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مفهىم الشباب لبعض املمارساث السلىكيت 
 الشاذة ودوافعها

 *علي بن عبدهللا البنس

 

 

مسخلت الؼباب مً ؤَم اإلاساخل في بىاء ؤلاوظان وجإَُله مما ٌظخدعي الاَخمام بهرٍ اإلاسخلت ودزاطت ٠ل ما ًسجبى بها مً  _امللخص

ُت ػاذة ومٌاَس اهِ٘الُت بإبِادَا  الى٘ظُت والاحخماُُت والخِٖس ُلى م٘هىم َاالء الؼباب إلاثل َرٍ اإلامازطاث ممازطاث طلٟى

ُت الؼاذة .  وما ًسوهه مً ؤطباب جدِٗهم َدٗذ الدزاطت الخالُت بلى الخِٖس ُلى م٘هىم الؼباب لبِم اإلامازطاث الظلٟى

م ىٖ ُلى الدواّٗ التي جٜٙ وزاءَا مً وحهت هٌَس . لخدُٜٝ ؤَداٖ الدزاطت جم بىاء ؤداة بإبِادَا الى٘ظُت والاحخماُُت والٛى

ٜٗسة(  26ٜٗسة, ألاطباب  39لجمّ اإلاِلىماث وهي ُبازة ًُ اطدباهت م٢ىهت مً زالزت ؤحصاء )مِلىماث ُامت, اإلامازطاث الؼاذة 

ٝ 120ُُىت ج٢ىهذ مً )ُلى وبِد الخدٜٝ مً ؿدٛها وزباتها هبٜذ   وبِد حمّ اإلاِلىماث وجدلُلها ٗو
ً

 حامُِا
ً

ؤَداٖ ( هالبا

ُت مً وحهت هٌس ؤٗساد ُُىت الدزاطت لم ًخإزس باإلاخٔحراث  وؤطئلت الدزاطت ؤػازث هخاثج الدزاطت بلى ؤن جُُٜم اإلامازطاث الظلٟى

الدًمٔساُٗت اإلادزوطت )حِلُم ألاب وألام , بلد اليؼإة , الترجِب بحن ألازىة , ٟرل٣ اإلاظخىي الاٛخـادي لؤلطسة( خُث حاءث 

 هدُجت جدلُل الخبا
ً

(. ٟما وؤػازث الىخاثج بلى ؤن جـيُٙ ُُىت الدزاطت 0.05ُىد مظخىي ) ًً بدظب ٠ل مخٔحر ٓحر دالت بخـاثُا

ا ػاذة بدظب م٘هىمىا الثٜافي والاحخماعي وحاء الخـيُٙ  للممازطاث الؼاذة ًبحن بدزاٟهم لوبُِت َرٍ اإلامازطاث واُخباَز

ا اإلاسخل٘ت, وؤن ألاطباب التي جدّٗ الؼباب بلى اإلامازطاث الؼاذة مً وحهت ( لجمُّ اإلامازطاث بإبِاد0.73َبيظبت ُالُت بلٔذ )

ت بإبِادَا الدًيُت والصخـُت والى٘ظُت و ا بيظبت ُالُت بلٔذ )الا هٌس ُُىت الدزاطت مخىُى دون جإزحَر ٟا (. ألامس 0.73حخماُُت ٍو

د ؤَمُت بُادة الىٌس في بػباَ خاحاث الؼباب ودزاطت مؼ١التهم وج ت وخاحاتهم الري ًٟا ٝ زـاثـهم الِمٍس ىحيههم ٗو

 .الصخـُت والى٘ظُت والاحخماُُت

ُت الؼاذة, الدواّٗالهلماث املفخاحيت  .: الؼباب, اإلامازطاث الظلٟى
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 اودوافعه الشاذة السلوليت املمازساث لبعض الشباب مفهوم
 دقدمت. امل1

بىز واهخٜا٤ مً مسخلت الو٘ىلت بلى         حِخبر اإلاساَٜت ٗترة مسوز ُو

مسخلت السػد والسحىلت. وبالخالي, ٗهي مسخلت الاَخمام بالراث واإلاسآة 

والجظد ُلى خد طىاء, ومسخلت اٟدؼاٖ الراث والٔحر والِالم. ومً 

ا ًُ ا(البلْى) زم, جخسر اإلاساَٜت ؤبِاًدا زالزت: بًِدا بُىلىح ًُ  , وبًِدا احخماُ

ا(الؼباب) ًُ . ومً زم, جبدؤ اإلاساَٜت بمٌاَس (اإلاساَٜت) , وبًِدا ه٘ظ

, وبداًت اإلاساَٜت لِظذ داثًما واضخت, وجهاًت اإلاساَٜت جإحي مّ  البلْى

جمام الىطج الاحخماعي, دون جددًد ما ٛد وؿل بلُه ال٘سد مً َرا 

 [1].الىطج الاحخماعي 

هذ ٗئت الؼباب في ؤي مجخمّ جمثل ال٘ئت ألاٟثر جإزًسا وبذا ٠ا         

بالخٔحراث الاحخماُُت والاٛخـادًت والظُاطُت التي ًمس بها اإلاجخمّ, 

ٜٗد ؤؿبذ مً اللسوزاث الظِظُىلىحُت واإلاىهجُت الخِٖس ُلى زئي 

الؼباب ومؼ١التهم الى٘ظُت الصخـُت واإلاجخمُِت ٟما ًدز٠ىجها, 

ث الؼباب ًمثل في خد ذاجه الاَخمام خُث ؤن جىاو٤ زئي ومؼ١ال 

بمـحر ألامت ومظخٜبلها؛ ٗالؼباب في ؤي مجخمّ ٌؼ٢ل ٛىة بىاءة بذا ما 

ؤخظً اطخسدامها, ٗهم ٛادزون ُلى الِمل وؤلاهجاش, والِواء 

ت بةًجابُت في ٛلاًا مجخمِهم   [2].واإلاؼاٟز

 الدزاست . مشهلت2

لماء الى٘ع ُلماء ًخ٘ٝ        ت ُلى الاحخماَ ُو  الخـاثف مً مجمُى

م زاؿُت: ؤَمها مً الؼابت الصخـُت بها جدظم التي  والخمسد؛ الٗس

بل مً ُلُه جمازض التي اللٔىن مً الخسلف داثًما ًداو٤  ٗالؼباب ِٛ 

 ُنهم, الاطخٜال٤ في مىه وزٓبت ذاجه, ًُ الخِبحر ؤحل مً ال١باز

دم والٜلٝ بالخىجس داثًما مِ٘م والؼباب. الراث وبزباث  طخٜسازالا  ُو

  ًجِله مما اإلاجخمّ, في حدًد َى ما ل٢ل اإلا٘سهت والخظاطُت
ً

 مُاال

 والخُا٤ بالسوماوظُت الؼباب ًدظم ٟما. والخجدًد الخُٔحر بلى داثًما

 الؼباب ًىدّٗ لرل٣ اإلأامسة؛ وخب الجسؤة حاهب بلى باإلاثل وؤلاًمان

  مجخمِه بلى الىاٗد الجدًد ذل٣ ججسبت هدى
ً

 ل٣ذ َى ٢ًىن  ؤن ؤمال

  [3]. زُاله في ُىه ًبدث الري الص يء

خم         الاَخمام مً بص يء -اإلاساَٜت ؤو– الؼباب مسخلت بلى الىٌس ٍو

 مؼ١الث مً به وجإحي ًىاٟبها إلاا وذل٣. الٜلٝ خد بلى ًـل والاوؼٔا٤

لت ٗترة ٗبِد. واإلاجخمّ وؤَله للؼباب باليظبت طىاء ا هٍى ًُ  مً وظب

 ٓحر" ال٘سد ًـبذ الاهِ٘الي, الاطخٜسازو اإلالخىي ٓحر الهادت الىمى

حر" متزن  اجه, باججاَاجه الخيبا ًم١ً وال مظخٜس, ٓو  ٛابل ٓحر وجـٗس

م ألاطسة هلباث ُلى مخمسد ٗهى: لالهـُاَ اتها, ًٗس  مخإٟد ٓحر جدٍس

دز الخظاطُت مً بص يء ال١باز مّ ًخِامل ذاجه, خُٜٜت مً  واضح ٛو

 [4]. الِىاد مً

ت والؼباب اإلاساَٜت مسخلت وجدمل          مً َُىت ٓحر مجمُى

 ول١ىه الجهد, وبر٤ الِمل ُلى ٛدزة ٢ًىن  ما ؤٟثر ٗال٘سد: اإلاخىاٛلاث

ى بهخاحُت, ؤدواز ؤًت وال ال١باز ؤدواز ٌؼٔل ال حز ٛمت في َو  ُلى التٟر

 الِام الِمل ُلى َاثلت هاٛت له الخاؿت بمؼ١الجه والاوؼٔا٤ ذاجه

ت والخب َخمامالا  مؼاُس حاهب وبلى والبر٤,  ًدبنى ًبدحها التي الجاٗز

 [4]. ألامىز  بِم مً مدحرة مباالة ال مىاٛٙ

 الؼباب م٘هىم ُلى للخِٖس الدزاطت َرٍ جإحي اإلاىولٝ َرا ومً         

ُت اإلامازطاث بِم خى٤   َرٍ في لدحهم جٌهس التي الؼاذة الظلٟى

 .زطاثاإلاما َرٍ بلى جادي ؤن ًم١ً التي ألاطباب هي وما اإلاسخلت

 الدزاست أسئلت

 ُليها ؤلاحابت زال٤ مً ًم١ً التي ألاطئلت مً ُدد ًلي ُٗما       

 :الخالي الىدى ُلى وهي الدزاطت ؤَداٖ جدُٜٝ

ُت اإلامازطاث لبِم الؼباب م٘هىم َى ما -  َرٍ في الؼاذة الظلٟى

ا اإلاسخلت  الدزاطت؟ ُُىت هٌس وحهت مً اإلاسخل٘ت بمٌاََس

ُاث َرٍ ممازطت بلى الؼباب جدّٗ التي ألاطباب هي ما -  الؼاذة الظلٟى

ا  الدزاطت؟ ُُىت هٌس وحهت مً اإلاسخل٘ت بمٌاََس

ُت اإلامازطاث لبِم الدزاطت ُُىت م٘هىم ًسخلٙ َل -  الؼاذة الظلٟى

ا الؼباب لدي  اإلاخٔحراث بِم بدظب وذل٣ اإلاسخل٘ت بمٌاََس

 الصخـُت؟

ُاث طتمماز  بلى الؼباب جدّٗ التي ألاطباب جسخلٙ َل -  الظلٟى

ا الدزاطت ُُىت هٌس وحهت مً الؼاذة  بدظب وذل٣ اإلاسخل٘ت بمٌاََس

 الصخـُت؟ اإلاخٔحراث بِم

 الدزاست . أهدافأ

 :الخالُت ألاَداٖ لخدُٜٝ الدزاطت َرٍ حظعى      

 لبِم الدزاطت ُُىت هٌس وحهت مً الؼباب م٘هىم ُلى الخِٖس: ؤوال

ُت اإلامازطاث ا سخلتاإلا َرٍ في الؼاذة الظلٟى  .اإلاسخل٘ت بمٌاََس

ُاث ممازطت بلى الؼباب جدّٗ التي ألاطباب ُلى الخِٖس: زاهُا  الظلٟى

ا الؼاذة  .الدزاطت ُُىت هٌس وحهت مً اإلاسخل٘ت بمٌاََس

 الدزاست مصطلحاثب. 

 جـىٙ زالله مً ال٘سد ًسي  الري الصخص ي الخٜدًس َى: مفهوم

 ومدي اإلاجخمّ ٗتزٜا مّ جىاٜٗها مدي خُث مً اإلامازطت َرٍ هبُِت

 .ُىه ػروذَا

ت باإلاسخلت ُمىًما الؼباب م٘هىم ًخددد :الشباب  خُاة مً الِمٍس

ً والسابِت ُؼسة الخامظت بحن ما جّٜ التي ؤلاوظان  ولٜد. والِؼٍس

  الخددًد َرا ؤؿبذ
ً

خبازاث الدولي اإلاظخىي  ُلى مٜبىال  ه٘ظُت اُل

 ٗترجحن الىاّٛ في جلم الؼباب مسخلت ؤن ماداَا وزٜاُٗت واحخماُُت

 مً الثاهُت ال٘ترة ؤما. طىت 18 بلى 15 مً ألاولى ال٘ترة: الِمس ٗتراث مً

 [2]. طىت 24 -19 بحن ما ٗخّٜ الؼباب

م ُلى :الشاذة السلوليت املمازساث  ُام حٍِسٙ وحىد ُدم مً الٓس

ُت لالكوساباث ُلُه مخ٘ٝ مىخد ٘ه ًم١ً ؤهه بال الظلٟى  ابإجه احٍِس

ا ٌِخبر الري الظلٞى ًُ ًٖىدس  الري الظلٞى ًً  مً ما مجخمّ في ُاد

را. مدجه ؤو ػ٢له ؤو ػدجه ؤو خدوزه مِد٤ خُث  مً الىَى َو

خولب مخ١سز  بؼ٢ل ًددر الظلٞى   ٍو
ً

ا جدزال ًُ ا ُالح ً٘ ل م١ث  ألامد وهٍى

.[5] 

م١ً        ٘ها ٍو ُاث مً مىٌىمت ًُ ُبازة بإجها: ٟرل٣ حٍِس  الظلٟى

 اإلاسخل٘ت, الخِلُم بوساثٝ اٟدظابها ًـخم الخـيو  ألاٗـساد مً اإلاٜبىلت ٓحر

ُاث ًُ وجسخلٙ ت الظاثدة الظلٟى  ُٗه ٌِِؽ الري اإلاجخمّ في اإلاإلٗى

  ؤلاطالمُت, واإلاِاًحر وألازالٚ اإلاِخٜداث مّ جخمص ى وال ال٘سد,
ً
البـا   مـا ٓو
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ُاث ؿاخب ًسلّ   [6].واإلاداطبت الِٜاب بلى اإلاسال٘ت الظلٟى

خ٘اُل وظانؤلا لها ًخِسق التي واإلاخٔحراث اإلاثحراث هي: الدوافع  مِها ٍو

ُاث مً مُِىت بإهمان الُٜام الى جدِٗه دزحت لىب  مً ًم١ً التي الظلٟى

 ُليها اإلاترجبت الخىجس خدة جسُ٘ٙ ؤو ػباَؤلا  مً دزحت جدُٜٝ زاللها

.[7] 

 النظسي  إلاطاز. 3

 :مسخلت الؼباب

ُُت هي ؤٟثر ٗئاث اإلاجخمّ مما ال ػ٣ ُٗه ؤن الؼباب ٟ٘ئت احخما         

خظاطُت وجإزًسا بالخٔحراث والخدىالث التي جوسؤ ُلى اإلاجخمّ. 

والصخـُت الؼابت جدظم ُادة بسـاثف ججِلها ؤٟثر حِسًكا للـساَ 

 ].3بحن الُٜم اإلاىزوزت والُٜم الىاٗدة ]

والخِامل مّ الؼباب ًدخاج مً اإلاسبحن ؤو اإلادُوحن به بدزاٞ ؤن         

را ًىوبٝ بـىزة الخٔحر  ؿ٘ت الشمت ومىحىدة في ٠ل اإلاجخمِاث, َو

زثِظُت ُلى التربُت ب٢ل حىاهبها, ٟما ًالخٍ ؤن مسخلت الؼباب هي 

ت, ؤبسش  ُالم ٌؼ٢ل مِادلت حدًدة مسخل٘ت ُما طبٜها مً مساخل ُمٍس

ا  ًُ ا واحخماُ ًُ ما ٗيها التهُئت بلى جدمل اإلاظاولُت الىاُُت زوخ

ا, ٟما ؤن اإلا ًً سخلت الالخٜت لهرٍ اإلاسخلت هي بٗساش لها وجدؼ٢ل واٛخـاد

خظب ٛىالبها التي وكِذ لها في الظابٝ؛ ٗما ًصزَ في الؼباب هبذ 

ت الؼباب  ًدـد في اإلاسخلت التي جلُه, مما ًادي بالخالي بلى الدُىة إلاِٗس

ٝ دزاطت َرٍ اإلاسخلت, ودزاطت حادة بالراث  ت ِٗلُت ًُ هٍس مِٗس

 ].8هم ُمُٝ للخـاثف الِٜلُت والجظمُت لها ]إلاساخلها النهاثُت, وج٘

الشم َرا          بُت مُِىت, ٍو ت لها خدود جٍٜس ٗالؼباب مسخلت ُمٍس

ا مً اإلاساخل  الخددًد ببساش الخـاثف التي جمحز َرٍ اإلاسخلت ًُ ٓحَر

خددد م٘هىم الؼباب ُمىًما  في بهاز الثٜاٗت التي ٌِِؽ ٗيها ألاٗساد. ٍو

ت مً  خُاة ؤلاوظان التي جّٜ ما بحن الخامظت ُؼسة باإلاسخلت الِمٍس

 ُلى اإلاظخىي 
ً

ً. ولٜد ؤؿبذ َرا الخددًد مٜبىال والسابِت والِؼٍس

خبازاث ه٘ظُت واحخماُُت وزٜاُٗت ماداَا ؤن مسخلت الؼباب  الدولي اُل

طىت 18بلى 15جلم في الىاّٛ ٗترجحن مً ٗتراث الِمس: ال٘ترة ألاولى مً

٢ىن ال٘سد ٗيها ٛد ججاو  ش الو٘سة مً الخٔحراث التي جددر في بداًت ٍو

ازب ٛمت الىطج طىاء مً الىاخُت الجظمُت )خُث ١ًخمل  اإلاساَٜت ٛو

همى الٌِام في اإلاخىطى في طً الثامىت ُؼسة(, ؤو مً الىاخُت الِٜلُت 

)خُث ١ًخمل الىمى الِٜلي في جهاًت ٗترة اإلاساَٜت(. ؤما ال٘ترة الثاهُت مً 

طىت ٗهي ٗترة ٢ًىن ال٘سد ٗيها ٛد  24 -19الؼباب ٗخّٜ ما بحن 

ت ؤو ؤلاطهام الِ٘ا٤  اطخ١مل ال١ثحر مً اإلاٜىماث التي جِظس له اإلاؼاٟز

رل٣ اإلامازطت الىاضجت لخٜٚى الساػدًً  في ػتى مُادًً الخىمُت ٟو

 ].2والالتزام الىاعي بىاحباتهم ]

م مً الازخالٗاث في جددًد طً البداًت وطً النهاً         ت وبالٓس

ت الؼابت, بال ؤهه ًم١ً مالخٌت ٛدز مً الاج٘اٚ ُٗما  للمسخلت الِمٍس

ت الؼابت جبدؤ خُىما ١ًخمل الىطج  بُنهم ُلى ؤن اإلاسخلت الِمٍس

ال٘ظُىلىجي للؼاب, وجيخهي خُىما ًبدؤ الىطج الاحخماعي له, ؤي 

خُىما ًبدؤ في ؤداء ؤدواٍز ومظاولُاجه الاحخماُُت اإلاسخل٘ت ٟصوج, 

 ].3ب مهىت.. الخ ]وؤب, وؿاخ

وبذا ٠ان الاَخمام بالؼباب بـ٘ت ُامت له ؤَمُت ٗةن الاَخمام        

بالؼباب الجامعي ٢ًىن ؤٟثر ؤَمُت خُث ؤن ػباب الجامِاث ٌِخبرون 

اثم ُلى البدث  ؿ٘ىة الؼباب وؤمل ألامت في حٔحر ؤٗلل وؤٟثر ج٘هًما ٛو

ت وجسخلٙ اخخُاحاث الؼباب ومؼ١الته م بازخالٖ الِلمي واإلاِٗس

 .ٛواُاتهم

 :زـاثف الؼباب وخاحاتهم

جمثل مسخلت الؼباب ٗترة خسحت مً همى ألاٗساد؛ خُث جىطج        

م, وجخماًص ٛدزاتهم, وجدبلىز همىخاتهم, مما ٌظخلصم ؤلىاًها مُِىت  ؤ٢ٗاَز

داد بما ًخماش ى مّ هبُِت جل٣ اإلاسخلت  .مً الخىحُه وؤلازػاد وؤلُا

بىز واهخٜا٤ مً مسخلت الو٘ىلت بلى وحِخبر اإلاساَٜت ٗ      ترة مسوز ُو

مسخلت السػد والسحىلت. وبالخالي, ٗهي مسخلت الاَخمام بالراث واإلاسآة 

والجظد ُلى خد طىاء, ومسخلت اٟدؼاٖ الراث والٔحر والِالم. ومً 

ا ًُ , وبًِدا احخماُ ا البلْى ًُ  زم, جخسر اإلاساَٜت ؤبِاًدا زالزت: بًِدا بُىلىح

ا اإلاساَٜت الؼباب, وبًِد  ًُ  [1].ا ه٘ظ

لى الِمىم, ٗاإلاساَٜت هي ٗترة اهخٜا٤ مً مسخلت الخبُِت        ُو

خماد ُلى الراث, ؤو هي مسخلت  للىالدًً بلى مسخلت الاطخٜاللُت والُا

هي ٗترة  البلْى والاطخِداد للصواج والِمل وجدمل اإلاظاولُت, ؤو

 ].1طسة ]الاهخٜا٤ مً ُالم اإلادزطت بلى ُالم الِمل وبىاء ألا 

ومسخلت الؼباب هي مسخلت ؤٛسب بلى ؤن ًـاخبها ش يء مً الوِؽ        

دم السئٍت في ألامىز, وحىىح ال١٘س دون الىٌس بلى ُىاٛب  والدظَس ُو

د كسوزة  را مً ػإهه ؤن ًٟا ألامىز, والدؼ٣١ والتردد والخٔلب, َو

اٛ٘هم ُٛام الِلماء بدوزَم في مداوزة ٛواَ الؼباب جددًًدا لخُٔحر مى 

ىاُاتهم بلٔت ُلمُت جبِث ُلى الُٜحن والومإهِىت التي ً٘خٜدون     ٛو

 ].9بليها ]

ت مً الخـاثف التي جدظم بها          خ٘ٝ ُلماء الاحخماَ ُلى مجمُى ٍو

م والخمسد؛ ٗالؼباب ًداو٤  الصخـُت الؼابت مً ؤَمها: زاؿُت الٗس

بل ال١با ِٛ ز مً ؤحل داثًما الخسلف مً اللٔىن التي جمازض ُلُه مً 

الخِبحر ًُ ذاجه, وزٓبت مىه في الاطخٜال٤ ُنهم, وبزباث الراث. 

دم الاطخٜساز والخظاطُت  والؼباب مِ٘م داثًما بالخىجس والٜلٝ ُو

 داثًما بلى الخُٔحر 
ً

اإلا٘سهت ل٢ل ما َى حدًد في اإلاجخمّ, مما ًجِله مُاال

اإلاثل بلى والخجدًد. ٟما ًدظم الؼباب بالسوماوظُت والخُا٤ وؤلاًمان ب

حاهب الجسؤة وخب اإلأامسة؛ لرل٣ ًىدّٗ الؼباب هدى ججسبت ذل٣ 

 ؤن ٢ًىن َى ذل٣ الص يء الري ًبدث 
ً

الجدًد الىاٗد بلى مجخمِه ؤمال

 ].3ُىه في زُاله ]

ُت لدي الؼباب  :الاكوساباث الظلٟى

ُت جىدؼس بـىزة ٟبحرة بحن ٟثحر          مً اإلاظلم به ؤن اإلاؼ١الث الظلٟى

رٍ اإلاؼ١الث جيبّ مً بىاء ه٘س ي, مً ألاه ٘ا٤ والؼباب اإلاساَٜحن, َو

ًبدو في ؿىزة طلٞى ٓحر طىي, ً٘ط ي بلى وحىد مؼ٢لت ما, ووظخوُّ 

د ُلى ؤَمُت مىاحهت جل٣ اإلاؼ١الث, والخـدي لها, ألجها حِد  ؤن هٟا

 ].10مـدًزا لؤلمساق الى٘ظُت ؤو الاكوساباث في الصخـُت ]

مان ]         د وؿٙ ٠ٗى [ ألاٗساد اإلالوسبحن بإجهم مً ًٌهسون 11ٛو

ُاث ٓحر مٜبىلت  ً, والرًً جٌهس ُليهم طلٟى ُاث ػاذة هدى آلازٍس طلٟى

ِاتهم  حر مخىاٜٗت مّ البِئت اإلادُوت بهم ومّ مجخمِهم, ٟما ؤن جٛى ٓو

ً ٓحر صخُدت ]  ].12باليظبت أله٘ظهم ولآلزٍس

ِادي َُت الظلٞى الد ماولٜد ُبرلذ حهىد مسخل٘ت لخددً      

ى وم٢ىي ] ٍص بل ٟالٍز ِٛ ٘ه, وما َى الظلٞى اإلاىدٖس مً  د 13وحٍِس [, ٛو
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٘اث اإلاخِلٜت  اٛترخا اطخسدام اإلاد٢اث الخالُت لخُُٜم الخٍِس

 :باالكوساب الظلى٠ي والاهِ٘الي وهي

 .اإلاظخىي الىماجي لل٘سد -

 .الجيع -

ت الثٜاُٗت التي ًيخمي بليها ال٘سد -  .اإلاجمُى

اًت ال٘سد مظخىي الدظاَل ؤو  -  .الدظامذ لدي ألاٗساد الٜاثمحن ُلى ُز

٘اث بال ؤجها جخ٘ٝ ُلى ؤن         م مً الازخالٖ بحن الخٍِس لى الٓس ُو

ُت والاهِ٘الُت حؼحر بلى ؤن  :الاكوساباث الظلٟى

 .ال٘ٚس بحن الظىاء والالطىاء َى ٗٚس في الدزحت ال ٗٚس في الىَى -

خت -  .اإلاؼ٢لت مصمىت ولِظذ مٛا

ِاث الاحخماُُت الظلى  - ا للخٛى ًٜ حر مٜبى٤ ٗو ٞ ٌِخبر ملوسًبا ٓو

 ].12والثٜاُٗت ]

م مً ُدم وحىد حٍِسٙ ُام مىخد مخ٘ٝ ُلُه          لى الٓس ُو

ٙ الري   َى الخٍِس
ً

ٙ ألاٟثر جداوال ُت بال ؤن الخٍِس لالكوساباث الظلٟى

ُت حِني الظلٞى الري ًىدٖس ًُ  ًىف ُلى ؤن الاكوساباث الظلٟى

ا في مجخمّ ما مً خُث مِد٤الظلٞى ا ًً خدوزه ؤو  لري ٌِخبر ُاد

را الىَى مً الظلٞى ًددر بؼ٢ل مخ١سز  ػدجه ؤو ػ٢له ؤو مدجه. َو

ل ألامد ] ا وهٍى ً٘ ا م١ث ًُ  ُالح
ً

خولب جدزال  ].5ٍو

سحّ ُدم الاج٘اٚ ُلى حٍِسٙ مددد ومخ٘ٝ ُلُه لالكوساب        ٍو

 :الظلى٠ي لؤلطباب الخالُت

 .وساب الظلى٠يؿِىبت ُٛاض الاك -

ِاث والٜىاهحن التي جددد هبُِت الاكوساب الظلى٠ي -  .ٓمىق الدؼَس

ت ُلى ؤه٘ا٤ َرٍ ال٘ئت -  .الخإزحراث الثٜاُٗت والتربٍى

ذ آلزس -  .جربرب الظلٞى ُىد َرٍ ال٘ئت مً ٛو

ازخالٖ مخىطى الظلٞى الِام مً مجخمّ بلى آزس ومً حماُت بلى 

 ].5ؤزسي ]

ىاٞ زالزت مخ       خباز في ُملُت َو ٔحراث ؤطاطُت ًجب ؤزرَا بِحن الُا

 :جـيُٙ ألاه٘ا٤ والؼباب ذوي الاكوساباث وهي

 .مدي اهجراب الصخف هدى الظلٞى اإلاىدٖس -

 .دزحت الخ١م ُلى الظلٞى اإلاىدٖس بإهه مسض ي -

 ].12الوبٜت الاحخماُُت التي ًيخمي بليها ال٘سد ] -

اث ُلم الى٘ع اإلا        د اٛترخذ هٌٍس ت ٛو سخل٘ت ج٘ظحراث مخىُى

ت الخدلُل الى٘س ي جسي ؤن الاكوساباث  لالكوساب الظلى٠ي؛ ٗىٌٍس

ُت جيخج مً الـساُاث اإلا١بىجت التي حظخٜس في الالوعي والتي  الظلٟى

د ً٘ظس الظلٞى ؤلاوظاوي  حظعى بلى الٌهىز ولى بؼ٢ل ز٘ي مظختر. ٛو

, وا لداّٗ في ُلى ؤهه مداولت ال٘سد للخـى٤ ُلى الظُوسة ُلى ٓحٍر

س ه٘ظه مً الؼِىز بالىٜف. وجسي اإلادزطت  بت في جدٍس ذل٣ َى الٓس

ى حِبحر ًُ زوإ في ُملُاث  ُت ؤن اكوساب الظلٞى مخِلم, َو الظلٟى

ىب ُٗه ال  ا ٓحر مٓس
ً
الخوبُّ الؼسهي, وؤن الو٘ل الري ًخِلم طلى٠

ًجد مً ًٜٙ بلى حاهبه لخسلُـه مىه ؤو حِلُمه الظلٞى اإلاٜبى٤. 

د ال ت الظ٢ُىباًىلىحُت )ؤل٘سد بدلس( ُلى ؤَمُت الجمّ بحن وجٟا ىٌٍس

الِىامل الى٘ظُت والبُىلىحُت ُىد الىٌس في ؤطباب الاكوساباث, ذل٣ 

ؤجها هاججت ًُ ج٘اُالث مظخمسة ومخِاٛبت بحن الِىامل البُىلىحبت 

والظ٢ُىلىحُت والاحخماُُت التي حِسق لها ال٘سد في ٠ل دوز مً ؤدواز 

د ج اث اإلار٠ىزة بِم الخاالث, بال ؤن واخدة منها الخُاة. ٛو ٘ظس الىٌٍس

ُت ]  ].5ال ج١٘ي لخ٘ظحر ٠ل ؤهىاَ الاكوساباث الظلٟى

ت بِىامل احخماُُت وه٘ظُت وزٜاُٗت         ُاث اإلادُٗى رٍ الظلٟى َو

ٙ؛ لِع لخطخُم اإلاؼ٢لت, ؤو حِمُم الخاالث ال٘سدًت  بداحت بلى جٛى

خمّ بوبِه مداٍٗ, ؤو ؤلاطاءة ُلى ؤجها ًاَسة مسُ٘ت ومخجلت إلاج

إلااطظاجىا الخِلُمُت التي هٜدز حجم جطخُاث الٜاثمحن ُليها, ول١ً 

ت ومخِددة وممخدة في ؤٟثر مً م٢ان  ٙ َىا ؤمام خاالث مخىُى هخٛى

ُاث التي   في وؼس الىعي بحن الؼباب, والخدرًس مً َرٍ الظلٟى
ً
همِا

م ومجخمِهم, والخإُٟد ُلى  دوز ماطظاث حس يء بليهم وبلى ؤطَس

ُاث ُلى الؼباب ]  ].14اإلاجخمّ في الخ٢اجٙ للخٜلُل مً آزاز َرٍ الظلٟى

ٗجُل الؼباب واإلاساَٜحن مً الجيظحن ٌِِؼىن زىزة مً الخّٔحراث         

 ػاذة جٌهس ُلى 
ً
دبني بِلهم ؤ٢ٗازا بت, ٍو اث الٍٔس ُت واإلا٘اٛز الظلٟى

, ٗما ؤن جد
ً
م جددًدا اث ػَِس ـّ اتهم ٛو هم وجـٗس زل حامِت ؤو وحَى

بت و"الٜـاث"   وججد بِم الخٜلُِاث الٍٔس
ّ
مدزطت ؤو ختى "مى٤" بال

 
ً
 ؤو ٗىاها

ً
اإلاظدى١سة طىاء في "مىد الىحه" ؤو الؼِس, التي جدا٠ي مؼهىزا

ؤو ختى "مىكت" ال وِٖس ُلى ماذا جد٤؟ وما الهدٖ منها؟ خُث ؤن َرٍ 

ُاث ُادة ما ج٢ىن جدذ جإزحر ُىامل احخماُُت وه٘    ظُت الظلٟى

 ].15وزٜاُٗت ]

اث ٓحر         ه بِم الخـٗس ٟما ؤن حِامل الؼباب مّ ال١باز آلان ٌِتًر

ً, واطخِما٤ ؤطلىب  دم اُخباز آلازٍس اإلاظئىلت مً حاهب الؼباب, ُو

اخت ؤخُاًها, ولهجت لم ٌِهدَا ال١باز  في الخدًث ًـل بلى دزحت الٛى

 ].4منهم ]

ُاث زاهئت لدي          طلٟى
ً
ٟثحر مً الؼباب؛ ال طُما في  وبسشث مازسا

مدُى مدازض الخِلُم الِام والجامِاث, ومً ؤبسشَا ما ٌظمى بثٜاٗت 

 ًُ الُٜم « ؤلاًمى»
ً
للخِبحر ًُ مؼاُس الخصن وال١أبت والخسوج ؤخُاها

 ].14اإلاجخمُِت هدى الاه٘خاح ٓحر اإلاظاو٤ ]

ا مسُ        ًُ ا ه٘ظ
ً
ا؛ والخُٜٜت ؤن بِم الؼباب الُىم ٌِِؼىن ٗسآ ً٘

خه الجيظُت, ٗـاز الؼاب ًلبع لباض ال٘خاة,  ختى اكوسبذ ٍَى

خه الدًيُت, ٗـاز بِم  وال٘خاة جلبع لباض الؼاب, واكوسبذ ٍَى

الؼباب ًلبع ختى ما ًد٤ داللت مباػسة ُلى الاهخماء بلى ؤدًان ؤزسي, 

خه الىهىُت  دون ٛـد مىه بالوبّ, بل َى مً حهل مىه, واكوسبذ ٍَى

ألامم ألازسي, واللباض لِع ٛؼىًزا ٟما ًخددر  ٗـاز ًلبع لباض

       بِم الظودُحن في ٗهمهم, بل َى ذو داللت ُمُٜت ُلى ما ًامً

ِخٜدٍ, ؤو ُلى جربربه وحهله بدُٜٜت ما ًِ٘ل          به ؤلاوظان, َو

 ].16ودالالجه ]

د طاز الؼباب في اإلاجخمِاث الخلُجُت ُلى ههج اإلاؼاَحر ألاحاهب          ٛو

بى ال١س  ة ؤو هجىم الً٘ والٔىاء مً خُث حُٔحر الؼ٢ل الخازجي طىاء اُل

والِبث بؼِس السؤض. وباث الِدًد مً الؼباب ً٘للىن ٛـاث ػِس 

 للىجىم واإلاؼاَحر.
ً
م ؤو جٜلُدا بت لُخمحزوا ًُ ٓحَر بدو ؤنَّ َىاٞ  ٍٓس ٍو

 بلى زى 
ً
ُا ً اججهىا طلٟى  ؤؿبذ ٌِِؼه بِم الؼباب ممَّ

ً
 ٟبحرا

ً
حٔحرا

ت حدًدة, بذ ًبدو حدًد ًداولىن مً  زالله ؤن ًـىِىا أله٘ظهم ٍَى

 مً زال٤ بِم الخٜلُِاث الجدًدة التي هسؤث ُلى 
ً
ذل٣ واضخا

ب, خُث لم ج١ً  ٍس الثُاب التي ؤؿبدىا ًسجدوجها بؼ٢ٍل الٗذ ٓو

 ؤنَّ الٜلُت لِظذ في َرٍ 
َّ
مىحىدة بهرا الؼ٢ل في اإلااض ي, بال
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لظالطل ُلى الِىٝ الخٜلُِاث التي ًمازطها بِم الؼباب, ٠لبع ا

بت, بل  والُدًً ؤو زبى الؼِس مً الخلٙ ؤو ازجداء بِم اإلاالبع الٍٔس

ها في مِنى واو٢ِاض جل٣ الخٜلُِاث ُلى اإلاجخمّ ]  ].17بجَّ

, «زى٘ع »وبالِىدة للىزاء بلى ؤوازس الٜسن اإلااض ي اهدؼس وؿٙ          

هلٝ ُلى الؼباب ؤصخاب 
ُ
بت ٠ازجدائ« الخٜالُّ»الري ؤ هم البىاهُل الٍٔس

ُت  مً مل ٛـاث « الؼازلظخىن »هُى  ].18ػِس مسخل٘ت ]ُو

م مً ؤن الؼباب ًيخٌس اإلاسخلت الجامُِت ب٘اْز الـبر          لى الٓس ُو

م, وللخسلف مً ُٛىد وؤُباء اإلاساخل  ألجها ؤحمل طىىاث ُمَس

الدزاطُت اإلاسخل٘ت, التي ٠اهذ جخولب منهم ازجداء الُىهُ٘ىزم ومراٟسة 

لدزاطُت ؤوال بإو٤ للخـى٤ ُلى مجمَى ُا٤, ول١ً حٔحرث َرٍ اإلاىاد ا

ألامىز مّ الخداٛهم بالجامِت, ٗالبِم ًـب ج١٘حٍر في اإلاراٟسة ٜٗى 

وال ٌؼاٞز في ألاوؼوت اإلاسخل٘ت, والبِم آلازس ًسجدي ما ًدلى له مً 

بت مثل  ت»مالبع بخٜلُِاتها الٍٔس البادحهاث », «البىولىهاث الجُجز اإلامٛص

بت», «تاللُٜ وذل٣ ل٢ي ًل٘ذ الؼاب بلُه « ؿبآت الؼِس بإلىان ٍٓس

 ].19ألاهٌاز ٓحر مبا٤ٍ بالخٜالُد التي ًيبغي اخترامها ]

ومً زم ِٗلى حامِاجىا ؤن حِمل ُلى مداوزة َاالء الؼباب,         

ص ُلى اطدؼساٖ مظخٜبلهم, وداللتهم  وبٛىاُهم بسوإ َرا اإلاظاز, وجٟس

دزاث, وما ١ًمً في دوازلهم مً مىاَب. ُلى ما ًخمخِىن به مً ٛ

وخحن ًبدؤون في اٟدؼاٗها وجىمُتها طىٖ ًلخ٘خىن ًُ ٠ل َرٍ 

ؼِسون بُٜمتهم الخُُٜٜت ]  ].16اإلاهاجساث, َو

دة الؼاَد ]        بحن الطخُان في حٍس [ ؤنَّ زحر وطُلت هي الخىحُه 17ٍو

 ؤنَّ َرا الِمل ًدخاج بل
َّ
ى آلُاث حِامل وؤلازػاد ب١ظب ٗئت الؼباب, بال

ه ال  ؤهَّ
ً
ُبدَّ مً بًجاد بسامج ج١ؼٙ الخلل اإلاىحىد دازل  حدًدة, ُملُ٘ا

, ٠اوؼٔا٤ الىالدًً ؤو ؤخدَما ؤو هالٛهما ؤو اه٘ـالهما, 
ً
ألاطسة ؤوال

ت الؼباب ال وظخوُّ ؤن ه١١٘ه وهسؿدٍ  ٗمثل َرا الخٔحر ال١بحر في ٍَى

 
ً
دا  خُىما وِٖس ؤطبابه ومظبباجه, ُمؼِدّ

َّ
 ُلى كسوزة ؤن ج٢ىن َىاٞ  بال

 ؤنَّ مثل َرٍ الدزاطاث 
ً
دزاطاث وزوى دُٜٛت في َرا الؼإن, مىضخا

 .ٓحر مىحىدة ُلى ؤزق الىاّٛ -لؤلطٙ-والخوى 

ُت        اًت الخالُت مً الاكوساباث الظلٟى م١ً ؤلاػازة بلى هٚس الٛى ٍو

  :والاهِ٘الُت

ُت -  .الوٚس الظلٟى

 .ُالج ال٘سد والِاثلت -

ا حدًدة في الخ٘اُل مّ ال٘سدح -
ً
 .ِلُم الِاثلت هٛس

 

 

 

 

 

ب الراحي )الصخص ي -  (.الخدٍز

 .الخِلُم ألازالقي -

 ].12الخدزل الوبي ] -

ا ُلى طلٞى الؼباب  :الدواّٗ وؤزَس

وزاء ٠ل طلٞى داّٗ ؤو دواّٗ مُِىت, ػِىزٍت ؤو ال ػِىزٍت جدّٗ       

ُت م٢اًها مخمحًزا بلُه, وجدخل الدواّٗ في بهاز ٗهم الى٘ع ؤلاوظاه

ُامه  . ٗإداء ال٘سد ٛو ا مً مددداث الظلٞى ًُ بىؿ٘ها مددًدا ؤطاط

ص  ُت الدواّٗ لدًه ودزحتها. وجٟس ىن بلى خد ٟبحر بىُى بمهام مدددة مَس

ىجصون   مُِىت ٍو
ً

دزاطت الداُِٗت ُلى الظاا٤: إلااذا ًبدؤ الىاض ؤُماال

ثابسون في ؤدائها جدذ ًسوٖ مُِىت؟ ]  ].20ٍو

د ُبد ال٘خاح ]         ٟا [ ذل٣ بٜىله: بن بدزاٞ الدواّٗ ؤلاوظاهُت 21ٍو

بت  ؤمس َام لىا في ُالٛاجىا ؤلاوظاهُت, ٗ٘ي ؤخُان ٟثحرة هبدث ًُ الٓس

ا مًُِىا مً الظلٞى ؤزىاء طلٞى آزس, ووظإ٤ ؤه٘ظىا  التي ًُ ؤزازث هى

 ؤخُاًها إلااذا ِٗلذ َرا؟ ؤو ما الري دِٗني بلى ِٗل ٟرا؟

اث الداُِٗت ؤن ج٘ظس زالزت مٌاَس وبـ٘ت        ُامت جداو٤ هٌٍس

 :مترابوت للظلٞى البؼسي وهي

 Choice  ازخُاز ِٗل زاؾ -1

 Effort  الجهد اإلابرو٤ في ؤداثه -2

  .Persistence اإلاثابسة في ؤداثه -3

مِحن؟  ش يءؤي ؤن الداُِٗت مظئىلت ًُ إلااذا ًٜسز الىاض ُمل       

بىن في ج ؤيوبلى   .دمله؟ وما مٜداز الجهد اإلابرو٤ لخدُٜٜهمدي طحٓر

ٗالداُِٗت جمثل خالت ازخُاز للمهام وألاَداٖ, ومٜداز الجهد         

 ].22الري ًبرله ال٘سد في طُِه لخدُٜٝ الهدٖ الري جم ازخُاٍز ]

مـولح ٌظخسدم لىؿٙ ما ًدٞس ال٘سد  Motivation والداُِٗت      

ىحه اليؼان  ].24ٌِنى ًدٞس ] Motive للداّٗ نيالالجُٗاألؿل  ].23] ٍو

وحِٖس الداُِٗت بإجها ُملُت اطدثازة الظلٞى واإلاداٌٗت ُلُه لخدُٜٝ 

 ].25َدٖ ]

دم الاجصان جيؼإ هدُجت        والداّٗ ُبازة ًُ خالت مً الخىجس ُو

ُب ؤحهصة ال٢اثً الحى ووًُ٘ت َرٍ  الخ٘اُل ٓحر اإلاخىاشن بحن جٟس

 البُىلىجيؤو  الاحخماعيؤو  الى٘س يجا٤ ألاحهصة, في وحىد ُىاؿس اإلا

 ].26لل٘سد ]

ت الداّٗ في طلٞى ال٢اثً        م١ً جدبّ خٟس ُلى الىدى  الِلىي ٍو

 (:1الري ًىضخه ػ١ــل )
 

 

 

 
ــــل  1 شنـ

 Moorhead & Griffin [27]  الحي الهائــن سلوك في الدافع حسلــت
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 ًجِالن -زازجي وآلازس زليدا ؤخدَما -مخ٢امالن وحهان وللداّٗ       

, طبًبا الداّٗ مً  دون  دازلُت دِٗت مجسد ولِع له ومىحًها للظلٞى

 لدي ًىلد الري Drive الخاٗص ٗهى للداّٗ الدازلي الىحه ؤما َدٖ,

ا ال٘سد ًُ ت اليؼان لى ب Propensityهصو  خظاًطا ًجِله مما والخٟس

 ؤو Incentive ثالباُ ٗهى آلازس الىحه ؤما. بُئخه في مُِىت إلاىبهاث

ى اإلادسق ٙ ًُ ُبازة َو  الداّٗ ًالثم الري الخازجى اإلاىبه ؤو اإلاٛى

ؼبِه  ].28] َو

ت بـىزة ًددر ال والظلٞى           ًىحد إلاا ٠اطخجابت ًددر وبهما ٍُ٘ى

خـٙ دواّٗ, مً ال٘سد لدي  ؤَداٖ هدى ًخجه خُث بالِسكُت ٍو

ا  ].29] خاحاجه بةػباَ ُٟ٘لت ال٘سد ٌِخبَر

ُت الؼباب ممازطاث ٗةن زم ومً          دواِٗها لها الؼاذة الظلٟى

 والخٜسب ألاهٌاز, ل٘ذ ومداولت الِلُا, ألاَداٖ مً الخىاء منها ؤًًلا,

د آلازس, الجيع ؤهٌاز بلى  التي اإلاثلُت ُلى دلُل بِلها في ٢ًىن  ٛو

 جٜدٌع ُلى جٜط ي ألجها ُالُت؛ ؤطىاًزا وبُنهم بُنها هلّ ؤن ًجب

ُت,ا ألاخ٢ام  ].16] بؼس ؤػابه بلى ؤصخابها وجدى٤  الُٜم, ومساُاة لؼُس

اث ؤن ٟما         ٜت لالزخالن ال٘سؿت جيهئ ال٘ساْ ؤٛو  مً الظِئت والٗس

 بِم ٌؼٔلها التي والسذًلت الظِئت الِاداث الٟدظاب وللخِسق هاخُت

اث الؼباب  ].30] ؤزسي  هاخُت مً ٗسآهم ؤٛو

 وزٜاُٗت ودًيُت بُالمُت مسخل٘ت اثلوط مً ًمل٣ بما واإلاجخمّ       

ت ا وجسبٍى حَر حز في ٗاُلت مظاَمت حظاَم السطمُت ٓحر ٓو  الظلٞى جٟس

 اإلاجخمّ, في هسؤ الري والخددًث الاحخماعي الخٔحر مّ ل١ً الظىي,

 واإلاىزوزاث الثٜاُٗت اإلاِوُاث مً ٟثحر في الخدى٤  مً هَى خدر

 الجُد منها الثٜاُٗت اإلاىخجاث مً ٟثحر دزل خُث ؤهىاُها, بمسخلٙ

ُت اإلاددزاث َرٍ وحاءث الظلبي, ومنها  اإلاسخل٘ت, الىطاثى ُبر الظلٟى

 اإلاجخمّ حِسق مّ ؤهه مبِىت ط٢اوي, ججمّ و٠ل مجز٤, ٠ل ودزلذ

ُد مً هَى بلى بإٗسادٍ  زاؿت ألاٗساد مً بِلهم بدؤ اإلاظخمس الخٟى

ُاث َرٍ مً ل١ثحر الخٜمف في الؼباب  ىٌسال بٔم الىاٗدة الظلٟى

رٍ ال٘ئت, َرٍ جسدم ول١نها ؿالخُتها, ؤو خلها ؤو خسمتها ًُ  َو

  الٔالب في ج٢ىن  الخدمت
ً
ا  بمٌهس الٌهىز  ؤو الراث, بزباث مً هُى

بت ؤو الخددي ؤو الخمّحز  ].15] الظلٞى مً الىَى َرا جبني في الٓس

سي          دة في الطخُان ٍو  الؼباب جٜلُِاث ؤنَّ [ 17] الؼاَد حٍس

ما اإلاظخددزت   خُٜٜتها في ح١ِع بهَّ
ً
 الجُل لدي الِ٘ل زدة مً حاهبا

  بالتهمِؽ, ٌؼِس الري الجدًد
ً
 جىـب اإلاجخمّ بسامج مٌِم ؤنَّ  زاؿت

  ألاطسة, ججاٍ
ً
 اإلاىحت َرٍ ٌِِؽ الؼباب ١ًً لم الظابٝ في: »ُملُ٘ا

ب, مً , ٠ان ُاإلاه ألنَّ  وذل٣ الخٍٔس
ً
 ًيؼٔل لم الؼباب ؤنَّ  ٟما مددودا

 الِالم مً جٜسبهم ؤؿبدذ التي الاحخماعي, الخىاؿل ثلبىطا خُنها

اداجه وجىحهاجه مُىله ب٢ل آلازس  دازل ٌِِؽ ٗإؿبذ وجٜلُِاجه, ُو

ٍ حظدثحٍر التي الداثسة جل٣ ه وؤكاٖ. بليها وحؼدَّ  التهمِؽ ذل٣ مّ ؤهَّ

 بلُه ألاهٌاز ل٘ذ زال٤ مً ه٘ظه ًبرش ؤن الؼباب مً ٟثحر خاو٤ 

اُ زسحذ وجٜلُِاث بثُاب   به, ًٜبل ؤو اإلاجخمّ ُلُه اُخاد مَّ
ً
 مىضخا

م ًُ حِبحر الثُاب َرٍ ؤنَّ  ً الٗس  وبالخالي للتهمِؽ, ٛبى٤  ُدم ُو

ه ًسجدًه, ما بلى ألاهٌاز ل٘ذ ًداو٤  ٗهى إهَّ   َىا, مىحىد ؤها ًٜى٤  ٟو
َّ
 بال

  ٌٔحر ؤن ٌظخوُّ ال اإلاجخمّ ؤنَّ 
ً
, ًِ٘ل ؤو ػِئا

ً
د اإلاىّ بنَّ  بذ ػِئا  طحًز

  الري الِالم ٣ــذل يــٗ ًىٔمع ختى الؼباب وطُدّٗ لٌاَسةا َرٍ مً

 .ازخاٍز

د          ُاث َرٍ ؤطباب حِىد ٛو  في جددر ٛد التي الؼاذة الظلٟى

ت اإلاسخلت بلى اإلاساَٜحن ؤوطان  اإلاساَٜت ٗظً ال٘سد, بها ًمس التي الِمٍس

ُاث مً ٟثحر ُلى حؼخمل مسخلت  ٌظبب ٛد ما اإلادزوطت, ٓحر الظلٟى

ه ُى ت الاحخماُُت اللٔىهاث َىاٞ ٟرل٣ ؤزواء, في ٛو  التي ألاطٍس

ُاث حؼ١ُل في حظهم  مً الخِلُمي مدُوهم في جٌهس التي ألابىاء طلٟى

ُاث جل٣ ؤن ٌؼِسوا ؤن دون   خالت هي بهما - اإلاٜبىلت ٓحر - الظلٟى

ٕ ٜت هَى بلى بكاٗت اللٔىهاث, لخل٣ جَ٘س  الؼاب, بها ًسجبى التي الٗس

ُاث جل٣ ؤن ٟما اإلاسال٘اث, مً ٟثحر ممازطت بلى جدّٗ خُث  ال الظلٟى

  حصءً  بن بل ٜٗى, ألابىاء مظئىلُتها ًخدمل
ً
 ًددر ما ًخدمله منها ٟبحرا

 ٗالٜىىاث ومصجّ, مدبب بؼ٢ل جيؼس ؤؿبدذ وزٜاٗت مسال٘اث مً

الم ال٘لاثُت  بسامج َىاٞ ؤن مبِىت الداثسة, جل٣ حؼ١ُل في ٌظهم وؤلُا

ُاثالظل ُلى للِمل وجدسق حٔسي   اإلاٌاَس وجبني الؼاذة, ٟى

  ٌِملها مً حِد وزبما اإلاظدى١سة,
ً
  بوال

ً
 ].15] للمىكت ومبخ١سا

 السابدقت . الدزاساث4

 اإلامازطاث واّٛ جبحن التي الدزاطاث مً ُدد بلى السحَى جم       

ُت ا الظلٟى  َرٍ ومً بددوثها اإلاسجبوت الِىامل وبِم ومٌاََس

 :الدزاطاث

 الِىٙ واّٛ ُلى الخِٖس الى َدٗذ التي[ 31] الـساًسة دزاطت       

 مً الدزاطت ُُىت وج٢ىهذ. والحرمٞى وألازدهُت ماجت حامِت هلبت لدي

(1500 ) 
ً
 وجم. الثالر الجامِاث ُلى بالدظاوي  مىشُحن وهالبت هالبا

 في له والخِسق الِىٙ ومؼاَدة ازج٢اب جِٜع اطدباهت جـمُم

 الخسم دازل اإلامازض الِىٙ ا٤ؤػ٢ ؤٟثر ؤن الىخاثج وؤًهسث. الجامِت

  الى٘س ي, الِىٙ زم الجظدي, الِىٙ زم الخدسغ, الجامعي
ً
 وؤزحرا

  ؤٟثر الر٠ىز  ؤن جبحن ٟما. اإلامخل٢اث ُلى الخِدي
ً
 ؤػ٢ا٤ لجمُّ ازج٢ابا

  ؤٟثر الر٠ىز  وؤن ؤلاهار, مً الِىٙ
ً
 والى٘س ي الجظدي للِىٙ حِسكا

  ؤٟثر ؤلاهار وؤن ؤلاهار, مً
ً
 .الر٠ىز  ًم للخدسغ حِسكا

 بِم ُلى الخِٖس بلى[ 32] البالدي دزاطت َدٗذ ٟرل٣       

ُت اإلاؼ١الث ت اإلاسخلت هالباث لدي الظلٟى  الٔؽ,)  في واإلاخمثلت الثاهٍى

د ؤلاطالمُت التربُت كىء في ومِالجتها(  بالسحا٤ الدؼبه  اطخسدمذ ٛو

 ؤَم: هابلي جىؿلذ التي الىخاثج ومً. الىؿ٘ي اإلاىهج دزاطتها في الباخثت

ت اإلاسخلت هالباث لدي للٔؽ الصخـُت ألاطباب  هٌس وحهت مً الثاهٍى

 بُٜمت ؤلاخظاض كِٙ: َى اإلاىىزة اإلادًىت في ؤلاطالمُت التربُت مِلماث

بت الِلم  الىاَش وكِٙ حهد, بر٤ دون  دزحاث ُلى الخـى٤  في والٓس

. الازخباز ٛاُت اشدخام: للٔؽ اإلادزطُت ألاطباب ؤَم ومً. الدًني

 اإلادُوت بالبِئت الخإزس الدًني, الىاَش كِٙ: بالسحا٤ الدؼبه ؤطبابو 

 .صخُدت جيؼئت وحىد ُدم مّ بها

 لخددًد َدٗذ بدزاطت ٛاما[ 33] َال٤ وؤبى الظسهاوي, ؤن ٟما      

ُت اإلاؼ١الث ؤَم  اطتراجُجُت وكّ لُخم الوالب منها ٌِاوي التي الظلٟى

د. ١الثاإلاؼ َرٍ ُلى الخٔلب في حظاُد ؤن ًم١ً  الباخث ؤطخسدم ٛو

 َرٍ بليها جىؿلذ التي الىخاثج ؤَم ومً. دزاطخه في الىؿ٘ي اإلاىهج

ُت اإلاؼ١الث ؤٟثر مً حِد ال١رب مؼ٢لت بن: الدزاطت   الظلٟى
ً
 اهدؼازا

 .للظُازاث اإلاتهىزة الُٜادة زم الامخداهاث في الٔؽ زم

  لٞىالظ ؤػ٢ا٤ تـٗسـمِ ىــبل ذـــدٗــَ تــدزاطــب[ 34] يــالِخِب امــٛو      



622102 

208 

 اإلادزطت مدًس ودوز  اإلاخىطوت اإلاسخلت هالب بحن اهدؼاًزا ألاٟثر الخاهئ

ُت اإلاؼ١الث بِم مِالجت في  في اإلاخىطوت اإلاسخلت هالب لدي الظلٟى

 مدًسي  مً( 174) مً الدزاطت ُُىت وج٢ىهذ الدوادمي, مداٌٗت

 وجىؿلذ اإلادزطُت, ؤلادازة ومؼسفي اإلاخىطوت اإلادازض ومسػدي ووٟالء

 اإلاسخلت هالب بحن اهدؼاًزا ألاٟثر الخاهئ الظلٞى ؤػ٢ا٤ ؤن بلى

ه والازخبازاث, الىاحباث ؤداء في الٔؽ: هي اإلاخىطوت  حدزان وحؼٍى

 ؤَم مً وؤن. اإلادزطت ًُ اإلاخ١سز  والخإزس ُليها, بال١خابت اإلادزطت

اث بت هي اإلاؼ١الث جل٣ ُالج في ِٗا٤ بدوز  اإلادًس ُٛام مِٛى  ٓز

ُابهم آلاباء واوسخاب ألاطسي  والخ٣١٘ بلُه, زألاهٌا ل٘ذ في الوالب  ٓو

 .الخِلُمُت اإلااطظت ًُ

 مظخىي  ُلى الخِٖس بلى َدٗذ ٜٗد[ 35] بس٠اث دزاطت ؤما      

ُت اإلاسال٘اث  ٟما والثاهىي  ألاطاس ي الخِلُم مسخلتي هلبت لدي الظلٟى

ها  مخٔحراث كىء في ب٘لظوحن هىل١سم مداٌٗت في اإلاِلمىن  ًدٟز

ل الخِلُمُت خلتواإلاس  الجيع  حجم وبلٕ. والخسـف الِلمي واإلاَا

د ومِلمت, مِلًما( 197) الُِىت  اإلاسال٘اث ؤن الىخاثج ؤًهسث ٛو

ُت  بجباَ مسال٘ت وحاءث مخىطى, بمظخىي  جخىاٗس ُامت بـ٘ت الظلٟى

 حاءث ٟما حًدا, مسجّ٘ بمظخىي  واإلاالبع الؼِس ٛف في اإلاىكت

 الٔحر وتهدًد الصجازو  ءالصمال مّ هابُت بإل٘اي الخلٍ٘ مسال٘ت

ب مسال٘ت حاءث بِىما مسجّ٘, بمظخىي   اإلادزطت وممخل٢اث ألاحهصة جسٍس

 ووحدث. مخىطى بمظخىي  واإلالبع الجظم هٌاٗت ُلى اإلاداٌٗت ُدمو 

ُت اإلاسال٘اث مظخىي  في ٗسوٚ ا الظلٟى ًِ  ولم الر٠ىز, لـالح للجيع جب

ا ٗسوٚ جىحد ًِ ل إلاخٔحري  جب  .والخسـف اإلاَا

 الظلٞى ؤهمان ًُ ال١ؼٙ[ 36] جىحرة دزاطت خاولذ خحن في      

ت اإلاسخلت هلبت لدي الؼاجِت الظلبي الحها الثاهٍى  مِاًحر كىء في ُو

 ( 277) مً الُِىت وج٢ىهذ ؤلاطالمُت, التربُت
ً
 وجىؿلذ ومِلمت, مِلما

ُاث ؤٟثر ؤن بلى ت اإلاسخلت هلبت لدي الؼاجِت الظلبُت الظلٟى  هي الثاهٍى

 في والخدة البُدُت, الىاحباث وبَما٤ والجدزان, البىٞى ُلى ال١خابت)

 (.طُاطُت مىاكُّ في زاؿت الىٜاغ

مي شادٍ خظحن دزاطت ؤما       ٍس  ًُ ال١ؼٙ بلى َدٗذ ٜٗد[ 37] ٟو

ت اإلاسخلت هلبت لدي ألازالقي والىمى الُٜم مىٌىمت بحن الِالٛت  الثاهٍى

 اكوساب ًُ مابخِادَ ومدي الُٜم لهرٍ جمثلهم ودزحت الهىد في

ت ما٤ وممازطت الهٍى ( 320) مً الدزاطت ُُىت وج٢ىهذ الظلبُت, ألُا

 
ً
, هالبا

ً
 ,(DIT) ألازالقي والىمى الُٜم, مٜاًِع ُليهم وهبٝ وهالبت

ت وم٘هىم د. الهٍى  الىمى ومظخىي  للُٜم ؤن الدزاطت هخاثج ؤًهسث ٛو

  ألازالقي
ً
  جإزحرا

ً
ت م٘هىم ُلى مخىطوا تالثاه اإلاسخلت في الهٍى  .ٍى

د الدزاطاث َرٍ ؤن ػ٣ وال       ُت اإلامازطاث جىَى ُلى جٟا  الظلٟى

ا بإهىاُها الؼاذة  الصخـُت بإبِادَا بها اإلاسجبوت والجىاهب ومٌاََس

ت وألازالُٛت الُٜمُت ومسحُِتها والاحخماُُت والى٘ظُت  .والتربٍى

 وإلاجساءاث الطسيدقت. 5

 الدزاست منهجأ. 

 ؤهه خُث الىؿ٘ي اإلاىهج َى الدزاطت َرٍ في اإلاظخسدم اإلاىهج       

 ؤطئلت مّ ًدىاطب بما وجدلُلها اإلاِلىماث لجمّ اإلاىاطب اإلاىهج

دٜٝ الدزاطت  .ؤَداٗها ٍو

 الدزاست مجخمعب. 

 زال٤ طِىد اإلال٣ حامِت هالب مً اإلاِلىماث مـدز جددًد جم       

 سالِم َرا في الجامِت هالب ًمثل خُث َـ1436/1437 الجامعي الِام

 ٟما اإلاخٔحراث مً ل١ثحر مِاٌؼت مً جدمله بما الؼباب مساخل ؤَم

سوٗها بمسحُِاتها مخِددة وؤخُاء مىاهٝ ًمثلىن  ؤجهم ت ًو  التربٍى

 .اإلاسخل٘ت

 الدزاست عينتج. 

  120 مً ج٢ىهذ ُُىت ُلى الدزاطت جوبُٝ جم      
ً
م جم هالبا  ازخُاَز

  99 مً ُُىت ُلى الخدلُل وجم ُؼىاجي بؼ٢ل
ً
 اطدبِاد بِد وذل٣ هالبا

 اٟخمالها ُدم خُث مً اإلاالخٌاث بِم ُليها التي الاطخمازاث بِم

ددَا ؤلاحابت في الجدًت ُدم وكىح ؤو  .اطدباهت 21 ُو

 :الدزاست عينت خصائص

 جمثل ؤن ًم١ً التي الدزاطت ُُىت زـاثف بإبسش  بُان ًلي ماُٗ       

 ُلى وهي اليؼإة وبلد والاٛخـادًت الاحخماُُت مً الُِىت ؤٗساد واّٛ

 :آلاحي الىدى

 . 1 جدوى 

 ألام لرلوو  ألاب حعليم مسخوى  مخغير حسب العينت جوشيع

 

 مسخوى الخعليم

 ألام ألاب

 النسبت املئويت العدد النسبت املئويت العدد

 ٪72 71 ٪49 48 زاهىي ٗإٛل

 ٪16 16 ٪31 31 ب٢الىزٍىض

 ٪2 2 ٪12 12 ماحظخحر ؤو دٟخىزاٍ

 ٪10 10 ٪8 8 ٓحر مبحن

 ٪100 99 ٪100 99 ؤلاحمالي

م الظابٝ الجدو٤  مً ًدبحن        ؤٗساد وؤمهاث ؤباء ؤٓلب ؤن( 1) ٛز

ت اإلاسخلت مً حِلُمهم مظخىي  الدزاطت ُُىت  َرٍ وجصداد ٗإٛل الثاهٍى

 ازجِ٘ذ ٠لما اليظبت ٜلجو ٪( 72) بلٔذ خُث ألامهاث ُىد اليظبت

را الِلمُت الدزحت  .اإلاجخمّ في الوبُعي ّالىاٛ ًُ ٌِبر َو
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 . 2 جدوى 

 النشأة بلد مخغير حسب العينت جوشيع

 النسبت املئويت العدد بلد النشأة

 ٪37.4 37 مدًىت ٟبحرة

 3.٪26 26 مدًىت ؿٔحرة

ت  3.٪25 25 ٍٛس

 ٪3 3 هجسة

 ٪8 8 ٓحر مبحن

 ٪100 99 ؤلاحمالي

م الظابٝ الجدو٤  مً ًدبحن        ًيخمىن  زاطتالد ُُىت ؤٗساد ؤن( 2) ٛز

اث بلى اليؼإة خُث مً  وجدزحذ الخـيُٙ بدظب مسخل٘ت مظخٍى

 ؤما٪( 37.4) بيظبت ألاولى اإلاسجبت في ال١بحرة اإلادًىت خلذ خُث اليظب

را٪( 3) ألازحرة اإلاسجبت في ٗجاءث الهجسة ١ِع هبُعي ؤمس َو  الخىشَّ َو

 .البلد جـيُٙ بدظب الظ٢اوي

 . 3 جدوى 

 إلاخوة بين الترجيب بحسب العينت جوشيع

 النسبت املئويت العدد الترجيب بين إلاخوة

 ٪27 27 ألاو٤ 

 ٪48 47 ألاوطى

 ٪18 18 ألازحر

 ٪7 7 ٓحر مبحن

 ٪100 99 ؤلاحمالي

م الظابٝ الجدو٤  مً ًدبحن        جىاش  َىاٞ ؤن( 3) ٛز
ً
 ؤٗساد جىشَّ في ها

 هي الٔالبت بتاليظ ٠اهذ وبن بزىتهم بحن جسجُبهم بدظب الدزاطت ُُىت

ا بيظبت وألازحر ألاو٤  بحن ًّٜ مً را٪( 47) ٛدَز  مّ ًخىاٗٝ َو

 .ألابىاء بحن الترجِب َرا جسجح التي الاخخماالث

 . 4 جدوى 

 لألسسة الاقخصادي املسخوى  بحسب العينت جوشيع

 النسبت املئويت العدد املسخوى الاقخصادي

 ٪5 4 مسجّ٘

 ٪75 74 مخىطى

 ٪18 13 مىس٘م

 ٪7 8 حنٓحر مب

 ٪100 99 ؤلاحمالي

م الظابٝ الجدو٤  مً ًدبحن         الدزاطت ُُىت ؤٗساد ؤٓلب ؤن( 4) ٛز

ا بيظبت الدزل مخىطوت ؤطس بلى ًيخمىن   مً وظبت جليها٪( 75) ٛدَز

ٚ  الدزل مىس٘ط ي بلى ًيخمىن   مً ؤما٪( 18) بلٔذ خُث واضح وب٘س

ا بيظبت ألاٛل ٗهم الدزل مسجِ٘ت ألطس ًيخمىن   ؤٗساد مً٪( 5) ٛدَز

را الُِىت  .الدزل جىشَّ في الوبُُِت اإلاِدالث مّ ًدىاطب الخىشَّ َو

 :الدزاست أداةد. 

ت ألاطع بلى بالسحَى         بىاء جم الدزاطت ؤَداٖ بلى وبالىٌس الىٌٍس

 اإلاِلىماث بلى الىؿى٤  زاللها مً ًم١ً ؤحصاء زالزت مً ج٢ىهذ اطدباهت

 :يالخال الىدى ُلى وهي اإلاىاطبت

 .الِامت اإلاِلىماث: ألاو٤  الجصء

ُت اإلامازطاث جُُٜم: الثاوي الجصء  39) ُلى وحؼخمل الؼاذة الظلٟى

 (.ٜٗسة

ا ودزحت ألاطباب جددًد: الثالث الجصء  (.ٜٗسة 26) ُلى وحؼخمل جإزحَر

 اإلاد١محن مً( 7) ُدد ُلى ُسكها جم مىاطبتها مدي مً وللخدٜٝ     

 مً الخدٜٝ جم ٟرل٣ النهاثُت ـىزتهاب زسحذ ختى بمالخٌاتهم وألازر

د حصء ل٢ل ال٢لُت بالدزحت بازجباهها وذل٣ الٜ٘ساث ؿدٚ  حاءث ٛو

 الثباث دزحت مً الخدٜٝ جم ٟما( 0.5) مظخىي  ُىد دالت حمُِها

( 0.95) الثاوي للجصء ؤل٘ا ُٛمت و٠اهذ ل١سوهبار ؤل٘ا مِمل باطخسدام

 (.0.94) ٗبلٔذ الثالث الجصء ؤما

 :إلاحصائيت تاملعالجهـ. 

 الخالي البدث زال٤ بليها الخىؿل جم التي البُاهاث مِالجت لٔسق

ا, ًُ  :خظاب جم بخـاث

ت واليظب الخ١سازاث -  .اإلائٍى

 ˣ 100). الٜـىي  الدزحت/ الىطى) اليظبي والىشن الخظابي, الىطى -

  One Way ANOVAالاججاٍ ؤخادي الخباًً جدلُل اطخسدام -

  خـلذ التي اإلاسجح الىطى لُٜم اللٌ٘ي ًسالخٜد ًبحن( 5) وحدو٤    

( 2=  1 – 3) اإلادي بخىشَّ وذل٣ الدزاطت, خددتها التي اإلاجاالث ُليها

 0.67 ال٘ترة هى٤  ٢ًىن  وبرل٣ ٗتراث زالر ُلى
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 . 5 جدوى 

 املسجح الوسط لدقيم اللفظي الخدقدًس

 الخدقدًس اللفظي قيم الوسط املسجح

 ٟبحرة 3.00بلى  2.36مً 

 مخىطوت 2.35 بلى 1.68مً 

 ٛلُلت 1.67بلى  1مً 

 النخائج. 6

 الخىؿل جم الدزاطت ؤطئلت كىء في الدزاطت بُاهاث جدلُل بِد       

 وطٖى ألاَداٖ وجدٜٝ ألاطئلت ُلى ججُب نؤ ًم١ً التي الىخاثج بلى

 :الخالي الىدى ُلى وذل٣ طاا٤ ٠ل بدظب الىخاثج جل٣ ُسق ًخم

ُت اإلامازطاث لبِم بابالؼ م٘هىم َى ما: ألاو٤  الظاا٤  الظلٟى

ا اإلاسخلت َرٍ في الؼاذة   ُُىت هٌس وحهت مً اإلاسخل٘ت بمٌاََس

 .الدزاطت

 واليظب الخ١سازاث اطخسدام جم الظاا٤, َرا ُلى ولإلحابت       

ت  وحاءث وجسجبها, اإلاخىطى ُٛمت بدظب اليظبي الىشن وجددًد اإلائٍى

 :الخالي ىالىد ُلى وذل٣ اإلاٌاَس جـيُٙ بدظب الىخاثج

 
ً
 الجدو٤  ًىضخها ٟما الىخاثج حاءث الصخص ي باإلاٌهس ًخِلٝ ُٗما: ؤوال

 :الخالي

 . 6 جدوى 

 فدقسة لهل املخوسط قيمت بحسب النسبي والوشن املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م املمازساث السأي املخوسط

 شاذة عادًت

 لى حد ماإ

 شاذة

اٗس بؼ٢ٍل مل٘ذ. ٞ 64 25 6 2.61 0.87 4  1 بهالت ألًا

6.3 26.3 67.4 ٪ 

بت. ٞ 52 35 8 2.46 0.82 8  2 ٛف الؼِس ٛـاث ٍٓس

8.4 36.8 54.7 ٪ 

 5 ازجداء الظالطل وألاطاوز. ٞ 64 25 8 2.58 0.86 6

8.2 25.8 66.0 ٪ 

 6 هباُت الىػم ُلى الجظم. ٞ 81 10 6 2.77 0.92 1

6.2 10.3 83.5 ٪ 

 dirty face. 7ًاَسة الىحه الٜرز  ٞ 63 28 5 2.60 0.87 5

5.2 29.2 65.6 ٪ 

بت. ٞ 67 26 4 2.65 0.88 3  12 ؿبٕ الؼِس بإلىان ٍٓس

4.1 26.8 69.1 ٪ 

 13 بحساء ُملُاث ججمُل دون خاحت هبُت. ٞ 70 25 2 2.70 0.90 2

2.1 25.8 72.2 ٪ 

ٜت هاُمت. ٞ 56 33 8 2.49 0.83 7  32 الخِبحر اللٌ٘ي والظلى٠ي بوٍس

8.2 34.0 57.7 ٪ 

 34 خلٝ الؼازب واللخُت. ٞ 22 27 47 1.74 0.58 9

49.0 28.1 22.9 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح        اإلاسجبوت اإلامازطاث ؤٟثر ؤن( 6) ٛز

 هي الدزاطت ُُىت ؤٗساد هٌس وحهت مً ػروذا الصخص ي باإلاٌهس

 ُملُاث بحساء ممازطت جليها( 0.92) بيظبت الجظم ُلى الىػم هباُت

بت بإلىان الؼِس ؿبٕ زم( 0.90) بيظبت هبُت خاحت دون  ججمُل  ٍٓس

 والتي( 0.58) بيظبت واللخُت الؼازب خلٝ ٗهى ؤٛلها ؤما( 0.88) بيظبت

بت ٛـاث الؼِس ٛف ُالُت وبيظبت حظبٜها را( 0.82) بلٔذ ٍٓس  َو

د  بلٔذ خُث ػاذة بإجها اإلامازطاث َرٍ ًـى٘ىن  لؼبابا ؤن ًٟا

 .الصخص ي اإلاٌهس مظخىي  ُلى( 0.84) الِامت اليظبت

 
ً
 الجدو٤  ًىضخها ٟما الىخاثج حاءث اللباض بمٌهس ًخِلٝ ُٗما: زاهُا

 :الخالي

 . 7 جدوى 

 فدقسة لهل املخوسط قيمت بحسب النسبي والوشن املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م املمازساث السأي املخوسط
 عادًت

 

 

 

 حد ما لىإشاذة 

 حد ما

 شاذة

 4 بؼ٢ٍل مل٘ذ.البىوا٤ اللُٝ  ازجداء ك 64 25 9 2.56 0.85 3
9.2 25.5 65.3 ٪ 
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خذ ألاشزاز ازجداء ك 39 43 16 2.23 0.74 5  10 .الٜمـان اإلاصزٟؼت ٗو

16.3 43.9 39.8 ٪ 

بت مثل الخٜلُِاث ال ك 61 22 13 2.50 0.83 4 ت,  اإلاالبعٍٔس البادحهاث و اإلامٛص

 .اللُٜت

15 

13.5 22.9 63.5 ٪ 

 23 ٓحر الظاجس.البىوا٤ الظاٛى  ازجداء ك 71 21 5 2.68 0.89 2

5.1 21.4 72.4 ٪ 

 26 .الؼىزث والبرمىدةازجداء  ك 31 29 37 1.94 0.65 7

38.1 29.9 32.0 ٪ 

 31 .مُل بلى ألاهىزتجمالبع  ازجداء ك 73 18 6 2.69 0.90 1

6.2 18.6 75.3 ٪ 

 35 ازجداء لباض ال ًخىاٗٝ مّ اإلاىاطبت. ك 40 38 19 2.22 0.74 6

19.6 39.2 41.2 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح       اإلاسجبوت اإلامازطاث ؤٟثر ؤن( 7) ٛز

 مالبع ازجداء هي طتالدزا ُُىت ؤٗساد هٌس وحهت مً ػروذا باللباض

 الظاٛى البىوا٤ ازجداء ممازطت جليها( 0.90) بيظبت ألاهىزت بلى جمُل

 مل٘ذ بؼ٢ٍل  اللُٝ البىوا٤ ازجداء زم( 0.89) بيظبت الظاجس ٓحر

را( 0.65) بيظبت والبرمىدة الؼىزث ازجداء ؤٛلها ؤما( 0.85) بيظبت  َو

د  ًـى٘ىجها ؤجهم بال مؼاَدة ٠اهذ وان الؼاذة اللباض مٌاَس ؤن ًٟا

 (.0.80) اإلادىز  مظخىي  ُلى ذٔبل خُث ُالُت وبيظبت ػاذة بإجها

 
ً
ً مّ بالخِامل ًخِلٝ ُٗما: زالثا  ًىضخها ٟما الىخاثج حاءث آلازٍس

 :الخالي الجدو٤ 

 . 8 جدوى 

 فدقسة لهل املخوسط قيمت بحسب النسبي والوشن املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م املمازساث أيالس  املخوسط
 شاذة لى حد ماإشاذة  عادًت

2 0.87 2.62 5 26 64 ٞ .ً  3 ججاَل خٜٚى آلازٍس
5.3 27.4 67.4 ٪ 

4 0.85 2.54 9 27 62 ٞ .
ً
 ؤو حظدًا

ً
ً لٌُ٘ا  11 الخِدي ُلى آلازٍس

9.2 27.6 63.3 ٪ 

3 0.87 2.62 4 29 64 ٞ .ً  14 الخمسد والخىمس ُلى آلازٍس

4.1 29.9 66.0 ٪ 

 29 الخجمِاث وبزازة ال٘ىض ى. ٞ 76 12 9 2.69 0.90 1

9.3 12.4 78.4 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح        اإلاسجبوت اإلامازطاث ؤٟثر ؤن( 8) ٛز

ً مّ بالخِامل  هي الدزاطت ُُىت ؤٗساد هٌس وحهت مً ػروذا آلازٍس

ٚ  ججاَل اجليه( 0.90) بيظبت ال٘ىض ى وبزازة الخجمِاث ً خٜى  آلازٍس

ً ُلى الخِدي ؤٛلها ؤما( 0.87) بيظبت   آلازٍس
ً
  ؤو لٌُ٘ا

ً
 بيظبت حظدًا

را( 0.85) د َو  بإجها الىازدة اإلامازطاث حمُّ ًـى٘ىن  الؼباب ؤن ًٟا

 (.0.87) اليظبت بلٔذ خُث ُالُت وبدزحت ػاذة

 
ً
ُاث ًخِلٝ ُٗما: زابِا  ًىضخها ٟما الىخاثج حاءث الِامت بالظلٟى

 :الخالي و٤ الجد

 . 9 جدوى 

 فدقسة لهل املخوسط قيمت بحسب النسبي والوشن املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م املمازساث السأي املخوسط

 شاذة لى حد ماإشاذة  عادًت

 8 الخىٜل باإلاجـالث والــىز اإلاىاُٗـت لؤلزالٚ. ٞ 70 22 6 2.65 0.88 2

6.1 22.4 71.4 ٪ 

 9 الظهس اإلابالٕ ُٗه. ٞ 26 36 34 1.92 0.64 11

35.4 37.5 27.1 ٪ 

 18 بلخاٚ اللسز باإلامخل٢اث الِامت. ٞ 64 28 5 2.61 0.87 3

5.2 28.9 66.0 ٪ 

 21 حِاهي بِم اإلاىاد اإلادٌىزة. ٞ 69 24 4 2.67 0.89 1

4.1 24.7 71.1 ٪ 

 22 ٘دُى.ممازطت الخ ٞ 52 32 13 2.40 0.80 6

13.4 33.0 53.6 ٪ 

 25 ُدم اخترام الٜىاهحن. ٞ 55 34 7 2.50 0.83 4
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7.3 35.4 57.3 ٪ 

 27 ال١خابت ُلى الجدزان. ٞ 53 30 14 2.40 0.80 7

14.4 30.9 54.6 ٪ 

 28 ُدم اخترام ٟباز الظً. ٞ 52 36 9 2.44 0.81 5

9.3 37.1 53.6 ٪ 

ىهت في ُٛادة الظُازة. ٞ 47 35 12 2.37 0.79 9  33 الُس

12.8 37.2 50.0 ٪ 

 36 اإلاصح الخوس. ٞ 48 39 10 2.39 0.80 8

10.3 40.2 49.5 ٪ 

ل ًُ اإلاجز٤. ٞ 35 43 17 2.19 0.73 10  38 الُٔاب الوٍى

17.9 45.3 36.8 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح         اإلاسجبوت ثاإلامازطا ؤٟثر ؤن( 9) ٛز

 حِاهي هي الدزاطت ُُىت ؤٗساد هٌس وحهت مً ػروذا الِام بالظلٞى

 والــىز  باإلاجـالث الخىٜل جليها( 0.89) بيظبت اإلادٌىزة اإلاىاد بِم

 الِامت باإلامخل٢اث اللسز  بلخاٚ زم( 0.88) بيظبت لؤلزالٚ اإلاىاُٗـت

ل الُٔاب ٗهى ؤٛلها ؤما( 0.83) بيظبت ( 0.73) بيظبت اإلاجز٤  ًُ الوٍى

را د َو  ػاذة بإجها الىازدة اإلامازطاث حمُّ ًـى٘ىن  الؼباب ؤن ًٟا

 (.0.80) اإلادىز  مظخىي  ُلى اليظبت ذٔبل خُث ُالُت وبدزحت

 
ً
 ًىضخها ٟما الىخاثج حاءث الاهِ٘الُت باإلاٌاَس ًخِلٝ ُٗما: زامظا

 :الخالي الجدو٤ 

 . 11 جدوى 

 فدقسة لهل املخوسط تقيم بحسب النسبي والوشن املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م املمازساث السأي املخوسط

 شاذة لى حد ماإشاذة  عادًت

 16 اطخسدام ألال٘اي البرًئت. ٞ 65 22 10 2.57 0.86 2

10.3 22.7 67.0 ٪ 

 17 مداولت الخدسغ. ٞ 71 19 7 2.66 0.89 1

7.2 19.6 73.2 ٪ 

 19 اطخسدام الظب والؼخم. ٞ 63 22 11 2.54 0.85 3

11.5 22.9 65.6 ٪ 

4 0.83 2.48 9 32 55 ٞ .ً ت مً آلازٍس  20 السخٍس

9.4 33.3 57.3 ٪ 

ج. ٞ 53 35 8 2.47 0.82 5  24 اإلاُل بلى ال٘ىض ى والتهٍس

8.3 36.5 55.2 ٪ 

بت في الثىزة وا ٞ 48 41 8 2.41 0.80 6  30 لهُاج.اإلاُل بلى الاهِ٘ا٤ والٓس

8.2 42.3 49.5 ٪ 

)ل٘ذ الاهدباٍ مً زال٤ وطاثل  famousالُ٘مع  ًاَسة ٞ 33 41 22 2.11 0.70 8

 الخىاؿل الاحخماعي(.

37 

22.9 42.7 34.4 ٪ 

 39 اإلابالٔت في الخِبحر ًُ اإلاؼاُس. ٞ 32 48 17 2.15 0.72 7

17.5 49.5 33.0 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح          اإلاسجبوت اإلامازطاث ؤٟثر ؤن( 10) ٛز

ا الاهِ٘الُت باإلاٌاَس
ً
 هي الدزاطت ُُىت ؤٗساد هٌس وحهت مً ػروذ

 بيظبت البرًئت ألال٘اي اطخسدام جليها%( 89) بيظبت  الخدسغ مداولت

 ٗهى ؤٛلها ؤما ,%(85) بيظبت والؼخم الظب اطخسدام زم%( 86)

 الخىاؿل وطاثل زال٤ مً الاهدباٍ ل٘ذ) famous الُ٘مع ًاَسة

را%( 70) بيظبت( الاحخماعي د َو  حمُّ ًـى٘ىن  الؼباب ؤن ًٟا

 الِامت اليظبت بلٔذ خُث ُالُت وبدزحت ػاذة بإجها الىازدة اإلامازطاث

 %(.81) اإلادىز  مظخىي  ُلى

  اطخسدام جم الؼاذة باإلامازطاث اإلاسجبوت اإلاداوز  ؤٟثر ُلى وللخِٖس     

ت واليظب الخ١سازاث  اإلاخىطى ُٛمت بدظب اليظبي الىشن وجددًد اإلائٍى

 :الخالي الجدو٤  ًىضخها ٟما الىخاثج وحاءث وجسجِبه, مدىز  ل٢ل
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 . 11 جدوى 

 محوز  لهل املخوسط قيمت بحسب النسبي والوشن املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م أبعاد املمازساث الشاذة السأي املخوسط

 شاذة لى حد ماإشاذة  عادًت

 1 اإلاٌهس الصخص ي ٞ 539 234 94 2.51 0.84 2

0.11 0.27 0.62 ٪ 

 2 اللباض ٞ 379 196 105 2.40 0.80 5

0.15 0.29 0.56 ٪ 

 3 الخِامل مّ آلازٍسً ٞ 266 94 27 2.62 0.87 1

0.07 0.24 0.69 ٪ 

ُاث الِامت ٞ 571 359 131 2.41 0.80 4  4 الظلٟى

0.12 0.34 0.54 ٪ 

 5 مٌاَس اهِ٘الُت ٞ 420 260 92 2.42 0.81 3

0.12 0.34 0.54 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح        هي ػروذا اإلامازطاث ؤٟثر ؤن( 11) ٛز

ً مّ بالخِامل اإلاسجبوت اإلامازطاث  جليها٪( 0.87) بلٔذ بيظبت آلازٍس

اوآ( 0.84) بيظبت وذل٣ باإلاٌهس اإلاسجبوت اإلامازطاث  اإلاسجبوت زَس

 اإلاداوز  حمُّ ُلى اليظبت ازج٘اَ مالخٌت مّ( 0.80) بيظبت باللباض

دٍز بمخىطى  َرٍ حمُّ ؤن ٌِني مما( 0.82) بلٔذ وبيظبت( 2.47) ٛو

ُاث في جبرش اإلاٌاَس م وحهت مً الؼاذة الؼباب طلٟى  .هٌَس

 َرٍ ممازطت بلى الؼباب جدّٗ التي ألاطباب هي ما: الثاوي الظاا٤

ا الؼاذة ُاثالظلٟى  .الدزاطت ُُىت هٌس وحهت مً اإلاسخل٘ت بمٌاََس

 واليظب الخ١سازاث اطخسدام جم الظاا٤, َرا ُلى ولإلحابت        

ت  وحاءث وجسجبها, اإلاخىطى ُٛمت بدظب اليظبي الىشن وجددًد اإلائٍى

 :الخالي الىدى ُلى وذل٣ اإلاٌاَس جـيُٙ بدظب الىخاثج

 
ً
 ًىضخها ٟما الىخاثج حاءث والخلُٜت دًيُتال باألطباب ًخِلٝ ُٗما: ؤوال

 :الخالي الجدو٤ 

 . 12 جدوى 

 فدقسة لهل املخوسط قيمت بحسب النسبي والوشن املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م الفدقساث أوافق بدزجت ال أوافق املخوسط
 لبيرة مخوسطت قليلت

 1 ي.كِٙ الىاَش الدًن ك 59 28 6 4 2.46 0.82 1
4.1 6.2 28.9 60.8 ٪ 

 2 اوِدام الُٜم. ك 50 32 8 7 2.29 0.76 2

7.2 8.2 33.0 51.5 ٪ 

 3 اوِدام اإلاؼاُس ؤلاوظاهُت. ك 37 35 13 11 2.02 0.67 3

11.5 13.5 36.5 38.5 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح          اإلاسجبوت ألاطباب ؤٟثر ؤن( 12) ٛز

 كِٙ هي الدزاطت ُُىت ؤٗساد هٌس وحهت مً والخلٜي لدًنيا بالجاهب

 وؤزحرا( 0.76) بيظبت الُٜم اوِدام ًليها( 0.82) بيظبت الدًني الىاَش

را( 0.67) بيظبت ؤلاوظاهُت اإلاؼاُس اوِدام د َو  ٛد الؼباب ؤن ًٟا

 كِٙ ُلى وجد٤ الُٜم مّ جدىافى التي والاهِ٘االث اإلاؼاُس ُليهم حٔلب

 (.0.75) البالٔت الِامت اليظبت ذل٣ وحِصش  اإلاسخلت َرٍ في يالدًن الىاَش

 
ً
 ًىضخها ٟما الىخاثج حاءث الصخـُت باألطباب ًخِلٝ ُٗما: زاهُا

 :الخالي الجدو٤ 

 . 13 جدوى 

 فدقسة لهل املخوسط قيمت بحسب النسبي والوشن املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م الفدقساث أوافق بدزجت ال أوافق املخوسط
 لبيرة مخوسطت قليلت

 5 طودُت الخ١٘حر. ٞ 42 28 19 5 2.14 0.71 7
5.3 20.2 29.8 44.7 ٪ 

 6 ُدم وكىح ألاَداٖ. ٞ 40 34 17 6 2.11 0.70 8

6.2 17.5 35.1 41.2 ٪ 

 7 هٜف الداُِٗت. ٞ 39 35 17 3 2.17 0.72 5

3.2 18.1 37.2 41.5 ٪ 

 8 ُدم جدمل الؼباب للمظئىلُت. ٞ 57 21 12 7 2.32 0.77 1

7.2 12.4 21.6 58.8 ٪ 

مى للٔسب. ٞ 54 20 10 10 2.26 0.75 2  10 الخٜلُد ألُا
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10.6 10.6 21.3 57.4 ٪ 

 13 خب الٌهىز والؼهسة. ٞ 49 22 18 5 2.22 0.74 3

5.3 19.1 23.4 52.1 ٪ 

اث ال٘ساْ. ٞ 41 31 18 3 2.18 0.73 4  14 ُدم الٜدزة ُلى اطخٔال٤ ؤٛو

3.2 19.4 33.3 44.1 ٪ 

 20 ُدم جٜبل الىصح وؤلازػاد. ٞ 41 32 13 7 2.15 0.72 6

7.5 14.0 34.4 44.1 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح       اإلاسجبوت ألاطباب ؤٟثر ؤن( 13) ٛز

 جدمل ُدم هي الدزاطت ُُىت ؤٗساد هٌس وحهت مً الصخص ي بالجاهب

مى الخٜلُد ًليها( 0.77) بيظبت اإلاظئىلُت  زم( 0.75) بيظبت للٔسب ألُا

إحي( 0.74) بيظبت والؼهسة الٌهىز  خب ذل٣ بِد  ألازحرة اإلاسجبت في ٍو

د( 0.70) بلٔذ بيظبت الؼباب لدي ألاَداٖ وكىح ُدم  اليظبت وجٟا

 بلى الؼباب جدّٗ ؤطباب مً ذٟس ما ٠ل ؤن ُلى( 0.73) والبالٔت الِامت

 .الخاهئت اإلامازطاث

 
ً
 ٟما الىخاثج حاءث والاهِ٘الُت الى٘ظُت باألطباب ًخِلٝ ُٗما: زالثا

 :الخالي الجدو٤  ًىضخها

 . 14 جدوى 

 فدقسة لهل املخوسط قيمت بحسب النسبي والوشن املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م الفدقساث أوافق بدزجت ال أوافق املخوسط
 لبيرة مخوسطت قليلت

ت الىهىُت. ٞ 29 39 16 11 1.91 0.64 5  4 اكوساب الهٍى
11.6 16.8 41.1 30.5 ٪ 

 9 الؼِىز بالىٜف. ٞ 32 34 18 13 1.88 0.63 6

13.4 18.6 35.1 33.0 ٪ 

 11 مداولت لل٘ذ ألاهٌاز. ٞ 52 25 11 7 2.28 0.76 1

7.4 11.6 26.3 54.7 ٪ 

 12 مداولت لجرب اهدباٍ الجيع آلازس. ٞ 52 26 7 10 2.26 0.75 2

10.5 7.4 27.4 54.7 ٪ 

 19 الِىاد والخمسد ُلى ألاهٌمت. ٞ 33 40 17 4 2.09 0.70 3

4.3 18.1 42.6 35.1 ٪ 

 21 الاٟخئاب واللٔىن الى٘ظُت. ٞ 34 40 11 10 2.03 0.68 4

10.5 11.6 42.1 35.8 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح        اإلاسجبوت ألاطباب ؤٟثر ؤن( 14) ٛز

 هي الدزاطت ُُىت ؤٗساد هٌس وحهت مً والاهِ٘الي الى٘س ي بالجاهب

 الجيع اهدباٍ لجرب مداولت ًليها( 0.76) بيظبت ألاهٌاز لل٘ذ مداولت

 بيظبت ألاهٌمت ُلى والخمسد الِىاد ذل٣ بِد زم( 0.75) بيظبت آلازس

إ( 0.74) ( 0.63) بلٔذ بيظبت بالىٜف الؼِىز  ألازحرة اإلاسجبت في حيٍو

د  ؤطباب مً ذٟس ما ٠ل ؤن ُلى( 0.69) والبالٔت الِامت اليظبت وجٟا

 .الخاهئت اإلامازطاث بلى الؼباب جدّٗ

 
ً
 ٟما الىخاثج حاءث والبُئُت الاحخماُُت باألطباب ًخِلٝ ُٗما: زابِا

 :الخالي الجدو٤  ًىضخها

 . 15 جدوى 

 -فدقسة لهل املخوسط قيمت بحسب النسبي والوشن املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م الفدقساث أوافق بدزجت ال أوافق املخوسط
 لبيرة مخوسطت قليلت

ٜت الظىء. ٞ 56 22 9 8 2.33 0.78 3  15 ٗز
8.4 9.5 23.2 58.9 ٪ 

بت في مدا٠اة الص  ٞ 34 45 10 4 2.17 0.72 5  16 مالء.الٓس

4.3 10.8 48.4 36.6 ٪ 

ابت ألاطسة. ٞ 40 36 12 7 2.15 0.72 7  17 كِٙ ٛز

7.4 12.6 37.9 42.1 ٪ 

 18 الخ٣١٘ ألاطسي. ٞ 41 34 13 6 2.17 0.72 6

6.4 13.8 36.2 43.6 ٪ 

الم والاجـا٤. ٞ 56 23 11 5 2.37 0.79 1  22 جإزحر وطاثل ؤلُا

5.3 11.6 24.2 58.9 ٪ 

 23 جإزحر ألالِاب ؤلال١تروهُت. ٞ 36 23 24 12 1.87 0.62 9

12.6 25.3 24.2 37.9 ٪ 
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 24 حصجُّ الجمهىز ُلى اإلامازطاث الؼاذة. ٞ 36 28 19 12 1.93 0.64 8

12.6 20.0 29.5 37.9 ٪ 

ُت بإزواز الظلٞى الؼاذ. ٞ 50 28 13 4 2.31 0.77 4  25 كِٙ الخُى

4.2 13.7 29.5 52.6 ٪ 

 26 ُٓاب الِٜىباث السادُت. ٞ 58 21 8 8 2.36 0.79 2

8.4 8.4 22.1 61.1 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح         اإلاسجبوت ألاطباب ؤٟثر ؤن( 15) ٛز

 جإزحر َى الدزاطت ُُىت ؤٗساد هٌس وحهت مً والبُئي الاحخماعي بالجاهب

الم وطاثل  السادُت الِٜىباث ُٓاب ًليها( 0.79) ظبتبي والاجـا٤ ؤلُا

ٜت جإزحر ذل٣ بِد زم( 0.79) بيظبت إحي( 0.78) بيظبت الظىء ٗز  في ٍو

 بلٔذ بيظبت الؼاذة اإلامازطاث ُلى الجمهىز  حصجُّ ألازحرة اإلاسجبت

د( 0.64)   مً سـذٟ اــم لـــٟ ؤن ىـــُل( 0.73) والبالٔت الِامت اليظبت وجٟا

 .الخاهئت اإلامازطاث لىب الؼباب جدّٗ ؤطباب

 جم الؼاذة للممازطاث بالدواّٗ اإلاسجبوت اإلاداوز  ؤٟثر ُلى وللخِٖس      

 بدظب اليظبي الىشن وجددًد اإلائىٍت واليظب الخ١سازاث اطخسدام

 ًىضخها ٟما الىخاثج وحاءث وجسجِبه, مدىز  ل٢ل اإلاخىطى ُٛمت

 :الخالي الجدو٤ 

 . 16 جدوى 

 محوز  لهل املخوسط قيمت بحسب النسبي لوشنوا املئويت والنسب الخنسازاث

الوشن  الترجيب

 النسبي

 م محاوز ألاسباب الدافعت أوافق بدزجت ال أوافق املخوسط
 لبيرة مخوسطت قليلت

 1 ؤطباب دًيُت وزلُٜت ٞ 146 95 27 22 2.26 0.75 1
0.08 0.09 0.33 0.50 ٪ 

 2 تؤطباب شخـُ ٞ 363 223 124 46 2.19 0.73 2

0.06 0.16 0.29 0.48 ٪ 

 3 ؤطباب ه٘ظُت واهِ٘الُت ٞ 232 204 80 55 2.07 0.69 4

0.10 0.14 0.36 0.41 ٪ 

 4 ؤطباب احخماُُت وبُئُت ٞ 407 260 119 66 2.18 0.73 3

0.08 0.14 0.31 0.48 ٪ 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح        دّٗ يف وشها ألاطباب ؤٟثر ؤن( 16) ٛز

 والخلٜي الدًني بالجاهب اإلاسجبوت ألاطباب هي اإلامازطاث لهرٍ الؼباب

را( 0.75) بلٔذ وشهُت بيظبت د َو  اإلاىهج بخوبُٝ الالتزام ؤَمُت ًٟا

 ألاطباب جليها اإلاسخل٘ت الخُاجُت الجىاهب حمُّ في الصخُذ ؤلاطالمي

( 0.69) والاهِ٘الُت الى٘ظُت ألاطباب وؤزحرا( 0.73) بيظبت الصخـُت

دٍز بمخىطى اإلاداوز  حمُّ ُلى اليظبت ازج٘اَ مّ  وبيظبت( 2.18) ٛو

 ٞىــطل جىحُه في مهمت ألاطباب َرٍ حمُّ ؤن ٌِني مما( 0.73) بلٔذ

 .الؼباب 

 اإلامازطاث لبِم الدزاطت ُُىت م٘هىم ًسخلٙ َل: الثالث الظاا٤

ُت ا الؼباب لدي الؼاذة الظلٟى  بِم بدظب وذل٣ اإلاسخل٘ت بمٌاََس

 .الصخـُت خٔحراثاإلا

 ؤخادي الخباًً جدلُل اطخسدام جم الظاا٤, َرا ُلى ولإلحابت        

 الدزاطت مخٔحراث بدظب الىخاثج ٗجاءث ,One Way ANOVA الاججاٍ

 :الخالي الجدو٤  ًبُنها ٟما

 . 17 جدوى 

 مخغير مل بحسب الشاذة للسلولياث الشباب مفهوم في الفسوق لدزاست الخباًن جحليل

مسخوى 

 لداللتا

دزجاث  مخوسط املسبعاث قيمت ف

 الحسيت

 املخغيــس مصدز الخباًن مجموع املسبعاث

اث 187.810 2 93.905 0.459 0.633  حِلُم ألاب بحن اإلاجمُى

اث 18004.725 88 204.599  دازل اإلاجمُى

 اإلاجمَى 18192.535 90 

اث 120.966 2 60.483 0.304 0.739  حِلُم ألام بحن اإلاجمُى

اث 17138.164 86 199.281  دازل اإلاجمُى

 اإلاجمَى 17259.130 88 

اث 39.562 3 13.187 0.063 0.979  بلد اليؼإة بحن اإلاجمُى

اث 18108.476 87 208.143  دازل اإلاجمُى

 اإلاجمَى 18148.038 90 

اث 441.396 2 220.698 1.106 0.335  الترجِب بحن ألازىة بحن اإلاجمُى

اث 17763.535 89 199.590  دازل اإلاجمُى

 اإلاجمَى 18204.931 91 
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اث 1091.706 2 545.853 2.865 0.062 اإلاظخىي الاٛخـادي  بحن اإلاجمُى

اث 16767.151 88 190.536 لؤلطسة  دازل اإلاجمُى

 اإلاجمَى 17858.858 90 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح         دالت ٗسوٚ وحىد ُدم( 17) ٛز

ا ًُ  اإلامازطاث بِم لوبُِت زئٍتهم في الدزاطت ُُىت ؤٗساد بحن بخـاث

ُت  ُٛمذ حاءث خُث اإلادزوطت اإلاخٔحراث بدظب وذل٣ الؼاذة الظلٟى

 اليؼإة بلد, (0.30) ألام حِلُم(, 0.46) ألاب حِلُم مخٔحر ل٢ل ٖ

( 2.87) لؤلطسة الاٛخـادي اإلاظخىي , (1.11) ألازىة بحن الترجِب, (0.06)

 ؤن بلى ٌؼحر مما( 0.5) مظخىي  ُىد بخـاثُا دالت ٓحر ُِهاحم وهي

د اإلاخٔحراث بهرٍ ًخإزس لم اإلامازطاث َرٍ مثل جُُٜم  للخىاؿل ٢ًىن  ٛو

ً في ؤزس واإلا٘خىح اإلاخىَى  .اإلاىلبى ٓحر والخٜلُد الٜىاُاث ج٢ٍى

 ممازطت بلى الؼباب جدّٗ التي ألاطباب جسخلٙ َل: السابّ الظاا٤

ُاث ا الدزاطت ُُىت هٌس وحهت مً الؼاذة الظلٟى  اإلاسخل٘ت بمٌاََس

 .الصخـُت اإلاخٔحراث بِم بدظب وذل٣

 . 18 جدوى 

 مخغير مل بحسب الشاذة للسلولياث الشبابجدفع  التي ألاسباب جدقويم في الفسوق لدزاست الخباًن جحليل

مسخوى 

 الداللت

دزجاث  مخوسط املسبعاث قيمت ف

 الحسيت

 يــساملخغ مصدز الخباًن مجموع املسبعاث

اث 407.694 2 203.847 0.890 0.414  حِلُم ألاب بحن اإلاجمُى

اث 20148.891 88 228.965  دازل اإلاجمُى

 اإلاجمَى 20556.585 90 

اث 234.744 2 117.372 0.548 0.580  حِلُم ألام بحن اإلاجمُى

اث 18436.351 86 214.376  دازل اإلاجمُى

 اإلاجمَى 18671.096 88 

اث 1723.368 3 574.456 2.632 0.055  بلد اليؼإة بحن اإلاجمُى

اث 18991.207 87 218.290  دازل اإلاجمُى

 اإلاجمَى 20714.575 90 

اث 916.399 2 458.199 2.055 0.134  الترجِب بحن ألازىة بحن اإلاجمُى

اث 19840.487 89 222.927  دازل اإلاجمُى

 اإلاجمَى 20756.886 91 

اث 101.841 2 50.921 0.219 0.803 اإلاظخىي الاٛخـادي  بحن اإلاجمُى

اث 20429.860 88 232.157 لؤلطسة  دازل اإلاجمُى

 اإلاجمَى 20531.701 90 

م الظابٝ الجدو٤  مً ًخطح        دالت ٗسوٚ وحىد ُدم( 18) ٛز

ا ًُ  بلى جدّٗ التي لؤلطباب زئٍتهم في الدزاطت ُُىت ؤٗساد بحن بخـاث

ُت زطاثاإلاما بِم  خُث اإلادزوطت اإلاخٔحراث بدظب الؼاذة الظلٟى

 بلد, (0.55) ألام حِلُم, (0.89) ألاب حِلُم مخٔحر ل٢ل ٖ ُٛمذ حاءث

 لؤلطسة الاٛخـادي اإلاظخىي , (2.06) ألازىة بحن الترجِب, (2.63) اليؼإة

 ٌؼحر مما( 0.05) مظخىي  ُىد بخـاثُا دالت ٓحر حمُِها وهي( 0.22)

ٝ جدؼ٢ل إلامازطاثا َرٍ مثل ؤن بلى  الؼباب ٌِِؼها التي اإلاخٔحراث ٗو

ت مسخلتهم في  والاهِ٘الُت والى٘ظُت الصخـُت بسـاثـها الِمٍس

 .ُنها والخِبحر الراث ًُ بدثا والاحخماُُت

 النخائج مناقشت. 7

 :آلاحي جبحن ًم١ً بليها الخىؿل جم التي الىخاثج زال٤ مً       

 
ً
ُت اإلامازطاث جُُٜم بن: ؤوال  الدزاطت ُُىت ؤٗساد هٌس وحهت مً الظلٟى

 ؤن اإلادخمل مً ٠ان والتي اإلادزوطت الدًمٔساُٗت باإلاخٔحراث خإزسً لم

 جدلُل هدُجت حاءث خُث م٢ىهاتها بازخالٖ الىٌس وحهاث جدباًً

 مما( 0.05) مظخىي  ُىد بخـاثُا دالت ٓحر مخٔحر ٠ل خظب الخباًً

ت اإلاسخلت جإزحر ؤن ٌِني ُاتهم ُلى حظُوس الؼباب ُلى الِمٍس  بما طلٟى

المع ٌظتهىحهم م ٍو رٍ مؼاَُس   ابــــالؼب مسخلت زـاثف ؤبسش  مً َو

 .واإلاساَٜت

 
ً
 بدزاٟهم ًبحن الؼاذة للممازطاث الدزاطت ُُىت جـيُٙ بن: زاهُا

ا اإلامازطاث َرٍ لوبُِت  الثٜافي م٘هىمىا بدظب ػاذة واُخباَز

 بإبِادَا اإلامازطاث لجمُّ( 0.73) بلٔذ ُالُت وبيظبت والاحخماعي

د مما اإلاسخل٘ت  التي اإلاسال٘اث مً هَى ممازطت َى ًددر ما ؤن ًٟا

 .منها الخسلف ؤو ججىبها ً٘ترق

 وحهت مً الؼاذة اإلامازطاث الى الؼباب جدّٗ التي ألاطباب بن: زالثا 

ت الدزاطت ُُىت هٌس  والى٘ظُت والصخـُت الدًيُت بإبِادَا مخىُى

دون  حخماُُتالا و ٟا د مما( 0.73) بلٔذ ُامت بيظبت ذل٣ ٍو  ُلى ًٟا

 .الجىاهب َرٍ مسخلٙ في الؼباب جىحُه ؤَمُت

 

 الخوصياث. 8

 بِم جٜدًم ًم١ً هخاثج مً الدزاطت بلُه جىؿلذ ما ُلى بىاءً        

 :ومنها الخىؿُاث

 
ً
ٜت وبػباُها الؼباب بداحاث الاَخمام: ؤوال  ال بما اإلاىاطبت بالوٍس

رل٣ ُموالٜ اإلابادت مّ ًدىافى  .اإلاجخمّ جد١م التي الِامت آلاداب ٟو

 
ً
ُــطل ى٤ ــخ تــوػامل مىطِت دزاطاث بحساء: زاهُا   الؼاذة الؼباب اثــٟى
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 إلاثل مىاطبت ُالحُت ؤو بزػادًت بسامج بىاء ُلى ٌظاُد بما وخاحاتهم

ُاث َرٍ  .الظلٟى

 
ً
م: زالثا ت البرامج جٍٜى ا ودزاطت التربٍى ُاث جىحُه في ؤزَس  الوالب طلٟى

 ُلى واإلابادت الُٜم ًىمي بما الخِلُم مً اإلاب١سة اإلاساخل يف وزاؿت

 .صخُدت دًيُت ؤطع

 
ً
س: زابِا ابت مظخىي  ُلى الؼباب ًُ اإلاظئىلت اإلااطظاث دوز  جوٍى  الٛس

 .والخىحُه واإلاداطبت

 
ً
م في الدزاطت َرٍ هخاثج مً الاطخ٘ادة: زامظا  اإلاؼ٢لت حجم جٍٜى

د الىخاثج ٗجمُّ بجدًت مِها والخِامل  بِم في الؼباب زسوج جٟا

م إلادي وبدزاٟهم ٗهمهم مّ اإلاإلٖى ًُ ممازطاتهم  إلاثل اإلاجخمّ ٗز

 .اإلامازطاث َرٍ

 املساجع

 العسبيت املساجع أ.

(. اإلاساَٜت: زـاثـها ومؼا٠لها وخلىلها. 2015خمداوي, حمُل ) [1]

(http://www.alukah.net/social/0/81916) 

الصخـُت والاحخماُُت للؼباب (. اإلاؼ١الث 2003الوساح, ُلي ) [2]

تي, مجلت الِلىم ؤلاوظاهُت والاحخماُُت, مجلد  الجامعي ال٢ٍى

 .69-17(, ؾ ؾ٢(, ُدد )٩١)

(. الجُل الؼاب وؿساَ الُٜم: ؿساَ الؼباب 2005زاجب, هجالء ) [3]

بحن اإلاىزور والىاٗد, وزٛت بدثُت مٜدمت بلى اإلالخٜى ال١٘سي 

ت: بػ٢الُاث الخاكس "البيُان الُٜمي والصخـُت اإلاـ ٍس

( 7-5وجددًاث اإلاظخٜبل", اإلاىِٜد في الٜاَسة زال٤ ال٘ترة مً )

ل   م.2005ؤبٍس

ت,  (.1985حجاشي, ُصن ) [4] الؼباب الِسبي ومؼ١الجه, ُالم اإلاِٗس

ذ.  ال٢ٍى

ُت, مجلت ٠لُت 2009ًاطحن, ُبدالساٚش ) [5] (. الاكوساباث الظلٟى

 .624-609(, ؾ ؾ 59التربُت ألاطاطُت, الِدد )

 ٠لُت وجىٌُمها, الـٖ٘ى بدازة(. 2001) زمِع مدمد همسة, ؤبى [6]

ت, داز الِلىم  -ُمان ألاولى, الوبِت والخىشَّ, لليؼس ًاٗا التربٍى

 .ألازدن

اوي, ؤهىز ) [7] (.ط٢ُىلىحُت الخِلم, ؤبدار ودزاطاث, 1996الؼٛس

ت.  الٜاَسة, ألاهجلى اإلاـٍس

لُان, زلُ [8] ت 1408ل )ال١ُالوي, ؤهماز, ُو ٌ(. اإلااطظاث التربٍى

ا في جىحُه الؼباب في الىهً الِسبي, في " المُت وؤزَس  الؼبابوؤلُا

ص الِسبي 138-119وؤمً اإلاجخمّ", )ؾ ؾ  اق, اإلاٟس (, الٍس

ب.للدزاطا  ث ألامىُت والخدٍز

(. خىاز الِلماء مّ ؤصخاب 1430زواهبت, ُدهان مـو٘ى ) [9]

ٙ اإلاجخمعي" لل١٘س  الاججاَاث اللالت وؤزٍس في مِالجت "اإلاٛى

, اإلادىز  ١س الخوٖس اب بحن جوٖس ال١٘س ٗو , ماجمس ؤلاَز اإلاخوٖس

 (, الجامِت ؤلاطالمُت باإلادًىت اإلاىىزة.256-207السابّ, )ؾ ؾ 

ُت اإلاخِلٜت بالِملُت 2003س, ممدوح )ؿاب [10] ( واّٛ اإلاؼ١الث الظلٟى

ها الؼباب في ُالٛتها ببِم اإلاخٔحراث  الخِلُمُت ٟما ًدٟز

ساُٗت لدي ُُىت مً هالب ٠ لُت اإلاِلمحن الصخـُت والدًمٓى

مجلت ٠لُت آلاداب, حامِت الٜاَسة, ؾ , الظِىدًت –بالدمام 

 .189- 124ؾ 

ُت والاهِ٘الُت, ُمان, (. 2000, زىلت )ىًدي [12]  الاكوساباث الظلٟى

 داز ال١٘س.

م, والبراَُم, ُبحر, والٔامدي, مدمد ) [14]  ٌ(. 1431الجابس, مٍس

ُاث زاهئت بحن ال٘خُاث في الجامِاث واإلادازض..  « ؤلاًمى»طلٟى

اث»و والِىٙ والخ٣١٘ « ال١بذ»هخاج زٜاٗت « اإلاعجباث»و« البٍى

اق, !ألاطسي  دة الٍس اق. حٍس دة الٍس اإلادسم  7,الخمِع حٍس

. 15158الِدد  -م 2009دٌظمبر  24 -َـ 1431

(http://www.alriyadh.com/483794) 

بت بحن الجيظحن.. 1435الٔامدي, ؤطمهان ) [15] ٌ(. ٛـاث ػِس ٍٓس

اق, الجمِت !ػ٢ل٣ مى خلى» دة الٍس  1435ذي الِٜدة  10. حٍس

الِدد  -م 2014طبخمبر  5 -َـ 

16874(http://www.alriyadh.com/973330) 

دة اإلادًىت ) [16] ٌ(. ًاَسة لبع اإلاالبع ٓحر الالثٜت في 1437حٍس

دة اإلادًىت, الظبذ,   28 -َـ 1437ؿ٘س  15الجامِاث, حٍس

مبر  -http://holybi.net/index.php/2011-04-28-11. )2015هٗى

10-9/1216) 

دة الؼاَد  [17] دون اإلاؼاَحر بـٜـاث 1437)حٍس
ّ
(. الؼباب ًٜل

ً 29 - 1437ؿ٘س  16الؼِس,ألاخد مبر 2حؼٍس  2015/هٗى

 531الِدد:.

http://www.alshahed.com.kw/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=11650&catid=17&Itemid=123) 

ـاث ػِس «.. الُ٘مع(. »2014طامي, ًاطمحن ) [18] بت ٛو مالبع ٍٓس

دة الـباح م ا ًُ الؼهسة, حٍس
ً
جىىهت بدث

(http://elsaba7.com/NewsDtl.aspx?Id=132668.) 

(. مالبع هالب الجامِت بحن الابخرا٤ 2015ٛىدًل, ؤطماء ) [19]

ت. صخُ٘ت زوش الُىطٙ.  والِـٍس

(http://www.rosaeveryday.com/News/127545) 

 داز الٜاَسة, التربىي, الى٘ع ُلم(.1981) ٗازوٚ ُبدال٘خاح, [21]

 .الثٜاٗت

 ُلم الى٘ع التربىي, ُمان, داز اإلاظحرة.  (.1998ؤبى حادو, ؿالح ) [25]

بد السخمً, طِد ) [26] حخماعي ُلم الى٘ع الا  (.1999البهي, ٗااد, ُو

 )زئٍت مِاؿسة(, الٜاَسة, داز ال١٘س. 

وي, ُبد اإلاولب ) [28] مبادت ُلم  (.1997ُبد الٜادز, مدمد, والٍٜس

ت.   الى٘ع, الٜاَسة, النهلت اإلاـٍس

, محي الدًً ) [29] اإلادزل بلى ُلم  (.1998ُدض, ُبد السخمً, وجٚى

 , ُمان, داز ال١٘س.5الى٘ع, ن

ت التربُت (. دوز 2004الخمص ي, طازة ) [30]  مً ألابىاء خماًت في ألاطٍس

اب. ٙ الِالمي اإلااجمس ؤلاَز اق,  مً ؤلاطالم إلاٛى اب, الٍس ؤلاَز

 حامِت ؤلامام مدمد بً طِىد ؤلاطالمُت.

(. واّٛ الِىٙ لدي هلبت الجامِاث 2006الـساًسة, هاثلت ) [31]

. زطالت ماحظخحر ٓحر  الخ٢ىمُت ألازدهُت ماجت وألازدهُت والحرمٞى

 زة, حامِت ماجت, ألازدن.ميؼى 

http://www.assakina.com/book/75527.html
http://www.alriyadh.com/
http://elsaba7.com/NewsDtl.aspx?Id=132668
http://www.rosaeveryday.com/News/127545
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ُت لدي 1431البالدي, منى طِد ) [32] َـ( بِم اإلاؼ١الث الظلٟى

ت ومِالجتها في كىء التربُت ؤلاطالمُت.  هالباث اإلاسخلت الثاهٍى

 زطالت ماحظخحر ٓحر ميؼىزة, حامِت ؤم الٜسي.

ص, وؤبى َال٤, ماَس ) [33] ( اإلاؼ١الث 2009الظسهاوي, ُبدالٍِص

ُت لدي ال ت في اإلادازض الظلٟى دادًت والثاهٍى ولبت في اإلاسخلخحن ؤلُا

الخ٢ىمُت بدولت ؤلامازاث الِسبُت اإلاخددة, مجلت ٠لُت التربُت, 

 .75-39(, ؾ ؾ 26حامِت ؤلامازاث, الِدد )

 بِم مِالجت في اإلادزطت مدًس َـ(. دوز 1434الِخُبي, َصاَ ) [34]

ُت لدي هالب اإلاؼ١الث  داٌٗتم في اإلاخىطوت اإلاسخلت الظلٟى

 بً مدمد الدوادمي, زطالت ماحظخحر ٓحر ميؼىزة, حامِت ؤلامام

 ؤلاطالمُت. طِىد

اد ) [35] ُت اإلاسال٘اث (. مظخىي 2010بس٠اث, ٍش  هلبت لدي الظلٟى

ها والثاهىي  ألاطاس ي الخِلُم مسخلتي  مداٌٗت في اإلاِلمىن  ٟما ًدٟز

اإلاخٔحراث, مجلت الِلىم  مً ُدٍد  كىء في ب٘لظوحن هىل١سم

ـت والى٘ـظُت, الِدد )الت  .193-165(, ؾ ؾ 11ربٍى

(. ؤهمان الظلٞى الظلبي الؼاجِت لدي هلبت 2010جىحرة, ٟما٤ ) [36]

الحها في كىء مِاًحر التربُت ؤلاطالمُت, زطالت  ت ُو اإلاسخلت الثاهٍى

 .ماحظخحر ٓحر ميؼىزة, الجامِت ؤلاطالمُت بٔصة
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ABSTRACT_ study aimed to recognize the concept of youth for some behavioral practices abnormal 

and their motives. Tool has been built for collecting information which is a questionnaire consisting 

of three parts (general information, abnormal practices 39 phrases, causes 26th phrases), which 

applied after checking the validity and reliability to a sample of 120 college students and after the 

information gathering and analysis in accordance with the objectives and study questions The most 

prominent results that have been reached. to assess the behavioral practices from the perspective of 

the study sample was not affected by variables Aldemaqravih studied (the father and the mother's 

education, the country of origination, arrangement between the brothers, as well as the economic 

level of the family) as the result of analysis of variance, according to each variable is statistically 

significant at the level of (0.05). The study sample practices anomalous rating shows they understand 

the nature of these practices and considered abnormal, according to our understanding of the 

cultural, social and classification was a high rate of (0.73) for all practices various dimensions. The 

reasons why young people to abnormal practices from the point of the study sample a variety of 

religious and personal, psychological and social dimensions of view and assert its influence high rate 

of (0.73). This underlines the importance of reviewing in satisfying the needs of young people and 

study their problems and directing them according to age characteristics and needs of personal, 

psychological and social. 

KEY WORDS: youth, abnormal behavioral practices, motivations. 

 
 
 

 
 
 
 

 


