ٥الضواء،
الُٗام ًٖ الُٟل [.[12
وَٗغ ٝالٗى ٠ألاؾغي بإهه ألاطي الٟٗلي ؤو اإلادخمل و٢ىٖه ٖلى
الُٟل ،ؤو التهاون في مى٘ خضور ألاطي البضوي ؤو ألالم ٖىه [.[13
وٍم ً٨ون ٠الٗى ٠ألاؾغي بإهه ؾلىٌٗ ٥مل ٖلى بخضار بنابت
ٚحر ٖغيُت بل مخٗمضة مً الصخو اإلاس يء بلى الُٟل اإلاؿاء بلُه،
ً ً
ً
وحٗخبر ؤلانابت زُحرة بطا ٧اهذ ؤلانابت حؿخىحب ٖالحا ؤو جضزال َبُا
ً
ؤو ؤنها مخ٨غعة ومؿخمغة ،وَٗخبر الٟدو الُبي خاؾما في ٦ثحر مً
الحاالث لخمُحز ؤلاناباث الٗغيُت ًٖ جل ٪ؤلاناباث الٗمضًت [.[14
ً
زاهُا :الىٓغٍاث اإلاٟؿغة للٗى ٠ألاؾغي:
 -1هٓغٍت الخٗلم الاحخماعي :جغي َظٍ الىٓغٍت بإن الُٟل ً٨دؿب
الٗى ٠بالخٗلم واإلاالخٓت والخ٣لُض مً البِئت اإلادُُت ؾىاء في ألاؾغة ؤو
اإلاضعؾت ؤو مً زال ٫وؾاثل ؤلاٖالم ،وؤن الٟغص في حٗلمه للؿلىُ٦اث
الٗىُٟت ًٖ َغٍ ٤ج٣لُض آلازغًٍ ،وما ًترجب ٖليها مً م٩اٞإة وٖ٣اب،
وؤن ألاؾغة ٢ض جٓهغ الؿلىُ٦اث الٗىُٟت ٖلى ؤنها ؾلىُ٦اث حؿخد٤
اإلا٩اٞإة ال الٗ٣ابٞ .ال٣ىىاث الًٟاثُت وما حٗغيه ٖلى الُٟل مً
عؾىم مخدغ٦ت جدؿم بالؿلى ٥الٗىُ ٠والحغوب واإلاٗاع ٥ججٗل
الُٟل ًخمثل بٌٗ ؤصواع البُىلت لضي بٌٗ ؤبُا ٫الغؾىم اإلاخدغ٦ت
والتي جدؿم بالؿلى ٥الٗىُ.[15[ ٠
وٍا٦ض باهضوعا وَىؾخىن (ٖ )1961لى ؤن مٗٓم الؿلى ٥الٗضواوي
الٗىُ ٠مخٗلم مً زال ٫اإلاالخٓت والخ٣لُض وَىا ٥زالزت مهاصع ًخٗلم
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منها الُٟل باإلاالخٓت َظا الؿلى ٥وهي الخإزحر ألاؾغي وجإزحر ألا٢غان
وجإزحر الىماطج الغمؼٍت ٧الخلٟؼٍىن .وَٗخ٣ض باهضوعا ؤن آلاباء الظًً
ًدؿمىن بالٛلٓت وال٣ؿىة م٘ ؤبىائهم ًخٗلم ؤبىائَم الؿلى ٥الٗضواوي،
ً
٦ما جىنل ؤًًا ؤن آلاباء الظًً ٧اهىا ٌصجٗىن ؤبىائهم ٖلى اإلاكاحغة
م٘ آلازغًٍ وٖلى الاهخ٣ام ممً ٌٗخضي ٖليهم وٖلى الحهىٖ ٫لى
مُالبهم بال٣ىة والٗى٧ ٠اهذ صعحت الٗضواهُت لضيهم ؤ٦بر مً صعحت
الٗضواهُت ٖىض آلاباء الظًً لم ٌصجٗىا ؤبىائهم ٖلى الؿلى ٥الٗضواوي
بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٦ .٫ما ؤن جإزحر الجماٖت ٖلى ا٦دؿاب الؿلى٥
الٗضواوي ًخم ًٖ َغٍ ٤ج٣ضًم الىماطج الٗضواهُت لؤلَٟا٣ُٞ ٫لضونها ؤو
ًٖ َغٍ ٤حٗؼٍؼ الؿلى ٥الٗضواوي إلاجغص خضوزه [.[16
 -2الىٓغٍت الؿلىُ٦تًٟ :ؿغ ؤصحاب الىٓغٍت الؿلىُ٦ت الٗى ٠مً
زال ٫مبضؤ لضيهم ًا٦ضون ٖلُه في ؤن الؿلى ٥ؤلاوؿاوي مخٗلم مً
زال ٫اإلاماعؾت التي ججٗل الُٟل ًخٗلم الاعجباٍ بحن اإلاثحر ؤو اإلاى٠٢
الظي ًٓهغ ؤمامه وبحن الاؾخجابت الىاقئت ًٖ طل ٪اإلاى ،٠٢وَى مبضؤ
"لٗٞ ٪ل عصة ٗٞل" خُث ًغي الؿلىُ٦ىن ؤن الٗى ٠مثل ؤي ؾلى٥
ً
ًم ً٨ا٦دكاٞه وٍم ً٨حٗضًله و٣ٞا ل٣ىاهحن الخٗلم (اإلاثحر والاؾخجابت)
ولظل ٪ع٦ؼث البدىر والضعاؾاث الؿلىُ٦ت في صعاؾتهم للٗى٠
والٗضوان ٖلى خ٣ُ٣ت ًامىىن بها وهي ؤن الؿلى ٥بغمخه مخٗلم مً
البِئت ومً زم ٞةن الخبراث اإلاسخلٟت التي ا٦دؿب منها َٟل ما ؾلى٥
الٗى ٠والٗضوان ٢ض ّ
جم جضُٖمها بما ٌٗؼػ لضي الصخو ْهىع
الاؾخجابت الٗضواهُت ٧لما حٗغى للمى ٠٢اإلادبِ .واهُل ٤الؿلىُ٦ىن
بلى مجمىٖت مً الخجاعب التي ؤحغٍذ بضاًت ٖلى ًض عاثض الؿلىُ٦ت
«حىن واَؿىن» خُث ؤزبذ ؤن الٟىبُا بإهىاٖها م٨دؿبت بٗملُت حٗلم
ً
ومً زم ًمٖ ً٨الحها و٣ٞا للٗالج الؿلى٧ي الظي ٌؿدىض ٖلى َضم
همىطج مً الخٗلم ٚحر ؾىي وبٖاصة بىاء همىطج حٗلم حضًض ؾىي»
[.[17
 -3هٓغٍت الخدلُل الىٟس يً :غح٘ بٌٗ ؤصحاب َظٍ الىٓغٍت ومنهم
بصلغ الٗى ٠لضي ؤلاوؿان بلى ال٨بذ الظي ًخىلض لضي ؤلاوؿان هدُجت
لخبراث الُٟىلت التي ٖاوى ٞيها ال٣ؿىة ومى٘ مً بقبإ الكهىاث
اإلاىحىصة لضًه في الهٛغ هدُجت للمٗاملت ال٣اؾُت التي وحضَا مً ال٨باع
في خُاجه ،وَظا ق٩ل لضًه خغمان وايُغاب في الصخهُت ْهغ لضًه
في ال٨بر مً زال ٫الجزٖت بلى الٗى ٠ججاٍ الُٟلٞ ،الخجاعب الؿاب٣ت
في الُٟىلت مً وحهت هٓغ الخدلُل الىٟس ي حك٩ل الصخهُت في
ال٨بر [.[18
ً
زالثا :الٗىامل الضاٗٞت بلى الٗى ٠ألاؾغيً :م ً٨ج٣ؿُم الٗىامل التي
٢ض حؿاَم في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي مً ٢بل ألاٞغاص بلى ٢ؿمحن:
ً
ؤوال :الٗىامل ؤو الضوا ٘ٞالظاجُت :وهي جل ٪الٗىامل التي جيب٘ مً طاث
ؤلاوؿان اإلاغبي ؾىاء (الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما) والتي ج٣ىصٍ هدى
الٗى ٠ألاؾغي يض ألابىاء٣ٞ ،ض ج٩ىن هابٗت مً ايُغاباث ؾلىُ٦ت
وهٟؿُت وٖ٣لُت هاججت مً ا٦دؿاب حُىاث ؤو مىعزاث ًٖ َغٍ٤
الىعازت مً الىالضًً ؤو ألاحضاص٦ ،ما ؤن الحالت الجؿمُت والىٟؿُت
والٗ٣لُت للىالضًً لها اوٗ٩اؾاث واضحت ٖلى هىُٖت عٖاًت ألابىاء،
ٞةنابت ؤخض الىالضًً ؤو ٧ليهما بمغى ؤو ٖاَت ؤو بٖا٢ت حؿمُت ؤو
ً
خغُ٦ت ؤو حؿمُت ؤو ايُغاب في الصخهُتً ،ازغ ؾلبا في التربُت
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نغإ بحن الُغٞحن ًازغ في حٗاملهم م٘ ؤبىائهم ،ؤو ما ًدضر بحن ألازىة
مً ابتزاػ وؤزظ اإلاا ٫ب٣ىة ألَضا ٝمسخلٟت ،ؤو ٢ض ً٩ىن الٗى ٠بٟٗل
شحىت الخُبت وال٣ٟغ الظي جىٗ٨ـ آزاعَا بٗى ٠مً ٢بل ألاب هدى
الُٟل .مثل ٣ٞضان الؼوج ؤو ألاب لٗمله٢ ،ض ًضٗٞه إلاماعؾت الٗى٠
ٖلى ؤوالصٍ وبالخالي ٞةن الصخو الظي ًىدضع مً ؤؾغة ماعؽ ؤخض
ؤٞغاصَا الٗىٖ ٠لُه ٟٞي ؤٚلب ألاخُانٞ ،ةهه ؾىً ٝماعؽ الضوع
هٟؿه [.[2
ع ً
ابٗا :ؤق٩ا( ٫ؤهىإ) الٗى ٠ألاؾغي ومٓاَغٍ:
ًم ً٨اؾخٗغاى ؤهىإ الٗى ٠ألاؾغي التي ًخٗغى لها ألاَٟا ٫في
حمُ٘ ؤهداء الٗالم وبمسخل ٠اإلاجخمٗاث ٖلى الىدى آلاحي:
 -1الٗى ٠اإلاٗىىي الحس ي:
 ؤلاًظاء اللٟٓيَ :ظا الىىٕ مً الٗىٌ ٠كحر بلى الىمِ اللٟٓي الظيًاطي الٟغص ،وَُٗ ٤همىٍ الٗاَٟي وٍ٣ٟضٍ بخؿاؾه بإَمُخه وز٣خه
بىٟؿه ومً ؤق٩اله اإلاضمغة والكاجٗت الاهخ٣اص الالطٕ اإلاخ٨غع والخد٣حر
والكخم وؤلاَاهت والغ ٌٞوالاؾخسٟا ٝبالُٟل ؤو السخغٍت مىه.
وٍخطح َظا الىمِ مً الٗى ٠مً زالٖ ٫ملُاث الًبِ والخد٨م
والخسىٍٖ ٠ىض الخٗامل م٘ الُٟل ،والغ ٌٞمً الىالضًً له وٖضم
ً
٢بىلهما إلاا ً٣ى ،٫وٍ٩ىن الغ ٌٞنغٍدا بال٣ى ،٫ومداولت ٞغى ألاوامغ
والخٗلُماث ،وٖلى الُٟل ؤن ًمخثل ل٩ل ما ً٣ىله آلاباء والُاٖت
اإلاُل٣ت لهم٦ ،ما ؤن مداؾبت الُٟل ج٩ىن ٖلى ٧ل نٛحرة و٦بحرة ،وفي
َظا ألاؾلىب مً اإلاٗاملت ًخم َلب ال٨ما ٫اإلاُل ٤مىه ،والخىبُش
اللٟٓي للُٟل بهىعة مؿخمغة ،ونضٍ وػحغٍ٧ ،لما ؤعاص ؤن ٌٗبر ًٖ
هٟؿه [.[21
ٞالٗى ٠اللٟٓي ٢ض ً٩ىن بٗضة ؤق٩ا ٫منها اإلاباقغ وٚحر اإلاباقغ
واإلا٨دؿب والغمؼي٦ ،ما ؤن الٗىامل الاحخماُٖت اإلااصًت للٗى ٠اللٟٓي
جسخل ٠مً مجخم٘ بلى آزغ وهي ٖىامل مخٗضصة ومخضازلت ،ولظل ٪حٗخبر
ألاؾغة مؿاولت م٘ اإلاضعؾت باٖخباعَا ماؾؿاث احخماُٖت لها اعجباٍ
وزُ ٤بدُاة الاوؿان مىظ والصجه وختى ً٨بر ،ومً الٗىامل اإلاؿاَمت في
ْهىع الٗى ٠اللٟٓي يٗ ٠الىاػٕ الضًجي لضي آلاباء ،وجٟغَ ٜالًٛىٍ
الخاعحُت التي ًخٗغى لها الؼوج والؼوحت باالٖخضاء اللٟٓي ٖلى ألابىاء،
ً
٦ما ؤن الٓغو ٝاإلاِٗكُت ال٣اؾُت جلٗب صوعا في مماعؾاث آلاباء ججاٍ
ألابىاء ،و٦ظل ٪حٗىص بٌٗ آلاباء ٖلى همِ مً الٗى ٠اللٟٓي في
َٟىلتهم ًىٗ٨ـ َظا ٖلى جغبُتهم ألبىائهم .وٍازغ الٗى ٠اللٟٓي ٖلى
ً
الُٟل و٢ض ً٩ىن ٖاث٣ا للىمى الىٟس ي والٗ٣لي لضي الاَٟا ٫وطل٩ً ٪ىن
جدذ َاب٘ جٟا٢مي ًٓهغ م٘ الؼمً٦ ،ما ان الٗىً ٠هبذ لضي الاَٟا٫
ُ
اؾلىب مً ؤؾالُب خل اإلاك٨الث التي جىاحهه في خُاجه وَظا ً٣ىصٍ
إلاىاحهه ال٨ثحر مً الخدضًاث خُث ًخجه لٗالج ؤي مىيىٕ او مك٩لت
ً
ً
بهظٍ الُغٍ٣ت وعبما ج٩ىن ٖامال مً ٖىامل ٞكله مؿخ٣بال [.[22
 ٖى ٠ؤلاَما :٫بن ؤلاَما ٫الجؿضي والاهٟٗالي اإلاخٗمض ًاصي بلى ٖضمجلبُت الحاحاث الجؿمُت والىٟؿُت والخٗلُمُت وول ]23[ ٠وَى ٖباعة
ًٖ همِ ؾلى٧ي ًدؿم بةَما ٫مخٗمض مً ٢بل اإلاس يء الخخُاحاث
الُٟل الجؿضًت والٗاَُٟت مثل ٖضم الٗىاًت بىىٕ الُٗام الظي
ًدىاوله ،وٖضم جلبُت اخخُاحاث الُٟل الجؿضًت والٗاَُٟت مثل
اإلاإوي ،اإلالبـ ،والٟكل في جىٞحر الغٖاًت والخٟاٖل والخٗامل اإلاغن

الؿلُمت لؤلبىاء٣ٞ .ض ٌؿخسضم ألاب ال٣ؿىة م٘ ألابىاء إلزباث طاجه ؤو
الٗ٨ـ الالمباالة والغ ٌٞوٖضم الا٦ترار٦ .ما ؤن الىالضًً الٗهابُحن
ًٟخ٣غان بلى الاؾخ٣غاع الٗاَٟي في ٖال٢تهما الؼوحُت وفي ٖال٢تهما
ً
ألاؾغٍت وٚالبا ما ٌٗ٨ؿان مك٨التهما ٖلى ؤَٟالهما بك٩ل ؤو بأزغ.
ٞىمِ الخٗامل لضيهما ًدؿم بالخظبظب وٖضم الاؾخ٣غاع في بجبإ َغٍ٣ت
جيكئت واضحت وطل ٪لٗضم اؾخ٣غاعَما الىٟس ي والاهٟٗالي [.[19
و٢ض ج٩ىن الٗىامل الظاجُت م٨دؿبت مً يٛىٍ ومىا ٠٢الحُاة
التي ًمغ بها ؤلاوؿانٞ ،مً اإلاالخٔ ؤن الؿلى ٥الٗىَُ ٠ى ٖغى مً
ؤٖغاى ايُغاباث مثل الؿاصًت  Sadismوالتي حٗبر ًٖ جلظط اإلاًُغب
في حؿبب ألالم وؤلاطال ٫لصخو ؤزغ ،واإلااؾىقُت  Masochismوهي
جلظط اإلاًُغب في جىحُه ألالم وؤلاطال ٫لىٟؿه ؤي للظاث ،ؤو ً٩ىن
مهاب بايُغاباث الكحزوٞغٍيُا  Schizophreniaوال٨أبت
ً
 ،Majordepresionو٢ض ً٩ىن الٗى ٠ألاؾغي ٖغيا اليُغاباث مثل
ايُغاب الصخهُت الجرحؿُت  Narcissist personality disorderبط
ً
ً٩ىن اإلاًُغب مُاال للؿلى ٥الٗضواوي ٖىضما ال ًل٣ى اَخماما مً
آلازغًٍ ؤو ٖىضما ٌكٗغ بٗضم اخترام وا٦ترار آلازغًٍ به ،وايُغاب
الصخهُت الحضًت  Borderline personality disorderبط ًلجإ اإلاًُغب
ٚالبا بلى اؾخسضام الٗى ٠يض اإلاغؤة وَكٗغ صاثما بىحىص ؤمغ ما يهضص
ٖال٢اجه الؼوحُت مٗها وَكٗغ بٗضم ألامان والًٛب الكضًض ،و٦ظل٪
جؼصاص اخخمالُت اؾخسضام الٗى ٠مً حاهب اإلاًُغبحن الظًً ٌٗاهىن
مً الهلىؾت ،وجؼصاص اخخمالُت اؾخسضام الٗى ٠لضي اإلاًُغبحن
ً
اإلاضمىحن ٖاصة اإلاسضعاث وال٨دى ٫بلى ؤ٦ثر مً ؾب٘ مغاث م٣اعهت
باألشخام الٗاصًحن [.[20
ً
زاهُا :الٗىامل الخاعحُت :الخٗلُمُت الث٣اُٞت والاحخماُٖت الا٢خهاصًت:
جاصي الًٛىٍ الاحخماُٖت والٗال٢اث الاحخماُٖت اإلاًُغبت بلى يٗ٠
الخماؾ ٪الاحخماعي بحن ؤَغا ٝألاؾغة ،ويٗ ٠اإلاهاعاث الاحخماُٖت
ً
ً
الالػمت للخٗامل م٘ آلازغًٍ .وَظا بضوعٍ ًلٗب صوعا مازغا في الخٗامل
ال٣اس ي م٘ الُٟل مً ٢بل ؤٞغاص ألاؾغة .وٍم ً٨مالخٓت َظا الىىٕ مً
الضوا ٘ٞفي الٗاصاث والخ٣الُض التي اإلاخٗاعٖ ٝليها في مجخم٘ ما والتي
ً
جخُلب مً الغحل – خؿب م٣خًُاث َظٍ الخ٣الُض ٢ضعا مً الغحىلت
بدُث ال ًخىؾل في ُ٢اصة ؤؾغجه بٛحر الٗى ٠وال٣ىة وطل ٪ألهه اإلاُ٣اؽ
الظي ًم ً٨مً زالله مٗغٞت اإلا٣ضاع الظي ًخه ٠به ؤلاوؿان مً
الغحىلت ،وبال ٞهى ؾا ِ٢في هٓغ ز٣اٞت الغحا ٫في طل ٪اإلاجخم٘٦ .ما
ًازغ الخٗلُم والث٣اٞت التي ًدملها اإلاجخم٘ ٖلى صعحت الث٣اٞت ألاؾغٍت،
٩ٞلما ٧ان اإلاجخم٘ ٖلى صعحت ٖالُت مً الث٣اٞت والىعي٧ ،ان َىا٥
جًاء ٫لضوع الًٛىٍ والٗال٢اث الاحخماُٖت اإلاًُغبت ،ختى ؤن َظٍ
الًٛىٍ الاحخماُٖت اإلاًُغبت جىٗضم في اإلاجخمٗاث الغاُ٢ت٦ .ما ؤن
ألاويإ الا٢خهاصًت الؿِئت لؤلؾغة طاث جإزحر ٦بحر في ٖضم الىنى ٫بلى
الغٚباث وألاَضا ٝاإلاغٚىب بها ،وبالخالي جسل ٤الُإؽ في الىٟىؽ
والايُغاباث الىٟؿُت ،وَظا ًىٗ٨ـ ٖلى الٗال٢اث اإلاىحىصة بحن
ألاٞغاص في ألاؾغة ٖىض ُٚاب الىاػٕ الضًجي ،وبالخالي اللجىء بلى ٧ل
الىؾاثل اإلاباخت وٚحر اإلاباخت في ؾبُل الىنى ٫بلى جل ٪الغٚباث ؾُٗا
لحُاة ؤًٞل ملُئت باألمل .وٍم ً٨مالخٓت طل ٪في مدُِ ألاؾغة مً
ٖضة ؤوحه ؾىاء اؾخٛال ٫الؼوحت اإلاىْٟت مً ٢بل الؼوج مما ًىلض
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بإٖما ٫حيؿُت ٞاضحت م٘ اإلاٗخضي ،وَٗض الاٚخهاب ؤزُغ نىع
ً
الاٖخضاء الجيس ي في هُا ١ألاؾغة وٚالبا ما ًماعؽ الاٖخضاء الجيس ي
جدذ تهضًض اإلاٗخضي ٖلُه بةًظاثه بطا لم ًغضخ لغٚباث اإلاٗخضي [.[27
 .4الدزاسات السابقة
٢امذ الٛهىن [ ]28بضعاؾت خى ٫الؿلى ٥الٗضواوي لضي ؤَٟا٫
ُ
وٖال٢خه بإؾالُب الخيكئت الىالضًت والظ٧اء بمضًىت
ما ٢بل اإلاضعؾت
الغٍاى ،وجم اؾخسضام مُ٣اؽ الؿلى ٥الٗضواوي مً بٖضاص الباخثت،
ومُ٣اؽ ؤؾالُب الخيكئت الىالضًت مً بٖضاص مدمض ٖماص الضًً
ومُ٣اؽ ازخباع عؾم الغحل للظ٧اء ٞااص ؤبى خُب وآزغون .و٢ض
جىنلذ الباخثت مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت بلى مجمىٖت مً الىخاثج ٧ان
مً ؤَمها :وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.05في
الؿلى ٥الٗضواوي بحن الجيؿحن لهالح الظ٧ىع٦ ،ما وحضث الضعاؾت
ٖال٢ت مىحبت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.05بحن الؿلى٥
الٗضواوي لضي ألاَٟا ٫وال٣ؿىة.
وؤ٦ضث صعاؾت عوقُل وآزغون [ٖ ]29لى زهاثو آلاباء في ألاؾغ
التي ٖاهذ مً ػوى اإلاداعم بهض ٝجُُ٣م ما بطا ٧اهذ الٟغو ١في ماض ي
ألاؾغة وألاصاء ألاؾغي الحالي والخىا ٤ٞالؿُ٩ىلىجي ًغجبِ بالخاعٍش
الؿاب ٤لضي مٗخاصي الجيـ ٖلى ألاَٟا ٫لضي م٣ترفي الاٖخضاء الجيس ي
مً آلاباء ،خُث اؾخسضمذ َظٍ الضعاؾت مُ٣اؽ ماض ي ألاؾغة الظي
ؤٖضٍ عوقُل وآزغون ] [29ومُ٣اؽ بِئت ألاؾغة للباخثحن مىؽ ومىؽ
[ ]30و٢ض َب٣ذ َظٍ اإلا٣اًِـ ٖلى ُٖىت بل ٜمخىؾِ ؤٖماعَم 34
ً
ٖاما و٢ض حاء في ج٣اعٍغ اإلابدىزحن ؤن ( )50,24منهم لهم جاعٍش مً
الاٖخضاء الجيس ي ٖلى ألاَٟا .٫و٢ض جبحن ؤن ؤنىلهم ألاؾغٍت جغح٘ بلى
ؤؾغ ؤ٦ثر ٞىيىٍت وٖضواهُت مما ٌٗجي الٗال٢ت الىَُضة بحن الٗضواهُت
وؤهىإ الجغاثم.
٦ما وحضث صعاؾت وجؼ ٫وؤقحر [ ]31بٗض جُبُ٣ها ٖلى ُٖىت مً
ً
(َٟ )423ال ممً ًضعؾىن بالهٟحن الؿاصؽ والؿاب٘ الابخضاجيٖ ،لى
ؤن ؤؾلىب اإلاٗاملت الىالضًت الظي ًخمحز بال٣ؿىة والغ ٌٞطو ٖال٢ت
اعجباَُه مىحبت م٘ ؾلى ٥الُٟل الٗضواوي و٦ظل ٪اهسٟاى الخدهُل
الضعاس ي ،بِىما ٧اهذ اإلاٗاملت الىالضًت التي جدؿم بالخ٣بل والضٝء في
ً
الخٗامل م٘ ألاَٟا٧ ٫ان طو ٖال٢ت مىحبت وصالت بخهاثُا ؾلى ٥الُٟل
ٚحر الٗضاجي.
وفي صعاؾت  [32] Martinezخى ٫ؤزغ ألاؾلىب الىالضي في اإلاٗاملت
ٖلى الخٟاٖل وجىمُت مهاعاث الخىانل م٘ ألابىاء ٖلى جىمُت الظ٧اء
الاهٟٗالي لؤلبىاء ٖلى ُٖىت ( )109ؤَٟا ،٫وبٗض جُبُ ٤اؾخبُاهحن خى٫
ألاؾلىب الىالضي للمٗاملت والظ٧اء الاهٟٗالي ،جىنلذ الضعاؾت ؤن
الخإزحر الىالضي ْهغ في ج٣لُض ألابىاء الظًً ٌٗاملىنهم ؤباءَم بخ٣بل ووص
مً زال ٫اجساط ألابىاء الىالضان هماطج و٢ضوة٦ ،ما ؤن جإزحر اإلاٗاملت
الحؿىت جم مالخٓخه في صعحاث الظ٧اء الاهٟٗالي لؤلبىاء وٖلى الٟاٖلُت
الاحخماُٖت والتي ٧اهذ ٖالُت ،و٢لت ألاٖغاى الا٦خئابُت لؤلبىاء .بٗ٨ـ
ألابىاء الظًً جم مٗاملتهم مً ٢بل ؤباءَم ب٣ؿىة خُث لم ًٓهغ ٖليهم
ج٣لُض الاباء وصعحاث الظ٧اء الاهٟٗالي والٟاٖلُت الاحخماُٖت ٧اهذ
مىسًٟت٦ ،ما ؤن ألاٖغاى الا٦خئابُت ٧اهذ ؤٖلى لضيهم.
وحكحر صعاؾت [33] Feiberg, Neiderhiser, Reiss & Hethering Ton

اإلاىاؾب لٗمغ الُٟل ،وؤلاَما ٫بسال ٝالاٖخضاء الجؿضي والجيس ي
ًدؿم بهٟت الاؾخمغاعٍت ،وٍخمثل في همِ ٚحر مىاؾب مً الغٖاًت
والتربُت وحؿهل مالخٓخه مً ٢بل ألاشخام ال٣غٍبحن مً الُٟل [.[14
ً
وٍسخل ٠التر٦حز ٖلى حىاهب ٖى ٠ؤلاَما ٫مً خ٣ل آلزغ وو٣ٞا
لح٣ل الخسهوٞ ،الُبِب الكغعي ًغ٦ؼ ٖلى ؤلاناباث الٟحزًُ٣ت
(الجؿضًت) للُٟل الظي ٖاوى مً ؾلى ٥الهماٞ ٫ترة ػمىُت َىٍلت،
وألازهاجي الىٟس ي ًغ٦ؼ ٖلى آلازاع الٗاَُٟت الىٟؿُت والتي ْهغث في
آلاالم الجؿضًت التي جهِب الُٟل ،بِىما ًغ٦ؼ ال٣اض ي ٖلى الخٗغٍ٠
ال٣اهىوي لؿلى ٥ؤلاَما ٫بىنٟه ؾلى ٥حٗضي ٖىُ ٠بُغٍ٣ت ٚحر
مباقغة ٖلى الُٟل [.[24
وَٗغٖ ٝى ٠ؤلاَما ٫بإهه ؤلاَما ٫الضاثم ؤو اإلاى ُ٘٣للُٟل ،ؤو
ال٣هىع في خماًخه مً ؤي هىٕ مً ؤهىإ الخُغ الظي ٢ض ًخٗغى له،
باإلياٞت بلى حٗغيه للبرص ؤو للجىٕ ،ؤو ال٣هىع في جىٞحر الغٖاًت الالػمت
له ،والخانت بصحت الُٟل ؤو همىٍ [.[13
ًخطح ؤن مٟهىم بَما ٫الُٟل َى ٖضم بقبإ الىالضًً ؤو
آلازغًٍ اإلادُُحن بالُٟل لحاحاجه ألاؾاؾُت ،وبقغاٞهما ال٣انغ ٖلُه،
مما ًاصي بلى بنابت الُٟل بالًغع ؤو ألاطي هدُجت لخهغٞاث الىالضًً
ؤو اإلادُُحن به بكغٍ ؤن ج٩ىن َظٍ الخهغٞاث مخٗمضة.
 -2الٗى ٠اإلااصي:
 الاٖخضاء الجؿضيٌ :كحر الاٖخضاء ؤو ؾىء اإلاٗاملت الجؿضًت ٖامت بلىألاطي الجؿضي الظي ًلح ٤بالُٟل ٖلى ًض ؤخض والضًه ؤو طوٍه .وَى ال
ًىجم بالًغوعة ًٖ عٚبت مخٗمضة في بلحا ١ألاطي بالُٟل ،بل بهه في
مٗٓم الحاالث هاجج ًٖ ؤؾالُب جغبىٍت ٢اؾُت ؤو ٖ٣ىبت بضهُت ناعمت
ً
ؤصث بلى بلحا ١يغع ماصي بالُٟل ؤو ٧اصث .و٦ثحرا ما ًغا ٤ٞالاٖخضاء
الجؿضي ٖلى الُٟل ؤق٩ا ٫ؤزغي مً ؾىء اإلاٗاملت ومً ألامثلت
اإلااؾٟت والكاجٗت ٖلى طل ٪يغب ؤخض الىالضًً لُٟله ب٣بًت الُض ؤو
بإصاة ما في الى٢ذ الظي ًنهاٖ ٫لُه بؿُل مً ؤلاَاهاث والكخاثم ،وفي
َظٍ الحالت ٌٗخبر الُٟل ضحُت اٖخضاء حؿضي وٖاَٟي في آن واخض.
وَكمل الاٖخضاء البضوي ٖلى الُٟل الغيىى وال٨ؿىع والجغوح
ً
اٖخضاء
والخضوف وال ُ٘٣والٌٗ وؤًت بنابت بضهُت ؤزغي .وَٗخبر
٦ظل٧ ٪ل ٖىً ٠ماعؾه ؤخض والضي الُٟل ؤو طوٍه بطا حؿبب ُٞه ؤطي
حؿضي بالُٟل وَكمل طل ٪يغبت بإصاة ؤو ب٣بًت الُض واللُم
ّ
والغٞـ والٌٗ .خُث ؤن
والحغ ١واله ٟ٘والدؿمم والخى ٤وؤلاٚغا١
َظٍ اإلاماعؾاث وبن لم حؿٟغ ًٖ حغوح ؤو ٦ؿىع بضهُت ْاَغة ول٨نها
اٖخضاء ّ
ً
بدض طاتها [.[25
حٗخبر
وَٗخبر الٗى ٠الجؿضي مً ؤ٦ثر ؤهىإ الٗى ٠قُىٖا وطل ٪بؿبب
ؾهىلت ا٦دكا ٝؤٖغايه ومٓاَغٍ وهي ؤٗٞا٣ً ٫ىم بها ال٨باع ٧الدؿبب
بالٗى ٠هدى الُٟل مما ًاصي بلى بنابخه بإطي حؿضي ًخىٞغ ُٞه
ال٣هض والىُت في الٟٗل وج٩ىن مخ٨غعة بمٗجى آزغ هي ؤلاناباث
اإلاخٗمضة ٧الدؿمُم ،الغٞـ ،الٌٗ ،الغمي ،الهؼ بالٗى ،٠الًغب
ب٣بًت الُض ؤو باؾخسضام ؤصاة ،ال٨ؿىع ،ؾ٨ب الؿىاثل الؿازىت
٧الحغو.[26[ ١
 الاٖخضاء الجيس يَ :ظٍ الهىعة مً ؤٖما ٫الٗى ٠جخمثل في ب٦غاٍاإلاٗخضي ٖلُه ؾىاء ٧ان ط٦غ ؤم ؤهثى ٖلى مماعؾت الجيـ ؤو الُ٣ام
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ً
وبحن بؾاءة مٗاملت الُٟل٦ .ما وحضث اعجباٍ مىحب صا ٫بخهاثُا بحن
الدكائم لضي ألام وبحن بؾاءة مٗاملت الُٟل .و٧ان الاعجباٍ مىحب
وصا ٫بخهاثُا بحن الٗهابُت لضي ألام وبحن بؾاءة مٗاملت الُٟل ،بِىما
٧ان الاعجباٍ ؾلبي وصا ٫بخهاثُا بحن الاهبؿاٍ لضي ألام وبحن بؾاءة
مٗاملت الُٟل .ولم ججض الضعاؾت ٞغو ١بحن ألامهاث الٗامالث وٚحر
الٗامالث في مخٛحراث الضعاؾت ؤو في مخٛحر بؾاءة مٗاملت الُٟل.
و٢ام مُ ٪و٧ىمً [ ]37بضعاؾت ًٖ بًظاء ألاَٟا ٫والخٛحر الاحخماعي
والخضزل الً٣اجي الهىلىضي في َظا الكإن زال ٫اإلاضة الؼمىُت ما بحن
( )1995_1960و٢امذ الضعاؾت بخدلُل اإلالٟاث الخانت باألَٟا٫
اإلاغاَ٣حن والتي ٢ضمذ مً ٢بل ً٢اة ألاخضار مً ؤحل خماًت الُٟل
ً
و٣ٞا للً٣اء الهىلىضي .وؤؾٟغث الضعاؾت بٗض جدلُل اإلالٟاث ؤهه زال٫
ٞترة الؿخِىاث والؿبُٗىاث اإلاُالصي ٧ان َىا ٥اهدكاع للٗى ٠الجؿضي
يض ألاَٟا ،٫و٧ان آلاباء ٌٗخ٣ضون ؤن الٗى ٠الجؿضي وؾُلت لتربُت
ألاَٟا ٫في َىلىضا ،ول ً٨في الدؿُٗيُاث اهسًٟذ وؿبت الاٖخضاء ٖلى
ألاَٟا ،٫و٧ان الؿبب في َظا بلى وي٘ هٓام خماًت الُٟل الظي ٢ضم
مً ً٢اة ألاخضار في َىلىضا ،وَظا حٗل َىا ٥اهسٟاى في وؿبت
الٗى ٠الجؿضي والاٖخضاء ٖلى ألاَٟا ٫واإلاغاَ٣حن.
وؤحغي اإلاهغي [ ]38صعاؾت خى ٫ألالٟاّ التي جىحه مً ٢بل
الىالضًً هدى ألاَٟا ،٫و٧اهذ ُٖىت الضعاؾت م٩ىهت مً (َ )1673الب
وَالبت مخىؾِ ؤٖماعَم ( )14,5وؤؾٟغث الضعاؾت ًٖ ؤن ألالٟاّ
اإلاؿخٗملت مً الىالضًً طاث ٖال٢ت بالؼحغ والخىبُش والخ٣لُل مً
ؤلام٩اهاث البضهُت والٗ٣لُت ،وحكبُه ألابً بالجماص والحُىان ،والضٖىة
ٖلُه باإلاغى ،وع ٌٞالابً والكخم له ووٗخه بإهه ٦ثحر ٦الم وهىم
وؤلٟاّ ؾِئت طاث ٖال٢ت الىٓاٞت الصخهُت للُٟل٦ ،ما ؤقاعث
الىخاثج بلى ؤن الظ٧ىع ؤ٦ثر ٖغيت لخ٨غاع ؤلاؾاءة اللُٟٓت مً ؤلاهار وان
ؤلاهار ؤ٦ثر جإزغا باإلؾاءة اللُٟٓت٦ ،ما ؤقاعث الضعاؾت بإن الىالضًً
ً
طوي الضزل اإلاخضوي ؤ٦ثر اؾخسضاما لئلؾاءة اللُٟٓت مً الىالضًً طوي
الضزل اإلاخىؾِ ؤو اإلاغج.ٟ٘
٦ما ٢امذ الحمُضي [ ]39بض اؾت خى ٫الؿلى ٥الٗضواوي وٖال٢خهُ
ع
بإؾالُب اإلاٗاملت الىالضًت لضي ُٖىت مً َلبت اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت بضولت
ُ٢غ .و٢ض اؾخسضمذ الباخثت ٖضة ؤصواث في َظٍ الضعاؾت ومنها:
مُ٣اؽ الؿلى ٥الٗضواوي ومُ٣اؽ ؤؾالُب اإلاٗاملت الىالضًت مً بٖضاص
الباخثت .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى مجمىٖت مً الىخاثج ٧ان مً ؤَمها:
اػصًاص الؿلى ٥الٗضواوي بضولت ُ٢غ ممً ًسبرون ؤؾالُب مٗاملت
والضًت ؾالبت ًٖ هٓغائهم الظًً مغوا بإؾالُب مٗاملت والضًت مىحبت
وطل ٪في ؤبٗاص مُ٣اؽ الؿلى ٥الٗضواوي .
وخاو ٫ؾلُمان والً٣اة [ ]40صعاؾت ؤؾالُب الخيكئت الاحخماُٖت
وٖال٢تها باال٦خئاب لضي ُٖىت مً ألاَٟا ٫بلٛذ (َ )211الب)208( ،
َالبت ،جم ازخُاعَم بُغٍ٣ت ٖكىاثُت مً َلبت اله ٠الؿاصؽ
الابخضاجي في مدآٞت عجلىن ألاعصهُت ،خُث وحضث الضعاؾت بإن
اإلاماعؾاث الىالضًت التي جدؿم بالىبظ والخد٨م جاصي بلى هؼوٕ ألاَٟا٫
بلى الا٦خئاب ،بِىما اإلاماعؾاث الىالضًت التي جدؿم بالخ٣بل والضٝء في
اإلاٗاملت جاصي بلى ٖضم الا٦خئاب.
٢امذ آ ٫ؾٗىص [ ]12بضعاؾت َضٞذ مً زاللها الخٗغٖ ٝلى مٗض٫

خى ٫ؤلاَما ٫ألخض ألابىاء والخمُحز ؤو الازخال ٝفي اإلاٗاملت الىالضًت بحن
ألازىة خُث جم ازخباع ) )516مً ألاؾغ طاث الُٟلحن ًٖ َغٍ ٤ازخباع
الجيـ ،اخترام الظاث والٗاَُٟت وجم ُ٢اؽ اإلا٣اعهت ؤو الخمُحز بحن
ألازىة ًٖ َغٍ ٤همىطج الضالت الهُ٩لُت الظي مً زالله ًجغي جُُ٣م
مُل ألابىًٍ بلى ؤخض ألازىًٍ و ؤلاَما ٫لآلزغ ،و٢ض وحض ؤن ٖضص
مدضوص مً الحاالث في َظٍ ألاؾغ ٧ان َىا ٥مُل هدى ؤخض الُٟلحن
صون آلازغ ،و٧ان طل ٪هاخُت الابً الثاوي ،و٢ض وحض ؤن طل ٪الىىٕ مً
اإلاٗاملت ًىحض عص ٗٞل ٖ٨س ي ٖىض الابً آلازغ ًخمثل في نىعة اعجٟإ
الحؿاؾُت هدى ألابىًٍ وؾلىٚ ٥حر احخماعي مً زال ٫الٗىاص والخمغص
ٖلى ألابىًٍ.
ؤما صعاؾت باعصي وجاعلي [٣ٞ ]34ض وحضث ؤن آلاباء الٗىُٟحن بضعحت
مغجٟٗت هدى ؤبىاءَم وَم الظًً ً٣ىمىن بالض ٘ٞوالهٟذ ٖلى الىحه
والؼحغ ٧اهذ وؿبتهم ( (%77ؤما آلاباء الظًً ًدؿمىن بالٗى ٠الكضًض
خُث ٧اهىا ًغٞؿىن وًَٗىن وًٍغبىن ألابىاء بإصاة خاصة ؤو ًداولىن
خغ٢ه ؤو ؾ٨ب ؾاثل ؾازً ٖلُه ؤو تهضًضٍ بالؿالح ٩ٞاهذ وؿبتهم
( )%8مً الُٗىت التي ٧اهذ ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً آلاباء الظًً
ًماعؾىن الٗى ٠ججاٍ ؤبىائهم ،و٢ض وحضث الضعاؾت ؤن آلاباء الظًً
ماعؾىا الٗى ٠ججاٍ ؤبىائهم ؤزغوا ٖلى ؾلىُ٦اتهم بُغٍ٣ت ؾلبُت خُث
ْهغث ٖليهم ٖالماث الخى ٝوالايُغاباث الؿلىُ٦ت اإلاسخلٟت.
٦ما ؤقاعث صعاؾت خمؼة [ ]35ؤن ؾلى ٥آلاباء الظي ًدؿم بالٗى٠
ؤو الٗضوان ؤو خغمان الُٟل مً الكٗىع باألمان ؤو خغماهه مً خ٣ه في
الخ٣ضًغ وبإهه شخو ٚحر مغٚىب ُٞه ًاصي بلى ٣ٞضاهه الث٣ت بىٟؿه
وآلازغًٍ ٦ما ً٣ٟضٍ الخٟائ ٫والدؿامذ والُمإهِىت والكٗىع بالؿٗاصة.
وؤحغٍذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً َ 1000الب وَالبت مً جالمُظ اإلاغخلت
ً
اإلاخىؾُت ؤلاٖضاصًت الظًً جتراوح ؤٖماعَم ما بحن (ٖ )13 - 11اما مً
مضاعؽ ال٣اَغة .و٢ض ٦كٟذ الضعاؾت ًٖ بٌٗ ألاؾباب التي جاصي بلى
مٗاملت آلاباء ألبىائهم بُغٍ٣ت ٚحر ؾىٍت ،منها قٗىع ؤخض الىالضًً ؤو
٧ليهما باؾخئثاع الُٟل باَخمام الؼوج ؤو الؼوحت ،مما ًدؿبب ٖىه
اوكٛا ٫ؤخض الؼوححن به بضعحت ؤ٦بر مً اوكٛاله بالُغ ٝآلازغ ،مما
٢ض ًاصي بلى اوٗ٩اؽ َظا الكٗىع ٖلى َغٍ٣ت مٗاملت الىالضًً للُٟل،
التي ًم ً٨ؤن جدؿم بالهغامت ؤو ع ٌٞقضًض للُٟل ؤو بَما ٫حٛظًخه
ؤو مغاٖاة صحخه ،ؤو حٗىُٟه وتهضًضٍ ؤو خغمان الُٟل مً خ٣ه في
الخ٣ضًغ وؤلاخؿاؽ بإهه مغٚىب ُٞه .بِىما ط٦غ ألابىاء الظًً ٌٗاملهم
آبائَم بُغٍ٣ت جغبىٍت ؾلُمت ؤنهم ٌٗاملىن مٗاملت َُبت وَكٗغون
بالحغٍت اليؿبُت وبالضٝء في ألاؾغة وبالخالي ٞهم ٌكٗغون بالؿٗاصة
والُمإهِىت.
وؤحغي جى ]36[ ٤ُٞصعاؾت ًٖ الٗال٢ت بحن بؾاءة مٗاملت الُٟل
وبٌٗ اإلاخٛحراث الىٟؿُت والاحخماُٖت خُث ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً
( )202مً ألامهاث البدغٍيُاث بىا )102( ٘٢ؤم ٖاملت و ( )100ؤم ٚحر
ٖاملت ،واؾخسضم الباخث ألاصواث الخالُت :مُ٣اؽ بؾاءة مٗاملت
الُٟل مً بٖضاص الباخث ،ومُ٣اؽ الاهبؿاٍ والٗهابُت مً
اؾخسباعاث ؤًؼه ٪للصخهُت (جغحمت وبٖضاص ٖبضالخال،)1993 ،٤
ال٣اثمت الٗغبُت للخٟائ ٫والدكائم (ٖبضالخال ،)1996 ،٤و٢ض وحضث
ً
الضعاؾت بإن َىا ٥اعجباٍ ؾلبي صا ٫بخهاثُا بحن الخٟائ ٫لضي ألام
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اإلاُحري [٦ ،]2ما ؤقاعث بٌٗ الضعاؾاث مثل صعاؾت خمؼة []35
وصعاؾت جى ]36[ ٤ُٞوصعاؾت ؾلُمان والً٣اة [ ]40وصعاؾت حاهج
والٞىي وَبرث [ ،]41وصعاؾت الؿىٍُي [ٖ ]1لى ؤن الٗى ٠ألاؾغي
ًغجبِ بااليُغاباث الصخهُت مثل الدكائم والٗهابُت والا٦خئاب
وٖضم الُمإهِىت٦ .ما ؤن بٌٗ الضعاؾاث ؤقاعث بإن اإلاٗاملت ال٣اؾُت
مً ٢بل آلاباء جازغ في مهاعاث الخىانل الاحخماعي والظ٧اء الاهٟٗالي
وجغجبِ بالخمغص والٗىاص لضي الُٟل مثل صعاؾت  [32] Martinezوصعاؾت
 ، [33] Feiberg, Neiderhiser, Reiss & Hethering Tonو٢ض ٧ان َىا٥
اجٟا ١في ؤٚلب الضعاؾاث بإن مً ًخٗغيىن للٗى ٠ألاؾغي بإق٩اله
اإلاسخلٟت ً٩ىن لضيهم مكا٧ل هٟؿُت وؾلىُ٦ت جازغ ٖلى جٟاٖالتهم
الاحخماُٖت م٘ البِئت التي ٌِٗكىن بها٦ ،ما ًالخٔ هضعة الضعاؾاث
الٗغبُت وألاحىبُت التي جىاولذ مخٛحراث البدث الحالي.
 .4الطسيقة وإلاجساءات
أ .مىهج الدزاسة
اجبٗذ َظٍ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الاعجباَي الاؾخضاللي ،خُث جم
حم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث مً ؤحل الخٗغٖ ٝلى صعحت ْهىع الٗىامل
اإلاؿاَمت في الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه هدى الُٟل مً وحهت هٓغ ُٖىت مً
ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بجامٗت خاثل ومً زم جدلُل اإلاٗلىماث والغبِ
بحن مضلىالتها بُٛت الىنى ٫بلى هخاثج ًخم الاؾخضال ٫مً زاللها
والىن ٠الض ٤ُ٢للٓاَغة مىي٘ الضعاؾت .و٢ض اجسظث الضعاؾت
ؤلاحغاءاث آلاجُت:
ب .مجحمع الدزاسة
ً
ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً (ًٖ )135ىا في َُئت الخضعَـ
اإلاخسههحن في صعاؾاث البِئت والٗى ٠ألاؾغي بجامٗت خاثل بغجبت
(مدايغ ،ؤؾخاط مؿاٖض ،ؤؾخاط مكاع ،٥ؤؾخاط) في جسههاث الٗلىم
ؤلاوؿاهُت في ٧لُت التربُت وآلاصاب (ٖلم الىٟـ ،الخضمت الاحخماُٖت)
والٗلىم الُبُُٗت الٗلىم (الاخُاء) والُب (الُب ألاؾغي) في ٧لُت
الُب مً طوي الخبرة في صعاؾاث اإلاجخم٘ وألاؾغة بجامٗت خاثل.

خضور خاالث بًظاء ألاَٟا ٫وؤهىاٖه في اإلاؿدكُٟاث في مضًىت الغٍاى،
والخٗغٖ ٝلى ؤؾباب ؤلاًظاء الظي ًخٗغى له ألاَٟا ٫وزهاثههم
بمضًىت الغٍاى .و٢ض اؾخسضمذ الباخثت اؾخبُان مً بٖضاصَا .و٢ض
وحضث الضعاؾت بإن ؤ٦ثر ؤلاًظاء الظي ًخٗامل مٗه اإلاؿدكُٟاث َى
ؤلاًظاء البضوي وٍبل ٜفي َظٍ الضعاؾت هدى  %91,5ؤما ؤلاًظاء هدُجت
ؤلاَماٞ ٫هى الثاوي وٍبل %87.3 ٜؤما ؤلاًظاء الجيس ي ٞهى ألازحر٦ .ما
وحضث الضعاؾت بإن ألام هي الٗىهغ ألاؾاس ي وألاو ٫في ؤؾباب ألاطي
ً
ٞهي جبل ٜوؿبت  %74.6بِىما ألاب ً٣ل ٖنها ٢لُال بيؿبت  %73.2بِىما
ً
ج٣ل خاالث ألاطي ٦ثحرا ٖىض الجض والجضة.
وؤحغي حاهج والٞىي وَبرث ] [41صعاؾت خى ٫الخٗغ ٝآزاع حٗىُ٠
الٟخُاث ؤزىاء الُٟىلت وبٖاصة حٗىُٟهً ؤزىاء ٖال٢تهً م٘ آلازغًٍ في
مغخلت اإلاغاَ٣ت ،واؾٟغث الضعاؾت ًٖ ؤن مٗض ٫ج٨غاع الخٗغى للٗى٠
في الُٟىلت ٧ان لها ؤزغ ٖلى شخهُت الٟخُاث في مغخلت اإلاغاَ٣ت٦ ،ما
جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الخٗغى للٗى ٠زاعج هُا ١الٗاثلت ٧ان مازغ
بضعحت ٖالُت وزانت ما ًخٗل ٤باالٖخضاء الجيس ي مً ٢بل الظ٧ىع ججاٍ
الٟخُاث.
٦ما ؤحغي اإلاُحري [ ]2صعاؾت بٗىىان الٗى ٠ألاؾغي وٖال٢خه
باهدغا ٝألاخضار لضي هؼالء صاع اإلاالخٓت الاحخماُٖت بمضًىت اإلاٛحري.
و٢ض اؾخسضم الباخث في صعاؾخه اؾخبُان مً بٖضاصٍ ،و٧ان مً ؤَم
الىخاثج التي جىنل بليها الباخث :بحابت ما وؿبخه  %28مً ؤٞغاص الُٗىت
بإنهم ٧اهىا ٌٗاهىن في الُٟىلت مً الٗى ٠ألاؾغي٦ ،ما ؤن ؤبغػ ؤهماٍ
الٗى ٠ألاؾغي الظي جدؿم به ؤؾغ ؤٞغاص الُٗىت ٦ما حٗ٨ؿه
اؾخجاباتهم َى الٗى ٠اللٟٓي.
وؤحغي الؿىٍُي [ ]1صعاؾت خى ٫الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه هدى
ألابىاء وٖال٢خه بالكٗىع باألمً ٖلى ُٖىت مً (َ )99الب وَالبت في
اله ٠الخاؾ٘ بمضًىت الخلُل ،واؾخسضم مُ٣اؽ ؤلاؾاءة الىالضًت
لؤلَٟا٦ ٫ما ًضع٦ها ألابىاء ومُ٣اؽ ماؾلى للكٗىع باألمً ،و٢ض ؤؾٟغث
هخاثج الضعاؾت بإن ألاَٟاً ٫خٗغيىن ألق٩ا ٫مخٗضصة للٗى٠
ومنها(الجؿضي ،الىٟس ي ،ؤلاَما ،)٫و٢ض ؤخخل مً وا ٘٢مخىؾِ
ً
الضعحاث :الٗى ٠الىٟس ي اإلاغجبت ألاولى زم ٖى ٠ؤلاَما ،٫زم ؤزحرا
الٗى ٠الجؿضي٦ ،ما وحضث الضعاؾت بإن َىاٖ ٥ال٢ت ٖ٨ؿُت بحن
الكٗىع باألمً وؤق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي٦ ،ما ؤن الضعاؾت لم ججض ٞغو١
طاث صاللت بخهاثُت إلاؿخىي حٗلُم ألام وألاب٦ ،ما وحضث الضعاؾت ؤن
الظ٧ىع ٧اهىا ا٦ثر مً ؤلاهار ٖغيه للخٗغى للٗى ٠ألاؾغي بمسخل٠
ؤق٩اله.
الحعقيب على الدزاسات السابقة:
ًالخٔ ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه
للُٟل بإنها ؤ٦ضث ٖلى ؤن ما ًدضر مً مٗاملت ومماعؾت ٖىُٟت في
ألاؾغة جازغ ٖلى ؾلى ٥الُٟل مً ٖضة حىاهب وؤبٗاص هٟؿُت وجازغ ٖلى
شخهُت الُٟل وحٗامله م٘ مً خىله في اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه،
خُث ؤن بٌٗ الضعاؾاث ؤقاعث بإن الٗى ٠ألاؾغي ًغجبِ بالؿلى٥
الٗضواوي مثل صعاؾت الٛهىن [ ،]28وصعاؾت عوقُلي [ ،]29وصعاؾت
 ،[31] Wetzel & Asherوصعاؾت الحمُضي [٦ .]11ما ؤن َىا ٥صعاؾاث
ؤقاعث بإن الٗى ٠ألاؾغي ًغجبِ باالهدغا ٝفي الؿلى ٥مثل صعاؾت

ج .عيىة الدزاسة
ً
ً
مجخم٘ الضعاؾت لِـ ٦بحرا خُث ًخ٩ىن مً (ًٖ )135ىا مً
اإلاخسههحن في صعاؾاث البِئت والٗى ٠ألاؾغي ،ولظل ٪جم ازخُاع ُٖىت
البدث بُغٍ٣ت ٢هضًت خُث جم ازخُاع حمُ٘ اإلاخسههحن في صعاؾاث
البِئت والٗى ٠ألاؾغي مً ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بجامٗت خاثل ،وطل٪
إلاا ًمل٩ىهه مً زبرة جسههُت هٓغٍت وجُبُُ٣ت في َظا اإلاجا٫
الؿلى٧ي ،وبالخالي ً٣ضمىن اؾخجاباث جدؿم بالٗم ٤والض٢ت في مجا٫
الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل مً قإنها ؤن جثري حمُ٘ ؤبٗاص البدث
وحؿائالجه ،ولظل ٪ج٩ىهذ ُٖىت البدث مً ؤًٖاء َُئت الخضعَـ في
جسهو الٗلىم ؤلاوؿاهُت مً ٧لُت التربُت وآلاصاب (ٖلم الىٟـ،
الخضمت الاحخماُٖت) وجسهو الٗلىم الُبُُٗت مً ٧لُت الٗلىم
(الاخُاء) و٧لُت الُب (الُب ألاؾغي) بجامٗت خاثل ،و٢ض جم الخٟاٖل
والاؾخجابت ٖلى الاؾدباهت مً ٢بل (ًٖ )105ى َُئت جضعَـ واؾخجاب
لالؾدباهت (ًٖ )30ى َُئت جضعَـ ،والجضو ٫ع٢م (ً )1ىضح زهاثو
ُٖىت الضعاؾت ٖلى الىدى آلاحي:
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جدول 1
ثىصيف عيىة الدزاسة للعىامل املساهمة في ظهىز العىف ألاسسي املىجه للطفل مً وجهة هظس أعضاء هيئة الحدزيس بجامعة حائل
عيىة الدزاسة
الجيـ

عدد أعضاء هيئة الحدزيس
63

املحغير
الظ٧ىع
42

الاهار
الخسهو

35

َبُعي
70

اوؿاوي
الغجبت الٗلمُت

22

ؤؾخاط مكاع٥
64
19
105

ؤؾخاط مؿاٖض
مدايغ
اإلاجمىٕ

ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل ،خُث بلٛذ ٖضص ٖباعاث الٗىامل
الظاجُت الصخهُت اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل ()15
و٢ض جم الترمحز ل٩ل ٖباعة منها ب (ٖظ)٦ ،ما بلٛذ ٖضص ٖباعاث الٗىامل
الخاعحُت اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل ( )15و٢ض جم
الترمحز ل٩ل ٖباعة منها ب (عخ) ،وؤمام ٧ل ٖباعة ؾلم مً الازخُاعاث
ًدب٘ َغٍ٣ت لُ٨غث الزخُاعاث البضاثل اإلاخٗضصة.
 -4جم الخد ٤٣مً الهض ١والثباث ألصاة الضعاؾت ٖبر الُغ ١آلاجُت:
ؤوال :جم خؿاب الهض ١ألصاة الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى٠
ألاؾغي ججاٍ الُٟل ٖبر َغٍ٣ت الهض ١الٓاَغي(اإلاد٨محن) مً زال٫
ٖغى ألاصاة بٗض جهمُمها ٖلى ٖضص مً ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بجامٗت
خاثل والامام مدمض بً ؾٗىص ،و٢ض جم اخدؿاب وؿبت ٦ %80دض ؤصوى
إلحمإ اإلاد٨محن ٖلى ٢بى ٫الٗباعة لخد ٤ُ٣الٛغى اإلاٗضة مً احله في
الخد ٤٣مً الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع ؾلى ٥الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ
الُٟل ،وبٗض ٖغى ٖباعاث ؤصاة الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى٠
ألاؾغي ججاٍ الُٟل٧ ،ان َىا ٥اجٟا ١مً ٢بل اإلاد٨محن ٖلى ٢بى٫
ٖباعاث ألاصاة في بٗضيها :الٗىامل الظاجُت ،والٗىامل الخاعحُت م٘ بٌٗ
الخٗضًالث اللٛىٍت الُُٟٟت ،التي ٢ام باألزظ بها الباخث.
ً
زاهُا :الاحؿا ١الضازلي :جم خؿاب الاحؿا ١الضازلي إلاٗامالث الاعجباٍ
بحن ٣ٞغاث الٗىامل الظاجُت اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه
ججاٍ الُٟل مً وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بجامٗت خاثل،
وحضو ٫ع٢م (ً )2ىضح طل:٪

د .أدوات الدزاسة
ج٩ىهذ ؤصاة الضعاؾت مً اؾدباهت لُ٣اؽ الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه للُٟل
مً وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ في حامٗت خاثل .وجم الخد ٤٣مً
الخهاثو الؿُ٩ىمترًت ألصاة الضعاؾت مً زالٖ ٫ضة َغ٧ ١اآلحي:
 -1جم بحغاء م٣ابالث م٘ ٖضص مً اإلاسخهحن والخبراء في مجا ٫الٗى٠
ألاؾغي في حامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،وحامٗت الامام مدمض بً ؾٗىص ،حامٗت
خاثل ،خُث جم ازخُاعَم بُغٍ٣ت ٢هضًت وطل ٪بىاء ٖلى الخبرة
واإلاماعؾت ؤلا٧لُيُُ٨ت وؤلاعقاصًت الُىٍلت في مجا ٫ؤلاعقاص ألاؾغي،
خُث ٧ان ٖضص الخبراء مً جل ٪الجامٗاث ( )10بىا 3( ٘٢زبراء مً
حامٗت اإلال ٪ؾٗىص 3 ،زبراء مً حامٗت ألامام مدمض بً ؾٗىص4،
زبراء مً حامٗت خاثل) خُث جم َغح ؾاا ٫مٟخىح ًٖ ؤَم الٗىامل
اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل.
 -2جم ججمُ٘ الاؾخجاباث التي جم ج٣ضًمها مً ٢بل الخبراء في مجا٫
الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل خى ٫ؤبغػ الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع
الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل ،و٢ض ججمٗذ جل ٪الٗىامل في ٖاملحن
عثِؿُحن َما :الٗىامل الظاجُت الصخهُت والتي جغح٘ بلى شخهُت مً
ًماعؽ الٗى ٠ججاٍ الُٟل ؾىاء مً والضًه ؤو ؤٞغاص ؤؾغجه ،والٗىامل
الخاعحُت الاحخماُٖت والتي جغح٘ بلى الٓغو ٝالخاعحُت والاحخماُٖت ؤو
الخٗلُمُت ؤو الا٢خهاصًت التي حؿاَم في الخإزحر ٖلى الصخو الظي
ًماعؽ الٗى ٠ججاٍ الُٟل وججٗله ٌؿخمغ في َظا الؿلىٚ ٥حر الؿىي.
ً
 -3جم نُاٚت ٖضصا مً الٗباعاث ل٩ل ٖامل م ـً الٗىامل اإلاؿاَمت  ٞـ ـي

جدول 2
الاجساق الداخلي ملعامالت الازثباط بين فقسات العىامل الراثية املساهمة في ظهىز العىف ألاسسي املىجه للطفل
العىامل الراثية
ٖظ1
ٖظ2
ٖظ3
ٖظ4
ٖظ5
ٖظ6
ٖظ7
ٖظ8
ٖظ9
ٖظ10

عر1
1
،470
،518
،474
،477
،338
،314
،537
،399
،501

عر2

عر3

1
0.418
،506
،549
،367
،477
،556
،340
،538

1
،493
،677
،400
،442
،704
،505
،508

عر4

1
،586
،513
،365
،664
،716
،727

عر5

1
،478
،356
،660
،549
،663

عر6

1
،336
،588
،651
،648

عر7

1
،523
،344
،385
125

عر8

1
،586
،703

عر9

1
،741

عر11

1

عر11

عر12

عر13

عر14

عر15

6

،363
،440
،436
،600
،318

ٖظ11
ٖظ12
ٖظ13
ٖظ14
ٖظ15

،494
،348
،501
،557
،507

،562
،659
،442
،536
،349

،669
،518
،622
،712
،523

،626
،631
،536
،651
،594

،419
،486
،513
،648
،434

،512
،397
،341
،415
،282

،685
،752
،604
،837
،551

5

،583
،560
،645
،671
،469

،574
،684
،595
،731
،581

7107

1
،590
،634
،637
،663

1
،491
،716
،468

1
،674
،665

1
،531

1

في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه ججاٍ الُٟل صالت بخهاثُت ٖىض
مؿخىي صاللت (.)0.01

ٌكحر الغمؼ (ٖظ) بلى مؿمى الٗامل وَى (الظاحي) ،و٢ض ٧اهذ حمُ٘
مٗامالث الاعجباٍ بحن ال٣ٟغاث اإلا٩ىهت لبٗض الٗىامل الظاجُت اإلاؿاَمت

جدول 3
معامالت الازثباط بين فقسات العىامل الخازجية املساهمة في ظهىز العىف ألاسسي املىجه للطفل مً وجهة هظس أعضاء هيئة الحدزيس بجامعة حائل
العىامل الخازجية
عخ1
عخ2
عخ3
عخ4
عخ5
عخ6
عخ7
عخ8
عخ9
عخ10
عخ11
عخ12
عخ13
عخ14
عخ15

عخ1
1
،401
،408
،487
،372
،363
،344
،508
،398
،466
،449
،467
،372
،391
،584

عخ2

عخ3

1
،702
،493
،491
،455
،449
،461
،312
،375
،477
،305
،462
،326
،441

1
،357
،341
،559
،631
،403
،607
،510
،372
،505
،624
،318
،415

عخ4

1
،464
،591
،510
،360
،433
،331
،472
،368
،505
،575
،406

عخ5

1
،351
،362
،578
،377
،330
،348
،440
،476
،307
،382

عخ6

1
،698
،455
،695
،470
،397
،610
،694
،601
،335

عخ7

1
،563
،765
،621
،484
،619
،741
،527
،362

عخ8

1
،543
،597
،378
،576
،526
،505
،521

عخ9

1
،685
،477
،517
،622
،521
،361

عخ11

1
،369
،570
،437
،347
،382

عخ11

1
،562
،413
،449
،709

عخ12

1
،643
،646
،593

عخ13

1
،560
،422

عخ14

1
،452

عخ15

1

ٖىض مؿخىي صاللت (.)0.01
ً
زاهُا :خؿاب زباث ؤصاة الضعاؾت بُغٍ٣خحن الخجؼثت الىهُٟت وؤلٟا
٦غوهبار و٧اهذ الُ٣م إلاٗامالث الثباث ٖلى الىدى آلاحي:

ٌكحر الغمؼ (عخ) بلى مؿمى الٗامل وَى (الخاعجي) ،و٢ض ٧اهذ
حمُ٘ مٗامالث الاعجباٍ بحن ال٣ٟغاث اإلا٩ىهت لبٗض الٗىامل الظاجُت
اإلاؿاَمت ٞـي ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه جج ـاٍ الُٟـ ـل صال ـ ـت بخه ـاثُ ـت

جدول 4
ثبات الحجزئة الىصفية ومعامل ألفا كسوهباخ للعىامل الراثية املساهمة في ظهىز العىف ثجاه الطفل
الطسيقة
الٗىامل الظاجُت

الحجزئة الىصفية
معامل ألفا كسوهباخ
0.88
0,94
0.91
الضعحت ال٩لُت
0.92
جدول 11
ثبات الحجزئة الىصفية ومعامل ألفا كسوهباخ للعىامل الخازجية املساهمة في ظهىز العىف ثجاه الطفل مً وجهة هظس أعضاء هيئة الحدزيس بجامعة حائل
الطسيقة
الٗىامل الخاعحُت
الضعحت ال٩لُت

معامل ألفا كسوهباخ
0,92

الحجزئة الىصفية
0.85
0.87
0.89

ًٖ َظا الدؿائ ٫جم اؾخسضام الخدلُل الٗاملي ،وٍىضح الجضو ٫ع٢م
( )6الىخاثج ٖلى الىدى آلاحي:

 .5الىحائج
الؿاا ٫ألاو :٫ما الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه
للُٟل مً وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ بجامٗت خاثل؟ ولئلحابت
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جدول 6
الححليل العاملي للعىامل املساهمة في ظهىز العىف ألاسسي املىجه للطفل مً وجهة هظس أعضاء هيئة الحدزيس بجامعة حائل
اسم العامل

البىىد

الصخص ي
الاحخماعي

ٖ 1ظ قٗىع الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما بخ٣لب اإلاؼاج مما ًاصي بلى مماعؾت الاٖخضاء ٖلى ألابىاء ؾىاء
بالخىبُش ؤو الاٖخضاء الجؿضي
ٖ 2ظ ال٣ل ٤الؼاثض لضي الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن الُٟل وٍماعؾىن ٖلُه الاٖخضاء
البضوي ؤو اإلاٗىىي اللٟٓي ؤو الخٗبحر الىحهي.
ٖ 3ظ الا٦خئاب الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ممً ًخٗاملىن م٘ الُٟل ًاصي بلى مماعؾت ٖىُٟت ججاٍ
الُٟل.
ن
ٖ 4ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً ٢بل ال٨باع في ؤؾغة الُٟل ًجٗلهم ال ًخ٣بلى ؾلىُ٦اث الُٟل مما
ً
ً
ًًُغَم لالٖخضاء ٖلُه لُٟٓا ؤو بضهُا.
ٖ 5ظ اػصواج الصخهُت التي ٌٗاوي منها ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة ٢ض جاصي بلى الاٖخضاء بمسخل ٠ؤهىاٖه ججاٍ الُٟل.
ٖ 6ظ بصمان اإلاسضعاث مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوع في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ الُٟل.
ً
ٖ 7ظ الخضزحن بكغاَت مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًازغ في ؾلى٦هم مما ًىٗ٨ـ ٖلى حٗاملهم ؾلبُا م٘
الُٟل باإلًظاء والٗى ٠ؾىاء اللٟٓي ؤو الجؿضي.
ٖ 8ظ الايُغاباث الىحضاهُت لضي بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ٢ض جاصي بلى مماعؾت الٗى ٠بإهىاٖه اإلاسخلٟت ججاٍ
الُٟل.
ٖ 9ظ اإلاىار الىٟس ي ٚحر آلامً في ألاؾغة و٦ثرة اإلاكاحغاث بُنهم ٢ض ًىٗ٨ـ ؤزغَا في الاٖخضاء ٖلى الُٟل.
ً
ٖ10ظ الخىجغ الاهٟٗالي الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوعا في الاٖخضاء وؤلاًظاء للُٟل.
ٖ11ظ ؤلاخباٍ والُإؽ الظي ٖاوى مىه مً ً٣ىم بتربُت الُٟل في خُاجه في الُٟىلت وٖىض ال٨بر ٢ض ًاصي بلى
مماعؾت الٗى ٠ججاٍ الُٟل.
ٚ 12ظ ؤلايغاباث الؿلىُ٦ت التي ٌٗاوي منها ألابىًٍ ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًغجبِ بمماعؾت ؾلى ٥الٗى٠
اللٟٓي ؤو الجؿضي ججاٍ الُٟل.
ً
ٖ 13ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً نٗىباث الحُاة ًلٗب صوعا في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ ألابىاء.
ٖ 14ظ الؿمت الٗهابُت ألخض ألابىًٍ ؤو إلاً ً٣ىم م٣امهما ًغجبِ بمماعؾت الٗى ٠اللٟٓي ؤو الجؿضي ججاٍ
الُٟل.
ٖ 15ظ الخ٨ٟحر الؿلبي لضي آلاباء والىٓغة الدكائمُت هدى الحُاة جٓهغ في مماعؾت الؿلى ٥الٗىُ ٠اللٟٓي
والجؿضي ججاٍ الُٟل.
ي
 1عخ ٢لت الىعي ال٨ٟغ لضي آلاباء لها صوع في مماعؾت الٗى ٠اللٟٓي والجؿضي ججاٍ ألاَٟا.٫
 2عخ اإلاؿخىي اإلاىس ٌٟمً الخٗلُم لآلباء ؤو مً ً٣ىم م٣امهما في جغبُت الُٟل ًغجبِ بمماعؾاتهم الٗىُٟت
م٘ ألاَٟا.٫
 3عخ ٖضم بصعاَ ٥غ ١التربُت الؿلُمت للُٟل ًغجبِ في الؿلى ٥الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 4عخ ال٣ٟغ الظي حٗاوي مىه ألاؾغة ًىٗ٨ـ بًالله ٖلى ؾلى ٥الٗى ٠اإلاىحه للُٟل.
 5عخ اإلاخُلباث اإلااصًت اإلاؿخمغة مً ٢بل ألاؾغة لؤلب ًازغ في ؾلى٦ه الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 6عخ زغوج ألابىاء اإلاؿخمغ زاعج البِذ هدُجت ال٣ٟغ ٌٗغى الُٟل للٗى ٠مً ٢بل ؤٞغاص ألاؾغة.
 7عخ بٌٗ الٗاصاث الاحخماُٖت الؿاثضة تهُمً ٖلى ج٨ٟحر آلاباء وجىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اتهم الٗىُٟت ججاٍ الُٟل.
 8عخ اإلاك٨الث الاهٟٗالُت التي جدضر بحن الؼوححن ؤو بحن ؤٞغاص ألاؾغة جىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اث ٖىُٟت ججاٍ
الُٟل.
 9عخ الاٖخ٣اص الخاَئ مً ٢بل آلاباء بإن اإلاٗاملت ال٣اؾُت جهى٘ عحا ٫اإلاؿخ٣بل ًغجبِ بالؿلى ٥الٗىُ٠
اإلاىحه للُٟل.
10عخ بٌٗ ؾلىُ٦اث الٗى ٠ججاٍ الُٟل هخاج بٌٗ الُ٣م ألازالُ٢ت ٚحر الؿىٍت لضي بٌٗ آلاباء ؤو مً
ً٣ىم م٣امهما في جغبُت الُٟل.
11عخ بصمان وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤلال٨ترووي مً ٢بل بٌٗ آلاباء لضعحت الاهؼٖاج مً ألاَٟا٫
ومماعؾت الخىبُش والؿلى ٥الٗىُ ٠مٗهم ٖىض مداولت  ُ٘٢مماعؾاتهم في ؤلاهترهذ.
ً
12عخ ز٣اٞت اإلاجخم٘ جلٗب صوعا في الؿلى ٥اإلادكضص ججاٍ الُٟل في بٌٗ اإلاىاَ ٤الاحخماُٖت خُث ٌٗى٠
الُٟل بالخىبُش اللٟٓي ؤو الًغب ٖىضما ًباصع بؿلى ٥ما في خًىع آلازغًٍ مً صون ؤلاطن له مً ٢بل آلاباء.
13عخ الخىبُش اإلاؿخمغ للُٟل مً ٢بل الىالضًً هدُجت يٛىٍ ٖاصاث وُ٢م اإلاجخم٘ ٖلى ج٨ٟحرَما.
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14عخ اٖخ٣اص آلاباء بإن اإلاماعؾت الٗىُٟت التي ماعؾها ٖليهم آبائهم في الهٛغ جهى٘ شخهُاث ؤبىائهم.
15عخ اإلاماعؾاث الٗىُٟت بحن الىالضًً وبحن ؤٞغاص ألاؾغة جل٣ي بًاللها ٖلى مماعؾت الٗى ٠ججاٍ الُٟل.
 2عخ اإلاؿخىي اإلاىس ٌٟمً الخٗلُم لآلباء ؤو مً ً٣ىم م٣امهما في جغبُت الُٟل ًغجبِ بمماعؾاتهم الٗىُٟت
م٘ ألاَٟا.٫
 3عخ ٖضم بصعاَ ٥غ ١التربُت الؿلُمت للُٟل ًغجبِ في الؿلى ٥الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 4عخ ال٣ٟغ الظي حٗاوي مىه ألاؾغة ًىٗ٨ـ بًالله ٖلى ؾلى ٥الٗى ٠اإلاىحه للُٟل.
 6عخ زغوج ألابىاء اإلاؿخمغ زاعج البِذ هدُجت ال٣ٟغ ٌٗغى الُٟل للٗى ٠مً ٢بل ؤٞغاص ألاؾغة.
7عخ بٌٗ الٗاصاث الاحخماُٖت الؿاثضة تهُمً ٖلى ج٨ٟحر آلاباء وجىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اتهم الٗىُٟت ججاٍ الُٟل.
13عخ الخىبُش اإلاؿخمغ للُٟل مً ٢بل الىالضًً هدُجت يٛىٍ ٖاصاث وُ٢م اإلاجخم٘ ٖلى ج٨ٟحرَما.
 14عخ اٖخ٣اص آلاباء بإن اإلاماعؾت الٗىُٟت التي ماعؾها ٖليهم آبائهم في الهٛغ جهى٘ شخهُاث ؤبىائهم.
ٖ2ظ ال٣ل ٤الؼاثض لضي الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن الُٟل وٍماعؾىن ٖلُه الاٖخضاء
البضوي ؤو اإلاٗىىي اللٟٓي ؤو الخٗبحر الىحهي.
ن
ٖ3ظ الا٦خئاب الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ممً ًخٗاملى م٘ الُٟل ًاصي بلى مماعؾت ٖىُٟت ججاٍ
الُٟل.
ً
ٖ7ظ الخضزحن بكغاَت مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًازغ في ؾلى٦هم مما ًىٗ٨ـ ٖلى حٗاملهم ؾلبُا م٘ الُٟل
باإلًظاء والٗى ٠ؾىاء اللٟٓي ؤو الجؿضي.
 4عخ ال٣ٟغ الظي حٗاوي مىه ألاؾغة ًىٗ٨ـ بًالله ٖلى ؾلى ٥الٗى ٠اإلاىحه للُٟل.

الخاعجي

الضازلي

ًالخٔ ٦ما في حضو )6( ٫بإن َىا ٥زالزت ٖىامل ٞؿغث %61,640
ً
مً وؿبت الخباًً ٞمثال الٗامل ألاو ٫ؾاَم ب ( ،)%46.99وٍمً٨
حؿمُذ الٗامل ألاو ٫بىاء ٖلى مدخىي ال٣ٟغاث التي حكبٗذ ٖلُه (ؤ٦ثر
مً  )0.3بالٗامل الصخص ي الاحخماعي ،و٦ما ًالخٔ مً زال ٫الجضو٫
ؤٖالٍ بإن الٗامل الثاوي ؾاَم بخٟؿحر ( ،)9,790وٍم ً٨حؿمُت الٗامل
ً
الثاوي و٣ٞا إلادخىي ال٣ٟغاث التي حكبٗذ ٖلُه (ؤ٦ثر مً  )0.3بالٗامل
الخاعجي٦ ،ما ًالخٔ بإن الٗامل الثالث ؾاَم بخٟؿحر ( )4,860وٍمً٨
حؿمُخه بىاء ٖلى مدخىي ال٣ٟغاث التي حكبٗذ ٖلُه (ؤ٦ثر مً )0.3
بالٗامل الضازلي ،ومما ؾبً ٤خطح بإن وؿبت الخباًً ال٨لي للٗىامل
اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل ٞؿغث ( )%61,640وهي
وؿبت م٣بىلت وحكحر بلى ؤن وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ جا٦ض ؤن
َىاٖ ٥ضة ٖىامل حؿاَم في مماعؾت واهدكاع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ
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,389
,304
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الُٟل ،وجخَ ٤ٟظٍ الىدُجت م٘ هخاثج بٌٗ الضعاؾاث في اهدكاع جإزحر
الٗى ٠ألاؾغي ٖلى الُٟل خُث ؤ٦ضث صعاؾت  [34] Bardi & Tarliبإن
َىا ٥اهدكاع لخإزحر الٗى ٠للىالضًً بضعحت مغجٟٗت بلٛذ وؿبت
(٦ ،)77%ما ؤن صعاؾت آ ٫ؾٗىص [ ]12ؤ٦ضث ؤن وؿبت جإزحر الٗى٠
الجؿضي الظاحي التي ًخٗغى لها ألاَٟا ٫مً ٢بل آلاباء ٧اهذ ٦بحرة
خُث ٧اهذ ( ،)%91,5وَظٍ اليؿبت جا٦ض ؤن الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه
ججاٍ الُٟل مىدكغ و٢ض ً٩ىن طو ٖىامل شخهُت طاجُت مً ٢بل
الىالضًً وَظا ًىٗ٨ـ في الاججاٍ هدى الاٖخضاء ٖلى الُٟل.
الؿاا ٫الثاوي :ما الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه
للُٟل مً وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ الظ٧ىع وؤلاهار مً
ؤًٖاء َُئت الضعَـ بجامٗت خاثل؟ ولئلحابت ٖلى َظا الدؿائ ٫جم
بحغاء الخدلُل الٗاملي ٦ما في حضوٖ )7( ٫لى الىدى آلاحي:

جدول 7
الححليل العاملي للعىامل املساهمة في ظهىز العىف ألاسسي لدي الطفل مً وجهة هظس الركىز مً أعضاء هيئة الحدزيس بجامعة حائل
اسم العامل
الصخهُت
والاحخماُٖت

الجرز الكامً
البىىد
15,010
ٖ 1ظ قٗىع الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما بخ٣لب اإلاؼاج مما ًاصي بلى مماعؾت الاٖخضاء ٖلى
ألابىاء ؾىاء بالخىبُش ؤو الاٖخضاء الجؿضي.
ٖ 2ظ ال٣ل ٤الؼاثض لضي الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن الُٟل وٍماعؾىن ٖلُه
الاٖخضاء البضوي ؤو اإلاٗىىي اللٟٓي ؤو الخٗبحر الىحهي.
ٖ 3ظ الا٦خئاب الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ممً ًخٗاملىن م٘ الُٟل ًاصي بلى مماعؾت
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
ن
ٖ 4ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً ٢بل ال٨باع في ؤؾغة الُٟل ًجٗلهم ال ًخ٣بلى ؾلىُ٦اث
ً
ً
الُٟل مما ًًُغَم لالٖخضاء ٖلُه لُٟٓا ؤو بضهُا.
ٖ 5ظ اػصواج الصخهُت التي ٌٗاوي منها ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة ٢ض جاصي بلى الاٖخضاء بمسخل ٠ؤهىاٖه
ججاٍ الُٟل.
ٖ 6ظ بصمان اإلاسضعاث مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوع في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
الُٟل.
ٖ 7ظ الخضزحن بكغاَت مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًازغ في ؾلى٦هم مما ًىٗ٨ـ ٖلى حٗاملهم
ً
ؾلبُا م٘ الُٟل باإلًظاء والٗى ٠ؾىاء اللٟٓي ؤو الجؿضي.
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الخاعجي

ٖ 8ظ الايُغاباث الىحضاهُت لضي بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ٢ض جاصي بلى مماعؾت الٗى ٠بإهىاٖه
اإلاسخلٟت ججاٍ الُٟل.
ٖ 9ظ اإلاىار الىٟس ي ٚحر آلامً في ألاؾغة و٦ثرة اإلاكاحغاث بُنهم ٢ض ًىٗ٨ـ ؤزغَا في الاٖخضاء ٖلى
الُٟل.
ً
ٖ10ظ الخىجغ الاهٟٗالي الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوعا في الاٖخضاء وؤلاًظاء للُٟل.
ٖ 11ظ ؤلاخباٍ والُإؽ الظي ٖاوى مىه مً ً٣ىم بتربُت الُٟل في خُاجه في الُٟىلت وٖىض ال٨بر
٢ض ًاصي بلى مماعؾت الٗى ٠ججاٍ الُٟل.
ٚ 12ظ ؤلايغاباث الؿلىُ٦ت التي ٌٗاوي منها ألابىًٍ ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًغجبِ بمماعؾت ؾلى٥
الٗى ٠اللٟٓي ؤو الجؿضي ججاٍ الُٟل.
ً
ٖ 13ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً نٗىباث الحُاة ًلٗب صوعا في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
ألابىاء.
ٖ 14ظ الؿمت الٗهابُت ألخض ألابىًٍ ؤو إلاً ً٣ىم م٣امهما ًغجبِ بمماعؾت الٗى ٠اللٟٓي ؤو
الجؿضي ججاٍ الُٟل.
ٖ 15ظ الخ٨ٟحر الؿلبي لضي آلاباء والىٓغة الدكائمُت هدى الحُاة جٓهغ في مماعؾت الؿلى٥
الٗىُ ٠اللٟٓي والجؿضي ججاٍ الُٟل.
1عخ ٢لت الىعي ال٨ٟغي لضي آلاباء لها صوع في مماعؾت الٗى ٠اللٟٓي والجؿضي ججاٍ ألاَٟا.٫
 3عخ ٖضم بصعاَ ٥غ ١التربُت الؿلُمت للُٟل ًغجبِ في الؿلى ٥الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 4عخ ال٣ٟغ الظي حٗاوي مىه ألاؾغة ًىٗ٨ـ بًالله ٖلى ؾلى ٥الٗى ٠اإلاىحه للُٟل.
 5عخ اإلاخُلباث اإلااصًت اإلاؿخمغة مً ٢بل ألاؾغة لؤلب ًازغ في ؾلى٦ه الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 6عخ زغوج ألابىاء اإلاؿخمغ زاعج البِذ هدُجت ال٣ٟغ ٌٗغى الُٟل للٗى ٠مً ٢بل ؤٞغاص ألاؾغة.
 7عخ بٌٗ الٗاصاث الاحخماُٖت الؿاثضة تهُمً ٖلى ج٨ٟحر آلاباء وجىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اتهم الٗىُٟت
ججاٍ الُٟل.
 8عخ اإلاك٨الث الاهٟٗالُت التي جدضر بحن الؼوححن ؤو بحن ؤٞغاص ألاؾغة جىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اث
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
 9عخ الاٖخ٣اص الخاَئ مً ٢بل آلاباء بإن اإلاٗاملت ال٣اؾُت جهى٘ عحا ٫اإلاؿخ٣بل ًغجبِ
بالؿلى ٥الٗىُ ٠اإلاىحه للُٟل.
10عخ بٌٗ ؾلىُ٦اث الٗى ٠ججاٍ الُٟل هخاج بٌٗ الُ٣م ألازالُ٢ت ٚحر الؿىٍت لضي بٌٗ
آلاباء ؤو مً ً٣ىم م٣امهما في جغبُت الُٟل.
 11عخ بصمان وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤلال٨ترووي مً ٢بل بٌٗ آلاباء لضعحت الاهؼٖاج مً
ألاَٟا ٫ومماعؾت الخىبُش والؿلى ٥الٗىُ ٠مٗهم ٖىض مداولت  ُ٘٢مماعؾاتهم في ؤلاهترهذ.
ً
12عخ ز٣اٞت اإلاجخم٘ جلٗب صوعا في الؿلى ٥اإلادكضص ججاٍ الُٟل في بٌٗ اإلاىاَ ٤الاحخماُٖت
خُث ٌٗى ٠الُٟل بالخىبُش اللٟٓي ؤو الًغب ٖىضما ًباصع بؿلى ٥ما في خًىع آلازغًٍ مً
صون ؤلاطن له مً ٢بل آلاباء.
13عخ الخىبُش اإلاؿخمغ للُٟل مً ٢بل الىالضًً هدُجت يٛىٍ ٖاصاث وُ٢م اإلاجخم٘ ٖلى
ج٨ٟحرَما.
14عخ اٖخ٣اص آلاباء بإن اإلاماعؾت الٗىُٟت التي ماعؾها ٖليهم آبائهم في الهٛغ جهى٘ شخهُاث
ؤبىائهم.
15عخ اإلاماعؾاث الٗىُٟت بحن الىالضًً وبحن ؤٞغاص ألاؾغة جل٣ي بًاللها ٖلى مماعؾت الٗى ٠ججاٍ
الُٟل.
2عخ اإلاؿخىي اإلاىس ٌٟمً الخٗلُم لآلباء ؤو مً ً٣ىم م٣امهما في جغبُت الُٟل ًغجبِ
بمماعؾاتهم الٗىُٟت م٘ ألاَٟا.٫
 3عخ ٖضم بصعاَ ٥غ ١التربُت الؿلُمت للُٟل ًغجبِ في الؿلى ٥الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 4عخ ال٣ٟغ الظي حٗاوي مىه ألاؾغة ًىٗ٨ـ بًالله ٖلى ؾلى ٥الٗى ٠اإلاىحه للُٟل.
 7عخ بٌٗ الٗاصاث الاحخماُٖت الؿاثضة تهُمً ٖلى ج٨ٟحر آلاباء وجىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اتهم الٗىُٟت
ججاٍ الُٟل.
11عخ بصمان وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤلال٨ترووي مً ٢بل بٌٗ آلاباء لضعحت الاهؼٖاج مً
ألاَٟا ٫ومماعؾت الخىبُش والؿلى ٥الٗىُ ٠مٗهم ٖىض مداولت  ُ٘٢مماعؾاتهم في ؤلاهترهذ.
13عخ الخىبُش اإلاؿخمغ للُٟل مً ٢بل الىالضًً هدُجت يٛىٍ ٖاصاث وُ٢م اإلاجخم٘ ٖلى
129

,809
,820
,817
,859
,723
,807
,828
,735
,649
,588
,396
,523
,712
,737
,826
,781
,688
,645
,807

,730
,665
,788
3,250

10,830

,721
,443
,605
,406
,457
,319

6

الظاحي

5

ج٨ٟحرَما.
14عخ اٖخ٣اص آلاباء بإن اإلاماعؾت الٗىُٟت التي ماعؾها ٖليهم آبائهم في الهٛغ جهى٘ شخهُاث
ؤبىائهم.
ٖ2ظ ال٣ل ٤الؼاثض لضي الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن الُٟل وٍماعؾىن ٖلُه
الاٖخضاء البضوي ؤو اإلاٗىىي اللٟٓي ؤو الخٗبحر الىحهي.
ٖ3ظ الا٦خئاب الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ممً ًخٗاملىن م٘ الُٟل ًاصي بلى مماعؾت
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
ٖ 4ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً ٢بل ال٨باع في ؤؾغة الُٟل ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن ؾلىُ٦اث
ً
ً
الُٟل مما ًًُغَم لالٖخضاء ٖلُه لُٟٓا ؤو بضهُا.
ٖ6ظ بصمان اإلاسضعاث مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوع في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
الُٟل.

ًخطح مً الجضو )7( ٫بإن الخدلُل الٗاملي ؤؾٟغ ًٖ وحىص زالر
ٖىامل ٞؿغث وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ الظ٧ىع خى ٫الٗىامل
اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه ججاٍ الُٟل ،خُث ٞؿغث
الٗىامل الثالزت وؿبت جباًً بلٛذ ( )66,66وهي وؿبت م٣بىلت ،خُث
ًالخٔ بإن الٗامل ألاو ٫حكبٗذ ؤٚلب ال٣ٟغاث ٖلُه خُث جم ٢بى٫
مدخىي ال٣ٟغاث التي خ٣٣ذ (ؤ٦ثر مً  )0.3وبلٛذ وؿبت الخباًً التي
٢ام بخٟؿحرَا ( ،)50,060وٍم ً٨حؿمُخه بىاء ٖلى مدخىي بىىصٍ
بالٗامل الصخص ي الاحخماعي٦ ،ما ؤن الٗامل الثاوي ٧اهذ وؿبت الخباًً
التي ٢ام بخٟؿحرَا ( )10,830خُث جم ٢بى ٫مدخىي ال٣ٟغاث التي

7107

,473
1,730

5,770

,301
,362
,357
,320

خ٣٣ذ (ؤ٦ثر مً  ،)0,30وٍم ً٨حؿمُخه بىاء ٖلى مدخىي بىىصٍ بالٗامل
الخاعجي٦ ،ما ًالخٔ مً الجضو ٫ع٢م ( )7بإن الٗامل الثالث ٞؿغ
وؿبت جباًً م٣ضاعَا ( )5,770خُث جم ٢بى ٫مدخىي ال٣ٟغاث التي
خ٣٣ذ (ؤ٦ثر مً  )0,30وٍم ً٨حؿمُخه بىاء ٖلى مدخىي ٣ٞغاجه
بالٗامل الظاحي.
ومً ؤحل الخٗغٖ ٝلى وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ؤلاهار مً
ؤًٖاء َُئت الخضعَـ خى ٫الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي
جم بحغاء الخدلُل الٗاملي ،و٧اهذ الىخاثج ٦ما في حضوٖ )8( ٫لى الىدى
آلاحي:

جدول 8
الححليل العاملي للعىامل املساهمة في ظهىز العىف ألاسسي لدي الطفل مً وجهة هظس إلاهاث مً أعضاء هيئة الحدزيس بجامعة حائل
البىىد
اسم العامل
الصخص ي الاحخماعي ٖ 2ظ ال٣ل ٤الؼاثض لضي الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن الُٟل وٍماعؾىن ٖلُه
الاٖخضاء البضوي ؤو اإلاٗىىي اللٟٓي ؤو الخٗبحر الىحهي.
ن
ٖ 3ظ الا٦خئاب الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ممً ًخٗاملى م٘ الُٟل ًاصي بلى مماعؾت
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
ٖ 4ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً ٢بل ال٨باع في ؤؾغة الُٟل ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن ؾلىُ٦اث
ً
ً
الُٟل مما ًًُغَم لالٖخضاء ٖلُه لُٟٓا ؤو بضهُا.
ٖ 5ظ اػصواج الصخهُت التي ٌٗاوي منها ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة ٢ض جاصي بلى الاٖخضاء بمسخل ٠ؤهىاٖه
ججاٍ الُٟل.
ٖ6ظ بصمان اإلاسضعاث مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوع في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
الُٟل.
ٖ7ظ الخضزحن بكغاَت مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًازغ في ؾلى٦هم مما ًىٗ٨ـ ٖلى حٗاملهم
ً
ؾلبُا م٘ الُٟل باإلًظاء والٗى ٠ؾىاء اللٟٓي ؤو الجؿضي.
ٖ8ظ الايُغاباث الىحضاهُت لضي بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ٢ض جاصي بلى مماعؾت الٗى ٠بإهىاٖه
اإلاسخلٟت ججاٍ الُٟل.
ٖ 9ظ اإلاىار الىٟس ي ٚحر آلامً في ألاؾغة و٦ثرة اإلاكاحغاث بُنهم ٢ض ًىٗ٨ـ ؤزغَا في الاٖخضاء ٖلى
الُٟل.
ً
ٖ 10ظ الخىجغ الاهٟٗالي الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوعا في الاٖخضاء وؤلاًظاء
للُٟل.
ٖ 11ظ ؤلاخباٍ والُإؽ الظي ٖاوى مىه مً ً٣ىم بتربُت الُٟل في خُاجه في الُٟىلت وٖىض ال٨بر
٢ض ًاصي بلى مماعؾت الٗى ٠ججاٍ الُٟل.
ٚ 12ظ ؤلايغاباث الؿلىُ٦ت التي ٌٗاوي منها ألابىًٍ ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًغجبِ بمماعؾت ؾلى٥
الٗى ٠اللٟٓي ؤو الجؿضي ججاٍ الُٟل.
ً
ٖ 13ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً نٗىباث الحُاة ًلٗب صوعا في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
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ألابىاء.
ٖ 14ظ الؿمت الٗهابُت ألخض ألابىًٍ ؤو إلاً ً٣ىم م٣امهما ًغجبِ بمماعؾت الٗى ٠اللٟٓي ؤو
الجؿضي ججاٍ الُٟل.
ٖ 15ظ الخ٨ٟحر الؿلبي لضي آلاباء والىٓغة الدكائمُت هدى الحُاة جٓهغ في مماعؾت الؿلى٥
الٗىُ ٠اللٟٓي والجؿضي ججاٍ الُٟل.
 1عخ ٢لت الىعي ال٨ٟغي لضي آلاباء لها صوع في مماعؾت الٗى ٠اللٟٓي والجؿضي ججاٍ ألاَٟا.٫
 2عخ اإلاؿخىي اإلاىس ٌٟمً الخٗلُم لآلباء ؤو مً ً٣ىم م٣امهما في جغبُت الُٟل ًغجبِ
بمماعؾاتهم الٗىُٟت م٘ ألاَٟا.٫
 3عخ ٖضم بصعاَ ٥غ ١التربُت الؿلُمت للُٟل ًغجبِ في الؿلى ٥الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 4عخ ال٣ٟغ الظي حٗاوي مىه ألاؾغة ًىٗ٨ـ بًالله ٖلى ؾلى ٥الٗى ٠اإلاىحه للُٟل.
 5عخ اإلاخُلباث اإلااصًت اإلاؿخمغة مً ٢بل ألاؾغة لؤلب ًازغ في ؾلى٦ه الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 6عخ زغوج ألابىاء اإلاؿخمغ زاعج البِذ هدُجت ال٣ٟغ ٌٗغى الُٟل للٗى ٠مً ٢بل ؤٞغاص ألاؾغة.
 7عخ بٌٗ الٗاصاث الاحخماُٖت الؿاثضة تهُمً ٖلى ج٨ٟحر آلاباء وجىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اتهم الٗىُٟت
ججاٍ الُٟل.
 8عخ اإلاك٨الث الاهٟٗالُت التي جدضر بحن الؼوححن ؤو بحن ؤٞغاص ألاؾغة جىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اث
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
 9عخ الاٖخ٣اص الخاَئ مً ٢بل آلاباء بإن اإلاٗاملت ال٣اؾُت جهى٘ عحا ٫اإلاؿخ٣بل ًغجبِ
بالؿلى ٥الٗىُ ٠اإلاىحه للُٟل.
 10عخ بٌٗ ؾلىُ٦اث الٗى ٠ججاٍ الُٟل هخاج بٌٗ الُ٣م ألازالُ٢ت ٚحر الؿىٍت لضي بٌٗ
آلاباء ؤو مً ً٣ىم م٣امهما في جغبُت الُٟل.
11عخ بصمان وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤلال٨ترووي مً ٢بل بٌٗ آلاباء لضعحت الاهؼٖاج مً
ألاَٟا ٫ومماعؾت الخىبُش والؿلى ٥الٗىُ ٠مٗهم ٖىض مداولت  ُ٘٢مماعؾاتهم في ؤلاهترهذ.
ً
12عخ ز٣اٞت اإلاجخم٘ جلٗب صوعا في الؿلى ٥اإلادكضص ججاٍ الُٟل في بٌٗ اإلاىاَ ٤الاحخماُٖت
خُث ٌٗى ٠الُٟل بالخىبُش اللٟٓي ؤو الًغب ٖىضما ًباصع بؿلى ٥ما في خًىع آلازغًٍ مً
صون ؤلاطن له مً ٢بل آلاباء.
13عخ الخىبُش اإلاؿخمغ للُٟل مً ٢بل الىالضًً هدُجت يٛىٍ ٖاصاث وُ٢م اإلاجخم٘ ٖلى
ج٨ٟحرَما.
14عخ اٖخ٣اص آلاباء بإن اإلاماعؾت الٗىُٟت التي ماعؾها ٖليهم آبائهم في الهٛغ جهى٘ شخهُاث
ؤبىائهم.
15عخ اإلاماعؾاث الٗىُٟت بحن الىالضًً وبحن ؤٞغاص ألاؾغة جل٣ي بًاللها ٖلى مماعؾت الٗى ٠ججاٍ
الُٟل.
الضازلي الخاعجي ٖ11ظ ؤلاخباٍ والُإؽ الظي ٖاوى مىه مً ً٣ىم بتربُت الُٟل في خُاجه في الُٟىلت وٖىض ال٨بر
٢ض ًاصي بلى مماعؾت الٗى ٠ججاٍ الُٟل.
ً
ٖ13ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً نٗىباث الحُاة ًلٗب صوعا في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
ألابىاء.
ٖ15ظ الخ٨ٟحر الؿلبي لضي آلاباء والىٓغة الدكائمُت هدى الحُاة جٓهغ في مماعؾت الؿلى٥
الٗىُ ٠اللٟٓي والجؿضي ججاٍ الُٟل.
1عخ ٢لت الىعي ال٨ٟغي لضي آلاباء لها صوع في مماعؾت الٗى ٠اللٟٓي والجؿضي ججاٍ ألاَٟا.٫
11عخ بصمان وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤلال٨ترووي مً ٢بل بٌٗ آلاباء لضعحت الاهؼٖاج مً
ألاَٟا ٫ومماعؾت الخىبُش والؿلى ٥الٗىُ ٠مٗهم ٖىض مداولت  ُ٘٢مماعؾاتهم في ؤلاهترهذ.
15عخ اإلاماعؾاث الٗىُٟت بحن الىالضًً وبحن ؤٞغاص ألاؾغة جل٣ي بًاللها ٖلى مماعؾت الٗى ٠ججاٍ
الُٟل.
ٖ1ظ قٗىع الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما بخ٣لب اإلاؼاج مما ًاصي بلى مماعؾت الاٖخضاء ٖلى ألابىاء
الظاحي
ؾىاء بالخىبُش ؤو الاٖخضاء الجؿضي.
ٖ3ظ الا٦خئاب الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ممً ًخٗاملىن م٘ الُٟل ًاصي بلى مماعؾت
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
ٖ 4ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً ٢بل ال٨باع في ؤؾغة الُٟل ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن ؾلىُ٦اث
ً
ً
الُٟل مما ًًُغَم لالٖخضاء ٖلُه لُٟٓا ؤو بضهُا.
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الضازلي

الايُغاباث
الؿلىُ٦ت

الايُغاباث
الىحضاهُت

5

ٖ 6ظ بصمان اإلاسضعاث مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوع في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
الُٟل.
 5عخ اإلاخُلباث اإلااصًت اإلاؿخمغة مً ٢بل ألاؾغة لؤلب ًازغ في ؾلى٦ه الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 8عخ اإلاك٨الث الاهٟٗالُت التي جدضر بحن الؼوححن ؤو بحن ؤٞغاص ألاؾغة جىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اث
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
ٖ 4ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً ٢بل ال٨باع في ؤؾغة الُٟل ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن ؾلىُ٦اث
ً
ً
الُٟل مما ًًُغَم لالٖخضاء ٖلُه لُٟٓا ؤو بضهُا.
ٖ 9ظ اإلاىار الىٟس ي ٚحر آلامً في ألاؾغة و٦ثرة اإلاكاحغاث بُنهم ٢ض ًىٗ٨ـ ؤزغَا في الاٖخضاء ٖلى
الُٟل.
ً
ٖ 10ظ الخىجغ الاهٟٗالي الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوعا في الاٖخضاء وؤلاًظاء
للُٟل.
14عخ اٖخ٣اص آلاباء بإن اإلاماعؾت الٗىُٟت التي ماعؾها ٖليهم آبائهم في الهٛغ جهى٘ شخهُاث
ؤبىائهم.
ٖ 2ظ ال٣ل ٤الؼاثض لضي الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن الُٟل وٍماعؾىن ٖلُه
الاٖخضاء البضوي ؤو اإلاٗىىي اللٟٓي ؤو الخٗبحر الىحهي.
ً
ٖ 13ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً نٗىباث الحُاة ًلٗب صوعا في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
ألابىاء.
 8عخ اإلاك٨الث الاهٟٗالُت التي جدضر بحن الؼوححن ؤو بحن ؤٞغاص ألاؾغة جىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اث
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
ن
ٖ3ظ الا٦خئاب الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ممً ًخٗاملى م٘ الُٟل ًاصي بلى مماعؾت
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
ٖ 5ظ اػصواج الصخهُت التي ٌٗاوي منها ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة ٢ض جاصي بلى الاٖخضاء بمسخل ٠ؤهىاٖه
ججاٍ الُٟل.
ٖ 7ظ الخضزحن بكغاَت مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًازغ في ؾلى٦هم مما ًىٗ٨ـ ٖلى حٗاملهم
ً
ؾلبُا م٘ الُٟل باإلًظاء والٗى ٠ؾىاء اللٟٓي ؤو الجؿضي.

ًالخٔ مً حضو )8( ٫بإهه ٖىض ؤلاهار ٧اهذ َىا ٥زمـ ٖىامل
ٞؿغث وؿبت جباًً بلٛذ ( )78,51وهي وؿبت جباًً ؤٖلى مً وؿبت
الخباًً التي ٞؿغتها الٗىامل لضي الظ٧ىع والتي بلٛذ ( ،)66,60خُث
ًالخٔ ؤن الٗامل ألاو( ٫الصخص ي الاحخماعي) لضي ؤلاهار ٧اهذ وؿبت
الخباًً لضًه (٦ ،)41,560ما ؤن الٗامل الثاوي والظي جم حؿمُخه
بالٗامل الضازلي الخاعجي بلٛذ وؿبت الخباًً لضًه (٦ ،)16,540ما ؤن
الٗامل الثالث والظي جم حؿمُخه بالٗامل الظاحي ٧اهذ وؿبت الخباًً
لضًه ( ،)7,080بِىما الٗامل الغاب٘ والظي جم حؿمُخه بالٗامل الضازلي
٧اهذ وؿبت الخباًً لضًه ( ،)5,750و٧ان الٗامل الخامـ والظي جم
حؿمُخه بٗامل الايُغاباث الؿلىُ٦ت ٢ض ٞؿغ وؿبت جباًً بلٛذ
( ،)3,890ؤما الٗامل الؿاصؽ والظي جم حؿمُخه الايُغاباث
الىحضاهُت ٩ٞاهذ وؿبت الخباًً التي ٢ام بخٟؿحرَا هي ( .)3,690وجخ٤ٟ
َظٍ الىدُجت م٘ هدُجت صعاؾت الٛهىن [ ]28والتي ؤ٦ضث ؤن َىا٥
ٞغو ١بحن الظ٧ىع وؤلاهار ول٧ ً٨اهذ الٟغو ١لهالح الظ٧ىع ،وَظا
ٖ٨ـ ما جىنلذ بلُه َظٍ الىدُجت والتي ؤقاعث بإن الٟغو ١لهالح
ؤلاهار ،وٍم ً٨جٟؿحر الىدُجت الحالُت بإن ؤلاهار مً ًٖىاث َُئت
الخضعَـ ٢ض ً٩ىن لضيهً هٓغة ؤٖم ٤خى ٫الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع
الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل ،وطل ٪هدُجت ٢غبهً مً الُٟل ؤ٦ثر مً
الظ٧ىع٦ ،ما ؤن ؤلاهار مً ًٖىاث َُئت الخضعَـ اإلاخسههاث في
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صعاؾاث الٗى ٠ألاؾغي باإلياٞت بلى زبرتهً في َظا اإلاجا ٫الىٟس ي ٞةن
لضيهً الٗاَٟت وؤلاخؿاؽ الؼاثض بسُىعة َظٍ الٓاَغة وؤبٗاصَا ٖلى
شخهُت الُٟل في اإلاؿخ٣بل والظي ٢ض ً٩ىن ؤٖلى مً الظ٧ىع هدُجت
َبُٗت ؤلاهار الاهٟٗالُت الٗاَُٟت ججاٍ الُٟل ،وبالخالي ٧اهذ الٟغو١
لهالح ؤلاهار .وجا٦ض صعاؾت ؾلُمان والً٣اة [ ]40وصعاؾت الؿىٍُي
[ ]1بإن الٗى ٠الىٟس ي والخى ٝوال٣ل ٤لضي ألاَٟا ٫مً اإلاماعؾاث
ٚحر الؿىٍت مً ٢بل آلاباء مٗهم جالخٔ مً زال ٫ؤهىإ الٗى ٠اللٟٓي
٧الكخم ؤو الؿب ؤو الخىبُش اإلاؿخمغ للُٟل ،ومماعؾت الٗى٠
الجؿضي مثل الًغب للُٟل وبًظاثه ؾىاء باله ٟ٘ؤو الغ٧ل ؤو
الًغب اإلاالم له ٖىض ُ٢امه بإي زُإ ولى ٧ان طل ٪الخُإ بؿُِ،
وجا٦ض صعاؾت جى ]36[ ٤ُٞؤن الؿماث الصخهُت الٗهابُت لؤلم جلٗب
ً
صوعا في بؾاءة مٗاملت الُٟل وْهغث في الؿلى ٥اإلادكضص وٚحر اإلاغن في
الخٗامل مٗه ،واوٗ٨ـ َظا في مماعؾت الؿلى ٥الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل
بإهىاٖه اإلاسخلٟت.
الؿاا ٫الثالث :ما الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه
للُٟل مً وحهت هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ طوي الخسهو الُبُعي
وؤلاوؿاوي مً ؤًٖاء َُئت الضعَـ بجامٗت خاثل؟ ولئلحابت ٖلى َظا
الدؿائ ٫جم اؾخسضام ؤؾلىب الخدلُل الٗاملي٦ ،ما في الجضو )9( ٫زم
حضو:)10( ٫
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جدول 9
ل
ألاسسي
املىجه ثجاه الطفل
الححليل العاملي السحجابات أعضاء هيئة الحدزيس ذوي الحخصص الطبيعي حى العىف
اسم العامل
الصخص ي الاحخماعي

البىىد
ٖ 1ظ قٗىع الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما بخ٣لب اإلاؼاج مما ًاصي بلى مماعؾت الاٖخضاء ٖلى ألابىاء
ؾىاء بالخىبُش ؤو الاٖخضاء الجؿضي.
ٖ 2ظ ال٣ل ٤الؼاثض لضي الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن الُٟل وٍماعؾىن ٖلُه
الاٖخضاء البضوي ؤو اإلاٗىىي اللٟٓي ؤو الخٗبحر الىحهي.
ٖ 3ظ الا٦خئاب الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ممً ًخٗاملىن م٘ الُٟل ًاصي بلى مماعؾت
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
ٖ 4ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً ٢بل ال٨باع في ؤؾغة الُٟل ًجٗلهم ال ًخ٣بلىن ؾلىُ٦اث الُٟل
ً
ً
مما ًًُغَم لالٖخضاء ٖلُه لُٟٓا ؤو بضهُا.
ٖ 5ظ اػصواج الصخهُت التي ٌٗاوي منها ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة ٢ض جاصي بلى الاٖخضاء بمسخل ٠ؤهىاٖه
ججاٍ الُٟل.
ٖ 6ظ بصمان اإلاسضعاث مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوع في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
الُٟل.
ٖ 7ظ الخضزحن بكغاَت مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًازغ في ؾلى٦هم مما ًىٗ٨ـ ٖلى حٗاملهم
ً
ؾلبُا م٘ الُٟل باإلًظاء والٗى ٠ؾىاء اللٟٓي ؤو الجؿضي.
ٖ 8ظ الايُغاباث الىحضاهُت لضي بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ٢ض جاصي بلى مماعؾت الٗى ٠بإهىاٖه
اإلاسخلٟت ججاٍ الُٟل.
ٖ 9ظ اإلاىار الىٟس ي ٚحر آلامً في ألاؾغة و٦ثرة اإلاكاحغاث بُنهم ٢ض ًىٗ٨ـ ؤزغَا في الاٖخضاء ٖلى
الُٟل.
ً
ٖ 10ظ الخىجغ الاهٟٗالي الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوعا في الاٖخضاء وؤلاًظاء للُٟل.
ٖ 11ظ ؤلاخباٍ والُإؽ الظي ٖاوى مىه مً ً٣ىم بتربُت الُٟل في خُاجه في الُٟىلت وٖىض ال٨بر ٢ض
ًاصي بلى مماعؾت الٗى ٠ججاٍ الُٟل.
ٚ 12ظ ؤلايغاباث الؿلىُ٦ت التي ٌٗاوي منها ألابىًٍ ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًغجبِ بمماعؾت ؾلى٥
الٗى ٠اللٟٓي ؤو الجؿضي ججاٍ الُٟل.
ً
ٖ 13ظ الكٗىع بالًُ ٤والخبرم مً نٗىباث الحُاة ًلٗب صوعا في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
ألابىاء.
ٖ 14ظ الؿمت الٗهابُت ألخض ألابىًٍ ؤو إلاً ً٣ىم م٣امهما ًغجبِ بمماعؾت الٗى ٠اللٟٓي ؤو
الجؿضي ججاٍ الُٟل.
ٖ 15ظ الخ٨ٟحر الؿلبي لضي آلاباء والىٓغة الدكائمُت هدى الحُاة جٓهغ في مماعؾت الؿلى ٥الٗىُ٠
اللٟٓي والجؿضي ججاٍ الُٟل.
 1عخ ٢لت الىعي ال٨ٟغي لضي آلاباء لها صوع في مماعؾت الٗى ٠اللٟٓي والجؿضي ججاٍ ألاَٟا.٫
 3عخ ٖضم بصعاَ ٥غ ١التربُت الؿلُمت للُٟل ًغجبِ في الؿلى ٥الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 4عخ ال٣ٟغ الظي حٗاوي مىه ألاؾغة ًىٗ٨ـ بًالله ٖلى ؾلى ٥الٗى ٠اإلاىحه للُٟل.
 5عخ اإلاخُلباث اإلااصًت اإلاؿخمغة مً ٢بل ألاؾغة لؤلب ًازغ في ؾلى٦ه الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 6عخ زغوج ألابىاء اإلاؿخمغ زاعج البِذ هدُجت ال٣ٟغ ٌٗغى الُٟل للٗى ٠مً ٢بل ؤٞغاص ألاؾغة.
 7عخ بٌٗ الٗاصاث الاحخماُٖت الؿاثضة تهُمً ٖلى ج٨ٟحر آلاباء وجىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اتهم الٗىُٟت
ججاٍ الُٟل.
 8عخ اإلاك٨الث الاهٟٗالُت التي جدضر بحن الؼوححن ؤو بحن ؤٞغاص ألاؾغة جىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اث
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
 9عخ الاٖخ٣اص الخاَئ مً ٢بل آلاباء بإن اإلاٗاملت ال٣اؾُت جهى٘ عحا ٫اإلاؿخ٣بل ًغجبِ بالؿلى٥
الٗىُ ٠اإلاىحه للُٟل.
10عخ بٌٗ ؾلىُ٦اث الٗى ٠ججاٍ الُٟل هخاج بٌٗ الُ٣م ألازالُ٢ت ٚحر الؿىٍت لضي بٌٗ
آلاباء ؤو مً ً٣ىم م٣امهما في جغبُت الُٟل.
11عخ بصمان وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤلال٨ترووي مً ٢بل بٌٗ آلاباء لضعحت الاهؼٖاج مً
ألاَٟا ٫ومماعؾت الخىبُش والؿلى ٥الٗىُ ٠مٗهم ٖىض مداولت  ُ٘٢مماعؾاتهم في ؤلاهترهذ.
ً
12عخ ز٣اٞت اإلاجخم٘ جلٗب صوعا في الؿلى ٥اإلادكضص ججاٍ الُٟل في بٌٗ اإلاىاَ ٤الاحخماُٖت
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الجرز الكامً
15,560

الحباًً الشيىع
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الخاعجي

الاحخماعي

الايُغاباث
الصخهُت الؿلىُ٦ت

الايُغاباث
الاهٟٗالُت

5
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خُث ٌٗى ٠الُٟل بالخىبُش اللٟٓي ؤو الًغب ٖىضما ًباصع بؿلى ٥ما في خًىع آلازغًٍ مً صون
ؤلاطن له مً ٢بل آلاباء.
13عخ الخىبُش اإلاؿخمغ للُٟل مً ٢بل الىالضًً هدُجت يٛىٍ ٖاصاث وُ٢م اإلاجخم٘ ٖلى
ج٨ٟحرَما.
14عخ اٖخ٣اص آلاباء بإن اإلاماعؾت الٗىُٟت التي ماعؾها ٖليهم آبائهم في الهٛغ جهى٘ شخهُاث
ؤبىائهم.
15عخ اإلاماعؾاث الٗىُٟت بحن الىالضًً وبحن ؤٞغاص ألاؾغة جل٣ي بًاللها ٖلى مماعؾت الٗى ٠ججاٍ
الُٟل.
 2عخ اإلاؿخىي اإلاىس ٌٟمً الخٗلُم لآلباء ؤو مً ً٣ىم م٣امهما في جغبُت الُٟل ًغجبِ
بمماعؾاتهم الٗىُٟت م٘ ألاَٟا.٫
 3عخ ٖضم بصعاَ ٥غ ١التربُت الؿلُمت للُٟل ًغجبِ في الؿلى ٥الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 4عخ ال٣ٟغ الظي حٗاوي مىه ألاؾغة ًىٗ٨ـ بًالله ٖلى ؾلى ٥الٗى ٠اإلاىحه للُٟل.
 6عخ زغوج ألابىاء اإلاؿخمغ زاعج البِذ هدُجت ال٣ٟغ ٌٗغى الُٟل للٗى ٠مً ٢بل ؤٞغاص ألاؾغة.
 7عخ بٌٗ الٗاصاث الاحخماُٖت الؿاثضة تهُمً ٖلى ج٨ٟحر آلاباء وجىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اتهم الٗىُٟت
ججاٍ الُٟل.
 9عخ الاٖخ٣اص الخاَئ مً ٢بل آلاباء بإن اإلاٗاملت ال٣اؾُت جهى٘ عحا ٫اإلاؿخ٣بل ًغجبِ بالؿلى٥
الٗىُ ٠اإلاىحه للُٟل.
 13عخ الخىبُش اإلاؿخمغ للُٟل مً ٢بل الىالضًً هدُجت يٛىٍ ٖاصاث وُ٢م اإلاجخم٘ ٖلى
ج٨ٟحرَما.
 14عخ اٖخ٣اص آلاباء بإن اإلاماعؾت الٗىُٟت التي ماعؾها ٖليهم آبائهم في الهٛغ جهى٘ شخهُاث
ؤبىائهم.
ٖ 6ظ بصمان اإلاسضعاث مً ٢بل بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ًلٗب صوع في مماعؾت ؾلى ٥الٗى ٠ججاٍ
الُٟل.
 7عخ بٌٗ الٗاصاث الاحخماُٖت الؿاثضة تهُمً ٖلى ج٨ٟحر آلاباء وجىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اتهم الٗىُٟت
ججاٍ الُٟل.
 10عخ بٌٗ ؾلىُ٦اث الٗى ٠ججاٍ الُٟل هخاج بٌٗ الُ٣م ألازالُ٢ت ٚحر الؿىٍت لضي بٌٗ
آلاباء ؤو مً ً٣ىم م٣امهما في جغبُت الُٟل.
ٖ 3ظ الا٦خئاب الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة ممً ًخٗاملىن م٘ الُٟل ًاصي بلى مماعؾت
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.
ٚ 12ظ ؤلايغاباث الؿلىُ٦ت التي ٌٗاوي منها ألابىًٍ ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ًغجبِ بمماعؾت ؾلى٥
الٗى ٠اللٟٓي ؤو الجؿضي ججاٍ الُٟل.
 5عخ اإلاخُلباث اإلااصًت اإلاؿخمغة مً ٢بل ألاؾغة لؤلب ًازغ في ؾلى٦ه الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
ٖ 9ظ اإلاىار الىٟس ي ٚحر آلامً في ألاؾغة و٦ثرة اإلاكاحغاث بُنهم ٢ض ًىٗ٨ـ ؤزغَا في الاٖخضاء ٖلى
الُٟل.
 5عخ اإلاخُلباث اإلااصًت اإلاؿخمغة مً ٢بل ألاؾغة لؤلب ًازغ في ؾلى٦ه الٗىُ ٠ججاٍ الُٟل.
 8عخ اإلاك٨الث الاهٟٗالُت التي جدضر بحن الؼوححن ؤو بحن ؤٞغاص ألاؾغة جىٗ٨ـ في ؾلىُ٦اث
ٖىُٟت ججاٍ الُٟل.

ًخطح مً حضو )10( ٫بإن وؿبت الخباًً ال٨لي الؾخجاباث ؤًٖاء
َُئت الخضعَـ طوي الخسهو ؤلاوؿاوي خى ٫الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه
هدى الُٟل بلٛذ ( )71,75وهي وؿبت م٣بىلت ،خُث ٞؿغ الٗامل ألاو٫
(الصخص ي الاحخماعي) وؿبت جباًً بلٛذ ( ،)44,220بِىما ٞؿغ الٗامل
الثاوي (الخاعجي) وؿبت جباًً ( ،)10,960ؤما الٗامل الثالث (الاحخماعي)
٣ٞض ٧اهذ وؿبت الخباًً (٦ ،)6,090ما ٞؿغ للٗامل الغاب٘ (الايُغاباث
الصخهُت) وؿبت جباًً ( ،)5,480بِىما الٗامل اإلااصي ٞؿغ وؿبت جباًً
بلٛذ (.)5,000
وٍخطح بم٣اعهت وؿبت الخباًً ال٨لي الؾخجاباث ؤًٖاء َُئت
الخضعَـ طوي الخسهو ؤلاوؿاوي والبالٛت ( )71,75م٘ وؿبت الخباًً
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ال٨لي الؾخجاباث ؤًٖاء َُئت الخضعَـ مً طوي الخسهو الُبُعي
والتي بلٛذ ( )76,09بإن َىا ٥الخماًؼ ٧ان لهالح طوي الخسهو
الُبُعي ،وٍم ً٨جٟؿحر َظٍ الىدُجت بإن طوي الخسهو الُبُعي ٢ض
ً
ً٩ىهىا ممً ًماعؾىا جُبُُ٣ا الخٗامل م٘ خاالث مً ألاَٟا ٫حٗاوي مً
الٗى ٠ألاؾغي ال ؾُما اإلاخسههحن في َب ألاؾغة ،ولظلٞ ٪هم لضيهم
بصعا ٥لٓاَغة الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل مً الىاخُت الٗلمُت اإلاٗغُٞت
و٦ظل ٪الىاخُت الخُبُُ٣ت في اإلاُضان بد٨م الٗمل الظي ًماعؾىهه،
وطل ٪بٗ٨ـ ؤؾاجظة الجامٗت آلازغًٍ في الجاهب ؤلاوؿاوي ٣ٞض ج٩ىن
ألاَغ الىٓغٍت واإلاٗغٞت الٗلمُت لضيهم ؤ٦بر مً الجاهب الخُبُ٣ي
اإلاُضاوي.
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ً -4ىص ي البدث ال٣اثمحن ٖلى مغا٦ؼ الخىمُت الاحخماُٖت ؤو اإلاؿاحض في
خاثل ؤو مضن اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى الاَخمام بالخىُٖت
للمجخم٘ مً ؤيغاع اإلاٗاملت ال٣اؾُت والٗىُٟت لؤلَٟا ،٫ألن الاَخمام
ً ً
بمٗاملت الُٟل بغ ٤ٞولحن ومغوهت ًلٗب صوعا مهما في ج٩ىًٍ شخهِخه
في اإلاؿخ٣بل٦ ،ما ؤن مؿئىلُاث اإلاجخم٘ وؤصحاب الضًً جىمُت
اإلاٟاَُم التربىٍت الىٟؿُت في ٖ٣ى ٫ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٖبر ؤلاعقاص والخىُٖت
في الىضواث والخُب الضًيُت والاحخماُٖت.
٣ً -5ترح َظا البدث الخٗغ ٝؤ٦ثر ٖلى ْاَغة الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه
للُٟل مً زال ٫اؾخُالٕ ؤعاء اإلاضعاء واإلاٗلمحن واإلاغقضًً الُالبُحن في
اإلاُضان التربىي ،و٦ظل ٪ألاَباء وألازهاثُحن الىٟؿُحن في اإلاؿدكُٟاث
الصحُت ،لدؿلُِ الًىء ا٦ثر ٖلى مؿبباث َظٍ الٓاَغة التي ؤنبدذ
في جؼاًض ،ومداولت صعاؾتها وعبُها ببٌٗ اإلاخٛحراث الىٟؿُت والتي ٢ض
ج٩ىن مهاخبت لها مثل ألا٩ٞاع ٚحر الٗ٣الهُت لضي آلاباء ،اإلاازغاث البِئت
اإلاخىىٖت مثل يٛىٍ الٗمل وجإزحراث وؾاثل الخ٣ىُاث ؤلال٨تروهُت او
الايُغاباث الؿلىُ٦ت والاهٟٗالُت وجإزحراتها في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي
ججاٍ الُٟل.
ًخىحه الباخث بالك٨غ والخ٣ضًغ لٗماصة البدث الٗلمي بجامٗت خاثل
باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،وطل ٪لضٖمهم َظا البدث وع٢مه
( )0150511زال ٫مغاخل بحغاءاجه اإلاسخلٟت ،ولهم زالو الخدُت
والخ٣ضًغ ٖلى ما ً٣ىمىن به في ؾبُل جُىٍغ اإلاٗغٞت الٗلمُت في مسخل٠
مجاالتها الخسههُت.
املساجع
أ .املساجع العسبية
] [1الؿىٍُيٖ ،بضالىانغ .)2012( .الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحه هدى ألابىاء
وٖال٢خه بالكٗىع باألمً لضي ُٖىت مً َلبت اله ٠الخاؾ٘ في
مضًىت الخلُل ،مجلت حامٗت ألاػَغ بٛؼة ؾلؿلت الٗلىم
ؤلاوؿاهُت.310-281 ،1 )14( ،
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باهدغا ٝألاخضار لضي هؼالء صاع اإلاالخٓت الاحخماُٖت بمضًىت
الغٍاى ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت،
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] [4الؿلُان ،عبى ٖلي .)2013( .بؾاءة اإلاٗاملت ألاؾغٍت لؤلَٟا٫
وٖال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث لضي ُٖىت مً ؤَٟا ٫الكىاعٕ ،عؾالت
ص٦خىعاٍ ،حامٗت صمك.٤
] [6الهمامي ،الجاػٍت .)2008( .الٗى ٠ألاؾغي في بلضان اإلاٛغب الٗغبي
هدى ٦ؿغ خاحؼ الهمذ :الىا ٘٢واإلا٣اعباث ،ماجمغ ٦غامت خى٫
الٗى ٠ألاؾغي ،البدغًٍ 4-2 ،صٌؿمبر.
] [7مدمض ٚالم .)2015( .خماًت ألاَٟا ٫مً الٗى .٠وعقت في اإلااجمغ
ألاممي في الضوخت مخاخت ٖلى http://www.swmsa.net/new

٦ما وٍم ً٨جٟؿحر َظٍ الىدُجت بإن ألاؾاجظة الخبراء في صعاؾاث
الٗى ٠ألاؾغي في الخسهو الُبُعي ًمل٩ىن مٗغٞت ٖمُ٣ت خى٫
الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل مً وا٘٢
اإلاماعؾاث ؤلا٧لُيُُ٨ت الُبُت وصعاؾاث الحاالث الٟغصًت الخُبُُ٣ت
ل٨ثحر مً خاالث الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل خُث ًالخٔ مً زال٫
جل ٪اإلاماعؾاث الؿماث الصخهُت ؾىاء الٗهابُت ؤو الٗضواهُت
و٦ظل ٪الًٛىٍ الىٟؿُت واإلاساو ٝوالايُغاباث الؿلىُ٦ت
والاهٟٗالُت اإلاسخلٟت التي ٢ض ٌٗاوي منها ؤلاوؿان ؤزىاء جٟاٖله م٘
ؤخضار الحُاة اإلاخىىٖت وجازغ ُٞه بدُث ججٗله ًماعؽ الؿلى٥
الٗىُ ٠ؾىاء اللٟٓي ؤو الجؿضي ؤو ؤلاَما ٫للُٟل مما ٢ض ًازغ ٖلى
شخهُت الُٟل ٖىض ال٨بر ،وَظا ما ؤ٦ضجه بٌٗ الضعاؾاث مثل
صعاؾت حاهج والٞىي وَبرث [ ]41وصعاؾت الؿىٍُي [ ]1والتي ؤقاعث ؤن
بٌٗ الايُغاباث الصخهُت وٖضم الكٗىع باألمً ً٩ىن مغجبِ
بمماعؾت الٗى ٠ألاؾغي ؾىاء الىٟس ي ؤو الجؿضي ؤو اللٟٓي مً ٢بل
آلاباء ججاٍ ألابىاء.
 .6الحىصيات
في يىء الىخاثج التي ؤؾٟغ ٖنها البدث اإلاىحه لضعاؾت الٗىامل
اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل مً وحهت هٓغ ؤًٖاء
َُئت الخضعَـ بجامٗت خاثلً ،م ً٨اؾخسالم الخىنُاث واإلا٣ترخاث
آلاجُت:
٣ٖ -1ض الىضواث الٗلمُت في الجامٗاث الؿٗىصًت وفي اإلاضاعؽ ،وصٖىة
ؤولُاء ألامىع للُلبت لخىيُذ ؤَم الٗىامل الظاجُت الصخهُت لضي
الىالضًً ؤو مً ً٣ىم م٣امهما ،و٦ظل ٪جىيُذ ؤَم الٗىامل الخاعحُت
الاحخماُٖت ؤو الخٗلُمُت ؤو الث٣اُٞت والتي حٗمل ٖلى ْهىع الٗى٠
ألاؾغي ججاٍ الُٟل.
 -2جهمُم بغامج لئلعقاص الىٟس ي الى٢اجي ؤو الٗالجي في اإلاضاعؽ مً
ؤحل حصخُو خاالث الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ الُٟل وج٩ىن َظٍ البرامج
مبيُت ٖلى ؤؾـ الخٗغٖ ٝلى الٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى٠
ألاؾغي ؾىاء الظاجُت الصخهُت للىالضًً ؤو الخاعحُت الاحخماُٖت
ً
والث٣اُٞت ،وبىاء ٖلى َظا ًخم وي٘ الخُِ الٗالحُت بؾىاصا لٟهمىا
للٗىامل اإلاؿاَمت في ْهىع الٗى ٠ألاؾغي ججاٍ ألاَٟا ٫في اإلاضاعؽ مً
ؤحل و٢اًت وٖالج ألاَٟا ٫الظي ٌٗاهىن مً َظٍ اإلاك٩لت بضعحت بؿُُت
ومخىؾُت وو٢اًتهم مً جُىع َظٍ اإلاك٨الث م٘ الىمى لضيهم مما ٢ض
ٌؿبب مك٨الث هٟؿُت ؤ٦بر في شخهُاتهم بٗض ال٨بر.
 -3جىص ي َظٍ الضعاؾت وؾاثل ألاٖالم اإلاخىىٖت بةٖضاص البرامج اإلاغثُت
والتي حٗمل ٖلى جىُٖت اإلاجخم٘ مً زُىعة الٗى ٠ألاؾغي الظي
ًماعؾه آلاباء ججاٍ ألابىاء ،والظي جخٗض ؤق٩اله ونىعٍ ،و٢ض ج٩ىن
مضع٦ه مً ٢بلهم و٢ض جدضر بُغٚ ١حر مباقغة ،ولظلٖ ٪لى البرامج
اإلا٣ضمت في وؾاثِ ألاٖالم اإلاخىىٖت ؤن جىضح الٗىامل الظاجُت
الصخهُت مثل الايُغاباث الؿلىُ٦ت اإلاخىىٖت ٧ال٣ل ٤واإلاساو ٝؤو
بصمان اإلاسضعاث٦ ،ما ًخم جىيُذ الٗىامل الخاعحُت ؾىاء الاحخماُٖت
الث٣اُٞت مثل الٗاصاث والخ٣الُض ٚحر الؿىٍت ؤو ٢لت الخٗلُم لضي
الىالضًً وٞهمهم لؤلمىع لضي ألابىاء بك٩ل زاَئ ،وَظا ٢ض ًاصي بلى
الخٗامل ال٣اس ي والٗىُ ٠مٗهم.

] [8خؿًَ ،ضي .)2006( .مغى الؿ٨غ وٖال٢خه ببٌٗ الٗىامل
الىٟؿُت والؿماث الصخهُت ،مجلت الٗلىم الاحخم ـاُٖـ ـت ح ـامٗ ـ ـت
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ال٩ىٍذ.93-47 ،)34(11 ،
] [9ال٣غوي ،مدمض مؿٟغ .)2005( .مضي جإزحر الٗى ٠ألاؾغي ٖلى
الؿلى ٥ؤلاهدغافي لُالباث اإلاغخلت اإلاخىؾُت بم٨ت اإلا٨غمت ،مجلت
الٗلىم التربىٍت والاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت ،)17(3 ،حامٗت ؤم
ال٣غي.
] [10ال٨خاويٞ ،اَمت .)2000( .الاججاَاث الىالضًت في الخيكئت
الاحخماُٖت وٖال٢تها بمساو ٝالظاث لضي ألاَٟا ،٫الُبٗت ألاولى.
ٖمان :صاع الكغو.١
] [11الحمُضي ،مدمض يُضان .)2004( .ج٣ضًغ الظاث وٖال٢خه
بالؿلى ٥الٗضواوي لضي َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت ،عؾالت
ماحؿخحر ،ؤ٧اصًمُت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت.
] [12آ ٫ؾٗىص ،مىحرة بيذ ٖبض الغخمً .)2005( .بًظاء ألاَٟا .٫ؤؾبابه
وؤهىاٖه وزهاثو اإلاخٗغيحن له ،1ٍ ،الغٍاى :حامٗت هاً٠
الٗغبُت للٗىم ألامىُت.
] [14الحضًضي ،مامً؛ وحهكانَ ،اوي ( )2001ؤق٩ا ٫وٖىا٢ب الٗى٠
يض ألاَٟا ،٫ماجمغ هدى بِئت زالُت مً الٗى ٠لؤلَٟا ٫الٗغب،
ٖمان.
] [15ؤبى ؤؾٗض ،ؤخمض ٖبض اللُُ2011( .٠م) .حٗضًل الؿلى٥
ؤلاوؿاوي :الىٓغٍت والخُبُٖ .٤مان :صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘
والُباٖت.
] [16الؼٚىٖ ،٫ماص ٖبض الغخُم2014( .م) .مباصت ٖلم الىٟـ التربىي.
ٍٖ 5مان :صاع الكغو ١لليكغ والخىػَ٘.
] [17الٟؿٟىؽٖ ،ضهان ؤخمض ( .)2006الضلُل ؤلاعقاصي إلاىاحهت
الؿلى ٥الٗضواوي لضي َلبت اإلاضاعؽ ،ؤَٟا ٫الخلُج :اإلا٨خبت
ؤلال٨تروهُت.21 ،
] [18الكىاوي ،مدمض مدغوؽ ( .)1996الٗملُت ؤلاعقاصًت والٗالحُت،
ال٣اَغة :صاع ٚغٍب.
] [19حابغ ،ههغ الضًً .)1998( .اوٗ٩اؾاث ؤؾلىب الخ٣بل  /الغٌٞ
الىالضي ٖلى ج ٠ُ٨ألابىاء في ٞترة اإلاغاَ٣ت ،مجلت حامٗت
٢ؿُىُُت للٗلىم ؤلاوؿاهُت.52-37 ،9 ،
] [20الخُُب ،حما .)2001( .٫حٗضًل الؿلى ٥ؤلاوؿاوي ،ال٩ىٍذ:
م٨خبت الٟالح لليكغ والخىػَ٘.
] [21الجىفي ،نالح .)2004( .الخ٨ٟحر الٛحر ٖ٣الوي وٖال٢خه ببٌٗ
ؤؾالُب اإلاٗاملت الىالضًت اإلاضع٦ت .عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت اإلال٪
ؾٗىص.
]َ [22بت مدمض .)2016( .ألابٗاص الاحخماُٖت للٗى ٠اللٟٓي ٖلى
ألابىاء .مجلت الٗلىم الاحخماُٖت مخاخت ٖلى
] [23وول ،٠صًُٟض ؤ .)2005( .ؤلاؾاءة للُٟل(.جغحمت :حمٗت ؾُض
ًىؾ .)٠ال٣اَغة :اإلاكغوٕ ال٣ىمي للترحمت.
] [24البضاًىت ،طًاب .)2002( .ؾىء مٗاملت ألاَٟا .٫مجلت ال٨ٟغ
الكغَي ،11 )11( ،الكاع٢ت ،ألاماعاث.
] [25الجلبي ،ؾىؾً قا٦غ .)2006( .مك٨الث ألاَٟا ٫الىٟؿُت
وؤؾالُب اإلاؿاٖضة منها ،1ٍ ،صمك :٤صاع عؾالن.
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] [26الهاٌٞ ،ٜالىخِىا وصٌ٘ٞ .)2001( .اٖلُت ألاوكُت الٟىُت في
جس ٌُٟخضة الؿلى ٥الٗضواوي لضي ألاَٟا ٫في مغخلت الُٟىلت
اإلاخإزغة ،عؾالت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت التربُت الٟىُت بجامٗت خلىان.
] [27الؿُضٖ ،بضالحلُم مدمىص2002( .م) .هدى اؾتراجُجُت ٢ىمُت
لضعاؾت الٗى ٠وجىمُت ؤؾالُب مىاحهخه في اإلاجخم٘ اإلاهغي،
مجلت صعاؾاث ٖغبُت في ٖلم الىٟـ.28- 11 ،)1( 4 ،
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ABSTRACT: This study has to identify the most prominent factors contributing to the emergence
of domestic violence towards the child from the point of view of teaching at the University of Hail
faculty members were used statistical methods such as factor analysis and transactions link, and
after the application of the study tool factors contributing to the emergence of domestic violence
towards the child on a sample of (105) members of the faculty members specializing in
psychology, social service and family and Medicine at the University of Hail .The results showed
that the percentages of variance of the global analysis of the responses of faculty members
confirmed a number of factors contributing to the emergence of domestic violence towards the
child, including personal and social factors, the subjective and external factors of the family, and
the factors associated with behavioral and emotional disorders. The study recommended a number
of proposals, including preventive or therapeutic counseling programs in primary schools, in
order to diagnose cases of domestic violence against children. These programs are based on
identifying the factors contributing to domestic violence by the parents towards the child (selffactors, external factors(.
KEY WORDS: Family Violence, Child, Personal and social, self and External Factors and
behavioral and emotional disorders.
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