
 

 
 
 ٕٞغ مهغاجت –ألا٧اصًمُت اللُبُت

 مضعؾت الٗلىم ؤلاوؿاهُت

 ٢ؿم ٖلم الىٟـ

ــاص الىٟؿـــي  قٗبــت الخىظُـــه وؤلاعقــ

 
 

مظاَس الظؼىغ اإلاهىُت وعالكتها باالختراق الىفس ي والاطؼساباث 

الظُىىطىماجُت لدي مىظفي ؤلادازة العامت لجامعت مصساجت  

لُت(  )دزاطت أمبحًر
 

 إلاخُلباث الخهى٫ ٖلى صعظت اإلااظؿخحر في ٖلم الىٟـ عؾالت م٣ضمت اؾخ٨ماال  

 ئعداد 

 مٟخاح ابدؿام دمحم ٖبضهللا الخؿحن
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وَسَتُرَدُّونَ ۖ   وَالْمُؤْمِنُىنَ وَرَسُىلُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَي اعْمَلُىا وَقُلِ ﴿

  ﴾  تَعْمَلُىنَ كُنتُمْ بِمَب فَيُنَبِّئُكُم وَالشَّهَبدَةِ الْغَيْبِ عَبلِمِ إِلًَٰ
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 الشكر والتقدير
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

، َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه، ، وعمى َواِلَديَّ  ﴿ َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ
اِلِحيَن ﴾  (91)سورة النمل: من اآلية َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

لمجي  الخمض هلل عب الٗاإلاحن ، والهالة والؿالم ٖلى ؤقٝغ زل٤ هللا، دمحم، ملسو هيلع هللا ىلص. اللهم اهٟٗجي بما ٖلمخجي، ٖو

 ما ًىٟٗجي، وال ججٗل في ٢لبي مش٣ا٫ طعة مً ٦بر.

٣ُي بال ٣جي في بهجاػ َظا البدض، وما جٞى مً ٖىض هللا، ؤج٣ضم بالك٨غ  بٗض الخمض والك٨غ هلل، الظي ٞو

لؤل٧اصًمُت اللُبُت التي َُإث لي ٞغنت البدض الٗلمي، وؤج٣ضم بسالو الك٨غ بلى ؤؾخاطي الٟايل الض٦خىع 

"ٖشمان ٖلي ؤمُمً " الظي جًٟل باإلقغاٝ ٖلى َظا البدض، ٞجؼاٍ هللا ٖجي زحر الجؼاء، والظي ٧ان وٗم اإلاٗلم 

ج٣ضًغي بلى ٧ل مً مض لي ًض اإلاؿاٖضة ولى ب٩لمت وؤزو بالك٨غ ؤبي وؤمي واإلاغقض واإلاىظه. ٦ما ؤ٢ضم ق٨غي و 

وؤزىحي وؤزىاحي ٖلى مؿاهضتهم لي َُلت ٞترة صعاسخي، و٦ال مً: الض٦خىع/ ؤهىع الهاصي، والض٦خىع/ ؤخمض بُٗى، 

عمًان والض٦خىع/ ٖمغ الىٗاؽ، الض٦خىعة/ ٞخدُت الىصاوي، والض٦خىعة/ خلُمت الجالب، وألاؾخاط الٟايل/  

ـ في ٢ؿم ٖلم الىٟـ  زلُل، وألاؾخاط/ ٖمغ الهالحي، وألاؾخاط/ هًا٫ الخؿان، وبلى ٧ل ؤًٖاء َُئت الخضَع

 باأل٧اصًمُت اللُبُت وباألزو عثِـ ال٣ؿم الض٦خىع الٟايل/ ؤخمض الغابعي.

ًاء اللجىت ؤ.ص. مهُٟي الك٣ماوي، وص. ؾالم ؤمجاَض، ٖلى ٢بىلهم مىا٢كت َظا  والك٨غ والخ٣ضًغ أٖل

مه، وما ؾ٩ُىن آلعائهما ومالخٓاتهما ؾًض للى٣و.  البدض وج٣ٍى

ٟي ؤلاصاعة الٗامت بجامٗت مهغاجت،  ٦ما ال ًٟىث الباخشت ؤن جخ٣ضم بالك٨غ والاخترام والخ٣ضًغ بلى مْى

الظًً ؾمدىا، بخُب٤ُ َظا البدض. ٦ما اق٨غ ػمُالحي وػمالجي الظًً ؾاٖضووي َُلت ٞترة بٖضاص البدض وؤزو 

غة اإلاٛغاوي، ؤ. دمحم زلُل قغمُِ. ظؼاَم هللا ٖجي زحر الجؼاء.با  لك٨غ ؤ. هاصًت ال٣لُب ،ؤ. ؾمُت ؤبىؾىِىت، ؤ. َػ

، ؤج٣ضم بالك٨غ والامخىان ل٩ل مً مض لي ًض الٗىن واإلاؿاٖضة  وؤؾا٫ هللا الٗلي ال٣ضًغ،  
ً
وؤزحرا ولِـ آزغا

 ؤن ًجٗل طل٪ في محزان خؿىاتهم.

م. والخمض هلل وفي الخخام، ؤؾا٫ هللا  ٖؼ وظل، ؤن ًجٗل َظا الٗمل وظمُ٘ ؤٖمالىا زالهت لىظهه ال٨ٍغ

 عب الٗاإلاحن

                                                                                                                                             الباخشت 



 ج
 

اث  كائمت املخخٍى

 الصفدت اإلاىطىع ز.م

مت ؤ  ؤ آلاًت ال٨ٍغ

 ب الك٨غ والخ٣ضًغ ب

اث ث  ط ٢اثمت املخخٍى

 و ٢اثمت الجضاو٫  ط

 ح ٢اثمت الاق٩ا٫ ح

 ح ٢اثمت اإلاالخ٤ ر

 ٍ ملخو البدض باللٛت الٗغبُت ص

ت ط  ي ملخو البدض باللٛت ؤلاهجلحًز

: أطاطُاث البدث  الفصل ألاٌو

 2 م٣ضمت البدض 1

 5 مك٩لت البدض 2

 6 ؤَضاٝ البدض  3

 7 ؤَمُت البدض 4

 7 خضوص البدض 5

 8 اإلاهُلخاث واإلاٟاَُم اإلاؿخسضمت في البدض 6

 الفصل الثاوي: ؤلاػاز الىظسي 

: الظؼىغ اإلاهىُت
ً
 اوال

 12 جمهُض 7

٠ الًٍٛى اإلاهىُت 8  12 حٍٗغ

 14 ؤهٕى الًٍٛى اإلاهىُت 9

 16 مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت 10

اث 11  23 اإلاٟؿغة للًٍٛى اإلاهىُت الىٍٓغ

 29 آلازاع اإلاترجبت ٖلى الًٍٛى اإلاهىُت 12

 زاهُا : الاختراق الىفس ي

 31 جمهُض 13

٠ الاخترا١ الىٟسخي 14  31 حٍٗغ

 33 بهظاعاث الاخترا١ الىٟسخي 15

 33 ؤٖغاى الاخترا١ الىٟسخي 16

اث الاخترا١ الىٟسخي 17  35 مؿخٍى

 36 ابٗاص الاخترا١ الىٟسخي 18



 د
 

 38 الٟغ١ بحن الاخترا١ الىٟسخي وبٌٗ اإلاخٛحراث طاث الهلت 19

 39 ؤؾباب الاخترا١ الىٟسخي 20

 40 ٖال٢ت الًٍٛى باالخترا١ الىٟسخي 12

 41 َغ١ زٌٟ الاخترا١ الىٟسخي 22

اث والىماطط اإلاٟؿغة لالخترا١ الىٟسخي 23  42 الىٍٓغ

 زالثا: الاطؼساباث الظُىىطىماجُت

 49 جمهُض 24

٠ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 25  50 حٍٗغ

 52 الٗىامل وألاؾباب اإلااصًت لئلنابت بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 26

 55 زهاثو الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 27

 55 جهي٠ُ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 28

 59 ٖال٢ت الًٍٛى بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 29

اث اإلاٟؿغة لاليُغاباث  30  60 الؿ٩ُىؾىماجُتالىٍٓغ

 الفصل الثالث: الدزاطاث الظابلت

 65 جمهُض 31

 65 الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بمخٛحر الًٍٛى اإلاهىُت 32

 71 الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بمخٛحر الاخترا١ الىٟسخي 33

 75 الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بمخٛحر الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 34

 ؤلاحساءاث اإلاىهجُت للبدثالفصل السابع: 

 82 جمهُض 35

 82 مىهج البدض 36

 82 مجخم٘ البدض 37

 82 ُٖىت البدض 38

 82 مخٛحراث البدض 39

 83 وؾُلت ظم٘ بُاهاث البدض 40

٠ الاظغاجي إلاٟاَُم البدض 41  85 الخٍٗغ

 86 زهاثو وؾُلت ظم٘ البُاهاث 42

 88 الضعاؾت الاؾخُالُٖت 43

 89 الضعاؾت النهاثُتبظغاءاث  44

 90 خؿاب نض١ م٣اًِـ الضعاؾت النهاثُت 45

 93 خؿاب زباث وؾُلت ظم٘ البُاهاث 46

 94 الىؾاثل ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت في البدض 47



 ه
 

 95 ٖغى بُاهاث زهاثو الُٗىت 48

 الٟهل الخامـ: ٖغى وجدلُل وجٟؿحر هخاثج البدض والخىنُاث واإلا٣ترخاث

 110 الؿاا٫ ألاو٫ ؤلاظابت ٖلى  49

 115 ؤلاظابت ٖلى الؿاا٫ الشاوي 50

 118 الاظابت ٖلى الؿاا٫ الشالض 51

 123 الاظابت ٖلى الؿاا٫ الغاب٘ 52

 131 الاظابت ٖلى الؿاا٫ الخامـ 53

 143 الاظابت ٖلى الؿاا٫ الؿاصؽ 54

 145 الاظابت ٖلى الؿاا٫ الؿاب٘ 55

 147 جىنُاث البدض 56

 148 البدضم٣ترخاث  57

 150 اإلاغاظ٘ 58
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 ٌ  كائمت الجداو

زكم 

 ٌ  الجدو
 ٌ  الصفدت الجدو

 57 جهي٠ُ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 1

 88 مٗامالث زباث الضعاؾت الاؾخُالُٖت 2

 89 الاؾخُالُٖت للضعاؾت بخهاءاث الُٗىت ٖلى اإلا٣اًِـ الغجبُت  3

 90 النهاثُتللضعاؾت بخهاءاث الُٗىت ٖلى اإلا٣اًِـ الغجبُت  4

 91 مٗامالث اعجباٍ نض١ الاحؿا١ الضازلي إلا٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 5

 92 مٗامالث اعجباٍ الاحؿا١ الضازلي إلا٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي 6

 92 مٗامالث اعجباٍ نض١ الاحؿا١ الضازلي إلا٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت 7

جي إلا٣اًِـ البدض 8  93 مٗامالث الهض١ الخ٩ٍى

 94 مٗامالث الاعجباٍ ٦غوهبار الٟا والخجؼثت ل٩ل م٣ُاؽ 9

 95 جدلُل بُاهاث الخلُٟت 10-37

٤ بٗض الخىاٞؼ 38  110 جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

39 ً ٤ بٗض الخٟاٖل م٘ آلازٍغ  112 جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

٤ بٗض الًٍٛى 40  114 جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

41 ٤  115 الاهٟٗالي ؤلاظهاص بٗض جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

٤ بٗض جبلض اإلاكاٖغ 42  116 جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

٤ بٗض ه٣و الاهجاػ 43  117 جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

٤ ٖضم الخىا٤ٞ ومكاٖغ ال٣ل٤ 44  119 جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

٤ بٗض الا٦خئاب والاؾخجاباث البازىلىظُت 45  120 جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

٤ بٗض  46  121 الٗهبُت وال٣ل٤جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

٤ بٗض الؿ٩ُىؾىمخُ٪ 47  121 جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

ت 48 ٤ بٗض الك٪ والخؿاؾُت اإلاَٟغ  122 جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

٤ مخٛحر الجيـ 49  123 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

٤ مخٛحر الخالت  50  124 الاظخماُٖتخؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو



 ز
 

٤ مخٛحر الخٗامل م٘ الجمهىع  51  125 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

٤ مخٛحر الخهى٫ ٖلى التر٢ُت 52  125 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

٤ مخٛحر الخىاٞؼ  53  126 الدصجُُٗتخؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

٤ مخٛحر حُٛحر الٗمل الخالي 54  127 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

٤ مخٛحر جإصًت ظؼء مً الٗمل  55 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

 بالبِذ
128 

٤ الخهى٫ ٖلى  56 ؤلاظاػة خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

ت في خُنها  الؿىٍى
128 

٤ مخٛحر الخهى٫ ٖلى م٩اٞإة  57 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

 مالُت م٣ابل الٗمل ؤلايافي
129 

٤ مخٛحر الخًا٤ً مً َلباث  58 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

 بٌٗ اإلاغاظٗحن
130 

٤ مخٛحر مُالب الٗملخؿاب صاللت الٟغو١ بح 59  130 ن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

٤ مخٛحر الٗمغ 60  131 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

٤ مخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي 61  132 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

٤ مخٛحر ٖضص ؾاٖاث الٗمل 62  133 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

٤ مخٛحر ؾىىاث الخبرةخؿاب صاللت الٟغو١ بحن  63  134 الغجب ٞو

ُُٟت 64 ٤ مخٛحر الضعظت الْى  135 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

٤ مخٛحر َبُٗت اإلاهىت مً خُض الهٗىبت 65  136 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 136 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب مخٛحر هٕى اإلاىهب 66

٤ ٢ُمت اإلاغجب الكهغي خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب  67  137 ٞو

٤ مخٛحر الغيا ًٖ الٗمل 68  137 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن ٞو

٤ مخٛحر حجم  مخُلباث الٗمل 69  138 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 139 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب مخٛحر مؿاواة اإلاغجب لجهض الٗمل 70

٤ مخٛحر  71  140 الٗال٢اث الاظخماُٖت زاعط هُا١ الٗملخؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

٤ مخٛحر الٗال٢ت بالؼمالء في الٗمل 72  140 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو



 ح
 

٤ مخٛحر الصخت الجؿمُت 73  141 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

٤ مخٛحر ٖضص ؤٞغاص ألاؾغة 74  141 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

٤ مخٛبر حجم الجمهىع  خؿاب صاللت الٟغو١ 75  142 بحن الغجب ٞو

٤ مخٛحر ؤ٦ثر مُالب الٗمل 76  142 خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 143 مضي بؾهام الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 77

 144 مضي بؾهام الًٍٛى اإلاهىُت في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 78

 144 الاخترا١ الىٟسخي في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُتمضي بؾهام  79

 145 ازخباع الٗال٢ت بحن مخٛحري الًٍٛى اإلاهىُت والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 80

 146 ازخباع الٗال٢ت بحن مخٛحري الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي 81

 146 الؿ٩ُىؾىماجُتازخباع الٗال٢ت بحن مخٛحري الاخترا١ الىٟسخي والايُغاباث  82

 

 كائمت الاػىــــــــاٌ

زكم 

 الؼيل
 الصفدت اإلاـــــــــــــــىطـــــــــــــــىع

 21 الٟغ١ بحن همُي الصخهُت )ؤ( و )ب( 1

ت ؾُلي ًٖ الًٍٛى 2  24 هٍٓغ

دكاعص الػاعوؽ للًِٛ 3  26 همىطط ٍع

 27 همىطط ٦كغوص لئلظهاص 4

 28 الًٍٛى جٟؿحر ْاَغة الًٍٛىهمىطط لُٟي عاقض في جٟؿحر  5

ت حكغوـ لالخترا١ الىٟسخي 6  44 هٍٓغ

 47 همىطط قىاب وآزغون لالخترا١ الىٟسخي 7
 

 كائمت اإلاالخم

 الصفدت اإلاـــــــــــــــىطـــــــــــــىع الدظلظل

ُت 1  166 الاؾخبُان في الضعاؾت الاؾخُاٖل

 174 الاؾخبُان بهىعجه النهاثُت 2

 181 الُلب اإلاىظه مً الباخشت بلى ؤلاصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجت  3
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 ملخص البدث:

ت الٗال٢ت بحن مٓاَغ الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي والايُغاباث       اظغث الباخشت صعاؾت إلاٗٞغ

ٟي ؤلاصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجت، و٢ض ج٩ىهذ الُٗىت مً )  و)95الؿ٩ُىؾىماجُت لضي مْى
ً
( ؤهثي، و٢ض 55( ط٦غا

جىنلذ الباخشت بلى ٖضة هخاثج، منها وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖلى م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 

لهالر ؤلاهار، ووظضث ٞغو١ ٖلى م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لهالر مً ج٨ثر مُالب الٗمل لضحهم في 

٠، ومً صختهم الجؿمُت ُٟت مْى ؾِئت( ٦ما وظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت  مىاؾم مُٗىت، ومً ٌكٛل ْو

٤ مخٛحر الخهى٫ ٖلى التر٢ُت، وؤن َظٍ الٟغو١  ٖلى م٣ُاسخي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والًٍٛى اإلاهىُت ٞو

ظاءث لهالر الظًً ال ًدهلىن ٖلى جغ٢ُاتهم بك٩ل ٚحر مىٓم، وؤن الٟغو١ ٖلى م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت ظاءث 

هم، والظًً زبرتهم بالٗمل ؾذ ؾىىاث، ولهالر الظًً ًغون ؤن مغجبهم ال ٌؿاوي لهالر ٚحر الغايحن ًٖ ٖمل

ووظضث ٞغو١ ٖلى م٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي لهالر الظًً ال ًدهلىن ٖلى بظاػتهم ، ٢ُمت الٗمل الظي ًاصوهه

ت في و٢تها املخضص، و٦ثرة مُالب ٖملهم، وظاءث الٟغو١ لهالر الظًً ًغون ؤن الخٗامل م٘  الجمهىع الؿىٍى

 في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، واهه ال جىظض ٖال٢ت طاث صاللت 
ً
مؼعج، وؤن الًٍٛى اإلاهىُت حؿهم اخهاثُا

بخهاثُت بحن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الىٟسخي وبحن الًٍٛى اإلاهىُت، في خحن جىظض ٖال٢ت طاث 

 صاللت بخهاثُت بحن الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ي
 

Abstract 

 

The researcher has conducted this study to determine the connection between job pressures, 

burnouts and psychosomatic disorders among the staff of Misurata University administration. The 

samples ranged from 95 males to 55 females. It is to be noted that the researcher has reached a 

number of results concerning the study, such as the statistical differences on the psychosomatic 

disorders scale, which were in favor of females. The differences also shifted according to those who 

have heavy seasonal work load, or to those in weak physical shape. Furthermore, the statistical 

differences on the psychosomatic disorders and job pressures scales were variable according to the 

possibility of having a promotion at the place of work. These differences on trends were in favor of 

those who do not have promotions constantly. However, trends differences for the job pressures 

scale were in favor of those who weren't satisfied about their current position, to those with a 6 - 

year experience, and to those who think they do not get paid enough comparing to the amount of 

work they process. Moreover, other statistical differences found on the burnout scale, where staff 

members with less on time day-offs and more work load have showed a higher trend on the scale. 

The study confirms that job pressure statistically participate in the psychosomatic disorders, 

however, there was no statistical connection between the psychosomatic disorders and burnouts. It 

is to be noted that the there are statistical differences among job pressure and burnout in the one 

hand, the psychosomatic disorders and job pressure on the other. 

  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ٌ  الفصــــــــــــل ألاو
 

 (مؼيلت البدث وأَمُخـــــــه)

 م٣ضمــــــــــــــــــــت 

 مك٩لت البدض

 ؤَضاٝ البدض

 ؤَمُت البدض

 خضوص البدض

اإلاهُلخاث واإلاٟاَُم اإلاؿخسضمت في البدض



2 
 

     :ملدمـت

غبُه باملجخم٘، ٦ما        في خُاة ؤلاوؿان؛ خُض ٌُُٗه ال٣ُمت واإلا٩اهت الاظخماُٖت، ٍو
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ٌٗض الٗمل ع٦ىا

ا الٟٗا٫ ٖلى صخت الٟغص  ٗض الٗمل ؤخض الٗىامل اإلاهمت التي لها ؤزَغ ٌُ ٌكٗغ مً زالله ب٣ُمخه و٦ُاهه. ولظل٪ 

ى الىؾُلت التي ًخم٨ً الٟغص مً  زاللها مً بقبإ خاظاجه ألاؾاؾُت. وهًٓغا ألَمُت الٗمل الىٟؿُت والجؿضًت، َو

خى٠٢ الىجاح في الٗمل ٖلى مضي الغيا الظي   للؿٗاصة والاؾخ٣غاع الىٟسخي. ٍو
ً
للٟغص، ٞةن الىجاح ُٞه ٌٗض ؾببا

ى ٌكٗغ به الٗامل. ًدغع الٗمل الٟغص مً الًٍٛى  الىٟؿُت اإلاهىُت التي ًىاظهها ؤزىاء ؤصاثه لٗمله، ما ًازغ ٖل

دت مً املجخم٘ لل٨شحر مً الًٍٛى الىٟؿُت اإلاهىُت ال  خٗغى الٗاملىن بىنٟهم قٍغ ؾلى٦ه الىٟسخي واإلانهي. ٍو

ؼصاص ؤزغ طل٪ بطا ما حٗضصث مؿبباث َظٍ  ؾُما بطا ؤ٣ُٖذ ؤَضاٞهم، وؤخبُذ مداوالتهم في بقبإ خاظاتهم، ٍو

ا الؿلبُت اإلاخمشلت في الخٛحراث الًٍٛى مً صازل الٟغص ؤو زاعظه. وج٨مً زُىعة َظٍ الًٍٛى في ا ؾخمغاع آزاَع

٠ ؤو الٗامل جىا٣ٞه الىٟسخي، ٞخهبذ شخهِخه مً زم  الاهٟٗالُت والىٟؿُت بلى الخض الظي ٣ًٟض ُٞه اإلاْى

 مًُغبت مٟخ٣ضة للصخت الىٟؿُت والجؿمُت.

ل:                                         ال ق٪ ؤن صزى٫ الخ٨ىىلىظُا في ظمُ٘ ؤوكُت الخُاة الُىمُت واملجاالث املخخلٟت مش     

 ل٣ضعاث ؤلاوؿان واؾدُٗابه وحٗامله 
ً
)الخٗلُم، الهىاٖت، الخجاعة، الؼعاٖت، الُب، الاجهاالث(، ٌك٩ل جدضًا

 هٟؿُت وظؿمُت واهٟٗالُت لئلوؿان، ما ٌؿخىظب ٖلُه الخ٠ُ٨ مٗها، ٞخٓهغ مً 
ً
ا مٗها؛ خُض ؤجها حك٩ل يَٛى

، ٧إن ٌٗاوي مً الخىجغ ؤو زم ٖلُه آلازاع ال ؿلبُت للًٍٛى وجىا٫ مً اجؼاهه الىٟسخي وخؿب قضة َظٍ الًٍٛى

 ما ٌٗى١ جىمُت املجخم٘ وج٣ضمه)اإلاُاعهت، 
ً
 (.2006ال٣ل٤ ؤو اإلالل ؤو الخماعى، والُٛاب مً الٗمل ؤو جغ٦ه ٧لُا

هم مً آزاع لهظا اؾخدىط مىيٕى الًٍٛى اإلاهىُت اَخمام الٗضًض مً الباخشحن في صو٫ ا      لٗالم اإلاخ٣ضمت، لخسٞى

ُٟي وماؾؿاتهم التي ٌٗملىن ٞيها، ما ًى٨ٗـ ٖلى  َظٍ الًٍٛى ٖلى ؾلى٥ ألاٞغاص والجماٖاث وؤصائهم الْى

جي، ولظل٪ ٞةن ؤلاصاعة الىاُٖت ًجب ؤن جىلي الًٍٛى اإلاهىُت الاَخمام الظي حؿخد٣ه ختى  ٧اَل الا٢خهاص الَى

ٗالُت)الٗخُبي، ًخم٨ً الٗاملىن ٞيها مً ؤصاء و   (.1997ْاثٟهم ب٨ٟاءة ٞو

وجيكإ الًٍٛى اإلاهىُت مً ٖضم الخىا٤ٞ بحن الٟغص ومهىخه، وبظل٪ ج٩ىن الًٍٛى ججغبت طاجُت جدضر ازخالال      

 لضًه، وجيخج ًٖ ٖىامل في اإلااؾؿت التي ٌٗمل بها الٟغص، ؤو ًٖ ٖىامل طاجُت لضي الٟغص هٟؿه، 
ً
ا  ؤو ًٍٖى

ً
هٟؿُا

ظا ما ؤ٦ضٍ باعون )1998الغبُٗت، )الؿماصووي و  ( في ٢ىله: بن مهُلر الًٍٛى في مجا٫ الٗمل 1986(. َو

ٌؿخسضم للضاللت ٖلى خالخحن: الخالت ألاولى وحكحر بلى الٓغوٝ البُئُت التي جدُِ بالٟغص واإلاخٗل٣ت ببِئت ٖمله 

، ؤما الخالت الشاهُت ٞة ُل٤ ٖليها مهاصع الًٍٛى جها حكحر بلى عصوص الٟٗل الضازلُت وحؿبب له ال٤ًُ والخىجغ، ٍو

ى طو او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى  التي جدضر بؿبب جل٪ اإلاهاصع اإلاخمشلت في الكٗىع ٚحر الؿاع الظي ًيخاب الٟغص، َو

 صخت الٟغص الىٟؿُت والبضهُت.

ىضر في َظا الهضص مىهىع والبُالوي ) ما٫ املخخلٟت 1989ٍو (، ؤن الٗاملحن ًخٗغيىن في اإلاهً وألٖا

ث مخباًىت مً الًٍٛى الىٟؿُت اإلاخٗل٣ت بالٗمل، خُض ٌكٗغون بإن ظهىصَم في الٗمل ٚحر ٞٗالت وال لضعظا
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ا ٖلى الخُاة بضعاؾاث مؿخًُٟت،   وبزابت، ومً َظا اإلاىُل٤ خٓي مىيٕى الًٍٛى الىٟؿُت وجإزحَر
ً
جل٣ى ج٣ضًغا

ا ٖلى الجاهب الؿلى٧ي، ومؿخىي ألاصاء، ووكا الايُغاباث ا لىٟؿُت، ما ٌٗجي ؤن الًٍٛى اإلاهىُت مً خُض جإزحَر

 ٌؿهم في مسخل٠ الايُغاباث الىٟؿُت والٟؿُىلىظُت )الجؿمُت(، طل٪ ألن الٗمل الظي 
ً
 مهما

َ
حٗخبر ٖامال

 بالًٍٛى 
ً
٘، وباإلاٗاًحر ٚحر الىا٢ُٗت لؤلصاء، ٩ًىن مش٣ال ، وبالخٛحر الؿَغ

ً
 و٦ُٟا

ً
باء الؼاثضة ٦ما ًخه٠ باأٖل

 (.1989ىهىع؛ والبُالوي،باليؿبت إلاٗٓم ألاشخام)م

ضم ال٣ضعة ٖلى مىاظهتها ًهل بالٟغص بلى خالت مً الاخترا١      اصة الًٍٛى ٖو غي ٖؿ٨غ وؤخمض ٖبضهللا، ؤن ٍػ ٍو

٣ضان ال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع والخهٝغ  اث مغجٟٗت مً الالمباالة، و٢لت الضاُٞٗت، ٞو الىٟسخي الظي ًاصي بلى مؿخٍى

الٗمل. ًِٞٛ الٗمل له آزاع ؾلبُت مباقغة ٖلى صخت الٟغص البضهُت وال٣ٗلُت،  ٖلى هدى آلي لالهضماط الظاحي في

و٧لما جؼاًض حٗغى الٟغص بلى مشل َظٍ الٓاَغة، جؼاًضث اخخماالث بنابخه بإمغاى ال٣لب والكغاًحن واإلاٗضة، 

غاى الىٟؿُت ٧الخىجغ وال٣ل٤ والكٗىع باإلخباٍ والا٦خئاب، ما ًاصي بلى اهس ٟاى بهخاظُت الٗمل وجٓهغ لضًه ألٖا

بضهللا،  (. ولظل٪ حؿخضعي آلازاع الؿلبُت اإلاترجبت ٖلى 1988وجضوي ألاصاء والُٛاب وجغ٥ الٗمل )ٖؿ٨غ؛ ٖو

ا في بِئت الٗمل مً ؤظل ال٨ك٠ ًٖ الىؾاثل  الًٍٛى اإلاهىُت الخٗٝغ ٖليها وال٨ك٠ ًٖ مؿبباتها ومهاصَع

 مً مىاظهت َظٍ الًٍٛى لضحهم بهىعة بًجابُت. واإلاهاعاث الخ٨ُُٟت اإلاىاؾبت والتي جم٨ً اإلاهىُحن

ومً َظا اإلاىُل٤ الخٓذ الباخشت ومً زال٫ زبرتها الٗملُت باإلصاعة الٗامت بجامٗت مهغاجه ما ٌٗاهُه بٌٗ       

ا مً اإلاهً ج٨ثر ٞيها الًٍٛى إلاا  ٟحن الٗاملحن بهظٍ ؤلاصاعة مً يٍٛى مهىُت، خُض بن َظٍ اإلاهىت ٦ٛحَر اإلاْى

يها مً ؤٖباء ومؿاولُاث ومُالب بك٩ل مؿخمغ، ألامغ الظي ًخُلب مؿخىي مً اإلاهاعاث الصخهُت جىُىي ٖل

ٟحن ج٨ثر لضحهم مكاٖغ ؤلاخباٍ  ٠، بُض ؤن َظا لِـ باألمغ الؿهل، ولظا ًلخٔ ؤن الٗضًض مً اإلاْى مً ٢بل اإلاْى

ج٩ىن هدُجت لهظٍ الًٍٛى التي  وال٣ل٤ والا٦خئاب والاخترا١ الىٟسخي، ومنهم مً ًىاظه مك٨الث صخُت مُٗىت ٢ض

٠ َىا٫ الُىم ٖلى مضاع الٗام إلاضة ؾب٘ ؾاٖاث، و٢ض ًخُلب ألامغ الٗمل ؤلايافي، صون  جخمشل في ٖمل اإلاْى

وظىص ٞتراث للغاخت ؤو جىاو٫ وظبت ؤلاُٞاع، ًٞال ًٖ مىاظهت الٗضًض مً اإلاكا٧ل التي جخُلب الخل، بُض ؤن ل٩ل 

٠ واجؼاهه الاهٟٗالي؛ خُض ًهبذ ٌٗاوي مً الخىجغ وال٣ل٤ واإلالل والخماعى َظا جإزحر ؾلبي ٖلى شخهُت اإلا ْى

هبذ ٚحر ٢اصع ٖلى الاؾخمغاع وبهجاػ ما َى مخى٢٘ مىه بالك٩ل اإلاُلىب.  والخُٛب ًٖ الٗمل، ٍو

ال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث، ٣ٞض جىنل اإلالخم        و٢ض جىاولذ الٗضًض مً الضعاؾاث مٟهىم الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

 للُٗىت لتر٥ الٗمل، ووظض 2007)
ً
مىى الضوع وؤن َىا٥ مُال ُٟي ٚو  زانت بالٗبء الْى

ً
ا ( بلى ؤن َىا٥ يَٛى

( ؤهه زمت يٍٛى جخمشل في الغوجحن في الٗمل، وه٣و الغواجب و٢لت جىاٞغ الخىاٞؼ للمجتهضًً، 2007مؿلم )

( ؤن ؤٞغاص ُٖيخه ٌٗاهىن 2008مي )ومدضوصًت ٞغم الترقي، وؤن اإلابدىزحن ٌكٗغون بالخٗب وؤلاظهاص، ووظض ؾال 

 بالًٍٛى مً ؤلاهار، وؤن طوي الخبرة 
ً
مً ايُغاباث ؾ٩ُىؾىماجُت بيؿبت م٣ل٣ت، وؤن الظ٧ىع ؤ٦ثر قٗىعا

لت ؤ٦ثر مٗاهاة مً الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، ووظض الىٗاؽ ) ت ؤ٦ثر 2008الٍُى ( ؤن ؤصخاب اإلاهً ؤلاصاٍع

 للًٍٛى مً ال٣ُاصًحن، وؤهه
ً
 ال جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الًٍٛى اإلاهىُت والصخت الىٟؿُت.  حٗغيا
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( ؤن الظ٧ىع ؤ٦ثر مٗاهاة مً الًٍٛى اإلاهىُت مً ؤلاهار، وؤن َىا٥ ٖال٢ت بحن مجمٕى 2008ووظض اإلاى٣ىف )      

( ٠  بحن ( ؤن َىا٥ ٖال٢ت صالت بخها2009ؤبٗاص الًٍٛى اإلاهىُت ومجمٕى الؿماث الصخهُت، ووظضث ؾٍى
ً
ثُا

( ؤن مؿخىي يٍٛى الٗمل لضي مٗٓم ؤٞغاص 2010الًٍٛى اإلاهىُت والؿلى٥ الٗهابي، ووظض الضوؾغي )

 بالًٍٛى اإلاهىُت ٩٦ل، وؤن 2011الضعاؾت مغجٟ٘، ووظضث قاٝع )
ً
( ؤن مضعسخي الخٗلُم اإلاخىؾِ ؤ٦ثر قٗىعا

 بالًٍٛى مً مضعسخي ٞئاث الخ
ً
لت ؤ٦ثر قٗىعا لي )اإلاضعؾحن طوي الخبرة الٍُى ( 2011برة ألازغي، ووظض وٗامت ٖو

 بحن 2012ؤن ؤ٦ثر الًٍٛى اإلاهىُت طاث ٖال٢ت باإلاغصوص اإلااصي، ووظضث ٣ٖىن )
ً
( ؤن َىا٥ ٖال٢ت صالت بخهاثُا

الًٍٛى اإلاهىُت وال٣ل٤، وؤن مٗٓم اإلابدىزحن ٌٗاهىن مً يِٛ منهي مغجٟ٘، وؤن مٗلمي التربُت الخانت ٚحر 

حر اإلاخسههحن  بالًِٛ اإلانهي، ووظض الخغبي ) الجامُٗحن ٚو
ً
ا٢ت ال٣ٗلُت ؤ٦ثر قٗىعا ( ؤن َىا٥ 2013في ؤلٖا

 بحن م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت وؤبٗاصٍ، وبحن م٣ُاؽ ألامً وؤبٗاصٍ للٗامالث في سجً 
ً
ٖال٢ت صالت بخهاثُا

اى، ووظضث ٢ىعاعي ) جٟ٘ وؤن ( ؤن مؿخىي الًٍٛى اإلاهىُت لضي ؤَباء الصخت الىٟؿُت الٗمىمُت مغ 2014الٍغ

 صاٞ٘ ؤلاهجاػ لضحهم مىسٌٟ، وؤهه ٧لما اعجٟ٘ مؿخىي الًٍٛى اهسٌٟ مؿخىي الضاٞ٘ لئلهجاػ.

( ؤن َىا٥ ٖال٢ت بًجابُت بحن ٦1998ما خٓي مىيٕى الاخترا١ الىٟسخي باَخمام الباخشحن ٣ٞض وظض ٖىصة )     

لىٟسخي لضي مٗٓم ؤٞغاص ُٖيخه ( ؤن مؿخىي الاخترا١ ا2000يٍٛى الٗمل والاخترا١ الىٟسخي، ووظض ال٣غوي )

ىصي ) ( ؤن مٗلمي التربُت الخانت في ظىىب ألاعصن ٌٗاهىن بحن اإلاؿخىي اإلاخىؾِ والٗالي 2007مخىؾِ، ووظض الٍؼ

مً الًٍٛى الىٟؿُت والاخترا١ الىٟسخي، وؤن اإلاٗلمحن ٌٗاهىن مً ؤلاظهاص ؤ٦بر مً اإلاٗلماث، وؤن اإلاٗلمحن الظ٧ىع 

غاوي )ؤ٦ثر مٗاهاة في جبلض الك ٤ مخٛحر ؾىىاث الخبرة، ووظضث الَؼ ( ٖال٢ت اعجباَُت 2008ٗىع مً اإلاٗلماث ٞو

 باالخترا١ 
ً
٨ؿُت بحن الاخترا١ الىٟسخي وبٌٗ ؾماث الصخهُت، وؤن ؾمت اإلاؿاولُت جغجبِ ؾلبا صالت ٖو

 بحن اوٗضام الٗال٢اث الاظخماُٖت2010الىٟسخي، ووظض ؤبى مؿٗىص )
ً
ويِٛ  ( ؤن َىا٥ ٖال٢ت صالت بخهاثُا

ُٟي بإبٗاصٍ الشالزت، ووظض الغاٞعي وال٣ًاة ) ( ؤن مؿخىي الاخترا١ 2010الٗمل ونغإ ال٣ُم وبحن الاخترا١ الْى

٤ مخٛحر   ٞو
ً
 صالت بخهاثُا

ً
ـ في ٧لُت اإلاٗلمحن بإبها، وؤن َىا٥  ٞغو٢ا الىٟسخي مخىؾِ لضي ؤًٖاء َُإة الخضَع

سخي ولهالر الظًً ههابهم ؤ٦ثر مً ٖك .الىهاب الخضَع
ً
ُا ً ؾاٖت ؤؾبٖى  ٍغ

ت الخ٩ىمُت في مداٞٓاث 2011ووظضث ظغاع )       ( ؤن مؿخىي الاخترا١ الىٟسخي لضي مٗلمي اإلاضاعؽ الشاهٍى

( ؤن َىا٥ 2011قما٫ الًٟت الٛغبُت مخىؾِ، وؤن الاخترا١ الىٟسخي ًغجبِ بالجضًت في الٗمل، ووظض جمُم )

 بحن الظ٧اء الا 
ً
 وؾالبا

ً
 بخهاثُا

ً
 صالا

ً
 بدبلض اعجباَا

ً
هٟٗالي وؤلاظهاص الاهٟٗالي، وؤن الظ٧اء الاهٟٗالي ًغجبِ ؾلبا

اصة ؾىىاث الخبرة، ووظضث اللىػي ) ( ؤن بٗضي الاؾخجزاٝ 2013ؤلاخؿاؽ، وؤن الكٗىع باإلهجاػ ًغجبِ بٍؼ

٣ٓت الًمحر، ووظضث ٖال٢ت َغصًت ومىظ  باالهبؿاَُت ٍو
ً
٣ضان الخٗامل ؤلاوؿاوي ًغجبُان ؾلبا بت الاهٟٗالي ٞو

بحن بٌٗ ؤبٗاص الاخترا١ الىٟسخي والٗهابُت، واإلاؿاًغة والاهٟخاح ٖلى الخبرة، وؤن الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي ًغجبِ 

الث الٗلُا، وؤن   في ؤلاهجاػ الصخصخي مً طوي اإلاَا
ً
الث اإلاخىؾُت ؤ٦ثر ه٣ها بالظ٧ىع، وؤن اإلاٗلمحن طوي اإلاَا

٣ٓت الًمحر، وؤن ٣ٞضان الٗامل َىا٥ ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت بحن بٗض الاؾخجزاٝ الاهٟ امل الاهبؿاَُت ٍو ٗالي ٖو

٣ٓت الًمحر.  باالهبؿاَُت ٍو
ً
 ؤلاوؿاوي اإلاغجٟ٘ ًغجبِ ؾلبُا
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 ٣ٞض جىنلذ الهبان )     
ً
( بلى ٦2003ما خٓي مىيٕى الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت باَخمام الباخشحن ؤًًا

 وؾالبت بحن اإلاؿاهض
ً
ة الاظخماُٖت والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، ووظضث وظىص ٖال٢ت اعجباَُت صالت بخهاثُا

ت والجهاػ الهًمي  ُت الضمٍى ٤ بٗض ال٣لب وألاٖو ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٞو

ضم ال٨ٟاًت. ووظض الُدان وهجُب )  بحن مخىؾُاث صعظاث 2007واله٩ُل الٗٓمي ٖو
ً
 صالت بخهاثُا

ً
( ٞغو٢ا

بُت خحن الخجٍغ والًابُت ٖلى الازخباع البٗضي ل٣اثمت ٧ىعهل الجضًضة للىىاحي الٗهابُت  املجمٖى

داوي بُت، ووظضث ٍع ت الخجٍغ ( ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن الخٗغى 2010) والؿ٩ُىؾىماجُت ولهالر املجمٖى

للٗى٠ ألاؾغي وؤلانابت بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وؤن اعجٟإ قضة الايُغاب الؿ٩ُىؾىماحي ًغجبِ 

 باعجٟإ مؿخىي الٗى٠ الظي جخٗغى له اليؿاء، ووظضث الض٢ـ )بً
ً
٤ 2012جابُا  ٞو

ً
 صالت بخهاثُا

ً
(  ٞغو٢ا

ًٖىي( ولهالر اإلاهابحن بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ؤ٦ثر مً -مخٛحر خالت الايُغاب )ؾ٩ُىؾىماحي

ت، وؤن الٟغو١ ٖلى مؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ظ اءث لهالر ألاعامل اإلاهابحن باألمغاى الًٍٗى

( ٌُ ( بلى ؤن وؿبت بؾهام الايُغاباث الىٟؿُت في خضور 2015واإلاىٟهلحن ًٖ ؤػواظهم. وجىنلذ الٖغ

الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي مغضخى الى٣و الضعقي ؤ٦ثر ب٨شحر مً بؾهام الايُغاباث الىٟؿُت لضي مغضخى 

اصة الضع٢ُت، ووظض بسخاوي )  2015ٍػ
ً
 صالت بخهاثُا

ً
  ( ٞغو٢ا

ً
اء والُلبت اإلاًُغبحن ؾ٩ُىؾىماجُا بحن الُلبت ألاؾٍى

اء.  في الخىا٤ٞ الىٟسخي والاظخماعي ولهالر الُلبت ألاؾٍى

ت هٕى الٗال٢ت بحن الًٍٛى اإلاهىُت والايُغاباث       مما ؾب٤ ًخطر ٢لت الضعاؾاث التي جىاولذ مٗٞغ

ظا جٟترى الباخشت ؤن َىا٥ ٖال٢ت طاث صاللت الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الىٟسخي وبسانت في املجخم٘ اللُبي، ول

بخهاثُت بحن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الىٟسخي والًٍٛى اإلاهىُت لضي الٗاملحن باإلصاعة الٗامت 

 بجامٗت مهغاجه.

ت ٖال٢ت مٓا -ج٣ضًغ الباخشت-وجإحي ؤَمُت الضعاؾت الخالُت في       َغ مً ٧ىجها ؤجها لم ججض صعاؾت جىاولذ مٗٞغ

الًٍٛى اإلاهىُت باالخترا١ الىٟسخي والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، ألامغ الظي صٞٗها لل٣ُام بهظٍ الضعاؾت، ٖلى 

ُٖىت مً الٗاملحن باإلصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجه، وهي ُٖىت جمشل ٞئت اظخماُٖت لها وػجها ال٨بحر وطل٪ إلاا ج٣ضمه 

حر مباقغة للمىاَىحن والُلبت الظًً لضحهم ٖال٢ت بالٗملُت الخٗلُمُت الجامُٗت. خُض  مً زضماث مباقغة ٚو

جٟترى الباخشت ؤن ؤٞغاص َظٍ الٟئت ًخٗغيىن لًٍٛى مهىُت َاثلت جُا٫ صختهم الىٟؿُت، و٢ض حٗغيهم 

لالخترا١ الىٟسخي وجدضر لضحهم بٌٗ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت. ٦ما ج٨مً الخاظت في بظغاء َظٍ الضعاؾت في 

لم ٧ىجها ؤجها ٢ض جٟ لم الىٟـ الُٗاصي، ٖو لم الىٟـ الاظخماعي، ٖو اث الصخت الىٟؿُت ٖو ُض اإلاهخمحن بمىيٖى

ا، ومً َظا ٧له اهبش٣ذ مك٩لت البدض.  الاظخمإ، وؤلاعقاص والخىظُه اإلانهي، والايُغاباث الؿلى٦ُت وهدَى

 مؼيلت البدث:

ُت ٦شحرة، ولظا جىاولها الباخشىن مما ؾب٤ ًخطر ؤن الًٍٛى اإلاهىُت ْاَغة مىدكغة لضي ٞئاث اظخماٖ     

بالضعاؾت، خُض صعؾذ ٖال٢ت مخٛحر الًٍٛى اإلاهىُت ببٌٗ اإلاخٛحراث، ول٨ً لخٓذ الباخشت هضعة الضعاؾاث 

م  املخلُت التي جىاولذ صعاؾت ٖال٢ت اإلاهىُت بمخٛحراث ٧االيُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الىٟسخي، ٖلى الٚغ
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ٟي ؤلاصاعة الٗامت  بجامٗت مهغاجه ٌٗاهىن مً يٍٛى مهىُت ٦شحرة جضع٦ها الباخشت ٧ةخضي الٗامالث مً ؤن مْى

بهظٍ ؤلاصاعة. خُض جضع٥ الباخشت جل٪ الًٍٛى التي ًخٗغى بليها الٗاملىن بةصاعة الجامٗت وهي يٍٛى جإزظ 

جب الظي ق٩ل ٦ثرة ؾاٖاث الٗمل، و٦ثرة مُالب الٗمل، وه٣و الخىاٞؼ، وؤن بٌٗ الٗاملحن ٌك٩ىن مً ؤن اإلاغ 

غث له ٞغم ٖمل  ًخ٣ايىهه ال ٌؿاوي ٢ُمت ؤٖباء الٗمل التي ٩ًابضوجها، ٦ما ؤجهم بٌٗ ًىص جغ٥ ٖمله لى جٞى

ضم الخهى٫ ٖلى التر٢ُت في  ؤزغي ظُضة. ٌٗاوي بٌٗ الٗاملحن مً مهاٖب الخٗامل اإلاباقغ م٘ الجمهىع، ٖو

 هٟؿُت ٦شحرة لبٌٗ الٗا
ً
ا ظٍ ٧لها ؤمىع حؿبب يَٛى ملحن، وهي يٍٛى جٓهغ في ق٩ل اخترا١ هٟسخي مىاٖضَا، َو

٣لل مً بهخاظُتهم في   ٖلى الخىا٤ٞ الىٟسخي والاظخماعي للٗاملحن، ٍو
ً
وايُغاباث ؾ٩ُىؾىماجُت، ما ًازغ ؾلبا

الٗمل، ألامغ الظي صٞ٘ الباخشت بلى صعاؾت ٖال٢ت الًٍٛى اإلاهىُت ب٩ل مً الاخترا١ الىٟسخي والايُغاباث 

لُه ٞ ٣ض جدضصث مك٩لت البدض الخالي في الؿاا٫ الغثِـ آلاحي: ما هٕى الٗال٢ت بحن الًٍٛى الؿ٩ُىؾىماجُت، ٖو

ٟحن باإلصاعة الٗامت لجامٗت  اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي والايُغاباث  الؿ٩ُىؾىماجُت )الىٟسجؿمُت( لضي اإلاْى

 مهغاجت؟

ُت آلاجُت:        ذ مً َظا الؿاا٫ ألاؾئلت الٟٖغ  و٢ض جٟٖغ

 بصعا٥ اإلابدىزحن الهدكاع مٓاَغ الًٍٛى اإلاهىُت؟( ما مضي 1

 ( ما مضي بصعا٥ اإلابدىزحن الهدكاع مٓاَغ الاخترا١ الىٟسخي؟2

 ( ما مضي بصعا٥ اإلابدىزحن الهدكاع مٓاَغ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت؟3

٤ بٌٗ 4 ( َل جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 مخٛحراث الخلُٟت.

٤ بٌٗ مخٛحراث 5 ( َل جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 الخلُٟت؟

بحن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الىٟسخي  0.05( َل جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي 6

 والًٍٛى اإلاهىُت؟

 اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت؟( ما مضي بؾهام الًٍٛى 7

  أَداف البدث:

 حهضٝ البدض بلى جد٤ُ٣ آلاحي:      

 ( الخٗٝغ ٖلى مضي بصعا٥ اإلابدىزحن الهدكاع مٓاَغ الًٍٛى اإلاهىُت.1

 ( الخٗٝغ ٖلى مضي بصعا٥ اإلابدىزحن الهدكاع مٓاَغ الاخترا١ الىٟسخي.2

 إلابدىزحن الهدكاع مٓاَغ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت.( الخٗٝغ ٖلى مضي بصعا٥ ا3
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( الخٗٝغ ٖلى ما بطا ٧اهذ َىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ 4

٤ بٌٗ مخٛحراث الخلُٟت.  البدض ٞو

٤ ( الخٗٝغ ٖلى ما بطا ٧اهذ َىا٥ ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن ٖلى 5 م٣اًِـ البدض ٞو

 بٌٗ مخٛحراث الخلُٟت.

بحن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت  0.05( الخٗٝغ ٖلى ما بطا ٧اهذ َىا٥ ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي 6

 والاخترا١ الىٟسخي والًٍٛى اإلاهىُت.

 ( الخٗٝغ ٖلى مضي بؾهام الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت.7

 أَمُت البدث:

 جيب٘ ؤَمُت البدض مً آلاحي:     

ت هٕى الٗال٢ت بحن الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي والايُغاباث 1 ( ج٨مً ؤَمُت البدض في ٧ىهه ًدىاو٫ مٗٞغ

ٟحن الٗاملحن باإلصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجت، ٧ىجهم ٌٗملىن في ماؾؿت  الؿ٩ُىؾىماجُت مجخمٗت لضي اإلاْى

 باعػة في املجخم٘ لها ٖال٢ت مباقغة باإلاىاًَ.حٗلُمُت زضمُت 

 (  بزغاء اإلا٨خبت اللُبُت وج٣ضًم بَاع هٓغي ًُٟض الباخشحن ُٞما ًخٗل٤ بالًٍٛى اإلاهىُت.2

( الى٢ٝى ٖلى حجم مٓاَغ الًٍٛى اإلاهىُت وجىيُذ ظىاهبها الىٟؿُت والاظخماُٖت، وصعاؾتها في املجخم٘ اللُبي 3

غ وما زلٟخه مً مكا٧ل هٟؿُت وظؿمُت(.في َظا الى٢ذ )بٗض خغب الخ  دٍغ

( بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً هخاثج َظا البدض في بىاء بغامج بعقاصًت و٢اثُت حؿهم في الخٌٟ مً الًٍٛى اإلاهىُت 4

ٟحن.  لضي اإلاْى

 ( ٢ض ًُٟض َظا البدض اإلاخسههحن في املجا٫ الا٢خهاصي وؤلاصاعي والىٟسخي.5

 مىيٕى الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت في املجخم٘ اللُبي.( هضعة الضعاؾاث التي جىاولذ 6

 مددداث البدث:

 ًخدضص البدض الخالي بالخضوص الخالُت:      

 ( املخدداث الصمىُت:0

ٟي ؤلاصاعة الٗامت لجامٗت        (.2016 – 2015)مهغاجه زال٫ الٗام ؤظغي َظا البدض ٖلى مْى

 ( املخدداث اإلاياهُت:6

ٟحن الظًً ٌٗملىن باإلصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجه بمضًىت مهغاجه.      ؤظغي َظا البدض ٖلى اإلاْى

ت:3  ( املخدداث البؼٍس

ٟي ؤلاصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجه. –ؤظغي َظا البدض ٖلى ُٖىت مً )الظ٧ىع       وؤلاهار( مً مْى

 

 



8 
 

 

 ( مصؼلخاث ومفاَُم البدث:6

٠ منها:         ًخًمً َظا البدض بٌٗ اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث التي جدخاط بلى حٍٗغ

 (Stressأ( الظؼؽ: )

 1932الًِٛ ) Walter Canonٖٝغ     
ً
( "بإهه عصة الٟٗل في خالت الُىاعت التي جغجبِ باهٟٗا٫ اإلاىاظهت "، ه٣ال

 (.133: 2008ًٖ )الىٗاؽ، 

 (Occupationب( اإلاهىت: )

ها ٖؿ٨غ  ٞغ  ًٖ 66: 2000)ٖو
ً
( " بإجها اإلاهام التي ٣ًىم بها الٟغص في مجا٫ مٗحن مً مجاالث الخُاة "، ه٣ال

 (.          133: 2008)الىٗاؽ، 

 ( Occupational Stress( الظؼىغ اإلاهىُت: )3

ها ٖؿ٨غ )     ٞغ ( " بإجها خالت ح٨ٗـ الخىا٤ٞ ال٠ًُٗ بحن الٟغص واإلاىا٠٢ التي ًخٗغى لها في مدُِ 1988ٖو

 ًٖ )الىٗاؽ، 
ً
 ٖلُه "، ه٣ال

ً
 (.133: 2008ٖمله، والتي ججٗله ًضع٥ ؤن مىاظهخه إلاخُلباث املخُِ اإلانهي جمشل ٖبئا

ها اإلاكٗان )    ٞغ ُٟي في اإلاى2000ٖو ٓمت ؤو اإلااؾؿت، َظا الازخال٫ الظي ًاصي بلى اهسٟاى في ( " بإجها بزال٫ ْو

 ًٖ )الىٗاؽ، 
ً
ُٟي، وي٠ٗ مؿخىي ألاصاء والٟاٖلُت"، ه٣ال  (.133: 2008مؿخىي الغيا الْى

 الخعٍسف ؤلاحسائي للظؼىغ اإلاهىُت:

 ،ً وبٗض حٗٝغ الًٍٛى اإلاهىُت بما ج٣ِؿه ؤبٗاصَا الشالزت وهي: بٗض الخىاٞؼ، وبٗض الخٟاٖل م٘ آلازٍغ

الًٍٛى والاخترا١. ٦ما حٗٝغ الًٍٛى اإلاهىُت بالضعظت التي ًدهل ٖليها اإلابدىر مً زال٫ بظابخه ٖلى م٣ُاؽ 

 الًٍٛى اإلاهىُت اإلاؿخسضم في الضعاؾت الخالُت.

 (:Burnout( الاختراق الىفس ي: )4

ُاء ( الاخترا١ الىٟسخي بإهه" خالت مً ؤلاظهاص التي 1991)Maslach حٗٝغ ماؾالف       جهِب الٟغص هدُجت إٖل

غاى الىٟؿُت والجؿضًت وال٣ٗلُت " ت مً ألٖا يخج ٖنها مجمٖى  الٗمل التي حٗى١ َا٢خه ٍو

٦ما ٌٗٝغ الاخترا١ الىٟسخي بإهه" خالت مً ؤلاجها٥ الجؿضي والاهٟٗالي وال٣ٗلي جٓهغ ٖلى ق٩ل بُٖاء 

٣ضان ألامل، وجُىع مٟهىم طاث ؾلبي،  واججاَاث ؾلبُت هدى الٗمل والخُاة قضًض، وقٗىع بٗضم الجضوي، ٞو

اوي، خًمً زالزت م٩ىهاث ه٣ال ًٖ "الؿَغ  " وهي:60: 1997والىاؽ "، ٍو

ا١ وال٠ًٗ، واؾخجزاٝ اإلاهاصع Emotional Exhaustionأ( ؤلاحهاد الاهفعالي  : الظي ًخه٠ بالبٗض وؤلاَع

ٗض الٗىهغ ألا  ٓهغ ٖلى الاهٟٗالُت، لضي الٗامل بلى مؿخىي ٌعجؼ به ًٖ الُٗاء، َو ؾاسخي لالخترا١ الىٟسخي، ٍو

 ق٩ل ؤٖغاى ظؿمُت، ؤو هٟؿُت ؤو ٦الَما.

 في الاججاَاث والاؾخجاباث هدى Depersonalizationب( جبلد اإلاؼاعس 
ً
 ؾلبُا

ً
خًمً َظا البٗض حٛحرا : ٍو

 اإلاؿخُٟضًً مً ج٣ضًم الخضمت، ؤي الظًً ًخل٣ىن الخضماث التي ٣ًضمها لهم الٗامل
ً
ً، وزهىنا ى آلازٍغ ، َو



9 
 

٣ضان الخ٣ضًغ للٗمل، و٦ظل٪ الاججاَاث الؿازغة  ت الًٛب والاهٟٗا٫، ٞو  بؿٖغ
ً
 ما ٩ًىن مصخىبا

ً
مٓهغ ٚالبا

 هدى مخل٣ي الخضمت.

ٗجي: Low Personal Accomplishmentج( هلص الؼعىز باإلهجاش الشخص ي  مُل الٗامل بلي ج٣ُُم  َو

خمشل في مكاٖغ  ٣ت ؾلبُت، ٍو ضم ال٣ضعة ٖلى اهجاػاجه الصخهُت بٍُغ الا٦خئاب والاوسخاب، و٢لت ؤلاهخاظُت، ٖو

، والكٗىع بالٟكل وي٠ٗ ج٣ضًغ الظاث.  الخ٠ُ٨ م٘ الًٍٛى

 الخعٍسف ؤلاحسائي لالختراق الىفس ي:

 مً زال٫ ؤبٗاصٍ الشالزت وهي :ؤلاظهاص الاهٟٗالي، هبلض اإلاكاٖغ، وه٣و الكٗىع     
ً
ٌٗٝغ الاخترا١ الىٟسخي بظغاثُا

 بالضعظت التي ًدهل ٖليها اإلابدىر مً زال٫ بظابخه ٖلى م٣ُاؽ الاخترا١ باإلهجاػ الص
ً
خصخي، ٦ما ٌٗٝغ بظغاثُا

 الىٟسخي اإلاؿخسضم في الضعاؾت الخالُت.

 ( الاطؼساباث الظُىىطىماجُت:5

ى ًخ٩ىن مً م٣ُٗحن: اإلا٣ُ٘ ألاو٫ وحكخ٤ مىه ٧لمت )ؾ٩ُى ى ؤي شخيء مخٗل٤ بالخالت Psychoَو (: َو

(، وحٗجي somaticوال٩لمت الضعاظت الؾخسضام َظا اإلاهُلر الؿ٩ُىماحي، و)ؾىماحي  الىٟؿُت للصخو،

لُٗجي الايُغاباث الجؿضًت الىاقئت ًٖ ايُغاباث psychosomatic هٟسخي: ولظا ًهاٙ اإلاهُلر  –ظؿضي

اثٟه هدُجت ايُغاباث اهٟٗا لُت ٣ٖلُت ؤو ٖاَُٟت، والتي ًدضر ٞيها جل٠ ألخض ؤًٖاء الجؿم، ؤو زلل في ْو

ٌ والتي ال ًىجر مٗها الٗالط الجؿضي لكٟاء الخالت ختى وبن اؾخمغ ٖلى  مؼمىت جغظ٘ بلى ٖضم اجؼان بِئت اإلاٍغ

حر،  ل، ما لم ًخم ٖالط ؤؾباب الخٗغى لالهٟٗاالث والخىجغ)ٚػ  (.107: 2010اإلاضي الٍُى

ت لًِٛ اهٟٗالي مؿخمغ مً ٦ما حٗٝغ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت: "بإجها ؤمغاى هٟسجؿمُت جدضر هدُج      

مك٨الث وؤٖباء الخُاة الُىمُت التي ٌِٗكها ؤلاوؿان اإلاٗانغ في ٖهغ ؤبؿِ ما ًىن٠ ُٞه بإهه ٖهغ ال٣ل٤ 

ان، والتهاب الضماٙ ")الٗبُضي،  ت، والؿَغ ت، والظبدت الهضٍع  (.204: 2013والؿ٨خت ال٣لبُت، والجلُت الضمٍى

غي الِٗؿىي )     غاى الؿ٩ُىؾىماجُت، ومً ؤمشلت َظٍ (: "ؤن الًٍٛى ا2000ٍو لت جاصي بلى ألٖا إلاؿخمغة الٍُى

 ٧املت في خالت َىاعت في 
ً
لت ؤو قهىعا الًٍٛى ما ٌٗغى له مضًغ الكغ٦ت ؤو اإلااؾؿت الظي ٣ًطخي ؤؾابُ٘ ٍَى

 (.283: 2000اإلااؾؿت ")الِٗؿىي، 

 الخعٍسف ؤلاحسائي لالطؼساباث الظُىىطىماجُت:

 بما ج٣ِؿه ؤبٗاص م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت وهي: ٖضم الخىا٤ٞ وال٣ل٤، والاؾخجاباث      
ً
وحٗٝغ بظغاثُا

غاى الؿ٩ُىؾىماجُت، واؾخجاباث الظٖغ  البازالىظُت وزانت الا٦خئاب، والاؾخجاباث الٗهبُت وال٣ل٤، وألٖا

ؤزغي زانت باإلاٗضة وألامٗاء، واؾخجاباث  الباجىلىظُت، وؤٖغاى ؾ٩ُىؾىماجُت ؤزغي، وؤٖغاى ؾ٩ُىؾىماجُت

 بالضعظت التي ًدهل ٖليها اإلابدىر 
ً
ؤزغي جخٗل٤ باإلاٗضة وألامٗاء، ٦ما حٗٝغ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بظغاثُا

 مً زال٫ بظابخه ٖلى م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت اإلاؿخسضم في الضعاؾت الخالُت.
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 ( ؤلادازة العامت لجامعت مصساجت:6
 

ى م٣ؿم       ًٖ مغ٦ؼ اإلاضًىت، َو
ً
٣ً٘ م٣غ ؤلاصاعة الٗامت للجامٗت في مضًىت مهغاجه في مبجي مؿخ٣ل ال ًبٗض ٦شحرا

ها  خ٩ىن ٧ل مبجى مً ؤعبٗت َىاب٤ جًم في مجمٖى بلى مبيُحن ًغبُهما ظؿغ للمكاة بحن الُاب٣حن ألاو٫ والشاوي، ٍو

ت والٟىُتؤلاصاعاث واإلا ٩اجب وألا٢ؿام ؤلاصاٍع
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 (ؤلاػاز الىظسي ) فصل الثاويال

 جمهُض. 

( الظؼىغ اإلاهىُت:
ً
 أوال

٠ الًٍٛى اإلاهىُت. -  حٍٗغ

 ؤهىإ الًٍٛى اإلاهىُت. -

 مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت. -

اث اإلاٟؿغة للًٍٛى اإلاهىُت. -  الىٍٓغ

 آلازاع اإلاترجبت ٖلى الًٍٛى اإلاهىُت. -

( الاختراق الىفس ي:
ً
 زاهُا

 جمهُض. -

٠ الاخترا١  -  الىٟسخي.حٍٗغ

 بهظاعاث الاخترا١ الىٟسخي. -

 ؤٖغاى الاخترا١ الىٟسخي. -

اث الاخترا١ الىٟسخي. -  مؿخٍى

 الٟغ١ بحن الاخترا١ الىٟسخي وبٌٗ اإلاخٛحراث طاث الهلت. -

 ؤؾباب الاخترا١ الىٟسخي. -

 ٖال٢ت الًٍٛى باالخترا١ الىٟسخي. -

 َغ١ زٌٟ الاخترا١ الىٟسخي. -

اث والىماطط اإلاٟؿغة لال  -  خترا١ الىٟسخي. الىٍٓغ

( الاطؼساباث الظُىىطىماجُت:
ً
 زالثا

 جمهُض. -

٠ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت. -  حٍٗغ

 الٗىامل وألاؾباب اإلااصًت لئلنابت بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت. -

 زهاثو الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت. -

 جهي٠ُ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت. -

 ؾىماجُت.ٖال٢ت الًٍٛى بااليُغاباث الؿ٩ُى  -

اث ا - .إلاٟؿغة لاليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُتالىٍٓغ
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 جمهُد:

جمشل الًٍٛى التي ًخٗغى لها ؤلاوؿان ْاَغة ظضًغة باالَخمام والضعاؾت والبدض، وطل٪ بالىٓغ لآلزاع      

اث ؤصاءٍ  الىٟؿُت والجؿضًت الىزُمت اإلاترجبت ٖنها، والتي جازغ في مسخل٠ ظىاهب خُاة ؤلاوؿان ومؿخًى

اإلاهخمحن في َظا املجا٫ و٧ىن  واؾخ٣غاٍع الىٟسخي. ولظل٪ ؤنبدذ الًٍٛى الىٟؿُت مىيٕى بدض للٗضًض مً

الخُاة جخٛحر، ومً مىُل٤ بصعا٥ َبُٗت الٗهغ الخالي الظي ًدؿم بال٣ل٤ والهغإ ؤنبذ ؤلاوؿان ٌِٗل َظٍ 

، وم٩ان الٗمل. اث في ألاؾغة واإلاضعؾت والكإع  الًَٛى

ا، ومً َظا اإلاىُ      م مً حٗضص مهاصع الًٍٛى الىٟؿُت، ٞةن الٗمل ًٓل ؤَم مهاصَع ل٤ البض مً وبٚغ

الخضًض ًٖ الًِٛ الىٟسخي الظي ٌٗخبر ٦م٣ضمت ؤؾاؾُت لٟهم الًٍٛى اإلاهىُت ؤو الًٍٛى في م٩ان الٗمل، 

ا مً الًٍٛى ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت، ؤو ز٣اُٞت، ؤو ؤ٧اصًمُت، ؤو مهىُت جترجب ٖنها هٟـ  ؤو ٚحَر

 ضًت مخ٩املت.اإلاٗاهاة الىٟؿُت باٖخباع ؤلاوؿان وخضة هٟؿُت اظخماُٖت ظؿ

، ٞةهىا هخدضر ًٖ ٢ًُت الػمذ ؤلاوؿان في خُاجه مىظ ػمً، خُض وظض لُٗمل،       ىضما هخدضر ًٖ الًٍٛى ٖو

ؾىعة البلض{.و٢ض جغجب  4ومً الٗمل جهضع اإلاك٣ت والٗىاء خُض ٢ا٫ حٗالى ))ل٣ض زل٣ىا ؤلاوؿان في ٦بض(( }آلاًت 

املخاَغ والخدضًاث التي ًترجب ٖليها حٗاؾخه وجغا٦م اإلاك٨الث  ٖلى َظا الك٣اء وال٨َض حٗغى ؤلاوؿان للٗضًض مً

ٖلُه مً ٧ل نىب، ما ؤصي بلى اػصًاص الًٍٛى ٖلُه، ٦ما ظٗل اإلاهىُىن ًدخاعون بىي٘ ون٠ ص٤ُ٢ إلاٗجى 

 (.39: م2006الًِٛ )ال٣بِـ، 

( الظؼىغ اإلاهىُت:
ً
 أوال

ف الظؼىغ اإلاهىُت:  حعٍس

٠ ؤن "مهُلر الًٍٛى قاج٘ في الخضًض الُىمي بحن ألاٞغاص ٣ًLazarus (1966ى٫ الػاعوػ       ( ٦ما وعص في ؾٍى

اث الاظخماُٖت والخٗلُمُت، وهي ٧لمت مكخ٣ت مً الالجُيُت،  مً مسخل٠ الخسههاث الٗلمُت واإلاهىُت واإلاؿخًى

ؤما في جهاًت ال٣غن وقإ اؾخسضامها بك٩ل ٦بحر في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ بمٗجي اإلاك٣ت والكضة واملخىت ؤو ألاسخى. 

 Basowitzالشامً ٖكغ ٣ٞض اؾخسضمذ بمٗجي ال٣ىة والًِٛ، وؤلاظهاص، و٢ض ْهغ اإلاهُلر ألو٫ مغة ٖلى ًض 

٠، 1944وػمالٍئ ٖام )  (.11: 2009(، زم بضؤ ًىدكغ ؤزىاء الخغب الٗاإلاُت الشاهُت وما بٗضَا")ؾٍى

قإ اؾخسضامه في ٖلم الىٟـ والُب الىٟسخي جمذ وفي َظا الهضص  ٣ًى٫ ؤبىصلى بن "مهُلر الًٍٛى الظي     

ظا اإلاٟهىم  اثُت خُىما ٧ان ٌكحر بلى )ؤلاظهاص، والًِٛ، والٗبء(، َو اؾخٗاعجه مً الضعاؾاث الهىضؾُت والٟحًز

٦ٛحٍر مً اإلاٟاَُم اؾخٗاٍع ٖلم الىٟـ مً الٗلىم ألازغي، ٖىضما اهٟهل ٖلم الىٟـ ًٖ الٟلؿٟت وازبذ 

الٗلىم اإلاهمت في ٖهغها الخالي، وظغي اؾخسضامه في الصخت الىٟؿُت والُب الىٟسخي ٖلى اؾخ٣اللُخه ٦ٗلم مً 

( ٖىضما صعؽ ؤزغ الخٛحراث الجؿضًت والاهٟٗالُت ٚحر الؿاعة 1956الُبِب ال٨ىضي في الٗام  )  Selyeًض  ؾُلي 

 (.173: 2009الىاججت ًٖ الًِٛ وؤلاخباٍ وؤلاظهاص ")ؤبىصلى، 
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اصة اإلاخُلباث ٦ما اؾخسضم مهُ      لر الًٍٛى للخٗبحر ًٖ اإلاٗاهاة وال٤ًُ وؤلاظهاص الظي ًدضر هدُجت لٍؼ

 ما ًاصي بلى الكٗىع باإلخباٍ 
ً
 ؤو هٟؿُا

ً
اء بها ماصًا اإلاٟغويت ٖلى ألاٞغاص بلى الخض الظي ٌعجؼون ُٞه ًٖ الٞى

لى ؤن الخُاة بضون يٍٛى والالمباالة، وم٘ طل٪ هجض البٌٗ آلازغ ًىٓغ بلى الًٍٛى ٖلى ؤجها عمؼ للخُاة ، ٖو

 (.1989حٗجي اإلاىث ألن طل٪ ٌٗجي ه٣و ٞٗالُت الٟغص و٢هىع ٦ٟاءجه )مىهىع؛ والبُالوي، 

 للٟغوٕ       
ً
٠ مدضص للًٍٛى وطل٪ لخىٕى اؾخسضام َظا اإلاٟهىم جبٗا ومً َىا هجض ؤهه مً الهٗب وظىص حٍٗغ

ٟاث   للًٍٛى والًٍٛى اإلاهىُت. الٗلمُت املخخلٟت وؾىٗغى في َظا الٟهل بٌٗ الخٍٗغ

ت ؤن الًِٛ في اللٛت ٌٗجي 160: 1979خُض ٖٝغ )ٖبض الخال٤،       ( "مهُلر الًٍٛى مً الىاخُت اللٍٛى

اء". ظا مؿخٗاع مً الٟحًز كحر بلى بظهاص ؤو يِٛ ؤو ٢ىة جماعؽ يُٛها ٖلى ألاظؿام َو  اإلاك٣ت وؤلاوٗهاب، َو

٠ معجم املخُِ: جًاُٚىا،        (.1349: 1870جؼاخمىا)البؿخاوي، ؤما في حٍٗغ

ت ٖلم الىٟـ الًٍٛى "بإجها الهٗىباث اإلاخٗضصة التي ال ٌؿخُُ٘ الٟغص مىاظهتها، وال       بِىما حٗٝغ مىؾٖى

ت ٖلم الىٟـ،   (.1029: 1999ًمل٪ الىؾاثل إلاىاظهت َظٍ اإلاكا٧ل" )مىؾٖى

ٝغ الضلُل الدصخُصخي وؤلاخهاجي الغاب٘ الظي ؤنضعجه الغا      ٨ُت لؤلَباء الىٟؿُحن )ٖو ( في 1994بُت ألامٍغ

 هي ٖال٢ت 
ً
ايُغاب الًٍٛى الخاص بإجها "همِ الاؾخجابت الؿ٩ُىلىظُت التي جدضر في اإلاىا٠٢ الهٗبت وؤًًا

 (.46: 2013بحن الٟغص والبِئت التي ًضع٦ها الٟغص ٖلى ؤجها منه٨ت إلم٩اهُاجه ؤو مهضصة لؿالمخه " ه٣ال ًٖ)حُٗلب، 

، "بإجها خالت مً ؤلاظهاص الجؿمي والىٟسخي التي جل٣ي ٖلى الٟغص بمُالب وؤٖباء ٖلُه ؤن وحٗٝغ       الًٍٛى

 ")الصخو، 
ً
ال  ؤو ٍَى

ً
، و٢ض ٩ًىن ٢هحرا

ً
 ؤو زاعظُا

ً
 (.1992ًخىا٤ٞ مٗها، و٢ض ٩ًىن الًِٛ صازلُا

 

ىُٓمُت، ؤو طاث ٖال٢ت ؤما ال٣بِـ ُٞٗٝغ الًِٛ بإهه "عصة الٟٗل لٗامل ؤو ٖىامل اظخماُٖت )بُئُت(، ج    

بُبُٗت الٟغص حؿبب ٢ىة ؾ٩ُىلىظُت ؤو ماصًت ٖلى الٟغص، جسل٤ خالت مً ٖضم الخىاػن ججبر الٟغص ٖلى الخغوط 

ه بإهه ٖملُت جغا٦مُت لجمُ٘ اإلاخُلباث الخُاجُت اإلاٟترى ال٣ُام بها ")ال٣بِـ،  مً الىي٘ الُبُعي، ٦ما ٌٗٞغ

2006 :39.) 

ًٍٛى بإجها "بصعا٥ الٟغص لٗضم ٢ضعجه ٖلى بخضار اؾخجابت مىاؾبت إلاُلب ؤو مهمت، بِىما ٌٗٝغ ؤمُمً ال     

هاخب َظا ؤلاصعا٥ اهٟٗاالث ؾلبُت ٧الًٛب وال٣ل٤ والا٦خئاب، وحٛحراث ٞؿُىلىظُت ج٩ىن عص ٞٗل للًٍٛى  ٍو

 (.186: 2009التي ًخٗغى لها الٟغص ")ؤمُمً، 

ان الًٍٛى بإجه      بضهللا ُٞٗٞغ  ؤما ٖؿ٨غ؛ ٖو
ً
ا "جل٪ الٓغوٝ التي جدُِ بالٗاملحن، والتي حؿبب قٗىعا

بال٤ًُ، والخىجغ ألامغ الظي مً قإهه بخضار جإزحر ؾلبي ٖليهم، ؤبغػٍ الاخترا١ الىٟسخي الظي ًخمشل في الدكائم، 

بضهللا،  ٣ضان ال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع")ٖؿ٨غ؛ ٖو  (.131: 1988والالمباالة، و٢لت الضاُٞٗت ٞو

)مىهىع       ٗٝغ ( الًٍٛى اإلاهىُت ٦ما وعص في الىٗاؽ بإجها "خالت مً الخىجغ الاهٟٗالي جيكإ 7: 1989؛ والبُالوي، َو

مً ألاخضار واإلاىا٠٢ التي جدضر نضٞت في خُاة الٟغص، وحٗجي الًٍٛى جل٪ الٓغوٝ اإلاغجبُت بالًِٛ والخىجغ 



04 
 

 مً بٖاصة
ً
ا الخىا٤ٞ ٖىض الٟغص، وما ًيخج ًٖ طل٪ مً  والكضة الىاججت ًٖ اإلاخُلباث ؤو الخٛحراث التي حؿخلؼم هٖى

 (.30: 2008آزاع ظؿمُت وهٟؿُت ")الىٗاؽ، 

ٗٝغ الىٗاؽ الًٍٛى اإلاهىُت بإجها "جل٪ الخاالث التي ججم٘ بحن ال٣ل٤ والخىجغ والاعجبا٥ التي جىاظه الٟغص       َو

ص في ٖمله باالججاٍ الؿلبي، ما ًاصي الٗامل في مىا٠٢ خُاجه الٗلمُت، والتي ججٗل الٗامل ًىدٝغ ًٖ ألاصاء اإلاٗخا

به بلى ٖضم الخىا٤ٞ بحن ٢ضعاجه وبم٩اهِخه ٦ٗامل وبحن َبُٗت ٖمله م٣اعهت باإلم٩اهُاث اإلاخاخت له ")الىٗاؽ، 

2008 :32.) 

ت الخٛحراث الٟؿُىلىظُت والجؿمُت والىٟؿُت التي ٌٗاهيها       ؤما ٖبضالٗا٫ ُٞٗٝغ الًٍٛى اإلاهىُت بإجها "مجمٖى

٠ الٗ ت مً اإلاشحراث اإلاازغة ٖلُه في بِئت الٗمل، والتي لم ٌٗض الٗامل ؤو اإلاْى ٠ ٦غص ٞٗل ملجمٖى امل ؤو اإلاْى

اء بمخُلباتها ")ٖبضالٗا٫،   ٖلى جدملها ؤو الٞى
ً
 (. ٢2002اصعا

ٟاث الؿاب٣ت ؤن الًٍٛى اإلاهىُت هي اإلاىا٠٢ وألاخضار الًاُٚت التي جدؿبب في ال٤ًُ      خطر مً الخٍٗغ  ٍو

ضم الاعجُاح والاعجبا٥، والخٛحراث الٟؿُىلىظُت، ما ًاصي بلى ٖضم جىا٤ٞ الٟغص م٘ هٟؿه والبِئت املخُُت به.  ٖو

ٟهم للًٍٛى اإلاهىُت والتي جغي ؤجهما        ٠ ٖبضالٗا٫ في حٍٗغ بضهللا وحٍٗغ ٠ ٖؿ٨غ؛ ٖو وجخ٤ٟ الباخشت م٘ حٍٗغ

 مىاؾبحن  إلاىيٕى البدض الخالي.

 ت:أهىاع الظؼىغ اإلاهىُ

ا،      ٣ا آلزاَع جخٗضص اإلاٗاًحر التي ًم٨ً اؾخسضامها في جهي٠ُ الًٍٛى اإلاهىُت؛ ٞبٌٗ الباخشحن ٢ؿمها ٞو

ُما ًلي جىيُذ لظل٪ ٦ما  ا، ٞو  إلاهاصَع
ً
٣ا  للٟترة الؼمىُت التي ٌؿخٛغ٢ها، وبًٗهم ٢ؿمها ٞو

ً
٣ا وبًٗهم ٢ؿمها ٞو

ى٫:  ٢ؿمها زلٟاث والٚؼ

ا:أ( جصيُف الظؼىغ اإلاهىُت خظب آزا  َز

 وجى٣ؿم بلى يٍٛى بًجابُت ويٍٛى ؾلبُت.     

 ( الظؼىغ ؤلاًجابُت:0

وهي مُٟضة للٟغص واإلاىٓمت التي ٌٗمل بها وجدؿم بإجها مٗخضلت، بط ؤجها حٗمل ٦ضاٞ٘ للخٗلم، وابخ٩اع ؤهماٍ      

ى٫،   ".64: 2003ؾلى٦ُت إلاىاظهت الخدضًاث الًاُٚت والٗمل ٖلى الخ٠ُ٨ مٗه "زلُٟاث؛ الٚؼ

٣ى٫ "ٞلُه؛ ٖبضاملجُض،        " ؤ الًٍٛى ؤلاًجابُت جشحر الخاٞؼ للىجاح وؤلاهجاػ، وحُٗي الٟغص ال٣ضعة ٖلى 2005ٍو

اصة الش٣ت بالىٟـ وؤلابضإ و٦ظل٪ الخ٨ٟحر والخٟائ٫  ؤلاهخاط، والكٗىع بالؿٗاصة والؿغوع، وحؿاٖض ٖلى ٍػ

خؿاؽ باإلاخٗت وال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ الاهٟٗاالث، باإلاؿخ٣بل، ٦ما جداٞٔ ٖلى التر٦حز في الٗمل، وجمىده ؤلا 

ت والضاُٞٗت إلجساط ٢غاعاث عقُضة، وبالىدُجت ٞهظٍ الًٍٛى جاصي بلى اعجٟإ مؿخىي ٞاٖلُت  وجؼوصٍ بالخٍُى

.
ً
 ألاصاء لضي الٗامل مً الىاخُت ال٨مُت وال٨ُُٟت مٗا
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 ( الظؼىغ الظلبُت:6

 وهي "الًٍٛى الًاعة اإلااطًت، طاث       
ً
الاو٩ٗاؾاث الؿلبُت ٖلى الٟغص واإلاىٓمت التي ٌٗمل بها، وهي جى٨ٗـ ؾلبا

ت  ٠، خُض جٓهغ لضًه ؤٖغى: الخىجغ، ال٣ل٤، الا٦خئاب، ؤلاخباٍ، ؾٖغ ٖلى الصخت الىٟؿُت والجؿضًت للمْى

غاى الجؿضًت: ٧اإلنابت بإمغاى  ال٣لب، ال٣غخت التهُج والاؾدشاعة، اإلاُل بلى الٗى٠ والٗضواهُت، باإلياٞت بلى ألٖا

ؿغ الهًم، مما  اإلاٗضًت، جهلب الكغاًحن، ونضإ، واعجٟإ يِٛ الضم والؿ٨غي، والدكىجاث الًٗلُت ٖو

ى٫،   (.2003ًاصي بلى ؾىء الخ٠ُ٨ واهسٟاى مؿخىي ؤلاهخاظُت ")زلُٟاث، الٚؼ

٤ هخاثج خضوثها:Selye) وط٦غ ؤبىصلى ج٣ؿُم ؾُلي )     حن ٞو  للًٍٛى بلى هٖى

 وهي التي جاصي بلى الكٗىع باإلاخٗت والٟغح واليكىة.الظازة:  الاهفعاالث(1

وهي جل٪ التي جيخج ٖنها بٌٗ اإلاٗاهاة وألالم وألاسخى، ؤي التي جمشل في مجملها زبراث وؤخضار  ألاخدار اإلافسػت:(2

 (.175: 2009ماإلات )ؤبىصلى، 

 ب( جصيُف الظؼىغ اإلاهىُت خظب اإلادة الصمىُت:

 للٟترة الؼمىُت التي حؿخٛغ٢ها ؤو الكضة الىاججت ٖنها ؤمشا٫ ظُجز ًمُل بٌٗ الٗلماء      
ً
بلى ج٣ؿُم الًٍٛى جبٗا

((Jains :ٕالظي ٢ؿمها بلى زالزت ؤهىا 

لت، هدُجت اإلاًا٣ًاث الهاصعة مً ؤشخام الظؼىغ البظُؼت (1 : وحؿخمغ مً زىاوي ٢لُلت بلى ؾاٖاث ٍَى

 جاٞهحن، ؤو ؤخضار ٢لُلت ألاَمُت.

ىب خىطؼتالظؼىغ اإلا( 2 اعة شخو ٚحر مٚغ : وحؿخمغ مً ؾاٖاث بلى ؤًام مشل: ٞترة الٗمل ؤلاياُٞت، ؤو ٍػ

 ُٞه.

ؼ ًٖ ٖاثلخه، الظؼىغ الؼدًدة (3 : وحؿخمغ ٖاصة مً ؤؾابُ٘ بلى ؤقهغ بل بلى ؾىىاث، مشل ُٚاب شخو ٍٖؼ

 (.2005الى٣ل مً الٗمل، الخى٠ُ٢ ًٖ الٗمل ه٣ال ًٖ)ٞلُه؛ ٖبضاملجُض، 

 بلى قضة خضوثها ٦ما ًلي:و٢ؿم ؤ     
ً
 خمض ٩ٖاقت الًٍٛى ٦ما وعص في ؤبىصلى جبٗا

: ؤي طاث الكضة الٗالُت مشل الهضماث الجيؿُت في الُٟىلت ؤو ٣ٞضان ؤخض الىالضًً و٦ظل٪ ٣ٞضان الخادة(1

 الٗمل ؤو اإلاا٫ بك٩ل مٟاجئ.

لت ألامد(2 ل الصخهُت الُمىخت في جد٤ُ٣ : وجدضر ٖىضما جخجم٘ الكضة وجترا٦م ٖلى مضي ألاًام مشل ٞكػٍى

باتها بؿبب ال٣هىع في ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ طل٪.  ٚع

 لخاظاجه الخانت مشل الجزإ اإلاؿخمغ والهغإ الضاثم بحن الراجُت(3
ً
ىا ج٩ىن الكضة مازغة في ٞغص مٗحن هٓغا : َو

ً )ؤبىصلى،   (.176: 2009الٟغص وآلازٍغ
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ا:  ج( جصيُف الظؼىغ اإلاهىُت خظب مصادَز

ا، بلى زالزت ؤهىإ:اججهذ   إلاهاصَع
ً
٣ا ت ؤزغي مً الٗلماء لخهي٠ُ الًٍٛى اإلاهىُت ٞو  مجمٖى

: وهي التي ًخٗغى لها الٟغص صازل اإلاىٓمت زال٫ مماعؾخه إلاهامه الظؼىغ الىاججت عً البِئت اإلاادًت(1

ت ٢ض ج٩ىن هٟؿُت ؤو اظخماُٖت ؤو ج٣ىُت.  ومؿاولُاجه، وجخًمً مهاصع مخىٖى

 : وجٓهغ لضي ألاٞغاص الظًً ًخٗاملىن مٗا في مجاالث الٗمل.عً البِئت الاحخماعُت الظؼىغ الىاججت(2

: وحٗؼي للخهاثو الصخهُت اإلاىعوزت ؤو اإلا٨دؿبت "ٞلُه؛ الظؼىغ الىاججت عً الىظام الشخص ي للفسد(3

 ".2005ٖبضاملجُض، 

 مصادز الظؼىغ اإلاهىُت:

الىٗاؽ، ومً الهٗب وي٘ ٢اثمت عثِؿُت ألؾباب جخٗضص مهاصع وؤؾباب الًٍٛى اإلاهىُت ٦ما ٣ًى٫      

؛ ٞهي جسخل٠ بازخالٝ البِئت وألاٞغاص واإلاهً، باإلياٞت بلى ؤن ال٣ضعة والاؾخٗضاص لخدمل مشل َظٍ  الًٍٛى

 للًِٛ لصخو ما، ٢ض ال ٩ًىن ٦ظل٪ باليؿبت لصخو 
ً
الًٍٛى جسخل٠ مً ٞغص بلى آزغ، ٞما ٌٗض مهضعا

ض ال جدضر بالًغوعة هدُجت لؿبب واخض، وبهما ٢ض ٌكتر٥ في بخضاثها ؤؾباب آزغ، ٦ما ؤن الًٍٛى اإلاهىُت ٢

ٖضة، بًٗها هاب٘ مً شخهُت الٟغص، وبًٗها آلازغ هاب٘ مً بِئت الٗمل، ؤو جخ٩ىن هدُجت الخٟاٖل بحن الؿببحن 

 (.32: 2008)الىٗاؽ، 

ُت، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الباخشحن واإلاهخمحن وبالغظٕى بلى ألاصبُاث اإلاخٗل٣ت بخهي٠ُ مهاصع وؤؾباب الًٍٛى اإلاهى     

م٨ً  ا في صعاؾتهم لهظٍ الٓاَغة بلى الٗضًض مً الخ٣ؿُماث، ٍو بهظا اإلاىيٕى جىنلىا مً زال٫ اإلاىاهج التي اجبَٗى

ٗض الخهي٠ُ الظي ويٗه الىٗاؽ )  منها خؿب ما ًخ٤ٟ م٘ َبُٗت البدض الخالي. َو
ً
( ؤ٦ثر 2008ٖغى بًٗا

 نىٟها بلى:مالثمت لهظا البدض، خُض 

 ( مصادز الظؼىغ اإلاهىُت ذاث العالكت ببِئت العمل.0

٣هض بها ٧ل اإلاهاصع اإلاغجبُت بمدُِ الٗمل ؤو اإلاغجبِ بالٗمل هٟؿه، والتي ًخٗغى لها الٟغص وؾيخٗغى       ٍو

 ُٞما ًلي ؤَمها:

 أ( مصادز الظؼىغ اإلاهىُت ذاث العالكت ببِئت العمل:

 وجخًمً آلاحي:     

 ( عالكت اإلاىظف بمهىخه: 0

هبذ الخهى٫ ٖلى اإلاهىت اإلاىاؾبت التي       دؿ٘ الخسهو اإلانهي، ٍو اصة الخىؾ٘ والخ٣ضم ًؼصاص جىٕى اإلاهً ٍو م٘ ٍػ

٠ اإلاىاؾب في اإلا٩ان  جدىاؾب م٘ ٢ضعاث الٟغص وبم٩اهُاجه وجسههه ؤنٗب، خُض هجض مً الًغوعة وي٘ اإلاْى

ؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ طل٪ ٖم ملُت الخىظه اإلانهي، خُض اإلاىاؾب، َو لُخان ؤؾاؾِخان َما: ٖملُت الازخُاع اإلانهي، ٖو
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٠ الظي ًيخ٣ل مً  ً لٗملهم واهخ٣الهم بلى ٖمل ٚحٍر هدُجت ٞكلهم ُٞه. ٞاإلاْى ًيخج ًٖ جد٤ُ٣ طل٪ جغ٥ ال٨شحًر

٠ الظي  لم ًهاصٝ مهىت بلى ؤزغي في ؤو٢اث ٢هحرة والظي ٌعجؼ ًٖ الاؾخ٣غاع في مهىت مُٗىت، َى طل٪ اإلاْى

ما٫ مً قٗىع  الٗمل الظي ًىاؾبه مىظ البضاًت. ولٗلىا هضع٥ م٣ضاع ما ٌٗاهُه الٗامل بؿبب ٦ثرة الخى٣ل بحن ألٖا

ظٍ الًٍٛى  ا١ لؤلٖهاب. َو ٣ضٍ للش٣ت في الىٟـ ويُإ للى٢ذ والجهض وبَع غ والخُبت اإلااإلات ٞو بالُإؽ اإلاٍغ

ل ال  ما ًيخج ٖنها جدٍى
ً
ٗضوان الىاظم ٖما ًهاصٞه مً يٍٛى بلى ٖال٢اجه م٘ ػمالثه وم٘ اإلال٣اة ٖلى الٟغص ٚالبا

اصة الخىا٤ٞ م٘  اإلااؾؿت هٟؿها، وم٘ مً ًدخ٪ بهم بىظه ٖام، بل وم٘ هٟؿه ٦ظل٪، ٦ما ؤهه في خاظت صاثمت إٖل

ما٫ الجضًضة والٓغوٝ الجضًضة)زحري،   (.57: 1958البِئاث الجضًضة وألٖا

 ( عالكت اإلاىظف بىظام العمل:6

جمُل بٌٗ اإلااؾؿاث ٦بحرة الدجم بلى اؾخسضام الك٩ل البحرو٢غاَي اإلاخ٣ُض بلىاثذ وبظغاءاث عؾمُت،        

خباعاث  ُت ال جإزظ في الخؿبان الٖا واإلاٗخمض ٖلى هٓم بقغاٝ مدكضصة، واإلاغج٨ؼ ٖلى ؾُاؾاث عقُضة ومىيٖى

ت م٘ خاظا ٟحن في الخهٝغ بدٍغ بت اإلاْى خٗاعى طل٪ ٖاصة م٘ ٚع ل٣ى الصخهُت، ٍو تهم للىمى وجإ٦ُض الظاث، ٍو

ٟحن )ماَغ،   ٖلى اإلاْى
ً
ا  (.33: 2005طل٪ الخٗاعى يَٛى

ٗض هٓام الٗمل ؤخض مؿبباث الًِٛ اإلانهي ٦ما ٣ًى٫ بكغي )      ( اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ الٟغص الٗامل؛ ٞاإلاهً 1985َو

ى اؾخسضام ؤلاص  مً الًبِ َو
ً
ا  جخُلب هٖى

ً
اعة لل٣ىاٖض والًٍٛى جسخل٠ ُٞما بُنها، ٞبٌٗ اإلاهً مشال

للمداٞٓت ٖلى ٢ُم وؤَضاٝ اإلااؾؿت، والبٌٗ ٢ض ٌٗخمض ٖلى هٓام مٗحن ٧الخىاٞؼ ؤلاًجابُت في نىعة م٩اٞأث 

 في 
ً
 عثِؿُا

ً
للؿلى٥ ؤو خىاٞؼ ؾلبُت في نىعة ٣ٖىباث. ٦ما ؤن الخٛحر والخجضًض في هٓام الٗمل ٌٗض مهضعا

، وفي بخضار ايُغاباث هٟؿُت لضي الٗاملحن، ختى لى ٧ان َظا الخُٛحر هدى ألاًٞل مما ٢ض  الدؿبب في الًٍٛى

ضم ويىح ه٣ال ًٖ )الىٗاؽ،   (.36، ٨ً2008خىٟه مً ٚمىى ٖو

 ( عالكت اإلاىظف بالسؤطاء:3

جخمحز بٌٗ اإلااؾؿاث بىظىص ٩َُل مخضعط مً الؿلُت الغؾمُت؛ ٩ٞل عثِـ ًماعؽ هٟىطٍ وؾلُخه ٖلى        

سخل٠ اإلاغئوؾىن ف اصة ما ًُلب مً اإلاغئوؾحن الامخشا٫ لؿلُت مغئوؾُه. ٍو ي ٢بىلهم لىٟىط وؾلُت الغئؾاء، ٖو

ضم الاعجُاح للبٌٗ، ")ماَغ،  ى ما ًاصي بلى الكٗىع بالخىجغ ٖو (، وفي ْل َظٍ ال٣ُىص مً 32: 2005الغئؾاء َو

 مً مهاص
ً
 مً مهاصع الهغإ في بِئت الٗمل، وبالخالي حٗخبر مهضعا

ً
ع الًٍٛى في بِئت ٢بل الغئؾاء حٗجي مهضعا

 (.60: 2006الٗمل )ال٣بِـ، 

 ( عالكت اإلاىظف بصمالئه:4

بن َبُٗت الهغإ م٘ الؼمالء َبُٗت خخمُت جٟغيها الب٣اء لى٢ذ ؤَى٫ م٘ بًٗهم البٌٗ ؾىاء ٧ان طل٪ في      

ُٟ ُت، ولظا ٞةن بِئت الٗمل ؤوفي الىىاحي الاظخماُٖت ؤوفي اإلاىاؾباث الاظخماُٖت إلاً َم في هٟـ اإلا٩اهت الْى

لى ال٨ٗـ، ٞةن  الٗال٢اث الجُضة في بِئت الٗمل حؿاٖض بلى خض ٦بحر لخ٣لُل الًٍٛى اإلاغجبُت بالٗمل، ٖو

. و٧لما ٧اهذ الٗال٢اث ظُضة في بِئت الٗمل، ٞةجها   مً مهاصع الًٍٛى
ً
الٗال٢اث الؿِئت حٗض في طاتها مهضعا
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 مً الخ٩امل بُنهم في َظٍ البِئت، ؤما بط
ً
ا ت، ٞةجها جسل٤ بِئت ٚحر جسل٤ هٖى حر مخىاٍػ ا ٧اهذ َظٍ الٗال٢ت جىاٞؿُت ٚو

ً، و٢ض ًيكإ ًٖ َظٍ الخالٞاث ؤن بٌٗ  له لآلزٍغ ظا الهغإ م٘ الؼمالء ٢ض ٌُٗل ؤصاء الٗمل وجدٍى ت. َو ؾٍى

ُُٟت ال ٌٗتٝر بها الُٝغ آلازغ ؤو٢ض ال ًخ٣بلها، خُض ًٟترى بٌٗ  ؤو م٩اهت ْو
ً
 ألاٞغاص ًٟترى لىٟؿه مغ٦ؼا

ٟحن  ل، خُض ًداو٫ بٌٗ اإلاْى ت ؤو اإلاَا ً، بما بؿبب الٟغو١ الٗمٍغ ألاٞغاص ؤن لضحهم ؤًٞلُت ٖلى ػمالئهم آلازٍغ

ٟحن َظا الضوع،  ٤ لٗب صوع ما ٌؿمى )بضوع ٢ىي(، و٢ض ال ٣ًبل ٦شحر مً اإلاْى ٞغى ؾُُغتهم ٖلى ػمالئهم ًٖ ٍَغ

خ٣ا  في وكا الهغاٖاث بحن الؼمالء اٖل
ً
 -60: 2006صَم ؤجهم ًمل٩ىن هٟـ الهٟاث )ال٣بِـ، مما ٢ض ٩ًىن ؾببا

61.) 

، وؤن ال٣ُاصة        في بػالت الًٍٛى
ً
ٗاال  ٞو

ً
 مهما

ً
٣ى٫ الىٗاؽ في َظا الهضص: "بن ٖال٢ت الٟغص بؼمالثه، حٗض ٖامال ٍو

حؿاٖض الؿلُمت هي الىؾُلت ألاولى والٟٗالت في ؤخضار الخىاٚم بحن ػمالء الٗمل، ٦ما ًيبغي ٖلى اإلااؾؿت ؤن 

ألاٞغاص ٖلى الخىخض والكٗىع باالهخماء بلى وخضاث الٗمل التي ٌٗملىن بها لخد٤ُ٣ الخىا٤ٞ وعٞ٘ ٦ٟاءتهم إلاا ألزغ 

٠. ٦ما ؤن الاَخمام بةوكاء الىىاصي وحصجُ٘ اليكاٍ  الًٍٛى الؿلبي ٖلى الصخت الىٟؿُت والجؿمُت للمْى

يهُت، ٌؿاٖض ٖ اضخي وب٢امت الغخالث والخٟالث التٞر اصة الٍغ ٗمل ٖلى ٍػ ٠ وػمالثه َو لى جدؿحن الٗال٢اث بحن اإلاْى

 (.39: 2008جىا٣ٞهم")الىٗاؽ، 

 ( عالكت اإلاىظف بظسوف العمل:   5

 مً ؤؾباب وكىء      
ً
 مباقغا

ً
 ٖلى ألاٞغاص وؾببا

ً
ْغوٝ الٗمل هي البِئت اإلااصًت، خُض حٗخبر ؤ٦ثر الٗىامل جإزحرا

الت اإلاباوي والخغاعة والبروصة ؤو الخُٛحر اإلاٟاجئ ألو٢اث الٗمل، ؾىء الًٍٛى اإلاهىُت، ومً ؤمشلت طل٪: ؾىء خ

ُا٫ مما حؿبب بِء في  ٠ ؤو مٗضاث ٢ضًمت ٦شحرة ألٖا ألاظهؼة واإلاٗضاث ؤو اؾخسضام ج٣ىُت ؤٖلى مً ٢ضعاث اإلاْى

 (.44: 2006ؤلاهخاط)ال٣بِـ، 

ا٦ض طل٪ ماَغ في ٢ىله: بن ازخال٫ ْغوٝ الٗمل اإلااصًت مً        بياءة، وخغاعة، وعَىبت، ويىياء، وجغجِب ٍو

اصي َظا  غوٞه، ٍو ا مً الٓغوٝ ًم٨ً ؤن ًاصي بلى قٗىع الٟغص بٗضم مىاؾبت الٗمل ْو حَر م٩ان الٗمل، ٚو

اصة الكٗىع بالخىجغ والًٍٛى )ماَغ،   (.34: 2005بالُب٘ بلى ٍػ

 ( صساع الدوز:6

٠ بٗضة ؤصواع في و٢ذ       دضر بطا ٧ان َىا٥ حٗاعى بحن مخُلباث الضوع؛ ٌٗجي نغإ الضوع "٢ُام اإلاْى واخض، ٍو

ٞٗىضما ًخٗغى الٟغص إلاى٠٢ ًخُلب مىه مُالب مخٗاعيت، ٞةهه خُيئظ ٌٗاوي نغإ الضوع الظي ًخىلض ٖىضما 

 ،٠  (.2009ًجب ٖلى الٟغص ؤن ًاصي مخُلباث مخٗاعيت في آن واخض" )ؾٍى

 مً ٖضم ويىح ؤو حٗاعى ألاصواع والخى٢ٗاث واإلاهام والىاظباث و٦ظل٪ الازخهاناث      
ً
ٗض نغإ الضوع هاججا َو

ىا٥ ٖضة ؤؾباب لهغإ الضوع؛ ُٞلباث وجى٢ٗاث  والؿلُاث، والازخالٝ بحن ما َى مُلىب وما َى مخى٢٘. َو

٠( في ؤن ًلتزم  الغئؾاء املخخلٟحن إلاغئوؽ واخض ٢ض ج٩ىن مخٗاعيت، ولى ؤيُٟذ بلى بت اإلاغئوؽ )اإلاْى َظا ٚع

، ومنها ٖضم وظىص بُا٢ت 
ً
بمٗاًحر الجماٖت، وعٚبخه في جد٤ُ٣ َمىخاجه الصخهُت، ألامغ الظي ًؼصاص ح٣ُٗضا
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ضم وظىص حٗلُماث وجىظيهاث ٖمل مدضصة، وفي َظٍ الخالت ٌكٗغ قاٚل  ُُٟت ؾلُمت وص٣ُ٢ت، ٖو ون٠ ْو

ُٟت بىظىص خالت مً الهغإ ؤو   ألصاء الْى
ً
الازخالٝ بحن ما ٌكٗغ ؤهه ًجب ؤن ًاصًه، وبحن ما َى مخب٘ ٞٗلُا

 الٗمل.

 ( ػمىض الدوز:7

      ً ىضعط َظا بلى ٖضم جإ٦ض الٟغص مً جى٢ٗاث آلازٍغ ٗجي "ٖضم جإ٦ض الٟغص مً ق٩ل وازخهاناث ٖمله، ٍو َو

اصي َظا ألامغ  اث الىاظب ؤن ٌؿل٨ها، ٍو بلى قٗىع الٟغص بٗضم ؾُُغجه ٖلى ٖىه ُٞما ًجب ؤن ًاصًه ؤو الخهٞغ

ض مً قٗىعٍ بالًِٛ، ")ماَغ،   (.33: 2005ٖمله ما ًٍؼ

ا في الى٢ذ اإلاخاح ألن َظٍ اإلاهام جخُلب       وبٗباعة ؤزغي ٌٗجي ٚمىى الضوع "٢ُام الٟغص بمهام ال ٌؿخُُ٘ بهجاَػ

اصة ٦بحرة في ٖبء الٗ اث ٖالُت مً مهاعة ٖالُت ال ًمل٨ها الٟغص؛ ٞالٟغص الظي ًخدمل ٍػ إة مؿخًى مل ٣ً٘ جدذ َو

ى ٦م الٗمل الُىمي  ان مً ٖبء الٗمل، الىٕى ألاو٫: الٗبء ال٨مي َو ىا٥ هٖى الًٍٛى الىٟؿُت واإلاهىُت. َو

اصة ؤو الى٣هان، ؤما الشاوي ٞهى الىىعي ٌٗجي نٗىبت الٗمل ومؿخىي ح٣ُٗضٍ ")الكامان،   (.2005ؾىاء الٍؼ

 ػاكت اإلاىظف:( جصاًد العبء الىظُفي أهثر مً 8

ما٫ الهٗبت        خطر َظا ٖىض مماعؾت بٌٗ ألٖا ٠ ٖىضما ٩ًىن ؤ٦ثر مً َا٢خه، ٍو  ٖلى اإلاْى
ً
"ٌٗخبر الٗمل ٖبئا

٠ الى٢ذ ال٩افي لل٣ُام بهظا الٗمل، ول٣ض صلذ ال٨شحر مً   م٘ ٖضم بُٖاء اإلاْى
ً
 ٦بحرا

ً
 ظؿمُا

ً
والتي جخُلب ظهضا

٠ مً ظاهب ونٗىبت الٗمل  ؤلاخهاثُاث والضعاؾاث ٖلى ؤن َىا٥ ٖال٢ت بحن اٖخال٫ الصخت ال٣ٗلُت للمْى

 ؤ٦ثر 
ً
حن واإلاضعاء الظًً جخُلب ؤٖمالهم ٢ًاء و٢خا و٢هغ الى٢ذ املخهو إلهجاٍػ مً ظاهب آزغ، ٦ما ؤن اإلاكٞغ

 في بِئت الٗمل زانت ٖىض مماعؾت الاجهاالث الهاجُٟت والاظخماُٖت وم٣ابلت الٗمالء والجمهىع ٩ًىهىن ؤ٦ثر ٖغيت

 (.43: 2006لًٍٛى الٗمل" )ال٣بِـ، 

 ( الخؼىز والخلدم اإلانهي:9

ُٟي ؤخض مهاصع الًِٛ ٖلى ألاٞغاص الٗاملحن، مشل الاٞخ٣اع بلى       حٗض ٖىامل الخُىع اإلانهي ؤو اإلاؿخ٣بل الْى

بضهللا،  ىاث٤ الُمىح، والك٪ في اإلاؿخ٣بل اإلانهي )ٖؿ٨غ؛ ٖو ٣ى٫ 1988ٞغم التر٢ُت في الٗمل، ٖو الهباٙ: (، ٍو

ُاب ٞغم الخُىع  "بن بٌٗ اإلاهً ججٗل ؤٞغاصَا ٌكٗغون بداظتهم لبٌٗ اإلاهاعاث الالػمت ألصاء اإلاهىت، ٚو

ضم الخماؽ في  ظا الخغمان مً الخُىع ٢ض ًاصي بلى اإلالل ٖو  لل٣ل٤ وال٤ًُ والخىجغ، َو
ً
ب ٌٗض ؾببا والخضٍع

ُْٟي والبدض ًٖ ٖمل في ماؾؿاث ؤزغي ج٣ضع ؤلاهجاػ، وي٠ٗ الىالء الظي بضوعٍ ًاصي بلى خضور الدؿغب الى 

ُٟي ه٣ال ًٖ ")الىٗاؽ،  م باألمً الْى  (.45 -44: 2008ظهىصَم وحكَٗغ

 ( الهُيل واإلاىار الخىظُمي: 01

ضم       ٌٗض اله٩ُل واإلاىار الخىُٓمي ٦ما ٣ًى٫ الىٗاؽ "ؤخض مهاصع يِٛ الٗمل؛ خُض بن جمغ٦ؼ الؿلُت ٖو

ًها بك٩ل مالثم ووظىص صعظت ٖالُت مً الغؾمُت، ووظىص بظغاءاث و٢ىاٖض وحٗلُماث م٨خىبت مبالٜ ٞيها  جٍٟى



21 
 

ت واؾخ٣ال٫ الٟغص ومً ز  لخٍغ
ً
ُتها، ٢ض ًغا٣ٞه تهضًضا ها ٖلى هٟؿِخه وجاصي بلى والالتزام بدٞغ م جازغ بمجمٖى

 :(.2008قٗىعٍ بالًِٛ اإلانهي")الىٗاؽ، 

٠، و٢ض        ا ٖلى اإلاْى لى مضي جإزحَر "خُض حكحر ٦شحر مً الضعاؾاث ٖلى ؤَمُت الاؾخ٣اللُت في بِئت الٗمل ٖو

٠ مً اؾخ٣اللُت وبحن م٣اًِـ اٖخباع  الظاث، و٧لما ٧اهذ وظض ؤن َىا٥ ٖال٢ت مًُغصة بحن ما ًخمخ٘ به اإلاْى

مماعؾت الاؾخ٣اللُت في بِئت الٗمل ؤ٦ثر، ٧لما ٧اهذ اٖخباعاث الظاث ؤٖلى، وحٗخبر ٖضم الاؾخ٣اللُت ؤَم اإلاهاصع 

حن مغا٢بت ص٣ُ٢ت وناعمت  ٟحن في بِئت الٗمل ٩ًىهىن جدذ مغا٢بت اإلاكٞغ اإلاؿببت لًٍٛى الٗمل، هٓغا ألن اإلاْى

٠ ؤي بخؿاؽ باالؾخ٣ال  مً الخىُٓم بؿبب ٖضم مكاع٦خه في بهخاظُت مما ٣ًٟض اإلاْى
ً
لُت وؤهه لِـ ظؼءا

 (.43: 2006ؤ٦بر")ال٣بِـ، 

 ب(اإلاصادز الشخصُت للظؼىغ اإلاهىُت:

ٖىض الخضًض ًٖ مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت ال ًم٨ً ؤن هخدضر ٖنها بمٗؼ٫ ًٖ ٞهم شخهُت الٟغص وعصوص      

٧ان في بِئت الٗمل ؤو زاعظها، و٢ض ج٩ىن التر٦ُبت الخانت بالٟغص ؤٞٗاله ججاٍ ٧ل اإلاخٛحراث التي جمغ ٖلُه، ؾىاء 

٣ت للمازغاث   للًٍٛى اإلاهىُت، وبما ؤن ألاٞغاص لهم شخهُاتهم الخانت ٞإجهم ال ٌؿخجُبىن بىٟـ الٍُغ
ً
مهضعا

ُما ًلي ٖغى مىظؼ ألَم َظٍ  اإلاهاصع:  واإلاىا٠٢ الًاُٚت، ٞو
 

 ( مفهىم الراث:0

ً، لظا جؼصاص ٣ًهض بمٟهىم الظاث       "بصعا٦ىا الصخصخي لظواجىا والتي ٢ض ال جىُب٤ م٘ الىٓغة مً ٢بل آلازٍغ

 
ً
 مخٟى٢ا

ً
ٟا هبذ مْى ً إلاهاعجه ل٩ي ًشحر بعجابهم ٍو خباع وج٣ضًغ آلازٍغ خاظت ؤلاوؿان لخىمُت قٗىعٍ بالش٣ت والٖا

 (. 52: 2006")ال٣بِـ، 

غي الخؼامي )       ن "ال٨شحر مما هخٗغى له مً يٍٛى شخهُت ٢ض ًغظ٘ ( ؤ2008( ٦ما وعص في الىٗاؽ )1998ٍو

بلى َبُٗت بصعا٥ الٟغص لظاجه. ٞالهىعة ال٩لُت التي ًدملها الٟغص ًٖ هٟؿه حؿاٖضٍ ٖلى الخٛلب ٖلى اإلاىا٠٢ التي 

ؿخمغ مٗه مضي الخُاة، وم٘ وظىص  ً مً الؿىىاث ألاولى في خُاة الٟغص َو ظا اإلاٟهىم ًبضؤ في الخ٩ٍى ًخٗغى لها، َو

اثو١ بحن ألاٞغاص في ٧ل اإلاىا٠٢، وعصوص الٟٗل والخٟاٖل الاظخماعي جبرػ ٞغ  مسخلٟت مً بصعا٥ الظاث  مؿخٍى

جخٟاوث مً الضعظت الٗالُت الؿلبُت بلى الضعظت الٗالُت ؤلاًجابُت، خُض بن مٟهىم بصعا٥ الظاث بهىعة بًجابُت 

 ٖلى صعظت الش٣ت بالىٟـ، وال٣ُمت الظاجُت، والكٗىع 
ً
ا مً الؿماث اإلاهمت التي جغجبِ  ٌٗض ماقغا حَر باألمً ٚو

ت ")الىٗاؽ،   وحك٩ل الىىاة ألاؾاؾُت للصخهُت ال٣ٍى
ً
 (.47: 2008بالصخهُت الىاضجت ؾلى٦ُا

٣ى٫ ٖؿ٨غ)      ( في َظا الهضص: "بن مٟهىم الظاث لضي الٟغص َى الظي ًدضص ؾلى٦ه، لهظا ٢ض ٩ًىن 2000ٍو

غي بغو٦ؼ )ؾبب الًٍٛى َى قٗىع الٟغص بالعجؼ مً  ( Brokisبخضار الخىا٤ٞ م٘ مخٛحراث البِئت مً خىله. ٍو

 
ً
 م٘ ألاخضار الخاعظُت، وؤ٦ثر جإزحرا

ً
٦ما وعص في الىٗاؽ ؤن ألاٞغاص طوي مٟهىم الظاث اإلاىسٌٟ َم ؤ٦ثر ججاوبا

 (. 47: 2008بالٗاثض الغاظ٘ الؿلبي لؿلى٦هم "ه٣ال ًٖ )الىٗاؽ، 
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ىضر الىاثلي ؤن اإلا٣اعهت       ً التي ًد٨م مً زاللها ٖلى طاجه ُٞما بطا ٧ان ٍو التي ٣ٌٗضَا الٟغص بِىه وبحن آلازٍغ

ؤًٞل منهم مً خُض ألاصاء، ومىاظهت اإلاك٨الث ؤو ؤ٢ل منهم، وما ًيخج ًٖ َظٍ اإلا٣اعهت مً اجهُاع ٌؿبب يٍٛى 

 (.32: 1998لىاثلي، خاصة لضي الٟغص، ؤي بمٗجي ؤزاع ؾلبُت ؤو بًجابُت في بىاء الظاث والش٣ت في الىٟـ)ا

 ( همؽ وطلىن الشخصُت )أ(، و)ب(: 6

ضمان وعػهمان       ما Friedman and Rosenman)( )1974ٌٗىص اؾخسضام َظا اإلاهُلر بلى الباخشحن ٍٞغ ( َو

 منهما ٖلى 
ً
َبِبان مخسههان في ؤمغاى ال٣لب. و٢ض الخٔ الباخشان ؤن َىا٥ همُحن للصخهُت ًسخل٠ ٦ال

ُت )ؤ( ٦ما ؤ٦ض الُبِبان ًلخٔ ؤن ناخبه ؤ٦ثر ٖغيت لئلنابت باألمغاى ال٣لبُت وبسانت ألازغ، ٞىمِ الصخه

خمحز ناخب َظٍ الصخهُت بالُمىح وؤلا٢ضام  ألاٞغاص الظًً ًخمخٗىن بصخت ظُضة ٖلى وظه الٗمىم، ٍو

ى ٩ًاٞذ إلهجاػ ؤ٦بر ٖض ً الاؾخعجا٫ بدىُٟظ ؤمٍغ َو ُلب مً آلازٍغ خدضر باهٟٗا٫ ٍو ص مً اإلاهام في والجغؤة، ٍو

، ٞةهه ُٚىع  م مً ص٢خه وبهجاٍػ ما٫، وبالٚغ  باإلاىاُٖض اإلا٣غعة إلهجاػ ألٖا
ً
 صاثما

ً
ؤ٢ل و٢ذ مم٨ً، وهجضٍ مكٛىال

٨ٍغ الاهخٓاع ٦ما ؤهه في نغإ مؿخمغ م٘ ألاٞغاص وألاخضار وألاقُاء، ٦ما ٌٗاوي ؤصخاب َظا الىمِ مً  ٍو

م ما جخه٠ به ؤٖمالهم مً مؿاولُاث ؛ بمٗجي ؤن َاالء ألاٞغاص ال ًىٓغون بلى ؤٖمالهم ؤجها مهضع الًٍٛى ٚع

 يِٛ لهم.

ؤما ُٞما ًخٗل٤ بىمِ الصخهُت )ب(، ٞةن اخخماالث بنابتهم باألمغاى ال٣لبُت ٢لُلت، ٦ما ؤجهم ال ًخهٟىن      

بالخىاٞـ والضاُٞٗت باألصاء، بل بجهم ًم٨ً ؤن ٩ًىهىا ٦ظل٪، والازخالٝ ألاؾاسخي بحن الىمُحن في ؤن همِ 

ٌٗمض بلى ب٣ًإ مىخٓم، ول٣ض خاو٫ الصخهُت )ؤ( شخهُت حؿاب٤ الؼمً، في خحن ؤن همِ الصخهُت )ب( 

 )لىزاوـ( ؤن ًٟغ١ بحن همُي الصخهُت )ؤ( و)ب( مً زال٫ ونٟه لؿلى٥ ٧ل منهما ٦ما َى مىضر بالك٩ل آلاحي:

 

 (1الك٩ل ع٢م )

 الٟغ١ بحن همُي الصخهُت )ؤ( و)ب(
 

 همؽ الشخصُت )ب( همؽ الشخصُت )أ(

-.
ً
 مظخعجل دائما

 ًمش ي بظسعت. -

 ًأول بظسعت. -

 ػحر صبىز بظبب طُاع الىكذ. -

 ٌعمل ػِئحن في آن واخد. -

 ال ٌظخمخع بىكذ الفساغ. -

 مؼؼٌى باألزكام.

 ًلِع الىجاح بالىمُت. -

 ػدًد وعىُف. -

 مىافع. -

 أهه جدذ طؼؽ الىكذ. -
ً
 ٌؼعس دائما

- .
ً
 لِع في عجلت مً أمٍس دائما

 مخأن في مؼِخه. -

 ٌظخمخع بىكخه دون ئخظاض بالرهب. -

 على طُاع صبى  -
ً
ز وال ًإهب هفظه هثحرا

 الىكذ.

لِظذ لدًه مىاعُد نهائُت إلهجاش  -

 ألاعماٌ.

ًلعب مً أحل اإلاخعت ولِع مً أحل  -

 الىظب

 ذو أطلىب لؼُف في الخُاة. -

 ال يهخم بالىكذ. -

 (53 -52: 2006)ال٣بِـ، 



22 
 

 ( مسهص الخدىم:3

اجه ؤو       ٌٗٝغ مغ٦ؼ الخد٨م بإهه اٖخ٣اص الٟغص بإن ٧ل ما ًدضر له مً ؤخضار في خُاجه بهما هي مد٩ىمت بخهٞغ

ؤجها زايٗت لٗىامل زاعظت ًٖ بعاصجه مشل الخٔ والهضٞت، ؤو ما بلى طل٪ مً ؤٖظاع، وألاٞغاص الظًً حؿُُغ 

زاعط ًٖ بعاصتهم هدُجت لٗىامل زاعظُت ال ٖليهم ٖاصة الخد٨م الخاعجي بهما ٌٗخ٣ضون ؤن ما ًخٗغيىن له 

، ؤي ؤجهم ٌٗاهىن مً الًٍٛى ؤ٦ثر مً ألاٞغاص الظًً حؿُُغ   للًٍٛى
ً
ٌؿخُُٗىن الخد٨م ٞيها، ٞهم ؤ٢ل جدمال

 ٖليهم ٖاصة الخد٨م الضازلي الظًً ٌٗخ٣ضون ؤجهم ٌؿخُُٗىن الخد٨م باألخضار والؿُُغة ٖليها بضعظت ٦بحرة.  

ِؿلغ )وجا٦ض بٌٗ الضع       (  ٦ما وعص في ٖؿ٨غ Gemmill and Heisler( )1972اؾاث مشل صعاؾت ٦مُل َو

 للتهضًضاث التي ًخٗغيىن لها في خُاتهم، 
ً
بضهللا ٖلى ؤن "ألاٞغاص الظًً ًمخاػون بالؿُُغة الضازلُت ؤ٦ثر جدمال ٖو

لى ال٨ٗـ مً طل٪، ٞاألٞغاص الظًً ًمخاػون بالؿُُغ  ة الخاعظُت ًىظض لضحهم وؤ٢ل مٗاهاة مً يٍٛى الٗمل. ٖو

يِٛ ٖا٫ٍ ألجهم ًضع٧ىن ؤن ما ًدضر ًغظ٘ لؿُُغة زاعظُت وال ًم٨ً لهم الؿُُغة ٖليها، ومً زم ٞهم ؤ٦ثر 

بضهللا،   (.1988ٖغيت للًٍٛى ")ٖؿ٨غ؛ ٖو

 ( اللدزة والىفاًت الراجُت:4

 (  ٦ما وعص في الىٗاؽ بن "لٗملُت الخىا٤ٞ بحن ٢ضعاث ا٣ً1991ى٫ صاووص )      
ً
لٟغص وخاظاجه ومخُلباث الٗمل ؤزغا

ُٟت، ؤقبٗذ خاظاجه  في جدضًض صعظت مٗاهاجه مً الًِٛ اإلانهي؛ ٩ٞلما ػاص جىا٤ٞ ٢ضعاث الٟغص م٘ مخُلباث الْى

اإلاهىُت و٢لذ صعظت مٗاهاجه مً يِٛ الٗمل. ٣ٞضعاث الٟغص وخاظاجه هي التي جدضص صعظت الًِٛ ٖىضٍ؛ 

ال ٌٗاوي مً الًٍٛى في مىاظهت مخُلباث ؤلاهخاط اإلاغجٟٗت، ألن لضًه ال٣ضعة ٞالٗامل الظي ًمل٪ مهاعاث ٖالُت 

ٖلى ال٣ُام بالؿلى٥ اإلاُلىب، وطل٪ ب٨ٗـ الٗامل الظي ال ًمل٪ جل٪ اإلاهاعاث. وبهظا ٞةن طوي الضعظت الٗالُت 

ى ما ًا٦ض مً ال٨ٟاًت الظاجُت ًىاظهىن اإلاىا٠٢ الًاُٚت بضعظت مىسًٟت مً الاؾدشاعة الٟؿُىلىظُت، َو

 (.50: 2008اعجباٍ خالت الٟغص الىٟؿُت بالخالت الٟؿُىلىظُت ")الىٗاؽ، 

 (ؤلاحهاد الخام )البدوي والىفس ي(:5

ٟحن واإلاضعاء الظًً لهم ٖال٢ت مباقغة       ى ًدضر ٖاصة للمْى ، َو ضة للًٍٛى ٌٗخبر ؤلاظهاص الخام مً ألاهىإ الٍٟغ

 في اػصًاص الًٍٛى ٖليهم؛ بالجمهىع، ولٗل الؿبب في طل٪ ًغظ٘ بلى ؤ
ً
 مباقغا

ً
ن َبُٗت ٖملهم ٢ض ج٩ىن ؾببا

ازغ ٖلى بصعا٥ الٟغص  ، ٍو
ً
٩ىن مؿخىي جإزحر الًِٛ ٦بحرا ض مً مؿبباث الًِٛ ٍو  ًٍؼ

ً
ٞالخٗب الكضًض مشال

للمىا٠٢ اإلاؿببت للًِٛ. و٢ض جيكإ الًٍٛى ٖىض م٣ابلت الجمهىع الظًً ٢ض ج٩ىن َباجٗهم وؤهماَهم 

ًخهٟىن باالخخضاص ؤو الًٛب ؤو الٟٓاْت ؤو الاهضٞاُٖت ؤو الال٣ٖالهُت ؤو ؤلالخاح ؤو نٗىبت  الصخهُت، ممً

 ٖلى مؿخىي مٗاهاة الٟغص مً الًِٛ. 
ً
 ٦بحرا

ً
الاجها٫ بهم إلاٗى٢اث الى٤ُ ؤو اللٛت، ٦ما ؤن للخالت الصخُت جإزحرا

 للمغى ٖىض مىاظهخه للمىا٠٢ ال
ً
 ًاُٚت.ٞالصخت الجُضة ججٗل الٟغص ؤ٢ل حٗغيا



23 
 

 ؤزغي جخٗل٤ باملجا٫ الىعاسي، وبه٩ُل اإلااؾؿت       
ً
م مً اإلاهاصع اإلاهىُت التي ط٦غث، بال ؤن َىا٥ ؤؾبابا وبالٚغ

اث٠، وؤهٓمت الخسُُِ والؿُُغة، وؤؾلىب ألامً والؿالمت، ووؾاثل ٢ًاء الٗاملحن لى٢ذ  وجهمُم الْى

ا مً ألاؾباب التي حٗمل ٖلى بخضار الًِٛ  حَر  ".52 -51: 2008اإلانهي"الىٗاؽ، ٞغاٚهم، ٚو

اث اإلافظسة للظؼىغ اإلاهىُت:  الىظٍس

ت التي جبىتها والىخضة       غ الىٍٓغ  الزخالٝ ألَا
ً
اث التي اَخمذ بضعاؾت الًٍٛى اإلاهىُت َب٣ا ازخلٟذ الىٍٓغ

 مً الىٓغ 
ً
ُما ًلي حٗغى الباخشت بازخهاع بًٗا اع، ٞو  لهظا ؤلَا

ً
ت التي اجسظث منها ؤؾاؾا ٍاث اإلاٟؿغة الخٟؿحًر

اث:  للًٍٛى اإلاهىُت، ومً بحن َظٍ الىٍٓغ

ت َاهص طُلي 0  :Hans selye( هظٍس

، "خُض ٌٗخبر        م بمىيٕى الًٍٛى ٌٗخبر ؾُلي ٦ما وعص في ؤبىصلى مً ؤقهغ الباخشحن الظًً اعجبُذ ؤؾماَئ

( ٖىضما صعؽ ؤزغ 1956)مً الظًً لهم الًٟل في اؾخسضام َظا اإلاٟهىم في الصخت الىٟؿُت والُب الىٟسخي ٖام 

 (.2009الخٛحراث الجؿضًت والاهٟٗالُت ٚحر الؿاعة الىاججت ًٖ الًِٛ وؤلاخباٍ وؤلاظهاص ")ؤبىصلى، 

 ( بحن همُحن مً الًٍٛى  ٦ما ظاء في حُٗلب َما:1976و٢ض مَحز ؾُلي )     

 .Eustress( الًٍٛى الؿاعة 1

 .Distress( الًٍٛى اإلا٨ضعة 2

ٗخ٣ض ؾُلي ؤن       ؤَل٤ ٖلُه ُػملت ؤٖغاى الخ٠ُ٨ الٗام،  َو
ً
 مدؿٗا

ً
عصوص ٞٗل الٟغص لؤلخضار الًاُٚت جدب٘ همُا

 الظي ًخ٩ىن مً زالر مغاخل:

 :Alarmمسخلت ؤلاهرازؤ( 

وهي جبضؤ بىظىص نضمت ًخٗغى لها الٟغص وج٩ىن م٣اومخه ٞيها مىسًٟت، خُض جهبذ م٩ُاهحزماث الضٞإ      

ت في َظٍ اإلاغخلت. اصة اليكاٍ ملخْى م٨ً ؤن ج٩ىن ٍػ  الٟؿُىلىظُت الضازلُت وكُت، ٍو

 :Resistanceمسخلت اإلالاومت (2

وهي مغخلت الخ٠ُ٨ أل٢صخى صعظت، خُض ًخم٨ً الٟغص مً الٗىصة بلى خالت الخىاػن، ول٨ىه بطا َا٫ ؤمض ب٣اء      

لي طل٪ اهخ٣ا٫ الٟغص بلى  اإلاى٠٢ الًاِٚ ٖلى الٟغص، ٞةن م٩ُاهحزماث الضٞإ ال حؿخُُ٘ اإلاىانلت وجخى٠٢، ٍو

 اإلاغخلت الشالشت.
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 :Exhaustionمسخلت ؤلانهان( 3

ىا جنهاع الضٞٗاث الهاعمىهُت، خُ       ًٖ الخ٠ُ٨ والاؾخمغاع في اإلا٣اومت، َو
ً
ض ًهبذ الٟغص في َظٍ اإلاغخلت ٖاظؼا

 -48: 2013والخٗغى الؼاثض للًٍٛى ًاصي بلى ج٨ٟ٪ ال٩اثً الحي بلى الضعظت التي ٢ض ًيخج ٖنها اإلاىث ")حُٗلب، 

49.) 

٦ما وعص في الىٗاؽ "عص الٟٗل ألاو٫ لخالت الًِٛ التي   (1994وحٗض اإلاغخلت ألاولى ٦ما ٣ًى٫ الهىضاوي )     

ت هبًاث  هاب واعجٟإ يِٛ الضم وؾٖغ  ٞؿُىلىظُت، ٧ال٣ل٤ وجىجغ ألٖا
ً
ًىاظهها الٗامل وجٓهغ لضًه ؤٖغايا

ا. وفي اإلاغخلت الشاهُت ٣ًىم الٟغص بالضٞإ ًٖ  حَر ال٣لب، وػٍاصة مٗض٫ الخىٟـ وػٍاصة وؿبت الؿ٨غ في الضم ٚو

داو٫ م٣اومت هٟؿه ج داو٫ الجؿم بنالح ؤي ؤطي ًهضع ًٖ الهضمت ألاولى، ٍو جاٍ مهضع الًِٛ ؤو التهضًض، ٍو

مؿبباث الًِٛ، وبطا اؾخُإ الىجاح والخٛلب ٖليها، ٞةن ؤٖغاى الًِٛ جؼو٫، وبطا لم ٌؿخُ٘ الخٛلب ٖليها 

يخ٣ل بلى اإلاغخلت الشالشت وال لت جنهاع م٣اومخه ٍو تي جهبذ ٞيها َا٢ت الجؿم منه٨ت ومجهضة واؾخمغ ٌٗاوي لٟترة ٍَى

خٗغى لبٌٗ ألامغاى اإلاخىلضة ًٖ الًٍٛى اإلاهىُت مشل: الهضإ، واعجٟإ  وج٠ًٗ وؾاثل الضٞإ واإلا٣اومت، ٍو

لى اإلااؾؿت التي ًيخمي لها  ظا ًازغ بك٩ل ؾلبي ٖلى ؤصاثه ٖو يِٛ الضم، وال٣غخت، وألاػماث ال٣لبُت، َو

 (.54-53: 2008")الىٗاؽ، 

خه ٦ما في  (Levin & Scotch)و٢ض اجطر في ٦خاباث لُٟحن وؾ٩ىحكً        لىٍٓغ
ً
 جىيُدُا

ً
ؤن ؾُلي ٢ض عؾم عؾما

 (:2الك٩ل الخالي )

ت طُلي عً الظؼىغ6ػيل زكم )  ( هظٍس

 ضاغط                                       تكيف                    
 استجابات تكيف

 
أعراض التكيف ..................................                                                              

 المتزامن       
 

 استجابات سوء تكيف
  عوامل وسيطة                                  عدم تكيف               

 (49: 2013)حُٗلب، 

 

ت مىزاي 6  :Murray( هظٍس

ط٦غث الغ٤ُ٢ ؤَم ؤعاء مىعاي ومنها "ؤن مٟهىم الخاظت ومٟهىم الًِٛ ًمشل ؤؾاؾان، وؤن مٟهىم الخاظت      

ت للؿلى٥ في البِئت،  ٍغ ت للؿلى٥، ومٟهىم الًِٛ ًمشل املخضصاث اإلاازغة والجَى ٍغ ًمشل املخضصاث الجَى

ٗٝغ الًِٛ بـإهه نٟت إلاىيٕى بُئي ؤو شخصخي ح٤ُٗ ظهىص الٟغص للىنى٫  محز مىعي بحن  َو بلى َضٝ مٗحن، ٍو

حن مً الًٍٛى َما:  هٖى
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 .طؼؽ بِخا(1

 . طؼؽ ألفا(2

اث مُٗىت       ا٦ض ؤن الٟغص بسبرجه ًهل بلى عبِ مىيٖى ىضر مىعاي ؤن ؾلى٥ الٟغص ًغجبِ بالىٕى ألاو٫، ٍو ٍو

ى ما ٌٗٝغ بًِٛ بِخا، ؤما ما ًدض ُل٤ ٖلى َظا اإلاٟهىم ج٩امل الخاظت َو ر الخٟاٖل بحن اإلاى٠٢ بداظت بليها، ٍو

 (.31: 2000الخايغ والًِٛ والخاظت الىاقُت، ٞهظا ما ٌٗبر ٖىه بمٟهىم ؤلٟا ")الغ٤ُ٢، 

ت طبُلبرحس 3  :Spielberger( هظٍس

 في بزاعة الازخالٞاث ٖلى      
ً
 مهما

ً
حٗغيذ ظباعي ألَم ؤعاء ؾبُلغظغ في الًٍٛى ومنها "ؤن الًٍٛى جلٗب صوعا

 خ
ً
خه في مداوع عثِؿُت هي الًِٛ وال٣ل٤ والخٗلم، مؿخىي الضواٞ٘ ٦ال ، وجخدضص هٍٓغ ؿب بصعا٦ه للًٍٛى

وجٓهغ َظٍ املخاوع في: الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الًٍٛى في اإلاىا٠٢ املخخلٟت، و٢ُاؽ مؿخىي ال٣ل٤ الظي ًيخج ًٖ 

حر الؿلى٥ اإلاىاؾب للخٛلب ٖل ، و٢ُاؽ الٟغو١ الٟغصًت في اإلاُل لل٣ل٤، باإلياٞت لخٞى ى ال٣ل٤، وجدضًض الًٍٛى

ت ٢ضعتهم ٖلى الخٗلم، وجغ٦ؼ  مؿخىي الاؾخجابت، و٢ُاؽ ط٧اء ألاشخام الظًً ججغي ٖليهم بغامج الخٗلم، ومٗٞغ

دضص ؾبُلبرظغ مٟهىم الًِٛ في زالر مغاخل هي: ت ٖلى اإلاى٠٢ الًاِٚ وبصعا٥ الٟغص، ٍو  َظٍ الىٍٓغ
 

 .مصدز الظؼؽ -

 ئدزان الظؼؽ. -

 زد فعل الظؼؽ. -

ى     (.66: 1998ا جغجبِ بمضي قضة عصوص الٟٗل ومضي بصعا٥ الٟغص لها")ظباعي، َو

دؼازد الشازوض 4 ت ٍز  :LazarusRichard(  هظٍس

اث الًِٛ الخضًشت       ٩ي الظي ٌٗخبر ماؾـ هٍٓغ ٖغى حُٗلب ؤَم ؤعاء عحكاعص الػاعوؽ ٖالم الىٟـ ألامٍغ

البِئت، ٞهى ًىٓغ بلى الًِٛ ٖلى ؤهه هٕى مً الخ٣ُُم الظَجي "التي جىُل٤ مً الىا٢٘ ؤلاوؿاوي الخام ؤو اإلامحز في 

 مخٗضص ألابٗاص ًهٗب ٖلُه ج٣ُُمه، 
ً
وعص ٞٗل مً ظاهب الٟغص للمىا٠٢ الًاُٚت، ٞالٟغص ٖىضما ًىاظه مى٢ٟا

بحن ٞالخُىة ألاولى التي ًجب ال٣ُام بها هي ج٣ُُم الخالت، والخُىة الشاهُت هي اجساط ال٣غاع. و٢ض مَحز الػاعوؽ 

حن مً ألاخضار الًاُٚت، ؤخضَما ٌَٗغٝ باألخضار الًاُٚت الخاعظُت وهي ٖباعة ًٖ ألاخضار البُئُت  هٖى

ت، ؤما الىٕى الشاوي مً  املخُُت بالٟغص، وجمخض مً ألاخضار البؿُُت التي جدضر ٧ل ًىم بلى ألاخضار ال٣ٍى

ت ألا   باألخضار الضازلُت وهي ٖباعة ًٖ مجمٖى
ً
خضار الصخهُت التي جخ٩ىن مً زال٫ ألاخضار ُٞٗٝغ ٖاصة

لى  الخىظه ؤلاصعا٧ي هدى الٗالم الخاعجي. ٦ما ع٦ؼ الػاعوؽ ٖلى ج٣ُُم الصخو للمىا٠٢ التي ًمغ بها في البِئت، ٖو

 (.53 -52: 2013صوع ؤلاخباٍ والهغإ والتهضًض في بخضار الًٍٛى ")حُٗلب، 
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الًِٛ ًدضر هدُجت الخٟاٖل بحن الٟغص والبِئت املخُُت،  ومً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ بن الػاعوؽ  ًغي ؤن    

 مً وظهت هٓغ 
ً
٦ما ؤن ؤي خضر مً اإلام٨ً جٟؿحٍر ٖلى ؤهه ياِٚ مً وظهت هٓغ شخو ما ٢ض ال ٩ًىن ياُٚا

خىا  شخو آزغ، وؤن الًٍٛى ال ًم٨ً ٢ُاؾها بهىعة مباقغة، وبهما ٌؿخض٫ ٖليها مً عصوص الٟٗل ؤومً مٗٞغ

 بها الٟغص. للمىا٠٢ التي ًمغ

دكاعص الػاعوؽ للًِٛ في الىمىطط الخالي:      ت ٍع م٨ً جىيُذ هٍٓغ  ٍو

 

دؼازد لالشازوض للظؼؽ3ػيل )  ( همىذج ٍز

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ت العجص اإلاىدظب لـ "طلُجمان" 5  :Learned Helplessness( هظٍس

٠ الًٍٛى ًا٦ض ؤن الًٍٛى جدضر       وهي جغي ؤن الًٍٛى جاصي بلى قٗىع الٟغص بالعجؼ و٢لت الخُلت، وحٍٗغ

ٖىضما جخجاوػ مُالب البِئت بم٩اهُاث الٟغص. وخ٣ُ٣ت ألاخضار ٚحر ال٣ابلت للؿُُغة جاصي بلى يٍٛى ؤ٦ثر مً 

.ألاخضار التي ًم٨ً الؿُُغة ٖليها، وجخًمً َظٍ ال٨ٟغة ؤن للؿُُغ   ة ؤو ٣ٞضاجها ؤَمُت في زبرة الًٍٛى

خه، خُض عؤي ؤن العجؼ Martin Seligman( )1978و٢ض خضص ماعجً ؾلُجمان )      ( بىيىح همىطط العجؼ في هٍٓغ

 اإلاخٗلم ًسل٤ زالزت وظٍى مً الى٣و وال٣هىع:

-                   .
ً
.                         –٩ًىن صاُٞٗا

ً
ُا . –مٗٞغ

ً
 اهٟٗالُا

غي )      ٣ى٫ الٍُغ ( ٦ما وعص في حُٗلب "ؤن مغخلت العجؼ بالخدضًض التي ٞيها جٟكل مجهىصاث الٟغص في 1994ٍو

الخٛلب ٖلى اإلاى٠٢ الًاِٚ جمشل الًٍٛى اإلاؿخمغة، ٦ما ًمازل العجؼ اإلاخٗلم خُض ًخى٠٢ الٟغص ًٖ 

 (.21 :2013مداوالجه ًٖ الاؾخجابت في ٧ل البِئاث ال٣ضًمت والجضًضة ")حُٗلب، 

ت هؼسود 6  :Kechroud( هظٍس

( مً زال٫ "همىطظه للًٍٛى الظي ؤصزل ُٞه ٧اٞت اإلاخٛحراث التي 1986ٖغى الىٗاؽ ؤَم آعاء ٦كغوص )     

ا في ؤي مى٠٢، ونى٠ مً زالله ؤؾباب الًٍٛى بلى ؤؾباب زاعظت ًٖ بِئت الٗمل مشل )ألاؾغة  َغ ًدخمل جٞى

ُٟي(. ٦ما ؤوضر بم٩اهُت بدض وصعاؾت َظٍ ألاؾباب م٘ واملجخم٘(، وؤؾباب صازلُت مشل )ٚمىى ا لضوع الْى

 مظاىر
 االستجابة
 لمضغوط
مظاىر 
 فسيولوجية
مظاىر 
سموكية 

 مظاىر نفسية
 

 أحداث-
 ضاغطة 

 أحداث -
 خارجية

أحداث -
 داخمية

 
 
 
 الشعور 
 بالضغوط
 النفسية 
 واالضطراب

 أولًنقديمعرفً

 آلٌاتناجحة

 نقديمعرفًثانوي

 الضغوطالتغلبعلى

 آلٌاتمقاومةفاشلة
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ُٟي، وؤقاع بلى ؤن بٌٗ ؤؾباب الًٍٛى ٢ض ج٩ىن  الٗضًض مً اإلاخٛحراث اإلاخٗل٣ت بالًِٛ مشل ٖضم الغيا الْى

ظا ٌٗخمض ٖلى َبُٗت الخهاثو الٟغصًت. ٦ظل٪ ًغي ؤن  مدٟؼة لخيكُِ ؾلى٥ الٟغص، و٢ض ج٩ىن مشبُت له. َو

ظٍ الخهاثو ًاصي بلى خضور ؤو ٖضم خضور ما ًض٫ ٖلى الًٍٛى اإلاخمشلت في  الخٟاٖل بحن ؤؾباب الًٍٛى َو

ى ما ًض٫ ٖلى وظىص مى٠٢ ياِٚ، ومً زم ًم٨ً ال٣ى٫ بن َظا ًض٫  ، َو إة الًٍٛى غاى التي ج٣٘ جدض َو ألٖا

 ٖلى وظىص يِٛ منهي.

ا ٦كغوص ؤَم اإلاخٛحراث الضازلُت ًيخج ٖنها: بما       اث مً الخٛحراث، اٖخبَر وزالنت الىمىطط ؤن َىا٥ ؤعب٘ مجمٖى

هىع َظٍ اإلااقغاث ًض٫  ظا بضوعٍ ًاصي بلى ْهىع ؤو ٖضم ْهىع ماقغاث ؤلاظهاص، ْو  ؤو ٖضم جُاب٤، َو
ً
جُاب٣ا

ظا ٦ما َى مىضر ف  (.58-57-56: 2008( ")الىٗاؽ، 4ي الك٩ل ع٢م )ٖلى وظىص مى٠٢ مجهض ؤو بظهاص منهي، َو

 ( همىذج هؼسود لإلحهاد4ػيل )

 
 الميني النتائج )العواقب( المينية             مؤشرات التوتر                    المتغيرات الداخمية                 مصادر توالد اإلجياد



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخصائصالفردٌة

 األعراضالنفسٌة

 الغٌابات-0

 الدوران-2

 الحوادث-3

 األداء-4

 

 العمر.-0

 الجنس.-2

 الحالةاالجتماعٌة.-3

 التقدمالمهنً.- عددأفراداألسرة-4

 غموضالدور.-

 صراعالدور.-

عدمالرضا-0

 الوظٌفً

 القلك-2

 صحةالفرد

األمراضالعضوٌة-0

)أمراضالقلبالقرحة
 المعدٌة،السرطان(

 النفسٌةاألمراض-2

القلك،)االكتئاب،
 االنهٌارالعصبً(

 صحةالمنظمة

 األعراضالسلوكٌة

 التدخٌن.-0

 تعاطًالكحول.-2

 تعاطًالمخدرات.-3

 اضطراباتجنسٌة.-4

 فقدانالشهٌة.-5

 

 الفسٌولوجٌةاألعراض

 ارتفاعضغطالدم.-0

 زٌادةنبضاتالقلب.-2

 أوجاعفًالرأس.-3

 صعوبةالتنفس.-4

 العرق.-5

 

 جهاداإل
 المهنً

 مصادراإلجهاد

 الخارجٌة

 مصادراإلجهاد

 الداخلٌة

 كمٌةالعملالزائدة.-

 نوعٌةالعمل.-

 .المسئولٌةعناألفراد-
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ت زاػد لخفظحر الظؼىغ:7  ( هظٍس

كحر بلى ؤن َىا٥ مؿبباث 5( ًٖ مؿبباث الًٍٛى في الك٩ل ع٢م)1992ًىضر الىٗاؽ ؤَم آعاء عاقض )      (، "َو

كحر بلى ؤن جل٪ اإلاؿبباث جخٟاٖل  للًٍٛى بًٗها ًخٗل٤ ببِئت الٗمل، والبٌٗ آلازغ ًخٗل٤ بالبِئت الخاعظُت، َو

غص بلى الىمى والخ٣ضم واعجٟإ مؿخىي ؤصاثه م٘ زهاثو الٟغص. ٞةطا ٧اهذ الًٍٛى بًجابُت، ٞةجها جضٞ٘ الٟ

ت  ؿُىلىظُت. ٦ما ٌكحر همىطط َظٍ الىٍٓغ وجىا٣ٞه. ؤما بطا ٧اهذ الًٍٛى ؾلبُت ٞؿُترجب ٖليها هخاثج هٟؿُت ٞو

. خُض ًىضر ؤن الًٍٛى ؤلاًجابُت ًخم الخٗامل مٗها مً زال٫ اؾتراجُجُاث  بلى اؾتراجُجُاث مىاظهت الًٍٛى

٣خحن: جىُٓمُت، في خحن ؤن  الًٍٛى الؿلبُت ًخم الخٗامل مٗها بٍُغ

( مً زال٫ الٟغص هٟؿه، وطل٪ بخجىب الخٗغى إلاهاصع الًٍٛى ٢ضع اإلاؿخُإ م٘ الخإمل والاؾترزاء.
ً
 ؤوال

 (.60 -59: 2008زاهٍُا( مً زال٫ الٗالط الىٟسخي" )الىٗاؽ، 

 ( همىذج لؼفي زاػد في جفظحر الظؼىغ5ػيل زكم )

 جفظحر ظاَسة الظؼىغ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 خاصة بالفرداستراتيجيات 
 

تجنب مصادر الضغوط مع -
 االسترخاء والتأمل.

 .العالج النفسي-

 

 مسببات ضغوط العمل

 مطالب المؤسسة. -
 مطالب الدور. -
 مطالب النمو الوظيفي. -

 األخرينمطالب العالقات مع  -

 مسببات البيئة الخارجية خصائص الفرد

ضغوط الحياة ومشاكل  -
 األسرة.

 الظروف االقتصادية. -

 الكوارث -

 .نمو الشخصية -
 الحاجات والقدرات. -
 والخبرات.التعليم  -
 القيم والعادات. -
 السن والجنس. -

 .التفكير اإلدراك وطريقة -
- 

فا
لت
ا

بي
ل 

ع
رد

لف
 ا
ص

ائ
ص

خ
 و

ط
غو

ض
 ال

ت
با
سب

 م
ن

 الضغوط 

 ضغط إيجابي

-نفسية  -فسيولوجية  -
 سلوكية.

 انخفاض األداء. -
 صعوبة التكيف. -

 

 .منمو وتقد -
 ارتفاع مستوى األداء. -
 التكيف. زيادة القدرة على -

 

 ضغط سلبي

ج
تائ
الن

ج 
تائ
الن

ج 
ائ
ـــ

تــ
لن
ا

 

 استراتيجيات تنظيمية
 

 المشاركة في اتخاذ القرار.-
 تحسين بيئة العمل.-
 إدارة الوقت.-

 تعديل أنماط القيادة.
 تدريب العاملين-

 

ط
ضغ

ال
 

ا
ك
در

لم
 

ن
ج
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ت

ط 
ضغ

ال
 

ها
هت

ج
وا

 م
ت

يا
ج
تي
را

ست
ا
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ت التي ٞؿغث الًٍٛى اإلاهىُت، هالخٔ        غ الىٍٓغ ومً زال٫ ما ٢امذ به الباخشت مً ٖغى مسخهغ لبٌٗ ألَا

غ  ظا عاظ٘ بلى ازخالٝ ألَا ؤن َىا٥ الٗضًض مً ه٣اٍ الاجٟا١ والازخالٝ ُٞما بُنها لخٟؿحر الًٍٛى اإلاهىُت، َو

اث خاو  ت مً الىٍٓغ ت، ٦ما ؤن ٧ل هٍٓغ ت التي جبىتها ٧ل هٍٓغ لذ ظاَضة في جٟؿحر َظٍ الٓاَغة خؿب  الىٍٓغ

ىا٥ مً  اث طَبذ بلى جٟؿحر الًٍٛى ٖلى ؤؾاؽ الٗىامل الضازلُت اليؿبُت، َو اججاَاث مُٗىت، ٞبٌٗ الىٍٓغ

ا، ومنهم مً ظم٘ بحن  حَر طَب بلى الٗىامل الخاعظُت التي جسو الٗىامل الاظخماُٖت اإلااصًت والا٢خهاصًت ٚو

ا ٖلى  ىا٥ مً ٞؿَغ ؤؾاؽ عصوص ألاٞٗا٫، ؤي الاؾخجاباث للمىا٠٢ الًاُٚت املخخلٟت التي ًخٗغى الىمُحن، َو

لها الٟغص في خُاجه الُىمُت مما ًاصي لخٗغيه للًٍٛى املخخلٟت وبالخالي مكا٧ل هٟؿُت واظخماُٖت ومهىُت جازغ 

 ٖلى خُاجه اإلاؿخ٣بلُت.

 آلازاز اإلاترجبت على الظؼىغ اإلاهىُت:

تي ًخٗغى لها الٟغص الٗضًض مً آلازاع الؿلبُت التي جى٨ٗـ ٖلى صخخه الىٟؿُت جترجب ٖلى الًٍٛى اإلاهىُت ال

ُما ًلي ٖغى  ها. ٞو مله، وجسخل٠ وجدباًً َظٍ آلازاع مً ٞغص بلى آزغ في خضتها وهٖى لى بُئخه ٖو والجؿمُت، ٖو

لى اإلااؾؿت: ا ٖلى الٟغص ٖو  ألَم آلازاع الؿلبُت للًٍٛى اإلاهىُت خؿب جإزحَر

 غ اإلاهىُت على صخت الفسد:( آزاز الظؼى 0

 : آلازاز الفظُىلىحُتؤ( 

( في َظا الهضص ٦ما وعص في الىٗاؽ ؤن َظا الىٕى مً آلازاع ؤوضر ماقغ ٖلى الًٍٛى ٣ً1998ى٫ َُجان )    

اإلاهىُت وجٓهغ واضخت في ٣ٞضان الكهُت واعجٟإ يِٛ الضم، والهضإ، وايُغاباث الجهاػ الهًمي، وؤلاجها٥ 

 (. 62: 2008اؾُت الجلضًت)الىٗاؽ، الجؿمي، والخؿ

٦ما ؤن حٗغى الٟغص لهظٍ الًٍٛى ًاصي بلى: "ايُغاباث في يغباث ال٣لب، وي٤ُ في الخىٟـ، ووعم في      

ؿغ الهًم، وايُغاباث في ٖملُت ؤلازغاط ومُل ػاثض لئلزغاط،  الخىجغة، وظٟاٝ الٟم، وايُغاباث في اإلاٗضة، ٖو

ا١ والخمى٫، ونٗىبت في الىىم، والهضإ، والٗغ١  واهخٟار اإلاٗضة، والكض الًٗلي زانت في الٟ٪، والخٗب وؤلاَع

 -70: 2005بٛؼاعة وزانت في ال٨ٟحن، وبغوصة في الُضًً وال٣ضمحن، وؤلاٞغاٍ في ألا٧ل، ؤو ٣ٞضان الكهُت ")ماَغ، 

71.) 

يبحر )      ( بلى ؤن اعجٟإ يِٛ 1990) (Baron & Greenberوحكحر الٗضًض مً الضعاؾاث منها صعاؾت باعون و٦ٍغ

٣لل مً ٢ضعجه ٖلى م٣اومت ال٨شحر مً ألامغاى الخُحرة، ه٣ال ًٖ  الٗمل ٢ض ٠ًًٗ ظهاػ اإلاىاٖت ٖىض ؤلاوؿان، ٍو

 (.62: 2008)الىٗاؽ، 

 ب(آلازاز الىفظُت: 

ٟىن ٦ىدُجت لًِٛ الٗمل جخمشل في: الكٗىع بال٣ل٤     بت ؤبغػ آلازاع الىٟؿُت التي ٌٗاوي منها اإلاْى ، والخؼن والٚغ

اط، واإلالل  ت الاهٖؼ ٣ضان الهبر، وؾٖغ ضم ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨، ٞو في الب٩اء، والكٗىع بالُإؽ وؤلاخباٍ ٖو
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ضم اإلاغوهت في الخٗامل)ماَغ،  والٗهبُت، والخعجل والدؿٕغ في ؤصاء اإلاهام، والهٗىبت في الخ٨ٟحر واجساط ال٣غاع، ٖو

2005 :72.) 

ىضما ًٟكل الٟغص ف      ؼصاص ال٣ل٤ ًٖ الخض اإلا٣ٗى٫، ٞةن طل٪ ًاصي به بلى الاخترا١ "ٖو ، ٍو ي الخىا٤ٞ م٘ الًٍٛى

اجه ؾىاء صازل ؤو زاعط  ٓهغ ٖلى ؾلى٦ه وجهٞغ ، ٍو الىٟسخي، الظي ٌٗض مً ؤزُغ آلازاع الىاججت ًٖ الًٍٛى

ٓهغ الاخترا١ ٖلى ق٩ل قٗىع ٖام باإلجها٥ واهسٟاى الغيا الٗام والكٗىع ب اإلخباٍ والُإؽ بِئت الٗمل. ٍو

ُٟت ؤزغي في ماؾؿت ؤزغي ")الىٗاؽ،  ظا ًاصي بضوعٍ بلى الهغوب مً الًٍٛى والالخدا١ بْى : 2008والخىجغ. َو

63 .) 

 : آلازاز الظلىهُتط(

 للمى٠٢       
ً
 لصخهِخه وو٣ٞا

ً
٣ا غاى الؿلى٦ُت ٧او٩ٗاؽ آلزاع الًٍٛى اإلاهىُت جسخل٠ مً ٞغص آلزغ ٞو "بن ألٖا

غاى في: ٖضم ال٣ضعة ٖلى ٞٗل ؤي شخيء، الخٗامل م٘ اإلاىا٠٢ ب٩ل بغوص ؤو  اإلاىلض للًِٛ، وجخمشل ؤَم َظٍ ألٖا

ضم الهغوب مً اإلاى٠٢، الٗضواهُت في الخٗامل، والاؾتهال٥ في ا لُٗام الؼاثض ًٖ الخض، ؤو ٣ٞضان الكهُت ٖو

 (.73: 2005ال٣ضعة ٖلى ألا٧ل، واعجٟإ مٗضالث الخضزحن وحٗاَي املخضعاث وال٨دىلُاث، والالمباالة ")ماَغ، 

اث: مىسٌٟ، ومٗخض٫، ومغجٟ٘؛       ، "في زالر مؿخًى وجخى٠٢ آلازاع الؿلى٦ُت للٗاملحن ٖلى مؿخىي الًٍٛى

ٌٟ مً الًٍٛى ٌٗاوي الٟغص مً ٖضم وظىص مدٟؼاث جدشه ٖلى الٗمل، خُض جدؿم خُاجه ٟٞي اإلاؿخىي اإلاىس

 في ؤلاظهاص الىاب٘ مً ٖضم 
ً
بالغ٧ىص واإلالل في ؤصاثه، ؤما في خالت الًِٛ اإلاغجٟ٘ ُٞٓهغ الخإزحر الؿلبي مخمشال

: 2005؛ ٖبضاملجُض، الكٗىع بالغيا، وؤلاخؿاؽ بٗضم ال٣ضعة ٖلى الخد٨م، والعجؼ ًٖ ؤصاء ؤي ٖمل ")ٞلُت

313.) 

 د(آلازاز الاهفعالُت: 

    ( ٘ ٣ى٫ الٟغماوي؛ وؤبى ؾَغ ( ٦ما وعص في الىٗاؽ بن "مً بحن آلازاع الاهٟٗالُت للًٍٛى اإلاهىُت َى 1993ٍو

ؼصاص مٗض٫ الىؾاوؽ، وبزٟاء ؤلاخؿاؽ  ؾهىلت ؤلازاعة لضي الٟغص وقٗىعٍ بٗضم الاؾخ٣غاع، وج٣لب اإلاؼاط، ٍو

خدى٫ بالصخت وال ؿٗاصة لضي الٟغص، والجزوٕ بلى الك٩ىي الخسُلُت، وخضور حٛحراث في ؾماجه الصخهُت. ٍو

هبذ الٟغص ؤ٦ثر  ض مٗض٫ ال٣ل٤ ٍو ٍؼ ألاٞغاص الظًً ًدؿمىن بالض٢ت والخغم بلى ؤهاؽ ٚحر مبالحن ومهملحن، ٍو

ضواهُت، ؤي بمٗجى جؼصاص اإلاك٨الث الصخهُت، وج٠ًٗ ال٣ُىص ألازال٢ُت و  الاهٟٗالُت ")الىٗاؽ، خؿاؾُت ٖو

2008 :65.) 

 ( آزاز الظؼىغ اإلاهىُت على اإلاإطظت:6

بن آلازاع الىاججت ًٖ الًٍٛى اإلاهىُت ال ج٣خهغ ٖلى الٟغص وخضٍ، وبهما جخٗضاٍ بلى اإلااؾؿت التي ًيخمي بليها.     

ؿاص الٗال٢اث بحن الٗاملحن، و٦ظل٪ الٗال٢اث م٘ اإلاغا ظٗحن واهسٟاى الجىصة وجٓهغ َظٍ في اعجٟإ الُٛاب، ٞو

ضم ال٣ضعة ٖلى نى٘  واجساط ال٣غاع، ألامغ الظي ًترجب ٖلُه هخاثج ٚحر مدمىصة  ويُإ الى٢ذ والجهض، ٖو

للماؾؿت والٗاملحن بها، والخض مً ٢ضعة اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ؤَضٞها. و٢ض جاصي الًٍٛى اإلاهىُت بلى َضم اإلاىار 
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٣بت ؤمام جد٤ُ٣ اإلااؾؿت ألَضاٞها وجىُٟظَا مهامه )ٞله؛ الخىُٓمي وج٩ىن وؾُلت لخ٣ُٗض ؾحر الٗمل ٖو

 (. 312: 2005ٖبضاملجُض، 

 ًاصي      
ً
ٟحن مشال وحؿبب الًٍٛى مك٨الث ٦شحرة وجدمل اإلااؾؿاث ج٩ال٠ُ ٖضة؛ "ٞاعجٟإ مٗض٫ جى٣الث اإلاْى

ٟحن ظ ب ؤو بٖاصة الاؾخ٣ُاب مً ؤظل بخال٫ مْى ضص بلى ٚحر طل٪ مً بلى بهٟا١ الى٢ذ واإلاا٫ في بٖاصة الخضٍع

مغ  ( ؤن Schwimer)( )1991الخؿاثغ اإلاالُت التي حؿببها الًٍٛى في مدُِ الٗمل. و٢ض ؤْهغث صعاؾت قٍى

٨ُت جهل بلى ) ( بلُىن صوالع 150الًٍٛى جلخ٤ زؿاثغ باألٞغاص واإلااؾؿاث، وؤن ج٩لٟتها بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

، في الٗام، وجخمشل َظٍ الخ٩لٟت في ُٚاب الٗا
ً
ً ظؿضًا ملحن، ومٗضالث ألاصاء اإلاىسٌٟ مً ظاهب ؤولئ٪ الخايٍغ

 بياٞت بلى ج٩ال٠ُ جغ٥ الٗمل وه٣ٟاث الٗالط ")ؾلُان، 
ً
 طَىُا

ً
 (.80: 1999وصون ؤن ٩ًىن لهم خًىعا

ومً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ بن ؤَم آلازاع الؿلبُت للًٍٛى اإلاهىُت ٖلى اإلااؾؿت ج٨مً في ٖضم الش٣ت في      

ُٟي، والهغإ الصخصخي اج ساط ال٣غاعاث وػٍاصة الخ٩ال٠ُ اإلاهىُت، وجضوي مؿخىي ؤلاهخاط، والُٛاب والدؿغب الْى

 في بِئت الٗمل م٘ اإلاضعاء والؼمالء.

( الاختراق الىفس ي:
ً
 زاهُا

ت مً اإلاٗى٢اث جدى٫ صون ٢ُام الٗامل بضوعٍ ٧امال، ألامغ الظي ٌؿهم في قٗىعٍ       جبرػ في مجا٫ الٗمل مجمٖى

ً، ومتى خضر طل٪، ٞةن الٗال٢ت التي جغبِ  بالعجؼ ًٖ ج٣ضًم الٗمل اإلاُلىب مىه باإلاؿخىي الظي ًخى٢ٗه آلازٍغ

 مضمغة ٖلى الٗمل
ً
اصي َظا ؤلاخؿاؽ بالعجؼ م٘ اؾدىٟاط الٗامل بٗمله جإزظ بٗضا ؾلبُا له ؤزاعا ُت اإلاهىُت ٩٦ل، ٍو

ٟها باالخترا١ الىٟسخي ) (، و٢ض خُٓذ َظٍ Burnoutالجهض بلى خالت مً ؤلاجها٥ والاؾخجزاٝ الاهٟٗالي ًم٨ً حٍٗغ

الٓاَغة باَخمام الباخشحن زال٫ الؿىىاث ألازحرة، وجىاولتها الٗضًض مً الضعاؾاث بالبدض، وؤنبذ مىيٕى 

 مً الٗاملحن ًتر٧ىن مهنهم، الاخترا
ً
 ٦بحرا

ً
١ الىٟسخي للٗاملحن مضاع بدض وه٣اف، زانت بٗض ؤن لىخٔ ؤن ٖضصا

غاوي،  خجهىن بلى مماعؾت ؤٖما٫ ؤزغي )الَؼ هم 9: 2008ٍو م مً الاَخمام اإلاتزاًض خى٫ صعاؾت ٞو لى الٚغ (، ٖو

٠ الاخترا١ في الىا٢٘ ال ًؼا٫ مد  حرا بلى خض ما. َبُٗت الاخترا١ الىٟسخي، بال ؤن حٍٗغ

ٗخبر َغبغث ٞغوٍضًىبرظغ )       ( ؤو٫ مً ؤقاع بلى ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي، مً زال٫ H.Freudenberger(  )1974َو

ا مً  حَر ـ والُب ٚو صعاؾخه إلآاَغ الاؾخجابت للًٍٛى التي ًخٗغى لها اإلاكخٛلىن ب٣ُإ الخضماث، ٧الخضَع

ٗخبر مٟهىم الاخترا١  ُما ًلي اإلاهً الاظخماُٖت، َو ٟاث، ٞو  وله ٖضة حٍٗغ
ً
الىٟسخي مً اإلاٟاَُم التي ْهغث خضًشا

 ألَمها:
ً
 ٖغيا

 :Burnoutحعٍسف الاختراق الىفس ي 

ٌٗٝغ "ٖؿ٨غ"  ه٣ال ًٖ ؤمُمً الاخترا١ الىٟسخي بإهه "خالت مً ؤلاجها٥ ؤو الاؾخجزاٝ البضوي والاهٟٗالي هدُجت      

 (.160: 2009الخٗغى اإلاؿخمغ لًٍٛى ٖالُت، ")ؤمُمً، 
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ه َغبغث ٞغوٍضًىبرظغ       ٞغ ( ه٣ال ًٖ الُداًىت بإهه "خالت مً ؤلاجها٥ جدهل H.Freudenberger) ( )1974ٖو

: 1995هدُجت لؤلٖباء واإلاخُلباث الؼاثضة واإلاؿخمغة واإلال٣اة ٖلى ألاٞغاص ٖلى خؿاب َا٢اتهم و٢ىتهم" )الُداًىت، 

08  .) 

ٟاث ٧اعي ظغوـ لال        خترا١ الىٟسخي ومً بُنها:وط٦غ ؤمُمً حٍٗغ

ُٟي الؼاثض.1  ( الاخترا١ الىٟسخي َى الاؾدىٟاط الٗاَٟي ؤو الاهٟٗالي هدُجت الٗمل الْى

 ( الاخترا١ الىٟسخي َى ٣ٞضان الاَخمام بالىاؽ الظًً ًخٗاملىن مٗه ٦غصوص ٞٗل لًٍٛى الٗمل.2

 ( الاخترا١ الىٟسخي َى الاوسخاب الىٟسخي مً الٗمل بؿبب يٍٛى الٗمل.3

 ( الاخترا١ الىٟسخي ٦مٟهىم مغاصٝ لالٚتراب.4

٠ الؿُض الؿماصووي )      ( بإهه "خالت مً الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي ؤو البضوي بؿبب ما ٦1990ما ط٦غ ؤًًا حٍٗغ

، ؤي ؤهه ٌكحر بلى الخٛحراث الؿلبُت في الٗال٢اث والاججاَاث مً ظاهب الٟغص هدى  ًخٗغى له الٟغص مً يٍٛى

ً بؿبب اإلاخ  (.162 -161: 2009ُلباث الاهٟٗالُت والىٟؿُت الؼاثضة ")ؤمُمً، آلازٍغ

ذ ماؾالف       ٞغ ىصي الاخترا١ الىٟسخي "بإهه خالت مً ؤلاظهاص التي جهِب الٟغص Maslach (1991ٖو ( ه٣ال ًٖ الٍؼ

غاى الىٟؿُت والجؿضًت وال٣ٗلُت ") ت مً ألٖا يخج ٖنها مجمٖى باء الٗمل التي جٟى١ َا٢خه، ٍو ىصي، هدُجت أٖل الٍؼ

2007 :192.) 

٦ما ٌٗٝغ الاخترا١ الىٟسخي بإهه "خالت هٟؿُت جاع١ الظًً ٌٗملىن في مهً جخُلب ج٣ضًم زضماث اظخماُٖت،      

باء الؼاثضة اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ َاالء ألاٞغاص  ً، و٦ظل٪ هدُجت لًٍٛى الٗمل وألٖا وبوؿاهُت، ألهاؽ ٦شحًر

 (.13: 1991")الخغجاوي، 

ٗٝغ الاختر      ىلىجي والجؿمي، َو ا١ الىٟسخي بإهه: "خالت مً الاؾخجزاٝ ؤو الاجها٥ الاهٟٗالي ؤو الٗاَٟي والٟحًز

ضم الغيا ًٖ الظاث  ً، ٖو ً آلازٍغ ٣ضان الاَخمام بالىاؽ والاوسخاب الىٟسخي، والاهٟها٫ ًٖ الظاث ٖو ٞو

ا، والكٗىع بٗضم الاعجُاح، وألاع١، و٦ثرة ألاخالم اإلاؼعجت، وه٣و ألاصا بت وجد٣حَر ضم الغيا ًٖ ؤلاهجاػ، والٚغ ء ٖو

ضم اإلاباالة  مت، والُإؽ ٖو خىع الٍٗؼ في ؤصاء ؤٖما٫ ٦شحرة في و٢ذ ٢هحر، وه٣و الضاُٞٗت والكٗىع باإلخباٍ ٞو

 (.163: 2009بؿبب ٦ثرة مُالب الٗمل، والخٗغى اإلاؿخمغ لًٍٛى الخُاة املخخلٟت ")ؤمُمً، 

ٟاث الاخت      ٠ َظا اإلاٟهىم، ومً زال٫ الٗغى الؿاب٤ لخٍٗغ را١ الىٟسخي، هجض ؤن الباخشحن ازخلٟىا في حٍٗغ

 إلاا ظاء في ال٣امىؽ وجٟهُالجه في البدىر، 
ً
 اؾدىاصا

ً
ا ه لٍٛى  ٖىضما وٗٞغ

ً
٠ ألا٦ثر ويىخا لظل٪ ًهبذ الخٍٗغ

كحر ال  هدُجت الٗمل الؼاثض ًٖ الُا٢ت اإلا٣َضعة، َو
ً
نهاع، ؤو ًهبذ منه٩ا خٗبحر ٞالٟٗل )ًدتر١( بمٗجي )ًٟكل( ٍو

 بلى الخٛحراث الؿلبُت في الٗال٢اث، والاججاَاث الؿلى٦ُت ٦غص ٞٗل لًِٛ الٗمل. و٢ض ًخضازل مهُلر 
ً
ؤًًا

الاخترا١ الىٟسخي م٘ مهُلخاث ؤزغي مشل: الًِٛ وال٣ل٤، والخىجغ، والهضإ، وؤلاخباٍ، والهغوب الىٟسخي مً 
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ا، ٞهىا٥ مً الباخشحن مً اؾخسضم َظٍ اإلاهُل خاث بالخباص٫ ٖىض ؤلاقاعة بلى ْاَغة الاخترا١ اإلاؿاولُت، ٚحَر

 الىٟسخي.

م لالخترا١ الىٟسخي َى الظي ناٚه ٦ال مً الُُٗت؛       ٠ ألٖا وجغي الباخشت في الضعاؾت الخالُت ؤن الخٍٗغ

باء الؼاثضة اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه، ٞهى  ِؿىي بإهه: خالت هٟؿُت ٌكٗغ بها الٟغص هدُجت لًٍٛى الٗمل وألٖا ٖو

ع باإلظهاص الاهٟٗالي، وجبلض اإلاكاٖغ، وه٣و اؾخجابت الٟغص للخىجغ الىٟسخي والًٍٛى اإلاهىُت وجخًمً ٖاصة الكٗى 

ِؿىي،   (.07: 2004الكٗىع باإلهجاػ)الُُٗت؛ ٖو

 ئهرازاث الاختراق الىفس ي: 

٣ًى٫ ؤمُمً: ال ًهاب اإلاغء بحن ٖكُت وضخاَا باالخترا١ الىٟسخي. بط ل٩ل شخيء ماقغاث ؤو ؤظغاؽ بهظاع.      

ام ) ؤمُمً بلى ؤن "َىا٥ ؤعبٗت ماقغاث ؤولُت ًيبغي ؤزظَا بٗحن ( ٦ما وعص في Barbara Brahamوحكحر بغبغا بَغ

٣ه بلى الاخترا١ الىٟسخي، واإلااقغاث هي: خباع، وهي صلُل ٖلى ؤن الٟغص في ٍَغ  الٖا

بت في بجهاء ٢اثمت مً اإلاهام ال٨شحرة في الُىم الىاخض. واوكٛا٫ الٟغص باؾخمغاع في الٗمل 1 ( الاوكٛا٫ الضاثم، والٚغ

ى ٨ًٟغ في اإلا٣ابلت الؿاب٣ت ؤو ًجٗله ًًحي بالخ ، َو
ً
 طَىُا

ً
اثبا  ٚو

ً
 في اظخمإ ما ظؿضًا

ً
ايغ، ٦ما جغاٍ مىظىصا

ً، ألن  اصة ما ًىجؼ الٟغص ٖمله بهىعة آلُت صون اجها٫ ٖاَٟي م٘ آلازٍغ ُٞما ًجب ٞٗله في اإلا٣ابلت الخالُت. ٖو

ت والٗضص ولِـ الاَخمام وبج٣ان ما لضًه.  َمه َى الؿٖغ

 إلاماعؾت جل٪ ألاوكُت، ( جإظُل ال2ٟ
ً
غص لؤلمىع الؿاعة وألاوكُت الاظخماُٖت مً زال٫ ب٢ىإ طاجه بإن َىا٥ و٢خا

ىا٥ ًهبذ الخإظُل َى ال٣اٖضة ؤو اإلاُٗاع في خُاة الٟغص. ، َو
ً
 َظا الى٢ذ ؤو ُٞما بٗض الظي لً ًإث مُل٣ا

يبغي(، وبك٩ل ًهبذ الىمِ الؿاثض ٖلى 3 اصة ( ِٖل الٟغص خؿب ٢اٖضة )ًجب ٍو خُاجه، والظي جترجب ٖىه ٍػ

بخه في طل٪. م ٚع ً ٚع ً بعياء آلازٍغ  خؿاؾُت الٟغص إلاا ًٓىه آلازغون، وعجٍؼ ًٖ بعياء طاجه ٖو

اظل. وج٩ىن مدهلت طل٪ اجهما٥ الٟغص في ٖمله لضعظت ٣ًٟض مٗها عوح اإلاغح، 4 ( الىٓغ بلى ؤن ٧ل شخيء مهم ٖو

جض هٟؿه ٦شحر الترصص ٖىض اجساط ال٣غاعاث")  (.     164: 2009ؤمُمً، ٍو

 أعساض الاختراق الىفس ي:

٦ما وعص في ٖىصة زالر صعظاث لالخترا١ الىٟسخي ل٩ل منها  Spaniol &Caputo)وي٘ ٦ال مً ؾباهُى٫ و٧ابُىجى)     

ظٍ الضعظاث هي:  ؤٖغاى زانت َو

 : الدزحت ألاولى

غي َظان جٓهغ خالت الاخترا١ الىٟسخي في َظٍ الضعظت بك٩ل ٢هحر مخ٣ُ٘ ًم      ٨ً الؿُُغة ٖلُه بؿهىلت. ٍو

ايُت التي ج٣ىص بلى الاؾترزاء، ومً زم ال٣ُام ب٣ؿِ  ً الٍغ الٗاإلاان ؤن ٖالط طل٪ ًم٨ً بال٣ُام ببٌٗ الخماٍع

اث املخببت، بدُض جسٌٟ مٗها ْاَغة الاخترا١ َظٍ.  واٞغ مً الغاخت، ومماعؾت بٌٗ الهٍى
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 : الدزحت الثاهُت

 خُض ط٦غ الٗاإلاان ؤ     
ً
 مً الخضة والىيىح، وحؿخٛغ١ و٢خا

ً
 زانا

ً
ن ْاَغة الاخترا١ ٖىض َظٍ الضعظت جإزظ ق٨ال

ؤَى٫ مً خُض صًمىمتها بلى صعظت ًهٗب مٗها ٖالظها ؤو الٗمل ٖلى بػالت ؤٖغايها بالُغ١ التي ط٦غث في الضعظت 

ايُت ٖالظ ً الٍغ ا لها ؤو الخسلو منها. َىا ًم٨ً ألاولى. بط لم ٌٗض الاؾترزاء ؤو الىىم ؤو ال٣ُام ببٌٗ الخماٍع

خه  الخٔ بىيىح مضي سخٍغ م اؾترزاثه ؤو هىمه ٦ما ٍو  بٚغ
ً
بىيىح ٢ُاؽ صعظت الاهٟٗا٫ ٖىض املختر١ هٟؿُا

 واَخمامه باإلاؿخُٟضًً مً الٗمل الظي ٣ًىم به 
ً
٩ىن مؼاظه مخ٣لبا بال٣اثمحن ٖلى الٗمل الظي ٣ًىم به، ٍو

.
ً
 مىسًٟا

 :الدزحت الثالثت

ب الٗاإلاحن ؾباهُى٫ و٧ابُىجى، ٞةن اإلاىيٕى في َظٍ الضعظت ًخُىع وجخُىع ؤٖغايه مً خُض الخىانل وخؿ      

ا١ الىٟسخي، وجؼصاص اإلاكا٧ل الصخُت والىٟؿُت التي ال ًم٨ً ججاوػَا  والضًمىمت، بدُض جغا٣ٞها خاالث مً ؤلاَع

٣ل٤ والؿلبُت، جى٨ٗـ في الى٢ذ هٟؿه ؤو مٗالجتها، ومشلما ًخٗغى املختر١ لخاالث مً ؤلاخباٍ والا٦خئاب وال

 (.23: 1998هخاثج طل٪ ٖلى خُاة املختر١ الاظخماُٖت م٘ الؼمالء والبِذ ")ٖىصة، 

غاى 1991وؤ٦ضث صعاؾت الخغجاوي )      ت مً ألٖا ( ٦ما وعص في ٖىصة ؤن َىا٥ صعاؾاث ٖضًضة خضصث مجمٖى

 لالخترا١ الىٟسخي جالخٔ بىيىح لضي املختر٢حن وهي:

ً.( الاب1  خٗاص ًٖ الخٗامل م٘ الؼباثً ؤو الٗمالء ؤو الُالب ؤو آلازٍغ

اث اإلاىسًٟت.2  ( اإلاٗىٍى

 ( خالت قضًضة مً ٖضم الغيا ًٖ الٗمل بإبٗاصٍ املخخلٟت.3

 ( ٦ثرة الخُٛب ًٖ الٗمل.4

ُاء الجؿمي.5  ( ؤلٖا

ت.6  ( الخالٞاث ألاؾٍغ

غاى الاخترا١ الىٟسخي نى٠  وؤقاعث الضعاؾت هٟؿها بلى ؤن بٌٗ الباخشحن هجخىا في      وي٘ جهي٠ُ واضر أٖل

غاى الخالُت:  بلى ألٖا

 ألعساض الجظمُت:ا -

ا١ الكضًض، ال٠ًٗ الٗام، الهضإ اإلاؿخمغ.        مشل اعجٟإ يِٛ الضم، آالم الٓهغ، ؤلاَع

 ألاعساض ؤلادزاهُت )الفعلُت(: -

 مشل ٖضم ال٣ضعة ٖلى التر٦حز، اإلاؼاط الخاص.     
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 الىفظُت:ألاعساض  -

 مشل الؿلبُت، ؤلاخؿاؽ بالُإؽ، الا٦خئاب، ال٣ل٤، الاوٗؼا٫.      

 ألاعساض الظلىهُت: -

مشل الخظمغ والك٩ىي اإلاخىانلت مً الٗمل، ي٠ٗ ألاصاء، ٖضم الغيا ًٖ ْغوٝ الٗمل، الخُٛب اإلاؿخمغ 

 (.26 -25: 1998واإلاخ٨غع ًٖ الٗمل)ٖىصة، 

غاى اإلا2013ونىٟذ اللىػي)       هاخبت لالخترا١ الىٟسخي ٖلى الىدى الخالي:( ألٖا

 : ألاعساض الظلىهُت( 1

وجخمشل في )الخٗب مً الٗمل، الاوسخاب الاظخماعي، ٣ٞضان الاَخمام والاؾخمخإ باألوكُت، الاؾدؿالم والعجؼ، 

 اهخٓاع ؾً الخ٣اٖض، الك٩ىي والخظمغ مً الٗمل(.

 : ألاعساض الاهفعالُت( 2

، الكٗىع اإلاخ٨غع باإلخباٍ، وجخمشل في )ال٣ل٤ ا       إلابالٜ ُٞه، الخٝى والب٩اء، ال٣ابلُت للتهُج ؤو الًٛب اإلاٍٟغ

 الدكدذ والخؼن، هٟاط الهبر، ٖضم الكٗىع بالخاظت بلى الخٗلم ومىا٦بت ٧ل ظضًض(.

 : أعساض فظُىلىحُت( 3

اصة  وجخمشل في ايُغاباث اإلاٗضة، اعجٟإ يِٛ الضم، اعجٟإ ال٩ىلؿترو٫، الخٗب        ٖىض ال٣ُام بإ٢ل مجهىص، ٍػ

ت، الكٗىع بالعجؼ  يغباث ال٣لب، اليؿُان، اإلالل والايُغاب في الىىم، ه٣و اليكاٍ واهسٟاى الغوح اإلاٗىٍى

وه٣و ج٣ضًغاث الظاث، ايُغاب الكهُت، جىجغ الًٗالث، يِٛ الضم الٗالي وي٤ُ الخىٟـ، ه٣و اإلاىاٖت 

 (.13: 2013إلا٣اومت ألامغاى ")اللىػي، 

ت       وخضص ؤمُمً ؤٖغاى ؤزغي لالخترا١ الىٟسخي مً بُنها: "الكٗىع بالخٗب الخاص، وال٣ابلُت للى٣ض، وؾٖغ

الٗضوي بالٟحروؾاث، واجهُاع ظهاػ اإلاىاٖت، والكٗىع بى٣و الؿُُغة ٖلى اإلاهام اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ الٟغص، 

خ٣اص الخاَئ بإن اإلاغء ًد٤٣ بهجاػاث لِؿذ طاث ٢ُمت، واإلاُل ل ٣ضان الكٗىع والٖا لخ٨ٟحر الؿلبي خى٫ ألامىع، ٞو

 (.171: 2009بالهضٝ واليكاٍ، والخىهل اإلاتزاًض مً الٗال٢اث التي حؿبب الهغإ والًِٛ" )ؤمُمً، 

اث الاختراق الىفس ي:  مظخًى

اث هي ٧الخالي:Spaniol( )1979ٌكحر بضعان "ؤن ؾباهُى٫ )       ( خضص الاخترا١ الىٟسخي في زالزت مؿخًى

 اق هفس ي مخعادٌ:اختر ( 1

يخج ًٖ هىباث ٢هحرة مً الخٗب، وال٣ل٤، وؤلاخباٍ، والتهُج.  ٍو
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 اختراق هفس ي مخىطؽ:( 2

حن ٖلى ألا٢ل. غاى الؿاب٣ت، ول٨نها حؿخمغ إلاضة ؤؾبٖى يخج ًٖ هٟـ ألٖا  ٍو
 

 اختراق هفس ي ػدًد:( 3

 ؤن       
ً
با يخج ًٖ ؤٖغاى ظؿمُت، مشل ال٣غخت، وآالم الٓهغ اإلاؼمىت، وهىباث الهضإ الكضًضة، ولِـ ٍٚغ ٍو

ٌكٗغ الٗاملىن بمكاٖغ اخترا١ هٟسخي مٗخضلت ومخىؾُت مً خحن آلزغ، ول٨ً ٖىضما جلر َظٍ اإلاكاٖغ وجٓهغ في 

 (.58: 1997ة ")بضعان، ق٩ل ؤمغاى ظؿمُت وهٟؿُت مؼمىت ٖىضثٍظ ًهبذ الاخترا١ مك٩لت زُحر 

 أبعاد الاختراق الىفس ي:

ا )       ( ٞةن نضام اإلاهً الًاُٚت ٌؿبب 1976, 1978) Maslach et al)َب٣ا إلاا جىنلذ بلُه ماؾالف وػمالَئ

ما ٨ٖـ اججاَاث  ضم الالتزام، َو مكاٖغ الخىجغ الكضًض والضاثم م٘ الىاؽ، والظي ٣ًىص بلى ٣ٞضان الاَخمام، ٖو

 لُت، وجٓهغ َظٍ اإلاكاٖغ في نىعة زالزت ؤبٗاص هي:الٗامل ألان
 

 :Emotional Exhaustionؤلاحهاد الاهفعالي ؤ( 

ذ، ٞةن الٗاملحن ال ٌؿخُُٗىن ؤولِـ لضحهم ال٣ضعة ٖلى الُٗاء ٦ما        بما ؤن اإلاكاٖغ الاهٟٗالُت ٢ض اؾخجٞز

٧اهىا مً ٢بل، وجخمشل َظٍ اإلاكاٖغ في قضة الخىجغ وؤلاظهاص، وقٗىع الٗامل بإهه لِـ لضًه شخيء مخب٤ لُُُٗه 

ً ٖلى اإلاؿخىي الىٟسخي.  لآلزٍغ

 :Depersonalizationجبلد اإلاؼاعس ب( 

ظٍ الاججاَاث الؿلبُت والتي ج٩ىن        ، َو
ً
ىضر الاججاَاث الؿلبُت ججاٍ مً ٌٗمل مٗهم الٗامل املختر١ هٟؿُا ٍو

 Maslach & Pines)ؤخُاها ته٨مُت )ؾازغة( ال جمشل الخهاثو اإلامحزة للٗامل، وحٗٝغ ٧ل مً ماؾالف وبُجز )

ت مً الٗمالء، والظي ًٓهغ في نىعة ( َظا البٗض مً الاخترا١ الىٟسخي بإهه: بخ1977) ؿاؽ باإلوؿاهُت والسخٍغ

 جد٣حر ؤزىاء اإلاٗاملت.

 : Low Personal Accomplishmentهلص الؼعىز باإلهجاش الشخص يط( 

، وخُىما ٣ًٟضون الخماؽ لئلهجاػ،      
ً
 ؾالبا

ً
ظا البٗض ًدضر خُىما ًبضؤ ألاٞغاص في ج٣ُُم ؤهٟؿهم ج٣ُُما َو

اء بمؿاولُاجه ألازغي ه٣ال   في الٗمل م٘ ٖمالثه، وبٗضم ٢ضعجه ٖلى الٞى
ً
ىضما ٌكٗغ الٗامل بإهه لم ٌٗض ٦ٟئا ٖو

 (. 1997ًٖ)بضعان، 

 هُلي لهظٍ ألابٗاص الشالزت: ( قغح ج2010ٟو٢ضمذ ؤبىمؿٗىص )     

 ٌ  : البعد ألاو

ت، و٦ظل٪ ٣ٞضاهه لالَخمام والٗىاًت        ٠ الش٣ت في الظاث، والغوح اإلاٗىٍى خمشل في ٣ٞضان بخؿاؽ اإلاْى ٍو

ظا الكٗىع  ت. َو باإلاؿخُٟضًً مً الخضمت، واؾدىٟاطٍ ل٩ل َا٢اجه، وبخؿاؾه بإن مهاصٍع الٗاَُٟت مؿخجٞز

٠ ؤهه لم ٌٗض ٢اصعا ٖلى باإلجها٥ الٗاَٟي ٢ض ً ىا٦به بخؿاؽ باإلخباٍ والكض الىٟسخي، خُىما ٌكٗغ اإلاْى
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غاى  الاؾخمغاع في الُٗاء ؤو جإصًت مؿاولُاجه هدى اإلاؿخُٟضًً بىٟـ اإلاؿخىي الظي ٧ان مً ٢بل. ومً ألٖا

بت والٟٕؼ خحن الخ٨ٟحر بالظَاب بلى الٗمل نباح  ٠ بالَغ ٧ل ًىم. وجدضر الكاجٗت لئلجها٥ الٗاَٟي قٗىع اإلاْى

ت مً ٢بل الجمهىع  ٟحن في الٗاصة بؿبب اإلاخُلباث الىٟؿُت والٗاَُٟت اإلاَٟغ خالت ؤلاجها٥ الٗاَٟي َظٍ للمْى

 مهما لباخثي ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي، 
ً
٨ٗـ مهُلر ؤلاجها٥ الٗاَٟي ٞغيا ؤؾاؾُا الظًً ًخل٣ىن زضماتهم. َو

 ٦بحرا في الٗمل. ٦ما ٞإٖغاى الاخترا١ مخهلت بلى خض ٦بحر بكاٚلي الى 
ً
ْاث٠ الظًً ًخُلب ٖملهم اوٛماؾا

اث٠ الظًً ٩ًىن  ًٟترى خالت مً الخ٣ُٔ اإلاؿب٤، ٖلى ٨ٖـ الطجغ، الظي ٢ض ٌكٗغ به مً ٌكٛلىن الْى

 ٖملهم ٖلى وجحرة واخضة ؤو ًدؿم باإلالل.

 : البعد الثاوي

ى الكٗىع بخضوي الاهجاػ الصخصخي، الظي ًدؿم باإلاُل هدى ج٣ٍى     ، وقٗىع ألاٞغاص مً َو
ً
ما ؾلبُا م الظاث ج٣ٍى

 .ً مالهم ؤو جٟاٖلهم م٘ آلازٍغ زالله بالٟكل، و٦ظل٪ جضوي بخؿاؾهم بال٨ٟاءة في الٗمل وؤلاهجاػ الىاجر أٖل

٠ ب٣ٟضان الالتزام الصخصخي في ٖال٢اث الٗمل. وجخمشل ؤٖغاى َظا البٗض في  دضر طل٪ ٖىضما ٌكٗغ اإلاْى ٍو

٠ الظي جى٢٘  به باؾخمغاع ٣ٖىباث جإصًبُت مً عثِؿه ؤو الكٗىع ٦ما لى ٧ان الٟغص في ؾُٟىت حٛغ١ مكاٖغ اإلاْى

 مً ماؾالف وظا٦ؿىن بال 
ً
بىؾِ البدغ وجخ٣اطٞها ألامىاط في ٧ل اججاٍ. ولم ًدٔ َظا الٗىهغ الظي ٢ضمخه ٦ال

ي ؤصاء الٗمل جبحن ؤن الخاالث بال٣لُل مً الاَخمام بحن الباخشحن. ول٨ً الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت باالٞخ٣اع بلى الضواٞ٘ ف

التي جس٤ٟ ٞيها مداوالث ألاٞغاص باؾخمغاع في ج٣ضًم هخاثج بًجابُت، جاصي بلى ْهىع ؤٖغاى للخىجغ والا٦خئاب، 

ىضما ٌٗخ٣ض ألاٞغاص ؤهه لً ج٩ىن لجهىصَم هدُجت ٞٗالت، ٞةجهم ًخسلىن ًٖ جل٪ املخاوالث.  ٖو

 البعد الثالث:

ض الهٟت الصخهُت ًٖ ٣ٞضان الٗىهغ ؤلاوؿا        وي ؤو الصخصخي في الخٗامل، وجخمشل في هؼوٖهم هدى ججٍغ

ٗجي ٣ٞضان  اإلاؿخُٟضًً الظًً ًخٗاملىن مٗهم، ؾىاء ٧ان َاالء اإلاؿخُٟضون مً صازل اإلااؾؿت ؤو زاعظها. َو

٠ الٗىهغ ؤلاوؿاوي ؤو الصخصخي في الخٗامل مٗاملت ألاٞغاص ٧إقُاء ولِـ ٦بكغ. وفي َظٍ الخالت ًخه٠  اإلاْى

بال٣ؿىة، والدكائم، و٦ثرة الاهخ٣اص، وجىظُه اللىم لؼمالثه في الٗمل، و٦ظل٪ للمؿخُٟضًً واإلااؾؿت، ٦ما ًدؿم 

ضم اإلاباالة، والكٗىع الؿلبي هدى اإلاؿخُٟضًً مً الخضمت، و٢لت الٗىاًت بهم.  ٠ في َظٍ الخالت بالبروص، ٖو اإلاْى

لت ٦ما ًى٨ٗـ في ٞلؿٟخه للمىا٠٢ املخخلٟت في الٗ مل، وفي الاوسخاب مً زال٫ اللجىء بلى الٟتراث الٍُى

للغاخت، ؤو املخاصزاث اإلاُىلت م٘ ػمالء الٗمل، و٦ظل٪ في الاؾخسضام اإلاٍٟغ للمهُلخاث الٟىُت الخانت 

ض الهٟت الصخهُت ًٖ اإلاؿخُٟضًً ٢ض ٣ًلل مً اخخما٫ الخإجج الٗاَٟي اإلاٍٟغ  بالٗمل. وفي الىا٢٘ ٞةن ججٍغ

٠ والظي ٢ض ًازغ ٖلى ؤصاء الٗمل في خاالث الُىاعت ")ؤبىمؿٗىص، الظي ٌكٗغ به  (.41 -40: 2010ا اإلاْى
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 الفسق بحن الاختراق الىفس ي وبعع اإلاخؼحراث ذاث الصلت:

ا مً الٓىاَغ طاث الهلت وطل٪ ٦ما ًلي:       ًجب جمُحز ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي ًٖ ٚحَر

 

 ( الاختراق الىفس ي والخعب:0

ؤن الاخترا١ الىٟسخي لِـ َى الخىجغ اإلاا٢ذ، م٘ ؤن وظىص َظا الكٗىع عبما ٩ًىن ٖالمت مب٨غة له. ٣ٞض  ًالخٔ     

 للضاللت ٖليها؛ ٞاالخترا١ 
ً
ٌك٩ل الخٗب ؤو الخىجغ اإلاا٢ذ الٗالماث اإلابضثُت لهظٍ الٓاَغة، بال ؤن طل٪ لِـ ٧اُٞا

 ث.الىٟسخي ًخه٠ بدالت الشباث اليؿبي ُٞما ًخٗل٤ بهظٍ الخٛحرا

 ( الاختراق الىفس ي والللم:6

دت عبما ج٩ىن مخىؾُت الضعظت ؤو٢ض جهل       حر مٍغ ًخ٩ىن ال٣ل٤ مً ؤٖغاى ظؿمُت، ومكاٖغ وؤ٩ٞاع مؼعجت ٚو

ىضما ًهل َظا الهغإ بلى صعظت الكضة التي ٌٗاوي  حر وإ، ٖو بلى ال٣ل٤ الخاص، ؤهه ٌكحر بلى وظىص نغإ اهٟٗالي ٚو

 ٢ذ بلى الاخترا١.منها الجؿم، ٞؿُٗاوي الٟغص مً الًِٛ والظي ًخدى٫ م٘ الى 

 ( الاختراق الىفس ي والظؼىغ الىفظُت:3

كٗغ ٦ما لى ؤهه مدتر١        ما ٌٗاوي الٟغص مً يِٛ َو
ً
ًسخل٠ الاخترا١ الىٟسخي ًٖ الًٍٛى الىٟؿُت؛ ٞٛالبا

يخج ًٖ ٖضة  ، ول٨ً بمجغص ؤن ًخم الخٗامل م٘ مهضع الًِٛ ًيخهي َظا الًِٛ ٖلى ؤٚلب ألاخىا٫، ٍو
ً
هٟؿُا

ل ألاظل ومغجبِ بٗىامل ياُٚت ٖىامل مدضصة وإلاضة ٢هحرة مً الؼمً، ول٨ً الاخترا١ الىٟسخي َى ٖغى  ٍَى

 ومهاصع ؤزغي مشل ؤلاخباٍ والتي جاصي بلى الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي.

 ( الاختراق الىفس ي والتهسب الىفس ي:4

 ما حؿخسضم اإلاهُلخاث بىٟـ اإلاٗجي، بال ؤن التهغب الىٟسخي ًم٨ً اٖخباٍع جماعى ًيخج ًٖ بخؿاؽ      
ً
ٚالبا

ي هٟؿه بضعظت جخٗاعى م٘ ؤلاهخاظُت، ٦ما ؤهه هٕى مً اللىم اإلاىظه بلى الٗىامل الٟغص بإهه لِـ ٖلى ما ًغام ُٞدم

الخاعظُت بىنٟها مؿاولت ًٖ ه٣و ؤلاهخاظُت. ٞاإلوؿان خحن ًجٗل مً هٟؿه ضخُت جهبذ الخُاة في هٍٓغ 

 لخ٣ضم في الٗمغ ؤو ؤلاخؿ
ً
اصة ما ًخظٕع ؤلاوؿان بإٖظاع للتهغب مً جدمل اإلاؿاولُت مشال اؽ بٗضم ؤؾهل، ٖو

ألامان، ؤو ه٣و ؤلام٩اهاث اإلااصًت، ؤو بٓغوٝ ألاؾغة، ؤوب ؾبب مخاٖب الخُاة، ؤو الٓغوٝ الخانت، ٞلجىء 

 للٟغص ٖىض مؿخىي مٗحن، ول٨ىه بطا ؤعاص ؤن ًهبذ الٟغص 
ً
الٟغص بلى التهغب والبدض ًٖ ؤٖظاع ًم٨ً ؤن ٩ًىن مُٟضا

 ٞمً اإلا
ً
 ألن ه٣و مؿخىي ٚحر مىخج، وبطا ٧ان مؿخىي التهغب مىسًٟا

ً
م٨ً ؤن ًهبذ الٟغص ٚحر مىخج ؤًًا

اصة الًِٛ ٞاالخترا١ الىٟسخي. ؤي ؤن  اصة الًِٛ وبالخالي ٍػ التهغب الىٟسخي ًٖ الخض اإلاىاؾب عبما ٣ًىص بلى ٍػ

التهغب الىٟسخي مً جدمل اإلاؿاولُت َى خالت بعاصًت ٣ًىم بها الٟغص ٧إؾلىب مً ؤؾالُب زٌٟ الًِٛ ؤي ؤهه 

٣ًىم بها الٟغص ٖلى مؿخىي الىعي لخماًت هٟؿه ؤما الاخترا١ الىٟسخي، ٞهى خالت ظؿماهُت  وؾُلت صٞاُٖت

 (.36 -35: 1997واهٟٗالُت وؾلى٦ُت ٖلى مؿخىي الالوعي، جخدى٫ بلى خالت مغيُت م٘ مغوع الى٢ذ)بضعان، 
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 ( الاختراق الىفس ي وخالت عدم السطا:5

خباع، بن خالت ٖضم الغيا في خض طاتها ال حٗخبر        وم٘ طل٪ ًيبغي ؤن جازظ َظٍ الخالت بٗحن الٖا
ً
 هٟؿُا

ً
اخترا٢ا

ا ًاصي بلى الاخترا١ الىٟسخي بؿبب اعجباٍ ال٣ىي بًٍٛى الٗمل.  والخٗامل مٗها بٟاٖلُت ألن اؾخمغاَع

 ( الاختراق الىفس ي وجسن العمل:6

م  بن  جغ٥ الٟغص لٗمله ٢ض ًيخج ًٖ الاخترا١ الىٟسخي، ول٨ً في هٟـ الى٢ذ     عبما ٌؿخمغ الٟغص في الٗمل بالٚغ

غاوي،  ُٟي)الَؼ  (.23 -22: 2008مما ٌٗاهُه مً اخترا١ هٟسخي ألؾباب مخٗضصة مشل الغاجب اإلاٛغي، والًمان الْى

 أطباب الاختراق الىفس ي:

ما٫ الُىمُت       واإلاهىُت جخٗضص الٗىامل ال٩امىت وعاء الاخترا١ الىٟسخي. ومً بحن َظٍ الٗىامل: "الاهسغاٍ في ألٖا

٣ُت ٚحر مىاؾبت، ومداولت الٟغص ؤصاء ؤٖما٫  ما٫ مملت، وفي ْغوٝ هٟؿُت ٞحًز ، ومماعؾت الٟغص أٖل بك٩ل مٍٟغ

ما٫ اإلاىجؼة،  ضم الغيا ًٖ ألٖا اء بها، ٖو ٦شحرة في و٢ذ ٢ُاسخي ؤو ي٤ُ، و٦ثرة اإلاُالب التي ًخٗحن ٖلى الٟغص الٞى

ضم بُٖاء ٞغنت لالؾترزاء والغاخت، وجإظُل ٧ل ما ًسضم الصخت البضهُت والىٟؿُت والىظضاهُت مً ؤ٧ل  ٖو

تزاًض الاخترا١  وبزغاط، وهىم، و٢ًاء خاظاث هٟؿُت ٧الخب والخٗا٠َ واملجاملت، واإلاكاع٦ت الىظضاهُت. ٍو

ضم  ما٫ بض٢ت مخىاَُت، والهغامت في بُٖاء اإلاىاُٖض والالتزام بها، ٖو الضازلي ب٨ثرة الخ٨ٟحر، والٗمل ٖلى ؤصاء ألٖا

ٌ ال ؼوٝ الٟغص ًٖ ٞع ضم ج٣ضًغ الٟغص ل٣ضعاجه ومهاعاجه املخخلٟت، ٖو خجاوػ ًٖ َٟىاث وؤزُاء الٛحر، ٖو

 ٖلى َم")ؤمُمً، 
ً
ضٍ َما ٣ه وجٍؼ ما٫ التي ٢ض جَغ  (.174: 2009ألٖا

ذ في بِئاث مسخلٟت بلى ٖضص ٦بحر مً الٗىامل التي جلٗب صوعا با       عػا في ٦ما ؤقاعث الضعاؾاث اإلاُضاهُت التي ؤظٍغ

 خضور ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي، و٢ض لخهها ظحروـ ٦ما وعص في ٖىصة ٖلى الىدى آلاحي: 

 العىامل الخاصت بالبعد الفسدي:( 1

      
ً
 بٗمله وبزالنا له َى ألا٦ثر حٗغيا

ً
خُض اج٣ٟذ مٗٓم الضعاؾاث ٖلى ؤن ؤلاوؿان ألا٦ثر اهخماًء والتزاما

ٟؿغ َاالء طل٪ بلى ؤن َظا ؤلاوؿان ٣ً٘ جدذ جإزحر يٍٛى الٗمل لالخترا١ الىٟسخي مً ٚحٍر مً الٗاملحن ، ٍو

 الظي ٌٗمل ُٞه.

 العىامل اإلاخعللت بالبعد الاحخماعي:( 2

 ملتزمت بخدمل ٖبء الٗمل مً ٢بل ؤٞغاص املجخم٘ الظًً ًل٣ىن      
ً
ججض الٗضًض مً اإلااؾؿاث هٟؿها ؤخُاها

٘ مً صعظت الٗ ُٟي اإلاىٍى بالٗاملحن الظًً ٌٗملىن في َظٍ اإلااؾؿاث، بإٖبائهم ٖليها، ألامغ الظي ًٞغ بء الْى

٤ُ بحن مهلخت الٗمل وؤَضاٞه وعؾالخه ومهلخت اإلاىاَىحن، ًجض الٗاملىن ألا٦ثر  وبػاء مداوالث َاالء الخٞى

ً ًٖ ج٣ضًم زضماث ممحزة ما ًضٞ٘ بهم بلى ؤلاخباٍ وؤلاخؿاؽ بالترا  واهخماًء إلاهىتهم ؤهٟؿهم ٖاظٍؼ
ً
ظ٘ بػاء التزاما

جٗلهم ٖغيت لالخترا١ الىٟسخي.  مخُلباث مجخمٗهم، وبالخالي ًدضر لضحهم خالت مً ٖضم الخىاػن ٍو
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 العىامل والخاصت اإلاخعللت بالبعد اإلانهي:( 3

إلاا ٧اهذ اإلاهىت ومخُلباتها هي الجاهب الباعػ والبٗض ألاَم الظي ًدضص للٗامل ٞيها اهخماثه لٗمله والتزامه به      

اصة ؤو اهسٟاى خضة يِٛ الٗمل الىا٢٘ ٖلى وبإَضاٞ ه، ٞةن ْغوٝ الٗمل وبىِخه حؿهمان بلى خض بُٗض في ٍػ

لى َظا ٞةن بخؿاؽ الٗامل بٟكله في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الٗمل، و٦ظل٪ بخؿاؾه بٟكله في بقبإ  الٗامل، ٖو

ت ا ضم الغيا خاظاجه ألاؾاؾُت مً زال٫ الٗمل الظي ٣ًىم به، ؾٝى ٣ًىص به بلى خالت مً اإلاٗىٍى إلاىسًٟت، ٖو

 (.22 -20: 1998ًٖ الٗمل بإبٗاصٍ املخخلٟت وبالخالي بلى الاخترا١ الىٟسخي")ٖىصة، 
 

بت       ىا٥ مً ًغي ٦ما ٣ًى٫ ٦ال مً ٖبض البهحر وػُٖتر "ؤن الؿبب الغثِـ في الاخترا١ الىٟسخي َى الٚغ َو

حر وا٢ُٗت، و  َظٍ ألاَضاٝ ٢ض ًٟغيها املجخم٘ ٖلى الٟغص، الكضًضة واإلالخت ٖىض الٟغص لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ مشالُت ٚو

إة الًِٛ الىٟسخي ومً زم ًيخ٣ل  ىضما ًٟكل الٟغص في جد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ، ٞةهه و٢بل ٧ل شخيء ٣ً٘ جدذ َو ٖو

بك٩ل جغا٦مي بلى الاخترا١ الىٟسخي الظي ًٓهغ ٖلى ق٩ل بخؿاؽ بالعجؼ وال٣هىع ًٖ جإصًت الٗمل")ٖبض 

ُتر،   (.3: 2007البهحر؛ ٖػ

غي ؤمُمً ؤن الاخترا١ "ًيخج مً الٗمل الغوجُجي اإلاخ٨غع، وه٣و ٞغم الترقي، والخمل الؼاثض الىاظم ًٖ ٦ثرة        ٍو

باء، وؾُاؾاث م٩ان الٗمل")ؤمُمً،   (.183: 2009الخمل وألٖا
 ط

باء       وجغي الباخشت ؤن الاخترا١ الىٟسخي ما َى بال خالت صازلُت ٌكٗغ بها الٟغص هدُجت لًٍٛى الٗمل، وألٖا

غاى التي  ، ولٗل مً ؤَم ألٖا
ً
الؼاثضة اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه، ٞهي اؾخجابت الٟغص للخىجغ الىٟسخي والًٍٛى اإلاهىُت مٗا

ت مً الؿلى٦ُاث التي ٠ مً زال٫ مجمٖى ٣ًىم بها، ٧إن ٩ًىن في خالت مؼاظُت ؾِئت، ؤو ج٩ىن  جٓهغ ٖلى اإلاْى

غظ٘ الؿبب في طل٪ اإلاٗاهاة الىاججت ًٖ يٍٛى الٗمل، والتي جىلض  بك٩ىي مغيُت، ؤو الخُٛب ًٖ الٗمل، ٍو

يٍٛى هٟؿُت، بٗض مغوٍع بمغخلت ؤلاظهاص الاهٟٗالي، ومغخلت الخجغص مً الخىام الصخهُت، ومغخلت ٖضم 

، وجٓهغ ٖلُه بالكٗىع بالخٗب وؤلاظهاص الغيا ًٖ الاهجاػاث ا
ً
ظٍ اإلاغاخل ًمغ بها املختر١ هٟؿُا لصخهُت، َو

 وؤلاخباٍ.

 العالكت بحن الاختراق الىفس ي والظؼىغ اإلاهىُت: 

َىا٥ زمت ٖال٢ت واضخت بحن ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي ويٍٛى الٗمل، خُض ؤقاعث الٗضًض مً الضعاؾاث بلى       

بب الغثِسخي لخاالث الاخترا١ الىٟسخي الظي ًإحي هدُجت خخمُت للًٍٛى التي ًىاظهها ؤن يٍٛى الٗمل هي اإلاؿ

( خى٫ 1994) Bilix etalؤلاوؿان زال٫ خُاجه الٗملُت. ومً َظٍ الضعاؾاث الضعاؾت التي ؤظغاَا بل٨ـ وآزغون 

م٨ً مالخٓتها يٍٛى الٗمل والتي ٦كٟذ الىخاثج ًٖ وظىص آزاع ا٢خهاصًت وصخُت وهٟؿُت ومهىُت وؾلى٦ُت ً

، وصعاؾت ؤبىمؿٗىص، 1998بىيىح لضي الٗاملحن الظًً ًخٗغيىن لًٍٛى الٗمل املخخلٟت، ومنها صعاؾت )ٖىصة، 

ا مً الضعاؾاث التي حكحر هخاثجها لىظىص ٖال٢ت بحن يٍٛى الٗمل والاخترا١  2011، وصعاؾت ظغاع، 2010 حَر ٚو

 الىٟسخي. 
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 لل٨ٟغ ؤلاصاع       
ً
٣ا ي، "هي في خض طاتها واخضة مً ؤَم ألاؾباب واإلاهاصع اإلاؿببت للًِٛ ونٗىباث اإلاهىت ٞو

الىٟسخي والخىجغ، و٢ض ٩ًىن طل٪ مغصٍ بالًغوعة بلى ٚمىى الضوع باليؿبت للٗمل الظي ٣ًىم به، ؤو بلى ٖضم ٞهم 

ُُٟت اإلال٣اة ٖلُه، و٦ظل٪ ٢ض ج٠٣ ألاهماٍ ال٣ُاصًت واإلاما باء الْى ٠ للمهام وألٖا ت الٗامل ؤو اإلاْى عؾاث ؤلاصاٍع

ا  حَر ضم الاَخمام بمك٨الث الٗاملحن، ٚو لغئؾاء الٗمل الظي ًخٗغى لها الٟغص، مشل اجبإ الىمِ الدؿلُي، ٖو

 (. 28: 1998مً ألاهماٍ الؿلبُت")ٖىصة، 

غاوي )      ( في صعاؾتها بلى ؤن َىا٥ قبه اجٟا١ بحن الباخشحن في مجا٫ الؿلى٥ الخىُٓمي ٖلى ؤن 2008وحكحر الَؼ

 في ٖمله ٩ًىن ؤ٦ثر ٖغيت مً ٚحٍر لالخترا١ الىٟسخي. وجغجبِ خالت الاخترا١ الىٟسخي ا
ً
 وبزالنا

ً
لٟغص ألا٦ثر التزاما

ت واإلاضعؾحن، ومخسهصخي الخضمت الاظخماُٖت  بضعظت ؤٖلى بالٗاملحن بمهً الخضماث الاظخماُٖت ٧الكَغ

م م حَر باء، واملخامحن، ٚو مً ًخٗاملىن م٘ الىاؽ. ٞالٟغص اإلالتزم واملخلو والىٟؿُت، واإلامغيحن واإلامغياث، وألَا

مً َاالء ٣ً٘، باإلياٞت لٓغوٝ الٗمل الًاُٚت، جدذ يِٛ صازلي للُٗاء وفي الى٢ذ هٟؿه ًىاظه ْغوٝ 

مخٛحراث زاعظت ًٖ بعاصجه وجد٨مه ٞخ٣لل مً ٞٗالُخه في ال٣ُام بٗمله بالهىعة التي ح٨ٗـ صاٞٗه الصخصخي؛ 

ٌ بؿبب ٦ثرة اإلاغضخى في الجىاح، واإلاضعؽ الظي ٞاإلامغيت التي ال جخم٨ً م ً بُٖاء اَخمام شخصخي ل٩ل مٍغ

٠ الظي  ضاص ال٨بحرة مً الُالب في الٟهل وبالخالي ال ًخم٨ً مً بُٖاء و٢ذ ٧اٝ ل٩ل منهم، واإلاْى ًىاظه ألٖا

كُ٘ ٞيها اإلاىار الدؿلُي، ٞهاالء ظمُ  مٗغيىن ٌٗمل في مىٓمت بحرو٢غاَُت ال حصج٘ ؤًت مباصعة شخهُت َو
ً
ٗا

غاوي،   (.23: 2008للىنى٫ بلى خالت الاخترا١ الىٟسخي)الَؼ

لت ومؿخمغة وجٓهغ ٖلُه ٖالماث        وجخطر مٓاَغ الاخترا١ الىٟسخي، ٖىضما ٌٗاوي الٟغص مً الاخترا١ لٟترة ٍَى

ىضما ٌؿخجٝز  ٣ضان الاَخمام ب٩ل شخيء، وال٩أبت ومٟهىم الظاث الؿلبي، ٖو ا١، والكٗىع بالعجؼ ٞو الخٗب وؤلاَع

ً بؿبب حٗغيه ٣ٟض اَخمامه بىٟؿه وباآلزٍغ  ٍو
ً
 لًٍٛى الٗمل وإلاُالب الخُاة اإلاخجضصة  الٟغص ٖاَُٟا

ً
مشال

 وال٨شحرة، وبىاًء ٖلى طل٪ ًخطر مضي صوع الًٍٛى في خضور الاخترا١ الىٟسخي.

 لخل٪ اإلاُُٗاث ًغي ال٣غوي )      
ً
( "ؤن ألاٞغاص اللظًً ًغجٟ٘ لضحهم مٗض٫ الًٍٛى ؤ٦ثر مٗاهاة مً 2000وو٣ٞا

" )ال٣غوي، الاخترا١ الىٟسخي مً ؤولئ٪ ألاٞغاص اللظًً   (. 111: 2000ال ًغجٟ٘ لضحهم مٗض٫ الًٍٛى

 ػسق زفع الاختراق الىفس ي:

َىا٥ الٗضًض مً الاؾتراجُجُاث للخض مً خضور الاخترا١ الىٟسخي للٗاملحن في مجا٫ الخضماث اإلاهىُت      

ت مً الاؾتراجُجُاث التي ًم٨ً اؾخسضامها وهي ٦ما   ًلي:املخخلٟت، وحكحر بٌٗ الضعاؾاث بلى مجمٖى

، ألن ٞهم الٟغص الؾخجاباجه بك٩ل ٧امل ؾٝى 1 ( ٞهم الصخو لٗمله، و٦ظل٪ ؤؾالُبه في الاؾخجابت للًٍٛى

ا.  ٌؿاٖضٍ ٖلى الخٗٝغ ٖلى ؤهماٍ الؿلى٥ ٚحر الٟٗالت، ومً زم مداولت حُٛحَر

اجه، ٞاألَضاٝ ٚحر الىا٢ُٗت ؾخٗغى الٟغص لئلخباٍ 2 والاعجبا٥، ؤو ( بٖاصة ٞدو الٟغص ل٣ُمه وؤَضاٞه وؤولٍى

 بمٗجي آزغ الخإ٦ض مً ٢ابلُت ؤَضاٞىا للخىُٟظ.
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( ج٣ؿُم الخُاة بلى مجاالث: الٗمل، اإلاجز٫، الخُاة الاظخماُٖت، والتر٦حز ٢ضع ؤلام٩ان ٖلى ٧ل مجا٫ ٌِٗكه، وؤال 3

 (.4: 2007وؿمذ لًٍٛى م٩ان ما ؤن جازغ ٖلى م٩ان آزغ، والٗمل ٖلى بىاء هٓام اإلاؿاهضة الاظخماُٖت )ًىؾ٠، 

غاوي )       ( بلى بٌٗ الخُىاث ٦جهىص عامُت للخ٣لُل مً ْهىع الاخترا١ الىٟسخي بحن الٗاملحن 2008وؤقاعث الَؼ

 وهي:

ُُٟت.1  ( ٖضم اإلابالٛت في الخى٢ٗاث الْى

 ( اإلاؿاهضة اإلاالُت للماؾؿاث الاظخماُٖت باملجخم٘.2

ا مً ٢بل اإلانه3  ي.( وظىص ون٠ جٟهُلي للمهام اإلاُلىب ؤصاَئ

 ( حُٛحر ألاصواع واإلاؿئىلُاث.4

 ( الاؾخٗاهت بازخهاصخي هٟسخي للخٛلب ٖلى اإلاك٩لت.5

اصة الاؾخ٣اللُت للمنهي.6  ( ٍػ

ت بيخاثج الجهىص اإلابظولت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي ؤو اإلاؿخىي ؤلاصاعي.7  ( اإلاٗٞغ

مل الُىمُت، ألامغ الظي ًخُلب ( وظىص عوح الخأػع والاؾخٗضاص للضٖم الىٟسخي للؼمُل في مىاظهت مكا٧ل ال8ٗ

٣ت صوعٍت. غح اإلاكا٧ل بٍُغ  الخىاع اإلاٟخىح َو

غ وهمى الٗاملحن همىا مهىُا وهٟؿُا.9  ( الاَخمام ببرامج الخٍُى

غاوي، 10  (.28: 2008( الخٗامل ؤلاًجابي م٘ الًٍٛى ؤو الخد٨م في الًٍٛى )الَؼ

اث والىماذج اإلافظسة لالختراق الىفس ي:  الىظٍس

اث الىٟؿُت، وبهما بضؤ بهىعة اؾخ٨كاُٞت،         لم ًضعؽ مٟهىم الاخترا١ الىٟسخي بك٩ل مدضص وواضر في الىٍٓغ

اع الٗام لها، وبدؿب ؤصبُاث ٖلم الىٟـ، ٞةن  اث مً زال٫ ؤلَا لى ؤي خا٫ ٣ٞض هٓغث بلُه بٌٗ الىٍٓغ ٖو

اث زالر هٟؿُت جىاولذ ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي وهي:  َىا٥ هٍٓغ

ت الخدلُل الىفس ي:هظ( 1  ٍس

ت ؤن ال٣ىي الضاٞٗت للؿلى٥ هي ٢ىي صازلُت حؿبب الهغإ الضازلي بحن م٩ىهاث       ًغي ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ

لى الظي ٌؿبب ال٣ل٤ والا٦خئاب والاخترا١، ٦ما ًغون ؤن الٗملُاث الىٟؿُت ٧االهٟٗا٫ وال٣ل٤  ألاها والهى وألاها ألٖا

مهاصع الؿلى٥ الٓاَغي لئلوؿان مشل جبلض الكٗىع، وؤلاظهاص، والاوٗؼا٫ ًٖ والا٦خئاب والخىجغ والاخترا١ هي 

.ً  آلازٍغ
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ت الظلىهُت:( 2  الىظٍس

ت مكاٖغ       ٣ُت والبُئُت، ولم جخجاَل َظٍ الىٍٓغ ت ؤن الؿلى٥ َى هخاط الٓغوٝ الٟحًز ًغي وايٗى َظٍ الىٍٓغ

لُت له مشل ؤلاعاصة الخغة وال٣ٗل، وخؿب وؤخاؾِـ ؤلاوؿان مشلما لم جخجاَل الٗملُاث ال٣ٗلُت الضاز

ت الؿلى٦ُت  الؿلى٦ُحن ٞةن الاخترا١ الىٟسخي َى خالت صازلُت قإهه قإن ال٣ل٤ والًٛب، لهظا هجض ؤن الىٍٓغ

جغي ؤن الاخترا١ الىٟسخي َى هدُجت لٗىامل بُئُت، وبطا ما جم يبِ جل٪ الٗىامل، ٞةهه مً الؿهىلت بم٩ان الخد٨م 

 في ؤَمُت ويغوعة حٗضًل باالخترا١ الىٟسخي، 
ً
اث الٗلمُت خالُا ظا ما جامً به الٗضًض مً الضعاؾاث والىٍٓغ َو

 الؿلى٥ لًمان صعظت ٖالُت مً ألاصاء وؤلاهخاظُت في مسخل٠ مجاالث الٗمل. 

ت اإلاعسفُت:( 3  الىظٍس

ت الؿلى       ظا ٌٗجي ؤن اإلاهضع الظي ًدضص ؾلى٥ ؤلاوؿان َى مهضع صازلي، بدُض ًسالٟىن بظل٪ الىٍٓغ ٦ُت، َو

ؿعى بلى الاؾخجابت مً  ؤن ؤلاوؿان ٖىضما ٩ًىن في مى٠٢ مٗحن، ٞةهه ؾٝى ٨ًٟغ بالًغوعة في َظا اإلاى٠٢، َو

، ٞةن 
ً
 بًجابُا

ً
ؤظل الىنى٫ بلى ألاَضاٝ التي ًدضصَا، وبطا ٧ان َظا ؤلاوؿان ٢ض اؾخُإ ؤن ًضع٥ اإلاى٠٢ بصعا٧ا

ت الٗالُت، والخ٠ُ٨ ؤلاًجابي مٗه، في خحن بطا ؤصع٥ ؤلاوؿان طل٪ ؾ٣ُىص بالًغوعة بلى خالت مً الغيا، وا إلاٗىٍى

، ٞةن الىدُجت الخخمُت لهظا ؤلاصعا٥ الؿلبي هي ْهىع ؤٖغاى الاخترا١ الىٟسخي ٖلُه 
ً
 ؾلبُا

ً
َظا اإلاى٠٢ بصعا٧ا

 (.28 -27: 1998)ٖىصة، 

وم٘ َظا ٞال ًم٨ً الا٢خهاع ٖلى وظهت هٓغ واخضة، ول٨ً ًم٨ً الضمج بحن جل٪ آلاعاء ٣ُٞى٫ ؤبىمؿٗىص: "بن        

الاخترا١ الىٟسخي مغخلت مخ٣ضمت مً الًٍٛى الىٟؿُت جيخج ًٖ جٟاٖل ؾماث الٟغص ونٟاجه م٘ البِئت املخُُت 

اخت م٘ مغاٖاة اؾخٗضاص الٟغص لئلنابت باالخترا١ به، بط ٢ض ج٩ىن بِئت ٚحر مىاؾبت ٌكٗغ ٞيها الٟغص بٗضم الغ 

اصة الٗبء ٖلُه، ؤو يٍٛى ٢لت الٗبء،  الىٟسخي، ٞةطا حٗغى الٟغص لًٍٛى ال ًخدملها ؾىاء ٧اهذ يٍٛى ٍػ

ترجب ٖلُه ٢لت الضٖم اإلا٣ضم له، و٦ظل٪ ٢لت بهخاظه  ت، ٞؿخ٣ل ٦ٟاءجه ٍو ٣ت ؾٍى ولم ٌؿخُ٘ الخٗامل مٗها بٍُغ

خترا١ الىٟسخي بل ٢ض ًتر٥ ٖمله، ؤو ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ جىظض الىُت لتر٥ الٗمل بن وظض ٖمال مما ٌٗغى الٟغص لال 

 (.20: 2010مىاؾبا ٚحر ٖمله الخالي، مما ًبحن ألازغ الخُحر لالخترا١ الىٟسخي ")ؤبىمؿٗىص، 

 الىماذج اإلافظسة لالختراق الىفس ي: -

 ت الىماطط الخالُت:جخٗضص الىماطط اإلاٟؿغة لالخترا١ الىٟسخي وحٗغى الباخش     

 :Cherniss Model( همىذج حؼحروع لالختراق الىفس ي 0

كغون ٢Cherniss)( )1985ضم حكحروـ       ( الىمىطط الكامل لالخترا١ الىٟسخي، و٢ض ٢ابل م٘ مٗاوهُه زماهُت ٖو

ٌ في اإلاؿدكُٟاث الٗامت   في ؤعبٗت مجاالث هي مجا٫ الصخت ومجا٫ ال٣اهىن والخمٍغ
ً
 مبخضثا

ً
ومجا٫ مهىُا

ت، وجم م٣ابلت ٧ل اإلاٟدىنحن ٖضة مغاث زال٫ ٞترة جتراوح مً ؾىت بلى ؾيخحن،  ـ في اإلاضاعؽ الشاهٍى الخضَع

 والك٩ل الخالي ًىضر همىطط حكحروـ:
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 (6ػيل زكم )

ت حؼسوع لالختراق الىفس ي  ًىضح هظٍس

     
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

ساوي،    36: 6118)الَص

م٨ً قغح الىمىطط ٖلى الىدى آلاحي ٦ما ٢ضمه بضعان:         ٍو

 : زصائص مدُؽ العمل( 1

ُٟت ألو٫ مغة ولهم جىظهاث مؿخ٣بلُت مُٗىت، ومُالب        جخٟاٖل َظٍ الخهاثو م٘ ألاٞغاص الظًً ًضزلىن الْى

دخاظىن بلى مؿاهضاث اظخماُٖت، و٧ل َظٍ الٗىامل حٗخبر مهاصع مُٗىت مً الًِٛ الظي  ٖمل ػاثضة، ٍو

خىاءم ألاٞغاص م٘ َظٍ الٗىامل ا لًاُٚت بُغ١ مسخلٟت، ُٞلجإ البٌٗ بلى ًخٗغى له ألاٞغاص بضعظاث مخٟاوجت، ٍو

٤ اللجىء بلى الاججاَاث الؿالبت، التي حك٩ل  ت، بِىما ًخىاءم آزغون ًٖ ٍَغ ؤؾالُب واؾتراجُجُاث مىدٞغ

ظٍ الخهاثو هي:الا   خترا١ الىٟسخي، َو

 الخىظُه في الٗمل. -ؤ

 ٖبء الٗمل. -ب

 الاؾدشاعة. -ط

 الاجها٫ بالٗمالء. -ص

 الاؾخ٣اللُت. -ٌ

 ضاٝ اإلااؾؿت.ؤَ -و

 المتغيرات الشخصية
 الخصائص الديموغرافية

 التوجيات المينية
 العمل والتدعيمات خارجالمطالب 

 خصائص محيط العمل
 التوجيو في العمل

 عبء العمل
 االستثارة

 االتصال بالعمالء
 االستقاللية

 القيادة واإلشراف
 العزلة االجتماعية

 متغيرات االتجاىات السالبة
 عدم وضوح أىداف العمل
 نقص المسئولية الشخصية

 التناقض بين المثالية والواقعية
 النفسياالغتراب 

 االغتراب الوظيفي
 نقص االىتمام بالذات

 مصادر الضغوط
 عدم الثقة بالذات ونقص الكفاءة

 المشاكل مع العمالء
 التدخل البيروقراطي

 نقص اإلثارة واإلنجاز
 عدم مساندة العمالء
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 ال٣ُاصة وؤلاقغاٝ. -ػ

 الٗؼلت الاظخماُٖت. -ح

 :اإلاخؼحراث الشخصُت(2

غاُٞت، باإلياٞت بلى الخإًُض الاظخماعي مً زاعط املخُِ.      وهي جًم الخهاثو الضًمٚى

 : مصادز الظؼؽ(3

 ( زمؿت مهاصع للًِٛ ٦م٣ضمت لالخترا١ الىٟسخي وهي:(Chernissوي٘ حكحروـ     

 الش٣ت بالظاث وه٣و ال٨ٟاءة.ٖضم  -ؤ

 اإلاكا٧ل م٘ الٗمالء. -ب

 الخضزل البحرو٢غاَي. -ط

 ه٣و ؤلازاعة وؤلاهجاػ. -ص

 ٖضم مؿاهضة الؼمالء. -ٌ

 : مخؼحراث الاججاَاث الظالبت(4

 ( اججاَاث ؾالبت جيخج ًٖ الًٍٛى وجخمشل في:(Chernissخضص حكحروـ 

 ٖضم ويىح ؤَضاٝ الٗمل. -ؤ

 لصخهُت.ه٣و اإلاؿاولُت ا -ب

 الخىا٢ٌ بحن اإلاشالُت والىا٢ُٗت. -ط

تراب الىٟسخي. -ص  الٚا

ُٟي. -ٌ تراب الْى  الٚا

 ه٣و الاَخمام بالظاث. -و

 :مخؼحراث ئطافُت(5

 ؤيُٟذ بٌٗ اإلاخٛحراث ألازغي مغجبُت بالٗمل وهي: 

ُٟي. -ؤ  الغيا الْى

 الُٛاب ًٖ الٗمل. -ب

 الاججاٍ هدى جغ٥ اإلاهىت. -ط
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غاى  -ص  الؿ٩ُىؾىماجُت.ألٖا

 الغيا الؼواجي. -ٌ

 نغإ الضوع. -و

 الصخت الجؿماهُت. -ػ

 اؾخسضام ال٣ٗا٢حر. -ح

ؤهه ٧لما ػاصث نضمت الىا٢٘، ػاص الخٗغى للًِٛ وػاص الاخترا١ الىٟسخي، ٦ما  (Cherniss)و٢ض ؤوضر حكحروـ      

الىٟسخي َم الظًً ًخل٣ىن مؿاهضة ؤوضر الىمىطط ؤن ألاشخام الظًً ًدهلىن ٖلى صعظاث ٖالُت في الاخترا١ 

غاُٞت مشل الؿً والجيـ وؾىىاث الخبرة   ؤن الٗىامل الضًمٚى
ً
ىضر َظا الىمىطط ؤًًا اظخماُٖت يُٟٗت، ٍو

 (.37 -34: 1997يُٟٗت الاعجباٍ باالخترا١ الىٟسخي" )بضعان، 

 للىمىطط، ٞةن مً ًدهلىن ٖلى صعظاث اخترا١ مغجٟٗت َم ال     
ً
ب٣ا ٗاملىن الظًً ٌكٗغون وبىاًء ٖلُه َو

ٗاهىن مً ٖضم الغيا الؼواجي، ومً  ت بك٩ل متزاًض، َو م الظًً ٌؿخسضمىن ألاصٍو بإٖغاى ؾ٩ُىؾىماجُت، َو

٘ وؿب ُٚابهم، ٦ما ؤجهم ًمُلىن بلى جغ٥ اإلاهىت. ُٟي، وجٞغ  نغإ الضوع، و٢لت الغيا الْى

ً ًٖ ٚحٍر مً الى      غاوي الازخالٝ بحن  همىطط حكٍغ غيذ الَؼ  ماطط ٧الخالي: ٖو

( جسخل٠ اإلاٟاَُم التي ا٢ترخها حكحروـ )ٖضم ويىح ؤَضاٝ الٗمل، ه٣و ؤلاخؿاؽ باإلاؿاولُت الصخهُت، 1

تراب ًٖ الٗمل، وه٣و الاَخمام بالظاث( ًٖ جل٪ التي  تراب الىٟسخي، والٚا والخٗاعى بحن الىا٢ُٗت واإلاشالُت، والٚا

 (.1981ا٢ترختها ماؾالف وبُجز وآزغون )

ُٟي وزهاثو مدُِ الٗمل م٘ الخإ٦ُض ٖلى ( اج2ٟ ٤ حكحروـ م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖلى ؤَمُت الغيا الْى

غاُٞت.  ٖضم ؤَمُت الٟغو١ الٟغصًت والخهاثو الضًمٚى

اصة ٞهمىا 3 ( ؤ٦ض الىمىطط ٖلى ؤَمُت مخٛحراث الٗمل ؤلاياُٞت، مشل اإلاؿاهضة الاظخماُٖت ومخُلباث الخُاة في ٍػ

 ىٟسخي الىاجج ًٖ الٗمل.لٓاَغة الاخترا١ ال

٤ َظا الىمىطط م٘ هخاثج ٢اثمت ماؾالف لالخترا١ الىٟسخي خُض 4 ( اج٣ٟذ الىخاثج التي جم الخىنل بليها ًٖ ٍَغ

 اعجبُخا بماقغاث صخت وعٞاَُت ألاٞغاص.

( ؤُٖى همىطط حكحروـ ا٢تراخاث لبٌٗ الاؾتراجُجُاث للخضزل في مدُِ الٗمل، والتي ًم٨ً ؤن ج٣لل مً 5

 ؿاؽ باالخترا١، و٢ؿمها بلى ؤعب٘ ٞئاث:ؤلاخ

غ الٗاملحن.                                      -  ؤلاقغاٝ وال٣ُاصة وألاَضاٝ الخىُٓمُت. -ب بعقاص وجٍُى

ُٟي. -ط  ألاؾالُب واإلاٗاًحر. -ص البىاء الْى
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 للٟغص، ٦ما ؤهه ًغ٦ؼ      
ً
ا لخٔ مً همىطط حكحروـ ؤهه ًغ٦ؼ ٖلى زهاثو مدُِ الٗمل والتي حؿبب يَٛى ٍو

ٖلى بٌٗ الاججاَاث الؿالبت التي جىظض لضي ألاشخام اإلاؿتهضٞحن للكٗىع بالًِٛ الىٟسخي، وؤقاع الىمىطط 

غاُٞت  بلى بٌٗ اإلاخٛحراث الصخهُت والتي جخًمً اإلاخٛحراث الضًمٚى
ً
، وؤُٖى ؤَمُت لبٌٗ اإلاخٛحراث ؤًًا

الاظخماُٖت مشل: مضي الخهى٫ ٖلى اإلاؿاهضة الاظخماُٖت، وؤياٝ الىمىطط بٌٗ اإلاخٛحراث ؤلاياُٞت ألازغي 

غاوي،  ا )الَؼ حَر ُٟي، ونغإ الضوع، والصخت الجؿمُت ٚو  (.36 -35: 2008اإلاغجبُت بالٗمل مشل: الغيا الْى

 س ي:( همىذج ػىاب وآزسون لالختراق الىف6

( ٦ما وعص في اللىػي َظا الىمىطط بٗض ٢ُامهم ببٌٗ الضعاؾاث، خُض 1986( وػمالٍئ )(٢Schwabضم قىاب     

٣ُت اَخمذ بضعاؾت اإلاخٛحراث الخىُٓمُت والبٌٗ آلازغ اَخم بضعاؾت  ؤقاع َى وػمالٍئ بلى ؤن البدىر الامبحًر

 منها باالخترا١ الىٟسخي، وؤ
ً
ال٢ت ٦ال حن مً مهاصع الاخترا١ الىٟسخي اإلاخٛحراث الصخهُت ٖو قاعوا بلى وظىص هٖى

 َما:

خٗل٤ بٗىامل جىُٓمُت جغجبِ باإلااؾؿت هٟؿها.  الىٕى ألاو٫: ٍو

خٗل٤ بٗىامل شخهُت وهٟؿُت جغجبِ بالٗاملحن.   الىٕى الشاوي: ٍو

 ( همىذج ػىاب وآزسون لالختراق الىفس ي7ػيل)

 
 االحــــــــــــــــــــــــــــتراق النفســـــــــــــــــــــــــــيمصـــــــــــــــــــــــادر 

 
 

 عوامل ومتغيرات شخصية
 التوقعات المينية -
 عدد سنوات الخبرة -
 الجنس والعمر -
 المستوى التعميمي -

 عوامل تتعمق بالمينة 
 عدم المشاركة في صنع القرار -
 تأييد اجتماعي رديء -
 غموض الدور -
 ع الدورصرا -

 
 مظاىر االحتراق النفسي

 اإلجياد االنفعالي -
 تبمد المشاعر -
نقص اإلنجاز  -

 الشخصي

 المصاحبات السموكية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التعب ألقل مجيود -
 زيادة معدل الغياب -
 ترك المينة -

 

 (17: 2013)اللىػي،                                                                                                                                                   
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خطر مً َظا الك٩ل الخسُُُي:        ٍو

ضم  أ( حن مً مهاصع الاخترا١ الىٟسخي: ؤولهما ًغجبِ باإلااؾؿت والظي ًخمشل في ٖو ؤن الىمىطط ٌكحر بلى هٖى

 ٠ مىيه،. وزاهيهما ًغجبِ باإلاْى ٠ في اجساط ال٣غاعاث والخإًُض الاظخماعي الغصيء، ونغإ الضوع ٚو مكاع٦ت اإلاْى

خٛحراث الصخهُت ألازغي الخانت به مشل ؾىه طاجه وشخهِخه مشل جى٢ٗاجه هدى صوعٍ اإلانهي، باإلياٞت بلى اإلا

 وظيؿه وؾىىاث الخبرة واإلاؿخىي الخٗلُمي.

 بلى مٓاَغ ؤو م٩ىهاث ؤو ؤبٗاص الاخترا١ الىٟسخي والتي جخمشل في الاظهاص الاهٟٗالي والخبلض ب( 
ً
ؤقاع الىمىطط ؤًًا

 اإلاكاٖغ وه٣و ؤلاهجاػ الصخصخي.

غاى الؿلى٦ُت ج( اإلاهاخبت لالخترا١ الىٟسخي والتي جخمشل في الكٗىع  بالخٗب أل٢ل  ٦ما ٌكحر الىمىطط بلى ألٖا

 مجهىص وػٍاصة مٗض٫ الُٛاب، واإلاُل بلى جغ٥ اإلاهىت.

 ( الىمىذج الظببي لالجصاٌ والاختراق الىفس ي:3

 ( الٗال٢ت بحن:1992) Strassmeier,Wamlter)وط٦غث اللىػي جىضر همىطط ؾترؾماع ومُلتر )     

 سخي بإبٗاصٍ الشالزت )الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي، ٣ٞضان الكٗىع ؤلاوؿاوي، ه٣و ؤلاهجاػ الصخصخي(.الاخترا١ الىٟ -1

مىى الضوع. -2  ًىضر زالزت ٖىامل جىُٓمُت ياُٚت وهي ٖبء الٗمل، نغإ الضوع ٚو

 َىا٥ ٖامالن لالجها٫ َما: )اإلاؿاهضة الاظخماُٖت، اإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع(. -3

ُٟي، الالتزام اإلانهي(. مخٛحراث الىخاثج َما: -4  )الغيا الْى

ُما ًلي جىيُذ إلا٩ىهاث الىمىطط:  ٞو

 : الاختراق الىفس ي -ؤ

ًخ٤ٟ الباخشىن ٖلى ؤن ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي ْاَغة شخهُت هٟؿُت مغيُت وؤن له مهاصع مخٗضصة جى٣ؿم بلى 

ىامل شخهُت. ىامل اظخماُٖت ٖو  ٖىامل جىُٓمُت، ٖو

 ػؼت:العىامل الخىظُمُت الظا -ب

 ٖبء الٗمل:  -1

كحر َظا الىمىطط بلى ؤن ٖبء الٗمل مخٛحر زاعجي  ًدضر الًِٛ هدُجت ٖبء الٗمل الؼاثض ًٖ ٢ضعة ؤلاوؿان، َو

 بٛمىى الضوع ونغإ الضوع والاؾخجزاٝ الاهٟٗالي.
ً
 بًجابُا

ً
 ًغجبِ اعجباَا

 :ػمىض الدوز  -2

ُٟت ما ٚحر مخإ٦ض مما ًخ٩ىن صوعٍ و٠ُ٦ ٣ًاؽ.  ٗجي ؤن الصخو الظي ٌكٛل ْو  َو
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 : صساع الدوز  -3

٠ للضوع الظي ٣ًىم به وما ٌؿخ٣بله مً حٗلُماث مخىا٢ًت مً اإلاضًغ ؤو اإلاىٓمت ؤو اإلاخُلباث  ت اإلاْى ٗجي مٗٞغ َو

ُٟت، وفي َظا الىمىطط ًاصي نغإ الضوع بلى ٣ٞض ان الكٗىع ؤلاوؿاوي والاؾخجزاٝ اإلاًاصة إلاخُلباث الْى

 الاهٟٗالي.

 :مخؼحراث الاجصاٌ -ط

ما:ًىضر الىمىطط ؤن َىا٥ مخٛحران ًخضزالن في ج٣لُل ؤلاخؿاؽ باالخترا١ ال  ىٟسخي َو

 : اإلاظاهدة الاحخماعُت -1

ٞاإلاؿاهضة التي ًخم الخهى٫ ٖليها مً اإلاضًغ ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٢ًُت م٣ٗضة ٞغبما ٩ًىن جإزحر َظٍ اإلاؿاهضة       

 
ً
 ؾلبُا

ً
ُُٟت ٦بحرة، وفي الىمىطط جغجبِ مؿاهضة اإلاضعاء اعجباَا  لٗضم ٢ضعة اإلاضًغ ٖلى بخضار حٛحراث ْو

ً
مدضوصا

٣ضان الكٗىع ؤلاوؿاوي وه٣و ؤلاهجاػ ا لصخصخي ؤي ؤن مؿاهضة اإلاضًغ ج٣لل مً ٚمىى الضوع بٛمىى الضوع ٞو

اصة الٗال٢ت ؤلاًجابُت م٘ الؼمالء وجضٖم بخؿاؽ الٗاملحن باإلهجاػ.  وحؿاٖض في ٍػ

 : اإلاؼازهت في صىع اللساز(2

ىضر الىمىطط      ُٟي وجإزحر ي٠ُٗ ٖلى ؤلاهخاظُت، ٍو ؤن اإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع لها جإزحر ٢ىي ٖلى الغيا الْى

، ًغجبِ بةصعا٥ الٗاملحن إلاؿاهضة اإلاضعاء، ٦ما ؤجها جغجبِ الؿبب
ً
 ؾاب٣ا

ً
ي ؤن اإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع حٗخبر خضزا

ُٟي" )اللىػي،   (.31 -30: 2013بخ٣لُل ٚمىى الضوع وػٍاصة الغيا الْى

 ( همىذج اإلاخؼحراث الشخصُت والبُئُت:4

ى وآزغون       َؼ غاوي "َظا الىمىط 1988) (Jean Preezay and the others)٢ضم ظحن بٍغ ( ٦ما وعص في الَؼ

ت ألاولى ٖلى الخهاثو الخىُٓمُت الهامت مشل الخالت الاظخماُٖت  خحن مً اإلاخٛحراث البُئُت ع٦ؼث املجمٖى ملجمٖى

ٟحن في اجساط  الا٢خهاصًت إلا٩ان الٗمل، ومضي ٞٗالُت الخد٨م الصخصخي في اإلاى٠٢ اإلانهي، ومضي مكاع٦ت اإلاْى

ا املخخلٟت )ؤلاصاعة، الؼمالء، ألانض٢اء(. ٦ما يم ال٣غاع. وع٦ؼث ا ت الشاهُت ٖلى اإلاؿاهضة مً مهاصَع ملجمٖى

غاُٞت مشل الجيـ  ت ألاولى ٖلى الخهاثو الضًمٚى ت مً اإلاخٛحراث الصخهُت ع٦ؼث املجٖى الىمىطط مجمٖى

ت الشاهُت ٖلى مخٛحراث شخهُت مشل ال٨ٟاءة اإلاهىُت وج٣ ضًغ الظاث واإلاؿخىي وؾىىاث الخبرة، وع٦ؼث املجمٖى

الخٗلُمي. وفي ٧ل مغاخل الىمىطط وظض ؤن اإلاخٛحراث البُئُت والصخهُت طاث اعجباٍ صا٫ باالخترا١ 

غاوي،   (.40: 2008الىٟسخي")الَؼ

( الاطؼساباث الظُىىطىماجُت )الىفسجظمُت(:
ً
 زالثا

 ؤزاع اَخمام الباخشحن،      
ً
ا وؤخضر ظضال في صعاؾت ؤلاوؿان، حك٩ل ْاَغة الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت مىيٖى

ا بالخًاعة الخضًشت، وما ؤصث بلُه مً ايُغاباث في الٗال٢اث الاظخماُٖت بحن ألاٞغاص، ٦ما  خُض اعجبِ اهدكاَع

اصة  اصاتهم وج٣الُضَم، ما ؤصي بلى ٍػ ؤصي الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي والهىاعي بلى حٛحراث قضًضة في ز٣اٞاث املجخمٗاث ٖو
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، ٩ٞان مأ٫ طل٪ الا٦خئاب، ال٣ل٤ والخىجغ، في ال
ً
دا  نٍغ

ً
ؿمذ بالخٗبحر ًٖ َظٍ الاهٟٗاالث حٗبحرا ٌُ ى٢ذ الظي ال 

 في همى وجؼاًض الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت.
ً
 بٗض ًىم ؾببا

ً
 ومً زم ج٩ىن َظٍ ألاخضار التي ًمغ بها الٟغص ًىما

ٗٝغ ٩ٖاقت الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بإجها "ؤمغاى هٟسجؿمُت، جدض       ر هدُجت لًِٛ اهٟٗالي ؤو َو

مؿخمغ مً مك٨الث وؤٖباء الخُاة الُىمُت التي ٌِٗكها ؤلاوؿان اإلاٗانغ، خُض ؤن الخاصزت الىٟؿُت ال جدضر 

بمٗؼ٫ ًٖ الىؾِ الًٗىي ووْاثٟه، بل بن الىؾِ الًٗىي قٍغ للخاصزت الىٟؿُت، ولظا ٞةن الىٟـ 

 (.50: 1998قت، والجؿم وخضة مخ٩املت مخىاؾ٣ت ال ًم٨ً ٞهلهما" )٩ٖا

ىلىظُت        غا٣ٞها حٛحراث ٞحًز ؤي ؤن الخاصزت الىٟؿُت ال ججغي مؿخ٣لت ًٖ الجؿم ووْاثٟه بل جدضر ُٞه، ٍو

اصة في يغباث ال٣لب وحٛحر في جىػَ٘ الضم، وه٣و في بٞغاػ اللٗاب وجىجغ في  مخٗضصة مشل، الخجل الظي ًهاخبه ٍػ

 الًٗالث.

 :Psychosomatic حعٍسف الاطؼساباث الظُىىطىماجُت

ٟاث التي جىاولذ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت وازخلٟذ خؿب الخسههاث والاججاَاث       حٗضصث الخٍٗغ

الٗلمُت، ول٨ً َظا الخٗضص لم ًازغ في اإلاٟهىم الٗام لاليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، خُض ٌٗىص ألانل اللٛىي 

كاع بليها " وحٗجي الىٟـ، Psycheب٩لمت م٩ىهت مً م٣ُٗحن ألاو٫ " إلاٟهىم "ؾ٩ُىؾىماج٪" بلى اللٛت الُىهاهُت، َو

" وحٗجي الجؿض ؤو الجؿم ؤو البضن. وفي اللٛت الٗغبُت حٗجي ٖلم الىٟسجؿضي ؤو ٖلم Somaوالشاوي "

داوي،   (.67: 2010الىٟسجؿمي، )ٍع

٨ُت للُب ال٣ٗلي )      ها الضلُل الدصخُصخي وؤلاخهاجي للجمُٗت ألامٍغ ي ؤمُمً بإجها ( ٦ما وعص ف1968ٌٗٞغ

 ما ج٩ىن جدذ جإزحر الجهاػ الٗهبي 
ً
البا ، ٚو

ً
 واخضا

ً
ا  ًٍٖى

ً
٣ُت حؿببها ٖىامل اهٟٗالُت جهِب ظهاػا "ؤٖغاى ٞحًز

 (.15: 2009الظاحي اإلاؿخ٣ل" )ؤمُمً، 

ُاهُت ٞخٗٝغ الايُغاباث الىٟسجؿمُت )الؿ٩ُىؾىماجُت( "بإجها الاؾخجابت الجؿمُت       ؤما صاثغة اإلاٗاٝع البًر

للًٍٛى الاهٟٗالُت، والتي جإزظ ق٩ل ايُغاباث ظؿمُت مشل الغبى، و٢غخت اإلاٗضة، ويِٛ الضم، والتهاباث 

ا")باهي،  حَر  (.109: 2008اإلاٟانل، و٢غخت ال٣ىلىن ٚو

ت لؤلَباء والتي ًدضر بها       ٣ى٫ ؤبىالىُل بن "الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت هي الايُغاباث الجؿمُت اإلاإلٞى ٍو

ُٟت ًٖى مً ؤًٖاثه هدُجت ايُغاباث اهٟٗالُت مؼمىت هٓغا جل٠ في بى اء ظؼء مً ؤظؼاء الجؿم ؤو زلل في ْو

ل وخضٍ في قٟائها قٟاء جاما الؾخمغاع الايُغاب  ٌ، والتي ال ًٟلر الٗالط الجؿمي الٍُى اليُغاب خُاة اإلاٍغ

ضم ٖالط ؤؾبابت بلى ظاهب الٗالط الجؿمي" )ؤبىالىُل،   (.331: 2005الاهٟٗالي، ٖو

ها ٧اع٫ َاؽ )      ٞغ ( بإجها "الايُغاباث البضهُت التي ًم٨ً ؤن ٩ًىن لها ظظوع ؾ٩ُىلىظُت، ٞال٩اثً 1979ٖو

 في هٓام واخض مخ٩امل، و٢ض ٩ًىن للٗىهغ 
ً
البكغي ٖباعة ًٖ وخضة مخ٩املت ٌٗمل ٞيها الجؿم والىٟـ مٗا

ور التي لها ٖىهغ هٟسخي ؤؾاسخي هي ما وؿميها الىٟسخي ؤَمُت ٢لُلت ؤو ٦شحرة. َظٍ الايُغاباث اإلاخ٨غعة الخض
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 ما ج٩ىن هاقئت ًٖ 
ً
الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت وهي جب٣ى في البضاًت ظؿمُت ب٩ل مٗجي ال٩لمت ول٨نها ٚالبا

ها".  الخٟاٖل بحن اإلاخٛحراث الجؿمُت والاهٟٗالُت وجخإزغ بمىا٠٢ خُاة الٟغص ويَٛى

ذ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت في ا      ٞغ ت الٗغبُت اإلاِؿغة ٦ما وعص في ؤمُمً "بإجها جل٪ الايُغاباث ٖو إلاىؾٖى

ُٟي ؤو جل٠ ًٖىي ج٩ىن هاججت ًٖ جإزحر الٗىامل الىٟؿُت مشل ال٣ل٤ والخىجغ  الجؿمُت اإلاصخىبت بايُغاب ْو

والخاظت بلى ال٠ُٗ، وألاظهؼة مً الجؿم الخايٗت لخإزحر الجهاػ الٗهبي اإلاؿخ٣ل هي التي جخإزغ بهظٍ 

ت وال٣لب، ٦ما الا  يُغاباث ٧الجهاػ الهًمي والخىٟسخي والبىلي والخىاؾلي وظهاػ الٛضص الهماء والضوعة الضمٍى

: 2009حكمل ٦ظل٪ بٌٗ الايُغاباث الجلضًت، والٗالط الىٟسخي ٖامل ٢ىي في ٖالط َظٍ الايُغاباث" )ؤمُمً، 

17.) 

ها الُدان )      ٞغ ت جىجم ًٖ الا 1996ٖو يُغاباث الاهٟٗالُت التي ٌٗاوي منها الٟغص" ( بإجها "ايُغاباث ًٍٖى

 (.268: 1996)الُدان، 

ٗٝغ ؤمُمً )      ت مؼمىت هاججت ؤؾاؾا ًٖ يٍٛى 2009َو ( الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت "بإجها ايُغاباث ًٍٖى

غاع هٟؿُت واهٟٗالُت ٧ال٣ل٤ والخىجغ والخاظت لل٠ُٗ، ؤو هاججت ًٖ زبراث مدبُت وسخى الٟغص ؤؾبابها م٘ اؾخم

ًاء الخايٗت لخإزحر الجهاػ الٗهبي اإلاؿخ٣ل  ا ألٖا ت، وجُا٫ بأزاَع ما ًهاخبها مً جىجغاث وايُغاباث خكٍى

ىلىظُت بؿُُت في بضاًت ألامغ، ول٨ً  ٧الجهاػ البىلي والجهاػ الضوعي والجهاػ الخىاؾلي.. وهى حؿبب حٛحراث ٞحًز

ا جخل٠ ًٖىا ؤو ٖضة ؤًٖاء مً الجؿم، وهي جإزظ ق٩ل الايُغاب الجؿمي الظي ٩ًىن ٖلى ق٩ل  باؾخمغاَع

عبى ؤو ٢غخت مٗضة ؤو يِٛ صم وما بلى طل٪، ٞخسل بالهغمىهاث التي جىٓم ألاظهؼة الضازلُت في الٓغوٝ الٗاصًت، 

")ؤمُمً، 
ً
 ؤًًا

ً
 (. 19: 2009وهى جدخاط الٗالط الُبي ول٨ً ال ًم٨ً ٖالظها َبُا مالم حٗالج هٟؿُا

ها البىا )      ٞغ ( "بإجها جل٪ الايُغاباث التي جهِب ؤخض ؤظهؼة الجؿم هدُجت 2009( ٦ما وعص في ؤمُمً )1987ٖو

م٨ً للُبِب ٦كٟه   ٞؿُىلىظُت ٦سلل في ؤًٖاء الجؿم، ٍو
ً
 ؤو آزاعا

ً
لًٍٛى هٟؿُت مترا٦مت، وجتر٥ جلٟا

ٞيها َظٍ  باؾخسضام وؾاثله الدصخُهُت، والٗالط الىٟسخي ٖىهغ َام في قٟائها، وؤظهؼة الجؿم التي جٓهغ

ت وال٣لب والجهاػ  ُت الضمٍى الايُغاباث هي التي جسً٘ للجهاػ الٗهبي اإلاؿخ٣ل ٧الجهاػ الهًمي وظهاػ ألاٖو

الخىٟسخي، وظهاػ الجلض، وظهاػ اله٨ُلي، والجهاػ اللُمٟاوي، والضم، والجهاػ البىلي والخىاؾلي، وظهاػ الٛضص 

 .(18: 2009الهماء، وؤًٖاء ؤلاخؿاؽ الخانت")ؤمُمً، 

ٗٝغ الِٗؿىي )      ت مً ألامغاى التي جيكإ 2000َو ( الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ؤو الىٟسجؿمُت "بإجها مجمٖى

ا ٞهي ٖباعة ًٖ ؤٖغاى  مً ؤؾباب ؤو ٖىامل هٟؿُت واظخماُٖت، ول٨ً ؤٖغايها جخسظ ق٨ال ظؿمُا ؤو ًٍٖى

٣ُت ٢ض جخًمً الجهاػ الٗهبي الظاحي ؤو اإلاؿخ٣بل ووْاثٟه وجيخ ج ظؼثُا ًٖ ؤؾباب هٟؿُت")الِٗؿىي، ٞحًز

2000 :271.) 
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٦ما حٗٝغ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بإجها "ؤمغاى هٟسجؿمُت جدضر هدُجت لًِٛ اهٟٗالي مؿخمغ مً      

مك٨الث وؤٖباء الخُاة الُىمُت التي ٌِٗكها ؤلاوؿان اإلاٗانغ في ؤبؿِ ما ًىن٠ ُٞه بإهه ٖهغ ال٣ل٤ والؿ٨خت 

ان والتهاباث الضماٙ")الٗبُضي، ال٣لبُت والجلُت ا ت والؿَغ ت والظبدت الهضٍع  (.204: 2013لضمٍى

غي اإلاكٗان )      ( ؤن الايُغاباث الىٟسجؿمُت "مهُلر ٖام ٌؿخسضم لئلقاعة بلى ؤي ايُغاب له 2000ٍو

م٨ً جمُحز زالر ٞئاث  ت، ٠٣ً زلٟه ؤي ؾبب ؾ٩ُىلىجي له مدضوصة مً الكضة، ٍو مٓاَغ ظؿمُت ؤو ًٍٖى

 ُت مً الايُغاباث الىٟؿُت الجؿمُت ُٞما ًلي:ٖٞغ

الايُغاباث اإلاغجبُت بصخهُت الٟغص بىظه ٖام مشا٫ طل٪ )بن ألاشخام قضًضو ال٣ل٤ جغجٟ٘ لضحهم مٗضالث  -

 ايُغاب الجهاػ الخىٟسخي(.

ن الايُغاباث اإلاغجبُت اعجباَا وز٣ُا بإؾلىب خُاة الٟغص مشا٫ طل٪ ما ؤقاعث بلُه بٌٗ البدىر مً )ؤ -

اث٠  ا قضًضة ٨ًكٟىن ًٖ اعجٟإ يِٛ الضم وايُغاب ْو ألاشخام الظًً ٌٗملىن في مهً جخًمً يَٛى

 اإلاٗضة(.

الايُغاباث التي جٓهغ ؤؾاؾا بىنٟها اؾخجاباث ؤو بعظإ بػاء ْغوٝ زانت مشل الخؿاؾُت الجلضًت"  -

 (.70: 2000)اإلاكٗان، 

ٟاث لاليُغاباث      الىٟسجؿمُت )الؿ٩ُىؾىماجُت( هجض ؤن ؤٚلب  ومً الٗغى الؿاب٤ لبٌٗ الخٍٗغ

ضم الٟهل بُنهما،  ٟاث جخ٤ٟ ٖلى ؤبٗاص مهمت مكتر٦ت ؤبغػَا وظىص الخإزحر اإلاخباص٫ بحن الىٟـ والجؿم ٖو الخٍٗغ

خإزغ باآلزغ، ووظىص ايُغاب اهٟٗالي ؤو باإلاهُلر الٗام، ٖىامل هٟؿُت جمهض لئلنابت  خُض ؤن ٦ال منهما ًازغ ٍو

 بمغى ًٖىي.

 العىامل وألاطباب اإلاإدًت لإلصابت باالطؼساباث الظُىىطىماجُت:

 ظؿضًت. خُض      
ً
 وؤٖغايا

ً
جغظ٘ وكإة ألامغاى الؿ٩ُىؾىماجُت بلى ٖىامل هٟؿُت في ألانل، بِىما جخسظ ؤق٩اال

، ٦ظل٪ ؤن الٗىامل الىٟؿُت وؤلاخباَاث اإلاترا٦مت والخىجغاث الاهٟٗالُت اإلاؿخمغة ج٨مً وعاء َظٍ الايُغاباث

ل  ال٨بذ الاهٟٗالي والؾُما ٦بذ الًٛب اإلاغجبِ بى٣و ال٣ىة وال٣ضعة والٗضوان اإلا٨بىث، والكٗىع الٍُى

، وحؿلُه ٖلى ًٖى ي٠ُٗ، وال٣ل٤ الكامل اإلاؿخمغ وبسانت ٖىضما ًىظض خاثل 
ً
ل الخىجغ صازلُا بالٓلم، وجدٍى

ال١ ؤو الٟكل، والُمىخاث ٚحر الىا٢ُٗت صون الخٗبحر اللٛىي ؤو الىٟسخي الخغ٧ي، والخؼن الٗم٤ُ ٖلى الُ

ضم الؿٗاصة الؼوظُت)خمؼة،  ت، ٖو  (. 250: 1979وايُغاب الٗال٢اث الاظخماُٖت والخالٞاث ألاؾٍغ

م٨ً جلخُو بٌٗ الٗىامل وألاؾباب التي جاصي بلى ؤلانابت بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٖلى الىدى الخالي       ٍو

داوي )  (:٦2010ما ٖغيتها ٍع
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 : عىامل مخعللت بالىزازت( 1

ظا الخٟؿحر        خُض جىظض بناباث مىدكغة بحن ؤٞغاص الٗاثلت مما ؤصي ببٌٗ الباخشحن بلى وؿبتها بلى الىعازت، َو

ال ٌٗجي خخمُت َظا الٗامل بل يغوعة وظىص ٖىامل ؤزغي زاعظُت وصازلُت حٗؼػ الخؿاؾُت الىعازُت )مُمىوي، 

2003.) 

ُلُا وألاهُمُا، ؤو الخلل في ال٨غومؼوماث بل وال ٣ًهض َىا ا      لٗىامل اإلاخٗل٣ت بالىعازت مباقغة مشل الهُمٞى

 ٣ًهض ٖىامل الاؾخٗضاص الىعاسي، وؤزغ الٗىامل اإلاازغة ٖلى همى الجىحن والٓغوٝ املخُُت بالخمل والىالصة.

غي ؾىهخاط )      ُاة الجىحن صازل الغخم جخإزغ بالخُاة ( ٦ما وعص في ؤبىالىُل ؤن "خW.Lister( ولؿتر )L.Sontageٍو

الاهٟٗالُت لؤلم وبالخالت الجؿمُت والبِئت الضازلُت والخاعظُت، ٞإي ايُغاب لؤلم ًى٨ٗـ ٖلى الُٟل وما ًدضر 

ت ل٨ً ال حٗمل  ؤزىاء الخمل ٚالبا ما ًلؼم الُٟل بٗض الىالصة، وحٗخبر َظٍ الٗىامل بمشابت اإلاهُإ لئلنابت الًٍٗى

 (.210: 1994خاط َظٍ الايُغاباث ")ؤبىالىُل، لىخضَا في به

ش       جي املخخمل لهظا الًٗى، والخاٍع ٗخمض جإزحر الايُغاب الؿ٩ُىؾىماحي في ًٖى مٗحن ٖلى ال٠ًٗ الخ٩ٍى َو

ٌ للًٗى اإلاهاب، والٗىامل الىعازُت واؾخٗضاص الٟغص لئلنابت  ت التي ٌُٗيها اإلاٍغ اإلاغضخي للٟغص، وال٣ُمت الغمٍؼ

ىلىظُت لالهٟٗا٫ واوٗضام الخىاػن بهظا الاي اث٠ الٍٟؼ غاى اإلاهاخبت لها بلى اإلابالٛت في الْى ُغاب. "وجغظ٘ ألٖا

ت، ول٨نها ال حٗمل  ظٍ الٗىامل حٗخبر بمشابت ؾبب ميهئ لاليُغاباث الًٍٗى الهغمىوي لضي ألاٞغاص اإلاهابحن، َو

داوي،   (.78: 2010لىخضَا في بهخاظها")ٍع

 

 : العىامل الاهفعالُت( 2

ً وبحن الاؾخ٣ال٫، و٢م٘        خماص ٖلى آلازٍغ وهي التي ًخٗغى لها الٟغص في خُاجه ٧الهغإ الاهٟٗالي بحن الٖا

ضم ال٣ضعة ٖلى  باث والخ٣ض الكضًض، والٗضوان اإلا٨بىث ٖو ضم ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ والٚغ الًٛب ٖو

 هٟؿُت قضًضة جاصي بلى جد٤ُ٣ الظاث والًِٛ الاهٟٗالي اإلاؿخمغ، وؤلاخباَاث اإلا
ً
ا ترا٦مت التي جيخج يَٛى

ُت زاعظُت،  ها بلى ٖىامل مىيٖى لت اإلاضي جغظ٘ بلى ٖىامل صازلُت ؤ٦ثر مً عظٖى الُإؽ وؤلاجهُاع. والاهٟٗاالث ٍَى

ا بمجغص اهتهاء ألاػمت.  ٞالٟغص مهما اٖتريه مً مك٨الث ًجب ؤن ٩ًىن جإزٍغ بها و٢خُا وؤن ًسلو هٟؿه مً ؤزَغ

داوي، ٞااله غاى الؿ٩ُىؾىماجُت)ٍع لت جاصي بلى ْهىع ألٖا  (.79: 2010ٟٗاالث الضاثمت اإلاؿخمغة الٍُى

وط٦غ "ؤخمض ٩ٖاقت"  ٦ما وعص في "باهي" بٌٗ الٗىامل الاهٟٗالُت التي جاصي بلى ألامغاى الؿ٩ُىؾىماجُت      

 ومنها:

ٌ اإلالخت بت اإلاٍغ في الخهى٫ ٖليها، ومً َىا وكإث الهلت  ؤ( الخغمان مً الٗىاًت والخب وال٠ُٗ م٘ وظىص ٚع

ؿخجُب الصخو للخغمان الظي ٌٗاهُه نامخا بالُمىح الؼاثض، ومًاٖٟت  بحن صالثل الخب وخغ٧اث اإلاٗضة. َو

. ووكاَض َظٍ الخاالث الاهٟٗالُت في  ام هٟؿه ٖلى بظ٫ الخب وال٠ُٗ لٛحٍر ال٨ضح والخٓاَغ بٗضم اإلاباالة وبةٚع

 ث اإلاٗضة.ألاشخام اإلاهابحن بخ٣غخا
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اث الٗضواهُت والشىعة يض الؿلُت، والخظمغ مً الٗمل، ومداولت ججىب اإلاؿاولُت والهغإ الٗى٠ُ  ب( الجٖز

 إلاىاظهت مًٗلت وظضاهُت ال ًم٨ً خلها وال ججىبها، ٦ما ًدضر في خاالث اعجٟإ يِٛ الضم.

شخام الظًً لم ًىطجىا اهٟٗالُا. ط( الخٝى مً ٣ٞضان ألام ؤومً ٣ًىم م٣امها ٧الؼوظت مشال في خالت بٌٗ ألا

ؤو الخٝى مً ٣ٞضان مىيٕى الخب خُض ًٓل َاالء ألاشخام مخٗل٣حن باألم حٗل٣ا َٟلُا ٦ما في خاالث 

 (. 153: 2008الغبى،)باهي، 

 : العىامل الاحخماعُت الصعبت( 3

ًتهُإ لها الٟغص. مما ًاصي بلى جٓهغ ٖىض حٗغى الٟغص إلاىا٠٢ ٖىُٟت، وو٢ٕى ال٩ىاعر الجؿمُت اإلاٟاظئت التي لم      

ٌ ًٓهغ بىيىح  ضم ٢ضعجه ٖلى الخدمل. خُض ًغي ظُمـ َالضاي ؤن املجخم٘ اإلاٍغ اؾدىٟاط َا٢ت الٟغص ٖو

اصة َظٍ  ٘ ًاصي لٍؼ ؤٖغاى ج٨٨ٟه في ق٩ل ؤمغاى وايُغاباث لضي ؤٞغاصٍ، ٦ما ؤن الخٛحر الاظخماعي الؿَغ

 (.96 -95: 1998ألامغاى )الدجاع، 

( ٖلى ؤن الخىاصر الُىمُت مً (Arthur( واعزى(Mc,Kean( وما٥ ٦حن (Kobbو٧ىب  Kasl)٧ل مً ٧اؾل ) ًا٦ض     

لت هدُجت َظٍ  ؼ جاصي ٧لها بلى ؤلاظهاص الىٟسخي الظي بترا٦مه لٟترة ٍَى غا١، ومىث شخو ٍٖؼ بُالت وزؿاعة ٞو

 ؾِئت في ظؿم ؤلاوؿان.
ً
 اإلاىا٠٢ ًتر٥ آزاعا

غاى (Ginns) ( وظُىِـ Norrisخؿب هىعَـ )       في جغؾِب ألٖا
ً
ٞةن جإزحراث البِئت الاظخماُٖت جلٗب صوعا مهما

 الؿ٩ُىؾىماجُت.

ومً الٗىامل التي جاصي بلى الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، الٗىامل الش٣اُٞت والا٢خهاصًت واإلاهىُت التي ٢ض      

 و٢ؿىة ٖلى الٟغص، ٢ض جىصي بلى  جىدكغ بحن ؤعباب مهىُت مُٗىت. ٞالٓغوٝ الاظخماُٖت التي جخًمً
ً
تهضًضا وخغماها

بنابخه بإي مً ألامغاى. و٦ظل٪ الٓغوٝ التي ججٗل الٟغص ال ٌكٗغ باألمً وألامان ؤو الاؾخ٣غاع والهضوء والش٣ت في 

 الىٟـ، والتي جٟغى ٖلُه الٟكل وؤلاخباٍ وال٨بذ وال٣م٘، والتي تهضصٍ بالخُغ صاثما.

م مً نٗىبت الٗى       امل اإلادؿببت في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وهٓغا لخضازل الٗىامل الىٟؿُت بالٚغ

والجؿمُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والىعازُت واإلاهىُت والش٣اُٞت، ٞؿدب٣ى الٗىامل الىٟؿُت والاهٟٗالُت مً 

ظا ما ؤ٦ضجه الٗضًض مً الضعاؾاث  اإلاٗالم ألاؾاؾُت الضالت ٖلى الخٗغى لاليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، َو

 (. 154: 2008الخضًشت التي بُيذ ؤن الٗامل الىٟسخي ٌك٩ل مجاال َاما في صعاؾت ؤؾباب َظٍ الايُغاباث)باهي، 

ًاء ما       ُٟت ألٖا داوي" ؤن َظٍ الٗىامل لم جىضر آلُاث جإزحر ٧ل ٖامل مً الٗىامل الؿاب٣ت في ْو ج٣ى٫ "ٍع

تي ًم٨ً ؤن حك٩ل ٖخبت لهظا الخإزحر، بياٞت بلى ؤجها لم جىضر ًاصي بلى ايُغابها، ٦ما ؤجها لم جىضر الضعظت ال

داوي،  ص في َظا املجا٫"٦ظل٪ صعظت الٟغو١ الٟغصًت بحن ألاٞغا  (. 80: 2010)ٍع
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 :زصائص الاطؼساباث الظُىىطىماجُت 

 (  وظىص ؤؾاؽ ٞؿُىلىجي لاليُغاباث.1

ًاء وألاخكاء التي جخإزغ بالجهاػ الٗهبي 2  الظاحي وهي بظل٪ ال جسً٘ للًبِ ؤلاعاصي.( حكمل ألٖا

 ( وظىص حٛحراث بىاثُت ٢ض تهضص الخُاة.3

 ٖلى الًٗى اإلاهاب.4
ً
 (ؤ٦ثر ؾُُغة وبلخاخا

خمحز الايُغاب الؿ٩ُىؾىماحي ًٖ ٚحٍر مً الايُغاباث ألازغي باآلحي:      ٍو

 (  وظىص ايُغاب اهٟٗالي ٦ٗامل مؿبب.1

 الصخهُت. ( جغجبِ بٌٗ الخاالث بىمِ مٗحن م2ً

3.
ً
ا  ملخْى

ً
 ( جسخل٠ ؤلانابت بهظٍ الايُغاباث بحن الجيؿحن ازخالٞا

غاى ؤو جدخالى لضي الٟغص الىاخض.4  ( ٢ض جىظض مسخل٠ ألٖا

ش ٖاثلي لئلنابت بىٟـ الايُغاب ؤو ما قابهه.5  ما ًىظض جاٍع
ً
 (ٚالبا

 (.29: 2002(ًمُل الايُغاب إلجساط مغاخل مسخلٟت ")ق٣حر، 6

 لضي ؤلاهار منها لضي الظ٧ىع، وبحن الكباب    
ً
ا وجىنل الؼعاص بلى ؤن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ؤ٦ثر قُٖى

 اإلاخٗل٣ت بالجهاػ 40 -20والكاباث بحن ٖمغ )
ً
ا ( ؾىت ؤ٦ثر مً باقي مغاخل الٗمغ، وؤ٦ثر َظٍ الايُغاباث قُٖى

 
ً
)الؼعاص، الضوعي والهًمي والجيسخي، ٦ما ؤن لهظٍ الايُغاباث مًمىها

ً
ا  (.125: 1984عمٍؼ

 جصيُف الاطؼساباث الظُىىطىماجُت:

خاو٫ الٗضًض مً الٗلماء الباخشحن جهي٠ُ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ومنها الترجِب التي ؤجبٗه "باهي"      

 واإلاخمشل في الخالي: 

 D.S.M III (0980:)جصيُف ( 1

 اقخمل الخهي٠ُ الشالض ٖلى ألامغاى الخالُت:     

ت، آالم الُمض، والغوماجحزم، ٢غخت اإلاٗضة ألازجي ٖكغ، الٛشُان، ال ؿمىت، الهضإ الىهٟي، الظبدت الهضٍع

اصة ص٢اث ال٣لب، اوٗضام  ت، ٢غخت ال٣ىلىن، التهاب الجلض الٗهبي، ٍػ ال٣يء، الخ٣لو الٟااصي، الالتهاباث اإلاٍٗى

ال٣لب الخاظُت، مغى الؿ٨غي، يِٛ  هٓم ال٣لب، ج٣لو ًٖلت ال٣لب اؾخجاباث الخؿاؾُت، الغبى، ؤمغاى

اصة وكاٍ الٛضة الضع٢ُت، ه٣و ٦مُت الضم في الؿ٨غ، ال٣ىلىن الٗهبي، التهاب ال٣الىن املخاَي،  الضم، ٍػ

ان، ٣ٞضان الكهُت   .)123: 2008باهي، (ج٣لهاث ال٣الىن، الضعن، الؿَغ
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ع ( 2  :Ressجصيُف َز

ـ بلى جهي٠ُ لؤلٖغاى الؿ٩ُىؾىما         جُت بىظه ٖام، والظي ًخًمً:ؤقاع َع

 ايُغاباث الجهاػ الهًمي: ٢غخت اإلاٗضة، ايُغاباث ال٣ىلىن. -ؤ

اجي  -ب ان الخاجي، الهضإ الىهٟي، ؤمغاى الٖى غي، مغى الكٍغ اجي ال٣لبي: يِٛ الضم الجَى الجهاػ الٖى

 اإلاخي.

ُت. -ط  ايُغاباث الجهاػ الخىٟسخي: الغبى، التهاب ألاٖو

 ت.الايُغاباث الجلضً -ص

 ايُغاباث الًٗالث واإلاٟانل: عوماجحزم اإلاٟانل، التهاب اليؿُج اللُٟي. -ٌ

اصة وكاٍ الٛضة الضع٢ُت. -و  ايُغاباث الٛضة الهماء: ٍػ

٠ الُمثي، الخىجغ  -ػ اث٠ الخ٩ازغ والخٌُ: ُٚاب ؤو٢لت الُمض، ٖؿغ الُمض، الجًز الايُغاباث اإلاغجبُت بْى

 الؿاب٤ للخٌُ، ايُغاباث ؾً الُإؽ.

()باهي،  -ح  (.124: 2008الايُغاباث الؿلى٦ُت مشل )الٗضوان، الٛحرة، املخاٝو

ت للؼب الىفس ي )( 3  (:0989جصيُف الجمعُت اإلاصٍس

 ٌكخمل َظا الخهي٠ُ ٖلى:     

 ايُغاباث الجهاػ الٟؿُىلىجي مشل التهاب الجلض الٗهبي، الخ٨ت، التهاب الجلض الٟمي، ٍٞغ الٗغ١. -ؤ

 الًٗلي اله٨ُلي: آالم الٓهغ، آلم الًٗالث. ايُغاباث الجهاػ -ب

 ايُغاباث الجهاػ الخىٟسخي: الغبى الكٗبي. -ط

اجي. -ص  ايُغاباث الجهاػ الضوعي: اعجٟإ يِٛ الضم، والخ٣لو الٖى

ايُغاباث الجهاػ الهًمي: ٢غخت اإلاٗضة، ألازجي ٖكغ، الالتهاب اإلاٗضي اإلاؼمً، الالتهاب ال٣ىلىوي املخاَي ؤو  -ٌ

 ي، ؤلامؿا٥، ٍٞغ الخمىيت ج٣لو بىابت اإلاٗضة، خغ٢ان ٞم اإلاٗضة.الخ٣غح

 ايُغاباث الجهاػ البىلي الخىاؾلي: ايُغاب الُمض. -و

 ايُغاباث الهماء. -ػ

 (.125: 2008ايُغاب الخىاؽ الخمـ )باهي،  -ح
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 (:6111جصيُف الصزاد ) (4

جُت الىاعصة في زمؿت ٖكغ مغظٗا خضًشا في ٢ام ُٞهل دمحم زحر الؼعاص، بدهغ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىما      

مجا٫ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، والُب الؿ٩ُىؾىماحي، وؤًًا جهي٠ُ بُاع ماعحي ؤو ما ٌٗٝغ بخهي٠ُ 

ٗمل به مىظ ) ٌُ ؿُت، والظي  (. خُض ٌٗخمض َظا الخهي٠ُ ٖلى الترمحز، و٢ضم َظا الخهي٠ُ 1978اإلاضعؾت الباَع

خه٠ َظا الخهي٠ُ 323ي ٖلى )بٗض صعاؾت ٢ام بها بُاع ماعح ًا ٌٗاهىن مً ايُغاباث ؾ٩ُىؾىماجُت، ٍو ( مٍغ

خباع جُىعاث الٟغص ومايُه و٢ضعاجه ٖلى الخ٠ُ٨  بالكمىلُت والخٟهُل والخ٨ٟحر الضًىامي الظي ًإزظ بٗحن الٖا

 وخالخه اإلاغيُت. ٦ما َى مىضر في الجضو٫ الخالي:

 

 طىماجُت( ًىضح جصيُف الاطؼساباث الظُىى 0حدٌو زكم )
 

 الاطؼساباث الجهاش

 اللسخت اإلاعدًت - حهاش الهظم -0

 كسخت أالزني عؼس -

 التهاب اإلاعدة اإلاصمً -

 التهاب اللىلىن  -

 ؤلامظان اإلاصمً -

 ؤلاطهاٌ اإلاصمً -

 فلدان الؼهُت -

 الؼساَت في جىاٌو الؼعام -

 عظس الهظم -

 آلم اهخفار البؼً والخجؼإ )أوالفىاق( -

 اإلافسػتالظمىت  -

 التهاب اللسخت الؼسحُت -

اض -  التهاب البىىٍس

 التهاب الصائدة الدودًت -

صلت الصفساء -  اطؼساباث الىبد والخٍى

 السبىالؼعبي )العصبي( - اطؼساباث حهاش الخىفع -6

 ؤلاصابت بالجزالث البردًت -

 خمى اللؽ -

 الخدزن السئىي )الظل( -

 الخظاطُت ألاهفُت )للسوائذ( -

 الخفلان أولؼؽ الللب الىظُفي - اطؼساباث حهاش الللب والدوزان -3

ت -  ؤلاصابت باوظداد الؼساًحن الخاحُت وألاوعُت الدمٍى

 عصاب الللب -

ت -  الربدت الصدٍز

 طؼؽ الدم الجىَسي  -

 اهسفاض طؼؽ الدم -

 ازجفاع طؼؽ الدم -

ا( - الاطؼساباث الجلدًت -4  الؼسي )الازجياٍز

 خب الؼباب -

ماالا -  هٍص
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 حظاكؽ الؼعس -

 فسغ الخعسق  -

 مسض الصدفُت -

 العىت الجيظُت أوالبرودة الجيظُت لدي السحل - الاطؼساباث الجيظُت -5

 البرود الجيس ي لدي اإلاسأة -

 اللرف اإلابىس )للخُىان اإلاىىي( -

 اللرف اإلاخأزس -

 عظس الجماع -

 اطؼساباث الخُع -

 ذهسي( -العلم )أهثىي  -

 اإلاخىسز ؤلاحهاض  -

 آالم الخىض -

 الخمل الياذب -

 آالم الظهس )اللمباػى( - اطؼساباث الجهاش العظلي والهُىلي -6

 التهاب اإلافاصل ػبه زوماجصمي -

 داء السحص )فلدان الخىاطم العظلي( -

 طمىز العظالث -

 العع على الىىاحر -

 الخبٌى الالئزادي - اطؼساباث ؤلازساج -7

-  ٌ  هثرة مساث الخبى

-  ٌ  اخخباض البى

 مسض الظىس - اطؼساباث الؼدة والهسمىهاث -8

 طىس الدم -

 اشدًاد طىس الدم -

 هلصان طىس الدم -

 الدظمم الدزقي -

 الصداع - اطؼساباث الجهاش العصبي -9

 الصداع الىصفي -

 الدوزت والدوزان -

 الخلجاث أوألاشماث العصبُت -

 ئخظاض ألاػساف الياذب -

 ؤلاخظاض باأللم - طُىىطىماجُت أزسي اطؼساباث  -01

 اطؼساب الخمل -

 اطؼساب الىالدة -

 اطؼساباث الىىم -

 الظسػان )الثدي، الجهاش الخىاطلي( -

 هٍصف ألاذن الىطؼى -

اطؼساباث الىؼم والىالم الىاججت عً العىامل  -

 الىفظُت والخسمان البُئي ألاطسي 

داوي،   (83 -81: 2010)ٍع
 

ومً زال٫ الٗغى الؿاب٤ هالخٔ ؤن مٗٓم الخهيُٟاث مخ٣اعبت ومخ٩املت، وؤن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت      

 َاما وجسخل٠ جل٪ الايُغاباث مً 
ً
حُٛي مضي واؾ٘ مً الايُغاباث التي جلٗب ُٞه الًٍٛى والاهٟٗاالث صوعا

٣ا لؿماث الصخهُت الخانت به.  شخو ألزغ ٞو



59 
 

 اث الظُىىطىماجُت:عالكت الظؼىغ باالطؼساب

ذ       ؤزاع مىيٕى الٗال٢ت بحن الًٍٛى والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت اَخمام الٗضًض مً الباخشحن، "خُض ؤظٍغ

ى ما ظٗل  الٗضًض مً الضعاؾاث وجىنلذ ؤٚلبها بلى وظىص ٖال٢ت بحن الًِٛ والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت َو

باء املخخهحن بالُب الؿ٩ُىؾىماح ي ٌٗخ٣ضون بإن الخٗغى اإلاؿخمغ لخاالث مً الخىجغ ؤو الٗضًض مً ألَا

ت ")ٖؿ٨غ،   (. 26: 2003الًٍٛى ٌٗخبر ؤخض الٗىامل ألاؾاسخي لئلنابت باألمغاى الًٍٗى

لت جازغ في الٗملُاث ألاوجىهىمُت والخىاػن       وؤ٦ض "ؾُلي" ؤن التهضًضاث البُئُت اإلاؼمىت والشابخت إلاضة ٍَى

 ؤهه بطا جُىعث جل٪ اإلاغخلت واؾخمغث ؤصث بلى ْهىع اإلاغى الًٗىي.الٟؿُىلىجي لل٩اثً الحي، و 

ت مً الكىاَض والؿلى٥، مشل اؾخجاباث التهُج       و٢ض ؤوضر ؤن ٖالماث الًِٛ الىٟسخي جى٨ٗـ في مجمٖى

ضم الشباث الاهٟٗ الي، الٗام، والا٦خئاب والتي جغجبِ بالٗضواهُت ؤو الاؾدؿالم ؤو الؿلبُت، وظٟاٝ الخل٤ والٟم، ٖو

بت في الب٩اء والهغار والعجؼ ًٖ التر٦حز. وعبِ ؾُلي بحن الخٝى الكضًض وال٣ل٤، والكٗىع بالكض  والتهىع، والٚغ

الًٗلي، وج٣لو الًٗالث والخٝى مً ألانىاث اإلاىسًٟت والطخ٪ الٗهبي بهىث ٖا٫، ونٗىبت ال٨الم. 

ٕ الىهٟي، والكض الٗهبي ٢بل الضوعة ٦ما ًدؿبب الًِٛ الىٟسخي في ان٩ُا٥ ألاؾىان بكضة، وألاع١ والهضا

اصة الكهُت وحٗاَي الخضزحن  ٣ضان الكهُت، ؤو ٍػ ت، وآالم ؤؾٟل الٓهغ ٞو ت، وجى٠٢ الضوعة الكهٍغ الكهٍغ

 -23: 2009وال٨دى٫ واملخضعاث، والخٗغى لخبرة ٧ابىؽ اللُل، وػٍاصة الاؾخٗضاص للخٗغى للخىاصر،)ؤمُمً، 

24.) 

وجىنل "َىإلاـ وماٌؿىصا" ٦ما وعص في ؤمُمً "بلى ؤن ج٨ضؽ وجغا٦م ال٨شحر مً الًٍٛى ًاصي بلى الخاالث      

اإلاغيُت. وطَب "وول٠" بلى ؤن الًٍٛى الىٟؿُت جاصي بلى الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وؤ٦ض ٖلى ؤن اؾخمغاع 

اصة بٞغاػ خمٌ الهُضعو٧لىعٍ٪ في اإلاٗضة ًٖ م ٗضالجه الُبُُٗت بلى صعظت ج٣غح ظضعان الًِٛ ًاصي بلى ٍػ

 (.25 -24: 2009اإلاٗضة،")ؤمُمً، 

 بحن      
ً
 وز٣ُا

ً
٨ُت ؤن َىا٥ اعجباَا ذ بمغ٦ؼ ألابدار ألامٍغ ط٦غ "م٣ضم" ًٖ هخاثج ألابدار والضعاؾاث التي ؤظٍغ

ى، وطل٪ ابخضاًء مً الًٍٛى الىٟؿُت التي ًىاظهها ؤلاوؿان اإلاٗانغ في خُاجه الُىمُت وؤلانابت بمسخل٠ ألامغا

ألاهٟلىهؼا بلى ؤمغاى ال٣لب والهضع، وطل٪ مً زال٫ جإزحر الًِٛ الىٟسخي والا٦خئاب ٖلى زالًا املخ، وبالخالي 

الٛضص اإلاىظىصة التي جخد٨م في بٞغاػاث الجؿم مً الهغمىهاث، التي جازغ بضوعَا ٖلى ظهاػ اإلاىاٖت لئلوؿان الظي 

 لخال
ً
 (. 51: 2000خه الىٟؿُت وجيكِ اإلا٣اومت الُبُُٗت للجؿم)م٣ضم، ًيكِ في ٖمله ؤو ًخٗب جبٗا

( ٦ما وعص في باهي، "في صعاؾتهم خى٫ ؤزغ ٖىامل الًِٛ الاهٟٗالي ٖلى ؤلانابت 1973وجىنل هُا٫ وؤزغون )     

اء مً هٟـ الٗمغ، وجىنل50الخُحرة بًٗلت ال٣لب. ٢اعهىا ٞيها بحن )  بال٣لب بإمشالهم مً ألاؾٍى
ً
ًا ىا بلى ؤن ( مٍغ

مغضخى ال٣لب ٌٗاهىن ؾلؿلت مً ٖىامل الًِٛ اإلاؿببت لاليُغاباث الاهٟٗالُت، و٢ض جمشلذ ٖىامل الًِٛ في: 

ا١ ُٞه، بلى  الٗال٢اث ٚحر اإلاؿخ٣غة م٘ الؼمالء في الضعاؾت ؤو الٗمل، ٣ٞضان ألانض٢اء و٦ثرة ؾاٖاث الٗمل وؤلاَع

ضم اإلاكاع٦ت الاظخماُٖت بلى ظاهب ؤلاخؿاؽ ظاهب جُٝغ بٌٗ اليكاَاث والٗاصاث ٧الخضزحن والك غب ٖو
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ا١ وايُغاباث الىىم، ٦ما وظض ؤجهم ٌكٗغوا بالٗهبُت والخىجغ الؼاثض زال٫ الٗام ألازحر وؤجهم ٧اهىا ؤ٦ثر  باإلَع

 في الٟترة الؿاب٣ت لضزىلهم اإلاؿدكٟى. و٦ك٠ باخشىن في ٧لُت لىضن ؤن يٍٛى الٗمل جازغ ؾلبا 
ً
 وا٦خئبا

ً
٢ل٣ا

ًٌ )الخٛحراث ال٨ُمُاثُت في الخالًا الخُت التي جامً الُا٢ت(، ما ًاصي بلى ؤٖغاى حكمل اعجٟإ يِٛ ٖلى ألا 

اثالضم   (.158: 2008ال٨ؿخحرو٫ والؿ٨غ في الضم بياٞت بلى الىػن الؼاثض")باهي،  ومؿخٍى

 مً الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت مشل "اعج      
ً
ؿبب الًٍٛى اإلاهىُت للٟغص ٦شحرا

ُ
ٟإ يِٛ الضم ومؿخىي و٢ض ح

ان، والؿ٨غي وجل٠ ال٨بض وؤمغاى الغثت وجهلب  ال٩ىلِؿترو٫ وآلام الٓهغ، والتهاب اإلاٟانل والهضإ والؿَغ

 (.179: 1997الكغاًحن")الٗخُبي، 

مً َىا هخى٢٘ ؤن الًٍٛى اإلاؿخمغة ٖلى الٟغص جاصي بلى ايُغابه وؾىء جىا٣ٞه زانت بطا اؾخمغ ايُغاب      

لت، مما ًاصي بلى بٌٗ الخٛحراث الٟؿُىلىظُت التي ٢ض جدؿبب في خضور ؤيغاع بالٛت في الجؿم اهٟٗاله إلا ضة ٍَى

 هي التي حؿمى بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت.

اث اإلافظسة لالطؼساباث الظُىىطىماجُت:  الىظٍس

خؿب اججاَاجه ازخل٠ الٗلماء مً خُض الٗىامل ألاؾاؾُت اإلاؿببت لاليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، ٦ال       

اث التي ؾاَمذ في جٟؿحر الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت:  وؾىداو٫ بةًجاػ ٖغى ؤَم الىٍٓغ

ت الخدلُل الىفس ي:( 1  هظٍس

ًا٦ض ؤصخاب مضعؾت الخدلُل الىٟسخي ب٣ىة ٖلى ؤن ٧ل ٖغى ًيخج مً نغإ اهٟٗالي ال قٗىعي مٗحن. و٢ض      

٦ما وعص في ؤمُمً "ٖلى ؤن الهغاٖاث الخالُت جغظ٘ بلى ( Franz Alexander( )1950ؤ٦ض ٞغاهؼ ؤل٨ؿىضع )

ت مغجبُت بمغاخل مب٨غة للىمى الىٟسخي الجيسخي، وؤن َظٍ اإلاغاخل اإلاب٨غة جغجبِ م٘  نغاٖاث ال قٗىعٍت عمٍؼ

٣ت مغيُت، وجخضزل آلُاث  ىضما ال جدل َظٍ الهغاٖاث بٍُغ غاى. ٖو ت زانت هي التي حكملها ألٖا ؤظهؼة ًٍٖى

اصة الخىجغ الجؿضي، ومً زم جٓهغ ٖلى َُئت ايُغاب ًٖىي. َظا الضٞإ، ٞةن ط ل٪ ًاصي في النهاًت بلى ٍػ

 لؤلم" )ؤمُمً، 
ً
ٟخ٣ض الضٖم. ٦ما ٌٗبر الؿٗا٫ ًٖ الب٩اء َلبا دضر الغبى لضي الصخو الظي ًٟخ٣ض ألامً، ٍو ٍو

2009 :21- 22.) 

لُلُت القٗىعٍت ج٨مً وعاء ؤلانابت بهظٍ و٢ض اٞترى اجبإ ٞغوٍض ٦ما ٣ًى٫ الِٗؿىي "وظىص ؤؾباب جد      

 ٖلى الضًىامُت الؿ٩ُىلىظُت ؤي الٗىامل والخٛحراث الىٟؿُت التي ًخٗغى لها 
ً
 ٢اثما

ً
الايُغاباث، و٢ضمىا جٟؿحرا

ًاء الجؿمُت اإلاهابت لِؿذ ؾىي حٗبحر عمؼي ًٖ بٌٗ الهغاٖاث  ت ؤن ألٖا الٟغص، وماصي َظٍ الىٍٓغ

حر طل٪ مً الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت" )الِٗؿىي، الالقٗىعٍت التي ًى٨ٗـ ؤزَغ : 2000ا في نىعة ال٣ُغح ٚو

223.) 
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ت الظلىهُت:( 2  الىظٍس

اث ألاقغاٍ         ٌٗخمض َظا الاججاٍ في جٟؿحٍر لاليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٖلى مباصت اإلاضعؾت الؿلى٦ُت وهٍٓغ

ال٢تها بالصخهُت، ولم حهخم  ٖلماء الؿلى٦ُت ب٨ٟغة اإلاٗجى الغمؼي للٗغى اإلاغضخي، في الخٗلم وؤَمُت اإلاىا٠٢ ٖو

ول٨ً اَخمىا بالٗغى هٟؿه )الٗىامل اإلاى٢ُٟت( اإلاخًمىت في اإلاى٠٢ بضال مً الٟغوى الُٛبُت )الهغإ 

ي( ؤي ؤن الٟغص  الالقٗىعي(، و٢ض اٖخبروا ؤن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت هي مؿإلت اقتراٍ )الخٗلم الكَغ

٤ حٗمُم اإلاشحر، وبالخالي ًهبذ ٩ًىن لضًه ؤنال خؿا ظٍ الخؿاؾُت جاصي به بلى الغبى ًٖ ٍَغ ؾُت هدى الٛباع َو

ؤي شخيء مغجبِ بالٛباع ًشحر هىبت الغبى، بياٞت بلى طل٪ ٞةن اإلاغضخى بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٨ًدكٟىن ؤجهم 

ؼاث هدُجت ل٩ىجهم مغضخى )اإلاٗاملت الخانت ؤو اإلاٗالجت( ؤي وظىص اعجباٍ  ًدهلىن ٖلى بٌٗ اإلا٩اٞأث ؤو الخٍٗؼ

 (.72: 2003بحن اإلاغى واإلا٩اٞإة )الهبان، 

 ول٣ض ؤبخ٨غ ٖلماء الؿلى٦ُت ٨ٞغة ظضًضة في جٟؿحر الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت هي:     

ت الخعلم الراحي  :_ هظٍس

ل الظي ٌكٗغ بأالم ٦ما وعص في الِٗؿىي "ؤن اإلاغى ًدضر ألو٫ مغة بالهضٞت ٧الُٟ Lashman)ًغي القمان )       

ب الُٟل جداقيها  اإلاٗضة ًخم بٖٟاٍئ مً الىاظباث الُىمُت هدُجت إلاغيه، ومً زم ًغجبِ َظا اإلاغى بإويإ ًٚغ

اصة ؤلاٞغاػ، و٧لما ٧ان ٖلى الُٟل ؤن ٣ًىم بإصاء  ٧الظَاب بلى اإلاضعؾت، و٦ىدُجت لظل٪ ٞةن مٗضة الُٟل جإزظ في ٍػ

ٟاء مً الىاظباث، وفي َظٍ الخالت ٣ً٘ الُٟل في  الىاظباث الُىمُت، حٗغى لىىبت ؾىء الهًم التي ج٣ىصٍ بلى ؤلٖا

صاثغة مٛل٣ت وبمغوع الى٢ذ جىمى ال٣غخت لضًه، ول٨ً الخٗلم الظاحي لِـ َى الؿبب الىخُض لئلنابت 

ىي، بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٣ٞض جغظ٘ ؤلانابت بلى ؤؾباب وعازُت ؤو بلى اؾخٗضاصاث وما بلى طل٪")الِٗؿ

2000 :224.) 

 اإلادزطت البافلىفُت:( 3

ا ازخال٫ في الٗملُاث الٗهبُت ٣ً1994ى٫ الُُب )      ( بن باٞلٝى "ًغي ؤن ال٨شحر مً الايُغاباث مهضَع

ا ٖلى مؿاع  ٌ الىٟؿُت وآعاثه وجإزحَر وبسانت ؤمغاى البضن، وفي هٟـ الى٢ذ ؤُٖى ؤَمُت الججاَاث اإلاٍغ

آلازاع الاهٟٗالُت حٗخبر مً ؤ٢ىي الٗىامل في بخضار الخٛحراث البضهُت. و٢ض ؤُٖى  اإلاغى وبم٩اهُت ٖالظه. ؤي ؤن

٣ها  ٤ اللخاء ججض ألاخضار الخاعظُت ٍَغ  في ٦ُُٟت جىُٓم وجيكُِ اإلا٩ُاهحزماث الهغمىهُت. ًٞٗ ٍَغ
ً
اللخاء صوعا

ت. ٞال ق٪ ؤن الخٛحر  اث ؤلا٣ًاُٖت التي جدضر في ل٩ي حٗبر ًٖ هٟؿها في الٗملُاث الضازلُت طاث ألاَمُت الخٍُى

ال٨لى وال٣ىاة الهًمُت واإلاغا٦ؼ الٗهبُت مخهلت باألخضار في البِئت الخاعظُت. ٦ما ؤن ؤلاقاعاث الضازلُت 

ظا الخإزحر بطا   في ٖملُاث الخمشُل الٛظاجي والاؾدشاعة الٗهبُت. َو
ً
 ما جازغ ؤًًا

ً
الهاٖضة في الجهاػ الٗهبي ٚالبا

لت ؤو  ُٟي"ه٣ال ًٖ )ؤمُمً، اؾخمغ لٟتراث ٍَى  (.23: ٢2009هحرة  ٞةهه ًاصي بلى ازخال٫ ْو

 

 



62 
 

ت اإلاعسفُت:4  ( الىظٍس

٣ى٫ ؤصخاب َظا الاججاٍ بن       ُٟت الٟؿُىلىظُت. ٍو ُت لها جإزحر ٖلى الْى ًىضر َظا الاججاٍ ؤن الٗملُاث اإلاٗٞغ

ؿُىلىظُت. ٩ٞل شخو   في الايُغاباث الؿ٩ُٞى
ً
مًُغب البض وؤن ٩ًىن له الاججاَاث الخانت جلٗب صوعا

 ًخمحز به. وخضص ظغاَام )
ً
 ؤو زانا

ً
 مُٗىا

ً
ً َما:Grahamاججاَا  ( وجالمُظٍ اججاَاث مغياَم في ٖىهٍغ

. -ؤ  ما ٌكٗغ الصخو بالؿٗاصة والخؼن هدٍى

ت ٖىه ؤو ٖمله. -ب ب الصخو في اإلاٗٞغ  ما ًٚغ

ل ال       ٍؼ ا ٌكٗغ و٧إهه مهؼوم َو ٌ باالعج٩اٍع و٢ض ٢ضمىا ؤمشلت ًٖ اججاَاث بٌٗ اإلاغضخى بإمغاى مُٗىت. ٞاإلاٍغ

ب في الخسلو مً  ٚغ ٌ ال٣ىلىن اإلاخ٣غح ٌكٗغ و٧إهه مهاب بًغع ؤو ؤطي ٍو ٣ًضع ٖلى ٖمل شخيء، ومٍغ

ض ٍغ ٌ الغبى والتهاب ألاه٠ ٌكٗغ و٧إهه جغ٥ في البرص ٍو ٌ  اإلاؿاولُت، ومٍغ الابخٗاص ًٖ اإلاى٠٢ وألاشخام، ومٍغ

ٌ يِٛ الضم اإلاغجٟ٘  ض الاهخ٣ام والشإع مً مؿبب َظا الخغمان، ومٍغ ٍغ ٢غخت ألاهثى ٖكغ ٌكٗغ بالخغمان ٍو

ٌ الهضإ الىهٟي ٌكٗغ و٧إهه ايُغ  ًُغ بلى الاؾدُاء مً ؤي شخيء، ومٍغ غي ٌكٗغ بالتهضًض وألاطي ٍو الجَى

ض ؤن ٌؿت ٍغ ض ؤن ٌٗمل لضعظت الخٗب ه٣ال بلى بهجاػ ٖمل ما ٍو ٌ آالم ؤؾٟل الٓهغ ًٍغ ذ مً َظا املجهىص، ومٍغ ًر

 (.27 -26: 2009ًٖ)ؤمُمً، 

 جفظحر الاطؼساباث الظُىىطىماجُت في طىء طماث الشخصُت:( 5

ضمان وعوهمان )     ( ٦ما ظاء في الُُب "ٖال٢ت ؾماث الصخهُت Friedman & Rouenman( )1975صعؽ ٍٞغ

الؿ٩ُىؾىماحي وطل٪ مً زال٫ صعاؾت ٖضص اإلاهابحن بمغى ٢لبي. و٢ض محز بحن همُحن مً الصخهُت. باإلاغى 

ؤَل٣ا ٖليهما الىمِ )ؤ( والىمِ )ب(. و٢ض ا٦دك٠ ؤن الىمِ )ؤ( ًخمحز ؤصخابه بٗضم الخدمل والهبر وػٍاصة 

ما ٫ زاعط اإلاجز٫، ولضحهم خؿاؾُت ال٣ضعة الخىاٞؿُت وؤهه مً الؿهل اؾدشاعتهم، ولضحهم ال٨شحر مً اإلاهام وألٖا

قضًضة لٗامل الى٢ذ. وجمحز الىمِ )ب( باالؾترزاء والاَخمام بالخُاة اإلاىٗمت الخالُت مً اإلاكا٧ل ؤ٦ثر مً 

 مً خُض الٗمغ، الخضزحن، ومخٛحراث صخُت 
ً
خحن مٗا ىض مجاوؿت املجمٖى اَخمامهم بالىجاح والٗمل الجاص. ٖو

اصة خضور  (.259: 1994الىىباث ال٣لبُت وبسانت ؤلانابت الخاظُت")الُُب،  ؤزغي، جمحز الىمِ )ؤ( بٍؼ

خماص       ت في الٖا بت ٢ٍى وبهضص الؿماث الصخهُت للمهابحن بال٣غخت جبحن ؤن مٗٓم اإلاهابحن بال٣غخت لضحهم ٚع

اإلاٗضًت ٖلى الٛحر، وؤن ٩ًىهىا مىي٘ الخب وعٖاًت ألامىمت وؤن ًدٓىا باالَخمام. ٦ما ًخمحز اإلاهابىن بال٣غخت 

 ما 
ً
البا ما٫ الكا٢ت ٚو مُلىن بلى ألٖا خًا٣ًىن مً الكٗىع بالؿلبُت، ٍو بالخىجغ وال٣ل٤ والاَخمام الؼاثض ٍو

 (.26 -25: 2009ًدهلىن ٖلى مٗضالث مغجٟٗت في جدهُلهم الضعاسخي)ؤمُمً، 

ت البُئُت الثلافُت:( 6  الىظٍس

٩ا ًٖ مشُله لضي البٌُ بم٣ضاع ل٣ض وظض بٌٗ الٗلماء ؤن يِٛ الضم اإلاغجٟ٘ ًغجٟ٘ لض      ي الؿىص في ؤمٍغ

الا٢خهاصًت اإلاىسًٟت ٖىه  –( بحن الؿُضاث مً الُب٣ت الاظخماُٖت 3( بلى )2ال٠ًٗ. ووظض اهدكاٍع بيؿبت مً )
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هغ  لضي الؿُضاث مً الُب٣ت اإلاخىؾُت. و٢ض جبحن ؤن اإلاغضخى مً ؤنل حهىصي ؤو ٖبري ؤ٦ثر اؾخجابت لؤللم، ْو

 مخه
ً
 وطل٪ الَخمامهم الؼاثض بالصخت الٗامت. و٢ا٫ َاوـ )لضحهم ٢ل٣ا

ً
( ٦ما ظاء في ؤمُمً "بن التربُت Hansال

 في خضور الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت. و٢ض لخو 
ً
واججاَاث الجماٖت والا٢خهاص مً املخخمل ؤن جلٗب صوعا

٨ُحن عبما  ًغظ٘ في ظؼء مىه لى٣و هخاثجه الؿاب٣ت ب٣ىله: بن يِٛ الضم اإلاغجٟ٘ بحن الغظا٫ الؿىص ألامٍغ

غظ٘ في ظؼء آزغ مىه للخٟاوث الا٢خهاصي مشل ه٣و ٞغم الٗمل وؤػماث الخُاة. وجٓهغ الؿُضاث  الخماًت، ٍو

اصة  اصي طل٪ بلى ٍػ اصة جىاو٫ الُٗام. ٍو مً الُب٣ت الا٢خهاصًت والخٗلُمُت اإلاىسًٟت اؾخجابتهً للكضاثض بٍؼ

: 2009حصج٘ الؿُضاث مً الُب٣ت اإلاخىؾُت الىداٞت" )ؤمُمً،  الىػن )الؿمىت( ٧ايُغاب ؾ٩ُىؾىماحي. بِىما

26.) 

وؿخيخج مً طل٪ ؤن َىا٥ بٌٗ الاججاَاث ٢ض ٞؿغث ؤؾباب الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت هدُجت ٖال٢تها        

الايُغاب َى ٣ٞضان اإلاؿاهضة  بالصخهُت والهغاٖاث الالقٗىعٍت ال٩امىت لضي الٟغص، وؤَم ما ًمحز َظا

الاظخماُٖت، بِىما ؤَخم البٌٗ آلازغ بالٗىامل اإلاى٢ُٟت في البِئت، واٖخبروا ؤن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 

ُت  ، ٦ما عبِ البٌٗ آلازغ بحن الٗملُاث اإلاٗٞغ ٍؼ ٤ حٗمُم اإلاشحر ؤو حٍٗؼ ي ًدضر ًٖ ٍَغ مؿإلت حٗلم قَغ

عبُها بالىي٘ الا٢خهاصي والاظخماعي.  وال٣ٗلُت والٟؿُىلىظُت، ومنهم مً 
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 الفصل الثالث

 (الدزاطاث الظابلت)

 
 الدزاطاث الظابلت اإلاخعللت بمخؼحر الظؼىغ اإلاهىُت.

 الدزاطاث الظابلت اإلاخعللت بمخؼحر الاختراق الىفس ي.

بمخؼحر الاطؼساباث الظُىىطىماجُت. الدزاطاث الظابلت اإلاخعللت
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حؿخٗغى الباخشت في َظا الٟهل بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت الٗغبُت واملخلُت طاث الٗال٢ت بمخٛحراث البدض،       

غى ؤَم الىخاثج التي  إل ٖليها مكحرة بلى ؤَم ؤَضاٞها والُٗىت التي جىاولتها بالضعاؾت، ٖو والتي جم٨ىذ مً ؤلَا

خم ٖغيها ٖلى الىدى آلاحي:جىنلذ لها َظٍ الض  عاؾاث، ٍو

( الدزاطاث الظابلت اإلاخعللت بمخؼحر الظؼىغ اإلاهىُت:
ً
 أوال

 َىا٥ الٗضًض مً الضعاؾاث وألاصبُاث التي جىاولذ الًٍٛى اإلاهىُت، ومً ؤبغػ َظٍ الضعاؾاث ما ًلي:     

 (:6117( دزاطت ولُد عبداملخظً اإلالخم )0

ُٟي( "صعاؾت مسخُت ٖلى خغاؽ        ال٢تها باججاَاث الٗاملحن هدى الدؿغب الْى وهي بٗىىان)يٍٛى الٗمل ٖو

اى"، واؾتهضٞذ صعاؾت مهاصع يٍٛى  ألامً الٗاملحن بكغ٧اث الخغاؾاث ألامىُت اإلاضهُت الخانت بمضًىت الٍغ

اثالٗمل لضي خغاؽ ألامً  ، والخٗٝغ ٖلى جىظهاث خغ  ومؿخٍى ُٟي، َظٍ الًٍٛى اؽ ألامً هدى الدؿغب الْى

ت هٕى الٗال٢ت بحن  اثومٗٞغ ُٟي لضي خغاؽ ألامً، والخٗٝغ ٖلى  مؿخٍى يٍٛى الٗمل واإلاُل هدى الدؿغب الْى

 لخهاثههم 
ً
٣ا مضي وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت لضي اإلابدىزحن هدى الًٍٛى والاججاٍ هدى الدؿغب، ٞو

خغاؽ ألامً الٗاملحن بكغ٧اث الخغاؾاث ألامىُت اإلاضهُت الخانت  الصخهُت، واقخملذ ُٖىت الضعاؾت ٖلى ظمُ٘

اى.  بمضًىت الٍغ

وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: ؤن ؤَم الًٍٛى التي ٌٗاوي منها خغاؽ ألامً هي جل٪ الخانت بالخُىع     

ليها الًٍٛى الخانت بٓغوٝ الٗمل، زم الًٍٛى الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، واعجٟإ  ُٟي، ٍو والترقي الْى

مىى الضوع، ٦ما بُيذ الىخ ُٟي ٚو  للُٗىت بلى مؿخىي الًٍٛى الخانت بالٗبء الْى
ً
 واضخا

ً
اثج ؤن َىا٥ مُال

 (.2007جغ٥ الٗمل)اإلالخم، 

 (:6117( دزاطت عبداللادز اخمد مظلم )6

ضٞذ الضعاؾت بلى       ا في ال٩لُاث الخ٣ىُت في مداٞٓاث ٚؼة(، َو وهي بٗىىان)مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت وآزاَع

غ١ ال خٛلب ٖليها في ال٩لُاث الخ٣ىُت في مداٞٓاث ٚؼة، جدضًض مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت، وآلازاع اإلاترجبت ٖليها، َو

 إلاخٛحراث )الجيـ، الٗمغ، الخالت الاظخماُٖت، ٖضص ؤٞغاص 
ً
٣ا ومداولت الخٗٝغ بلى الٟغو١ في مجاالث الضعاؾت ٞو

ُٟي، ٖضص ؾىىاث الخبرة، الغاجب  ل الٗلمي، الخسهو، م٩ان الٗمل، ظهت ؤلاقغاٝ، اإلاؿمى الْى ألاؾغة، اإلاَا

م باؾخسضام الُٗىت الٗكىاثُت الُب٣ُت. 249ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )الكهغي(، و  ٟت، جم ازخُاَع  ومْى
ً
ٟا ( مْى

ا الٗاملىن ؤجها حك٩ل لهم  وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: ؤن مهاصع الًٍٛى بك٩ل بظمالي ال ٌٗخبَر

 بالًِٛ، باؾخصىاء وظىص يٍٛى مهىُت ٌٗاوي منها الٗاملىن، و٧ان ؤَ
ً
ا جخمشل في الغوجحن في بخؿاؾا م مهاصَع

غ خىاٞؼ حصجُُٗت إلا٩اٞإة  ما٫، ؤن عواجب الٗاملحن ؤ٢ل مً ؤمشالهم في ماؾؿاث ؤزغي، وؤهه ال جخٞى ألٖا

املجتهضًً، وؤن ٞغم الىمى والتر٢ُاث مدضوصة، ونٗىبت جد٤ُ٣ َمىخاث الٗاملحن في ؤما٦ً ٖملهم، واعجباٍ 

ُُٟت ؤ٦ثر  مً اعجباَها بال٨ٟاءة، ٦ما بُيذ الضعاؾت ؤن الٗاملحن في ال٩لُاث ٞغم التر٢ُاث بالكىاٚغ الْى

اإلابدىزت جٓهغ ٖليهم آزاع ظؿمُت ؾلبُت هدُجت ؤلاخؿاؽ بالًِٛ، وجخمشل في الكٗىع بالخٗب وؤلاجها٥، ٦ما 
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بُيذ الضعاؾت ؤن الٗاملحن ٌؿخسضمىن الٗضًض مً الُغ١ بك٩ل ٞٗا٫ للخٛلب ٖلى ؤلاخؿاؽ بالًِٛ، ومً 

ً، ومداولت ؤَمها  الخغم ٖلى خل اإلاكا٧ل الٗاثلُت، وبصاعة الى٢ذ بك٩ل ظُض، والخغم ٖلى الخىانل م٘ آلازٍغ

بًجاص خلى٫ ٖاظلت للمك٨الث ٢بل ؤن جخٟا٢م، والخغم ٖلى جىيُذ وظهاث الىٓغ للغثِـ في م٩ان الٗمل، 

 (.2007)مؿلم، 

 (:6118( دزاطت باهي طالمي )3

إلاهىُت والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي مضعسخي الابخضاجي واإلاخىؾِ والشاهىي: وهي بٗىىان)مهاصع الًٍٛى ا    

ت مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت، وؤٖغاى  ت(. واؾتهضٞذ الضعاؾت مٗٞغ صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً ؤعب٘ والًاث ظؼاثٍغ

ت الٟغو١ بحن اإلا ضعؾحن واإلاضعؾاث الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي مضعسخي ؤلابخضاجي واإلاخىؾِ والشاهىي، ومٗٞغ

ت الٟغو١ بحن اإلاضعؾحن  ـ، ومٗٞغ في مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت، بالىٓغ بلى الخبرة ألا٧اصًمُت ومغخلت الخضَع

ت  ـ، ومٗٞغ واإلاضعؾاث في ؤٖغاى الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، بالىٓغ بلى الخبرة ألا٧اصًمُت ومغخلت الخضَع

ال٢تها بإٖغاى الايُغاب اث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي مضعسخي الابخضاجي واإلاخىؾِ مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

 والشاهىي.

 مً مضعسخي مغاخل الابخضاجي واإلاخىؾِ والشاهىي، وجىنلذ الضعاؾت 816وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )      
ً
( مضعؾا

، ٦ما ؤجهم ٌٗاهىن مً ؤٖغاى  بلى ٖضة هخاثج منها: ؤن مضعسخي اإلاغاخل الشالر ٌٗاهىن مً مؿخىي ٖا٫ مً الًٍٛى

%( مً الُٗىت ْهغث لضحهم ؤٖغاى 37الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بيؿبت م٣ل٣ت، خُض بُيذ الىخاثج ؤن )

 
ً
؛ خُض جبحن ؤن الظ٧ىع ؤ٦ثر قٗىعا اث الًٍٛى ؾ٩ُىؾىماجُت، وؤن ٖامل الجيـ ٌؿهم في جدضًض مؿخًى

باء اإلاهىت التي لم جٓهغ ٞيها بالًٍٛى ٖلى اإلا٣ُاؽ ٩٦ل وفي ظمُ٘ ؤبٗاصٍ مً ؤلاهار ماٖضا الًٍٛى اإلاغجبُت بإٖ

غاى الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٞلم ٌسجل ؤًت ٞغو١ صالت  ٞغو١ بحن الجيؿحن. ؤما ٖامل الجيـ باليؿبت أٖل

 
ً
ظٍ الىخاثج ح٨ٗـ ؤًًا ، ماٖضا الجهاػ الضوعاوي الظي ْهغث بهضصٍ ٞغو١ ولهالر اإلاضعؾاث ؤلاهار، َو

ً
بخهاثُا

 الجيؿحن مٗا.ؤن مٗاهاة اإلاضعؾحن الصخُت جمـ 

وبهضص ٖامل الخبرة اإلاهىُت ٣ٞض خضص ؤًًا مؿخىي الًٍٛى لضي الُٗىت، خُض ؤْهغث الىخاثج وظىص ٞغو١       

 
ً
 بالًِٛ ؤ٦ثر، ٦ما وظضث ٞغو٢ا

ً
بحن الٟئاث الشالر ٖلى اإلا٣ُاؽ ٩٦ل ولهالر الٟئت الىؾُى التي ؤبضث قٗىعا

 في ؤٖغاى الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماج
ً
اث الشالر خؿب ٖامل الخبرة اإلاهىُت ولهالر صالت بخهاثُا ُت بحن املجمٖى

لت ؤ٦ثر ٖغيت   طوي الخبرة ال٣هحرة، ؤي ؤن طوي الخبرة الٍُى
ً
لت زم اإلاخىؾُت وؤزحرا اإلاضعؾحن طوي الخبرة الٍُى

 بحن مضعسخي ؤلابخضا
ً
ـ ٞلم جٓهغ ٞغو١ صالت بخهاثُا ُما ًخٗل٤ بمغخلت الخضَع جي لاليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت. ٞو

غاى الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت  ا، وألامغ هٟؿه أٖل واإلاخىؾِ والشاهىي ٖلى م٣ُاؽ الًٍٛى ومهاصَع

وألاظهؼة، خُض لم حسجل ٞغو١ بحن مضعسخي اإلاغاخل الشالر، ما ٌٗجي ؤن ٖامل اإلاغخلت ال ًخضزل في جدضًض مهاصع 

غاى م ُت الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وؤن َظٍ ألٖا ىظىصة في اإلاغاخل الشالر صون ؤي ٞغو١ الًٍٛى وال في هٖى

بُنها، ٦ما وظضث ٖال٢ت بحن مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت خؿب ما ج٣ِؿه ؤصاة الضعاؾت، وؤٖغاى الايُغاباث 

 (.2008الؿ٩ُىؾىماجُت لضي مضعسخي الابخضاجي واإلاخىؾِ والشاهىي)ؾالمي، 
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 (:6118( دزاطت عمس مصؼفي دمحم الىعاض )4

ال٢تها بالصخت الىٟؿُت لضي الٗاملحن بالكغ٦ت الٗامت لل٨هغباء بمضًىت وهي بٗىىان )الًٛ        ٍى اإلاهىُت ٖو

مهغاجت(، واؾتهضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن الًٍٛى اإلاهىُت والصخت الىٟؿُت لضي الٗاملحن 

خهاثُت بحن بالكغ٦ت الٗامت لل٨هغباء بمضًىت مهغاجت، والخٗٝغ ٖلى ما بطا ٧اهذ َىا٥ ٖال٢ت طاث صاللت ب

ُٟي(.وج٩ىهذ  الًٍٛى اإلاهىُت وبٌٗ الٗىامل الضًمٛغاُٞت )ؾىىاث الخضمت، اإلاؿخىي الخٗلُمي، الىي٘ الْى

 بيؿبت 250ُٖىت الضعاؾت مً )
ً
٣ت 822% مً مجخم٘ الضعاؾت والبالٜ ٖضصَم )30( ٞغصا ، وازخحروا بالٍُغ

ً
( ٞغصا

 الٗكىاثُت الُب٣ُت اليؿبُت.

ٖلى ٖضة هخاثج ؤَمها: ؤن الٗاملحن بالكغ٦ت الٗامت لل٨هغباء بمضًىت مهغاجت ًخٗغيىن بلى و٢ض ؤؾٟغث الضعاؾت      

 مً الًٍٛى اإلاهىُت بيؿبت 
ً
 مهىُت ٌٗاوي منها الٗاملىن بالكغ٦ت 25.9صعظت ٢لُلت ظضا

ً
ا % وؤن َىا٥ يَٛى

ا وهي ٖلى الخىالي: الٗال٢ت م٘ الؼمال ء، ًلُه نغإ الضوع، زم ٚمىى الٗامت لل٨هغباء بمضًىت مهغاجت ؤ٦ثر مً ٚحَر

الضوع، والٗال٢ت م٘ الغئؾاء، زم حجم الٗمل، ٞىٕى الٗمل، الٗال٢ت م٘ اإلاىخٟٗحن، زم الىمى والخ٣ضم اإلانهي، 

 طاث 
ً
 الغاجب والخىاٞؼ الدصجُُٗت. ٦ما جبحن ؤهه ال جىظض ٞغو٢ا

ً
ُٟي، وؤزحرا واله٩ُل الخىُٓمي، والاؾخ٣غاع الْى

 إلاخٛحر ؾىىاث الخبرة، ومخٛحر اإلاؿخىي 0.05ىي صاللت )صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخ
ً
( في الًٍٛى اإلاهىُت جبٗا

ُٟي ٖلى مجاالث )هٕى الٗمل، الىمى والخ٣ضم اإلانهي، الٗال٢ت م٘ الؼمالء، الٗال٢ت م٘  الخٗلُمي، ومخٛحر الىي٘ الْى

ُٟي ظاءث ل حن، بمٗجي ؤن اإلاىخٟٗحن(، واجطر ؤن مٗٓم الٟغو١ اإلاىظىصة بحن ظماٖاث الىي٘ الْى هالر ؤلاصاٍع

 مً ال٣ُاصًحن، ما ٖضا مجا٫ حجم الٗمل الظي ظاء لهالر الٟىُحن ومجا٫ 
ً
ا ت ؤ٦ثر يَٛى ؤصخاب اإلاهً ؤلاصاٍع

ُٟي ٧ان لهالر ال٣ُاصًحن، ٦ما جبحن ؤهه ال جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صاللت  الاؾخ٣غاع الْى

الىٟؿُت لضي الٗاملحن بالكغ٦ت الٗامت لل٨هغباء بمضًىت مهغاجت )الىٗاؽ، ( بحن الًٍٛى اإلاهىُت والصخت 0.05)

2008.) 

 (:6118( دزاطت عبدالخىُم عبدهللا ادمحم اإلاىلىغ )5

ت بمى٣ُت بجي         ال٢تها ببٌٗ ؾماث الصخهُت لضي مٗلمي اإلاغخلت الشاهٍى وهي بٗىىان )الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

ال٢تها ببٌٗ الؿماث الصخهُت لضي اإلاٗلمحن ولُض(، واؾتهضٞذ َظٍ الضعاؾت الخٗغ  ٝ ٖلى الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

ت، وبلٜ حجم ُٖىت الضعاؾت )  ومٗلمت منهم )170في اإلاغخلت الشاهٍى
ً
 و)53( مٗلما

ً
م 117( مٗلما ( مٗلمت، جم ازخُاَع

٣ت الُٗىت الُب٣ُت الٗكىاثُت. وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: وظىص يٍٛى مهىُت لضي اإلاٗلمحن ُٖىت  بٍُغ

الضعاؾت في ألابٗاص الخالُت )الٗبء اإلانهي الؼاثض، ه٣و الضاُٞٗت، ال٤ًُ اإلانهي، نٗىبت بصاعة الى٢ذ(، ووظىص 

 إلاخٛحر الجيـ جغظ٘ لهالر الظ٧ىع، وؤهه ال جىظض 
ً
 بحن اإلاٗلمحن في ؤبٗاص الًٍٛى اإلاهىُت جبٗا

ً
ٞغو١ صالت بخهاثُا

 بحن اإلاٗلمحن
ً
  ٞغو١ صالت بخهاثُا

ً
 إلاخٛحر الخسهو، ووظضث ٞغو١ صالت بخهاثُا

ً
في مجمٕى الًٍٛى اإلاهىُت جبٗا

 إلاخٛحر ؾىىاث الخبرة في البٗض ألاو٫ للٗبء اإلانهي ولهالر اإلاٗلمحن الظًً ج٣ل 
ً
بحن اإلاٗلمحن في الًٍٛى اإلاهىُت جبٗا

ماث الصخهُت مىيٕى زبرتهم ًٖ ٖكغ ؾىىاث، ٦ما وظضث ٖال٢ت اعجباَُت بحن ؤبٗاص الًٍٛى اإلاهىُت والؿ

 بحن 
ً
 بحن ؤبٗاص الًٍٛى اإلاهىُت ُٞما بُنها، ووظضث ٖال٢ت صالت بخهاثُا

ً
الضعاؾت، ووظضث ٖال٢ت صالت بخهاثُا
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 بحن 
ً
م اإلاغى، الا٦خئاب( ُٞما بُنها، ووظضث ٖال٢ت صالت بخهاثُا الؿماث الصخهُت )الاهُىاء الاظخماعي، جَى

 (.2008ؿماث الصخهُت )اإلاى٣ىف، مجمٕى ؤبٗاص الًٍٛى اإلاهىُت ومجمٕى ال

ف )6  (:6119( دزاطت أطماء زمظان طٍى

غ الىِٟ(،         ت لخ٨ٍغ ال٢تها بالؿلى٥ الٗهابي لضي الٗاملحن بكغ٦ت الؼاٍو وهي بٗىىان )الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

ت واؾتهضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن الًٍٛى اإلاهىُت، والؿلى٥ الٗهابي لضي الٗاملحن بكغ٦ت  الؼاٍو

غ الىِٟ، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ) املت. وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: ؤن َىا٥ 250لخ٨ٍغ  ٖو
ً
( ٖامال

( في زماهُت 0.01ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت مىظبت بحن الًٍٛى اإلاهىُت والؿلى٥ الٗهابي ٖىض مؿخىي صاللت )

ُٟي، الٗال٢ت م٘ مجاالث، وهي: )الغواجب، حجم الٗمل، هٕى الٗمل، الىم ُٟي، الاؾخ٣غاع الْى ى والخ٣ضم الْى

الؼمالء، الٗال٢ت م٘ اإلاىخٟٗحن، اله٩ُل الخىُٓمي(، وجبحن ٖضم وظىص ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الًٍٛى 

اإلاهىُت والؿلى٥ الٗهابي في مجاالث نغإ الضوع، ٚمىى الضوع، الٗال٢ت م٘ الغئؾاء، ووظضث ٞغو١ صالت 

 بحن ا
ً
 إلاخٛحر ؾىىاث الخبرة ٖىض مؿخىي )بخهاثُا

ً
٣ا (، ٦ما وظضث ٞغو١ طاث 0.01لٗاملحن في الًٍٛى اإلاهىُت ٞو

صاللت بخهاثُت بحن الٗاملحن في الًٍٛى اإلاهىُت في مجاالث: )الهغإ، ٚمىى الضوع، الىمى والخ٣ضم، الٗال٢ت م٘ 

 إلاخٛحر هٕى الٗمل ٖىض مؿخىي )
ً
٣ا اث صاللت بخهاثُت بحن الٗاملحن في (، ولم جىظض ٞغو١ ط0.01الؼمالء( ٞو

الًٍٛى اإلاهىُت في املجاالث ألازغي، ووظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن الٗاملحن في الًٍٛى اإلاهىُت في 

ل الٗلمي ٖىض مؿخىي صاللت )  إلاخٛحر اإلاَا
ً
٣ا (، ٦ما وظضث ٞغو١ طاث صاللت 0.05مجا٫ اله٩ُل الخىُٓمي ٣ِٞ ٞو

 إلاخٛحر الجيـ، ألن مؿخىي صاللت ٧ل منها )بخهاثُت ٖىض الٗاملحن في م
ً
٣ا  0.05جاالث الًٍٛى اإلاهىُت، ٞو

ً
( ٖلما

 بحن الجيؿحن في مجا٫ ٚمىى الضوع ٖىض مؿخىي )
ً
٠، 0.05بإن َىا٥ ٞغو٢ا  (.2009( )ؾٍى

 (:6101( دزاطت مبازن بً فالح بً مبازن الدوطسي )7

ُٟي      ال٢تها بالغيا الْى لؤلٞغاص الٗاملحن في مغا٦ؼ خغؽ الخضوص بمى٣ُت اإلاضًىت  وهي بٗىىان )يٍٛى الٗمل ٖو

ُٟي لضي ألاٞغاص الٗاملحن في  اث الغيا الْى اث يٍٛى الٗمل، ومؿخًى اإلاىىعة(، وؾٗذ بلى الخٗٝغ ٖلى مؿخًى

ُٟي لضي  ت الٗال٢ت ما بحن يٍٛى الٗمل وػٍاصة الغيا الْى مغا٦ؼ خغؽ الخضوص بمى٣ُت اإلاضًىت اإلاىىعة، ومٗٞغ

( مً ألاٞغاص الٗاملحن في مغا٦ؼ الخضوص 203الٗاملحن في مغا٦ؼ خغؽ الخضوص، واقخملذ الُٗىت ٖلى ) ألاٞغاص

بمى٣ُت اإلاضًىت اإلاىىعة. وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: ؤن مؿخىي يٍٛى الٗمل لضي مٗٓم ؤٞغاص 

ُٟي، ما ٌٗجي ؤن الضعاؾت مغجٟ٘، وؤهه ال جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن يٍٛى الٗمل ومؿ خىي الغيا الْى

ُٟي)الضوؾغي،  يٍٛى الٗمل التي ًخٗغى لها الٗاملحن في خغؽ الخضوص ال جازغ ٖلى مؿخىي عياَم الْى

2010.) 

 (:6100( دزاطت ملُىت زىحت ػازف)8

حن صعاؾت م٣اعهت في اإلاغاخل الخٗلُمُت ا      لشالر وهي بٗىىان )مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت لضي اإلاضعؾحن الجؼاثٍغ

ت ما بطا  )ابخضاجي، مخىؾِ، زاهىي(، واؾتهضٞذ الضعاؾت البدض في مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت لضي اإلاضعؾحن، ومٗٞغ
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 الزخالٝ اإلاغاخل الخٗلُمُت والخبرة اإلاهىُت، وج٩ىهذ 
ً
٧اهذ َىا٥ ٞغو١ في الكٗىع بالًٍٛى اإلاهىُت وطل٪ جبٗا

٣ت ٚحر ٖكىاثُت خههُت في )( مضعؽ مً الجيؿحن، وازخحروا 210ُٖىت الضعاؾت مً ) ( بلضًاث مً والًت 5بٍُغ

جحزي وػو، وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: ؤن مضعسخي اإلاغاخل الخٗلُمُت الشالر ٌٗاهىن مً مهاصع الًٛىٍ 

 حٗىص لهالر مضعسخي الخٗلُم اإلاخىؾِ 
ً
اإلاهىُت التي ٣ًِؿها اإلا٣ُاؽ اإلاٗض لظل٪ م٘ وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا

 بالًٍٛى اإلاهىُت ٩٦ل، ولم جٓهغ الىخاثج ٞغو١ صالت بحن مضعسخي اإلاغاخل الخٗلُمُت الظًً ج
ً
بحن ؤجهم ألا٦ثر قٗىعا

الشالر في قٗىعَم بمهاصع الًٍٛى اإلاهىُت التي حٗىص بلى مخٛحر الخبرة اإلاهىُت، في ظمُ٘ ؤبٗاص اإلا٣ُاؽ بال في بٗض 

 بالًٍٛى جليها ؤو مهضع يٍٛى َبُٗت الٗمل، خُض اجطر ؤن اإلاضعؾحن طو 
ً
لت َم ؤ٦ثر قٗىعا ي الخبرة الٍُى

 ،  (.2011الٟئت اإلاخىؾُت زم الٟئت ٢هحرة الخبرة )قاٝع

 مً طلُم وعامت وأهىز حمُل علي )9
ً
 (:6100( دزاطت هال

ىُت        ٟحن في م٨خبت ألاؾض الَى ُٟي صعاؾت مُضاهُت لضي اإلاْى ال٢تها باألصاء الْى وهي بٗىىان )الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

ت الٟغو١ بحن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى م٣ُاؽ مهاصع الًٍٛى اإلاهُىت وبضمك٤(،  َضٞذ الضعاؾت بلى مٗٞغ

ت مً اإلاخٛحراث )ٖضص ؾىىاث الخبرة،   بلى مجمٖى
ً
ُٟي اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت اؾدىاصا وم٣ُاؽ ألاصاء الْى

ل الخٗلُمي(، املت مً م120ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )و اإلاَا  ٖو
ً
ىُت، وجمشل َظٍ ( ٖامال ٟي م٨خبت ألاؾض الَى ْى

%( مً مجخم٘ البدض ألانلي. وجىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ؤ٦ثر مهاصع الًِٛ اإلاهىُت 30الُٗىت ما وؿبخه )

، الًٍٛى الىاججت مً اإلاغصوص اإلااصي، ووظضث ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت بخهاثُت بحن مهاصع الًٍٛى 
ً
ا قُٖى

ُٟي  لي، اإلاهىُت وألاصاء الْى ل الخٗلُمي()وٗامت؛ ٖو  إلاخٛحراث الضعاؾت )ؾىىاث الخبرة، اإلاَا
ً
 (.2011جبٗا

 (:6106( دزاطت آطُا علىن)01

ال٢خه باؾخجابت ال٣ل٤ لضي مٗلمي التربُت الخانت بىالًتي ؾ٠ُُ وبغط       وهي بٗىىان )الًِٛ الىٟسخي اإلانهي ٖو

ت(، ج بالجمهىعٍت الجؼاثٍغ ٍغ ٍغ لخٗٝغ ٖلى َبُٗت الٗال٢ت بحن الًِٛ اإلانهي واؾخجابت َضٞذ الضعاؾت بلى او بٖى

 
ً
ت ما بطا ٧اهذ َىا٥ ٖال٢ت صالت بخهاثُا ج، ومٗٞغ ٍغ ٍغ ال٣ل٤ لضي مٗلمي التربُت الخانت بىالًتي ؾ٠ُُ وبغط بٖى

ت الٟغو١ في مؿخىي الًِٛ اإلانهي وال٣ل٤ لضي َاالء اإلاٗلمحن  بحن ال٣ل٤ و٧ل بٗض مً ؤبٗاص الًِٛ اإلانهي، ومٗٞغ

 117جبٗا إلاخٛحراث الضعاؾت )اإلاؿخىي الخٗلُمي، هٕى بٖا٢ت الخلمُظ، ألا٢ضمُت(. وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )
ً
( مٗلما

 ومٗلمت، 127% مً مجمٕى ؤٞغاص املجخم٘ ألانلي والبالٜ ٖضصَم )92.12ومٗلمت، وهى جمشل ما وؿبت 
ً
( مٗلما

٣ت الٗكىاثُت البؿُُت. وجىنلذ الضعاؾت ب لى ٖضة هخاثج منها: ؤهه جىظض ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن ازخحروا بالٍُغ

(، ووظضث ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن ال٣ل٤ و٧ل بٗض مً ؤبٗاص الًِٛ اإلانهي )ْغوٝ 0.98الًِٛ اإلانهي وال٣ل٤ )

 الٗمل، ٖبء الٗمل، نغإ الضوع، ٚمىى الضوع، الٗال٢ت م٘ اإلاضًغ والخالمُظ والؼمالء، ؤلاقغاٝ التربىي، الىمى

لبُت مً مجمٕى ؤٞغاص الُٗىت إلاٗلمي التربُت الخانت وبيؿبت ) %( 85.47اإلانهي والتر٢ُت اإلاهىُت(، ٦ما جبحن ؤن ألٚا

%( مً مجمٕى ؤٞغاص الُٗىت 44.44حٗاوي مً يِٛ منهي مغجٟ٘. ٦ما ٌٗاوي مٗٓم مٗلمى التربُت الخانت وبيؿبت )

الًِٛ اإلانهي لضي مٗلمي التربُت الخانت، ٖىض  مً ٢ل٤ خاص. ووظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي 

(، جبٗا إلاخٛحر )اإلاؿخىي الخٗلُمي، هٕى بٖا٢ت الخلمُظ(، ولهالر ٚحر الجامُٗحن واإلاخسههحن 0.05مؿخىي صاللت )
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ا٢ت ال٣ٗلُت، ول٨ً لم جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي الًِٛ اإلانهي لضي مٗلمي التربُت  في ؤلٖا

(، جبٗا إلاخٛحر ألا٢ضمُت، ولم جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي 0.05خىي الضاللت )الخانت ٖىض مؿ

(، جبٗا إلاخٛحراث الضعاؾت )اإلاؿخىي الخٗلُمي، هٕى 0.05ال٣ل٤ لضي مٗلمي التربُت الخانت ٖىض مؿخىي الضاللت )

 (. 2012بٖا٢ت الخلمُظ،  ألا٢ضمُت( )٣ٖىن، 

مان 00  (:6103الخسبي )( دزاطت أنهاز الفي ػٍس

اى(،       ال٢تها باألمً الىٟسخي صعاؾت ٖلى الٗامالث في سجً اإلالؼم في الٍغ وهي بٗىىان )مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

ضٞذ بلى ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت الاعجباَُت بحن الًٍٛى اإلاهىُت وألامً الىٟسخي لضي الٗامالث في سجً اإلالؼم في  َو

اى، وبلى الخٗٝغ ٖلى الٟغو١ طاث الضاللت ؤلاخهاثُت في ٧ل مً الًٍٛى اإلاهىُت بإبٗاصَا وألامً الىٟسخي  الٍغ

ُٟت، اإلاؿخىي الخٗلُمي، الخالت الاظخماُٖت، ٖضص  غاُٞت )هٕى الْى بإبٗاصٍ حٗىص بلى ازخالٝ الخهاثو الضًمٚى

٣ُت للٗمل(. وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً الٗامالث اإلاضهُاث وال اث في ؾىىاث الخبرة، الٗمغ، الٓغوٝ الٟحًز ٗؿ٨ٍغ

اى والبالٜ ٖضصًَ ) ا )135سجً اإلالؼم في الٍغ ( ٖاملت. وجىنلذ 77( ٖاملت وجم جُب٤ُ الضعاؾت ٖلى ُٖىت م٣ضاَع

( بحن الًٍٛى اإلاهىُت 0.05الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: ٖضم وظىص ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي )

ضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض وؤبٗاصٍ وألامً الىٟسخي وؤبٗاصٍ للٗامالث في سجً ا اى، ٖو إلالؼم في الٍغ

( ٞإ٢ل في اججاَاث مٟغصاث الضعاؾت خى٫ ؤبٗاص الًٍٛى اإلاهىُت وؤبٗاص ألامً الىٟسخي بازخالٝ 0.05مؿخىي )

ُٟت، اإلاؿخىي الخٗلُمي، الخالت الاظخماُٖت، الٗمغ(، ووظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض  اإلاخٛحراث )هٕى الْى

( ٞإ٢ل في اججاَاث مٟغصاث الضعاؾت خى٫ ؤبٗاص الًٍٛى اإلاهىُت وؤبٗاص ألامً الىٟسخي بازخالٝ 0.05ىي )مؿخ

 (.2013مخٛحر ٖضص ؾىىاث الخبرة )الخغبي، 

 (:6104( دزاطت خىان كىزازي )06

ال٢خه بضاُٞٗت ؤلاهجاػ لضي ؤَباء الصخت الٗمىمُت صعاؾت مُضا          هُت ٖلى ؤَباء وهي بٗىىان )الًِٛ اإلانهي ٖو

اث الًٍٛى  بُٗتها بحن مؿخًى الصخت الٗمىمُت الضوؾً(، واؾتهضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى هٕى الٗال٢ت َو

بِباث، 08اإلاهىُت وصاُٞٗت ؤلاهجاػ لضي ؤَباء الصخت الٗمىمُت الضوؾً، وقملذ ُٖىت الضعاؾت ٖضص ) ( ؤَباء َو

اإلاهىُت لضي ؤَباء الصخت الٗمىمُت مغجٟ٘، وؤن  وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: ؤن مؿخىي الًٍٛى

مؿخىي صاُٞٗت ؤلاهجاػ لضي ؤَباء الصخت الٗمىمُت مىسٌٟ، وؤن َىا٥ ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن الًٍٛى اإلاهىُت 

، ؤهسٌٟ مؿخىي صاُٞٗت  وصاُٞٗت ؤلاهجاػ لضي ؤَباء الصخت الٗمىمُت، بمٗجي ؤهه ٧لما اعجٟ٘ مؿخىي الًٍٛى

 .(2014الاهجاػ )٢ىعاعي، 
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( الدزاطاث الظابلت اإلاخعللت بمخؼحر الاختراق الىفس ي:
ً
 زاهُا

 َىا٥ الٗضًض مً الضعاؾاث وألاصبُاث التي جىاولذ الاخترا١ الىٟسخي، ومً ؤبغػ َظٍ الضعاؾاث ما ًلي:     

 (:0998( دزاطت ًىطف خسب دمحم عىدة )0

ال٢تها بًٍٛى الٗمل لضي  ت الخ٩ىمُت في الًٟت وهي بٗىىان)ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي ٖو مٗلمي اإلاضاعؽ الشاهٍى

ال٢تها بًٍٛى الٗمل لضي  الٛغبُت(، واؾتهضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى مضي اهدكاع ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي ٖو

، ٦ما  ت الخ٩ىمُت بالًٟت الٛغبُت، و٢ُاؽ مؿخىي يِٛ الٗمل والخٗٝغ ٖلى مهاصٍع مٗلمي اإلاضاعؽ الشاهٍى

ضص مً اإلاخٛحراث تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى ال٨ك ٠ ًٖ الٗال٢ت ما بحن ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي ويٍٛى الٗمل ٖو

غاُٞت مشل )الٗمغ، الجيـ، الخبرة، اإلاؿخىي الخٗلُمي، الخالت الاظخماُٖت(، وبلٛذ ُٖىت الضعاؾت ) ( 558الضًمٚى

 ومٗلمت، واؾخسضم م٣ُاؽ ماؾالف )
ً
ٍ الٗمل مً ( ل٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي، واؾدباهت يٛى Maslashمٗلما

بٖضاص الباخض، وجىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج آلاجُت: ؤن مؿخىي اهدكاع ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي لضي مٗلمي 

ت الخ٩ىمُت في الًٟت الٛغبُت مٗخض٫، ووظضث يٍٛى ٖمل لضي مٗلمي اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت  اإلاضاعؽ الشاهٍى

ت في الًٟت الٛغبُت ٞى١ اإلاخىؾِ، ولم جىظض جإزحراث  ل الٗلمي، الخالت الشاهٍى إلاخٛحراث )الٗمغ، الجيـ، اإلاَا

الاظخماُٖت، الخبرة( ٖلى ٧ل مً الاخترا١ الىٟسخي ويٍٛى الٗمل، ووظضث ٖال٢ت اًجابُت بحن يٍٛى الٗمل 

 (.1998والاخترا١ الىٟسخي)ٖىصة، 

ل اللسوي )6  (:6111( دزاطت علي بً ػٍى

الم والاخترا١ الىٟسخي صعاؾت ًٖ مؿ    المُت في اإلامل٨ت وهي بٗىىان)ؤلٖا خىي الًٍٛى اإلاهىُت في اإلااؾؿاث ؤلٖا

الٗغبُت الؿٗىصًت(، واؾتهضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى حجم الًٍٛى اإلاهىُت وصعظت الاخترا١ الىٟسخي الظي ٌٗاوي 

المُت الؿٗىصًت، وبلٛذ ُٖىت الضعاؾت ) .134مىه اإلاكخٛلىن في اإلااؾؿاث ؤلٖا
ً
 ( ٞغصا

ؾت بلى وظىص صعظاث مخىؾُت مً الاخترا١ الىٟسخي لضي مجمل ؤٞغاص الُٗىت في ألابٗاص و٢ض ؤقاعث هخاثج الضعا      

الشالزت اإلا٩ىهت للم٣ُاؽ مً )ؤلاظهاص الاهٟٗالي، الخبلض ؤلاخؿاسخي، ؤلاهجاػ الصخصخي(، ٦ما ؤقاعث الىخاثج بلى 

المُت هدُجت اإلاىاٞؿت  ؤو الًٍٛى اإلااؾؿُت  ،الؿاثلُتوظىص قٗىع بًٍٛى مهىُت لضي مىدؿبي اإلااؾؿاث ؤلٖا

 (.2000واملجخمُٗت )ال٣غوي، 

ىدي )3  (:6117( دزاطت دمحم خمصة الٍص

وهي بٗىىان)مهاصع الًٍٛى الىٟؿُت والاخترا١ الىٟسخي لضي مٗلمي التربُت الخانت في مداٞٓت ال٨غ٥     

ضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك٠ ًٖ ْاَغة الًِٛ الىٟسخي والاخترا١ الىٟسخي لضي  ال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث(،َو ٖو

غا ال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث الضًمٚى ُٞت ٧الجيـ والٗمغ والخالت مٗلمي التربُت الخانت في ب٢لُم الجىىب ٖو

ل الٗلمي، واقخملذ ُٖىت الضعاؾت ٖلى ) ؿُت واإلاَا ( مٗلم ومٗلمت. وجىنلذ 110الاظخماُٖت والخبرة الخضَع

اثالضعاؾت بلى الىخاثج آلاجُت: ؤن مٗلمي التربُت الخانت في ظىىب ألاعصن ٌٗاهىن مً  مسخلٟت مً الًٍٛى  مؿخٍى

مً اإلاخىؾِ بلى الٗالي، ٦ما ؤقاعث بلى ؤن ؤ٦ثر مهاصع الًٍٛى هي اإلاغجبُت الىٟؿُت والاخترا١ الىٟسخي جغاوخذ 
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ضم  ت، ٖو باألبٗاص آلاجُت: ٢لت الضزل الكهغي، والبرهامج الضعاسخي اإلا٨خٔ، واإلاكا٧ل الؿلى٦ُت والٗال٢اث ؤلاصاٍع

ضم حٗ ضم وظىص خىاٞؼ ماصًت، ٖو اون الؼمالء، وظىص الدؿهُالث اإلاضعؾُت، وػٍاصة ٖضص الُالب في اله٠، ٖو

والٗال٢اث م٘ الُالب، وهٓغة املجخم٘ اإلاخضهُت إلاهىت الخٗلُم، ٦ما ؤقاعث الىخاثج بلى ؤن اإلاٗلمحن )الظ٧ىع( ٧اهىا 

ٌٗاهىن مً ؤلاظهاص الاهٟٗالي ؤ٦ثر مً اإلاٗلماث )ؤلاهار(،ووظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث 

الر اإلاٗلمحن )الظ٧ىع(، ووظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت حٗؼي إلاخٛحر الخبرة في بٗض جبلض الكٗىع وقضجه له

ىصي، الضزل الكهغي في بٗض ه٣و ا  (2007لكٗىع باإلهجاػ )الٍؼ

ساوي )4  (:6118( دزاطت هىاٌ بيذ عثمان اخمد الَص

ال٢خه ببٌٗ ؾماث الصخهُت لضي الٗامالث م٘ طوي الاخخُاظاث        الخانت  وهي بٗىىان)الاخترا١ الىٟسخي ٖو

ت َبُٗت الٗال٢ت بحن الاخترا١ الىٟسخي وبٌٗ ؾماث الصخهُت  ضٞذ الضعاؾت بلى مٗٞغ في مضًىت ظضة(، َو

ت ما بطا ٧اهذ َىا٥ ٞغو١ طاث صاللت الاهٟٗالي)الشباث  ، الاظخماُٖت، الؿُُغة، اإلاؿاولُت(، و٦ظل٪ مٗٞغ

ل، الخالت  بخهاثُت في مخىؾُاث صعظاث الاخترا١ الىٟسخي هدُجت الزخالٝ )ؾىىاث الخبرة، الٗمغ، اإلاَا

الاظخماُٖت(، لضي ُٖىت مً الٗامالث م٘ صوي الاخخُاظاث الخانت في مضًىت ظضة، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً 

٣ت الٗكىاثُت، واؾخسضمذ الباخشت م٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي إلااؾال٥، وم٣ُاؽ 150) م بالٍُغ ( ٖاملت جم ازخُاَع

عث"، و٦كٟذ الضعاؾت ًٖ الىخاثج الخالُت: جىظض ٖال٢ت اعجباَُت ٨ٖؿُت طاث البروُٞل الصخصخي لـ "ظىعصن ؤلبى 

صاللت بخهاثُت بحن الاخترا١ الىٟسخي وبٌٗ ؾماث الصخهُت: )الشباث الاهٟٗالي، الاظخماُٖت، الؿُُغة(، ٖىض 

ا١ الىٟسخي (، ٦ما ؤزبدذ الضعاؾت ؤن َىا٥ ٖال٢ت اعجباَُت ٨ٖؿُت طاث صاللت بخهاثُت بحن الاختر 0.05مؿخىي )

وبحن ؾمت اإلاؿاولُت، ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مغجٟٗاث ومىسًٟاث الاخترا١ الىٟسخي، مً 

الٗامالث م٘ طوي الاخخُاظاث الخانت في ؾمت الشباث الاهٟٗالي، بِىما ٦كٟذ الضعاؾت ًٖ وظىص ٞغو١ طاث 

)الاظخماُٖت، الؿُُغة، اإلاؿاولُت  صاللت بخهاثُت بحن مغجٟٗاث ومىسًٟاث الاخترا١ الىٟسخي في ؾماث:

 طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي )
ً
( بحن مخىؾُاث 0.01والضعظت ال٩لُت(، و٦كٟذ الضعاؾت ًٖ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

صعظاث الاخترا١ الىٟسخي لضي الٗامالث م٘ طوي الاخخُاظاث الخانت حٗؼي لخباًً ؾىىاث الخبرة، وحٗىص لهالر 

ؾىت(، ووظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مخىؾُاث  15-11زبرتهً مً)الٗامالث الالجي جغاوخذ ؾىىاث 

صعظاث الاخترا١ الىٟسخي، لضي الٗامالث م٘ طوي الاخخُاظاث الخانت هدُجت الزخالٝ الٗمغ، والخالت 

الاظخماُٖت، ولم جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مخىؾُاث صعظاث الاخترا١ الىٟسخي، لضي الٗامالث م٘ طوي 

غاوي، الاخخُ ل الٗلمي )الَؼ  (.2008اظاث الخانت هدُجت الزخالٝ اإلاَا

 (:6101( دزاطت طماَس مظلم عُاد أبىمظعىد )5

حن الٗاملحن في وػاعة التربُت والخٗلُم الٗالي ب٣ُإ      ٟحن ؤلاصاٍع وهي بٗىىان )ْاَغة الاخترا١ الىٟسخي لضي اإلاْى

ضٞذ َظٍ الضعاؾت ب-ٚؼة ُٟي لضي ؤؾبابها و٦ُُٟت ٖالظها(، َو لى الخٗٝغ ٖلى مضي اهدكاع ْاَغة الاخترا١ الْى

حن الٗاملحن في وػاعة التربُت والخٗلُم الٗالي ب٣ُإ ٚؼة وجدضًض الٗال٢ت ما بحن ْاَغة الاخترا١  ٟحن ؤلاصاٍع اإلاْى
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غاُٞت )الجيـ ت مً الٗىامل الضًمٚى ُٟي ومجمٖى ل الٗلمي-الغاجب-الٗمغ-الىٟسخي الْى -اإلاؿمى ؤلاصاعي -اإلاَا

٣ت ٖكىاثُت بؿُُت.258الخالت الاظخماُٖت(،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ) م بٍُغ ٠ جم ازخُاَع  ( مْى

حن الٗاملحن في وػاعة التربُت والخٗلُم ب٣ُإ ٚؼة         ٟحن ؤلاصاٍع وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: ؤن اإلاْى

ُٟي ٖلى بٗضًه )ؤلاظهاص الاهٟٗالي وبٗض ؤلاوؿاهُت( ُٞما  ٌٗاهىن بك٩ل ٖام مً مؿخىي مخىؾِ مً الاخترا١ الْى

٧ان مؿخىي الاخترا١ مىسًٟا ٖلى بٗض )ؤلاهجاػ الصخصخي(، ووظضث ٖال٢ت ٨ٖؿُت طاث صاللت بخهاثُت بحن ٦ال 

ُٟي بإبٗاصٍ الشالزت، ووظضث ٖال٢ت َغصًت طاث  ؼ ؤلاًجابي وصعظت الاخترا١ الْى مً نالخُاث الٗمل و٢لت الخٍٗؼ

ُٟي صاللت بخهاثُت بحن  ٦ال مً اوٗضام الٗال٢اث الاظخماُٖت ويِٛ الٗمل ونغإ ال٣ُم وصعظت الاخترا١ الْى

بإبٗاصٍ الشالزت، ووظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي الاخترا١ بإبٗاصٍ الشالزت حٗؼي ل٩ل مً اإلاخٛحراث 

ل الٗلمي-الٗمغ-)الخالت الاظخماُٖت  (.2010ٗىص، اإلاؿخىي ؤلاصاعي()ؤبىمؿ-ؾىىاث الخبرة-اإلاَا

 (:6101( دزاطت ًحي عبدهللا السافعي ودمحم فسخان اللظاة )6

اثوهي بٗىىان)        ـ في ٧لُت اإلاٗلمحن بإبها في يىء بٌٗ  مؿخٍى الاخترا١ الىٟسخي لضي ؤًٖاء َُئت الخضَع

اثاإلاخٛحراث(، واؾتهضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى  ـ في مؿخٍى ٧لُت  الاخترا١ الىٟسخي لضي ؤًٖاء َُئت الخضَع

ـ، الجيؿُت، الخالت  ل الٗلمي، والخسهو، والخبرة في مجا٫ الخضَع اإلاٗلمحن بإبها في يىء مخٛحراث الٗمغ، واإلاَا

، وج٩ىهذ  سخي في ألاؾبٕى الاظخماُٖت، ومؿخىي الضزل الكهغي ٖضص الُالب في ال٣اٖت الضعاؾُت، والىهاب الخضَع

ـ77ُٖىت الضعاؾت مً )  مً ؤًٖاء َُئت الخضَع
ً
 في ٧لُت اإلاٗلمحن بإبها. ( ًٖىا

ـ في ٧لُت اإلاٗلمحن بإبها       و٢ض جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن مؿخىي الاخترا١ الىٟسخي لضي ؤًٖاء َُئت لخضَع

ُٟي، واهسٟاى مؿخىي  ُت الخالُت: ٖضم الغيا الْى ٧ان بضعظت مخىؾُت ٖلى اإلا٣ُاؽ ال٨لي وؤبٗاصٍ الٟٖغ

ت، ويٍٛى اإلاهىت، وؤلا  ظهاص الاهٟٗالي وؤلاخؿاسخي لضي اإلاضعؽ، وبضعظت ٖالُت ٖلى بٗض الاججاٍ اإلاؿاهضة ؤلاصاٍع

سخي   إلاخٛحر الىهاب الخضَع
ً
٣ا الؿلبي هدى الُلبت، ٦ما ؤؾٟغث الىخاثج ًٖ وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٞو

ً ؾاٖت، في خحن لم جٓ سخي أل٦ثر مً ٖكٍغ هغ ألاؾبىعي ٖلى الضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ ولهالر الىهاب الخضَع

 للمخٛحراث ألازغي )الغاٞعي؛ وال٣ًاة، 
ً
٣ا  (. 2010الضعاؾت وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٞو

 (:6100( دزاطت طىابل أمحن صالح حساز )7

ت في          ال٢تها باالخترا١ الىٟسخي لضي مضًغي اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت الشاهٍى وهي بٗىىان)الجضًت في الٗمل ٖو

ال٢تها باالخترا١ الىٟسخي مداٞٓاث قما٫ الًٟت الٛغبُت(،و  ت صعظت الجضًت في الٗمل ٖو َضٞذ الضعاؾت بلى مٗٞغ

ت في مداٞٓاث قما٫ الًٟت الٛغبُت مً وظهت هٓغ مضًغي اإلاضاعؽ  لضي مضًغي اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت الشاهٍى

ت  ؤهٟؿهم، والخٗٝغ بلى ألاؾباب اإلااصًت بلى ٖضم الجضًت والاخترا١ الىٟسخي لضي مضًغي اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت الشاهٍى

ذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت ٢ىامها )  ومضًغة.121في ٖملهم ؤلاصاعي، وؤظٍغ
ً
 ( مضًغا

ت الخ٩ىمُت في مداٞٓاث       و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن صعظت الاخترا١ الىٟسخي لضي مضًغي اإلاضاعؽ الشاهٍى

ً، وبضعظت وجبلض الكٗىع ه الاهٟٗاليقما٫ الًٟت الٛغبُت ٧اهذ بضعظت مٗخضلت ٖلى بٗضي ؤلاظهاص  دى آلازٍغ
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اثمخضهُت ٖلى بٗض ه٣و الكٗىع باإلهجاػ، ووظضث ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت بخهاثُت بحن  الجضًت في  مؿخٍى

اثالٗمل،  ت في مداٞٓاث  ومؿخٍى مٟهىم الاخترا١ الىٟسخي بإبٗاصٍ الشالزت لضي مضًغي اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت الشاهٍى

ت في قما٫ الًٟت الٛغبُت، ووظضث ٞغو١ صالت بخه  في الغاجب الكهغي لضي مضًغي اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت الشاهٍى
ً
اثُا

 (.2011مداٞٓاث قما٫ الًٟت الٛغبُت)ظغاع، 

 (:6100( دزاطت ئًاض زاجح جمُم )8

اًت الاظخماُٖت الغؾمُت        وهي بٗىىان)الٗال٢ت بحن الاخترا١ الىٟسخي والظ٧اء الاهٟٗالي لضي الٗاملحن في الٖغ

ت الٗال٢ت ما بحن الاخترا١ الىٟسخي والظ٧اء الاهٟٗالي وؤزغ وألاَلُت في مداٞ ٓت صمك٤(، واؾتهضٞذ الضعاؾت مٗٞغ

ُت الٗمل في ٧ل منهما، و٢ض بلٛذ ُٖىت الضعاؾت ) ضص ؾىىاث الخبرة وهٖى املت. ٧205ل مً الجيـ ٖو ( ٖامل ٖو

بخهاثُت بحن الظ٧اء الاهٟٗالي وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها ؤهه وظضث ٖال٢ت اعجباٍ ؾلبُت طاث صاللت 

وؤلاظهاص الاهٟٗالي، ٦ما وظضث ٖال٢ت اعجباَُت ؾلبُت طاث صاللت بخهاثُت بحن الظ٧اء الاهٟٗالي وبٗض جبلض 

ؤلاخؿاؽ، في خحن لم ًٓهغ ؤي اعجباٍ صا٫ م٘ بٗض الكٗىع باإلهجاػ، خُض ٧اهذ ٖال٢ت الاعجباٍ واضخت لضي 

باٍ بحن ؤبٗاص الاخترا١ الىٟسخي والظ٧اء الاهٟٗالي لضي الظ٧ىع، وؤما باليؿبت ؤلاهار ُٞما لم جٓهغ ؤي ٖال٢ت اعج

إلاخٛحر ٖضص ؾىىاث الخبرة، ٣ٞض بُيذ الىخاثج وظىص ٖال٢ت اعجباٍ ؾلبُت طاث صاللت بخهاثُت بحن الظ٧اء الاهٟٗالي 

هاثُت بحن الظ٧اء الاهٟٗالي وؤلاظهاص الاهٟٗالي، ٦ما ٦كٟذ الىخاثج ًٖ وظىص ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت طاث صاللت بخ

وبٗض جبلض ؤلاخؿاؽ، ُٞما لم ًٓهغ ؤي اعجباٍ صا٫ م٘ بٗض الكٗىع باإلهجاػ وطل٪ لضي الٗاملحن الظًً لضحهم 

ؾىىاث زبرة ؤ٢ل مً ؾذ ؾىىاث، ٦ما لم ًلخٔ وظىص ؤي ٖال٢ت اعجباٍ بحن ؤبٗاص الاخترا١ الىٟسخي والظ٧اء 

ٖضص الؿىىاث ألازغي، ووظضث اعجباَاث جامت ؾلبُت بحن الظ٧اء الاهٟٗالي الاهٟٗالي لضي الٟئاث ألازغي إلاخٛحر 

 م٘ بٗض الكٗىع باإلهجاػ لضي ٞئت الٗاملحن طوي 
ً
 جاما

ً
 بًجابُا

ً
وبٗض ؤلاظهاص الاهٟٗالي وجبلض ؤلاخؿاؽ، واعجباَا

ُت الٗمل، ٣ٞض ؤْهغث الىخاثج وظىص ٖال31الخبرة ) ٢ت اعجباٍ ؾلبُت طاث ( ؾىت ٞما ٞى١. ؤما باليؿبت إلاخٛحر هٖى

حن، ُٞما لم جٓهغ وظىص اعجباَاث ؤزغي بحن  صاللت بخهاثُت بحن الظ٧اء الاهٟٗالي وؤلاظهاص الاهٟٗالي لضي اإلاكٞغ

ً ؤو لضي ب٣ُت ٞئاث الٗمل ألازغي )جمُم،  حن اإلاباقٍغ الظ٧اء الاهٟٗالي وؤبٗاص الاخترا١ الىٟسخي ألازغي لضي اإلاكٞغ

2011.) 

 (:6103دمحم اللىشي ) ( دزاطت عصة عِس ي9

ال٢خه ببٌٗ الؿماث الصخهُت "صعاؾت مُضاهُت لضي ُٖىت مً         اث الاخترا١ الىٟسخي ٖو وهي بٗىىان)مؿخًى

اث الاخترا١  ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مؿخًى مٗلمي الك٤ ألاو٫ مً الخٗلُم ألاؾاسخي بمضًىت ؾغث(، َو

ال٢خه ببٌٗ الؿماث الصخهُت لضي مٗلم  الىٟسخي ٖو
ً
٣ا ي الك٤ ألاو٫ مً الخٗلُم ألاؾاسخي بمضًىت ؾغث، ٞو

ل الٗلمي، وج٩ىهذ الضعاؾت مً )  ومٗلمت، ممً 255إلاخٛحراث الجيـ والٗمغ، وؾىىاث الخبرة واإلاَا
ً
( مٗلما

ـ الهٟٝى )ألاو٫، الشاوي، الشالض( مً الك٤ ألاو٫ مً مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي بمضًىت ؾغث.  ٣ًىمىن بخضَع
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 بحن ؤبٗاص الاخترا١  
ً
وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: وظىص ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت )٨ٖؿُت( صالت بخهاثُا

٣ٓت الًمحر،  ٣ضان الخٗامل ؤلاوؿاوي، و٦ال مً الاهبؿاَُت ٍو الىٟسخي الشالزت ٖلى بٗض الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي ٞو

٣ٓت الًمحر، والاهٟخاح ٖلى الخبرة، ووظىص ٖال٢ت  ٦ظل٪ بٗض ه٣و ؤلاهجاػ الصخصخي و٧ل مً الاهبؿاَُت، ٍو

اعجباَُت مىظبت )َغصًت( بحن ؤبٗاص الاخترا١ الىٟسخي الشالزت ٖلى بٗض الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي، والٗهابُت، وبٗض 

٣ٞضان الخٗامل ؤلاوؿاوي و٧ل مً الاهٟخاح ٖلى الخبرة، واإلاؿاًغة، وبٗض ه٣و ؤلاهجاػ الصخصخي واإلاؿاًغة، 

صاللت بخهاثُت في مخٛحر الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي للظ٧ىع وؤلاهار مً اإلاٗلمحن و٧ان لهالر اإلاٗلمحن  ووظىص ٞغو١ طاث

ت للمٗلمحن ُٖىت الضعاؾت في الاخترا١  اث الٗمٍغ )الظ٧ىع(، ولم جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن اإلاؿخًى

وؿاوي، ه٣و ؤلاهجاػ الصخصخي، الىٟسخي لؤلبٗاص والضعظت ال٩لُت )الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي، ٣ٞضان الخٗامل ؤلا

الث اإلاخىؾُت والٗلُا في بٗضي  والضعظت ال٩لُت(، ووظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن اإلاٗلمحن مً طوي اإلاَا

الث اإلاخىؾُت في مخٛحر  ه٣و ؤلاهجاػ الصخصخي والضعظت ال٩لُت خُض ؤن مخىؾِ صعظاث اإلاٗلمحن مً طوي اإلاَا

 بحن ؾىىاث ه٣و ؤلاهجاػ الصخصخي ؤٖلى مً ؤ٢غا
ً
الث الٗلُا، ولم  جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا جهم مً طوي اإلاَا

ٞما ٞى١( ٖلى ُٖىت الضعاؾت في مخٛحر الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي ومخٛحر ه٣و  20ؾىت(، )20الخبرة للمٗلمحن )ؤ٢ل مً 

ؾالبت بحن  ؤلاهجاػ الصخصخي، وال جىظض ٞغو١ في الضعظت ال٩لُت لالخترا١ الىٟسخي، ولم جىظض ٖال٢ت اعجباَُت

٣ٓت الًمحر  امل الاهبؿاَُت ٍو صعظاث الاخترا١ الىٟسخي في بٗض الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي )مخضوي، مٗخض٫، مغجٟ٘( ٖو

خُض ٧اهذ الٗال٢ت ٨ٖؿُت لضعظاث البٗض الشالزت، ووظضث ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت بحن صعظت ؾالبت بحن صعظت 

٣ٓت الًمحر )اللىػي، ٣ٞضان الخٗامل ؤلاوؿاوي مً الىٕى اإلاغجٟ٘ و٧ل مً م  (.2013خٛحري الاهبؿاَُت ٍو

( الدزاطاث الظابلت اإلاخعللت بمخؼحر الاطؼساباث الظُىىطىماجُت:
ً
 زالثا

 َىا٥ الٗضًض مً الضعاؾاث وألاصبُاث التي جىاولذ الاخترا١ الىٟسخي، ومً ؤبغػ َظٍ الضعاؾاث ما ًلي:     

 (:6113( دزاطت عبحر بيذ دمحم خظً الصبان )0

ال٢تها بالًٍٛى الىٟؿُت والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي ُٖىت مً        وهي بٗىىان)اإلاؿاهضة الاظخماُٖت ٖو

اليؿاء الؿٗىصًاث اإلاتزوظاث الٗامالث في مضًىتي م٨ت اإلا٨غمت وظضة(، واؾتهضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى ألاهىإ 

لؿٗىصًاث اإلاتزوظاث الٗامالث في مضًىتي م٨ت املخخلٟت للًٍٛى الىٟؿُت التي جخٗغى لها ُٖىت مً اليؿاء ا

اإلا٨غمت وظضة، وهٕى الٗال٢ت بحن اإلاؿاهضة الاظخماُٖت والًٍٛى الىٟؿُت والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي 

( 400ُٖىت مً اليؿاء الؿٗىصًاث اإلاتزوظاث الٗامالث في مضًىتي م٨ت اإلا٨غمت وظضة، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )

الؿٗىصًاث اإلاتزوظاث الٗامالث واإلا٣ُماث في مضًىتي م٨ت اإلا٨غمت وظضة، وجىنلذ الضعاؾت بلى امغؤة مً اليؿاء 

ٖضة هخاثج منها: ؤن يٍٛى الٗمل ظاءث في اإلاغجبت الغابٗت مً خُض قضتها لضي اليؿاء الؿٗىصًاث اإلاتزوظاث 

ؿاهضة الاظخماُٖت الٗامالث في جغجِب الًٍٛى الىٟؿُت، ووظضث ٖال٢ت اعجباَُت صالت ؾالبت بحن اإلا

لى  والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت. ٦ما وظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾِ صعظاث طواث الاعباعي ألٖا

وطواث ؤلاعباعي ألاصوى في اإلاؿاهضة الاظخماُٖت ٖلى ٢اثمت ٧ىعهل للىىاحي الٗهابُت والؿ٩ُىؾىماجُت ولهالر طواث 

لى، ولم جىظض ٞغو١ طاث صاللت ؤلاعباعي ألاصوى ماٖضا بٗض ال٣لب وألاو  ت ٧ان لهالر طواث ؤلاعباعي ألٖا ُٖت الضمٍى
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 إلاخٛحر الٗمغ، ُٞما ٖضا بٗض يٍٛى الٗمل ويٍٛى 
ً
بخهاثُت في اإلاؿاهضة الاظخماُٖت والًٍٛى الىٟؿُت جبٗا

 إلاخٛحر
ً
الٗمغ، ُٞما  ا٢خهاصًت، ٦ما ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مخٛحر الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت جبٗا

ضم ال٨ٟاًت والضعظت  ت والجهاػ الهًمي واله٩ُل الٗٓمي، وؤمغاى مسخلٟت ٖو ُت الضمٍى ٖضا بٗض ال٣لب وألاٖو

 ال٩لُت إلا٣اًِـ الىىاحي اإلاؼاظُت الاهٟٗالُت.

ـ في بٗض يٍٛى  - ًىة َُئت جضَع وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في الًٍٛى الىٟؿُت بحن مهىت مٗلمت ٖو

ٍ ٖاثلُت و٦ظل٪ الضعظت ال٩لُت لهالر مهىت مٗلمت، ٦ما جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مهىت الٗمل ويٛى 

بِبت  ـ َو ـ ومهىت ممغيت في بٗض يٍٛى الٗمل لهالر اإلامغيت، وبحن مهىت ًٖىة َُئت جضَع ًٖىة َُئت جضَع

 إلاخٛحر الخبرة، ُٞما  لهالر الُبِبت، ولم جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت
ً
جبٗا

ضم ال٨ٟاًت )الهبان،  ت والجهاػ الهًمي، واله٩ُل الٗٓمي ٖو ُت الضمٍى  (.2003ٖضا بٗض ال٣لب وألاٖو

 (:6117( دزاطت هال مً دمحم زالد الؼدان ومىس ى دمحم هجُب )6

ت ؤلاوؿاهُت في ٧ل مً مؿ      خىي الايُغاباث وهي بٗىىان)ٞاٖلُت بغهامج بعقاصي ظمعي ٌؿدىض بلى الىٍٓغ

ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى ٞٗالُت بغهامج بعقاصي  الؿ٩ُىؾىماجُت وج٣ضًغ الظاث لضي اليؿاء في ٞلؿُحن(، َو

ت ؤلاوؿاهُت في ٧ل مً مؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت وج٣ضًغ الظاث لضي اليؿاء في  ظمعي ٌؿدىض بلى الىٍٓغ

ً مً ) ( امغؤة30ٞلؿُحن، وجإلٟذ ُٖىت الضعاؾت مً ) ( ؾىت مً مضًىت ال٣ضؽ 40-25مً الالحي جغاوخذ ؤٖماَع

بُت والًابُت  خحن الخجٍغ ويىاخيها. وؤْهغث الىخاثج وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث املجمٖى

بُت، ٦ما ؤْهغث الىخاثج وظىص ٞغو١ طاث  ت الخجٍغ ٖلى الازخباع البٗضي إلا٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث، ولهالر املجمٖى

حر اإلاتزوظاث ولهالر اإلاتزوظاث ٖلى م٣ُاؽ صاللت  بُت بحن صعظاث اإلاتزوظاث ٚو ت الخجٍغ بخهاثُت في املجمٖى

بُت والًابُت  خحن الخجٍغ ج٣ضًغ الظاث، وبُيذ الىخاثج وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث املجمٖى

بُت، ٖلى الازخباع البٗضي ل٣اثمت ٧ىعهل الجضًضة للىىاحي الٗهابُت والؿ٩ُىؾى  ت الخجٍغ ماجُت ولهالر املجمٖى

حر اإلاتزوظاث ٖلى  بُت بحن اإلاتزوظاث ٚو ت الخجٍغ وؤْهغث الىخاثج ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في املجمٖى

 (.٢2007اثمت ٧ىعهل الجضًضة للىىاحي الٗهابُت والؿ٩ُىؾىماجُت)الُدان؛ هجُب، 

داوي )3 سة ٍز  (:6101( دزاطت الَص

ال٢خه بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت "صعاؾت م٣اعهت بحن اليؿاء وهي بٗىىان)       الٗى٠ ألاؾغي يض اإلاغؤة ٖو

ت َبُٗت الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن حٗغى اإلاغؤة للٗى٠  ضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى مٗٞغ حر اإلاٗىٟاث(، َو اإلاٗىٟاث ٚو

ُت والا٢خهاصًت  ألاؾغي وبناباتها بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وؤَم الخهاثو الىٟؿُت والاظخماُٖت واإلاٗٞغ

واإلاهابت بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وم٣اعهتها م٘ مشُالتها مً اليؿاء ٚحر اإلاخٗغياث  تٟاإلاٗىاإلامحزة للمغؤة 

ً، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ) خحن بالدؿاوي )60للٗى٠ وؤلاؾاءة صازل ؤؾَغ ( مً اليؿاء 30( م٣ؿمت بلى مجمٖى

 ر اإلاٗىٟاث.( مً اليؿاء الٛح30اإلاٗىٟاث، و)



77 
 

وجىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن الخٗغى للٗى٠ ألاؾغي وؤلانابت بااليُغاباث        

الؿ٩ُىؾىماجُت، ٦ما جبحن الىخاثج ؤهه ٧لما اعجٟ٘ مؿخىي الٗى٠ الظي جخٗغى له اليؿاء اإلاٗىٟاث اعجٟ٘ مؿخىي 

 بحن اليؿاء اإلاٗىٟاث في ؤلانابت  قضة الايُغاب الؿ٩ُىؾىماحي الىاجج ٖىه، ولم جىظض
ً
ٞغو١ صالت بخهاثُا

بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بازخالٝ زهاثههً، ٦ما ؤؾٟغث الىخاثج ًٖ وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت 

داوي،  حر اإلاٗىٟاث في ؤلانابت بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ولهالر اليؿاء اإلاٗىٟاث )ٍع بحن اليؿاء اإلاٗىٟاث ٚو

2010.) 

 (:6106دزاطت مي وامل الدكع )( 4

وهي بٗىىان)ؤهماٍ الصخهُت والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والٗال٢ت بُنهما لضي ُٖىت مً ؤٞغاص املجخم٘       

الؿٗىصي(، واؾتهضٞذ الضعاؾت ال٨ك٠ ًٖ ؤهماٍ الصخهُت ومؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت اإلاىدكغة 

ؤهماٍ الصخهُت وبحن مؿخىي َظٍ الايُغاباث، ٦ما َضٞذ بلى لضي املجخم٘ الؿٗىصي وجبحن الٗال٢ت بحن 

ال٨ك٠ ًٖ ؤزغ بٌٗ اإلاخٛحراث الضًمٛغاُٞت )الجيـ، الٗمغ، الخالت الاظخماُٖت، ومؿخىي الخٗلُم( في مؿخىي 

 مً املجخم٘ الؿٗىصي في مضًىت ظضة.524الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )
ً
 ( عاقضا

  و٢ض      
ً
٣ا ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى آلاحي: ؤن مؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ومجاالجه لضي ؤٞغاص الُٗىت ٞو

 ٖىض مؿخىي الضاللت 
ً
، ووظضث ٞغو١ صالت بخهاثُا

ً
لخالت الايُغاب )ًٖىي، ؾ٩ُىؾىماحي( ٧ان مىسًٟا

)الجيـ( لهالر الظ٧ىع خُض ٌٗاوي ( إلاؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي ؤٞغاص الُٗىت ٌٗؼي إلاخٛحر 0.05)

منها الظ٧ىع ؤ٦ثر مً ؤلاهار، ٦ما وظضث ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بما ًسو مخٛحر خالت الايُغاب 

)ؾ٩ُىؾىماحي، ًٖىي( خُض ٌٗاوي منها ألاشخام اإلاهابحن بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ؤ٦ثر مً ألاشخام 

ت. ٦ما ؤْهغث هخاثج ا  ٖىض مؿخىي الضاللت )اإلاهابحن باألمغاى الًٍٗى
ً
( 0.05لضعاؾت وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا

إلاؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي ؤٞغاص الُٗىت حٗؼي إلاخٛحر )الخالت الاظخماُٖت( خُض ٌٗاوي ألاعامل ؤو 

ٗاوي اإلاتزوظىن ؤ٦ثر مً ٚحر اإلاتزوظحن)الض٢ـ،   (.2012اإلاىٟهلحن ًٖ ؤػواظهم ؤ٦ثر مً ٚحر اإلاتزوظحن، َو

 (:6105( دزاطت مني مفخاح عبدالسخمً السعُع )5

٣ُت ٖلى         ال٢تها بإمغاى الٛضة الضع٢ُت صعاؾت بمبًر وهي بٗىىان)الايُغاباث الىٟؿُت والؿ٩ُىؾىماجُت ٖو

مغضخى الضع٢ُت في اإلاغ٦ؼ املخخو لخىُٓم ومٗالجت الؿ٨غي والٛضص الهماء في مهغاجت(، واؾتهضٞذ الضعاؾت 

ت مؿخىي الصخت ت ؤَم الايُغاباث الىٟؿُت والؿ٩ُىؾىماجُت طاث  مٗٞغ الٗامت إلاغضخى الٛضة الضع٢ُت ومٗٞغ

الٗال٢ت بإمغاى الٛضة الضع٢ُت لضي مغضخى الٛضة الضع٢ُت، ولضي ُٖىت بمغضخى اإلاغ٦ؼ املخخو لخىُٓم ومٗالجت 

لضعاؾت بلى ٖضة ( خالت. وجىنلذ ا136الؿ٨غي والٛضص الهماء في مضًىت مهغاجت، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )

 في الكٗىع بااليُغاباث الىٟؿُت "٢ل٤ الخالت و٢ل٤ الؿمت وظؼء مً 
ً
با هخاثج منها: حؿاوي ؤلاهار والظ٧ىع ج٣ٍغ

 ٖلى م٣ُاؽ الا٦خئاب، ٦ما جبحن ؤهه وعٚم ازخالٝ الٗضص بحن 
ً
الا٦خئاب"؛ ُٞما ٖضا ؤلاهار ٞهً ؤ٦ثر قٗىعا وجإزحرا

ال ؤن الىخاثج ؤْهغث ؤن ؤلاهار ٌٗاهحن مً: الٟكل الؿاب٤، ومكاٖغ الظهب، ؤلاهار والظ٧ىع في اإلاغى الضعقي، ب
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ومكاٖغ ال٣ٗاب، والب٩اء، واوٗضام ال٣ُمت ؤ٦ثر مً الظ٧ىع، واجطر ؤن وؿبت بؾهام الايُغاباث الىٟؿُت في 

ت خضور الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي مغضخى الى٣و الضعقي ؤ٦ثر ب٨شحر مً مؿاَمت الايُغاباث الىٟؿُ

اصة الضع٢ُت، وؤن اإلاغضخى ألانٛغ ؾىا َم ألا٦ثر ٖغيت اليُغاباث الٛضة الضع٢ُت، وجبحن ؤن  لضي مغضخى الٍؼ

ا١ إلاغضخى الٛضة الضع٢ُت، ٢ض ًازغ الكٟاء ؤو ًىظع بٗضم  ت وزانت بطا ا٢ترن بالخٗب وؤلاَع ٣ٞضان الُا٢ت الخٍُى

 ،ٌُ  (.2015الكٟاء بطا لم ٌٗالج)الٖغ

 (:6105اوي )( دزاطت بىلجساف بسخ6

غان بالجؼاثغ(، واؾتهضٞذ        وهي بٗىىان)ٖال٢ت الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بالخىا٤ٞ لضي َلبت ظامٗت َو

ت،  الضعاؾت ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والخىا٤ٞ بإبٗاصٍ الىٟؿُت والاظخماُٖت وألاؾٍغ

البت مً ظ484وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ) اء وههٟهم آلازغ مً ( َالب َو غان ههٟهم مً ألاؾٍى امٗت َو

اء والُلبت اإلاًُغبحن   بحن الُلبت ألاؾٍى
ً
اإلاغضخى، وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج منها: وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا

اء وفي الخىا٤ٞ ألاؾغي ولهالر الُلبت  ؾ٩ُىؾىماجُا في الخىا٤ٞ الىٟسخي والاظخماعي ولهالر الُلبت ألاؾٍى

اجُحن، ووظضث ٞغو١ صالت بخهاثُا بحن الُلبت اإلاهابحن بايُغاباث ؾ٩ُىؾىماجُت بؿُُت، الؿ٩ُىؾىم

والُلبت اإلاهابحن بايُغاباث ؾ٩ُىؾىماجُت خاصة في الخىا٤ٞ الىٟسخي والاظخماعي ولهالر َلبت الٟئت ألاولى، وفي 

لُلبت في الخىا٤ٞ بإبٗاصٍ الىٟؿُت الخىا٤ٞ ألاؾغي لهالر َلبت الٟئت الشاهُت، ولم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا بحن ا

ت جبٗا الزخالٝ ؤهىإ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت الظي ٌٗاهىن منها)بسخاوي،   (.2015والاظخماُٖت وألاؾٍغ

 الخعلُب على الدزاطاث الظابلت:

في يىء الٗغى الؿاب٤ للضعاؾاث الؿاب٣ت اجطر ؤجها ٢ض ع٦ؼث ٖلى الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي      

ً ٣ِٞ وصون الشالض، ولظا لم جدهل الباخشت  والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٦ال منهما ٖلى خضٍ ؤو اعجباٍ مخٛحًر

ال٢تها باالخترا١ الىٟسخي والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت؛  ٖلى صعاؾاث جىاولذ مىيٕى الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

ت ؤَم مهاصع الًٍٛى وآلازاع اإلا ترجبت ٖليها، مشل صعاؾت )مؿلم، ٞضعاؾاث الًٍٛى اإلاهىُت اَخمذ بمٗٞغ

، 2008(، وصعاؾت )ؾالمي، 2007 ىا٥ صعاؾاث اَخمذ 2013(، وصعاؾت )الخغبي، 2011(، وصعاؾت )قاٝع (، َو

ت الٗال٢ت بحن 2007بغبِ الًٍٛى اإلاهىُت ببٌٗ اإلاخٛحراث ألازغي مشل صعاؾت )اإلالخم،  ( التي َضٞذ إلاٗٞغ

ُٟي، وصعاؾت )ال ( خى٫ ؤزغ الًٍٛى اإلاهىُت ٖلى الصخت الىٟؿُت. 2008ىٗاؽ، يٍٛى الٗمل والدؿغب الْى

٠، 2008بِىما اَخمذ صعاؾت )اإلاى٣ىف،  ( التي 2009( بٗال٢ت الًٍٛى اإلاهىُت بالؿلى٥ الٗهابي، وصعاؾت )ؾٍى

ال٢خه 2010صعؾذ ٖال٢ت الًٍٛى اإلاهىُت بالؿلى٥ الٗهابي، وصعاؾت )الضوؾغي،  ( خى٫ يِٛ الٗمل ٖو

ُٟي،  ُٟي، وصعاؾت )الخغبي، 2012وصعاؾت )آؾُا، بالغيا الْى ال٢تها باألصاء الْى ( خى٫ الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

ال٢تها باؾخجابت ال٣ل٤، وؤزحرا صعاؾت خى٫ )٢ىعاعي، 2013 ( الًٍٛى اإلاهىُت 2014( خى٫ الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

ال٢تها باألمً الىٟسخي.  ٖو

اث الاخترا١ الىٟسخي مشل صعاؾت ؤما صعاؾاث الاخترا١ الىٟسخي ٞةن بٌٗ َظٍ الضعاؾاث ع       ٦ؼ ٖلى صعاؾت مؿخًى

ىصي،  ىا٥ صعاؾت )ٖىصة، 2010( وصعاؾت ٦ال مً )الغاٞعي؛ وال٣ًاة، 2010( وصعاؾت )ؤبىمؿٗىص، 2007)الٍؼ (، َو
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ظٍ 2000( التي اج٣ٟذ م٘ صعاؾت )ال٣غوي، 1998 ال٢خه بًٍٛى الٗمل، َو ( في التر٦حز ٖلى الاخترا١ الىٟسخي ٖو

غاوي، الضعاؾاث اَخ ً ٣ِٞ مً مخٛحراث الضعاؾت الخالُت. بِىما اج٣ٟذ صعاؾت )الَؼ ( م٘ صعاؾت 2008مذ بمخٛحًر

ال٢خه ببٌٗ ؾماث الصخهُت، وصعاؾت )جمُم، 2013)اللىػي،  ( التي ع٦ؼث 2011( في صعاؾت الاخترا١ الىٟسخي ٖو

ال٢تها ( التي ع 2011ٖلى ٖال٢ت الاخترا١ الىٟسخي بالظ٧اء الاهٟٗالي، وصعاؾت )ظغاع،  ٦ؼث ٖلى الجضًت في الٗمل ٖو

 باالخترا١ الىٟسخي. 

ؤما ُٞما ًسو الضعاؾاث التي جىاولذ مخٛحر الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، ٣ٞض اَخمذ بغبِ الايُغاباث      

ت الٗال٢ت بحن 2003الؿ٩ُىؾىماجُت ببٌٗ اإلاخٛحراث ألازغي مشل صعاؾت )الهبان،  ( التي ع٦ؼث ٖلى مٗٞغ

داوي، اإلاؿاهضة الاظخ ( التي َضٞذ 2010ماُٖت والًٍٛى الىٟؿُت والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وصعاؾت )ٍع

 ،ٌُ ت الٗال٢ت بحن الٗى٠ ألاؾغي يض اإلاغؤة والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وصعاؾت )الٖغ ( التي 2015إلاٗٞغ

ال٢تها بإمغاى الٛضة الضع٢ُت، و٦ظل٪ صعا ( 2015ؾت )بسخاوي، صعؾذ الايُغاباث الىٟؿُت والؿ٩ُىؾىماجُت ٖو

ت الٗال٢ت بحن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بالخىا٤ٞ، ؤما صعاؾت )الُدان؛ وهجُب،  ( 2007التي َضٞذ بلى مٗٞغ

ٞهضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى ٞٗالُت بغهامج بعقاصي ظمعي في زٌٟ مؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت وج٣ضًغ 

 الظاث.

ال٢تها باالخترا١ الىٟسخي ومً زال٫ ما ؾب٤ هلخٔ ؤهه ال جىظض صع       اؾت ع٦ؼث ٖلى صعاؾت الًٍٛى اإلاهىُت ٖو

، ومً هاخُت ؤزغي ٞةن ما ًخمحز به  والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، ألامغ الظي صٖا الباخشت لضعاؾت َظا اإلاىيٕى

ٟىن الٗاملىن في ؤلاصاعة  ت ؤَم مٓاَغ الًٍٛى اإلاهىُت ٦ما ًضع٦ها اإلاْى الٗامت البدض الخالي َى مداولخه مٗٞغ

ت مضي مؿاَمت َظٍ  ٟحن الىٟؿُت والجؿمُت، ومٗٞغ ا ٖلى صخت اإلاْى ت ؤَم ؤزَغ لجامٗت مهغاجت، ومٗٞغ

٤ اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي.  الًٍٛى في خضور الاخترا١ الىٟسخي والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ًٖ ٍَغ

اثُت حؿهم في الخٌٟ مً الًٍٛى اإلاهىُت ٦ما ًخى٢٘ ؤلاؾخٟاصة مً هخاثج َظا البدض في بىاء بغامج بعقاصًت و٢

ٟحن.       لضي اإلاْى

غاوي،  (، وؤزخل٠ م٘ باقي الضعاؾاث 150( مً خُض حجم الُٗىت )٦2008ما اج٤ٟ البدض الخالي م٘ صعاؾت )الَؼ

 ألازغي، ُٞما ًسو الىخاثج ؾِخم ٖغيها في ٞهل جدلُل الىخاثج. 

 

 الاطخفادة مً الدزاطاث الظابلت:

 اؾخٟاصث الباخشت مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ُٞما ًلي:      

 جدضًض مىيٕى البدض الخالي ونُاٚت مك٩لخه والهضٝ مىه. -

اع الىٓغي لهظا البدض ُٞما ًخٗل٤ بإصبُاث الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي والايُغاباث   - غ ؤلَا جٍُى

 الؿ٩ُىؾىماجُت.

 جدضًض اإلاىهج اإلاؿخسضم لهظا البدض. -
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ُُٟت ازخُاع ألاصواث اإلاىاؾبت وجُب٣ُها وازخُاع ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت التي حؿهم في الخىنل بلى هخاثج ٦ -

 جد٤٣ ؤَضاٝ البدض. 

 جدضًض وازخُاع اإلا٣اًِـ اإلاىاؾبت لهظا البدض.  -

اع الىٓغي في جٟؿحر الىخاث الاؾخٟاصة - .خىنل بليها البدض الخاليج التي ًمً ؤلَا
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 الفصل السابع
 

 (ؤلاحساءاث اإلاىهجُت للبدث)
 جمهُض

 مىهج البدض. 

 مجخم٘ البدض.

 ُٖىت البدض.

 مخٛحراث البدض. 

 وؾُلت ظم٘ بُاهاث البدض. 

 زهاثو وؾُلت ظم٘ بُاهاث. 

 الضعاؾت الاؾخُالُٖت. 

 بظغاءاث الضعاؾت النهاثُت.

 النهاثُت.خؿاب نض١ م٣اًِـ الضعاؾت 

 خؿاب زباث وؾُلت ظم٘ البُاهاث. 

 الىؾاثل ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت في البدض.

ٖغى بُاهاث زهاثو الُٗىت. 
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 ألَضاٞه اجبٗذ الباخشت ؾلؿلت مً ؤلاظغاءاث وال٣ىاٖض       
ً
 إلاخُلباث البدض وجد٣ُ٣ا

ً
املخضصة لخدضًض اؾخ٨ماال

اإلاىهجُت الخانت بالبدض مً ؤظل الىنى٫ بلى هخاثج ٖلمُت باجبإ اإلاىهج الٗلمي، وفي َظا الٟهل ج٣ضم الباخشت 

 ألَم ؤلاظغاءاث اإلاىهجُت اإلاخمشلت في:
ً
 جىيُدُا

ً
 ٖغيا

 ( مىهج البدث:0

اؾخسضمذ الباخشت زُىاث اإلاىهج الىنٟي الظي ٌؿتهضٝ صعاؾت الٓاَغة الىٟؿُت ؤو الاظخماُٖت ٦ما هي       

ا باالخخ٩ام بلى الىا٢٘، بُٛت ٞهم الٓاَغة وحٗمُم َظا الٟهم ٖلى ب٣ُت  ٖلى ؤعى الىا٢٘، زم مداولت جٟؿحَر

٣ي ٧لىن مً ؤلىان  ٗٝغ البدض ؤلامبحًر اإلاىهج الىنٟي بإهه "طل٪ البدض اإلابجي ٖلى الٓىاَغ اإلاكابهت لظل٪. َو

ؿدىض بلى  اإلاالخٓاث ال٣ٗلُت ؤو الخجاعب مؿخٗمال َغ١ البدض ال٨مي، و٢ض ًيخج  مالخٓت و٢ُاؽ الٓىاَغ، َو

ً ؤو ؤ٦ثر")ؤمُمً،   (.437: 2014بُاهاث ٖضصًت بحن مخٛحًر

 ( مجخمع البدث:6

ٟاث ؤلاصاعة ال      ٟي ومْى / 2015ٗامت لجامٗت مهغاجت، وطل٪ زال٫ الٗام )ج٩ىن مجخم٘ البدض مً مْى

 م(.2016

 ( عُىت البدث:3

( بىا٢٘ 324جم ازخُاع ُٖىت البدض مً َظا املجخم٘ بإؾلىب الُٗىت الٗكىاثُت، و٢ض بلٜ حجم املجخم٘ ال٨لي )     

 ( مً ؤلاهار.55)( مً الظ٧ىع و95( منهم بىا٢٘ )150( بهار، وجم سخب الُٗىت التي بلٜ حجمها )68( ط٧ىع و)256)

 ( مخؼحراث البدث:4

 ًخًمً البدض الخالي زالزت مخٛحراث عثِؿت هي:     

 ؤ( الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت وهي مخٛحر جاب٘ في َظا البدض.

ى مخٛحر مؿخ٣ل في َظا البدض.  ب( الاخترا١ الىٟسخي َو

 ط( الًٍٛى اإلاهىُت وهي مخٛحر مؿخ٣ل في َظا البدض.

 إلافاَُم البدث ومصؼلخاجه:( الخعٍسف ؤلاحسائي 5

 باآلحي:      
ً
 حٗٝغ مٟاَُم ومهُلخاث البدض بظغاثُا

 أ( الاطؼساباث الظُىىطُىماجُت:

 بما ج٣ِؿه ؤبٗاصَا وهي:      
ً
الخىا٤ٞ وال٣ل٤، الا٦خئاب والاؾخجاباث البازىلىظُا، الٗهبُت وال٣ل٤،  وحٗٝغ بظغاثُا

جُت ؤزغي، ؾ٩ُىؾىماج٪ اإلاٗضة وألامٗاء، الك٪ والخؿاؾُت الؿ٩ُىؾىماجُ٪، الظٖغ البازىلىجي، ؾ٩ُىؾىما

ت.  اإلاَٟغ
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 ب( الظؼىغ اإلاهىُت:

 بما ج٣ِؿه ؤبٗاصَا الشالزت وهي: بٗض الخىاٞؼ، الخٟاٖل م٘ املخُِ، الكٗىع باالخترا١       
ً
وحٗٝغ بظغاثُا

.  والًٍٛى

 ج( الاختراق الىفس ي:

 بما ج٣ِؿه ؤبٗاصٍ الشالزت      
ً
ٗٝغ بظغاثُا  وهي: ؤلاظهاص الاهٟٗالي، جبلض الكٗىع، ه٣و الاهجاػ. َو

 ( وطُلت حمع بُاهاث البدث:6

 جمشلذ وؾُلت ظم٘ بُاهاث البدض في آلاحي:     

 أ( اطخمازة اإلاعلىماث ألاولُت )الدًمؼسافُت(:

، وجًمى      ( ٖباعة 29ذ )وهي ٖباعة ًٖ ؤصاة لجم٘ البُاهاث ألاولُت، ٢امذ الباخشت بخهمُمها وبمؿاٖضة اإلاكٝغ

ت اإلاٗلىماث الخانت بالخلُٟت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت للمبدىزحن.  إلاٗٞغ

 (:Cornellملُاض الاطؼساباث الظُىىطىماجُت )َى صىزة مصؼسة مً كائمت هىزهُل ب( 

ظٍ ال٣اثمت مً ؤٖضاص ٦ال مً واًضع "      ال٣اثمت في ألانل " وجدخىي Arthur" وآعزغ "Wolef" وول٠ "Weider"َو

 ( ؾاا٫ م٣ؿمت بلي:101ٖلى )

 ( ؾاا٫ جمهُضي )َل ؾب٤ ؤن اهخاب٪ الهضإ؟(.1الؿاا٫ ع٢م ) -

.19 -2ألاؾئلت مً ) -  ( ؤؾئلت خى٫ ٖضم الخىا٤ٞ ومكاٖغ الخٝى

 ( اؾخجاباث بازىلىظُت وزانت الا٦خئاب.26 -20ألاؾئلت مً ) -

 ( اؾخجاباث ٖهبُت و٢ل33.٤ -27ألاؾئلت مً ) -

 ( اؾخجاباث الظٖغ البازىلىظُت.46 -34ألاؾئلت مً ) -

 ( ؤٖغاى ؾ٩ُىؾىماجُت ؤزغي.61 -47ألاؾئلت مً ) -

م اإلاغى.68 -62ألاؾئلت مً ) - ً وجَى  ( الَى

غاى الؿ٩ُىؾىماجُت الخانت باإلاٗضة وألامٗاء.79 -69ألاؾئلت مً ) -  ( ألٖا

ت.85 -80ألاؾئلت مً ) -  ( الك٪ والخؿاؾُت اإلاَٟغ

 ( ؤٖغاى ؾ٩ُىؾىماجُت.101 -86ألاؾئلت مً ) -

اصي بى٣ل َظا اإلا٣ُاؽ بلى اللٛت الٗغبُت وجدلُل ٣ٞغاجه، وج٣لُهت بلى )        ( ٖباعة م٘ 82و٢ض ٢ام مدمىص الٍؼ

 (.2000خؿاب نض٢ه وزباجه" )الؼعاص، 
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       ٌُ وجم اؾخسضام َظٍ ال٣اثمت في الٗضًض مً الضعاؾاث التي اؾخسغظذ نض٢ها وزباتها، مشل صعاؾت الٖغ

داوي )2008(، وصعاؾت الُدان؛ وهجُب )2015)  (. 2010(، وصعاؾت ٍع

ى ًخ٩ىن مً )      ًمىن ( ٖباعة ًجاب ٖليها بالخُاعاث )وٗم، ال، ؟(، وحٗبر ؤلاظابت بـ "وٗم" ٖلى اهُبا١ م82َو

الٗباعة ٖلى اإلابدىر، وحٗبر ؤلاظابت بـ "ال" ٖلى ٖضم اهُبا٢ها ٖلُه، في خحن حٗبر ؤلاظابت بـ "؟"، ٖلى ٖضم جدضًض 

ُلب مً اإلابدىر  اإلابدىر بظابت مدضصة، وحُٗى ؤلاظابت بـ "وٗم"، صعظت واخضة وال حُٗى ؤلاظابت بـ "ال" صعظت، ٍو

خ٩ىن اإلا٣ُاؽ مً ) وي٘ صاثغة خى٫ ؤخض الخُاعاث الشالزت الظي ، بما ٞيها الؿاا٫ ألاو٫ 82ًىُب٤ ٖلُه. ٍو
ً
( ؾاالا

 الخمهُضي، ؤما ب٣ُت ألاؾئلت ٣ٞض جىػٖذ ٖلى الىدى الخالي: 

 ( وهي جخٗل٤ بمكاٖغ ٖضم الخىا٤ٞ وال٣ل٤. 19 -2( ألاؾئلت مً )1

 ( وهي جخٗل٤ باؾخجاباث بازىلىوظُت وزانت الا٦خئاب.26 -20( ألاؾئلت مً )2

 ( وهي جخٗل٤ باالؾخجاباث الٗهبُت وال٣ل33.٤ -27ؾئلت مً )( ألا 3

 ( وهي جخٗل٤ بإٖغاى ؾ٩ُىؾىماجُت.38 -34( ألاؾئلت مً )4

 ( وهي جخٗل٤ باؾخجاباث الظٖغ البازىلىظُت.46 -39( ألاؾئلت مً )5

 ( وهي جخٗل٤ بإٖغاى ؾ٩ُىؾىماجُت ؤزغي.61 -47( ألاؾئلت مً )6

 جخٗل٤ بإٖغاى ؾ٩ُىؾىماجُت زانت باإلاٗضة وألامٗاء. ( وهي66 -62( ألاؾئلت مً )7

ت. 82 -67( ألاؾئلت مً )8  ( وهي جخٗل٤ بالك٪ والخؿاؾُت اإلاَٟغ

 و٢ض جم حٗضًل اإلا٣ُاؽ بىاًء ٖلى هخاثج الضعاؾت الاؾخُالُٖت ٖلى الىدى الخالي:     

 ؤبٗاص مىػٖت ٧الخالي: (05( بلى )08( ٖباعة  و٢ض جم يم الابٗاص مً )39ؤنبذ اإلا٣ُاؽ ًخ٩ىن مً )

 ( جخٗل٤ بمكاٖغ ٖضم الخىا٤ٞ وال٣ل7.٤ -1( ألاؾئلت مً )1

 ( جخٗل٤ باؾخجاباث بازىلىوظُت وزانت الا٦خئاب.15 -8( ألاؾئلت مً )2

 ( جخٗل٤ باؾخجاباث الٗهبُت وال٣ل21.٤ -16( ألاؾئلت مً )3

 ( جخٗل٤ بإٖغاى ؾ٩ُىؾىماجُت.34 -22( ألاؾئلت مً )4

ت. 39 -35مً )( ألاؾئلت 5  ( جخٗل٤ الك٪ والخؿاؾُت اإلاَٟغ

 Cristina Maslach  (0980:)ج( ملُاض الاختراق الىفس ي مً ئعداد هسطخِىا ماطالغ 

باء واإلامغيىن(       نمم َظا اإلا٣ُاؽ، لخدضًض صعظت الاخترا١ الىٟسخي ٖىض الٗما٫ الخابٗحن ل٣ُإ الصخت )ألَا

ت الخ...(. و٢ض ٢ام ٖضص مً الباخشحن بترظمت اإلا٣ُاؽ للٗغبُت  واإلاهً اإلاؿاٖضة الٗامت )اإلاٗلمىن، اإلاضًغون، الكَغ
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خ٩ىن َظا اإلا٣ُاؽ مً )1995الُداًىت ) (،1993لُخالءم م٘ البِئت الٗغبُت، ومنهم م٣ابلت ) ، جخٗل٤ 22(. ٍو
ً
( بىضا

 بكٗىع الٟغص هدى مهىخه، مىػٖت ٖلى زالزت ؤبٗاص هي:

 أ( ؤلاحهاد الاهفعالي:

٣ًِـ َظا البٗض مؿخىي ؤلاظهاص، والخىجغ الاهٟٗالي الظي ٌكٗغ به الصخو هدُجت الٗمل م٘ ٞئت مُٗىت، ؤو في      

خ٩ىن مً)  (.20، 16، 14، 13، 8، 6، 3، 2، ٣ٞ1غاث وجإزظ ألاع٢ام: ) (9مجا٫ مٗحن، ٍو

 ب( جبلد اإلاؼاعس:

٣ًِـ َظا البٗض مؿخىي ٢لت الاَخمام، وؾلبُت اإلاكاٖغ، والالمباالة هدُجت الٗمل م٘ ٞئت مُٗىت ؤو في مجا٫      

خ٩ىن مً )  (.22، 15، 11، 10، 5( ٣ٞغاث،  وجإزظ ألاع٢ام: )5مٗحن، ٍو

 باإلهجاش:حـ( هلص الؼعىز 

خ٩ىن مً )      ٣ت ج٣ُُم الٟغص لىٟؿه، ومؿخىي قٗىعٍ بال٨ٟاًت، والغيا في ٖمله، ٍو ( ٣ً08ِـ َظا البٗض ٍَغ

 (. 21، 19، 18، 17، 12، 9، 7، ٣ٞ4غاث، وجإزظ ألاع٢ام: )

ُلب مً اإلاٟدىم الازخُاع مً بحن ؾبٗت بضاثل وهي )      ( 1ع٢م ) (، خُض ًمشل الازخُاع7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ٍو

 ختى ًهل ؤ٢هاٍ، 6 -2( ؤ٢ىي قٗىع، والخُاعاث مً )7ؤصوى قٗىع والخُاع ع٢م )
ً
 ٞكِئا

ً
( ًخضعط الكٗىع قِئا

( وجهيُٟها جدذ لٟٔ "مىسٌٟ"، وظم٘ بظاباث 3، 2، 1ولدؿهُل ٖملُت جصخُذ اإلا٣ُاؽ، ج٣غع ظم٘ بظاباث )

 ٟها جدذ لٟٔ "مغجٟ٘".  (، وجهي7ُ، 6(وجهيُٟها جدذ لٟٔ "مخىؾِ"، وظم٘ بظاباث )4،5)

 و٢ض جم حٗضًل اإلا٣ُاؽ بىاًء ٖلى هخاثج الضعاؾت الاؾخُالُٖت ٖلى الىدى الخالي:     

 مً )21ؤنبذ اإلا٣ُاؽ ًخ٩ىن مً )
ً
 بضال

ً
 (.12خُض جم اؾدبٗاص ال٣ٟغة ع٢م )( 22( بىضا

 

 د( ملُاض الظؼىغ اإلاهىُت:

ت والضعاؾاث       غ الىٍٓغ إل ٖلى بٌٗ ألَا ، وجم بىاٍئ مً زال٫ الَا ى مً بٖضاص الباخشت بمؿاٖضة اإلاكٝغ َو

،  الؿاب٣ت، (، وصعاؾت )َه؛ 2011التي  جىاولذ ٖال٢ت الًٍٛى اإلاهىُت ببٌٗ اإلاخٛحراث مشل صعاؾت صعاؾت )قاٝع

اؾحن،  ( وفي يىء 2014(، وصعاؾت )٢ىعاعي، 2013(، وصعاؾت )الخغبي، 2007(، وصعاؾت )اإلالخم، 2006ٍو

ت، وفي يىء زبرة الباخشت جم اهخ٣اء ٖباعاث حُٛي  ا الىٍٓغ اإلا٣اًِـ اإلاؿخسضمت في َظٍ الضعاؾاث وفي يىء ؤََغ

ألابٗاص املخضصة لهظا اإلا٣ُاؽ، وعوعي يغوعة ؤن ًخمخ٘ م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت الظي ؤٖضجه الباخض وبٗض 

لُه ٣ٞض بلٜ ٖضص ٖباعاث َظا اإلا٣ُاؽ )مالخٓاث اإلاكٝغ بالهض١ الٓ ( ٖباعة ٢بل 48اَغي ونض١ املخخىي، ٖو

 مً )
ً
ُت انبذ اإلا٣ُاؽ م٩ىها ( ٖباعة حُٛي 45بظغاء الضعاؾت الاؾخُالُٖت، وبٗض جُب٤ُ الضعاؾت الاؾخُاٖل

 ألابٗاص آلاجُت:

خًمً الٗباعاث )8( البٗض ألاو٫: واقخمل ٖلى )1  (.48، 46، 45، 44، 36، 25، 24، 5( ٖباعاث ج٣ِـ الخىاٞؼ ٍو
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خًمً الٗباعاث )24( البٗض الشاوي: وجًمً )2 ً ٍو ، 13، 12، 11، 8، 6، 4، 2، 1( ٖباعة ج٣ِـ الخٟاٖل م٘ آلازٍغ

14 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،22 ،23 ،30 ،31 ،32 ،34 ،37 ،38 ،39 ،41.) 

خًمً الٗباعاث16( البٗض الشالض: وجًمً )3 ، 28، 27، 26، 21، 15، 10، 9، 7، 3) ( ٖباعة ج٣ِـ الًٍٛى ٍو

29 ،33 ،35 ،40 ،42 ،43 ،47.) 

ى ًخ٩ىن مً )     ( ٖباعة ًجاب ٖليها بالخُاعاث )٦شحرا، ٢لُال، ال(، وحٗخبر ؤلاظابت بـ "٦شحرا" ٖلى اهُبا١ 48َو

خض ما ؤي بضعظت  مًمىن الٗباعة ٖلى اإلابدىر، وحٗبر ؤلاظابت بـ "٢لُال" ٖلى اهُبا١ الٗباعة ٖلى اإلاٟدىم بلى

٢لُلت ؤ٢ل مً ألاولى، في خحن حٗبر ؤلاظابت بـ "ال" ٖلى ٖضم اهُبا٢ها ٖلُه، وحُٗى ؤلاظابت بـ "٦شحر"، زالزت صعظاث، 

ُلب مً اإلابدىر وي٘ صاثغة خى٫ ؤخض  وصعظخان ٖلى ؤلاظابت بـ "٢لُال" وصعظت واخضة ٖلى ؤلاظابت بـ "ال"، ٍو

( خُض ٣ًلب 39 -5 -4 -1ه، وحٗخبر ظمُ٘ ال٣ٟغاث ؾلبُت ما ٖضا ال٣ٟغاث ع٢م )الخُاعاث الشالزت الظي ًىُب٤ ٖلُ

ٞيها هٓام الخصخُذ الؿاب٤، خُض حُٗى ؤلاظابت بـ "٦شحرا"، صعظت واخضة، وصعظخان ٖلى ؤلاظابت بـ "٢لُال" وزالر 

 صعظاث ٖلى ؤلاظابت بـ "ال".

 خُالُٖت ٖلى الىدى الخالي:و٢ض جم حٗضًل اإلا٣ُاؽ بىاًء ٖلى هخاثج الضعاؾت الاؾ     

ت زلشا ٖباعاث،  خُض جم خظٝ الٗباعاث التي لم جغجبِ بالضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ، وبلٜ ٖضص الٗباعاث املخظٞو

( ٖباعة والٗباعاث التي جم اؾدبٗاصَا هي طواث ألاع٢ام: 48( ٖباعة بضال مً )45وبظل٪ بلٜ ٖضص الٗباعاث اإلاخب٣ُت )

 (.39، 11، 1ع٢م )
 

 ص وطُلت حمع البُاهاث الخالُت:( زصائ7

 خغنذ الباخشت ٖلى ؤن جخمخ٘ وؾُلت ظم٘ بُاهاث َظا البدض بإهىإ الهض١ آلاجُت:     

 أ( صدق املخخىي:

 لخدضًض ما بطا ٧ان ٌكخمل      
ً
 مىخٓما

ً
 ص٣ُ٢ا

ً
ى الٗملُت التي ه٣ىم مً زاللها بٟدو مًمىن الازخباع ٞدها َو

 (.78-77: 2001الظي ٣ًِؿه،)ؤمُمً، الؿامغاجي، ٖلى ُٖىت ممشلت إلاُضان الؿلى٥ 

وللخد٤٣ مً مضي جمخ٘ وؾُلت ظم٘ بُاهاث الخالُت بهض١ املخخىي ج٣غع ازخُاع م٣اًِـ حُٛي الٓىاَغ       

ا في البِئت الٗغبُت وهي م٣اًِـ: الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت  اإلا٣اؾت حُُٛت ظُضة، ٦ما ج٣غع جُب٤ُ جم ازخباَع

الخترا١ الىٟسخي، وهي م٣اًِـ جمخٗذ بسانُتي الهض١ والشباث. ؤما ُٞما ًخٗل٤ بم٣ُاؽ وم٣ُاؽ مؿالف ل

الًٍٛى اإلاهىُت ٣ٞض عظٗذ الباخشت لٗضة صعاؾاث جىاولذ ٖال٢ت الًٍٛى اإلاهىُت ببٌٗ اإلاخٛحراث مشل صعاؾت 

 ، اؾحن، 2011)قاٝع (، وصعاؾت 2013(، وصعاؾت )الخغبي، 2007(، وصعاؾت )اإلالخم، 2006(، وصعاؾت )َه؛ ٍو

(، و٢امذ الباخشت بٗض باهخ٣اء بٌٗ الٗباعاث التي ج٣ِـ الًٍٛى اإلاهىُت، ٦ما جم بىاء بٌٗ 2014)٢ىعاعي، 

، وبىاء ٖلى زبرة الباخشت. ٦ما جم بٖضاص م٣ُاؽ للخلُٟت الاظخماُٖت  اث الًٍٛى ٟاث وهٍٓغ الٗباعاث في يىء حٍٗغ

: الجيـ، الٗمغ، اإلاؿخىي الخٗلُمي، ٖضص ؾاٖاث الٗمل والش٣اُٞت للمبدىزحن ًخًمً مخٛحراث مؿخ٣لت مشل
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الُىمُت، ٖضص ؾىىاث الخبرة في مجا٫ الٗمل الخ..... ٦ما ج٣غع حُُٛت م٣اًِـ البدض الغجبُت بٗباعاث حُٛي َضٝ 

 اإلا٣ُاؽ.

 ب( الصدق الظاَسي:

ت ما بطا ٧اهذ َظٍ الٟ      ى ٌٗخمض ٖلى الخدلُل اإلابضجي ل٣ٟغاث الازخباع إلاٗٞغ ٣غاث جخٗل٤ بالجاهب اإلاغاص َو

 (.342: 2014)ؤمُمً، ت الباخض وج٣ضًٍغ ٢ُاؾه، ومشل َظا اللىن مً الهض١ ًخإزغ بظاجُ

ولخد٤ُ٣ َظا اللىن مً الهض١ ج٣غع نُاٚت بىىص م٣اًِـ بك٩ل ًجٗلها واضخت في ٢ُاؾها إلاا جىص ٢ُاؾه،      

٣ت جضٞ ٣ت ؤلاظابت ٖلى بُاهاتها، وؤن جبجى بٍُغ ا وجىضر ٍَغ ٘ اإلابدىزحن لئلظابت ٖنها بكٟاُٞت ومهضا٢ُت باٖخباَع

 في خُاتهم الاظخماُٖت والٗملُت. وب٨الم آزغ ٌٗجي الهض١ الٓاَغي ؤن ٣ًِـ اإلا٣ُاؽ 
ً
 حهمهم ٦شحرا

ً
ا جمـ مىيٖى

لت ألاولى.  ما ًضعي ٢ُاؾه للَى

 ج( الصدق الخىىٍني:

ضًت مسخهغة لبٌٗ الاهخٓ      ً ؤهه ٨ٞغة ججٍغ ً ٣ًهض بالخ٩ٍى ٗمم اإلاٟهىم ؤو الخ٩ٍى اماث اإلاالخٓت في الُبُٗت. َو

ت الجاطبُت التي َب٣ذ ٖلى  ٣ه. ٞىٍٓغ ا ًٖ ٍَغ الخٟؿحري ٖلى ْىاَغ ٦شحرة بال٣ُاؽ ٖلى ْاَغة ما زم جٟؿحَر

غي  ً مٟهىم ظَى ت حٗمم ٖلى ْاَغة ؾ٣ٍى ظمُ٘ ألاظؿام ٖلى ازخالٞها. "والخ٩ٍى ؾ٣ٍى الخٟاح ؤنبدذ هٍٓغ

ى ٌٗ بر ًٖ اهُال٢ىا مً زبرة ؤلاخؿاؾاث الٟىعٍت واإلاباقغة بلى الهُاٚاث الٗامت، وهي الهُاٚاث في الٗلم َو

ُاهُه بلى ٢اٖضة  ىاث هي التي حؿمذ لىا بالخٗمُم مً ججغبت ظؼثُت ٖو ت لدك٨ُل ٢ىاهحن الٗلم، والخ٩ٍى الًغوٍع

ىُب٤ طل٪ ب  مً ألاقُاء وألاخضار الخايغة واإلاؿخ٣بلُت، ٍو
ً
ا ً مشل الجاطبُت ٖامت جخًمً جىٖى ىيىح ٖلى ج٩ٍى

التي ج٣بل اإلاالخٓت اإلاباقغة، ومً زم ٞما ؤن هٟهم ووٗٝغ  الُٗيُتٕى واؾ٘ مً ألاخضار وألاقُاء الظي ًغجبِ بدى

ت )ؤمُمً،   -331: 2014ما هي الجاطبُت ختى ههبذ ٢اصعون ٖلى الخيبا بؿلى٥ ٖضص ٦بحر مً الٓىاَغ اإلاخىٖى

332.) 

جي ج٣غع ٢ُاؽ الٗال٢ت بحن م٣اًِؿها الغجبُت       وللخد٤٣ مً جمخ٘ وؾُلت ظم٘ البُاهاث الخالُت بالهض١ الخ٩ٍى

الشالزت وهي: الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، والاخترا١ الىٟسخي، والًٍٛى اإلاهىُت، وبطا ما جبحن وظىص ٖال٢ت 

ت جغبِ بُنها.  اعجباَُت صالت بُنها، جإ٦ض ؤن َىا٥ هٍٓغ

 الصدق الراحي:ٌ( 

بُت لالزخباع باليؿبت للضعظاث الخ٣ُ٣ُت التي زلهذ مً قىاثب ؤزُاء ال٣ُاؽ،       ى نض١ الضعظاث الخجٍغ َو

وبظل٪ جهبذ للضعظاث الخ٣ُ٣ُت لالزخباع هي اإلاحزان الظي هيؿب بلُه نض١ الازخباع. وإلاا ٧ان الشباث ٣ًىم في 

ٍغ ٖلى مٗامل اعجباٍ الضعظاث الخ٣ُ٣ُت لال  ت ألاٞغاص ظَى زخباع بىٟؿها بطا ما ؤُٖض الازخباع ٖلى هٟـ مجمٖى

٣اؽ الهض١ الظاحي بدؿاب  التي ؤظغي ٖليها ؤو٫ مغة، بطن ٞؿخ٩ىن الهلت وز٣ُت بحن الشباث والهض١ الظاحي. ٍو

 (.341: 2014الجظع التربُعي إلاٗامل زباث الازخباع)ؤمُمً، 
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بالهض١ الظاحي ج٣غع خؿاب الهض١ الظاحي ل٩ل م٣ُاؽ مً وللخد٤٣ مً مضي جمخ٘ م٣اًِـ البدض الخالي      

 مٗامل زباجه، وطل٪ بدؿاب الجظع التربُعي لهظا اإلاٗامل.

 و( صدق الاحظاق الدازلي:

ىا       ٌٗجي انُالح الاحؿا١ الضازلي ٖىض البٌٗ صعظت اعجباٍ ٣ٞغاث وخضة ال٣ُاؽ م٘ بًٗها البٌٗ. َو

ؿخسضم البٌٗ هٟـ الانُالح لُٗجي مضي ٌؿخسضم َظا الانُالح ل٣ُاؽ صعظت مإمى  هُت وخضة  ال٣ُاؽ. َو

ٟترى في َظٍ الخالت ؤن ج٩ىن صعظت احؿا١  احؿا١ ال٣ٟغة م٘ اإلاٟهىم الٗام ؤو اإلاضي الٗام لىخضة ال٣ُاؽ. ٍو

 م٘ مٟهىم البٗض الٗام لىخضة ال٣ُاؽ ٖالُت )الخحر، 
ً
 (.195: 1989ال٣ٟغة اإلاخىاؾ٣ت صازلُا

مضي جمخ٘ وؾُلت ظم٘ بُاهاث البدض الخالي باالحؿا١ الضازلي ج٣غع خؿاب صعظت اعجباٍ  وللخد٤٣ مً       

الٗباعة الىاخضة بالضعظت ال٩لُت إلا٣ُاؾها، والاعجباَاث الٗالُت جض٫ ٖلى ٢ىة الاحؿا١ الضازلي بحن ٖباعاث اإلا٣ُاؽ 

 الىاخض.

 ( الدزاطت الاطخؼالعُت:8

٣ت الٗكىاثُت الٗغيُت، وبلٜ ٖضص ؤٞغاصَا  ٢امذ الباخشت بخُب٤ُ اإلا٣اًِـ ٖلى ُٖىت ا بالٍُغ جم ازخُاَع

ٟحن باإلصاعة 34) ٟت، مً هٟـ املجخم٘ الظي ؾخجغي ٖلُه الضعاؾت النهاثُت، والظي ًخًمً اإلاْى  ومْى
ً
ٟا ( مْى

ت مضي  ت مضي مىاؾبت ٣ٞغاث ؤصاة البدض إلاىيٕى البدض، ومٗٞغ الٗامت لجامٗت مهغاجت، وطل٪ بهضٝ مٗٞغ

ت مضي مىاؾبت اإلاىيٕى للبدض الٗلمي، مىاؾبت ل ٛتها وويىخها باليؿبت للمبدىزحن، و٦ظل٪ لخ٣ىحن ػمنها، ومٗٞغ

٤ الاجها٫ الصخصخي  وخؿاب نض١ وزباث م٣اًِـ البدض الغجبُت، و٢ض جم جىػَ٘ اؾخماعاث البدض ًٖ ٍَغ

ا مً للباخشت م٘ ؤٞغاص َظٍ الُٗىت، زم جم ججمُ٘ الاؾخماعاث ومغاظٗتها والخإ٦ض مً نال  ٜ وزلَى خُتها للخَٟغ

الخىا٢ٌ، و٢ض جم جصخُذ الاؾخماعاث وجدلُلها وجمذ الاؾخٟاصة مً اإلاالخٓاث التي ؤ٦ض ٖلى ؤَمُتها ؤٞغاص الُٗىت 

و٢ض جم جدضًض مٗامالث الهض١ والشباث ألصواث البدض. والجضًغ بالظ٦غ ؤهه جم جدضًض حجم الُٗىت النهاثُت في 

٣ت يىء هخاثج الضعاؾت الاؾخُالٖ ُت، والجضو٫ آلاحي ًىضر مٗامالث زباث م٣اًِـ الضعاؾت الاؾخُالُٖت بٍُغ

 الٟا ٦غوهبار والخجؼثت الىهُٟت:

 (2الجضو٫ ع٢م )

٣ت  ًىضر مٗامالث زباث الضعاؾت الاؾخُالُٖت بٍُغ

 الٟا ٦غوهباط والخجؼثت الىهُٟت 

 ِؼبًِ اسرجبه اٌذساعخ                 

 االعزطالػ١خ                           

 اٌّمب١٠ظ

 وشٚٔجبج آٌفب

 اٌزدضئخ إٌقف١خ

 ثؼذ اٌزقس١ر لجً اٌزقس١ر 

 0..18 187.0 0..18 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ

 18.11 ...18 187.0 االززشاق إٌفغٟ

 ...18 ..187 0..18 االمطشاثبد اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
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ى ( ًلخٔ ؤن ٣ٞغاث م٣اًِـ 2وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م ) الضعاؾت الاؾخُالُٖت جخمخ٘ بالشباث، َو

 ما ٌٗجي زباث واحؿا١ اؾخجاباث اإلابدىزحن ٖىض بظاباتهم ٖلى م٣اًِـ البدض.

 ( ئحساء الدزاطت النهائُت:9

ا بالهىعة  بٖضاص وؾُلت ظم٘ البُاهاث في ق٩لها النهاجيبٗض        هاَع وبٗض الخإ٦ض مً جمخٗها بالكغوٍ الالػمت إْل

٤ الاجها٫ الصخصخي م٘ ؤٞغاص الُٗىتالباخشت ب الصخُدت، ٢امذ ، و٢ض خىػَ٘ ؤصواث البدض )اإلا٣اًِـ( ًٖ ٍَغ

٤ الخ٨غم باإلظابت ٖلى ؤؾئلت الاؾخبُان ب٩ل نض١  ؤ٦ضث للمبدىزحن يغوعة اإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت ًٖ ٍَغ

ُت، باإلياٞت بلى جىيُذ الباخشت ألَمُت َظا البدض والهضٝ مىه. والجضًغ بالظ٦غ  ؤن الباخشت وؤزىاء ومىيٖى

ٟحن الظًً قملتهم ُٖىت البدض، خُض ؤظابىا ب٩ل  ظم٘ الاؾخماعاث الخٓذ الخماؽ والاَخمام مً ٢بل اإلاْى

ق٠ٛ ٖلى بىىص الاؾخبُان، ٦ما إلاؿذ الخٗاون الخام مً ٢بل مضعاء ؤلاصاعاث واإلا٩اجب بضازل ؤلاصاعة الٗامت 

 لجامٗت مهغاجت.

ماعاث الضعاؾت النهاثُت، ٢امذ بٟغػ ظمُ٘ الاؾخماعاث للخإ٦ض مً نالخُتها وبٗض ؤن ظمٗذ الباخشت اؾخ      

 ٜ ل للخَٟغ ضم جغ٦ها بضون ؤظابه، بٗض طل٪ جم بٖضاص صلُل جغمحز جم بمىظبه جدٍى ا مً الخىا٢ٌ، ٖو وزلَى

م بغهامج البُاهاث ال٨ُُٟت بلى ٦مُت، وبصزالها في الخاؾب آلالي وبظغاء الٗملُاث الخؿابُت ٖليها، و٢ض اؾخسض

(Spss ،ُما ًلي ٖغى لىخاثج خؿاب نض١ وزباث وؾُلت ظم٘ بُاهاث الضعاؾت النهاثُت . ٞو
ً
( لخدلُل البُاهاث ع٢مُا

 وطل٪ ٖلى الىدى آلاحي:

( خظاب صدق ملاًِع الدزاطت النهائُت:
ً
 أوال

بٗض ؤن ج٣غع جدضًض حجم الُٗىت وازخُاع ألاما٦ً التي ؾدسخب منها ُٖىت الضعاؾت النهاثُت، وبٗض ظم٘      

ٟت. والجضو٫ الخالي 150البُاهاث وبصزالها في الخاؾب آلالي، جم جُب٤ُ الاؾخبُان النهاجي ٖلى ) ٠ ومْى ( مْى

 ًىضر بخهاءاث اإلا٣اًِـ الغجبُت في َظا البدض:

 (3الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر بخهاءاث الُٗىت ٖلى اإلا٣اًِـ الغجبُت للضعاؾت الاؾخُالُٖت

 اٌّؼٍّبد

 اٌّمـــب١٠ــــــظ

 االززشاق إٌفغٟ اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ
االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 .. .. .. اٌسدُ

 ..0178.0 ..0810. 80.70.. اٌّزٛعو

 01081 81.. 81.. اٌٛع١و

 01081 181. 081. إٌّٛاي

 .10..008 ..0.8.71 ..0080.7 اٌّؼ١بسٞاالٔسشاف 

 0.18.77 8101..0 .871..0 اٌزجب٠ٓ

 ...18 -18.70 -18100 االٌزٛاء

 81.. 0781 081. اٌّذٜ

 081. 81.. 0.81 األدٔٝ

 0.781 00081 00.81 األػٍٝ

 00081. 81..07 81..0. اٌّدّٛع
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 (4الجضو٫ ع٢م )

 للضعاؾت النهاثُت ًىضر بخهاءاث الُٗىت ٖلى اإلا٣اًِـ الغجبُت

 اٌّؼٍّبد

 اٌّمـــب١٠ــــــظ

 االززشاق إٌفغٟ اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ
االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 0.1 0.1 0.1 اٌسدُ

 8.107.. 7.8.111 ...780. اٌّزٛعو

 81111.. 7081111 781111. اٌٛع١و

 811.. 70811 7811. إٌّٛاي

 ..08070 .....078 .....008 االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ

 .8.0.. ..0.80. ...00.8 اٌزجب٠ٓ

 18.00 18117 .1817 االٌزٛاء

 0811. 01.811 00811 اٌّذٜ

 811.. 07811 01811 األدٔٝ

 7.811 811..0 000811 األػٍٝ

 0811..7 811...00 811..0.0 اٌّدّٛع
 

، وطل٪ ألن 4، 3وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضولحن ع٢م )       
ً
 اٖخضالُا

ً
( ًلخٔ ؤن الٓىاَغ اإلا٣اؾت ج٩اص جخىػٕ جىػَٗا

الخىاء جىػَ٘ الٓاَغة الىاخضة اإلا٣اؾت ٖباعة ًٖ ٦ؿغ مً واخض صخُذ، ما ٌٗجي ؤن ُٖىت الضعاؾت الاؾخُالُٖت 

م٨ً مً زم ا ؾخسضام ختى ؤلاخهاء الباعمتري الزخباع الٗال٢اث بحن الٓىاَغ حٗض ممشلت ملجخمٗها بلى خٍض ٦بحٍر، ٍو

 اإلا٣اؾت.

 و٢ض خؿبذ ؤهىإ الهض١ آلاجُت إلا٣اًِـ الضعاؾت النهاثُت الغجبُت:      

 أ( خظاب صدق الاحظاق الدازلي ليل ملُاض:

٤ اعجباٍ صعظت الٗباعة الىاخضة بالضعظ      ت ال٩لُت للم٣ُاؽ ُخؿب نض١ الاحؿا١ الضازلي ل٩ل م٣ُاؽ ًٖ ٍَغ

 الىاخض، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:
 

 ( خظاب صدق الاحظاق الدازلي إلالُاض الاطؼساباث الظُىىطىماجُت.0

خؿب نض١ الاحؿا١ الضازلي إلا٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت وطل٪ بدؿاب اعجباٍ صعظت الٗباعة       

 جىضر طل٪.الىاخضة بالضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي 
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 (5الجضو٫ ع٢م )

 مٗامالث اعجباٍ نض١ الاحؿا١ الضازلي إلا٣ُاؽ 

 الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت
سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االسرجبه

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االسرجبه

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االسرجبه

0 **18..7 0. **18..0 0. **18... 

0 **18.0. 00 **18.0. .1 **18... 

. *18..0 07 **18.01 .0 **18..0 

. **180.. 0. **18.7. .0 **18.0. 

. **18..7 0. **18.0. .. **18.0. 

0 180.7 01 **18.0. .. **18... 

7 **18..1 00 **18.70 .. **18.1. 

. *18... 00 **18... .0 **1800. 

. **18... 0. **18... .7 **18.0. 

01 **1807. 0. **18... .. **18.00 

00 **18.17 0. **18.0. .. **18.0. 

00 **18... 00 **18... 

0. *18..0 07 **18... 

0. **18... 0. **18.0. 

 0.06**دالة عن مستوى   0.00* دالة عن مستوى 
       

( ًالخٔ ؤن ٧ل ٖباعة مً ٖباعاث م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 5وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )       

( باؾخصىاء ٖباعة واخضة و التي لم جغجبِ صعظتها 0.05،0.01بالضعظت ال٩لُت إلا٣ُاؾها إلاؿخىي صاللت ج٣٘ بحن )جغجبِ 

ظٍ الٗباعة هي:0.05بالضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ، خُض ٧ان مٗامل اعجباَها ؤ٢ل مً )  (، َو

ما٫ التي جًا٣ً٪؟6 ت( في ؤن ج٨غع هٟـ ألٖا بت ظامدت )٢ٍى  ( َل حكٗغ بٚغ

 ج٣اعب اليؿبخحن. ٖضم اجٟا٢هم، ؤو ٩ىن ٖضم اعجباَها عاظ٘ بلى اجٟا١ اإلابدىزحن ٖلى َظٍ ال٣ٟغة ؤوو٢ض ً     

 خظاب صدق الاحظاق الدازلي إلالُاض الاختراق الىفس ي:( 2

خؿب نض١ الاحؿا١ الضازلي إلا٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي وطل٪ بدؿاب اعجباٍ صعظت الٗباعة الىاخضة بالضعظت      

 ؽ، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.ال٩لُت للم٣ُا

 

 

 

 

 

 



92 
 

 (6الجضو٫ ع٢م )

 مٗامالث اعجباٍ نض١ الاحؿا١ الضازلي

 إلا٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي 
سلُ 

 اٌؼجبسح
 ِؼبًِ االسرجبه

سلُ 

 اٌؼجبسح
 ِؼبًِ االسرجبه

1 **29270 10 **29244 

0 **29322 11 **29252 

1 **29274 12 *29015 

2 **29216 13 **29175 

3 **29206 14 **29307 

4 **29260 15 **29241 

5 **29217 16 **29275 

6 **29313 17 **29223 

7 **29312 02 **29061 

12 **29246 01 **29320 

11 **29261 

      0.01**صالت ًٖ مؿخىي   0.05ؿخىي * صالت ًٖ م

( ًالخٔ ؤن ٧ل ٖباعة مً ٖباعاث م٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي جغجبِ بالضعظت 6وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )        

 (.0.05،0.01ال٩لُت إلا٣ُاؾها إلاؿخىي صاللت ج٣٘ بحن )
 

 خظاب صدق الاحظاق الدازلي إلالُاض الظؼىغ اإلاهىُت:( 3

ُت وطل٪ بدؿاب اعجباٍ صعظت الٗباعة الىاخضة بالضعظت خؿب نض١ الاحؿا١ الضازلي إلا٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهى     

 ال٩لُت للم٣ُاؽ، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (7الجضو٫ ع٢م )

 مٗامالث اعجباٍ نض١ الاحؿا١ الضازلي

 إلا٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت 

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االسرجبه

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االسرجبه

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االسرجبه

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االسرجبه

1 **29142 11 **29322 03 **29301 15 **29032 

0 **29311 12 **29230 04 **29153 16 **29224 

1 **29024 13 **29217 05 **29210 17 **29264 

2 **29060 14 **29217 06 **29262 22 **29221 

3 **29002 15 **29222 07 **29141 21 **29174 

4 **29372 16 **29364 12 *29165 20 **29205 

5 **29127 17 **29316 11 **29213 21 **29363 

6 **29062 02 **29262 10 *29025 22 **29275 

7 **29255 01 **29210 11 **29116 23 **29052 

12 **29166 00 **29241 12 **29226 

11 **29155 01 **29344 13 **29122 

10 **29204 02 **29241 14 **29111 

        0.01**صالت ًٖ مؿخىي   0.05* صالت ًٖ مؿخىي 



93 
 

( ًالخٔ ؤن ٧ل ٖباعة مً ٖباعاث م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت جغجبِ بالضعظت 7وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

 (.0.05،0.01ال٩لُت إلا٣ُاؾها إلاؿخىي صاللت ج٣٘ بحن )

 الثالزت:ب( خظاب الصدق الخىىٍني إلالاًِع البدث 

ت مٗامالث اعجباَاث اإلا٣اًِـ         جي إلا٣اًِـ البدض، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر مهٟٞى خؿب الهض١ الخ٩ٍى

 وؤبٗاصَا ببًٗها البٌٗ.

 (8الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر مٗامالث اعجباٍ اإلا٣اًِـ بًٗها البٌٗ 

 والايُغاباث الِؿ٩ىؾىماجُت( -الاخترا١ الىٟسخي -)الًٍٛى اإلاهىُت

 اٌّمب١٠ظ
االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

االززشاق 

 إٌفغٟ

اٌنغٛه 

 ا١ٌّٕٙخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

0  

0.1 
1800. **1807. 

 .1800 االززشاق إٌفغٟ
0  

0.1 
*18... 

 ...18* .1807** اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ
0  

0.1 

 0.01** صالت ٖىض مؿخىي    0.05ي * صالت ٖىض مؿخى 
 

( ًالخٔ ؤن َىا٥ اعجباٍ بحن م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت واإلا٣ُاسخي الاخترا١ 8وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

 ًغبِ بُنها، 0.01، 0.05الىٟسخي والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت إلاؿخىي ٣ً٘ بحن )
ً
 مكتر٧ا

ً
( ما ٌٗجي ؤن َىا٥ ٖامال

٘ م٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي َظا ما ٌٗجي ؤن مٗامالث بِىما لم ًغجبِ م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت م

 (.0.05اعجباَها ؤ٢ل مً )

 
ً
 خظاب زباث وطُلت حمع البُاهاث:( زاهُا

جبحن مً زال٫ خؿاب الهض١ ؤن اؾخبُان الضعاؾت النهاثُت ًخمخ٘ بإَم زانُت مً زهاثو وؾُلت ظم٘      

ة ظم٘ البُاهاث الهاص٢ت البض وؤن ج٩ىن زابخت، و٢ض البُاهاث الجُضة، وهي زانُت الهض١. ومً اإلاؿلم به ؤن ؤصا

٣ت الخجؼثت الىهُٟت  اؾخسضمذ مٗاصلت اعجباٍ ؤلٟا ٦غوهبار لخؿاب زباث ٧ل م٣ُاؽ، ٦ما اؾخسضمذ ٍَغ

. والجضو٫ الخالي ًىضر مٗامالث الاعجباٍ -مصدخت بمٗاصلت ؾبحرمان
ً
 بغاون لخؿاب زباث ؤي م٣ُاؽ ؤًًا

٣ت ٦غوهبار الٟا ل٩ل م  ٣ُاؽ.بٍُغ
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 (9الجضو٫ ع٢م)

٣تي ٦غوهبار الٟا   ًىضر خؿاب مٗامالث الاعجباٍ بٍُغ

 والخجؼثت الىهُٟت ل٩ل م٣ُاؽ

 س8 َ
 ِؼبِالد اٌثجبد                

 اٌّمب١٠ظ

ثطش٠مخ 

وشٚٔجبج 

 آٌفب

 ثطش٠مخ اٌزدضئخ إٌقف١خ

لجً 

 اٌزقس١ر

ثؼذ 

 اٌزقس١ر

 ..187 ..180 18.01 االمطشاثبد اٌغ١ىٛعِٛبر١خ 0

 187.7 0..18 18.10 االززشاق إٌفغٟ 0

       18.00 .1870 .18.1 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ .

 

 

 

ىما ٌٗجي زباث واحؿا١ 9وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      ( ًلخٔ ؤن ظمُ٘ م٣اًِـ البدض جخمخ٘ بالشباث. َو

 اؾخجاباث اإلابدىزحن ٖىض بظاباتهم ٖلى م٣اًِـ البدض.

 ؤلاخصائُت اإلاظخسدمت في البدث:( الىطائل 01

بُٗت الُٗىت وهٕى       جخدض الىؾاثل ؤلاخهاثُت التي حؿخسضم في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ بدض مٗحن بإَضاٝ البدض، َو

لُه ٣ٞض بىِذ وؾُلت ظم٘ البُاهاث لهظا البدض بك٩ل  ٣ت بٖضاصَا وما بلى طل٪، ٖو ٍغ وؾُلت ظم٘ البُاهاث، َو

، وفي هٟـ الى٢ذ ًجُب ٖلى ؤؾئلت البدض واؾخسضم َظا البدض الىؾاثل ٌؿمذ بخُب٤ُ وؾاثل بخهاثُت مُٗىت

 ؤلاخهاثُت الخالُت:

 أ( خظاب معامل الازجباغ:

اؾخسضم مٗامل اعجباٍ "بحرؾىن" لخؿاب نض١ وزباث وؾُلت ظم٘ بُاهاث َظا البدض، ٦ما اؾخسضم لخؿاب 

 .٢ىة الاعجباٍ بحن م٣اًِـ البدض الشالزت

 ب( ازخباز )ث(:

اؾخسضم ٢اهىن ازخباع )ث( في خالت ازخالٝ حجم الُٗيخحن لخؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث   

ً مً ؤلاظابت، مشل مخٛحر  ٤ بٌٗ مخٛحراث الخلُٟت التي لها زُاٍع اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض الغجبُت ٞو

 الجيـ. 

 (:6ج( ازخباز )وا

ت هٕى الٗال٢ت بحن 2اؾخسضم ازخباع )٧ا م٣اًِـ البدض الغجبُت وهي: م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، ( إلاٗٞغ

 وم٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي، وم٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت.

 د( معامل الخىافم ؤلاطمي:

 في خالت خؿاب الٗال٢ت بحن م٣اًِـ 
ً
ت ٢ىة الٗال٢ت ٖىضما ج٩ىن ٢ُمت ال٩اي اإلاغب٘ صالت بخهاثُا واؾخسضم إلاٗٞغ

 البدض الغجبُت.
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 والِع: -ز هسوطياٌَـ( ازخبا

٤ بٌٗ       ت صاللت الٟغو١ بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض الغجبُت الشالزت ٞو واؾخسضم إلاٗٞغ

 مخٛحراث الخلُٟت التي إلظاباتها زالزت زُاعاث ٞإ٦ثر.

 و( الاهدداز الخؼي:

ٖلى ال٣ُمت اإلاٗلىمت للمخٛحر اإلاؿخ٣ل، اؾخسضم الاهدضاع الخُي لخ٣ضًغ ٢ُمت اإلاخٛحر الخاب٘ املجهىلت بىاًء       

ً مؿخ٣لحن في خضور الايُغاباث  خُض خؿب مضي بؾهام مخٛحري الاخترا١ الىٟسخي والًٍٛى اإلاهىُت ٦مخٛحًر

 الؿ٩ُىؾىماجُت ٦مخٛحر جاب٘.

ت:  ش( اليظب اإلائٍى

ت جىػَ٘ الخهاثو       ت بظاباث اإلابدىزحن ٖلى ٣ٞغاث م٣ُاؽ الخلُٟت، إلاٗٞغ ت إلاٗٞغ اؾخسضمذ اليؿب اإلائٍى

٣ُت ًخإزغ بلى خض ٦بحر  الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت للمبدىزحن، طل٪ ألن اإلاخٛحر الخاب٘ في الضعاؾاث ألامبًر

 بسهاثو اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل.

( عسض بُاهاث زصائص ال
ً
 عُىت: زالثا

٤ اإلاىهجُت اإلاخبٗت،       بٗض الاهتهاء مً ؤلاظغاءاث ألاولُت لخىػَ٘ الاؾخبُان بهُٛخه النهاثُت، وجدضًض ٣ٞغاجه ٞو

وجدضًض مجخم٘ البدض، وجىػَ٘ الاؾخماعاث ٖلى الُٗىت املخخاعة، وبٗض الخإ٦ض مً ؾالمت ٧ل الاؾخماعاث، 

ٜ، ٢امذ الباخشت بٗغى وجدلُل ب خهاء البُاهاث التي جخٗل٤ بإَم الخهاثو اإلامحزة ألٞغاص ونالخُتها للخَٟغ

( ٖباعة حُٛي الجىاهب الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت. و٢ض ؤظاب 28مجخم٘ البدض. ٣ٞض ؤٖضث الباخشت )

ٟت مً الٗاملحن باإلصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجت ٖلى بىىص الاؾخبُان الظي جم اؾخسضامه 150)  ومْى
ً
ٟا ( مْى

ٟحن في َظا البدض ًدؿمىن بالخهاثو الخالُت:لجم٘ بُا  هاث َظا البدض، و٢ض اجطر ؤن اإلاْى

 ( مخؼحر العمس:0

٤ َظا اإلاخٛحر. م، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو ت ؤٖماَع  ؾئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

 (10الجضو٫ ع٢م   )

٤ مخٛحر الٗمغ  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو
 

 اٌفئبد اٌؼّش٠خ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

0.-07 0. 0.8.% 07 .18.% 0.8.% 

0.-.0 .. .08.% 0. .087% ..8.% 

..-.7 0. 0.8.% 00 008.% 0.% 

..-.. 0. 0.87% 1. 78.% 008.% 

 %00 %.78  .1 %0.87 .0 عٕخ فؤوثش ..

 0.1 %011 .. %011 .. اٌّدّٛع
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( ؾىت، وؤن 27-23%( مً اإلابدىزحن جتراوح بحن )23.3( ًلخٔ ؤن ؤٖماع )10وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

( ؾىت، وؤن ؤٖماع 37-33%( منهم جتراوح بحن )18( ؾىت، وؤن ؤٖماع )32-28%( منهم جتراوح بحن )35.3ؤٖماع )

لخٔ ؤن وؿبت  43%( منهم هي 12اع )( ؾىت، في خحن جبحن ؤن ؤٖم43-38%( منهم جتراوح بحن )11.3) ؾىت ٞإ٦ثر، ٍو

ت الهٛحرة مً ههِب ؤلاهار.  الٟئاث الٗمٍغ

 ( مخؼحر اإلاظخىي الخعلُمي:6

٤ َظا اإلاخٛحر.       اتهم الخٗلُمُت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو ت مؿخًى  ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

 (11الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي   جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %.08 %.08 10 %080 10 اػذادٞ

 %00 %0087 17 %0080 00 ثبٔٛٞ

 %0.87 %.008  .. %.008 .0 خبِؼٟ

 %00 %.0.8 .1 %.008 00 فٛق اٌدبِؼٟ

 %0 %80. .1 %80. .1 رؼ١ٍُ آخش

       0.1 %011 .. %011 .. اٌّدّٛع

، وؤن )1.3( ًالخٔ ؤن )11وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )          
ً
 بٖضاصًا

ً
%( 12%( مً اإلابدىزحن حٗلمىا حٗلُما

، وؤن )
ً
ا  زاهٍى

ً
، في خحن بحن )64.7منهم حٗلمىا حٗلُما

ً
 ظامُٗا

ً
 16%( منهم حٗلمىا حٗلُما

ً
%( منهم ؤجهم حٗلمىا حٗلُما

 6ٞى١ الجامعي، وبحن 
ً
لخٔ مً بُاهاث الجضو٫ الؿاب٤ ؤن ما ٣ًغب مً زلثي  % منهم ؤجهم حٗلمىا حٗلُما آزغ. ٍو

، ما ٌٗجي اعجٟإ مؿخىي حٗلُم اإلابدىزحن في َظا البدض.
ً
 ظامُٗا

ً
 اإلابدىزحن حٗلمىا حٗلُما

 

 ( مخؼحر الخالت الاحخماعُت:3

ت الخالت الاظخماُٖت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم         ٤ َظا اإلاخٛحر. ؾُئل اإلابدىزحن بهضٝ مٗٞغ  ٞو

 (12الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر الخالت الاظخماُٖت  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

اٌسبٌخ 

 االخزّبػ١خ

اٌّدّٛع  اإلٔبس اٌزوٛس

 % ن % ن %

 %87.. %.008 00 %.78. .. ِزضٚج

 %.8.. %7.80 .. %080. 1. أػضة

        0.1 %011 .. %011 .. اٌّدّٛع

%( منهم ٖؼاب، 55.3%( مً اإلابدىزحن متزوظىن، وؤن )44.7( ًلخٔ ؤن )12وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

لخٔ ؤن وؿبت ٚحر اإلاتزوظحن ؤٖلى مً وؿبت اإلاتزوظحن وؤن وؿبت اإلاتزوظحن مً ال ظ٧ىع ؤٖلى ب٨شحر مً وؿبت ٍو

 ؤلاهار.
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 ( مخؼحر عدد طاعاث العمل:4

ت ٖضص ؾاٖاث الٗمل الُىمُت، وبُاهاث الجضو٫ آلا ؾُئل اإلابدىزىن         ٤ َظا بهضٝ مٗٞغ حي جىضر جىػَٗهم ٞو

 .اإلاخٛحر

 (13الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر ٖضص ؾاٖاث الٗمل الُىمُت  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

ػذد عبػبد اٌؼًّ 

 ا١ٌِٟٛ

 اإلٔبس اٌزوٛس
 اٌّدّٛع %

 % ن % ن

 %087 % .08 10 % 80. .1 أسثغ عبػبد فّب ألً

 %87. % .018 10 % 080 10 خّظ عبػبد

 %.. % 80.. .0 % .0.8 07 عذ عبػبد

 %087. % 087. .0 % .8.. 7. عجغ عبػبد

 %.0.8 % .78 .1 % 01 .0 ثّبٟٔ عبػبد

 %087 % 80. 10 % 080  10 رغغ عبػبد

 %. 8%1 1 % .08 10 ػؾشح عبػبد فؤوثش

         0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( مً اإلابدىزحن ٌٗملىن في الُىم إلاضة ال جخجاوػ ألاعب٘ 2.7( ًالخٔ ؤن )13وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

، وؤن )4.7ؾاٖاث، في خحن بحن )
ً
 إلاضة ؾذ 34%( منهم ؤجهم ٌٗملىن لخمـ ؾاٖاث ًىمُا

ً
%( منهم ٌٗملىن ًىمُا

الخٔ ؤن )  %( منهم 36.7ٌؾاٖاث، ٍو
ً
 إلاضة 15.3وبحن)إلاضة ؾب٘ ؾاٖاث،  ٗملىن ًىمُا

ً
%( منهم ؤجهم ٌٗملىن ًىمُا

، وؤوضر )2.7زماوي ؾاٖاث، وبحن )
ً
 ٖكغ 4%( منهم ؤجهم ٌٗملىن حؿ٘ ؾاٖاث ًىمُا

ً
%( منهم ؤجهم ٌٗملىن ًىمُا

لخٔ مً بُاهاث الجضو٫ الؿاب٤ ؤن ؤ٦ثر اإلابدىز .ؾاٖاث ٞإ٦ثر. ٍو
ً
 ىن ٌٗملىن ؾب٘ ؾاٖاث ًىمُا

 طىىاث الخبرة:( مخؼحر عدد 5

٤ َظا اإلاخٛحر.        ت ٖضص ؾىىاث الخبرة، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو  ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

 (14الجضو٫ ع٢م   )

٤ مخٛحر ٖضص ؾىىاث الخبرة جىػَ٘ اإلابدى   زحن ٞو

 ػذد عٕٛاد اٌخجشح
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %0087 % 0.80 .0 % 0080 00 عٕخ

 %087 % 80. 10 % .8. .1 عٕز١ٓ

 %.8. % 80. .1 % .8. .1 ثالس عٕٛاد

 %.8. % 0087 17 % .78 17 أسثغ عٕٛاد

 %.78 % .018 10 %.8. .1 خّظ عٕٛاد

 %.8. % .8. .1 % .8.  .1 عذ عٕٛاد

 %. % .08 10 % .8. .1 عجغ عٕٛاد

 %. % .8. .1 % .8. .1 ثّبٟٔ عٕٛاد

 %87. % 80. 10 % .8. .1 رغغ عٕٛاد

 %. % .018 10 % .08 10 ػؾشح عٕٛاد

 %0187 % 0087 17 % .0.8 .0 ازذٜ ػؾش عٕخ

 0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع
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%( مً اإلابدىزحن ال جخجاوػ ؾىىاث الخبرة لضحهم ؾىت، 16.7( ًلخٔ ؤن )14وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

%( منهم جتراوح ؾىىاث زبرتهم ما بحن 9.3%( منهم جهل ٖضص ؾىىاث زبرتهم في الٗمل بلى الؿيخحن، وؤن )6.7وؤن )

%( جمخض 5.3هم في الٗمل بلى الخمـ ؾىىاث، وؤن )%( منهم جهل ؾىىاث زبرت7.3زالر بلى ؤعب٘ ؾىىاث، وؤن )

%( منهم جؼصاص ؾىىاث زبرتهم 8%( جهل ؾىىاث زبرتهم بلى الؿب٘ ؾىىاث، وؤن )4لضحهم بلى ؾذ ؾىىاث، وؤن )

لخٔ ؤن 4.7في الٗمل لخهل بلى زماوي ؾىىاث، وؤن ) %( منهم جهل ؾىىاث زبرتهم في الٗمل بلى حؿ٘ ؾىىاث، ٍو

%( منهم ؤن زبرتهم بالٗمل بلٛذ ؤخض 20.7جهل ٖضص ؾىىاث زبرتهم بلى ٖكغ ؾىىاث، وبحن )%( مً اإلابدىزحن 8)

لخٔ ؤن وؿبت ٖضص ؾىىاث زبرة ا  لظ٧ىع ؤٖلى مً وؿبت زبرة ؤلاهار.ٖكغة ؾىت. ٍو

 ( مخؼحر الدزحت الىظُفُت:6

        ٤ ُُٟت التي ونلىا بليها، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو ت صعظتهم الْى ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

 َظا اإلاخٛحر.
 

 

 (15الجضو٫ ع٢م   )   

ُٟت ٤ مخٛحر الضعظت الْى  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو
 

 اٌذسخخ اٌٛظ١ف١خ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %87. %.78 .1 %80. .1 اٌخبِغخ فّب ألً

 %087 %80. .1 %.8. .1 اٌغبدعخ

 8%7 %.08 10 8%1 1 اٌغبثؼخ

 %.08. %80.. 07 %.08. .. اٌثبِٕخ

 %.0.8 %.078 .0 %.18. .0 اٌزبعؼخ

 %087 %.08 10 %.8. .1 اٌؼبؽشح

 %0 8%1 1 %.8. .1 اٌسبد٠خ ػؾش

 %87. %80. 10 %.8. .1 اٌثب١ٔخ ػؾش

        0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

ُُٟت بلى الخامؿت ٞما 4.7( ًلخٔ ؤن )15وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )       %( مً اإلابدىزحن جهل صعظتهم الْى

ُُٟت الؿاصؾت، في خحن بحن )6.7ؤ٢ل، ؤما ) ُُٟت الؿابٗت، وبحن 7%( منهم ٞضعظتهم الْى .%( منهم ؤن صعظتهم الْى

ُُٟت الشامىت، وؤٞاص )41.3) ُُٟت هي الخاؾٗت، وبحن )29.3%( منهم ؤن صعظتهم الْى %( 6.7%( منهم ؤن صعظتهم الْى

ُُٟت هي الٗاقغة، وبحن ) ُُٟت هي الخاصًت ٖكغ، وبحن )6منهم ؤن صعظتهم الْى %( منهم 4.7%( منهم ؤن صعظتهم الْى

لخٔ مً بُاهاث الجضو٫ الؿاب٤ ؤن وؿبت الظ٧ىع الظًً صعظاتهم  ُُٟت هي الشاهُت ٖكغ. ٍو ؤن صعظتهم الْى

ُ  ُٟت الخاؾٗت ٞإ٦ثر ؤٖلى مً وؿبت ؤلاهار.الْى
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 ( مخؼحر ػبُعت اإلاهىت مً خُث الصعىبت والظهىلت:7

ت َبُٗت اإلاهىت التي ًماعؾىجها مً خُض صعظت الهٗىبت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي        ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  جىضر جىػَٗهم ٞو
 

 (16الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر َبُٗت اإلاهىت التي ٌكٛلهاجىػَ٘   اإلابدىزحن ٞو
 

 هج١ؼخ إٌّٙخ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %00 %.078 .0 %.0.8 .0 عٍٙخ

 %0187 %0.80 .. %.8.. .. ِزٛعطخ اٌقؼٛثخ

 %.078 %80. 10 %.0.8 .0 فؼجخ

        0.1 %011 .. %011 .. اٌّدّٛع
 

%( مً اإلابدىزحن ًغون ؤن اإلاهىت التي ًماعؾىجها ؤو 22( ًالخٔ ؤن )16الجضو٫ ع٢م )وبالىٓغ بلى بُاهاث       

%( منهم ؤن مهىتهم 17.3%( منهم ؤن مهىتهم مخىؾُت الهٗىبت، وبحن )٣ً60.7ىمىن بها ؾهلت، في خحن بحن )

لخٔ مً بُاهاث َظا الجضو٫ ؤن ؤ٦ثر اإلابدىزحن ٌٗخبرون مهىتهم مخىؾُت الهٗىبت. ٦م ا ًلخٔ ؤن نٗبت، ٍو

ٟحن صازل  وؿبت الظ٧ىع الظًً ٢الىا بن مهىتهم نٗبت ؤٖلى مً وؿبت ؤلاهار، وحٗؼي الباخشت َظا بلى قٛل اإلاْى

 بصاعة الجامٗت جدخاط بلى ظهض ؤ٦ثر مً ؤلاهار.
 

 ( مخؼحر هىع اإلاىصب أو اإلاسهص الري ٌؼؼله اإلابدىر:8

ت هٕى اإلاىهب ؤو اإلاغ         ٦ؼ الظي ٌكٛلىهه، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  ٞو
 

 (17الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر هٕى اإلاىهب ؤو اإلاغ٦ؼ  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 الظي ٌكٛله اإلابدىر 
 ٔٛع إٌّقت

 اإلٔبس اٌزوٛس
 اٌّدّٛع %

 % ن % ن

 %087 8%1 1 %80. .1 ِذ٠ش اداسح

 %. 8%1 1 %.08 10 سئ١ظ لغُ

 %0.87 %.78 .1 %.0.8 .0 ِذ٠ش ِىزت

 %70 %.8.. 7. %0.80 00 ِٛظف

 %087 %.78 .1 %.08 10 ِٕقت أخش

 0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( منهم ٌكٛل 4%( مً اإلابدىزحن مضعاء بصاعة، وؤن )2.7( ًالخٔ ؤن )17وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )       

ُٟت عثِـ ٢ؿم، وؤن ) ٟىن، وؤن )72%( منهم مضعاء م٩اجب، وؤن )14.7ْو %( ٌكٛلىن مىانب 6.7%( منهم مْى
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خطر مً طل٪ ؤن ؤ٦ثر ؤٞغص ُٖىت َظا البد ٠ ؤزغي ٚحر التي  ط٦غث، ٍو ض )اإلابدىزحن( ممً ٌكٛل مىهب مْى

 باإلصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجت.

 ( مخؼحر كُمت اإلاسجب الؼهسي ليل مبدىر:9

       ٤ ت ٢ُمت اإلاغجب الكهغي ل٩ل واخض منهم، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

 َظا اإلاخٛحر.

 (18الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر اإلاغجب الكهغي  جىػَ٘ اإلابدىزحن  ٞو

 اٌّشرت اٌؾٙشٞ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %0.87 %80.. 00 %.008 00 د٠ٕبس 1-011

 %.. %80.. 07 %.08. .. د٠ٕبس 010-711

 %00 %.78 .1 %0.87 .0 د٠ٕبس 11.-710

 %.8. %.8. .1 %0080 00 د٠ٕبس 111.-10.

 0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

( صًىاع 600%( مً اإلابدىزحن ٣ًىلىن بجهم ًخ٣ايىن )24.7( ًلخٔ ؤن )18وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )       

 ٞما ؤ٢ل، في خحن بحن )
ً
ا %( منهم ؤن 12( صًىاع، وبحن )700-601%( منهم ؤن مغجبهم الكهغي ًتراوح ما بحن )54قهٍغ

، وبحن )( صًىاع قهٍغ800-701مغجبهم الكهغي ًتراوح ما بحن )
ً
( صًىاع 801%( منهم ؤن مغجبهم الكهغي ًبلٜ )9.3ا

ظا هدُجت الزخالٝ هٕى  لخٔ ؤن وؿبت الظ٧ىع التي جخ٣اضخى مغجباث مغجٟٗت ؤٖلى مً وؿبت ؤلاهار، َو ٞإ٦ثر. ٍو

 اإلاىهب التي ٌكٛلىهه خُض ؤ٦ثر مضعاء ؤلاصاعاث واإلا٩اجب عئؾاء الا٢ؿام مً الظ٧ىع.
 

 مع الجمهىز )اإلاساحعىن(:( مخؼحر ػبُعت الخعامل 01

٤ َظا        ت َبُٗت حٗاملهم م٘ الجمهىع، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

 اإلاخٛحر.

 (19الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر الخٗامل م٘ الجمهىع   جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

اٌزؼبًِ ِغ 

 اٌدّٙٛس

 اإلٔبس اٌزوٛس
 اٌّدّٛع %

 % ن % ن

 %.. %7.80 .. %.78. .. ِجبؽش

 %00 %.008 00 %0080 00 غ١ش ِجبؽش

 0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع
 

 

%( اإلابدىزحن ًخٗاملىن م٘ الجمهىع بك٩ل مباقغ، في خحن 84( ًالخٔ ؤن )19وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

 %( منهم ؤجهم ال ًخٗاملىن مباقغة م٘ الجمهىع.16بحن )
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 مخؼحر مدي زطا اإلابدىزحن عً عملهم:( 00

٤ َظا         ت مضي عياَم ًٖ ٖملهم، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

 اإلاخٛحر.

 (20الجضو٫ ع٢م )   

٤ مخٛحر الغيا ًٖ الٗمل  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 اٌشمب ػٓ اٌؼًّ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %.8.. %087. .0 %.08. .. ساك

 %87.. %80.. 0. %080. 1. ساك اٌٝ زذ ِب

 %01 %80. .1 %.018 01 غ١ش ساك

        0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( مً اإلابدىزحن عايىن ًٖ الٗمل الظي ٣ًىمىن به، 35.3( ًالخٔ ؤن )20وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

%( منهم ؤجهم ٚحر عايحن ًٖ 10خض ما ًٖ ٖملهم الظي ٣ًىمىن به، في خحن بحن ) %( منهم عايىن بلى54.7وؤن )

 الٗمل الظي ٣ًىمىن به.

 ( مخؼحر الخصٌى على التركُاث:06

ت ما بطا ٧اهىا ًدهلىن ٖلى جغ٢ُاتهم بك٩ل مىخٓم ؤم ال، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي         ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛ  حر.جىضر جىػَٗهم ٞو

 (21الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر الخهى٫ ٖلى التر٢ُاث  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

اٌسقٛي ػٍٝ 

 رشل١بد

 اإلٔبس اٌزوٛس
 اٌّدّٛع %

 % ن % ن

 %.. %1. 00 %.0.8 .0 ٔؼُ

 %0. %01 .. %080. 1. ال

      0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( مً اإلابدىزحن ٣ًىلىن بجهم ًدهلىن ٖلى جغ٢ُاتهم 58( ًلخٔ ؤن )21وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )       

لخٔ ؤن وؿبت الظ٧ىع التي ٢الذ بجها جدهل ٖلى جغ٢ُاتها بك٩ل مىخٓم جٟى١ وؿبت ؤلاهار.  بك٩ل مىخٓم. ٍو

 ( مخؼحر الخصٌى على الخىافص الدشجُعُت:03

ت ما بطا ٧اهىا ًدهلىن ٖلى خىاٞؼ حصجُُٗت م٣ابل بزالنهم في الٗمل، وبُاهاث ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ       مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو
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 (22الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر الخهى٫ ٖلى الخىاٞؼ الدصجُُٗت  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

ٚخٛد زٛافض 

 رؾد١ؼ١خ

 اإلٔبس اٌزوٛس
 اٌّدّٛع %

 % ن % ن

 %0. %0.80 .0 %80.. 0. ٔؼُ

 %.0 %.708 0. %.08. .. ال

       0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( مً اإلابدىزحن ًدهلىن ٖلى خىاٞؼ حصجُُٗت م٣ابل 36( ًلخٔ ؤن )22وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

م٣ابل بزالنهم في الٗمل.  %( منهم ؤجهم ال ًدهلىن ٖلى خىاٞؼ حصجُُٗت64بزالنهم في الٗمل، في خحن بحن )

لخٔ ؤن وؿبت ؤلاهار التي ال جخدهل ٖلى خىاٞؼ حصجُُٗت م٣ابل ؤلازالم ؤٖلى مً وؿبت الظ٧ىع.  ٍو

 ( مخؼحر حجم مخؼلباث العمل:04

ت ما بطا ٧اهذ مخُلباث ٖملهم ٦شحرة ؤم ال، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم         ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا   اإلاخٛحر.ٞو

 (23الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر حجم مخُلباث الٗمل  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو
 ِزطٍجبد اٌؼًّ

 اإلٔبس اٌزوٛس
 اٌّدّٛع %

 % ن % ن

 %.0 %01 00 %.008 .0 وث١شح

 %087. %.08. 0. %.18. .. ِزٛعطخ

 %.0.8 %0.80 .0 %0.80 00 ػبد٠خ 

        0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( مً اإلابدىزحن ًغون ؤن مخُلباث ٖملهم ٦شحرة، بِىما بحن 24( ًلخٔ ؤن )23وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

 %( منهم ؤن مخُلباث ٖملهم ٖاصًت.23.3%( منهم ؤن مخُلباث ٖملهم مخىؾُت، وبحن )52.7)

 ( مخؼحر مظاواة اإلاسجب للُمت العمل:05

ت         ما بطا ٧ان اإلاغجب ٌؿاوي ٢ُمت الٗمل الظي جاصًه، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  جىػَٗهم ٞو

 (24الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر مؿاواة اإلاغجب ل٣ُمت الٗمل  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

ِغبٚاح اٌّشرت ٌم١ّخ 

 اٌؼًّ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %0187 %0087 17 %.8. .1 ٔؼُ

 %1. %1. 00 %1. .. اٌٝ زذاً ِب

 %.8.. %.78. 00 %.18. .. ال

 0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع
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%( مً اإلابدىزحن ٌٗخ٣ضون ؤن مغجبهم ٌؿاوي ٢ُمت الٗمل 10.7( ًالخٔ ؤن )24وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )  

%( منهم ؤجهم ٌٗخ٣ضون ؤن مغجبهم مؿاو ل٣ُمت الٗمل الظي ًاصوهه بلى خض ما، وبحن 40الظي ًاصوهه، بِىما بحن )

 هه.%( منهم ؤن مغجبهم ال ٌؿاوي ٢ُمت الٗمل الظي ًاصو 49.3)

 ( مخؼحر حؼُحر ميان العمل الخالي ئلى عمل زاوي أفظل مىه:06

ت ما بطا ٧اهىا ٨ًٟغون في حُٛحر م٩ان ٖملهم الخالي لى جدهلىا ٖلى ٖمل آزغ        ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  ؤًٞل مىه، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو
 

 (25الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر حُٛحر م٩ان الٗمل الخاليجىػَ٘ اإلابد  ىزحن ٞو

اٌزفى١ش فٟ رغ١١ش 

 اٌؼًّ اٌسبٌٟ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %.7.8 %.078 7. %1. 70 ٔؼُ

 %0.87 %087. .0 %01 .0 ال

 0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع
      

%( مً اإلابدىزحن ٨ًٟغون في حُٛحر م٩ان ٖملهم الخالي لى 75.3( ًلخٔ ؤن )25وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

%( منهم ؤجهم ال ٨ًٟغون في حُٛحر م٩ان ٖملهم ختى لى جدهلىا 24.7جدهلىا ٖلى ٖمل آزغ ؤًٞل، بِىما بحن )

لخٔ ؤن وؿبت الظ٧ىع ال ظًً ٨ًٟغون في حُٛحر ٖملهم لى جدهلىا ٖلى ٖلى ٖمل ؤزغ ؤًٞل مً ٖملهم الخالي. ٍو

 ٖمل ؤًٞل ؤٖلى مً وؿبت ؤلاهار.

 ( مخؼحر العالكاث الاحخماعُت زازج هؼاق العمل:07

ت حجم ٖال٢اتهم الاظخماُٖت زاعط هُا١ الٗمل، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر  ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  جىػَٗهم ٞو

 (26الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر حجم الٗال٢اث الاظخماُٖت   جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 زاعط هُا١ الٗمل

اٌؼاللبد االخزّبػ١خ خبسج 

 ٔطبق اٌؼًّ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %0.87 %0.80 .0 %.0.8 .0 ِسذٚدح

 %87.. %.0.8 0. %.8.. 0. ِزٛعطخ

 %0087 %.018 0 %.8.. .. ٚاعؼخ

        0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( مً اإلابدىزحن ٣ًىلىن بن ٖال٢اتهم الاظخماُٖت 18.7( ًالخٔ ؤن )26وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

%( منهم ؤن ٖال٢اتهم الاظخماُٖت مخىؾُت زاعط هُا١ الٗمل، في خحن 54.7مدضوصة زاعط هُا١ الٗمل، وبحن )
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لخٔ مً بُاهاث الجضو٫ الؿاب٤ ؤن  %( منهم ؤن ٖال٢اتهم الاظخماُٖت واؾٗت26.7بحن ) زاعط هُا١ الٗمل. ٍو

 وؿبت الظ٧ىع التي ٢الذ بن ٖال٢اتها زاعط هُا١ الٗمل واؾٗت ؤٖلى مً وؿبت ؤلاهار.

 ( مخؼحر اللُام بجصء مً العمل بالبِذ:08

 مً ٖملهم بالبِذ، وبُاهاث      
ً
ت ما بطا ٧اهىا ٣ًىمىن بخإصًت ظؼءا الجضو٫ آلاحي  ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  جىضر جىػَٗهم ٞو
 

 (27الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر ال٣ُام بجؼء مً الٗمل بالبِذ  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

أداء خضء ِٓ اٌؼًّ 

 ثبٌج١ذ
اٌّدّٛع  اإلٔبس اٌزوٛس

 % ن % ن %

 %187. %.08. .0 %1. .. ألَٛ ثٗ

 %.8.. %80.. 0. %01 7. ال ألَٛ ثٗ 

         0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

 مً ٖملهم في البِذ، 40.7( ًالخٔ ؤن )27وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
%( مً اإلابدىزحن ًاصون ظؼءا

 لهظٍ الىخاثج ًخطر ؤن وؿبت َاثلت مً 59.3في خحن بحن )
ً
 مً ٖملهم بالبِذ. وو٣ٞا

ً
%( منهم ؤجهم ال ًاصون ظؼءا

ٟحن الظًً ٣ًىم بجؼء مً الٗمل صازل البِذ لًِٛ الٗمل ًخم ال٣ُام بها  صازل البِذ ما ٌٗجي جى٢٘ حٗغى اإلاْى

 هٟسخي ٦بحر.

 ( مخؼحر العالكت بالصمالء في العمل:09

٤ َظا        ت هٕى ٖال٢اتهم بؼمالئهم في الٗمل، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

 اإلاخٛحر.
 

 (28)   الجضو٫ ع٢م   

 ٠ ٤ مخٛحر ٖال٢ت اإلاْى  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 بؼمالثه في الٗمل
ٔٛع اٌؼاللخ ثبٌضِالء 

 فٟ اٌؼًّ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %.8.. %.7.8 0. %.8.. .. خ١ذح

 %00 %.0.8 .0 %.018 01 ػبد٠خ

 8%7 8%1 1 %080 10 ١ٌغذ ػٍٝ ِب ٠شاَ

 0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع
       

%( مً اإلابدىزحن ٣ًىلىن بن ٖال٢تهم ظُضة بؼمالئهم في 83.3( ًلخٔ ؤن )28وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

.%(. منهم ؤن ٖال٢اتهم بؼمالئهم في 7%( منهم ؤن ٖال٢اتهم بؼمالئهم في الٗمل ٖاصًت، في خحن بحن )16الٗمل، وبحن )

 الٗمل لِؿذ ٖلى ما ًغام.
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 جلدًس الصخت الجظمُت:( مخؼحر 61

٤ َظا         م لصختهم الجؿمُت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو ت ج٣ضًَغ ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

 اإلاخٛحر.
 

  (29الجضو٫ ع٢م   )    

٤ مخٛحر ج٣ضًغ الصخت الجؿمُت  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 فسزه اٌدغ١ّخ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %0. %0.80 .. %.8.. .. خ١ذح

 %0.87 %.0.8 .0 %.8. .1 ِزٛعطخ

 %.8. %.8. .1 %080 10 ١ٌغذ ػٍٝ ِب ٠شاَ

 0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع
     

%( مً اإلابدىزحن ٣ًىلىن بن صختهم الجؿمُت ظُضة، 82( ًالخٔ ؤن )29وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

%( منهم ؤن صختهم الجؿمُت لِؿذ ٖلى ما ًغام. 3.3%( منهم ؤن صختهم الجؿمُت مخىؾُت، وبحن )14.7وبحن )

لخٔ ؤن وؿبت الظ٧ىع التي ٢الذ بن صختها الجؿمُت ظُضة ؤٖلى مً وؿبت ؤلا   هار.ٍو
 

 ( مخؼحر عدد أفساد ألاطسة:60

٤ َظا اإلاخٛحر.       م، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو ت ٖضص ؤٞغاص ؤؾَغ  ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

 (30الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر ٖضص ؤٞغاص ألاؾغة  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

ػذد أفشاد 

 األعشح

 اإلٔبس اٌزوٛس
 اٌّدّٛع %

 % ن % ن

 %0087 %.008 .1 %.018 01 اثٕبْ

 %.008 %.018 10 %0080 00 ثالثخ

 %.0.8 %80. .1 %0.80 .0 أسثؼخ

 %087 %80. 10 %.8. .1 خّغخ

 %. %.8. .1 %.8. .1 عزخ

 %00 %.018 10 %0080 00 عجؼخ

 %0187 %.008 .1 %.78 17 ثّب١ٔخ

 %.78 %.78 .1 %.78 17 رغؼخ

 %. %.78 .1 %.8. .1 ػؾشح

 %. %0087 17 %.8. .1 أزذٜ ػؾش 

      0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( مً اإلابدىزحن ازىان، وؤن ٖضص 12.7( ًالخٔ ؤن ٖضص ؤٞغاص ؤؾغ)30وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

%( منهم 6.7%( منهم ؤعبٗت، وؤن ٖضص ؤٞغاص ؤؾغ )15.3%( منهم زالزت، وؤن ٖضص ؤٞغاص ؤؾغ )11.3ؤٞغاص ؤؾغ )

%( منهم 10.7وؤن ٖضص ؤٞغاص ؤؾغ )%( منهم ؾبٗت، 12%( ؾخت، وؤن ٖضص ؤٞغاص )8زمؿت، وؤن ٖضص ؤٞغاص ؤؾغ )
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%( منهم ٖكغة، وؤن ٖضص ؤٞغاص ؤؾغ 8%( منهم حؿٗت، وؤن ٖضص ؤٞغاص ؤؾغ )7.3زماهُت، وؤن ٖضص ؤٞغاص ؤؾغ )

(8.
ً
 %( منهم ؤخض ٖكغة ٞغصا

ت:66  ( مخؼحر ؤلاحاشة الظىٍى

ت في خُنها، وبُا      ت مضي جدهلهم ٖلى ؤلاظاػة الؿىٍى هاث الجضو٫ آلاحي جىضر ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  جىػَٗهم ٞو
 

 (31الجضو٫ ع٢م   )   

ت ٤ مخٛحر خهىلهم ٖلى ؤلاظاػة الؿىٍى  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

اٌسقٛي ػٍٝ اإلخبصح 

 اٌغ٠ٕٛخ

 اإلٔبس اٌزوٛس
 اٌّدّٛع %

 % ن % ن

 %7187 %0.80 .. %7080 .0 ٔؼُ

 %.0.8 %.18. 07 %.0.8 07 ال

       0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( مً اإلابدىزحن ٣ًىلىن بجهم ًدهلىن ٖلى بظاػاتهم 70.7( ًالخٔ ؤن )31وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

ت في خُنها، بِىما بحن ) ت في خُنها.29.3الؿىٍى  %( منهم ؤن ال ًدهلىن ٖلى بظاػتهم الؿىٍى
 

 ؤلاطافي:( مخؼحر الخصٌى على ميافأة مالُت ملابل العمل 63

ت ما بطا ٧اهىا ًدهلىن ٖلى م٩اٞإة مالُت م٣ابل ٖملهم ؤلايافي، وبُاهاث الجضو٫        ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو
 

 

 (32الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر الخهى٫ ٖلى م٩اٞإة اإلاالُت م٣ابل الٗمل ؤلايافي  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

ِىبفؤح اٌسقٛي ػٍٝ 

ِب١ٌخ ِمبثً اٌؼًّ 

 اإلمبفٟ

 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %.0.8 %01 .. %7.87 70 ٔؼُ

 %187. %1. 00 %.0.8 .0 ال

        0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

م٣ابل %( مً اإلابدىزحن ًدهلىن ٖلى م٩اٞإة مالُت 69.3( ًلخٔ ؤن )32وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

لخٔ ؤن 30.7الٗمل ؤلايافي، بِىما بحن ) %( منهم ؤجهم ال ًدهلىن ٖلى م٩اٞإة مالُت م٣ابل ٖملهم ؤلايافي. ٍو

 وؿبت الظ٧ىع التي ٢الذ بجها جدهل ٖلى اإلا٩اٞإة ؤٖلى مً وؿبت ؤلاهار.

 ( مخؼحر الخظاًم مً ػلباث اإلاساحعحن )الجمهىز(:64

ت ما م       ضي جًا٣ًهم مً َلب بٌٗ اإلاغاظٗحن ج٣ضًم زضماث لهم مسالٟت للىاثذ ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  ؤلاصاعة الٗامت للجامٗت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر جىػَٗهم ٞو
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 (33الجضو٫ ع٢م )   

٤ مخٛحر الخًا٤ً مً َلباث اإلاغاظٗحن  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو
اٌزنب٠ك ِٓ 

 هٍجبد اٌّشاخؼ١ٓ

 اإلٔبس اٌزوٛس
 اٌّدّٛع %

 % ن % ن

 %.7.8 %7.80 .. %1. 70 ٔؼُ

 %0187 %.008 00 %01 .0 ال

       0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( ٣ًىلىن ؤجهم ًخًا٣ًىن مً مُالبت الجمهىع لهم 79.3( ًلخٔ ؤن )33وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

ظا ًض٫ ٖلى 20.7بخ٣ضًم زضماث مسالٟت للىاثذ ؤلاصاعة، في خحن بحن ) %( منهم ؤجهم ال ًخًا٣ًىن مً طل٪، َو

 جمخ٘ اإلابدىزحن بضعظت ٖالُت مً الازال١ الضًيُت. 

 لجمهىز )اإلاساحعحن( الري ًخعامل معه اإلاىظف:( مخؼحر حجم ا65

٠ في الٗاصة، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي         ت حجم الجمهىع الظي ًخٗامل مٗه اإلاْى ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  جىضر جىػَٗهم ٞو
 

 (34الجضو٫ ع٢م   )   

٠ ٤ مخٛحر حجم الجمهىع الظي ًخٗامل مٗه اإلاْى  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 زدُ اٌدّٙٛس
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %.08. %087. .0 %.18. .0 فغ١ش

 %.. %80.. 0. %.78. .. وج١ش

 %0187 %80. .1 %0080 00 وج١ش خذاً 

      0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( مً اإلابدىزحن ًخٗاملىن في الٗاصة م٘ حجم نٛحر مً 31.3( ًالخٔ ؤن )34وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

%( منهم ؤجهم ًخٗاملىن م٘ 10.7%( منهم ؤجهم ًخٗاملىن في الٗاصة م٘ ظمهىع ٦بحر، وبحن )58الجمهىع، وبحن )

.
ً
 ظمهىع ٦بحر ظضا

 زىاء الدوام السطمي:( مخؼحر جلدًس فتراث أهثر مؼالب العمل أ66

ت ؤ٦ثر ٞتراث مُالب الٗمل ؤزىاء الضوام الغؾمي، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر        ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  جىػَٗهم ٞو

 (35الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر ؤ٦ثر ٞتراث مُالب الٗمل  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

أوثش ِطبٌت اٌؼًّ 

 رىْٛ

 اإلٔبس اٌزوٛس
 اٌّدّٛع %

 % ن % ن

 %87.. %.78. 00 %.8.. 7. فٟ اٌقجبذ

 %0087 %0.80 01 %.0.8 .0 ٚلذ اٌظٙش

 %0.87 %.8.. .0 %.0.8 .0 هٛاي ا١ٌَٛ

 0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع



018 
 

%( مً اإلابدىزحن ٣ًىلىن بن ؤ٦ثر مُالب الٗمل ج٩ىن في 48.7( ًالخٔ ؤن )35وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

%( منهم ؤن 28.7%( منهم ؤن ؤ٦ثر مُالب الٗمل ج٩ىن في ٞترة الٓهحرة، وبحن )22.7الٟترة الهباخُت، بِىما بحن )

 ؤ٦ثر مُالب الٗمل ج٩ىن َىا٫ الُىم. 

 مؼالب العمل:( مخؼحر مىاطم 67

لى مضاع الؿىت ؤم ال، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي          ت ما بطا ٧اهذ مُالب الٗمل ٦شحرة ٖو ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  جىضر جىػَٗهم ٞو

 (36الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر ٦ثرة مُالب الٗمل  جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 ِٛاعُ ِطبٌت اٌؼًّ
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %0187 %0.80 .. %.8.. 0. ِٛاعُ ِؼ١ٕخ

 %.8.. %.08. 01 %080. .. ِذاس اٌغٕخ

          0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع

%( مً اإلابدىزحن ٣ًىلىن ؤن ٦ثرة مُالب الٗمل ج٩ىن 60.7( ًلخٔ ؤن )36وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

 %( منهم ؤن ٦ثرة مُالب الٗمل ج٩ىن في الٗاصة ٖلى مضاع الؿىت.39.3وبحن )في الٗاصة في مىاؾم مُٗىت، 

 ( مخؼحر جلدًس الخعامل مع الجمهىز )اإلاساحعحن(:68

 باليؿبت لهم ؤم ال، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي       
ً
دا ت ما بطا ٧ان الخٗامل م٘ الجمهىع مٍغ ؾُئل اإلابدىزىن بهضٝ مٗٞغ

٤ َظا اإلاخٛحر.  جىضر جىػَٗهم ٞو
 

 (37الجضو٫ ع٢م   )   

٤ مخٛحر ج٣ضًغ الخٗامل م٘   جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 الجمهىع باليؿبت لهم

 اٌزؼبًِ ِغ اٌدّٙٛس 
 اإلٔبس اٌزوٛس

 اٌّدّٛع %
 % ن % ن

 %0087 %80. .1 %0.87 .0 ِش٠ر

 %.0 %0.80 .. %.078 .0 ٔـ ٔـ

 %.0.8 %.008 00 %.078 07 ِضػح ِٚث١ش ٌألػقبة

 0.1 % 011 .. % 011 .. اٌّدّٛع
       

%( مً اإلابدىزحن ٌٗخ٣ضون ؤن الخٗامل م٘ الجمهىع 12.7( ًالخٔ ؤن )37وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

ذ، بِىما بحن ) م٘ %( منهم ؤن الخٗامل 19.3%( منهم ؤن الخٗامل م٘ الجمهىع مؼعج بلى خض ما، وبحن )68مٍغ

الجمهىع مؼعج ومشحر لؤلٖهاب.



1 
 

 
 
 
 
 

 الفصــــــــــل الخـــــــــــامع

 
 عسض وجدلُل وجفظحر 
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 لىخاثج البدض اإلاُضاهُت لٛغى ؤلاظابت ٖلى حؿائالتها وطل٪ ٖلى الىدى       
ً
 وجٟؿحرا

ً
ًخًمً َظا الٟهل ٖغيا

 آلاحي:

( ئحابت الظإاٌ ألاٌو للبدث الري مفادٍ:
ً
 أوال

 ما أهثر ئدزان اإلابدىزحن الهدؼاز مظاَس الظؼىغ اإلاهىُت؟

 و٢ض جمذ ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ مً زال٫ آلاحي.     

 ( بعد الخىافص:0

يسجم اإلاغء م٘ ٖمله ٖىضما ٌكٗغ بإن     ًٟترى ؤن ًيسجم اإلاغء م٘ ٖمله ختى ًسلو ُٞه وال ٌكٗغ بالخًا٤ً. ٍو

اإلاغصوص الظي ًخ٣اياٍ ًٖ ٖمله ٣ًابل ؤو ٌؿاوي الجهض الظي ًبظله في الٗمل. ل٨ً الٟغص ًمل مً ٖمله ؤو ًخًا٤ً 

 ل٨ُؿب ٢لُ
ً
 ما ٌٗغيه لًِٛ منهي ٦بحر. ٦ما ًخىا٤ٞ اإلاغء م٘ ٖمله بن إلاـ جُىعٍ مىه بن قٗغ ؤهه ٌٗمل ٦شحرا

ً
ال

ظا في خض  ٘ مؿخىي صزله َو بضٕ ُٞه. طل٪ ألن الخُىع اإلانهي ًم٨ً اإلاغء مً ٞع ، خُض ًجض طاجه ٍو
ً
 ومهىُا

ً
طَىُا

يسجم ُٞه، ل٨ىه ٢ض ًهاب باإلخباٍ ٖىضما ٨ً خمجى اإلاغء ؤن ًسلو في ٖمله ٍو دك٠ ؤهه ال طاجه خاٞؼ ٦بحر. ٍو

اقت، وجسهُو ٞتراث مدضصة للغاخت لخجضًض الُا٢ت  جىظض خىاٞؼ جدببه في ٖمله، مشل ج٣ضًم زضماث ؤلٖا

خٟا٢م ؾىء جىا٤ٞ اإلاغء م٘ ٖمله ٖىضما ًىظه إلاماعؾت ٖمل ال ًىاؾب  للٗمل، ما ٌٗغيه لًٍٛى مهىُت َاثلت. ٍو

ُٗت التي ًخ٣اياَا ال جىاؾب الجهض الظي ًبظله، جسههه ؤو مهاعاجه، ؤو ٨ًدك٠ ؤن الخىاٞؼ اإلااصًت ؤو الدصجُ

 وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر ج٣ضًغ اإلابدىزحن إلاشل َظٍ ألامىع.
 

 (38الجضو٫ ع٢م )

٤ بٗض الخىاٞؼ   ًىضر جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 اٌؼجبسح س8َ
ِزٛعو  اإلٔبس% اٌزوٛس%

االخبثبد 

 ال قميلً  كثيراً  ال قميلً  كثيراً  ثىث١ش%
اداسح اٌدبِؼخ اٌٝ اٌخذِبد اٌزٟ رسجت اٌّٛظف رفزمذ  9

 فٟ ػٍّٗ
3.64% 3464% 9.61% ..64% 446.% 169% 13% 

اٌسٛافض اإلمبف١خ اٌّؾدؼخ ػٍٝ اٌؼًّ مؼ١فخ أٚ  4

 ل١ٍٍخ فٟ اداسح اٌدبِؼخ
3.64% 3464% 9.61% .966% 4169% 169% 14% 

 %.3 %.4 %4664 %3966 %9661 %3469 %4661 ِشرجٟ ال ٠زٕبعت ِغ اٌؼًّ اٌقؼت اٌزٞ ألَٛ ثٗ 4
 %4164 %9.63 %3.64 %4.63 %9.61 %3663 %3969 اؽؼش إٟٔٔ عؤٔغدُ ِغ ػٍّٟ ِغزمجالً  3
 %44 %.446 %4361 %3966 %4663 %3164 %4.64 ال ٠ز١ر ٌٟ ػٍّٟ فشؿ رؼٍُ ِٙبساد ٚخجشاد خذ٠ذح 1
 %9164 %4169 %3169 %4966 %4661 %3464 %9.61 أؽؼش ثؤٕٟٔ ال أرمذَ فٟ ز١برٟ ا١ٌّٕٙخ .
 %9.64 %.3 %3161 %9361 %.3 %3969 %9661 ال أزقً ػٍٝ فزشح سازخ أثٕبء عبػبد اٌؼًّ .
 %9464 %.346 %4664 %9664 %.146 %4.66 %9.61 اؽؼش ثؤٕٟٔ أػًّ ثٛظ١فخ غ١ش ِٕبعجخ ٌٟ 6

 

( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بالًٍٛى اإلاهىُت جدشمل في: اٞخ٣اص 38وبالىٓغ في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

٠ في ٖمله،  وؤن الخىاٞؼ ؤلاياُٞت اإلاصجٗت ٖلى الٗمل يُٟٗت ؤو  بصاعة الجامٗت بلى الخضماث التي جدبب اإلاْى

باتهم ال جدىاؾب م٘ الٗمل الهٗب الظي ٣ًىمىن به. ؤما ؤصوى ٢لُلت في بصاعة الجامٗت، وؤن اإلابدىزحن ًغون ؤن مغج
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ُٟت ٚحر مىاؾبت  مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بالًٍٛى اإلاهىُت ٞخخمشل في آلاحي: قٗىع اإلابدىزحن بإجهم ٌٗملىن بْى

 ُت.لهم، وؤجهم ال ًدهلىن ٖلى ٞتراث عاخت ؤزىاء ؾاٖاث الٗمل، وؤجهم ٌكٗغون بإجهم ال ًخ٣ضمىن في خُاتهم اإلاهى

لخٔ مً َظٍ الىخاثج ؤن بٌٗ اإلابدىزحن ٌكٗغون ب٣لت الخضماث التي جٟخذ قهُتهم للٗمل مشل جىاٞغ م٣هي       ٍو

بت في الٗمل بىظىص خىاٞؼ ماصًت  غ لهم وظباث زُٟٟت والكاي وال٣هىة، ومُاٍ الكغب، ٦ما جغجبِ الٚغ باإلصاعة ًٞى

٠ بالًِٛ اإلانهي ٖىضما ٌكٗغ بإ ت. ٌكٗغ اإلاْى ُض ال ًىاؾب ٖمله ومٗىٍى  م٣ابل مغجب َػ
ً
 ٦بحرا

ً
هه ًبظ٫ ظهضا

٠ املخلو واإلاخٟاوي في ٖمله ختى ٌكٗغ  ى ما ًلؼم ج٣ضًم خىاٞؼ ماصًت للمْى ُٛي مخُلباث اإلاِٗكت، َو َو

خدغع مً الًٍٛى الىٟؿُت والاخترا١ الىٟسخي.    بالٟسغ ٍو
  

6:ً  ( بعد الخفاعل مع آلازٍس

خدغع اإلاغء ًخدضص جىا٤ٞ اإلاغء م٘ ٖمل       ه ب٣ضعجه ٖلى الخىا٤ٞ م٘ مدُُه الظي ٌٗمل في بَاٍع ؤو ًخٟاٖل مٗه. ٍو

مً يٍٛى الٗمل ٖىضما ج٩ىن ٖال٢اجه م٘ ػمالثه في الٗمل وصًت و٢اثمت ٖلى الاخترام اإلاخباص٫. ٦ما ًخىا٤ٞ اإلاغء 

ٖمله ٌؿاوي الجهض الظي  م٘ ٖمله ٖىضما ج٩ىن ٖال٢خه بغئؾاثه َُبت وزالُت مً الدؿلِ وال٣هغ، وؤن صزله مً

ًبظله ُٞه. ٦ما ًخدغع اإلاغء مً يٍٛى الٗمل ٖىضما ٨ًدك٠ ؤن اإلاؿاولحن ٖىه ٣ًضعون ْغوٞه الصخُت 

٠ بالٟسغ ٖىضما جلم به ٧اعزت  كٗغ اإلاْى ا٢خه. َو والىٟؿُت وال ًًٗىن مهلخت الٗمل ٞى١ ْغوٞه وهٟؿِخه َو

. بُ
ً
 وماصًا

ً
ا جض مً ٌؿاهضٍ في بِئت ٖمله مٗىٍى ٟيها ٖىضما ال ٍو . وحؿىض ؤلاصاعة مْى

ً
ض ؤن ال٨ٗـ صخُذ ؤًًا

ت التي ج٣ابل الٗمل الظي ًاصوهه.  ىضما ج٣ضم لهم الخىاٞؼ املجٍؼ  جداؾبهم بهغامت ًٖ ؤزُائهم ٚحر اإلاخٗمضة، ٖو

ىضما ال جهضع ي       ٤ وال ًًٟل ػمُل آزغ ٖىه، ٖو كٗغ اإلاغء بالغاخت وألامً ٖىضما ٨ًدك٠ ؤهه ٌٗامل بٞغ ضٍ َو

اإلات، وال ًىظه لٗمل ال ًىاؾب مُىله و٢ضعاجه واؾخٗضاصاجه وجسههه. ل٨ً ٌكٗغ اإلاغء  ٢غاعاث حٗؿُٟت ْو

بًِٛ منهي ٦بحر ٖىضما ٩ًل٠ بإٖما٫ جٟى١ َا٢خه الظَىُت والجؿضًت، ؤو ٩ًل٠ بإٖما٫ نٗبت في خحن ٩ًل٠ 

زظ بغؤًه ُٞما ًسو الٗمل، ؤو ًخم ٚحٍر بإٖما٫ ؾهلت. ٦ما ٌكٗغ اإلاغء بًِٛ هٟسخي ومنهي ٦بحر ٖىضما ال ًا 

اجساط ٢غاعاث جسهه هُابت ٖىه، ؤو ٌكٗغ بإن َىا٥ مً ًخضزل في َبُٗت ٖمله ونالخُاجه بال وظه خ٤. ٦ما 

ٌكٗغ اإلاغء بًِٛ منهي ٦بحر ٖىضما ًُالب بإصاء ؤٖما٫ مخىا٢ًت، ٧إن ًُلب مىه الامخشا٫ لل٣ىاهحن في مى٠٢ ما، 

٠٢ ؤزغي. ٦ظل٪ ًخٗغى اإلاغء لًِٛ هٟسخي ٦بحر ٖىضما ًجض نٗىبت ٦بحرة في والدؿاَل ٚحر اإلاكغوٕ في مىا

ىُاث الخٗامل م٘  ، ؤو ٖىضما ًٟخ٣ض الضبلىماؾُت ٞو الخٗامل اإلاباقغ م٘ الجمهىع بؿبب ٢لت نبٍر وي٤ُ زاٍَغ

 آلازغ، بدُض ًضزل في مكاخىاث وزالٞاث ال َاثل مً وعائها.

م  ًٟترى ؤن ًيسجم اإلاغء م٘ ػمالءٍ في     ٣ت الٗمل بٚغ ٟحن في ٍَغ الٗمل، ل٨ً ٢ض ًدضر ؤن ًسخل٠ بٌٗ اإلاْى

ما ًترجب ٖليها مً ؤزُاء جًغ باإلاهلخت الٗامت. وفي مشل َظا اإلاى٠٢ ٢ض ٌكٗغ الٗامل ألامحن بالخًا٤ً وؾىء 

 ف
ً
ي خل الخىا٤ٞ الىٟسخي والاظخماعي. ٦ما ًٟخ٣ض بٌٗ الٗاملحن مهاعاث الخىانل الاظخماعي، خُض ًٟكلىن مشال

٤ُ بحن مُالب اإلاغاظٗحن ومخُلباث الٗمل ما  مك٨الث اإلاغاظٗحن بالُغ١ اإلاهظبت واإلا٣ىٗت، ؤو ًٟكلىن في الخٞى
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بتهم في الٗمل، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر ج٣ضًغ اإلابدىزحن  ٌٗغيهم لًٍٛى مهىُت وهٟؿُت ٦شحرة ج٠ًٗ ٚع

 إلاشل َظٍ ألامىع.

 (39الجضو٫ ع٢م )

ً ًىضر جىػَ٘ اإلابدىزحن  ٤ بٗض الخٟاٖل م٘ آلازٍغ  ٞو

 اٌؼجــــــــــــــــــــبسح س8َ
ِزٛعو  اإلٔبس% اٌزوٛس%

االخبثبد 

 ال قميلً  كثيراً  ال قميلً  كثيراً  ثىث١ش%
٠نب٠مٕٟ إٌمبػ غ١ش اٌّف١ذ فٟ ث١ئخ  9

 اٌؼًّ
146.% 3969% .64% 3169% 3163% 161% 1964% 

أفجر ػقج١بً ػٕذِب ٠زسذس أزذ  4

 اٌّشاخؼ١ٓ ثطش٠مخ غ١ش ِٙزثخ
1.61% 3469% .63% 1.61% 4361% 9361% 1.6.% 

رضػدٕٟ وثشح األخطبء اٌزٟ رمغ أِبِٟ  4

 فٟ اداسح اٌدبِؼخ
3364% 3164% 9.61% 1.63% 4664% 161% 366.% 

٠نب٠مٕٟ ٚمغ اٌّغئ١ٌٛٓ ِقٍسخ اٌؼًّ  3

 فٛق ِقٍسخ اٌّٛظف
4.66% 3164% 9.61% ..% 4161% 9361% 3164% 

٠نب٠مٕٟ رغٍو ثؼل اٌّغئ١ٌٛٓ ػٍٝ  1

 اٌؼب١ٍِٓ ثبداسح اٌدبِؼخ
4661% 3464% 9.61% 1361% 4169% 9.63% 336.% 

ال ٠ٛصع اٌّغئٌْٛٛ ثبداسح اٌدبِؼخ اٌؼًّ  .

 ثبٌزغبٚٞ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ
4.61% 3.64% 9166% 1.61% 4664% 9.61% 346.% 

٠ضػدٕٟ ػذَ رم١ذ اٌّشاخؼ١ٓ ثزؼ١ٍّبد  .

 اٌدبِؼخاداسح 
3469% 3161% 663% 3.% 3169% 9.61% 3964% 

٠نب٠مٕٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ  6

 )اٌدّٙٛس( اٌّؾبغج١ٓ فٟ اداسح اٌدبِؼخ
3969% 3469% 9.66% 4664% 3966% 4.% 3.% 

٠زس١ض اٌّغئٌْٛٛ ثبداسح اٌدبِؼخ ٌضِالء  1

 اػزجش ٔفغٟ أفنً ُِٕٙ فٟ أدبص اٌؼًّ
446.% 3469% 4364% 3.64% 3.% 946.% 466.% 

أخبف ِٓ اسرىبة خطؤ ٠ؼشمٕٟ ٌٍّغبئٍخ  .9

 اٌمب١ٔٛٔخ
4661% 446.% 4.63% 4.63% 446.% 4.61% 46% 

ال رزر ٌٟ فشفخ اٌّؾبسوخ فٟ ارخبر  99

 لشاساد رخـ اٌؼًّ
4469% 1.61% 4.63% 4664% 4169% 446.% 46% 

أؽؼش ثزؼبْٚ ٚرؼبهف ِذساء اإلداساد  94

 اٌؼب١ٍِٓثبٌدبِؼخ ِغ 
4164% 1.61% 9.66% 946.% 1664% 4169% 4.6.% 

٠زذخً اٌّغئٌْٛٛ ػٓ اٌؼًّ فٟ ػٍّٟ  94

 ٚفالز١برٟ
9.61% 3364% 4.61% 4161% 4966% 146.% 4.6.% 

ال ٠زٕبعت اٌؼًّ اٌزٞ ألَٛ ثٗ ِغ  93

 رخققٟ 
4.% 446.% 3.64% 4.% 4.63% 346.% 4.% 

٠ث١ش  اصدزبَ اإلداسح اٌّغزّش ثبٌّشاخؼ١ٓ 91

 أػقبثٟ
4.% 4.66% 3464% 946.% 3169% 4664% 9.64% 

أخذ فؼٛثخ وج١شح فٟ اٌزٛف١ك ث١ٓ ِطبٌت  .9

 اٌّغئ١ٌٛٓ ِٚطبٌت اٌدّٙٛس
9.66% 1661% 4364% 9664% 3161% 4.63% 9.64% 

٠زٛلغ ِٕٟ سئ١غٟ فٟ اٌؼًّ ثزي خٙٛد  .9

 رفٛق هبلزٟ ٚلذسارٟ
936.% 3164% 3.% 4.% 4.64% 146.% 9.6.% 

 %.936 %1.61 %4.63 %.946 %3364 %.3 %9166 ٠طٍت ِٕٟ أز١بٔبً أداء أػّبي ِزٕبلنخ 96
أخذ فؼٛثخ وج١شح فٟ اٌزؼبًِ اٌّجبؽش ِغ  91

 اٌّشاخؼ١ٓ )اٌدّٙٛس(
9.61% 3161% 3.% 9664% 4169% 146.% 9464% 

أدخً دائّب فٟ ٔمبؽبد زبدح ِغ ثؼل  .4

 اٌّشاخؼ١ٓ
9.66% 3164% 4.61% .64% 4.61% .966% 9464% 

أخزٍف وث١شاً ِغ صِالئٟ فٟ وث١ش ِٓ  49

 أِٛس اٌؼًّ
946.% 3161% 4.66% 169% 346.% 3.64% 94% 

     

( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بالًٍٛى اإلاهىُت اإلاغجبُت ببٗض 39وبالىٓغ في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

ٟحن مً الى٣اف ٚحر اإلاُٟض في بِئت الٗمل، وؤجهم ًهبدىن ٖهبُحن  ً جدشمل في: جًا٤ً  اإلاْى الخٟاٖل م٘ آلازٍغ

٣ت ٚحر مهظبت، عجهم ٦ثرة ألازُاء التي ج٣٘ ؤمامهم في بصاعة ٦ما جؼ  ٖىضما ًخدضر بليهم ؤخض اإلاغاظٗحن بٍُغ
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٠، وحؿلِ بٌٗ اإلاؿاولحن ٖلى  الجامٗت، و ًًا٣ًهم وي٘ اإلاؿئىلحن مهلخت الٗمل ٞى١ مهلخت اإلاْى

ضم جىػَٗهم الٗمل بالدؿاوي ٖلى الٗاملحن. ؤما ؤصوى مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن  الٗاملحن بةصاعة الجامٗت ٖو

ي: قٗىع اإلابدىزحن بال٤ًُ هدُجت الخٗامل م٘ اإلاغاظٗحن اإلاكاٚبحن في بصاعة بالًٍٛى اإلاهىُت ٞخخمشل في آلاح

الجامٗت، وؤجهم ال ًدهلىن ٖلى ٞتراث عاخت ؤزىاء ؾاٖاث الٗمل، وؤجهم ٌكٗغون بإجهم ال ًخ٣ضمىن في خُاتهم 

 اإلاهىُت.

لخٔ مً َظٍ الىخاثج ؤن بٌٗ اإلابدىزحن ًخًا٣ًىن مً الى٣اقاث الٛحر مُٟضة ف      ي بِئت الٗمل والتي ال جهٟغ ٍو

ضم الاعجُاح.  ض مً خضة الًِٛ لضًه، وججٗلهم ؤ٦ثر قٗىعا بالٗهبُت ٖو  ٖلى هدُجت مغيُت بل جٍؼ

 بعد الظؼىغ:( 3

ٓهغ        غ له ألامً الىٟسخي والاظخماعي، وؤن ًماعؽ مهىت ًجض ٞيها طاجه ٍو دت جٞى ًٟترى ؤن ٌٗمل اإلاغء في بِئت مٍغ

ل٨ً زمت بِئاث جدؿم بالغوجحن اإلامل واإلاٗاملت الجاٞت، ٞخجٗل اإلاخٟاٖل مٗها ٌكٗغ بال٩أبت  مً زاللها ببضاٖاجه،

خًا٤ً اإلاغء في بِئت ٖمله ٖىضما ٌٗا٢ب ٖلى ج٣هحٍر  واإلالل، ؤو حؿىصَا ؤلاصاعة البحرو٢غاَُت اإلاملت والغوجُيُت. ٍو

٢اؾُت وناعمت ال جغاعي مكاٍٖغ ٧ةوؿان،  ٣ِٞ، وال ًشاب ٖلى ؤٞٗاله الجُضة، ؤو ٖىضما جٟغى ٖلُه بُئخه قغوٍ

ؤو ٩ًل٠ بمماعؾت ؤٖما٫ ٞى١ َا٢خه، ؤو ٩ًل٠ بإصاء ؤٖما٫ بياُٞت ال ًشاب ٖليها، ؤو ٩ًل٠ بإصاء مهام ٚحر 

مدضصة ؤو بها ٣ٖىباث قضًضة بن اعج٨ب ؤي زُإ ٞيها. ًخٗغى اإلاغء لًِٛ هٟسخي ٦بحر ٖىضما ًُالب بإصاء ؤٖما٫ 

خٗغى اإلاغء لًِٛ ٦شحرة في و٢ذ مدضص ؤو  ي٤ُ، ؤو ٌٗمل في بِئت ٦شحرة اإلاُالب وحعج بالٟىضخى و٢لت الىٓام. ٍو

هٟسخي ؤ٦بر ٖىضما ال ٌٗٝغ الغاخت والتروٍذ، خُض ٌكخٛل بجض َاإلاا ٧اهذ لضًه َا٢ت، طل٪ ألن الجؿض اإلانه٪ 

 بالٗمل ال بض وؤن ٌؿ٣ِ لخٓت ما وجنهاع م٣اومخه و٢ض ًهاب بإمغاى ؾ٩ُىؾىماجُت.

خٟا٢م الكٗىع بالًِٛ الىٟسخي ٖىضما ًُالب الٗامل بإصاء بٌٗ ؤٖماله بالبِذ، ما ٌٗجي ٢لت عاخخه ختى       ٍو

ببِخه ٖالوة ٖلى ٢لت عاخخه ببِئت ٖمله. ٦ما ٌكٗغ اإلاغء بًِٛ هٟسخي ٦بحر ٖىضما ًهبذ في ؾبا١ مدمىم م٘ 

بخه في بهجاػ ٖمل مٗحن في و   لٚغ
ً
 للؿاٖت مشال

ً
٢ذ مٗحن، وج٩ىن مدهلت طل٪ ٧له قٗىع الؼمً، خُض ًىٓغ صاثما

ً وبإهه ٖلى وق٪ ؤن ٌؿ٣ِ ؤو ٌٛمى ٖلُه،  ٠ باإلالل والخىجغ وال٣ل٤ و٢لت الغاخت، والخٗب والَى مشل َظا اإلاْى

، وبُاهاث 
ً
ى ؤمغ لِـ ؾهال  في جغ٦ه، َو

ً
٨ٟغ ملُا ٦ما ٌكٗغ بالخٗاؾت و٢لت الخُلت، و٢ض ًخًا٤ً مً ٖمله ٍو

 اإلابدىزحن إلاشل َظٍ ألامىع. الجضو٫ آلاحي جىضر ج٣ضًغ 
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 (40الجضو٫ ع٢م )

٤ بٗض الًٍٛى   ًىضر جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو
 

 اٌؼجــــــــــــــــــــبسح س8َ
ِزٛعو  اإلٔبس% اٌزوٛس%

االخبثبد 

 ال قميلً  كثيراً  ال قميلً  كثيراً  ثىث١ش%
ٌٛ ٚخذد ٚظ١فخ أخشٜ أفنً ِٓ  9

فغٛف ٚظ١فزٟ اٌسب١ٌخ ثبداسح اٌدبِؼخ، 

 أٌزسك ثٙب

136.% 4.63% 9.61% 3169% 446.% 4.64% 146.% 

أزشؿ ػٍٝ أداء أػّبي وث١شح فٟ ٚلذ  4

 ٚازذ
446.% 196.% 9166% 4169% 3966% 4169% 4964% 

 %.4 %9664 %1361 %4.64 %4.64 %3663 %4164 اٌؼًّ ثبداسح اٌدبِؼخ سٚر١ٕٟ ًِّٚ 4
 %44 %.346 %4169 %4.64 %.3 %3969 %9661 أرنب٠ك ِٓ االٌزضاَ ثّٛاػ١ذ اٌؼًّ 3
ال أخذ ٚلزبً وبف١بً ٌٍزشف١ٗ أٚاٌزش٠ٚر ػٓ  1

 ٔفغٟ
4364% 3663% 4.63% 9.63% 1361% 4169% 4964% 

أؽؼش ثبس٘بق ؽذ٠ذ ػٕذ ٔٙب٠خ اٌذٚاَ  .

 ا١ٌِٟٛ
9.66% 3161% 446.% 4.64% 1664% 9361% 4.6.% 

اٌنٛمبء ثبٌؼًّ رث١ش أػقبثٟ ٚرشفغ  .

 دِٟمغو 
9.61% 1.61% 4364% 9664% 146.% 4169% 96% 

أرشدد دائّبً فٟ ارخبر لشاساد رزؼٍك  6

 ثؼٍّٟ
9.66% 1.61% 446.% 9664% 3169% 446.% 9.64% 

 %9164 %1.61 %.446 %9.63 %3364 %3969 %.936 ِغئ١ٌٛزٟ فٟ اٌؼًّ غ١ش ِسذدح ثٛمٛذ 1
 %.936 %4361 %3966 %.446 %.446 %1.61 %161 أخذ عبػبد اٌؼًّ ٍِّخ .9
 %.936 %.146 %4664 %169 %3161 %.446 %9.61 أٔدض ثؼل ِزطٍجبد اٌؼًّ ثبٌج١ذ 99
وثشح أػجبء اٌؼًّ ردؼٍٕٟ دائّب فٟ زبٌخ  94

 رٛرش
946.% 146.% 446.% 9.61% 1664% 4.61% 946.% 

 %9964 %1664 %4664 %.46 %3364 %.3 %9166 أػدض ػٓ اٌغ١طشح ػٓ ِزطٍجبد ػٍّٟ 94
اٌٛلذ اٌشعّٟ ا١ٌِٟٛ ال ٠ىفٟ إلٔدبص  93

 اٌؼًّ
996.% 3464% 3164% 9.61% 4.63% 146.% 9964% 

 %.66 %.. %4169 %9.61 %464. %4161 %63. اٌؼًّ اٌّٛوً ٌٟ ٠فٛق هبلزٟ ٚلذسارٟ 91
أؽؼش ثؤْ اٌؼًّ اٌزٞ ألَٛ ثٗ ٠دؼٍٕٟ  .9

 ً  رؼ١غب
161% 4364% ..64% 46.% 4.61% .161% .64% 

 

( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بالًٍٛى اإلاهىُت جدشمل في: جغ٥ 40وبالىٓغ في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )       

ُٟت ؤزغي ؤًٞل منها، ُٟتهم الخالُت بةصاعة الجامٗت في خا٫ وظضوا ْو وفي خغنهم ٖلى ؤصاء ؤٖما٫ ٦شحرة في  ْو

م بال٤ًُ، م٘ و٢ذ واخض، مما ًجٗل الٗمل بةصاعة الجامٗت عوجُجي ومم ل، ٦ما ان التزامهم بمىاُٖض الٗمل ٌكَٗغ

ُه ؤو التروٍذ ًٖ الىٟـ، وبهظا ٨ًىىن مغ٢حن م٘ جهاًت الضوم الُىمي. ؤما ؤصوى مٓاَغ قٗىع  ٖضم وظىص و٢خا لتٞر

 ل٣ُامهم بالٗمل في بصاعة الج
ً
امٗت، اإلابدىزحن بالًٍٛى اإلاهىُت ٞخخمشل في آلاحي: قٗىع اإلابدىزحن بالخٗاؾت هدُجخا

وؤن الٗمل اإلاى٧ل لهم ًٟى١ َا٢تهم و٢ضعاتهم، وؤن الى٢ذ الغؾمي الُىمي ال ٨ًٟي إلهجاػ الٗمل، وؤجهم ٚحر 

ً ٖلى الؿُُغة ًٖ مخُلباث الٗمل، لظا ٨ًىىن صاثما في خالت جىجغ، ٦ما ؤجهم ًىجؼون بٌٗ مخُلباث  ٢اصٍع

 الٗمل بالبِذ. 

( ئحابت الظإاٌ الثاوي للبدث الري مف
ً
 ادٍ: زاهُا

 ما مدي ئدزان اإلابدىزحن الهدؼاز مظاَس الاختراق الىفس ي؟
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 و٢ض جمذ ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ مً زال٫ آلاحي.

 ( بعد ؤلاحهاد الاهفعالي:0

ٟخ٣ض الُا٢ت الىٟؿُت للٗمل،       باإلظهاص ؤو الاؾخجزاٝ الاهٟٗالي، خُض حؿهل اؾدشاعجه، ٍو
ً
ًدؿم املختر١ هٟؿُا

دضر َظا ٖىضما ًخٗحن ٖلى اإلاغء بهجاػ مهام ٦شحرة في و٢ذ مٗحن. ًٟخ٣ض اإلاؿخجٝز ؤو  بت ُٞه، ٍو ٦ما ًٟخ٣ض الٚغ

 ؤلاجؼان الاهٟٗالي؛ ٞخ٨ثر ؤزُائ 
ً
ٟكل في اإلاؿتهل٪ اهٟٗالُا ً، و٢ض ًٟخ٣ض نبٍر ٍو ٍ، و٢ض حؿىء ٖال٢خه باآلزٍغ

 ٌكٗغ بإهه ٖلى وق٪ ؤن ٣ً٘ ؤو ٌٛمى ٖلُه ؤزىاء ٖمله ؤو ٢بُل اهتهاء ًىم 
ً
ً. واإلاؿخجٝز اهٟٗالُا مجاملت آلازٍغ

ى متهال٪، ال َا٢ت وال ٢ىة ل  ال َا٢ت له، ولظا ٞهى ٌؿد٣ُٔ في ًىمه الخالي َو
ً
ه، وزانت ٖمله اإلاًجي. اإلانه٪ هٟؿُا

 
ً
ٖىضما ٨ًٟغ في آلاالم التي جيخٍٓغ ظغاء ؤٖماله اإلاًيُت ال٣اصمت. ٖىضما ًخٗب الجؿض والظًَ ًهبذ الٟغص هؼ٢ا

٘ الًٛب، ًجزعج ألبؿِ ٖمل ؤو اؾخٟؿاع ًُلب مىه، و٢ض ٌكٗغ بالخًا٤ً ملجغص عئٍت مً  ؾهل الاؾدشاعة، ؾَغ

اط له. ًخى٢٘ مىه َلب زضمت له، ُٞازغ مً زم الٗؼلت والابخ ٗاص ًٖ الىاؽ الظًً ًغي ٞيهم مهضع ٦ضع وبٖػ

ٜ اإلاغء مً ٖىاَٟه واهٟٗاالجه، ُٞهبذ بمشابت ٢ُٗت زكب مخٟدمت ؤو مخذجغة  ًدؿبب ؤلاجها٥ الاهٟٗالي في جَٟغ

كٗغ باإلخباٍ  ى ٦شحر الك٩ىي والخظمغ َو  ال ًغي مً الخُاة بال ظاهبها اإلآلم، َو
ً
ال مكاٖغ لها. واإلانه٪ اهٟٗالُا

بؿِ ٞكل في جد٤ُ٣ مُلب ما، وزانت ٖىضما ٌٗخ٣ض ؤن ما ٣ًضمه مً ٖمل ال ًىاؾب اإلاغصوص اإلااصي الظي أل

 ًؼعجه 
ً
م. اإلاؿخجٝز اهٟٗالُا غ له الِٗل ال٨ٍغ  م٣ابل صزل ال ًٞى

ً
ٗمل ٦شحرا ًخ٣اياٍ، ؤو ٌكٗغ بإهه ٨ًضح َو

ً الٞخ٣اصٍ الهبر  الخٗامل اإلاباقغ م٘ الجمهىع، خُض ًٌٛب ألجٟه ألاؾباب، و٢ض ًضزل في زالٞاث م٘ آلازٍغ

ذ لضعظت ٌٗخ٣ض ؤن جهاًخه ٢ض ٢غبذ، وال ًىظض اؾخجزاٝ اهٟٗالي ؤ٦ثر مً  واملجاملت، ٦ما ٌكٗغ بإن َا٢خه اؾخجٞز

 طل٪، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر ج٣ضًغ اإلابدىزحن إلاشل َظٍ ألامىع. 

 (41الجضو٫ ع٢م )

٤ بٗض ؤلاظهاص الا   هٟٗاليًىضر جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 بسحـــــــــــاٌؼج س8َ
ِزٛعو  اإلٔبس% اٌزوٛس%

االخبثبد 

 ِشرفغ ِزٛعو ِٕخفل ِشرفغ ِزٛعو ِٕخفل ثّشرفغ%

0 
 اٌذٚاَ ٔٙب٠خ ِغ ِغزٕفزح هبلزٟ أْ أؽؼش

 اٌشعّٟ
.1 % 0.87% ..8.% .18.% 0087% .08.% ..8.% 

 %87.. %.8.. %80. %.8.. %87.. %.0.8 %.8.. وج١ش ثبخٙبد إٌّٙخ ٘زٖ فٟ أػًّ إٟٔٔ أؽؼش 0

. 
 ٌٟ ٠غجت اٌؼًّ ٠َٛ هٛاي إٌبط ِغ اٌزؼبًِ اْ

 اإلخٙبد
..80% 0.8.% .08.% ..80% 0087% ..80% .78.% 

. 
 اٌقجبذ فٟ اعز١مع ز١ّٕب ثبإلٔٙبن أؽؼش

 خذ٠ذ ػًّ ِٛاخٙخ ػٍٟ ٚأػشف أْ
.08.% 018.% .080% 01% 018.% 0.80% .08.% 

. 
اٌٝ  ثٟ ٠ئدٞ إٌبط ِغ ِجبؽش ثؾىً اٌؼًّ

 ؽذ٠ذح مغٛه
..8.% 01% .18.% .08.% 018.% .087% .08.% 

0 
 ٔز١دخ إٌٙب٠خ ػٍٝ أؽشفذ ٚوؤٕٟٔ أؽؼش

 إٌّٙخ ِّبسعزٟ ٌٙزٖ
0.80% .8.% 078.% 078.% .80% 0.80% 0.% 

7 
 ٠غزٕفزٟٔثبداسح اٌدبِؼخ  ػٍّٟ ؤْث أؽؼش

 أفؼب١ًٌب
.18.% 0.8.% 0080% ..8.% 0.8.% 01 % 0187% 

 %.0.8 %0.80 %0087 %0.80 %.008 %.0.8 %0.80 ػٍّٟ ِٓ إٌفغٟ ثبالززشاق أؽؼش .

. 
ٌؼٍّٟ اإلداسٞ  ِّبسعزٟ ِٓ ثبإلزجبه أؽؼش

 ثبداسح اٌدبِؼخ
7.8.% .8.% 0.87% 0.80% .80% 078.% 0.8.% 
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باإلظهاص الاهٟٗالي جدشمل في:  ( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن 41وبالىٓغ في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

قٗىعَم باؾدىٟاط َا٢تهم م٘ جهاًت الضوام الغؾمي، وؤن الٗمل في َظٍ اإلاهىُت ًجهضَم بك٩ل ٦بحر، ٦ما ؤن 

الخٗامل م٘ الىاؽ )اإلاغاظٗحن( َىا٫ الُىم ٌؿبب لهم ؤلاظهاص. ؤما ؤصوى مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن باإلظهاص الاهٟٗالي 

اإلابدىزحن باإلخباٍ هدُجت ٖملهم ؤلاصاعي بةصاعة الجامٗت، و٦ظل٪ الاخترا١ الىٟسخي، ٦ما ٞخخمشل في آلاحي: قٗىع 

.
ً
 ؤن َظا الٗمل ًجٗلهم مؿدىٟظًً اهٟٗالُا

 

 ( بعد جبلد اإلاؼاعس:6

ىاَٟه واهٟٗاالجه ُٟٞخ٣ض مً زم         ًخجغص ٖاصة مً ٧ل ؾماجه ؤلاوؿاهُت، خُض ًٟخ٣ض مكاٍٖغ ٖو
ً
املختر١ هٟؿُا

ً، ٦ما ًهبذ ًخٗامل م٘ البكغ ٧إقُاء ال خُاة ٞيها، طل٪ ألن ٢ؿىة الٗمل عوح املج املت والخٗا٠َ م٘ آلازٍغ

 ٖضًم 
ً
و٦ثرة مُالبه جٟغى ٖلُه الٗمل بك٩ل ٦بحر ٌؿخجٝز ٧ل َا٢خه الىٟؿُت والجؿضًت، ُٞهبذ ٢اؾُا

غي في الىاؽ مجغص مهضع آالم ال جهاًت له  الغخمت ٢لُل الهبر، ؾهل الاؾدشاعة، ٍو
ً
ا. ًخٗلم اإلاغء ؤن ٩ًىن ٢اؾُا

ٖىضما ًضع٥ ؤن الىاؽ ال جغخمه ب٨ثرة مُالبها، وال ج٣ضع خضوص َا٢خه الىٟؿُت والجؿضًت، خُض ًىانبها الٗضاء 

د٣ض ٖليها، وج٩ىن مدهلت طل٪ اٞخ٣اصٍ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت الضاٞئت، وعوح املجاملت وحٗامله مٗهم ٧إقُاء ؤو  ٍو

 مخ٣ى٢٘ خى٫ هٟؿه ٨ًٟغ في َمىمه و٦ثرة مُالب ٖمله اإلاؿخمغة، ما ًجٗله وخىف جىص اٞتراؾه. اإلاخب
ً
لض اهٟٗالُا

ىاَٟه ؤلاوؿاهُت،  ً مً مهاثب، طل٪ ألن الٗمل اإلاًجي واإلاؼمً ًإحي ٖلى مكاٍٖغ ٖو ٚحر مهخم بما ًدضر لآلزٍغ

 ٖىضما ٌكٗغ ؤهه خُض جخذجغ ؤو جخ٩لـ وجهبذ ٖضًمت املجاملت وؤلاخؿاؽ. وجخٟا٢م مدىت اإلاخ٩لـ اهٟٗال
ً
ُا

م مً ٞٗله ٧ل ما ًم٨ً ٞٗله، وج٩ىن مدهلت طل٪  ه واتهامه بالخ٣هحر ججاَهم، ٖلى الٚغ  مدِ لىم مٗاٞع
ً
صوما

ً، ومىث مكاٍٖغ ؤلاوؿاهُت وجبلض بخؿاؾه بهمىم آلازغ، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر  بمٗاهه في ٦غاَُت آلازٍغ

 ج٣ضًغ اإلابدىزحن إلاشل َظٍ ألامىع.

 (42ع٢م )الجضو٫ 

٤ بٗض جبلض اإلاكاٖغ  ًىضر جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 بسحـــــــــــاٌؼج س8َ
ِزٛعو  اإلٔبس% اٌزوٛس%

االخبثبد 

 ِشرفغ ِزٛعو ِٕخفل ِشرفغ ِزٛعو ِٕخفل ثّشرفغ%

0 
إٌبط ثؼل  ِغ أرؼبًِ إٟٔٔ أؽؼش

 ثؾش ال أؽ١بء ٚوؤُٔٙ
0080% .8.% .080% .087% .80% ..80% ..87% 

0 
 ٔز١دخ إٌبط ِغ لغٛح أوثش أفجسذ

 ثبداسح اٌدبِؼخ ػٍّٟ
7.87% .8.% 008.% .08.% .80% ..8.% 0.8.% 

. 
 ٌِّٓؼبسفٟ  ٠سذس ثّب أ٘زُ ال

 ِؾبوً
0.80% 0.8.% 0080% 718.% .80% 01% 0187% 

. 
 ػٓ ٠ٍِٕٟٛٛٔصِالئٟ  أْ أؽؼش

 ِؾبوٍُٙ ثؼل
7.87% .8.% 078.% 7087% 78.% 01% 0.87% 

. 
 ألْ ِٕٙزٟ ٚاٌمٍك ثبإلصػبج أؽؼش

 لغٛح ػٛاهفٟ ِٓ رض٠ذ
7080% 0080% 0.8.% 0.80% 0.80% 0.80% 0087% 

      

( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بدبلض اإلاكاٖغ جدشمل في: 42وبالىٓغ في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

قٗىعَم بإجهم ًخٗاملىن م٘ بٌٗ الىاؽ و٧إجهم ؤقُاء ال بكغ، ٦ما ؤجهم ؤنبدىا ؤ٦ثر ٢ؿىة في الخٗامل م٘ 
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ض اإلاكاٖغ ٞخخمشل في آلاحي: قٗىع الىاؽ هدُجت لٗمهم بةصاعة الجامٗت. ؤما ؤصوى مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بدبل

ض مً ٢ؿىة ٖىاَٟهم، ٦ما ؤجهم ٌكٗغون بإن ػمالئهم  اط وال٣ل٤ ألن ٖملهم في بصاعة الجامٗت ًٍؼ اإلابدىزحن باإلٖػ

 ًلىمىجهم ًٖ بٌٗ مكا٧لهم.

 ( بعد هلص ؤلاهجاش:3

 مً الًِٛ الىٟسخي الكضًض، خُض ًدغم املجامل ٖلى مالَٟت     
ً
ا الىاؽ ومؿاًغتهم ولى ٖلى جمشل املجاملت هٖى

خؿاب عاخخه الجؿضًت والىٟؿُت. ٦ما ًدغم املجامل ٖلى ٞهم مكاٖغ آلازغ ومؿاٖضجه ٖلى خل مك٨الجه. بُض 

ا ٖاصة ما ًإحي ٖلى خؿاب ؤٖهابه واهٟٗاالجه، ٞدؿىء صخخه  ؤن خغم الٟغص ٖلى ٞهم مكاٖغ آلازغ وج٣ضًَغ

 ٖىضما ًدغم 
ً
ِٗل مكا٧لهم، الىٟؿُت. ٌؿتهل٪ الٟغص اهٟٗالُا ه ومؿاٖضتهم في مدنهم، َو ٖلى زضمت مٗاٞع

ا١ واؾخجزاٝ قضًضًً له. ٢ض ًشاب اإلاغء ٖلى خؿً حٗامله م٘ آلازغ، ُٞمًٗ في  خُض ج٨ثر التزاماجه، وفي َظا بَع

ً وج٩ىن مدهلت طل٪ ٦ثرة اؾخجزاٝ َا٢خه، ومً زم ه٣و بهجاػاجه في الٗمل. ًٟترى ؤن ٌكٗغ اإلاغء  زضمت آلازٍغ

ان َا٢خه الىٟؿُت، بالخ ً لُىجؼ ؤٖماله، ل٨ً ٦ثرة مُالب الٗمل والجمهىع عبما ٌؿخجٞز ت واليكاٍ اإلاؿخمٍغ ٍُى

ت ٖال٢خه باآلزغ، بُض ؤن َظا ًخُلب بضوعٍ  خى١ لخ٣ٍى . ال ق٪ ؤن ؤلاوؿان ٧اثً اظخماعي بُبٗه، ٍو ٣ُٞل ُٖاٍئ

غ ٖلى خؿاب ٢لت الٗمل. ٦م ا ًدغم الٟغص ٖلى ؤن ٌٗمل في وؾِ ظماعي َا٢ت هٟؿُت ٦بحرة، وهي َا٢ت عبما جخٞى

ظا لً ًخإحى بال بطا ؤ٦ثر الٟغص مً مجاملت آلازغ، وؤخؿً الخٟاٖل  ذ حؿىصٍ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت الضاٞئت، َو مٍغ

مٗه، ول٨ً ٢ض ج٩ىن مدهلت طل٪ الكٗىع باالخترا١ الىٟسخي و٢لت ؤلاهجاػ. ًٟترى ؤن ًغضخى اإلاغء ًٖ بهجاػاجه، 

، ل٨ً ًدضر في ٦شحر  خُض ٌكٗغ بالغاخت
ً
جضص َا٢خه للٗمل مؿخ٣بال خدغع مً لىم الظاث وحٗىُٟها، ٍو الىٟؿُت ٍو

مً ألاخُان ؤن ال ًغضخى اإلاغء ًٖ ؤٖماله مهما ٖٓمذ، ِٞكٗغ بإلم ًضمغ صخخه الىٟؿُت. لِـ مً الؿهل ؤن 

ت. ولظل٪ ٞةن الظي ٌٗمل به خمخ٘ في هٟـ الى٢ذ بغباَت ظإف ٢ٍى  ٍو
ً
 ٦بحرا

ً
م مما ًىجؼ ٖمال مذ ومشابغة ٖلى الٚغ

ً ٖاصة ما ًهاب بايُغاباث ؾ٩ُىؾىماجُت واخترا١ هٟسخي، وطل٪ لخغنه  ًخٗغى له مً مًا٣ًاث مً آلازٍغ

م ما ٩ًابضٍ مً ؤلم ومغاعة، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر ج٣ضًغ اإلابدىزحن إلاشل َظٍ ألامىع. ً ٚع  ٖلى مؿاًغة آلازٍغ

 (43الجضو٫ ع٢م )

٤ بٗض ه٣و الاهجاػًىضر جىػَ٘   اإلابدىزحن ٞو

 بسحـــــــــــاٌؼج س8َ
ِزٛعو  اإلٔبس% اٌزوٛس%

االخبثبد 

 ِشرفغ ِزٛعو ِٕخفل ِشرفغ ِزٛعو ِٕخفل ثّشرفغ%

0 
 اٌؼًّ أزٙبء ثؼذ ٚاٌشازخ ثبٌغؼبدح أؽؼش

 صِالئٟ ِغ
0.80% 008.% ..8.% 018.% 008.% 7087% 0.% 

0 
 ِش٠ر ٔفغٟ خٛ خٍك ثغٌٙٛخ أعزط١غ

 صِالئٟ ِغ
0.80% 078.% .78.% 0.80% 0.80% ..80% ..% 

. 
 ٚأ١ّ٘خ ل١ّخ راد وث١شح أؽ١بء أٔدضد

 إٌّٙخ ٌٙزٖ فٟ ِّبسعزٟ
0.8.% 0.80% .08.% .18.% 0087% .08.% .087% 

. 
 االٔفؼب١ٌخ اٌّؾبوً ِغ ٘ذٚء ثىً أرؼبًِ

 إٌّٙخ ٌٙزٖ ِّبسعزٟ ٚاٌؼبهف١خ أثٕبء
0.8.% 0080% ..87% .087% 0.80% ..80% .0% 

. 
 وث١ش ز١بح فٟ ا٠دبث١ًب رؤث١ًشا ٌٟ أْ أؽؼش

 ػٍّٟ خالي إٌبط ِٓ ِٓ
0.8.% 0080% ..8.% .18.% 008.% .087% .1% 

 %.78. %.8.. %01 %.8.. %.8.. %0080 %.18. صِالئٟ ِؾبػش ِؼشفخ اٌغًٙ ِٓ 0

       %0. %1. %.008 %80.. %80.. %0.80 %080. صِالئٟ ِؾبوً ِغ ػب١ٌخ ثفؼب١ٌخ أرؼبًِ 7
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( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بى٣و الاهجاػ جدشمل في: 43وبالىٓغ في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

ذ مٗهم.  قٗىعَم بالؿٗاصة والغاخت بٗض اهتهاء الٗمل م٘ ػمالئهم، وؤجهم ٌؿخُُٗىن بؿهىلت زل٤ ظى هٟسخي مٍغ

بى٣و الاهجاػ ٞخخمشل في آلاحي: حٗامل اإلابدىزحن بٟٗالُت ٖالُت م٘ مكا٧ل ؤما ؤصوى مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن 

ت ما ٌكٗغون به، ٦ما ؤن ٖملهم في بصاعة الجامٗت ظٗل لضحهم جإزحرا بًجابُا في خُاة ٦شحر  ػمالئهم، م٘ ؾهىلت مٗٞغ

 مً الىاؽ.

( ئحابت الظإاٌ الثالث للبدث الري مفادٍ:
ً
 زالثا

 إلهدؼاز مظاَس الاطؼساباث الظُىىطىماجُت؟ما مدي ئدزان اإلابدىزحن 

 و٢ض جمذ ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ مً زال٫ آلاحي.     

 ( اهدؼاز مظاَس عدم الخىافم ومؼاعس الللم:0

 ًإزظ ق٩ل جظبظب صعظاث خغاعة       
ً
 ٞؿُىلىظُا

ً
ًدؿم الٗهابي باإلاٗاهاة مً ايُغاباث هٟؿُت حؿبب له زلال

٩ابض الٗهابي  الجؿم، و٢ض ًيكٛل بالخ٨ٟحر . ٍو في ؤمىع حؿبب له بٚماء مً قضة قٗىعٍ بالىظل والخٝى

الخىاٝ الاظخماعي ؤو ال٣ل٤ الاظخماعي خُض ٌكٗغ بٗضم الاعجُاح ؤمام الىاؽ وبسانت الٛغباء، و٢ض ًدمغ وظهه 

ساٝ عئٍ ها، ٍو ً إلاؿل٨ه، ٦ظل٪ ًساٝ الٗهابي ألاما٦ً الجضًضة التي ال ٌٗٞغ ت الضماء ؤو بن قٗغ بمغا٢بت آلازٍغ

ً وال ؾُما بطا ٧ان  م مً ؤهه ًضع٥ ؤجها ال جاطًه، ٦ما ٌكٗغ بسٝى قضًض بن جدضر ؤمام آلازٍغ الخكغاث ٖلى الٚغ

مً ًخدضر ؤمامه ؤخض اإلاؿاولحن، خُض ٌكٗغ باالعجبا٥. والٗهابي ًسصخى الىخضة والخىاظض في ألاما٦ً اإلاٛل٣ت، 

ى ٢لُل التر٦حز الظَجي بؿبب خاالث الا٦خئا ب ؤو ال٣ل٤ التي ٩ًابضَا. والٗهابي ًًُغب ٖىضما ٌٗمل جدذ َو

 في مى٠٢ امخداوي ؤو ٖىضما ٩ًىن ؤمام 
ً
ى ًسصخى اإلاىا٠٢ الًاُٚت، خُض ججضٍ ًخهبب ٖغ٢ا يٍٛى هٟؿُت، َو

 ٌعجؼ 
ً
ظم٘ مً الىاؽ. والٗهابي شخو اج٩الي ومٗخمض ٖلى ٚحٍر الحؿامه بالًبِ الخاعجي، خُض ججضٍ مشال

ى ٌٗاوي مً الىؾىاؽ ال٣هغي، خُض ٌك٪ في ؤي ٖمل ٣ًىم به، ٦ما ًٖ اجساط ال٣غ  ، َو
ً
اعاث التي تهمه شخهُا

م اإلاغى، خُض ًساٝ الخلىر  ى ٌٗاوي مً جَى جدؿلِ ٖلُه ؤ٩ٞاع جدى٫ صون قٗىعٍ بالُمإهِىت والاعجُاح، َو

سصخى ألا٧ل زاعط بِخه، ؤو مهاٞدت الىاؽ، و٢ض ٩ًابض الٗهابي خاالث مً ال هىؽ خُض ٌكٗغ وال٣ظاعة ٍو

بؿٗاصة ال جىن٠، زم ًغجض لخاالث مً الخؼن الكضًض، و٢ض ٌكٗغ ب٣ل٤ ال حؿٗه الضهُا بؿبب ؤو بال ؾبب، 

 وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر ج٣ضًغ اإلابدىزحن إلاضي قٗىعَم بؿىء الخىا٤ٞ الىٟسخي.   
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 (44الجضو٫ ع٢م )

٤ بٗض ٖضم الخىا٤ٞ ومكاٖغ   ال٣ل٤ًىضر جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو
 اٌؼجبسح س8َ

ِزٛعو ٔغجخ  اإلٔبس% اٌزوٛس%

 ال ٔؼُ ال ٔؼُ اإلخبثخ ثٕؼُ

0 
ً٘ رشغت دائّب فٟ أْ ٠ىْٛ أزذ ثدٛاسن ٠غذٞ 

 ٌه إٌقر؟
..8.% ..80% 0.8.% ..8.% ..8.% 

 %.8.. %80.. %.08. %0080 %.78. ثشٚدح؟ ً٘ رؾؼش ثٕٛثبد زشاسح أٚ 0

. 
 ا١ٌه ِٓ أٚاِش أًٚ٘ رخطئ فٟ اعز١ؼبة ِب ٠ٍمٝ 

 رٛخ١ٙبد؟
..87% 0.8.% 078.% 7087% .0% 

 %.0 %.708 %0.80 %.7.8 %0.80 ً٘ رؾؼش دائّب ثبٌن١ك ثغل إٌظش ػّب رفؼٍٗ؟ .

 %.0.8 %.8.. %.8.. %.8.. %.018 ً٘ ٠سذس ٌه دائّب زبالد ِٓ اٌذٚاس؟ .

0 
ً٘ رؾؼش ثشغجخ خبِسخ )ل٠ٛخ( فٟ أْ رىشس ٔفظ 

 رنب٠مه؟األػّبي اٌزٟ  
0.80% 708.% 0.80% 708.% 0.8.% 

      %.0 %7.80 %.008 %.18. %.8. اٌذٚاس فٟ ٘زٖ اٌٍسظخ؟ ً٘ رؾؼش ثبٌؼقج١خ أٚ 7

 

( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بٗضم الخىا٤ٞ ومكاٖغ ال٣ل٤ 44وبالخإمل في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

م ٌؿضي لهم الىصر، وبكٗىعَم بىىباث خغاعة وهىباث بغوصة، ٦ما  بتهم صاثما في وظىص ؤخض بجىاَع جدشمل في: ٚع

ا ٌكٗغون صاثما بال٤ًُ بٌٛ الىٓغ ٖما ؤجهم ًسُئىن في اؾدُٗاب ما ًل٣ي بليهم مً ؤوامغ ؤو جىظيهاث، لهظ

ًٟٗلىن. ؤما ؤصوى مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بٗضم الخىا٤ٞ ومكاٖغ ال٣ل٤ ٞخخمشل في آلاحي: قٗىع اإلابدىزحن 

ما٫ التي جًا٣ًهم، ٦ما جدضر  ت في ج٨غاع هٟـ ألٖا بت ٢ٍى بالٗهِبت ؤو الضواع في َظٍ اللخٓت، وقٗىعَم بٚغ

  لضحهم صثما خاالث مً الضواع.

 ( اهدؼاز مظاَس الاهخئاب والاطخجاباث البازىلىحُت:2

ًدؿم الٗهابي باال٦خئاب، خُض ٌكٗغ بدؼن ٢ض ال حؿٗه الضهُا، ٦ما ج٣ل لضًه مٟغصاث الكٗىع بالخب        

ى مخبلض الظًَ  ى ًىٓغ للمؿخ٣بل بٗحن الُإؽ والخظمغ، وال ًغي مً الخُاة بال وظهها اإلآلم، َو وألامل، َو

ى ًازغ الهمذ ل٣لت وظىص ما ًجظبه للخُاة ول٨ثرة ج٨ٟحٍر في َمىمه، َظا وؤلاخؿاؽ  ٞال ٌعي ما ًضوع خىله، َو

 ٧ل ٨ٞغة ماإلات. والٗهابي شخو ؾهل 
ً
جٗله ًجتر صاثما كل خغ٦خه، ٍو الخ٨ٟحر الظي ٌؿخجٝز َا٢خه، َو

ىٟٗل ألجٟه ألامىع، و٢ض ال ًىاؾب اهٟٗاله ؾبب ما ٌكٗغ به مً ي٤ُ،  وطل٪ الؾخجزاٝ َا٢خه الاؾدشاعة ٍو

ى ٌٗخبر هٟؿه في  الىٟؿُت، وقٗىعٍ بال٣ىٍى والُإؽ. الٗهابي شخو مٛترب، ٌكٗغ بالضوهُت و٢لت ال٣ُمت، َو

ٖضاص الامىاث بؿبب ٢لت َمىخاجه وآماله و٢لت وظىص ما ًجظبه للخُاة، ٦ما ٌكٗغ الٗهابي بمساٝو ال ًىظض ما 

الٗاصًحن إلاا ٩ًابضٍ مً ٢ل٤ وج٣ى٢٘ خى٫ الظاث وق٪ في هىاًا  ًبرعَا، و٢ض ٌكٗغ بسٝى ٞى١ مؿخىي ٢ل٤ الىاؽ

ً ولى ٧اهذ َُبت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر ج٣ضًغ اإلابدىزحن إلاشل َظٍ ال٣ًاًا.  آلازٍغ
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 (45الجضو٫ ع٢م )

٤ بٗض الا٦خئاب   ًىضر جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 والاؾخجاباث البازىلىظُت

 اٌؼجبسح س8َ
 ِزٛعو اإلٔبس% اٌزوٛس%

 ال ٔؼُ ال ٔؼُ اإلخبثخ ثٕؼُ

0 
ً٘ رشرؼؼ ٚرؾؼش ثبٌنؼف ارا ِب فبذ فٟ 

 ٚخٙه أزذ؟
0.8.% .080% ..8.% ..8.% .0% 

0 
ِضػدخ رزشدد فٟ  ً٘ رؼبٟٔ ِٓ أفىبس ِخ١فخ أٚ

 رٕ٘ه دائّب؟
0.8.% 7.87% ..8.% 0.8.% 0.87% 

. 
 فٟ اٌٛخٗ أٚ)زشوخ(ً٘ ٠سذس ٌه أز١بٔب اخزالج 

 األوزبف؟ اٌشأط أٚ
0080% 778.% 008.% 7.80% 00% 

. 
دائّب فبِزب ٚزض٠ٕب ز١ّٕب رىْٛ فٟ  ً٘ رجذٚ

 ؟اٌسفالد
008.% ..80% 0.8.% 7.8.% 01% 

 %.0 %.08. %0.80 %080. %.078 ً٘ وث١شا ِب رىْٛ ٘بئدب ٚػقج١ب؟ .

0 
ً٘ وث١شا ِب رٛد أْ رىْٛ فٟ ػذاد األِٛاد 

 أٚوؤٔه ٌُ رىٓ؟
0080% ..8.% 078.% 7087% 078.% 

 %00 %7087 %.078 %.18. %.8. ِٓ فذاع ؽذ٠ذ ِغزّش؟ رؼبًٟٔ٘  7

      %0187 %.08. %0.80 %87.. %.08 ٌه اٌس١بح خب١ٌخ رّبِب ِٓ األًِ؟ ً٘ رجذٚ .

( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن باال٦خئاب والاؾخجاباث 45وبالخإمل في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

غحِٗكىن بطا ما ناح في وظههم ؤخض، ٦ما جغصص ألا٩ٞاع املخُٟت  البازىلىظُت جخمشل في: ؤجهم ٌكٗغون بال٠ًٗ ٍو

دضر لهم في بٌٗ الاخُان خغ٧اث في الىظه ؤو الغؤؽ ؤو ألا٦خاٝ. ؤما ؤصوى مٓاَغ  في ؤطَاجهم بك٩ل صاثما، ٍو

م بإن الخُاة زالُت جماما مً ألامل، قٗىع اإلابدىزحن باال٦خئاب والاؾخجاباث البازىلىظُت ٞخخمشل في آلاحي: ق َٗغ

وؤجهم ٌٗاهىن مً الهضإ الكضًض بك٩ل مؿخمغ، ٦ما ؤجهم ٦شحرا ما ًخمىىن ؤن ٩ًىن في ؤٖضاص ألامىاث ؤو ٧إجهم لم 

 ٩ًىهىا.

 ( اهدؼاز مظاَس العصبُت والللم:3

٫ في الىىم، و٢لت الخمخ٘ ًدؿم الٗهابي بالىىم اإلاًُغب، خُض ٌٗاوي مً ألاع١ الكضًض ونٗىبت الضزى        

ًٛب ألجٟه  ؿ٣ِ ؤمام ؤبؿِ اإلاىا٠٢ الخغظت، َو بالىىم الٗم٤ُ ؤو الاؾخمغاع ُٞه، والٗهابي ؾهل ؤلاؾدشاعة َو

ى ٣ًٟض ؾُُغجه ٖلى هٟؿه، و٢ض ًهاب ب٣ل٤ مً مىا٠٢ ال جشحر لضًه ٧ل ما ٌكٍٗغ  ألاؾباب ؤو اإلاٗى٢اث، َو

٣ٟض الؿُُغة بال٣ل٤، ولظل٪ ٞةن الٗهابي ٖاصة ما ًخٗغ  ا، و٢ض ٌٛمى ٖلُه، ٍو ى إلجهُاع ٖهبي ٩ُٞابض الهؿتًر

ماعؽ ؾلى٦ُاث ٚحر م٣بىلت. والٗهابي ًٟخ٣ض الُا٢ت الىٟؿُت وعباَت الجإف، ولظل٪ ٞةهه ٌكٗغ  ٖلى هٟؿه ٍو

جض نٗىبت ٦بحرة في ؤصاء مهمت ما، و٢ض ٌٗاوي مً ؤٖغاى الغبى،  باه٣باى ؤهٟاؾه، خُض ٌكٗغ ب٤ًُ الخىٟـ، ٍو

ُض ٌكٗغ بأالم قضًضة في الهضع ٧إن ٌكٗغ بإن ٢لبه ٖلى وق٪ ؤن ٌؿ٣ِ، ؤو ًخى٠٢. والٗهابي ًساٝ خ

ت، و٢ض تهضص ٢لبه، وطل٪ مً زال٫ حؿإع هبًاث ٢لبه، وهي  مىا٠٢ مُٗىت ٢ض حؿبب له ي٤ُ في صوعجه الضمٍى

ج٣ضًغ اإلابدىزحن إلاشل َظٍ  هبًاث ٖاصة ما ح٨ٗـ الكٗىع بالخٝى ؤو جى٢٘ الخُغ، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر

 ألامىع.
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 (46الجضو٫ ع٢م )

٤ بٗض الٗهبُت وال٣ل٤  ًىضر جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو
 اٌؼجبسح س8َ

ِزٛعو اإلخبثخ  اإلٔبس% اٌزوٛس%

 ال ٔؼُ ال ٔؼُ ثٕؼُ

 %1. %.008 %80.. %.8.. %080. أػقبثه؟ )اٌجغ١طخ(ً٘ رث١ش األؽ١بء اٌزبفٙخ 0

 %87.. %087. %.78. %7080 %.078 أثٕبء ا١ًٌٍ؟أٚ رقبة ثؤسق ً٘ ردذ فؼٛثخ فٟ اٌجذء فٟ إٌَٛ  0

 %087. %.008 %80.. %.718 %.0.8 ارا لّذ ثّدٙٛد ِب؟ رٍزمو أٔفبعه ثقؼٛثخ لجً أٞ فشد أخشً٘  .

 %.0.8 %0.80 %.18. %080. %.0.8 ؟لٍجه أز١بٔب ثذسخخ ٍِسٛظخ دْٚ عجت ظب٘شٔجل ً٘ ٠غشع  .

 %.008 %.708 %0.80 %1. %01 اٌقذس؟ ً٘ رؾؼش ثآالَ فٟ اٌمٍت أٚ .

       %.0.8 %087. %.78 %1. %01 ً٘ ٠ئدٞ اٌمٍك اٌٝ ا١ٙٔبسن ثبعزّشاس؟ 0

 

 

( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بالٗهبُت وال٣ل٤ جدشمل في: ؤجهم 46وبالخإمل في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

جضون نٗىبت في البضء في الىىم ٦ما ؤجهم ًخهببىن ٖغ٢ا ؤزىاء اللُل. ؤما ؤصوى  ًخٗهبىن مً ؤجٟه ألاقُاء، ٍو

م باؾخمغاع، وؤجهم ٌكٗغون بأالم  مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بالٗهبُت وال٣ل٤ ٞخخمشل في: ؤن ال٣ل٤ ًاصي بلى اجهُاَع

 في ال٣لب ؤو الهضع. 

 ( اهدؼاز مظاَس الظُىىطىماجًُ:4

ت طاث ميكإ هٟسخي، مشل نٗىبت الخىٟـ ؤو ما ٌؿمى بالغبى، ٦ما         الٗهابي ٩ًابض ايُغاباث ؤو ؤمغاى ًٍٖى

ٝ قضًض ٖىض الخ٨ٟحر في زبراث ماإلات خضزذ ؤو ٌٗاوي مً ازخال٫ ؤو ٢لت اهخٓام ص٢اث ال٣لب، و٢ض ٌٗاوي مً زى 

ذ و٦ثرة ألاخالم  غاٝ و٢لت الخد٨م في ألاقُاء، ٦ما ٌٗاوي مً ٢لت الىىم اإلاٍغ ى ٌٗاوي مً اعحٗاف ألَا ؾخدضر له، َو

اإلاؼعجت التي جدؿلِ ٖلُه في ق٩ل ؤخالم مسُٟت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر ج٣ضًغ اإلابدىزحن إلاشل َظٍ 

 ال٣ًاًا.

 (47و٫ ع٢م )الجض

٤ بٗض الؿ٩ُىؾىماجُ٪  ًىضر جىػَ٘ اإلابدىزحن ٞو

 اٌؼجبسح س8َ
ِزٛعو  اإلٔبس% اٌزوٛس%

 ال ٔؼُ ال ٔؼُ اإلخبثخ ثٕؼُ

 %.. %.78. %087. %87.. %.8.. زٍُ ِضػح؟)ثؼذ( وث١شا ِٓ إٌَٛ اثش  ً٘ رقسٛ 0

0 
ً٘ رؼبٟٔ أز١بٔب ِٓ آالَ فٟ اٌظٙش ردؼً ِٓ اٌقؼت ػ١ٍه 

 االعزّشاس فٟ اٌؼًّ؟
.080% ..8.% ..80% .08.% .0% 

 %.8.. %087. %.78. %7080 %.0.8 ثبٌخٛف أثٕبء اٌزفى١ش؟ رؾؼشً٘ وث١شا ِب  .

 %187. %.078 %087. %.718 %.0.8 ؟لٍجهً٘ رمٍمه أز١بٔب خفمبد  .

. 
ً٘ رٕزبثه أز١بٔب آالَ ٚأٚخبع ؽذ٠ذح ردؼً ِٓ اٌّغزس١ً 

 ػ١ٍه ارّبَ أػّبٌه؟
008.% 7.87% .08.% 0.80% .1% 

 %.0 %01 %1. %.7.8 %0080 ً٘ ردٙذ ٔفغه فٟ اٌمٍك ػٍٝ فسزه؟ 0

7 
ً٘ رٕزبثه آالَ ٚأٚخبع فٟ اٌشأط ردؼً ِٓ اٌقؼت ػ١ٍه 

 ؟أدبص أػّبٌه
0080% 778.% ..80% 008.% 0.% 

. 
ً٘ رؾؼش دائّب ثبٌزؼت ٚاإلس٘بق ٌذسخخ رّٕؼه ززٝ ػٓ 

 األوً؟
078.% .080% ..80% .08.% 078.% 

 %0087 %.0.8 %.8.. %.778 %0080 ً٘ رؾؼش أز١بٔب ثقؼٛثخ فٟ اٌزٕفظ؟ .

01 
ً٘ رسذس ٌه آالَ فٟ ػ١ٕ١ه ردؼٍه غ١ش لبدس ػٍٝ 

 اعزخذاِّٙب؟
0.8.% .080% 008.% 7.80% 01% 

 %.0.8 %.08. %0.80 %.08. %0.87 ً٘ ِؼذره ِنطشثخ ثبعزّشاس؟ 00

 %.0.8 %.08. %0.80 %.08. %0.87 ِٕزظ١ّٓ؟ ً٘ ِؼذره ٚأِؼبإن غ١ش 00

0. 
فبخئ  ً٘ رٕزبثه دائّب زبالد ِٓ اٌغث١بْ ُِ )ازغبط 

 ؟ثبٌمَٟء(
.80% .08.% 0.8.% ..8.% 78.% 
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( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت 47وبالخإمل في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

، ٦ما ؤجهم ٌٗاهىن مً آالم في الٓهغ ججٗل مً الهٗب ٖليهم الاؾخمغاع في جٓهغ في ق٩ل:  الاؾد٣ُاّ بزغ خلم مٟٕؼ

الٗمل، وحؿلِ مكاٖغ الخٝى ٖىض الخ٨ٟحر في مى٠٢ مٗحن، ٦ما جٓهغ في ق٩ل ٢ل٤ ًإزظ بضوعٍ ق٩ل مماعؾت 

ىؾىماجُت ٞخخمشل في آلاحي: خغ٧اث ٖكىاثُت وال بعاصًت. ؤما ؤصوى مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بااليُغاباث الؿ٩ُ

ضم اهخٓام مٗضتهم وؤمٗائهم، ؤي ايُغاب مٗضتهم باؾخمغاع، ٦ما جدضر لضحهم  بخؿاؾهم اإلاٟاجئ بال٣يء،  ٖو

ً ٖلى اؾخسضامها. آالم في الُٗىحن جج  ٗلهم ٚحر ٢اصٍع

 ( اهدؼاز مظاَس الؼً والخظاطُت اإلافسػت:5

ً، خُض        ؿحئ الًٓ باآلزٍغ ً ولى ٧اهذ َُبت وطل٪ لخى٢ٗه الٗهابي ق٩ا٥ َو ًلخٔ ؤن ٌك٪ في هىاًا آلازٍغ

خجؿؿىن ٖلُه،  ً الظًً ًًمغون له الكغ ٍو الكغ ؤو الخُغ في آلازغ. والٗهابي ٌكٗغ بإهه مدِ ؤهٓاع آلازٍغ

 ؤن مً ًخدضزىن خىله ال بض وؤجهم 
ً
؛ خُض ٢ض ٌٗخ٣ض مشال

ً
 ؾلبُا

ً
ى ق٩ا٥ ًٟؿغ ٧ل ما ًضوع خىله جٟؿحرا َو

ى ٌٗخ٣ض ؤن الىاؽ ج٨ظب ٖلُه ؤو جخأمغ ٖلُه. والٗهابي خؿاؽ ال ًخ٣بل الى٣ض، في ؤهه ًخدضزىن  ٖىه بؿىء، َو

غ هٟؿه وجٟاصي ؤزُاثه، وحكُِض ٖال٢اث اظخماُٖت  ؾهل الاهجغاح وطل٪ لؿُٗه لل٨ما٫، ما ًدى٫ صون جٍُى

 ،ً ً. ج٩ىن مدهلت طل٪ ٧له مبالٛت الٗهابي في خظٍع مً آلازٍغ ى خظع ًدى٫ صون جٟاٖله بىاءة م٘ آلازٍغ َو

ً. ٦ظل٪ ٌٗاوي الٗهابي مً الٗؼلت الاظخماُٖت، خُض ًازغ الىخضة، ما  ً نضا٢اث م٘ آلازٍغ الاظخماعي وج٩ٍى

ت مً الىاؽ، وج٩ىن مدهلت طل٪  ًجٗله ٌكٗغ بالخجل اإلاؿخمغ والخٝى مً الٛغباء ؤو مً الخضًض ؤمام مجمٖى

ًبه ألجٟه ألا  اجه واجساط ٢غاعاجه التي ٖاصة ما ؾهىلت اؾدشاعجه واهٟٗاله، ٚو  في جهٞغ
ً
ؾباب، و٢ض ًهبذ مىضٞٗا

 في مً ؤؾاء بلُه، ما ًضمغ 
ً
 ٖلُه. والٗهابي شخو ٢اؽ ال ٌٗٝغ الهٟذ والٟٛغان، ولظل٪ ٨ًٟغ صوما

ً
ج٩ىن وباال

. والٗهابي شخو ال ًخدمل 
ً
 ؾلبُا

ً
جٗله ًمًٗ في هجغ الىاؽ وفي الى٢ٝى منهم مى٢ٟا صخخه الىٟؿُت ٍو

 بن ٞكل في بقبإ هؼوة ٖابغة في و٢تها، وطل٪ الٞخ٣اصٍ الاجؼان ؤلا 
ً
خباٍ وجإظُل بقبإ خاظاجه، خُض ًخًا٤ً ظضا

 ًٞ 
ً
الاهٟٗالي، والحؿامه بالؿلى٥ الُٟلي. ٦ما ًٟخ٣ض الٗهابي مهاعاث الخىانل الاظخماعي، خُض ًٟخ٣ض مشال

. الٗهابي شخو مجتر لهمىمه باؾخمغاع، الخىانل م٘ الجيـ آلازغ ل٣لت ز٣خه بىٟؿه، ؤو ٢لت عياٍ ًٖ  مٓهٍغ

ً، وج٩ىن مدهلت طل٪ قٗىعٍ  ى ما ٌسخيء ٖال٢اجه الاظخماُٖت باآلزٍغ  ؾهل ؤلاؾدشاعة والًٛب، َو
ً
ما ًجٗله هؼ٢ا

ض مً آلاالم والٗؼلت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر ج٣ضًغ اإلابدىزحن إلاشل َظٍ ألامىع.   باإلاٍؼ
 

 (48الجضو٫ ع٢م )

تًىضر جىػَ٘  ٤ بٗض الك٪ والخؿاؾُت اإلاَٟغ  اإلابدىزحن ٞو

 اٌؼجبسح س8َ
ِزٛعو  اإلٔبس% اٌزوٛس%

 ال ٔؼُ ال ٔؼُ اإلخبثخ ثٕؼُ

 %0. %.08. %80.. %.0.8 %080. ً٘ أٔذ ِٕذفغ فٟ رقشفبره؟ 0

 %87.. %087. %.78. %7080 %.078 ً٘ أٔذ خدٛي ٚزغبط ثبفشاه؟ 0

 %0087 %0.80 %.08. %.7.8 %0080 إٌبط فّٙه دائّب؟ ٠غٟءً٘  .

. 
٠زسذثْٛ ػٕه فٟ  ٚأً٘ ٠ٕزبثه اٌؾؼٛس ثؤْ إٌبط ٠شالجٛٔه 

 اٌؾبسع؟
01% .1% 0087% .78.% 078.% 

 %0.87 %.78. %0087 %80.. %.0.8 ً٘ رمغ دائّب فٟ ثٛساد غنت ػ١ٕفخ؟  .
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ت جٓهغ 48وبالخإمل في بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      ( ًلخٔ ؤن ؤ٦ثر مٓاَغ قٗىع اإلابدىزحن بالك٪ والخؿاؾُت اإلاَٟغ

 
ً
اتهم واجساطَم ل٣غاعتهم  التي ٖاصة ما ج٩ىن وباال اتهم خُض ًهبدىن مىضٞٗحن في جهٞغ في ق٩ل: ؤهضٞٗهم في جهٞغ

ت مما ًجهلهم ً. ؤما ؤصوى مٓاَغ قٗىع  ٖليهم، وقٗىعَم بالخجل والخؿاؾُت اإلاَٟغ ٌؿِئىن الخهٝغ م٘ ألازٍغ

هم الضاثم في زىعاث ًٚب ٖىُٟت هدُجت ؾىء ْنهم  ت ٞخخمشل في: و٢ٖى اإلابدىزحن بالك٪ والخؿاسخي اإلاَٟغ

م بإن الىاؽ ًغا٢بىجهم ؤو ًخدضزىن ٖليهم في الكإع ؤو في بِئت الٗمل. ت، وقَٗغ  وخؿاؾُتهم اإلاَٟغ

( ئحابت الظإاٌ 
ً
 السابع للبدث الري مإداٍ:زابعا

َل جىحد فسوق ذاث داللت ئخصائُت بحن مخىطؼاث دزحاث اإلابدىزحن على ملاًِع البدث وفم بعع 

 مخؼحراث الخلفُت.

 و٢ض جمذ ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ مً زال٫ آلاحي:     

 ( خظاب داللت الفسوق وفم مخؼحر الجيع:0

ت صاللت الٟغو١ بحن      ٤ مخٛحر  خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 الجيـ، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (49الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث 

٤ مخٛحر الجيـ  اإلابدىزحن ٞو
 اإلزقبء    

 اٌّمب١٠ظ
 اٌّزٛعو اٌسدُ  اٌدٕظ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 .080 811.. .. روش
0.. .80.0- 18110 

 08.7 08.0. .. أٔثٟ

االززشاق 

 إٌفغٟ

 ..078 .7.80 .. روش
0.. 180.0- 18..7 

 ..0.8 77800 .. أٔثٟ

اٌنغٛه 

 ا١ٌّٕٙخ

 0.8.7 78.0. .. روش
0.. 18..1- 1871. 

 ..008 800.. .. أٔثٟ
  

 طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾِ صعظاث 49وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر الجيـ ٖلى م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، خُض ٧اهذ ٢ُمت )ث( صالت ٖىض مؿخىي  اإلابدىزحن ٞو

ت )0.001)  بحن (، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر ؤلاهار، ول٨ً لم جىظ148( وبضعظت خٍغ
ً
ض ٞغو١ صالت بخهاثُا

مخىؾُاث صعظاث الظ٧ىع وؤلاهار ٖلى م٣ُاسخي الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي، خُض لم ج٨ً ٢ُمت )ث( صالت 

 (.0.05ٖىض مؿخىي )

نهً الاهٟٗالي ًجٗلهً بِئت ؾهلت لئلنابت       وجٟؿغ الباخشت َظٍ الىخاثج ٖلى ؤؾاؽ ؤن َبُٗت ؤلاهار وج٩ٍى

٩ُىؾىماجُت م٣اعهت بالظ٧ىع، ما ًا٦ض ٢ى٫ "ٖبض اإلاُٗي" الظي بحن "ؤن الايُغاباث بااليُغاباث الؿ

 ( .2003الؿ٩ُىؾىماجُت حكُ٘ لضي ؤلاهار ؤ٦ثر مً الظ٧ىع" )ٖبض اإلاُٗي، 
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٣ى٫ )الدجاع( في َظا الهضص ؤن "الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٖاصة ما جٓهغ في ؾً اإلاغا٣َت، ؤو بٗض ؾً       ٍو

 (.104-103: 1998ء الىهِب ألا٦ثر مً الغظا٫" )الدجاع، الغقض ولليؿا

 جغظ٘ 2008واج٣ٟذ َظٍ الىدُجت م٘ ما جىنلذ بلُه )ؾالمي،      
ً
( مً خُض بهه ال جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا

مخٛحر الجيـ، ما ٖضا الجهاػ الضوعاوي الظي ْهغث ُٞه ٞغو١ لهالر اإلاضعؾاث ؤلاهار، و٢ض ازخلٟذ هدُجت 

 ٖىض 2012الُت م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت )الض٢ـ، الضعاؾت الخ
ً
( التي ؤقاعث بلى وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا

( إلاؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي ؤٞغاص الُٗىت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ ولهالر 0.05مؿخىي الضاللت )

ي الىخاثج ٌٗؼي بلى ازخالٞاث الظ٧ىع، خُض ٌٗاوي منها الظ٧ىع ؤ٦ثر مً ؤلاهار. وجغي الباخشت ؤن َظا الازخالٝ ف

 َبُٗت الُٗىت والٓغوٝ البُئُت، ؤي ًغظ٘ بلى ازخالٝ البِئت اللُبُت ًٖ البِئت الؿٗىصًت.

 ( خظاب داللت الفسوق وفم مخؼحر الخالت الاحخماعُت:6

٤ مخٛحر       ت صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ

 الخالت الاظخماُٖت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (50الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث 

٤ مخٛحر الخالت الاظخماُٖت  اإلابدىزحن ٞو

 اإلزقبء    

 اٌّمب١٠ظ

اٌسبٌخ 

 االخزّبػ١خ
 اٌّزٛعو اٌسدُ 

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 االمطشاثبد

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 .080 8.0.. 07 ِزضٚج
0.. 080.7- 18010 

 ..08 1801. .. أػضة

االززشاق 

 إٌفغٟ

 0.800 778.1 07 ِزضٚج
0.. 18.0. 18.01 

 ..078 .7.80 .. أػضة

اٌنغٛه 

 ا١ٌّٕٙخ

 .0.80 78.7. 07 ِزضٚج
0.. 180.0- 18..0 

        ..008 .787. .. أػضة

( ًلخٔ ؤهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث 50بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )وبالىٓغ      

 ٖىض 
َ
٤ مخٛحر الخالت الاظخماُٖت، خُض لم ج٨ً ٢ُم )ث( صالت بخهاثُا اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض الشالزت ٞو

م مً ازخالٝ خالتهم (، ما ٌٗجي ؤن ظمُ٘ اإلابدىزحن ًيخمىن لخهاثو مجخم٘ واخض بالٚغ0.05مؿخىي )

 الاظخماُٖت.

( م٘ البدض الخالي مً خُض ؤهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت جغظ٘ بلى الخالت 1998وجخ٤ٟ صعاؾت ٖىصة )     

( التي ؤقاعث بلى ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي 2013الاظخماُٖت، وم٘ صعاؾت الخغبي )

الضعاؾت خى٫ ؤبٗاص الًٍٛى اإلاهىُت بازخالٝ اإلاخٛحراث )اإلاؿخىي الخٗلُمي  ( ٞإ٢ل في اججاَاث مٟغصاث0.05)

( التي ؤْهغث وظىص 2012والخالت الاظخماُٖت(، بِىما جسخل٠ هدُجت الضعاؾت الخالُت وهدُجت صعاؾت )الض٢ـ، 

 ٖىض مؿخىي الضاللت )
ً
ُٗىت التي ( إلاؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي ؤٞغاص ال0.05ٞغو١ صالت بخهاثُا

ٗاوي  حٗؼي إلاخٛحر )الخالت الاظخماُٖت(، خُض ٌٗاوي ألاعامل ؤو اإلاىٟهلىن ًٖ ؤػواظهم ؤ٦ثر مً ٚحر اإلاتزوظحن، َو
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اإلاتزوظىن ؤ٦ثر مً ٚحر اإلاتزوظحن، وحٗؼي الباخشت َظا الازخالٝ بلى َبُٗت ْغوٝ الُٗىت وازخالٝ البُئخحن 

 البِئت اللُبُت ًٖ البِئت الؿٗىصًت.

 داللت الفسوق وفم مخؼحر الخعامل مع الجمهىز: ( خظاب3

٤ مخٛحر       ت صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ

 الخٗامل م٘ الجمهىع، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (51الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث 

٤ مخٛحر الخٗامل م٘ الجمهىع  اإلابدىزحن  ٞو
 اإلزقبء        

 اٌّمب١٠ظ

اٌزؼبًِ ِغ 

 اٌدّٙٛس
 اٌّزٛعو اٌسدُ 

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 ..78 0800. .0 غ١ش ِجبؽش
0.. 08.17 181.. 

 ..08 ..8.. 000 ِجبؽش

 االززشاق إٌفغٟ
 0.8.0 .180. .0 غ١ش ِجبؽش

0.. 080.. 180.7 
 .0787 7.817 000 ِجبؽش

 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ
 .0.87 1871. .0 غ١ش ِجبؽش

0.. 0800. 18017 
 ..008 .781. 000 ِجبؽش

            

( ًلخٔ ؤهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث 51وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

 ٖىض 
َ
٤ مخٛحر الخٗامل م٘ الجمهىع، خُض لم ج٨ً ٢ُم )ث( صالت بخهاثُا اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض الشالزت ٞو

 (.0.05مؿخىي )

 ( خظاب داللت الفسوق وفم مخؼحر الخصٌى على التركُت:4 

      ٤ ت صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو مخٛحر خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ

 الخهى٫ ٖلى التر٢ُت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.
 

 (52الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث 

٤ مخٛحر الخهى٫ ٖلى التر٢ُت       اإلابدىزحن ٞو
 اإلزقبء    

 اٌّمب١٠ظ

اٌسقٛي 

ػٍٝ 

 اٌزشل١خ

 اٌّزٛعو اٌسدُ 
االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 ..08 08.0. .0 ال
0.. .80.. 18110 

 08.1 ..78. 7. ٔؼُ

االززشاق 

 إٌفغٟ

 0.800 77810 .0 ال
0.. 180.. 18.01 

 ..078 .7.81 7. ٔؼُ

اٌنغٛه 

 ا١ٌّٕٙخ

 ..008 18.1. .0 ال
0.. 08... 18101 

 ..008 ..8.. 7. ٔؼُ
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 طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث 52وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر الخهى٫ ٖلى التر٢ُت، خُض  اإلابدىزحن ٖلى م٣ُاسخي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والًٍٛى اإلاهىُت ٞو

ت )  وبضعظت خٍغ
ً
هالر الظًً ال ًدهلىن ٖلى (، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث ل٧148اهذ ٢ُمتي )ث( صالت بخهاثُا

 بحن مخىؾُي صعظاث الظ٧ىع وؤلاهار ٖلى م٣ُاؽ 
ً
جغ٢ُاتهم بك٩ل مىٓم، ول٨ً لم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا

. وجٟؿغ الباخشت َظٍ الىدُجت ٖلى ؤؾاؽ ؤن 0.05الاخترا١ الىٟسخي، خُض لم ج٨ً ٢ُمت )ث( صالت ٖىض مؿخىي 

ٟحن الظًً ٌٗملىن بةالصاعة الٗامت لجا مٗت مهغاجت ج٨ثر لضحهم الًٍٛى هدُجت لٗضم خهىلهم ٖلى جغ٢ُاتهم اإلاْى

ُُٟت في خُنها ومً زم جخىلض لضحهم مكاٖغ ؤلاخباٍ وؤلاخؿاؽ بال٤ًُ والا٦خئاب ما ًاصي بهم بلى ؤلانابت  الْى

 بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت. 

ُْٟي ؤخض مهاصع الًِٛ ٖلى ألاٞغاص "َظا في الى٢ذ الظي حٗض ُٞه ٖىامل الخُىع اإلانهي ؤو اإلاؿخ٣بل الى      

ىاث٤ الُمىح، والك٪ في اإلاؿخ٣بل اإلانهي")ٖؿ٨غ؛  الٗاملحن، مشل ؤلاٞخ٣اع بلى ٞغم التر٢ُت في الٗمل، ٖو

بضهللا،   (.1988ٖو

( بلى ؤن ؤَم الًٍٛى التي ٌٗاوي منها خغاؽ ألامً 2007وجخ٤ٟ هدُجت البدض الخالي م٘ ما جىنل بلُه )اإلالخم،      

ُٟي، ٦ما جخ٤ٟ م٘ صعاؾت )مؿلم، هي ج ( التي ؤقاعث بلى ؤن ؤَم مهاصع 2007ل٪ الخانت بالخُىع والترقي الْى

ٟىن الٗاملىن في ال٩لُاث الخ٣ىُت في مداٞٓاث ٚؼة، جخمشل في مدضوصًت  الًٍٛى اإلاهىُت التي ٌٗاوي منها اإلاْى

ُُٟت ؤ ٦ثر مً اعجباَها بال٨ٟاءة، ٦ما بُيذ ٞغم الىمى والتر٢ُاث، واعجباٍ ٞغم التر٢ُاث بالكىاٚغ الْى

 الضعاؾت ؤن الٗاملحن في ال٩لُاث اإلابدىزت جٓهغ ٖليهم آزاع ظؿمُت ؾلبُت هدُجت ؤلاخؿاؽ بالًِٛ.

 خظاب داللت الفسوق وفم مخؼحر الخىافص الدشجُعُت:( 5

ت صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ الب      ٤ مخٛحر خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ دض ٞو

 الخىاٞؼ الدصجُُٗت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (53الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث 

٤ مخٛحر الخىاٞؼ الدصجُُٗت  اإلابدىزحن ٞو
      

 اإلزقبء    

 اٌّمب١٠ظ
 اٌّزٛعو اٌسدُ  اٌسٛافض 

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 0877 .80.. 0. ال
0.. 18.0. 18.1. 

 ..08 871.. .. ٔؼُ

االززشاق 

 إٌفغٟ

 .0781 ..708 0. ال
0.. 18.0. 18... 

 ..0.8 7.801 .. ٔؼُ

اٌنغٛه 

 ا١ٌّٕٙخ

 008.7 8.0.. 0. ال
0.. 08007 18000 

 .0.80 .081. .. ٔؼُ
 

( ًلخٔ ؤهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث 53وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

٤ مخٛحر الخىاٞؼ الدصجُُٗت، خُض لم ج٨ً ٢ُم )ث( صالت ٖىض مؿخىي  اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض الشالزت ٞو
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ٟىن 0.05) الٗاملىن باإلصاعة الٗامت لجامٗت  (، و حٗؼي الباخشت طل٪ بؿبب جمازل الٓغوٝ التي ٌِٗكها اإلاْى

 مهغاجت .

( التي ؤقاعث بلى ؤن ؤَم مهاصع الًٍٛى 2007و٢ض ازخلٟذ َظٍ الىدُجت م٘ ما جىنلذ بلُت صعاؾت )مؿلم،       

غ خىاٞؼ  ٟىن الٗاملىن في ال٩لُاث الخ٣ىُت في مداٞٓاث ٚؼة، جخمشل في ٖضم جٞى اإلاهىُت التي ٌٗاوي منها اإلاْى

 مهىُت ٌٗاوي منها 2008إة املجتهضًً، وم٘ صعاؾت )الىٗاؽ، حصجُُٗت إلا٩اٞ
ً
ا ( التي ؤٞاصث بإن َىا٥ يَٛى

ا والتي مً يمنها الخىاٞؼ الدصجُُٗت، ٦ما  الٗاملىن بالكغ٦ت الٗامت لل٨هغباء بمضًىت مهغاجت ؤ٦ثر مً ٚحَر

ىصي،  لًٍٛى هي اإلاغجبُت بٗضة ( التي ؤقاعث بلى ؤن ؤ٦ثر مهاصع ا2007ازخلٟذ َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾت )الٍؼ

ؤبٗاص مً يمنها ٖضم وظىص خىاٞؼ ماصًت. وجغي الباخشت ؤن َظا الازخالٝ في الىخاثج ٌٗؼي بلى ازخالٝ ْغوٝ 

 الٗمل وال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاخبٗت و٦ظل٪ للٓغوٝ البُئُت.

 ل مىه:خظاب داللت الفسوق وفم مخؼحر حؼُحر العمل الخالي في خالت الخصٌى على عمل آزس أفظ( 6

٤ مخٛحر حُٛحر       ت صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ

 الٗمل الخالي، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (54الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث 

٤ مخٛحر حُٛحر الٗمل الخالي       اإلابدىزحن ٞو
 

 اإلزقبء    

 اٌّمب١٠ظ

رغ١١ش 

 اٌؼًّ 
 اٌّزٛعو اٌسدُ 

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 ..8. 8.0.. 7. ال
0.. 18..0- 18.17 

 .781 8.0.. .00 ٔؼُ

االززشاق 

 إٌفغٟ

 ..0.8 ..708 7. ال
0.. 08...- 180.0 

 .0780 77810 .00 ٔؼُ

اٌنغٛه 

 ا١ٌّٕٙخ

 008.1 ..18. 7. ال
0.. .810.- 18110 

 008.7 ..8.. .00 ٔؼُ
       

 طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث 54وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

غ  ٤ مخٛحر حُٛحر الٗمل الخالي في خا٫ جٞى بضًل مىاؾب، خُض ٧اهذ اإلابدىزحن ٖلى م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت ٞو

ت )٢0.001ُمت )ث( صالت ٖىض مؿخىي ) (، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر مً ٨ًٟغون في حُٛحر 148( وبضعظت خٍغ

 بحن مخىؾُاث صعظاث 
ً
ٖملهم الخالي لى جدهلىا ٖلى ٖمل ؤزغ ؤًٞل مىه، ول٨ً لم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا

ت والاخترا١ الىٟسخي، خُض لم ج٨ً ٢ُمتي )ث( صالت ٖىض اإلابدىزحن ٖلى م٣ُاسخي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُ

 (.0.05مؿخىي )

( التي ؤٞاصث بلى ؤن َىا٥ مُل واضر مً ؤٞغص الُٗىت )خغاؽ 2007وجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾت )اإلالخم،      

اى( بلى جغ٥ الٗمل.  ألامً الٗاملحن بكغ٧اث الخغاؾاث ألامىُت اإلاضهُت الخانت بمضًىت الٍغ
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 داللت الفسوق وفم مخؼحر جأدًت حصًء مً العمل بالبِذ: خظاب( 7

٤ مخٛحر جإصًت       ت صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ

 ظؼء مً الٗمل بالبِذ، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (55الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث 

٤ مخٛحر جإصًت ظؼء مً الٗمل بالبِذ         اإلابدىزحن ٞو
 اإلزقبء        

 اٌّمب١٠ظ

رؤد٠خ خضءا 

ِٓ اٌؼًّ 

 ثبٌج١ذ

 اٌّزٛعو اٌسدُ 
االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 .080 .81.. .. ال
0.. 18.7.- 180.0 

 0870 800.. 00 ٔؼُ

االززشاق 

 إٌفغٟ

 ..0.8 708.0 .. ال
0.. 18.0. 18017 

 ..078 ..7.8 00 ٔؼُ

اٌنغٛه 

 ا١ٌّٕٙخ

 00870 0801. .. ال
0.. 08070- 180.. 

 0.8.0 .80.. 00 ٔؼُ
     

( ًلخٔ ؤهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث 55وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

٤ مخٛحر جإصًت ظؼًء مً الٗمل بالبِذ، خُض لم ج٨ً ٢ُم )ث( صالت ٖىض  اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض الشالزت ٞو

 (.0.05مؿخىي )

ت في خُنها:خظاب داللت الفسوق وفم مخؼحر الخصٌى على ؤلاحا( 8  شة الظىٍى

٤ مخٛحر       ت صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ

ت في خُنها، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.  الخهى٫ ٖلى ؤلاظاػة الؿىٍى

 (56الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر   ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

ت في خُنها  الخهى٫ ٖلى ؤلاظاػة الؿىٍى
 

 اإلزقبء        

 اٌّمب١٠ظ

اٌسقٛي 

ػٍٝ اإلخبصح 

 اٌغ٠ٕٛخ 

 اٌّزٛعو اٌسدُ 
االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 08.0 .180. .. ال
0.. 0801. 18001 

 0871 .87.. 010 ٔؼُ

االززشاق 

 إٌفغٟ

 078.0 08.0. .. ال
0.. 08..0 18100 

 07801 .7.80 010 ٔؼُ

 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ
 01801 .80.. .. ال

0.. 18..0 18... 
       0.8.7 ..08. 010 ٔؼُ

 طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث 56وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

ت في خُنها، خُض ٧اهذ ٢ُمت )ث(  ٤ مخٛحر الخهى٫ ٖلى ؤلاظاػة الؿىٍى اإلابدىزحن ٖلى م٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي ٞو

ت )0.016صالت ٖىض مؿخىي ) الر مً ال ًدهلىن ٖلى بظاػاتهم (، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث له148( وبضعظت خٍغ
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 بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣ُاسخي الايُغاباث 
ً
ت في خُنها، ول٨ً لم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا الؿىٍى

٤ هٟـ اإلاخٛحر. طل٪ ألن ٦ثرة الًٍٛى ومُالب الٗمل اإلاؿخمغة ججٗل  الؿ٩ُىؾىماجُت والًٍٛى اإلاهىُت ٞو

٠ ٌكٗغ بالخٗب وؤلاجها٥ وؤن  ٖضم خهىله ٖلى بظاػاجه التي حٗخبر مً خ٣ه، مً ؤظل ؤزض ٞترة مً الغاخت اإلاْى

م باالخترا١ الىٟسخي.
َ
 إلؾخٗاصة وكاَه وججضًض َا٢خه، جاصي به بلى الكٗىع بالًِٛ ومً ز

 خظاب داللت الفسوق وفم مخؼحر الخصٌى على ميافأة مالُت ملابل العمل ؤلاطافي:( 9

ت صاللت       ٤ مخٛحر خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 الخهى٫ ٖلى م٩اٞإة مالُت م٣ابل الٗمل ؤلايافي، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (57الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر الخهى٫   ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

 افيٖلى م٩اٞإة مالُت م٣ابل الٗمل ؤلاي

 اإلزقبء        

 اٌّمب١٠ظ

اٌسقٛي ػٍٝ 

ِىبفؤح ِب١ٌخ ِمبثً 

 اٌؼًّ اإلمبفٟ

 اٌّزٛعو اٌسدُ 
االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 .780 .081. 0. ال
0.. 08010 1810. 

 .080 8.0.. .01 ٔؼُ

االززشاق 

 إٌفغٟ

 .0180 70801 0. ال
0.. 181.. 18.0. 

 .0781 7.8.1 .01 ٔؼُ

اٌنغٛه 

 ا١ٌّٕٙخ

 0.871 18.0. 0. ال
0.. 08711 181.0 

      ..008 ..08. .01 ٔؼُ

 طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث 57وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

( وبضعظت 0.001اإلابدىزحن ٖلى م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، خُض ٧اهذ ٢ُمت )ث( صالت ٖىض مؿخىي )

ت ) بل ٖملهم ؤلايافي، ول٨ً لم (، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر مً ال ًدهلىن ٖلى م٩اٞإة مالُت م٣ا148خٍغ

 بحن مخىؾِ صعظاث الظ٧ىع وؤلاهار ٖلى م٣ُاسخي الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي، 
ً
جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا

٠ بالٗمل ؤلايافي مً ؤظل الخهى٫ ٖلى 0.05خُض لم ج٨ً ٢ُمتي )ث( صالت ٖىض مؿخىي ) (، خُض ؤن ٢ُام اإلاْى

٠ ٖل ىضما ال ًدهل اإلاْى ى ما َى مخى٢٘، جخىلض لضًه مكاٖغ الاخباٍ والخؼن، و٢ض ًهل بلى ٢ُمت مالُت ٖو

 الا٦خئاب. 

 

 ( خظاب داللت الفسوق وفم مخؼحر الخظاًم مً ػلباث بعع اإلاساحعحن:01

٤ مخٛحر       ت صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ

الخًا٤ً مً َلباث بٌٗ اإلاغاظٗحن بخ٣ضًم زضماث مسالٟت للىاثذ ؤلاصاعة الٗامت للجامٗت، وبُاهاث الجضو٫ 

 آلاحي جىضر طل٪.
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 (58الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر الخًا٤ً ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُ  اث صعظاث اإلابدىزحن ٞو

   مً َلباث بٌٗ اإلاغاظٗحن  
 اإلزقبء        

 اٌّمب١٠ظ

اٌزنب٠ك ِٓ 

هٍجبد ثؼل 

 اٌّشاخؼ١ٓ

 اٌّزٛعو اٌسدُ 
االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 ..8. 8.1.. 0. ال
0.. 18.77- 18717 

 7810 8.0.. .00 ٔؼُ

االززشاق 

 إٌفغٟ

 008.1 7.8.7 0. ال
0.. 1871.- 18... 

 ..0.8 708.0 .00 ٔؼُ

اٌنغٛه 

 ا١ٌّٕٙخ

 .0.80 0810. 0. ال
0.. 087..- 18117 

 008.0 .81.. .00 ٔؼُ
      

 طاث صاللت بخهاثُت بحن 58وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      
ً
مخىؾُاث صعظاث ( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر الخًا٤ً مً مُالبت بٌٗ اإلاغاظٗحن بخ٣ضًم زضماث مسالٟت للىاثذ ؤلاصاعة الٗامت للجامٗت  اإلابدىزحن ٞو

ت )0.007ٖلى م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت، خُض ٧اهذ ٢ُمت )ث( صالت ٖىض مؿخىي ) (، وؤن َظٍ 148( وبضعظت خٍغ

 بحن الٟغو١ ظاءث لهالر الظًً ًخًا٣ًىن مً َلباث بٌٗ 
ً
اإلاغاظٗحن، ول٨ً لم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا

مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣ُاسخي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الىٟسخي، خُض لم ج٨ً ٢ُم 

ظا الىٕى 0.05)ث( صالت ٖىض مؿخىي ) (، وجض٫ َظٍ الىدُجت ٖلى اعجٟإ وؿبت الازال١ الخمُضة لظي اإلابدىزحن، َو

لبهم لخضماث مسالٟت للىاثذ الجامٗت، مً الًِٛ ٢ض ٩ً ىن مً الًٍٛى الاًجابُت، الن يِٛ اإلاغاظٗحن َو

إة الًِٛ مً خُض ج٣ضًم الخضمت ؤو الخمؿ٪ ب٣ُمه وازال٢ه التي جدخم ٖلُه  ٠ ٣ً٘ في َو ٠ الكٍغ ججٗل اإلاْى

 ٖضم ؤلانٛاء إلاشل لهظٍ الُلباث.

 ( خظاب داللت الفسوق وفم مخؼحر مؼالب العمل:00

٤ مخٛحر       ت صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو خؿبذ ٢ُمت )ث( إلاٗٞغ

 مُالب الٗمل، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (59الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن مخىؾُاث صعظاث 

٤ مخٛحر مُالب الٗمل  اإلابدىزحن ٞو
 

 اإلزقبء        

 اٌّمب١٠ظ
 اٌّزٛعو اٌسدُ  اٌؼًِّطبٌت 

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 د8ذ

ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 ..8. .787. .. ِذاس اٌغٕخ
0.. 08000- 1810. 

 78.7 .180. 0. فٟ ِٛاعُ ِؼ١ٕخ

االززشاق 

 إٌفغٟ

 00870 ..7.8 .. ِذاس اٌغٕخ
0.. 18..7- 18.7. 

 0.8.1 708.0 0. فٟ ِٛاعُ ِؼ١ٕخ

اٌنغٛه 

 ا١ٌّٕٙخ

 .0080 0810. .. ِذاس اٌغٕخ
0.. 080.1- 18000 

 .0.80 .80.. 0. فٟ ِٛاعُ ِؼ١ٕخ
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 طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث 59وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر ٦ثرة مُالب الٗمل، خُض ٧اهذ ٢ُمت )ث( صالت  اإلابدىزحن ٖلى م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٞو

ت )0.025ٖىض مؿخىي ) ً ج٨ثر مُالب الٗمل لضحهم في (، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر م148( وبضعظت خٍغ

 بحن مخىؾِ صعظاث اإلابدىزحن ٖلى م٣ُاسخي الًٍٛى اإلاهىُت 
ً
مىاؾم مُٗىت، ول٨ً لم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا

٠ للًِٛ اإلاؿخمغ 0.05والاخترا١ الىٟسخي، خُض لم ج٨ً ٢ُمت )ث( صالت ٖىض مؿخىي ) (، خُض حٗغى اإلاْى

لت ًاصي بلى ؤنابخه بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، الن اػصخام الٗمل في مىاؾم مُٗىت ٩ًىن ؤنٗب  ولٟترة ٍَى

لت جاصي بلى  ظا ما ؤ٦ضٍ "الِٗؿىي" في ٢ىله ؤن الًٍٛى اإلاؿخمغة الٍُى مً جىػَ٘ الٗمل ٖلى مضاع الؿىت، َو

غاى الؿ٩ُىؾىماجُت، ومً ؤمشلت َظٍ الًٍٛى ٌٗغى لها مضًغ الكغ٦ت ؤو اإلااؾؿت الظي ٣ًطخي ؤؾابُ٘ ؤو  ألٖا

 ٧املت في خالت َىاعت في اإلااؾؿت، )الِٗؿىي، قهىع 
ً
 (.283: 1990ا

( ئحابت الظإاٌ الخامع للبدث الري مإداٍ:
ً
 زامظا

َل جىحد فسوق ذاث داللت ئخصائُت بحن زجب دزحاث اإلابدىزحن على ملاًِع البدث وفم بعع مخؼحراث 

 الخلفُت؟

 و٢ض جمذ ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ مً زال٫ آلاحي:     

 ب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر العمس:( خظا0

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا      ٤ مخٛحر -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 الٗمغ، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (60الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر الٗمغ  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 اٌّمب١٠ظ       

 فئبد اٌؼّش
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

0.-07 .. .7800 .18.. 7.8.7 

0.-.0 .. 77 7080. ..81. 

..-.7 07 7.80. ..8.0 .18.. 

..-.0 07 7. 0080. .087. 

 .180. ..708 800.. .0 عٕخ فؤوثش ..

وب
0 

.807. .877. 0087111 

 . . . دسخخ اٌسش٠خ

 18110 ...18 ..181 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
       

 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 60وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

م جتراوح بحن ) ٤ مخٛحر الٗمغ، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر الظًً ؤٖماَع -33ٖلى م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت ٞو

 ٖلى ب٣ُت اإلا٣اًِـ، 37
ً
وجٟؿغ الباخشت َظٍ الىدُجت مً خُض ؤن ( ؾىت، في خحن لم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا
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م ؤ٢ل ٌٗخبرون ظضص  َظٍ الٟئت ٨ًثر ٖليها يِٛ الٗمل صازل ؤلاصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجت ألن مً ؤٖماَع

.
ً
ت بليهم ؤو اإلا٩لٟىن بها حٗخبر ؤ٢ل يُٛا ما٫ اإلاىَى م ؤ٦بر ٞةن ألٖا  والًؼالىن في البضاًت، ؤما مً ؤٖماَع

 

 ي السجب وفم مخؼحر اإلاظخىي الخعلُمي:( خظاب داللت الفسوق ف6

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا ٤ اإلاؿخىي -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 الخٗلُمي، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 

 (61الجضو٫ ع٢م )

٤  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 مخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي 

 اٌّمب١٠ظ 

 اٌسدُ اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 7.8.1 .7 01.8.1 10 اػذادٞ

 08.0. 8.7.. ..778 .0 ثبٔٛٞ

 .7787 .7780 708.0 7. خبِؼٟ

 .7080 ..78. 801.. .0 فٛق اٌدبِؼٟ

 810.. .. 0800. .1 رؼ١ٍُ أخش

وب
0 

08.1. 087.0 .8.07 

 . . . دسخخ اٌسش٠خ

 181.0 180.7 .1807 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
       

( هالخٔ ؤهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 61وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

٤ مخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي ما ٌٗجي ؤن ظمُ٘ اإلابدىزحن ًيخمىن بلى زهاثو مجخم٘ واخض  ٖلى اإلا٣اًِـ الشالزت ٞو

اتهم الضعاؾُت، وجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت )الىٗاؽ،  م مً ازخالٝ مؿخٍى ( التي 2008بالٚغ

 إلاخٛحر 0.05ؤقاعث بلى ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صاللت )
ً
( في الًٍٛى اإلاهىُت جبٗا

( التي ؤٞاصث بٗضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي 2013 اإلاؿخىي الخٗلُمي، وصعاؾت )الخغبي،

( وصعاؾت 1998( ٞإ٢ل ٖلى ؤبٗاص الًٍٛى اإلاهىُت بازخالٝ مخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي، وصعاؾت )ٖىصة، 0.05)

غاوي،  (، وجسخل٠ َظٍ الىدُجت م٘ ما جىنلذ بلُه )٣ٖىن، 2010(، وصعاؾت )الغاٞعي؛ وال٣ًاة، 2008)الَؼ

التي ؤٞاصث بىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي الًِٛ اإلانهي لضي مٗلمي التربُت الخانت، ٖىض  (2012

ا٢ت ال٣ٗلُت، 0.05مؿخىي صاللت )  إلاخٛحر )اإلاؿخىي الخٗلُمي(، ولهالر ٚحر الجامُٗحن اإلاخسههحن في ؤلٖا
ً
(، جبٗا

لت بخهاثُت في مؿخىي الاخترا١ بإبٗاصٍ ( التي جىنلذ بلى وظىص ٞغو١ طاث صال2010وم٘ صعاؾت )ؤبى مؿٗىص، 

بُٗت الٗمل. ل الٗلمي، و٢ض ًغظ٘ َظا الازخالٝ بلى ازخالٝ الٓغوٝ البُئُت َو  الشالر حٗؼي إلاخٛحر اإلاَا
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 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر عدد طاعاث العمل:3

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا       ٤ مخٛحر ٖضص -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪. ؾاٖاث الٗمل،

 (62الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 ٖضص ؾاٖاث الٗمل 

 اٌّمب١٠ظ          

 

 ػذد عبػبد اٌؼًّ
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 .87.. 8.1.. .87.. .1 أسثغ عبػبد فّب ألً

 .080. .0087 0008.7 17 خّظ عبػبد

 0.800 008.7 708.0 0. عذ عبػبد

 .081. 18.0. 708.7 .. عجغ عبػبد

 778.0 ..08. ..7.8 .0 ثّبٟٔ عبػبد

 07 7.8.1 .087. .1 رغغ عبػبد

 ..8.. ..8.. .81.. 10 ػؾشح عبػبد فؤوثش

وب
0 

008.0. 08.10 .87.7 

 0 0 0 دسخخ اٌسش٠خ

 0..18 1..18 .1817 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
       

( ًلخٔ ؤهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث 62وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

 ٤ مخٛحر ٖضص ؾاٖاث الٗمل، ما ٌٗجي ؤن ظمُ٘ اإلابدىزحن ًيخمىن بلى زهاثو اإلابدىزحن ٖلى اإلا٣اًِـ الشالزت ٞو

م مً ازخالٝ ٖضص ؾاٖاث الٗمل التي ًاصوجها.  مجخم٘ واخض ٖلى الٚغ

( التي ؤؾٟغث ًٖ وظىص 2010وجسخل٠ َظٍ الىدُجت م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت ٦ال مً )الغاٞعي؛ وال٣ًاة،      

 إلا
ً
٣ا سخي ألاؾبىعي ٖلى الضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ ولهالر الىهاب ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٞو خٛحر الىهاب الخضَع

ُُٟت. ً ؾاٖت، وحٗؼي الباخشت َظا الازخالٝ بلى ازخالٝ الٓغوٝ البُئُت والْى سخي ؤ٦ثر مً ٖكٍغ  الخضَع

 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر طىىاث الخبرة:4

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا ٤ مخٛحر ؾىىاث -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 الخبرة، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.
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 (63الجضو٫ ع٢م )

 ٤  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 مخٛحر ؾىىاث الخبرة
 اٌّمب١٠ظ          

 

 عٕٛاد اٌخجشح
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 7.800 70800 810.. .0 عٕخ

 801.. .7.81 ..8.. 01 عٕز١ٓ

 0.870 .7080 7.817 .0 ثالس عٕٛاد

 .080. 708.1 .80.. .0 أسثغ عٕٛاد

 01.8.0 0. ..708 00 خّظ عٕٛاد

 .7180 .80.. 708.0 .1 عذ عٕٛاد

 .. ..7.8 1. 10 عجغ عٕٛاد

 778.0 70807 .81.. 00 ثّبٟٔ عٕٛاد

 70800 .7080 .80.. 17 رغغ عٕٛاد

 870.. .081. .7080 00 ػؾشح عٕٛاد

 .181. 708.7 870.. 0. ازذٜ ػؾش عٕخ

وب
0 

0.8..7 087.. 008... 

 01 01 01 دسخخ اٌسش٠خ

 18100 ...18 ..180 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
       

 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 63بُاهاث الجضو٫ ع٢م )وبالىٓغ بلى      
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر ؾىىاث الخبرة، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر الظًً بلٛذ ؾىىاث  ٖلى م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت ٞو

ً، وجٟؿ غ الباخشت َظٍ زبرتهم في الٗمل زمـ ؾىىاث، في خحن لم جىظض ٞغو١ صالت ٖلى اإلا٣ُاؾحن آلازٍغ

 الىدُجت مً خُض ؤن َظٍ الٟئت ٨ًثر ٖليها يِٛ الٗمل صازل ؤلاصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجت.

( التي جبحن مً زاللها وظىص ٞغو١ طاث صاللت 2008وجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت )ؾالمي،      

٣ا إلاخٛحر بخهاثُت بحن الٟئاث الشالر ٖلى اإلا٣ُاؽ ٩٦ل لهالر الٟئت الىؾ  بالًِٛ ؤ٦ثر ٞو
ً
ُى التي ؤبضث قٗىعا

 بحن اإلاٗلمحن في 2008الخبرة اإلاهىُت، ٦ما جخ٤ٟ م٘ صعاؾت )اإلاى٣ىف، 
ً
( التي جىنلذ بلى وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا

 إلاخٛحر ؾىىاث الخبرة في البٗض ألاو٫ الٗبء اإلانهي  ولهالر اإلاٗلمحن الظًً ج٣ل زبرتهم ًٖ 
ً
الًٍٛى اإلاهىُت جبٗا

( 0.05( التي جىنلذ بلى وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي )2013كغ ؾىىاث، وم٘ صعاؾت )الخغبي، ٖ

 في اججاَاث مٟغصاث الضعاؾت خى٫ ؤبٗاص الًٍٛى اإلاهىُت بازخالٝ مخٛحر ٖضص ؾىىاث الخبرة.

ٟغث ًٖ ٖضم وظىص ٞغو١ ( التي ؤؾ2008وجسخل٠ هدُجت الضعاؾت الخالُت م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت )الىٗاؽ،     

 إلاخٛحر ؾىىاث الخبرة، ٦ما جسخل٠ م٘ 0.05طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صاللت )
ً
( في الًٍٛى اإلاهىُت جبٗا

 ،  صالت بحن مضعسخي اإلاغاخل الخٗلُمُت الشالر في قٗىعَم 2011صعاؾت )قاٝع
ً
( التي لم جٓهغ هخاثجها ٞغو٢ا

حر الخبرة اإلاهىُت، وحٗؼي الباخشت َظا الازخالٝ بلى ازخالٝ الٓغوٝ بمهاصع الًٍٛى اإلاهىُت التي حٗىص بلى مخٛ

ُُٟت.  البُئُت والْى
 ط
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 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر الدزحت الىظُفُت:5

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا       ٤ مخٛحر -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

ُُٟت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.  الضعظت الْى

 (64الجضو٫ ع٢م )

 ٤  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

ُُٟت  مخٛحر الضعظت الْى

 اٌّمب١٠ظ          

 

 اٌذسخخ اٌٛظ١ف١خ
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 78.1. 8.0.. 8.1.. 17 اٌخبِغخ فّب ألً

 .081. ..0.8 ..8.. 01 اٌغبدعخ

 .0 .0 0.8.1 10 اٌغبثؼخ

 18.1. ..7.8 ..08. 00 اٌثبِٕخ

 .080. 18.0. ..078 .. اٌزبعؼخ

 .0080 0.871 8.1.. 01 اٌؼبؽشح

 ..8.. 7.810 0800. .1 اٌسبد٠خ ػؾش

 0.8.0 718.1 0817. 17 اٌثب١ٔخ ػؾش

وب
0 

008.1. .8000 0.8.00 

 7 7 7 دسخخ اٌسش٠خ

 18117 18710 .1810 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
       

 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 64وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

ُُٟت، وؤن َظٍ الٟغو١ ٖلى م٣ُاسخي  ٤ مخٛحر الضعظت الْى الًٍٛى اإلاهىُت والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٞو

 ٖلى 
ً
ُُٟت الخامؿت ٞما ؤ٢ل، في خحن لم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا ظاءث لهالر اإلابدىزحن الظًً صعظتهم الْى

ٟحن الظًً صعظت هم الخامؿت ٞما ؤ٢ل جى٧ل م٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي، وجٟؿغ الباخشت َظٍ الىدُجت بلى ؤن اإلاْى

م نٗىبت اإلاهام التي جى٧ل  بليهم مهً جدىاؾب م٘ صعظتهم وج٩ىن ؤ٦ثر حٗب ويِٛ، ٦ما ؤن ٢ُمت مغجباتهم ؤ٢ل ٚع

بليهم، وؤ٢ضمُتهم في الٗمل، لظا هجضَم ؤ٦ثر قٗىعا بالًِٛ، والاخؿاؽ بالخٗب والاخباٍ والخظمغ، في مً 

 غجباتهم ؤٖلى.ؤٖالَم صعظت ٩ًىن لضحهم م٨خب مؿخ٣ل وم

 

 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر ػبُعت اإلاهىت مً خُث الصعىبت:6

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا ٤ مخٛحر َبُٗت -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 اإلاهىت مً خُض الهٗىبت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.
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 (65الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

  َبُٗت اإلاهىت مً خُض الهٗىبت 
 اٌّمب١٠ظ          

 

 هج١ؼخ إٌّٙخ
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 ..7.8 ..008 .7.80 .. عٍٙخ 

 778.1 .7.80 70807 0. ِزٛعطخ 

 71807 7.8.0 ..078 00 فؼجخ

وب
0 

0800. .8.01 1870. 

 10 10 10 دسخخ اٌسش٠خ

 ..180 .1801 0..18 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
      

( ًلخٔ ؤهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 65وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

٤ مخٛحر َبُٗت اإلاهىت مً خُض الهٗىبت ؤو الؿهىلت، ما ٌٗجي ؤن ظمُ٘ اإلابدىزحن ًيخمىن  ٖلى اإلا٣اًِـ الشالزت ٞو

م لُبُٗت م مً ازخالٝ ج٣ضًَغ  اإلاهىت مً خُض الؿهىلت والهٗىبت. بلى زهاثو مجخم٘ واخض بالٚغ

 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر هىع اإلاىصب:7

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا ٤ مخٛحر هٕى -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 اإلاىهب، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (66الجضو٫ ع٢م )

٤ًىضر خؿاب صاللت   الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 مخٛحر هٕى اإلاىهب 

 اٌّمب١٠ظ          

 

 ٔٛع إٌّقت
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 0.8.1 .01.87 ..8.. .1 ِذ٠ش اداسح 

 08.1. .7087 018.0 10 سئ١ظ لغُ 

 871.. ..7.8 0800. 00 ِذ٠ش ِىزت

 1870. 7.800 8.0.. .01 ِٛظف

 ..718 .80.. 0.8.1 01 ِٕقت أخش

وب
0 

0.8100 080.1 08... 

 .1 .1 .1 دسخخ اٌسش٠خ

 18070 ..180 18117 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
       

 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 66وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر هٕى اإلاىهب، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر مً ٌكٛل  ٖلى م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٞو

ً، وجٟؿ ٠، في خحن لم جىظض ٞغو١ طاث صاللت ٖلى اإلا٣ُاؾحن آلازٍغ غ الباخشت َظٍ الىدُجت ؤن مىهب مْى

ٟحن صازل ؤلاصاعة الٗامت لجامٗت مهغاجت ٣ً٘ ٖليهم الٗبء الا٦بر في الٗمل.   اإلاْى
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 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر كُمت اإلاسجب الؼهسي:8

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا       ٤ مخٛحر -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 ٢ُمت اإلاغجب الكهغي، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.
 

 (67الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 ٢ُمت اإلاغجب الكهغي  

 اٌّمب١٠ظ          

 

 ل١ّخ اٌّشرت اٌؾٙشٞ
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 ..708 0.8.7 .81.. 7. د٠ٕبس فؤلً 011

010-711 .0 708.1 7.8.1 ..8.1 

710-.11 0. 708.. ..807 .. 

 08.7. .7180 .080. .0 فؤوثش 10. 

وب
0 

78..1 .8..0 0180.0 

 .1 .1 .1 دسخخ اٌسش٠خ

 .1810 .1800 18100 اٌذالٌخِغزٜٛ 
 

 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 67وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( هالخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر ٢ُمت اإلاغجب الكهغي، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر الظًً ًخ٣ايىن  ٖلى م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت ٞو

 ًتراوح ما بحن )
ً
ا  قهٍغ

ً
، وحٗخبر َظٍ الىدُجت مخى٢ٗت خُض ؤن ٢ُمت اإلاغجب التي ًخ٣ايه 700-601مغجبا

ً
( صًىاعا

م ما ٣ًىم به مً ؤٖما٫ وما ج٣٘ ٖلُه مً مؿئىلُاث ٌٗخبر يئل م٣اعهخا بمغجباث اإلاضعاء وؤًٖاء َُئت  ٠ ٚع اإلاْى

ـ بالجامٗت.  الخضَع

 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر السطا عً العمل:9

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا       ٤ مخٛحر -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 الغيا ًٖ الٗمل، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.
 

 (68الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر   ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 الغيا ًٖ الٗمل
 اٌّمب١٠ظ          

 

 اٌشمب ػٓ اٌؼًّ
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 0.8.0 ..0.8 7.801 .. ساك

 708.0 778.0 708.0 0. ساك اٌٝ زٍذ ِب

 01.8.1 817.. 7.801 .0 غ١ش ساك

وب
0 

01. 0870. 0180.7 

 10 10 10 دسخخ اٌسش٠خ

 18110 .18.0 18.10 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
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 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث 68وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر الغيا ًٖ الٗمل، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر ٚحر الغايحن  اإلابدىزحن ٖلى م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت ٞو

ً، ًٖ ٖملهم الظي ٣ًىمىن به بةصاعة الجامٗت، في خحن لم جىظض ٞغو١ طاث  صاللت بخهاثُت ٖلى اإلا٣ُاؾحن آلازٍغ

ضم الاعجُاح وال٣ل٤ والًِٛ.  حر عاضخي ٖىه، ٌكٗغ بال٤ًُ ٖو ٠ ٖىضما ٣ًىم بٗمل ال ًدبه ٚو  خُض ؤن اإلاْى

( التي جىنلذ بلى ٖضم وظىص ٖال٢ت طاث 2010وجسخل٠ َظٍ الىدُجت م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت )الضوؾغي،      

ُٟي، ما ًىضر ؤن يٍٛى الٗمل التي ًخٗغى لها صاللت بخهاثُت بحن يٍٛى الٗم ل ومؿخىي الغيا الْى

ُٟي، وحٗؼي الباخشت َظا الازخالٝ بلى ازخالٝ  الٗاملىن في خغؽ الخضوص ال جازغ ٖلى مؿخىي عياَم الْى

ُُٟت.  الٓغوٝ البُئُت والْى

 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر حجم مخؼلباث العمل:01

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا       ٤ مخٛحر -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 حجم مخُلباث الٗمل، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.
 

 (69الجضو٫ ع٢م )

 ٤  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 مخٛحر حجم مخُلباث الٗمل

 اٌّمب١٠ظ          

 

 ٌؼًِّزطٍجبد ا
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 801.. 0817. 7.800 0. وث١شح 

 .7080 708.0 7.810 .7 ِزٛعطخ

 0.8.0 ..078 .7080 .. ػبد٠خ

وب
0 

180.. 781.7 .80.. 

 10 10 10 دسخخ اٌسش٠خ

 18170 .1810 18700 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
       

 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 69وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر حجم مخُلباث الٗمل، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر الظًً ًغون ؤن  ٖلى م٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي ٞو

٣ى٫ "ٖؿ٨غ وآزغون، مخُلباث الٗمل ٦شحرة، في خحن لم جىظض ٞغو١ طاث صاللت ٖلى اإلا٣ ً، ٍو ُاؾحن آلازٍغ

" ٦ما وعص في ٖىصة بهه ٧لما ٧اهذ اإلاهىت ومخُلباتها هي الجاهب الباعػ وألاَم الظي ًدضص للٗامل ٞيها اهخماثه 1986

اصة ؤو اهسٟاى خضة يِٛ  لٗمله والتزامه به وبإَضاٞه، ٞةن ْغوٝ الٗمل وبىِخه ٌؿهمان بلى خض بُٗض في ٍػ

لى َظا ٞةن بخؿاؽ الٗامل بٟكله في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الٗمل، و٦ظل٪ بخؿاؾه الٗمل الىا٢٘ ٖلى  الٗامل، ٖو

بٟكله في بقبإ خاظاجه ألاؾاؾُت مً زال٫ الٗمل الظي ٣ًىم به، ؾٝى ٣ًىصٍ بلى خالت مً ٖضم الغيا وبالخالي 

 (.21: 1998بلى الاخترا١ الىٟسخي)ٖىصة، 
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 ي مظاواة اإلاسجب لجهد العمل:( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر مد00

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا      ٤ مخٛحر مضي -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 مؿاواة اإلاغجب لجهض الٗمل الظي ٣ًىم به اإلابدىر، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.
 

 (70الجضو٫ ع٢م )

 ٤  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 مخٛحر مؿاواة اإلاغجب لجهض الٗمل

 اٌّمب١٠ظ          

 
 ِذٜ ِغبٚاح اٌّشرت ٌدٙذ اٌؼًّ

 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 ..8.. ..0.8 7.870 00 ِغبٚ

 7810. 0.8.0 7.8.0 01 ِغبٚ اٌٝ زذاً ِب

 ٍٚ  .80.. 0807. 77800 .7 غ١ش ِغب

وب
0 

18..1 .8070 008..1 

 10 10 10 دسخخ اٌسش٠خ

 18110 ..180 ...18 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
       

 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 70وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر مضي مؿاواة اإلاغجب لجهض الٗمل، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر الظًً  ٖلى م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت ٞو

ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖلى اإلا٣ُاؾحن  ًغون ؤن اإلاغجب ال ٌؿاوي ٢ُمت الٗمل الظي ًاصوهه، في خحن لم جىظض

 .ً  آلازٍغ

(( التي ؤقاعث بلى ؤن ؤَم مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت 2007وجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت )مؿلم،      

ٟىن الٗاملىن في ال٩لُاث الخ٣ىُت في مداٞٓاث ٚؼة، جخمشل في ؤن الغواجب ؤ٢ل مً الجهض  التي ٌٗاوي منها اإلاْى

لي، م٣ا ( اللخان جىنلخا بلى ؤن ؤ٦ثر 2011عهت مً ؤمشالهم في ماؾؿاث ؤزغي، وم٘ صعاؾت ٦ال مً )وٗامت؛ ٖو

، الًٍٛى الىاججت مً اإلاغصوص اإلااصي.  
ً
ا  مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت قُٖى

 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر العالكاث الاحخماعُت زازج هؼاق العمل:06

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا      ٤ مخٛحر -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 الٗال٢اث الاظخماُٖت زاعط هُا١ الٗمل، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.
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 (71الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر الٗال٢اث  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 الاظخماُٖت زاعط هُا١ الٗمل  

 اٌّمب١٠ظ          

 

 ػاللبره االخزّبػ١خ
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 ..8.. .780. .7.80 1. ٚاعؼخ 

 7.870 .7.87 708.7 0. ِزٛعطخ

 ..008 .0.80 ..7.8 .0 ِسذٚدح

وب
0 

18000 .8.1. .8.0. 

 10 10 10 دسخخ اٌسش٠خ

 18077 .1810 0..18 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
     

( ًلخٔ ؤهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 71وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )       

٤ مخٛحر حجم الٗال٢اث الاظخماُٖت للمبدىزحن زاعط هُا١ الٗمل، ما ٌٗجي ؤن ظمُ٘  ٖلى اإلا٣اًِـ الشالزت ٞو

اث ٖال٢تهم الاظخماُٖت.اإلابدىزحن ًيخمىن بلى زهاثو  م مً ازخالٝ مؿخٍى  مجخم٘ واخض بالٚغ

 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر العالكت بالصمالء في العمل:03

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا      ٤ مخٛحر -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 الٗال٢ت بالؼمالء في الٗمل، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.
 

 (72الجضو٫ ع٢م )

 ٤  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 مخٛحر الٗال٢ت بالؼمالء في الٗمل

 اٌّمب١٠ظ                      

 

 اٌؼاللخ ثبٌضِالء فٟ اٌؼًّ
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 7.8.0 .7780 71801 .00 خ١ذح

 ..718 .0781 .01080 .0 ػبد٠خ

 0.08.1 0.8.1 0.08.1 10 ١ٌغذ ػٍٝ ِب ٠شاَ

وب
0 

008010 0800. 0800. 

 10 10 10 دسخخ اٌسش٠خ

 .1800 18.71 18110 اٌذالٌخِغزٜٛ 
       

 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 72وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر الٗال٢ت بالؼمالء في الٗمل، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر  ٖلى م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٞو

ً. الظًً ٢الىا بن ٖال٢اتهم بؼمالئهم في الٗمل ظُضة، في خحن لم جىظ  ض ٞغو١ طاث صاللت ٖلى اإلا٣ُاؾحن آلازٍغ
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 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر الصخت الجظمُت:04

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا        ٤ مخٛحر -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 الصخت الجؿمُت، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.
 

 

 (73ع٢م )الجضو٫ 

٤  ًىضر خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 مخٛحر الصخت الجؿمُت 

 اٌّمب١٠ظ          

 

 اٌقسخ اٌدغ١ّخ
 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 708.0 .7781 0.8.7 .00 خ١ذح

 ..0.8 ..0.8 801.. 00 ػبد٠خ

 8.1.. 8.1.. 00.801 .1 ١ٌغذ ػٍٝ ِب ٠شاَ

وب
0 

0081.. 08707 .81.. 

 10 10 10 دسخخ اٌسش٠خ

 .1800 .18.0 18110 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
      

 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 73وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر الصخت الجؿمُت، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر مً  ٖلى م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت ٞو

ً.  صختهم الجؿمُت لِؿذ ٖلى ما ًغام، في خحن لم جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت  ٖلى اإلا٣ُاؾحن آلازٍغ

 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر عدد أفساد ألاطسة:05

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا       ٤ مخٛحر ٖضص -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 ؤٞغاص ألاؾغة، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.

 (74الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحر ًىضر خؿاب  ٖضص ؤٞغاص ألاؾغة صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 اٌّمب١٠ظ          

 

 ػذد أفشاد األعشح

 اٌسدُ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ االمطشاثبد اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 8َس 8َس 8َس

10 0. 0.8.7 7.80. ..800 

1. 07 ..80. .18.. .08.0 

1. 0. .0 .18.0 ..800 

1. 01 778.. 00801 ..8.1 

10 00 078.0 7.8.0 .7870 

17 0. .087. .0807 .08.0 

1. 00 7.800 00800 0.8.. 

1. 00 0.8.0 ..8.. 0.8.0 

01 00 ..80. 0.80. 7.8.. 

00 00 .787. 7.87. 7.81. 

وب
0 

.8... 78.07 0.8... 

 .1 .1 .1 دسخخ اٌسش٠خ

 .1811 ...18 ...18 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
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 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 74بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )وبالىٓغ      
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٤ مخٛحر ٖضص ؤٞغاص ألاؾغة، وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر اإلابدىزحن الظًً بلٜ  ٖلى م٣ُاؽ الًٍٛى اإلاهىُت ٞو

 ٖلى ا
ً
م ؤعبٗت ؤٞغاص، في خحن لم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا ً.ٖضص ؤٞغاص ؤؾَغ  إلا٣ُاؾحن آلازٍغ

 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر حجم الجمهىز الري ًخعامل معه اإلاىظف:06

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا      ٤ مخٛحر -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

٠ في الٗاصة، وبُاهاث الجضو٫ آلا  حي جىضر طل٪.حجم الجمهىع الظي ًخٗامل مٗه اإلاْى
 

 (75الجضو٫ ع٢م )

٤ًىضر   مخٛحر حجم الجمهىع  خؿاب صاللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 اٌّمب١٠ظ          

 

 زدُ اٌدّٙٛس

 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 ..01.8 010800 8.0.. 00 وج١ش خذاً 

 ..708 .7.80 .7.80 7. وج١ش 

 0.8.7 718.0 .7780 7. فغ١ش

وب
0 

18.77 780.0 0187.1 

 10 10 10 دسخخ اٌسش٠خ

 .1811 .1810 ..180 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
 

 طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 75وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     
ً
( ًلخٔ ؤن َىا٥ ٞغو٢ا

٠ في الٗاصة،  ٤ مخٛحر حجم الجمهىع الظي ًخٗامل مٗه اإلاْى ٖلى م٣ُاسخي الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي ٞو

 ٖلى  وؤن َظٍ الٟغو١ ظاءث لهالر مً ًخٗاملىن م٘ الجمهىع ال٨بحر
ً
، في خحن لم جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا

ً
ظضا

 م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت. 

 ( خظاب داللت الفسوق في السجب وفم مخؼحر أهثر مؼالب العمل:07

ت صاللت الٟغو١ في الغجب بازخباع ٦غوؾ٩ا٫ 2خؿبذ ٢ُمت ٧ا       ٤ مخٛحر -إلاٗٞغ والِـ ٖلى م٣اًِـ البدض ٞو

 مُالب الٗمل، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪. الٟترة التي ج٨ثر ٞيها

 (76الجضو٫ ع٢م )

٤ مخٛحرًىضر خؿاب ص   ؤ٦ثر مُالب الٗمل اللت الٟغو١ بحن الغجب ٞو

 اٌّمب١٠ظ          

 

 أوثش ِطبٌت اٌؼًّ

 اٌسدُ

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ االززشاق إٌفغٟ

 8َس 8َس 8َس

 70870 .7180 70800 .7 فٟ اٌقجبذ

 708.7 .7.80 .7780 .. ٚلذ اٌظٙش

 ..8.. .80.. 70801 .. هٛاي ا١ٌَٛ

وب
0 

18... 08... 08100 

 10 10 10 دسخخ اٌسش٠خ

 7..18 .1800 ...18 ِغزٜٛ اٌذالٌخ
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( ًلخٔ ؤهه ال جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن عجب صعظاث اإلابدىزحن 76وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )    

٤ مخٛحر الٟترة التي ج٨ثر ٞيها مُالب الٗمل.  ٖلى اإلا٣اًِـ الشالزت ٞو

( ئحابت الظإاٌ الظادض للبدث الري مإداٍ:
ً
 طادطا

 الىفس ي في الاطؼساباث الظُىىطىماجُت؟ما مدي ئطهام الظؼىغ اإلاهىُت والاختراق 

 و٢ض جمذ ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ مً زال٫ آلاحي:     

( خظاب ئطهام الظؼىغ اإلاهىُت والاختراق الىفس ي في الاطؼساباث الظُىىطىماجُت، وبُاهاث الجدٌو آلاحي 0

 جىضح ذلً.

 (77الجضو٫ ع٢م )

 مضي بؾهام الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي في 

 الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت

 اٌّؼٍّخ اإلزقبء
ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ثبثذ أسذاس االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
.08..1 .807. 18110 

 18110 ..80. 18070 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ

 ..187 18001 18100 االززشاق إٌفغٟ

 - - .1817 اٌمٛح اٌزفغ١ش٠خ

 - - 18100 اٌمٛح اٌزٕجئ٠خ

 - - 180.1 االسرجبه

      18110 - 08000 ل١ّخ )ف(

(، ما 36.440( ًلخٔ ؤن زابذ اهدضاع الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بلٜ )77وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

ٌٗجي ؤن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت مىظىصة لضي اإلابدىزحن ختى ٢بل بؾهام الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي 

(، وطل٪ بالىٓغ بلى ٢ُمت )ث( اإلا٣ابلت لظل٪. ٦ما ًلخٔ ؤن مٗلمت 0.001صا٫ ٖىض مؿخىي ) ٞيها، وؤن َظا

( ما ٌٗجي ؤن الًٍٛى اإلاهىُت حؿهم في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بيؿبت 0.272الًٍٛى اإلاهىُت بلٛذ )

لظل٪. ٦ما بلٛذ  (، وطل٪ بالىٓغ بلى ٢ُمت )ث( اإلا٣ابلت0.001%(، وؤن َظا ؤلاؾهام صا٫ ٖىض مؿخىي )29.5)

%( في الايُغاباث 2.2(، ما ٌٗجي ؤن الاخترا١ الىٟسخي ٌؿهم بيؿبت )0.022مٗلمت م٣ُاؽ الاخترا١ الىٟسخي )

 وطل٪ بالىٓغ بلى ٢ُمت )ث( اإلا٣ابلت لظل٪. وبلٛذ ال٣ىة 
ً
الؿ٩ُىؾىماجُت، وؤن َظا ؤلاؾهام ٚحر صا٫ بخهاثُا

ت ) %( الخٛحر الخاصر في 9.1والاخترا١ الىٟسخي ًٟؿغان بيؿبت ) (، ما ٌٗجي ؤن الًٍٛى اإلاهىُت0.078الخٟؿحًر

ت ) (، ما ٌٗجي ؤن الاخترا١ الىٟسخي والًٍٛى اإلاهىُت 0.066الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وبلٛذ ال٣ىة الخيبٍا

 % بالخٛحر الخاصر في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت.7.9ًخيبإن بيؿبت 
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الاطؼساباث الظُىىطىماجُت بعد طبؽ الاختراق الىفس ي، وبُاهاث ( خظاب ئطهام الظؼىغ اإلاهىُت في 6

 الجدٌو آلاحي جىضح ذلً.

 (78الجضو٫ ع٢م )

 مضي بؾهام الًٍٛى اإلاهىُت في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت
 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ )د( اٌّؼٍّخ االزقبء

ثبثذ أسذاس االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
.0870. 018000 18110 

 18110 1..8. .1807 ا١ٌّٕٙخاٌنغٛه 

 - - .1817 اٌمٛح اٌزفغ١ش٠خ

 - - 18170 اٌمٛح اٌزٕجئ٠خ

 - - .1807 االسرجبه

 18110 - ...008 ل١ّخ )ف(
     

(، ما 36.723( ًلخٔ ؤن زابذ اهدضاع الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بلٜ )78وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

ٌٗجي ؤن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت مىظىصة لضي اإلابدىزحن ختى ٢بل بؾهام الًٍٛى اإلاهىُت، وؤن َظا صا٫ 

ًلخٔ ؤن مٗلمت الًٍٛى اإلاهىُت بلٛذ  (، وطل٪ بالىٓغ بلى ٢ُمت )ث( اإلا٣ابلت لظل٪. ٦ما0.001ٖىض مؿخىي )

%(، وؤن َظا ؤلاؾهام 30.1( ما ٌٗجي ؤن الًٍٛى اإلاهىُت حؿهم في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بيؿبت )0.279)

ت )0.001صا٫ ٖىض مؿخىي ) (، ما ٌٗجي 0.078(، وطل٪ بالىٓغ بلى ٢ُمت )ث( اإلا٣ابلت لظل٪. وبلٛذ ال٣ىة الخٟؿحًر

ت 9.1غ بيؿبت )ؤن الًٍٛى اإلاهىُت جٟؿ %( الخٛحر الخاصر في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، وبلٛذ ال٣ىة الخيبٍا

 % بالخٛحر الخاصر في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت.8.5(، ما ٌٗجي ؤن الًٍٛى اإلاهىُت جخيبإ بيؿبت 0.072)

 جىضح ذلً.( خظاب ئطهام الاختراق الىفس ي في الاطؼساباث الظُىىطىماجُت، وبُاهاث الجدٌو آلاحي 3

 (79الجضو٫ ع٢م )

 الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُتم الاخترا١ الىٟسخي في مضي بؾها

 اٌّؼٍّخ اإلزقبء
ل١ّخ 

 )د(

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ثبثذ أسذاس االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ
.08010 0.8.07 18110 

 18000 0..08 .1800 االززشاق إٌفغٟ

 - - .1810 اٌمٛح اٌزفغ١ش٠خ

 - - 18110 اٌمٛح اٌزٕجئ٠خ

 - - .1800 االسرجبه

 18070 - ...08 ل١ّخ )ف(
      

(، ما 46.106( ًلخٔ ؤن زابذ اهدضاع الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بلٜ )79وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

ٌٗجي ؤن الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت مىظىصة لضي اإلابدىزحن ختى ٢بل بؾهام الاخترا١ الىٟسخي ٞيها، وؤن َظا صا٫ 

. ٦ما ًلخٔ ؤن مٗلمت الاخترا١ الىٟسخي بلٛذ (، وطل٪ بالىٓغ بلى ٢ُمت )ث( اإلا٣ابلت لظل٪0.001ٖىض مؿخىي )

%( الخٛحر الخاصر في الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، 11.2( ما ٌٗجي ؤن الاخترا١ الىٟسخي ًٟؿغ بيؿبت )0.114)
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ت ) %( بالخٛحر الخاصر في الايُغاباث 6(، ما ٌٗجي ؤن الاخترا١ الىٟسخي ًخيبإ بيؿبت )0.006وبلٛذ ال٣ىة الخيبٍا

 الؿ٩ُىؾىماجُت.

( ئحابت الظإاٌ الظابع للبدث الري مإداٍ:
ً
 طابعا

بحن الاطؼساباث الظُىىطىماجُت والاختراق الىفس ي  1.15َل جىحد عالكت ذاث داللت ئخصائُت عىد مظخىي 

 والظؼىغ اإلاهىُت؟

 و٢ض جمذ ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ مً زال٫ آلاحي:     

 الظُىىطىماجُت.ازخباز العالكت بحن الظؼىغ اإلاهىُت والاطؼساباث ( 1

 بحن مخٛحري الًٍٛى اإلاهىُت والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت و٢ض      
ً
اٞتريذ الباخشت وظىص ٖال٢ت صالت بخهاثُا

٣ي، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.  ازً٘ َظا الٟغى لالزخباع الامبحًر

 (80الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر ازخباع الٗال٢ت بحن مخٛحري الًٍٛى اإلاهىُت 

 والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت
 

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ
 اٌّدّٛع

 ِشرفغ ِزٛعو ِٕخفل

 .. 00 .0 .0 ِشرفغ

 .. .0 00 .1 ِزٛعو

 .0 .0 1. .0 ِٕخفل

 0.1 .. 0. .. اٌّدّٛع

وب
0

(780.0) 

 (.1د8ذ )

 18000داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ 

 .1800دسخخ ِؼبًِ اٌزٛافك االعّٟ = 
      

( ًالخٔ ؤهه ال جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الًٍٛى اإلاهىُت 80وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )      

ظٍ 0.121(، وهي صالت ٖىض مؿخىي )7.292والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، خُض بلٛذ ٢ُمت ال٩اي مغب٘ ) (. َو

ُض وظىص ٖال٢ت بحن مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت ( مً خ2008الىدُجت جسخل٠ م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت )ؾالمي، 

 خؿب ما ج٣ِؿه ؤصاة الضعاؾت، وؤٖغاى الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت لضي مضعسخي الابخضاجي واإلاخىؾِ والشاهىي.

 ازخباز العالكت بحن الظؼىغ اإلاهىُت والاختراق الىفس ي.( 2

١ الىٟسخي و٢ض ازً٘ َظا الٟغى لالزخباع اٞتريذ الباخشت وظىص ٖال٢ت بحن مخٛحر الًٍٛى اإلاهىُت والاخترا     

٣ي، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.  الامبحًر
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 (81الجضو٫ ع٢م )

 ًىضر ازخباع الٗال٢ت بحن مخٛحري الًٍٛى 

 اإلاهىُت والاخترا١ الىٟسخي
 

 االززشاق إٌفغٟ
 اٌنغٛه ا١ٌّٕٙخ

 اٌّدّٛع
 ِشرفغ ِزٛعو ِٕخفل

 0. 00 01 00 ِشرفغ

 0. .0 .0 .0 ِزٛعو

 0. .1 .. .0 ِٕخفل

 0.1 .. 0. .. اٌّدّٛع

وب
0
 (0.8171) 

 (.1د8ذ )

 18110داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ 

 .18.0دسخخ ِؼبًِ اٌزٛافك االعّٟ = 
       

( ًالخٔ ؤهه جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الًٍٛى اإلاهىُت 81وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

ت، وهي صالت ٖىض مؿخىي )23.070بلٛذ ٢ُمت ال٩اي مغب٘ )والاخترا١ الىٟسخي، خُض  (، 0.001( وبإعب٘ صعظاث للخٍغ

ً، خُض 0.365وبلٛذ صعظت مٗامل الخىا٤ٞ الاؾمي ) (، وهي صعظت مغجٟٗت وجض٫ ٖلى ٢ىة الٗال٢ت بحن اإلاخٛحًر

ظا ًخ٤ٟ م٘ حٗخبر َظٍ الٗال٢ت ؾببُت مً خُض ؤن يٍٛى الٗمل هي اإلاؿبب الغثِـ لخاالث الاخترا١ ال ىٟسخي، َو

ىؽ،  ٠ ٦ال مً )الػاٍع ( 1993، و٦ُلي؛ وظل، 1995، والغقضان، 1986ما وعص في الٗضًض مً الضعاؾاث مشل حٍٗغ

 (.1998)ٖىصة، 

( التي مٟاصَا وظىص ٖال٢ت اًجابُت بحن يٍٛى الٗمل والاخترا١ 1998وجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾت )ٖىصة،       

 الىٟسخي.

 ت بحن الاختراق الىفس ي والاطؼساباث الظُىىطىماجُت.ازخباز العالك( 3

اٞتريذ الباخشت وظىص ٖال٢ت بحن مخٛحر الاخترا١ الىٟسخي والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت و٢ض ازً٘ َظا      

٣ي، وبُاهاث الجضو٫ آلاحي جىضر طل٪.  الٟغى لالزخباع ؤلامبحًر

 (82الجضو٫ ع٢م )

 ا١ الىٟسخي ًىضر ازخباع الٗال٢ت بحن مخٛحري الاختر 

 والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت
 

االمطشاثبد 

 اٌغ١ىٛعِٛبر١خ

 االززشاق إٌفغٟ
 اٌّدّٛع

 ِشرفغ ِزٛعو ِٕخفل

 .. 00 .0 .0 ِشرفغ

 .. 01 .1 00 ِزٛعو

 .0 00 00 0. ِٕخفل

 0.1 0. 0. 0. اٌّدّٛع

وب
0
 (.81.0) 

 (.1د8ذ )

 18101داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ 

 ..180= دسخخ ِؼبًِ اٌزٛافك االعّٟ 
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( ًالخٔ ؤهه ال جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الاخترا١ الىٟسخي 82وبالىٓغ بلى بُاهاث الجضو٫ ع٢م )     

(، ال جىظض 0.060(، وهي صالت ٖىض مؿخىي )9.052والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، خُض بلٛذ ٢ُمت ال٩اي مغب٘ )

بحن الاخترا١ الىٟسخي والايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت، لهظا ظاء َظا صعاؾت مً الضعاؾاث الؿاب٣ت صعؾذ الٗال٢ت 

 البدض لضعاؾت َظٍ الٗال٢ت.

 الاطخيخاحاث:

الؿ٩ُىؾىماؾدُت، ما ًضٖم  غيت لئلنابت بااليُغاباثل٣ض ٦كٟذ هخاثج الضعاؾت ًٖ ؤن ؤلاهار ؤ٦ثر ٖ       

٧ىع، وؤن اإلاخٗغيحن للًٍٛى اإلاهىُت في َظا هخاثج جل٪ الضعاؾاث التي ٦كٟذ ًٖ ؤن ؤلاهار ؤ٦ثر ٖهابُت مً الظ

٨ٟغون في حُٛحر ٖملهم الخالي، وؤن  البدض ٌٗاهىن مً ٢لت الخهى٫ ٖلى التر٢ُاث في مىاُٖضَا املخضصة، ٍو

 ال 
ً
 في البدض ال ًدهلىن ٖلى بظاػاتهم في مىاُٖضَا املخضصة، وؤن اإلاًُغبحن ؾ٩ُىؾىماجُا

ً
املختر٢حن هٟؿُا

 مهىُت ًدهلىن ٖلى خىاٞؼ مص
ً
ا جٗت ٖلى الٗمل، وؤن ٦ثرة مغاظٗت اإلاغاظٗحن حؿبب لبٌٗ اإلابدىزحن يَٛى

( ؾىت، وؤن الظًً زبرتهم زمـ ؾىىاث ٞإ٢ل 37-٦33شحرة، وؤن ؤٖماع اإلاخٗغيحن للًٍٛى اإلاهىُت جتراوح بحن )

ُُٟت للضًً ٌٗاهىن مً الايُغ  اباث ؤ٦ثر ٖغيت للًٍٛى اإلاهىُت، وؤن الظًً ٌٗاهىن مً الضعظت الْى

ٟحن الٗاصًحن، وؤن الظًً ٌٗاهىن مً الًٍٛى اإلاهىُت  الؿ٩ُىؾىماجُت هي الخامؿت ٞما صون، وؤجهم مً اإلاْى

خ٣اص بإن اإلاغجب ال ٌؿاوي ٢ُمت الٗمل الظي ًاصوهه، ٦ما ًدؿم املختر٢ىن  ًدؿمىن بٗضم الغيا ًٖ الٗمل وبااٖل

 باإلاٗاهاة مً ٦ثرة مُالب الٗمل، وؤن الظًً ٌٗاهى 
ً
ن مً الايُغاباث الىٟؿُت والًٍٛى اإلاهىُت ال ًخمخٗىن هٟؿُا

بصخت ظؿمُت خُضة، ٦ما ًدؿم الظًً حهاهىن مً الاخترا١ الىٟسخي والًٍٛى اإلاهىُت بإجهم ًخٗاملىن مباقغة م٘ 

 الجمهىع.  

٨ظا حؿخيخج الباخشت ؤن هٟو الضواٞ٘ اإلااصًت ٣ًىص بلى الكٗىع بال٣ل٤ الظي ًدؿبب في الاخترا١       الىٟسخي، ما َو

. ًلخٔ ؤن نٗاع الؿً 
ً
دا  ومٍغ

ً
ا  مجٍؼ

ً
٠ ٚحر عاى ًٖ ٖمله، و٢ض ٨ًٟغ في حُٛحر مهىخه بن وظض ٖمال ًجٗل اإلاْى

ُٟي بالجامٗت. ًمشل الغيا ًٖ  ؤ٦ثر مٗاهاة مً الًٍٛى اإلاهىُت ألجهم ًمشلىن ال٣ىة الٗاملت واإلاىجؼة للٗمل الْى

ؼ، طل٪ ألن الضاٞ٘ اإلااصي املجؼي ٌكٗغ ناخبه باالعجُاح الظي الٗمل ٖالمت ًٖ الخهى٫ ٖلى الضواٞ٘ والخىاٞ

 ًخ٨ٗـ في جدمل الًٍٛى اإلاهىُت وجبٗاث اإلاهىت الكا٢ت.

 جىصُاث البدث:

 في يىء هخاثج البدض جىصخي الباخشت باآلحي:      

كٗغ بالىخ1 ب الٟغص مىظ الهٛغ ٖلى مماعؾت َىاًاث مسخلٟت ختى ال ًيكٛل باله وج٨ٟحٍر َو ضة و٢لت ألامان ( جضٍع

 وال٣ل٤ وحٛغؽ ُٞه بظوع ز٣ت الٟغص في آلازغ، وؤن ًخم ٚغؽ ٢ىاٖاث ُٞه ماصاَا ؤن الٗالم آمً ولِـ ٧له قغ. 

به ٖلى ٦ُُٟت الخ٨ٟحر إلًجاص الخلى٫ لها، وازخُاع 2 ب الٟغص ٖلى ٦ُُٟت مىاظهت مك٨الجه بىٟؿه، وجضٍع ( جضٍع

شاب ٖلى الخل الظي ًىاؾب مك٩لخه بىٟؿه وجىُٟظٍ، وجد  ٦ُُٟت يبِ اهٟٗاالجه، ٍو
ً
مل جبٗاجه، وؤن ًخٗلم مب٨غا

ت الًٛب.  طل٪، ختى ال ًخٗلم ؾهىلت الاؾدشاعة وؾٖغ
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( ؤن ًضعب الٟغص ٖلى ٦ُُٟت الٟهل بحن ٖمله وخُاجه الٗاثلُت والخانت، وؤن ًسهو و٢ذ ل٩ل منهما، وؤن ٌٗض 3

 لخُاجه بٗض الٗمل ًيكٛل بمىظبه بمماعؾت ؤمىع ج
ً
يؿُه ٖمله، وججضص َا٢خه للٗمل، وججٗله ٌؿٗض ظضوال

 بٗض ؤصاء ٖمله 
ً
 ممخٗا

ً
خٗلم ؤهه ؾ٣ُطخي و٢خا ؿخمخ٘ بى٢خه، ٍو خدغع مً الًِٛ الىٟسخي للٗمل، َو بدُاجه، ٍو

 الغؾمي.

ؿخٛغ١ ُٞه، وؤن ًدب٘ ٖاصاث الىىم 4 ( ؤن ًخٗلم الٟغص ج٣ىُاث الاؾترزاء ٢بُل ٞترة الىىم، خُض ًضزل في الىىم َو

ت.الصخُ خدغع مً عئٍت ألاخالم اإلاٟٖؼ  دت مشل الىىم والاؾد٣ُاّ في و٢ذ مدضص، لُىٗم بىىمه ٍو

5 ،ً ً الٗال٢اث الاظخماُٖت م٘ آلازٍغ ب الٟغص في ؾً مب٨غة ٖلى مهاعاث الخىانل الاظخماعي، و٦ُُٟت ج٩ٍى ( جضٍع

ضم جدمل الِٗل خٗلم خب الىاؽ ٖو ا ختى حٛغؽ ُٞه الخاظت لالهخماء، ٍو  صون الاعجباٍ بهم. و٠ُ٢ زماَع

( ؤن ج٣ضم ماؾؿاث الٗمل زضماث للٗامل وؤن جسهو ٞتراث عاخت ؤزىاء الٗمل ٧ي جخجضص َا٢تهم للٗمل، وؤن 6

، وحؿاٖضٍ ٖلى الخدغع  ب الٗامل في ٖمله، وججٗله ٩ًىن اججاَاث بًجابُت هدٍى ت وماصًت جٚغ ج٣ضم خىاٞؼ مٗىٍى

 ص اإلااصي الظي ًخل٣اٍ م٣ابل ٖمله.مً الًِٛ الىٟسخي اإلاخٗل٤ بكٗىعٍ ب٠ًٗ اإلاغصو 

ما٫، وب٦ؿابهم َغ١ جىُٓم الٗمل وبهجاػ اإلاهام بىؾاثل 7 بُت ل٨ُُٟت بصاعة ألٖا ( بُٖاء الٗاملحن صوعاث جضٍع

خدغع مً جبٗاث الًِٛ الىٟسخي واإلانهي.  ٍو
ً
لمُت خضًشت، ختى ًيخج الٗامل ٦شحرا  ج٣ىُت ٖو

و الاجها٫ ؤلاوؿاوي والاظخماعي، ختى ًخٟاصي ٧ل ما ًضزله في ( جسهُو صوعاث حٗلم الٟغص مهاعاث الخىانل ؤ8

ً ٖىض حٗامله مٗهم، وؤن ٌؿىض ؤمغ اإلاخٗاملحن م٘ الجمهىع إلاً ًدؿمىن بىمِ الصخهُت )ب(.  نضاماث م٘ آلازٍغ

ُُٟت ؤو مالُت بلى ؤزغي في و٢تها املخضص ختى ال ٌكٗغ بالٛبن والٓلم، 9 ٠ مً صعظت ْو ( ؤن ًخم جغ٢ُت ٧ل مْى

خٗغى لًٍٛى هٟؿُت جُا٫ بهجاٍػ اإلانهي. ٨ٍغ ٖمله ٍو  ٍو

٠ جدببه في ٖمله، وحؿاوي الًِٛ الىٟسخي واإلانهي الظي ًخٗغى له ٧ي ال 10 ( ؤن ج٣ضم خىاٞؼ مبرمجت للمْى

اثٟهم ٚحر املخٟؼة، وؤن ًخم  حر ٧ىاصع مضعبت جدل مدل مً ًتر٧ىن ْو ُٟخه ألهه مً الهٗب جٞى ٨ًٟغ في هجغ ْو

، ٞخ٨ثر ؤزُاٍئ  الخ٣ُض الهاعم ى م٨ٍغ ت في خُنها ختى ٌؿخمخ٘ بها، وال ًإحي لٗمله َو بمىذ الٗامل بظاػجه الؿىٍى

٣ت ختى ٌكٗغوا بالٗض٫   ٦شحرة ومَغ
ً
ٟحن الظًً ًاصون ؤٖماال ، ٦ما ًيبغي بُٖاء م٩اٞأث مالُت لهٛاع اإلاْى وجظمٍغ

دبىا ٖملهم.  ٍو

 ل11
ً
، ( ؤن جُب٤ اللىاثذ اإلاىٓمت للٗمل بهغامت مىٗا

ً
 و٢اهىهُا

ً
٠ هٟؿُا لىؾاَت واملخؿىبُت، وخماًت للمْى

ب الجمهىع ٖلى ٖضم اإلاُالبت بسضماث ٚحر مكغوٖت.  وجضٍع

 ملترخاث البدث:

 في يىء هخاثج البدض ج٣ترح الباخشت بظغاء الضعاؾاث آلاجُت: 

الىٟسخي ٖلى مؿخىي ( بظغاء صعاؾاث خى٫ ٖال٢ت الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت بالًٍٛى اإلاهىُت والاخترا١ 1

 الٗضًض مً ؤلاصاعاث الجامُٗت ٖلى مؿخىي لُبُا.



049 
 

ت واإلااصًت بمؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ 2 ( بظغاء صعاؾت خى٫ ٖال٢ت الخىاٞؼ واإلاٗؼػاث اإلاٗىٍى

ت باملجخم٘ اللُبي. ت مخىٖى  الىٟسخي ب٣ُاٖاث بصاٍع

 الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الىٟسخي بالخىُٓم اإلااؾسخي وؤلاصاعي في لُبُا.( بظغاء صعاؾت خى٫ ٖال٢ت الايُغاباث 3

( بظغاء صعاؾت خى٫ ٖال٢ت الصخت الىٟؿُت بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الىٟسخي ٖلى ٞئاث 4

 اظخماُٖت مسخلٟت في املجخم٘ اللُبي.

ٟسخي بازخال٫ اليؿ٤ ال٣ُمي في املجخم٘ ( بظغاء صعاؾت خى٫ ٖال٢ت الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الى5

 اللُبي.

ٟحن ب٣ُاٖاث 6 تراب لضي اإلاْى ( بظغاء صعاؾت خى٫ ٖال٢ت الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الىٟسخي بااٚل

 مسخلٟت في املجخم٘ اللُبي.

ٞئاث  ( بظغاء صعاؾت خى٫ ٖال٢ت الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والاخترا١ الىٟسخي ب٣ًاًا و٢ذ الٟغاٙ ٖلى7

ت باملجخم٘ اللُبي.  اظخماُٖت مخىٖى
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  علم الىفعؤبىالىُل، مدمىص الؿُض،  .2
ً
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ً
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 .2009، ال٨خاب الغاب٘، الخمـ: ميكىعاث ظامٗت اإلاغ٢ب، في الصخت الىفظُتؤمُمً، ٖشمان ٖلي،  .8
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 .1989اإلاٟخىخت، 



050 
 

، عؾالت ماظؿخحر ٚحر الظؼىغ الىفظُت لدي اإلاسأة العاملت دزاطت جؼبُلُتظباعي، بل٣ِـ خمض،  .18

 .1998ميكىعة، ظامٗت الُمً، 
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غة،  .33 داوي، الَؼ العىف ألاطسي طد اإلاسأة وعالكخه باالطؼساباث الظُىىطىماجُت )دزاطت ملازهت بحن ٍع

، عؾالت ماظؿخحر اليظاء اإلاعىفاث وػحر اإلاعىفاث )مرهسة مىملت لىُل ػهادة اإلااحظخحر في علم الىفع(

 .2010ٚحر ميكىعة، 
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 .1984، بحروث: صاع ال٣لم، ألامساض العصابُت والرَاهُت والاطؼساباث الظلىهُتعاص، ُٞهل، الؼ  .34

حر، عقُض خمُض،  .35  .2010، ٖمان: صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، الصخت الىفظُت واإلاسض الىفس ي والعلليٚػ

غاوي، هىا٫ بيذ ٖشمان بً اخمض،  .36 ي العامالث الاختراق الىفس ي وعالكخه ببعع طماث الشخصُت لدالَؼ

 .2008، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، مع ذوي الاخخُاحاث الخاصت بمدًىت حدة

ىصي، دمحم خمؼة، مهاصع الًٍٛى الىٟؿُت والاخترا١ الىٟسخي لضي مٗلمي التربُت الخانت في مداٞٓت  .37 الٍؼ

ال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث  .2007(،الٗضص الشاوي، 23، املجلض )، مجلت حامعت دمؼمال٨غ٥ ٖو

ـضان، الاخخـغا١ الىٟؿـي ومهـاصٍع لـضي مٗلمـي التربُـت الخانـت، الؿ .38 اوي، ٍػ ، ظامٗت مجلـت ولُـت التربُـتَغ

 (.01(، الٗـضص)21ٖحن قمـ، املجلـض )

ا على اجساذ اللسازاث في دولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخددةؾلُان، مىسخى،  .39 ت وأزَس ، عؾالت الظؼىغ ؤلاداٍز

 .1999ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، 

الؿماصووي، الؿُض ببغاَُم، والغبُٗت، ٞهض، ؤلاجها٥ الىٟسخي لضي ُٖىت مً الٗاملحن في مجا٫ الخضماث  .40

ال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث،  اى ٖو ت ؤلاوؿاهُت بمضًىت الٍغ مجلت حامعت اإلالً طعىد، العلىم التربٍى

 .1998(، 01( الٗضص )10، املجلض )والدزاطاث ؤلاطالمُت

٠، ؤؾماء عمًان،  .41 ت الظؼى ؾٍى غ اإلاهىُت وعالكتها بالظلىن العصابي لدي العاملحن بؼسهت الصاٍو

س الىفؽ  .2009، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، لخىٍس

، مل٨ُت زىظت،  .42 حن دزاطت ملازهت في اإلاساخل قاٝع مصادز الظؼىغ اإلاهىُت لدي اإلادزطحن الجصائٍس

، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ت جحزي وشو"الخعلُمُت الثالر )ئبخدائي، مخىطؽ، زاهىي( "دزاطت مُداهُت بىالً

 .2011ميكىعة، 

اى الكامان، ؤمل بيذ ؾالمت، مهاصع يٍٛى الٗمل الخىُٓمُت لضي مضًغاث اإلاضاعؽ .43 ، مجلت في مضًىت الٍغ

 .2005(، 37(، الٗضص )11، املجلض )مظخلبل التربُت العسبُت

ؼ الؿُض،  .44  .1992، ال٣اَغة، كامىض التربُت الخاصتالصخو، ٖبضالٍٗؼ

يب مدمىص، ق٣ح .45 ت، حظمُت( -ألامساض الظُىىطىماجُت )الىفعر، ٍػ ، ال٣اَغة: م٨خبت النهًت اإلاهٍغ

2002. 

اإلاظاهدة الاحخماعُت وعالكتها بالظؼىغ الىفظُت والاطؼساباث الهبان، ٖبحر بيذ دمحم خؿً،  .46

، ت وحدةالظُىىطىماجُت لدي عُىت مً اليظاء الظعىدًاث اإلاتزوحاث العامالث في مدًىتي مىت اإلاىسم

 .2003عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، 

، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة: صاع ال٣لم لليكغ والخىػَ٘، 4، ٍمبادئ الصخت الىفظُتالُدان، دمحم زالض،  .47

1996. 

ت ؤلاوؿاهُت في ٧ل  .48 الُدان، دمحم زالض، وهجُب، مىسخي دمحم، ٞاٖلُت بغهامج بعقاصي ظمعي ٌؿدىض بلى الىٍٓغ

، املجلض مجلت البصائسمً مؿخىي الايُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت وج٣ضًغ الظاث لضي اليؿاء في ٞلؿُحن، 

 .2008(، 02(، الٗضص )12)
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اث الاختراق الىفس ي لدي الُداًىت، لُٟي،  .49 اطُت في ألازدن وعالكتها ببعع مظخًى معلمي التربُت الٍس

 .1995، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، اإلاخؼحراث

غي، ٖبضالغخمً ؾلُمان، .50 اى: الظؼؽ الىفس ي: مفهىمه حشخصُه ػسق عالحه وملاومخهالٍُغ ، الٍغ

 .1994مُاب٘ قغ٦ت الهٟداث الظَبُت املخضوصة،

ت الجامُٗت، مبادئ الصخت الىفظُتالُُب، دمحم ٖبضالٓاَغ،  .51 ت: صاع اإلاٗٞغ  .1994، ؤلاؾ٨ىضٍع

ُتر، ظضة،  .52 ، ؤ٧اصًمُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ٢ؿم الاختراق الىفس ي للمدزب والالعبٖبض البهحر، بؿمت؛ ٖػ

 .2007ٖلم الىٟـ، ميكىعاث ظامٗت ال٣ضؽ، 

ت الجامُٗت، ألابعاد ألاطاطُت للشخصُتٖبضالخال٤، ؤخمض دمحم،  .53  .1979، ال٣اَغة: صاع اإلاٗٞغ

غ، مجلت معىكاث الؼفلٖبضالٗا٫، ؾُض، يٍٛى الٗمل وألاػماث،  .54  .2002، ظامٗت ألاَػ

، ال٣اَغة: م٨خبت صاع الكغ١، العالج -ألاطباب -الدشخُص -ألامساض الظُىىطىماجُتٖبض اإلاُٗي، خؿً،  .55

2003. 

 .2013لخىػَ٘، (، ٖمان: صاع الش٣اٞت لليكغ وا03، َـ )علم الىفع ؤلاولُيُييالٗبُضي، دمحم ظاؾم،  .56

ذ،  .57 ُٟي في صولت ال٩ٍى مجلت الٗخُبي، آصم، ٖال٢ت يٍٛى الٗمل بااليُغاباث الؿ٩ُىؾىماجُت والُٛاب الْى

 .1997(،2(، الٗضص)25، املجلض )العلىم الاحخماعُت

، ٍ الصخت الىفظُت والبدهُت في عصس الخىجس والللم -طؼىغ الخُاة وأطالُب مىاحهتهاٖؿ٨غ، ٖلي،  .58

ذ:03)  .2003صاع ال٨خاب الخضًض،  (، ال٩ٍى

بضهللا، ؤخمض ٖباؽ، مضي حٗغى الٗاملحن لًٍٛى الٗمل في بٌٗ اإلاهً الاظخماُٖت،  .59 ٖؿ٨غ، ٖلي، ٖو

ذ، 04(، الٗضص )16، املجلض )مجلت العلىم الاحخماعُت  .1988(، ال٩ٍى

ِؿىي، َاع١، الاخترا١ الىٟسخي لضي ُٖىت مً الٗامالث م٘ طوي الاخخُا .60 ظاث الخانت الُُٗت، ؤؾماء؛ ٖو

ال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث بضولت ٢ُغ،  ت للدزاطاث الىفظُتٖو ل، الٗضص )املجلت اإلاصٍس  .2004(، 45، ؤبٍغ

، عؾالت الظؼؽ اإلانهي وعالكخه باطخجابت الللم لدي معلمي التربُت الخاصت بالجصائس٣ٖىن، آؾُا،  .61

 .2012ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، 

ت، ، ال٣االؼب الىفس ي اإلاعاصس٩ٖاقت، ؤخمض،  .62  .1998َغة: م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

ت ٖىصة، ًىؾ٠ خغب دمحم،  .63 ظاَسة الاختراق الىفس ي وعالكتها بظؼىغ العمل لدي معلمي اإلادازض الثاهٍى

 .1998، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، الخىىمُت في الظفت الؼسبُت

ت: صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلازػاد الىفس يالِٗؿىي، ٖبضالغخمً دمحم،  .64  .1990، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2000لبىان: صاع الغاجب الجامُٗت،  -، بحروثالاطؼساباث الىفسجظمُتالِٗؿىي، ٖبضالغخمً،  .65

بضاملجُض، الؿُض دمحم،  .66 ، ٖمان: صاع الظلىن الخىظُمي في ئدازة اإلاإطظاث الخعلُمُتٞلُت، ٞاعو١ ٖبضٍ، ٖو

 .2005اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘، 

غاء، ملئدازة الىكذ وطؼىغ العال٣بِـ، هانغ خمض،  .67 اى: صاع الَؼ  .2006، الٍغ
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ل،  .68 الاعالم والاختراق الىفس ي دزاطت عً مظخىي الظؼىغ اإلاهىُت في اإلاإطظاث ال٣غوي، ٖلى بً قٍى

 .2000، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، الاعالمُت في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت

العمىمُت دزاطت مُداهُت على  الظؼؽ اإلانهي وعالكخه بدافعُت ؤلاهجاش لدي أػباء الصخت٢ىعاعي، خىان،  .69

 .2014، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، أػباء الصخت العمىمُت الدوطً

، املجلض ألاو٫، واملجلض الشاوي، بىٛاػي: علم الىفع الصىاعي والخىظُمي الخدًث٦كغوص، ٖماع الُُب،  .70

ىوـ،   .1995ميكىعاث ظامٗت ٢اٍع

وعالكخه ببعع الظماث الشخصُت " دزاطت مُداهُت مظخىي الاختراق الىفس ي اللىػي، ٖؼة ِٖسخي دمحم،  .71

 .2013، عؾالت ماظؿخحر، لدي عُىت مً معلمي الؼم ألاٌو مً الخعلُم ألاطاس ي بمدًىت طسث "

 .2005، الضاع الجامُٗت، هُفُت الخعامل مع ئدازة طؼىغ العملماَغ، ؤخمض،  .72

ا في اليلُامؿلم، ٖبضال٣اصع ؤخمض،  .73 ، عؾالت ث الخلىُت في مدافظاث ػصةمصادز الظؼىغ اإلاهىُت وآزاَز

 .2007ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، 

ال٢تها  .74 ذ ٖو ض ؾلُان، مهاصع الًٍٛى اإلاهىُت لضي اإلاضعؾحن في اإلاغخلت اإلاخىؾُت بضولت ال٩ٍى اإلاكٗان، ٍٖى

 .2000(، 1(، الٗضص)28، املجلض )مجلت العلىمبااليُغاباث الىٟؿُت الجؿمُت، 

ً دمحم،  .75 العمل في ألاداء الىظُفي لدي مدًسي اإلادازض ألاطاطُت الخىىمُت في أزس طؼىغ اإلاُاعهت، قٍغ

 .2006، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ئكلُم حىىب ألازدن

الظؼىغ اإلاهىُت لدي مظدؼازي الخىحُه اإلادزس ي واإلانهي وعالكتها باألمساض م٣ضم، ؾهُل،  .76

غان، ، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ظامٗت الظُىىطىماجُت إلاسض ى الللب  .2000َو

طؼىغ العمل وعالكتها باججاَاث العاملحن هدى الدظسب الىظُفي "دزاطت اإلالخم، ولُض ٖبضاملخؿً،  .77

اض"، عؾالت  مسخُت على خساض ألامً العاملحن بؼسواث الخساطاث ألامىُت اإلادهُت الخاصت بمدًىت الٍس

 .2007ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، 

، صلُل الخٗٝغ ٖلى الصخت الىٟؿُت لظؼىغ الىفظُت للمعلمحنكائمت امىهىع، َلٗذ، والبُالوي، ُٞىال،  .78

ت،   .1989للمٗلمحن، ال٣اَغة: م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

الظؼىغ اإلاهىُت وعالكتها ببعع طماث الشخصُت لدي معلمي اإلاى٣ىف، ٖبضالخ٨ُم ٖبضهللا ؤدمحم،  .79

ت بمىؼلت بني ولُد  .2008، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، اإلاسخلت الثاهٍى

 .1999(، بحروث، صاع اليكغ والٗاإلاُت، 04، املجلض )طىعت علم الىفع الؼاملتمى  .80

اث الاطؼساباث الىفظُت والعللُت عىد الؼفل واإلاساَممُمىوي، بضعة مٗخهم،  .81 ، الجؼاثغ: صًىان اإلاُبٖى

 .2003الجامُٗت، 

 7ظامٗت ، مهغاجت: ميكىعاث الظؼىغ اإلاهىُت وعالكتها بالصخت الىفظُتالىٗاؽ، ٖمغ مهُٟي،  .82

 .2008ؤ٦خىبغ، 
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ٟحن  .83 ُٟي )صعاؾت مُضاهُت لضي اإلاْى ال٢تها باألصاء الْى لي، ؤهىع ظمُل، الًٍٛى اإلاهىُت ٖو وٗامت، ؾلُم، ٖو

ىُت بضمك٤(،  ً للبدىر والدزاطاث العلمُت في م٨خبت ألاؾض الَى طلظلت آلادب  –مجلت حامعت حؼٍس

 .2011(، 05(، الٗضص )33، املجلض )والعلىم ؤلاوظاهُت

اث طؼؽ العمل بحن اإلامسطحن اللاهىهُحن، دزاطت ملازهت بحن مظدؼفُاث الىاثلي، مدؿً ٖغو١،  .84 مظخًى

 .1998، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ألاعصن، وشازة الصخت واإلاظدؼفُاث الخاصت

غ الضعاؾاث الٗلُا والئدازة الظؼىغًىؾ٠، ظمٗت ؾُض،  .85 بدىر، ٧لُت الهىضؾت، ظامٗت ؤم ، مغ٦ؼ جٍُى

اى،  .2007ال٣غي، الٍغ



 
 

 
 
 
 

اإلاـــــــالخــــــــــم



 
 

 
 
 

 (0ملخم زكم )

في الصىزة ألاولُت طخبُان الدزاطت الاطخؼالعُتا
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 دولــــة ليبيـــــا

 والبحث العلــــــــميوزارة التعليــــــم العايل 

 فرع مرصاتة –الأاكدميية الليبية 
 ظــــــــُ إٌفــلغُ ػٍ -ِذسعخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔــخ 

 ؽؼجــخ اٌزٛخ١ـــٗ ٚاإلسؽــــبد إٌفغـــٟ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باإلدارة استبيان حول تقدير الضغوط املهنية من وجهة نظر العاملني 

  جلامعة مصراتة العامة
 

 أخي الكرين.... أخيت الكرمية.... السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته...
أمام  (√)نأمل منكم التكرم باإلجابة عمى بيانات ىذه الدراسة وذلك بوضع إشارة     

العبارة التي تعبر عن وجية نظركم بكل صدق وموضوعية، عممًا بأن إجابتكم ستحظى 
البحث العممي، كما  ألغراضبالسرية التامة وسوف تستخدم فقط في شكل نسب مئوية 

نطمب منكم عدم كتابة اسمكم عمى االستبيان حفاظًا عمى سرية المعمومات، وأن ال 
يا، وانني عمى ثقة كبيرة بأنكم ستولون ىذا االستبيان جل تتركوا عبارة دون التأشير أمام

اىتمامكم، واخيرًا ارجو التفضل بإعادتو إلى الجية التي استممتيا منيا وبأسرع وقت 
 ممكن، وتقبموا سمفًا خالص تحياتي وتقديري ..... 

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته....
                                                                                          

 الباحثــت
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 أوالً( البياناث األوليت:
 أٔثٝ )     ( ب(روش )    (           أ(999        اٌدٕظ  (1 

 )                          ( عٕخ 9999اٌؼّش ثبٌغٕخ (2

                        (   )خبِؼٟ  د (    (   )ثبٔٛٞ  ج(     (   )اػذادٞ  ب(  (   )  اثزذائٟ أ(9999   ١ّٟاٌزؼٍ ِغزٛان (3

 9 (   )رؼ١ٍُ آخش ٠زوش و(       (   )فٛق اٌدبِؼٟ  هـ(

 (9  أسًِ )    (د  (    ِطٍك )   ج(  (   أػضة  ) (ب(      ِزضٚج  ) (أ  9999اٌسبٌخ االخزّبػ١خ (4 

   (      ) ا١ِٛ١ٌخ  اٌؼًّ  عبػبدػذد  (5

 ػذد عٕٛاد اٌخجشح فٟ ِدبي اٌؼًّ  99999 )        ( عٕخ (6

                  (   اٌغبثؼخ ) (ج   (   اٌغبدعخ  ) (ب    (   اٌخبِغخ فّب دْٚ  ) أ(99999اٌذسخخ اٌٛظ١ف١خ  (7

                                (   اٌسبد٠خ ػؾش ) (ز   (   اٌؼبؽشح  ) (و   (   اٌزبعؼخ  ) (هـ    (   اٌثبِٕخ  ) (د

 فؤوثش )  (9 اٌثبٌثخ ػؾش ط( )    (  اٌثب١ٔخ ػؾش  (ح

       (   ) عٍٙخ (ج        (   ِزٛعطخ اٌقؼٛثخ  ) (ب      (   فؼجخ  ) أ(999    رؼزجش ِٕٙزه (8

     (ج  (   سئ١ظ لغُ  ) (ب     (   ِذ٠ش اداسح   ) (أ إٌّقت أٚ اٌّشوض اٌزٞ رؾغ9999ٍٗٔٛع  (9

 9 (  999999999999999999999999 )ِٕقت آخش ٠ىزت  هـ(   (   ِٛظف  ) (د       (   ِىزت ) ِذ٠ش

 ( د٠ٕبس 9    اٌؾٙشٞ   )      ِشرجه (11

 9 (   غ١ش ِجبؽش )ب(             (   ِجبؽش ) أ(999999 اٌزؼبًِ ِغ اٌدّٙــــٛس (11

        9(   ) غ١ش ساك ج(  (   )ساك اٌٝ زذ ِب  ب(   (   ساك  ) أ(أٔذ ساك ػٓ ػٍّه 99999  (12

 )     (     ال  (ب         )    (     ٔؼُ (أ  رزسقً ػٍٝ رشل١بره ثؾىً ِٕظ999999ُ  (13

 ال )     ( (ب     ٔؼُ  )    (   (أرمبثً اخالفه فٟ اٌؼًّ ٚخٙذن99999     رؾد١ؼ١خزٛافض  رٛخذ (14

 )      (9 ػبد٠خ (ج   ِزٛعطخ )     (   (ب   وث١شح )    (   (أ   999999هٍِّزطٍجبد ػرؼزجش  (15

                                    (   ٔؼُ  ) ( أأٚ رجزٌٗ؟   رئد٠ٗ اٌزِٞشرجه ٠غبٚٞ ل١ّخ اٌؼًّ ً٘ رؼزمذ أْ  (16

 (9     )  ال  (ج     اٌٟ زذاً ِب )   ( (ب

     ٔؼُ  )    (  (أٌٛ رسقٍذ ػٍٝ ػًّ آخش أفنً ِٓ ػٍّه اٌسبٌٟ؟    ش ػٍّه ١فٟ رغ١ ً٘ رفىش (17

 9ال )     ( (ب

                                             ِزٛعطخ ) (  (ب(  ٚاعؼخ ) (أخبسج ٔطبق اٌؼ999ًّ ػاللبره االخزّبػ١خ  (18

 )      ( 9 ِسذٚدح ٌؼذَ رٛافش اٌٛلذ (ج

 ال  )     ( 9 ب(    ٔؼُ  )    (      أ(ػٍّه ثبٌج١ذ999     ِٓ  خضءاً رئدٞ  (19

١ٌغذ ػٍٝ ِب  (ج     (     ػبد٠خ )   (ب     (      خ١ذح  ) (أ فٟ اٌؼ9999ًّ   ػاللبره ثضِالئه  (21

 ٠شاَ)    (9

 ١ٌغذ ػٍٝ ِب ٠شاَ )      (9 (جِزٛعطخ  )     (   (بخ١ذح  )    (     (أ     9999فسزه اٌدغ١ّخ (21
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 )       (9   عشرــهػذد أفشاد أ (22

 ال )     (9 ب(ٔؼُ )     (          أ(رزسقً ػٍٝ اخبصره اٌغ٠ٕٛخ فٟ ز١ٕٙب99999     (23

 (9 ال )      ب(         ٔؼُ )     (  أ(رزسقً ػٍٝ ِىبفؤح ِب١ٌخ ِمبثً ػٍّه اإلمبف99999ٟ    (24

رزنب٠ك ٌطٍت ثؼل اٌّشاخؼ١ٓ رمذ٠ُ خذِبد ٌُٙ ِخبٌفخ ٌٍٛائر اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍدبِؼخ 999                 (25

 ال )      (9 ب(ٔؼُ )     (             أ(

وج١ش )     (                             ب(وج١ش خذاً )    (    أ( اٌدّٙٛس اٌزٞ رزؼبًِ ِؼٗ فٟ اٌؼبدح9999    (26

 فغ١ش )      (9 ج(

فٟ فزشح اٌظ١ٙشح )  (                                   ب( فٟ اٌفزشح اٌقجبز١خ )  (  أ(أوثش ِطبٌت اٌؼًّ رى99999ْٛ    (27

 هٛاي ا١ٌَٛ )    (9 ج(

فٟ ِٛاعُ ٚفزشاد  ب(    (      ِذاس اٌغٕخ ) أ(  ِطبٌت اٌؼبًِ رىْٛ ػبدح وث١شح ٚػٍٝ 99 (28

 .ِؼ١ٕخ )    (

ِضػح ج(  ِش٠ر اٌٝ زذاً ِب)  (  ب(   ِش٠ر )   (  أ(اٌزؼبًِ ِغ اٌدّٙٛس فٟ اػزمبدن9999  (29

 ِٚث١ش ٌألػقبة)    (9

 ثانيًا( هل أنج هوافق علي اآلحي؟
 ال نعن ارةــــــــالعب م

   ً٘ عجك ٌه أْ أزبثه فذاع ؟    .1
   ثٕٛثبد زشاسح أٚ ثشٚدح ؟ً٘ رؾؼش   .2
   ً٘ أغّٟ ػ١ٍه أوثش ِٓ ِشر١ٓ فٟ ز١بره ؟  .3
   ً٘ ٠خ١فه إٌبط اٌغشثبء أٚ األِبوٓ غ١ش اٌّؤٌٛفخ ؟  .4
   ً٘ ٠سذس ٌه دائّب زبالد ِٓ اٌذٚاس؟  .5
   ً٘ رشردف ٚرشرجه ز١ّٕب ٠سبدثه سئ١غه؟  .6
   ً٘ ٠دؼٍه ِٕظش اٌذِبء لبثال الْ ٠غؾٝ ػ١ٍه؟  .7
   ػٍّه ارا سالجه سئ١غه؟ً٘ ٠زؾزذ   .8
   ً٘ ٠فضػه أْ رىْٛ ٚز١ذا دْٚ أفذلبء لش٠ج١ٓ ِٕه؟  .9
   ً٘ رؾؼش ثبٌؼقج١خ أٚ اٌذٚاس فٟ ٘زٖ اٌٍسظخ؟  .11
   ً٘ رخطئ فٟ اعز١ؼبة ِب ٠ٍمٝ ا١ٌه ِٓ أٚاِش أٚ رٛخ١ٙبد؟  .11
   ً٘ ٠خزٍو رفى١شن رّبِب ز١ّٕب رؼًّ ثغشػخ؟  .12
   رزقجت ػشلب ٚرشرؼؼ ثؾذح ٚلذ االِزسبْ ؟ وٕذ ً٘    .13
   ً٘ رشغت دائّب فٟ أْ ٠ىْٛ أزذ ثدٛاسن ٠غذٞ ٌه إٌقر؟  .14
   ٔه رئد٠ٙب ػٍٝ اٌٛخٗ األوًّ؟أً٘ رئدٞ دائّب أػّبٌه ثجوء ززٝ رزؤوذ ِٓ   .15
   ً٘ ٠نب٠مه أْ رؤوً فٟ أٞ ِىبْ غ١ش ِٕضٌه  .16
   األػّبي اٌزٟ  رنب٠مه ؟فٟ أْ رىشس ٔفظ )ل٠ٛخ( ً٘ رؾؼش ثشغجخ خبِسخ   .17
   ً٘ رؾؼش دائّب ثبٌّشذ ٚاٌغؼبدح ؟  .18
   ً٘ رؾؼش دائّب ثبٌن١ك ثغل إٌظش ػّب رفؼٍٗ ؟  .19
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 ال نعن ارةــــــــالعب م

   ً٘ رؾؼش دائّب ثبٌجئط ٚعٛاد اٌذ١ٔب ؟  .21

   ً٘ رجذٚ ٌه اٌس١بح خب١ٌخ رّبِب ِٓ األًِ ؟  .21
   ً٘ ٔبدسا ِب رئثش ف١ه األزذاس ؟  .22

    ؟ً٘ رجذٚ دائّب فبِزب ٚزض٠ٕب ز١ّٕب رىْٛ فٟ اٌسفالد  .23

   ً٘ رؼزجش ؽخقب ػقج١ب ؟  .24

   ً٘ وث١شا ِب رٛد أْ رىْٛ فٟ ػذاد األِٛاد أٚ وؤٔه ٌُ رىٓ ؟  .25

   ً٘ ٌذ٠ه أٞ ِخبٚف غ١ش ػبد٠خ ؟  .26

   ً٘ ردذ فؼٛثخ فٟ اٌجذء فٟ إٌَٛ أٚ رقبة ثؤسق أثٕبء ا١ًٌٍ ؟  .27

   أػقبثه ؟ ) اٌجغ١طخ ( اٌزبفٙخً٘ رث١ش األؽ١بء   .28

   ً٘ ٠ئدٞ اٌمٍك اٌٝ ا١ٙٔبسن ثبعزّشاس ؟  .29

   ً٘ زذس ٌه ا١ٙٔبس ػقجٟ ؟  .31

   لجً أٞ فشد أخش ارا لّذ ثّدٙٛد ِب ؟ رٍزمو أٔفبط ثقؼٛثخً٘   .31
   ً٘ رؾؼش ثآالَ فٟ اٌمٍت أٚ اٌقذس؟  .32

   ؟لٍجه أز١بٔب ثذسخخ ٍِسٛظخ دْٚ عجت ظب٘شٔجل ً٘ ٠غشع   .33

   ً٘ رؾؼش أز١بٔب ثقؼٛثخ فٟ اٌزٕفظ ؟  .34

   ؟ لٍجهً٘ رمٍمه أز١بٔب خفمبد   .35

   ثبٌخٛف أثٕبء اٌزفى١ش ؟ رؾؼشً٘ وث١شا ِب   .36

   ً٘ رٙزض أز١بٔب أٚ رشرؼؼ ؟  .37

   زٍُ ِضػح ؟)ثؼذ( ً٘ رقسٛ وث١شا ِٓ إٌَٛ اثش   .38

   ً٘ ٠فضػه دائّب فٛد ِفبخئ أٚ مٛء أثٕبء ا١ًٌٍ ؟  .39

   ؟اٌنٛمبء اٌّفبخئخ رمفض ٚرشرؼذ ثؾذحً٘ ردؼٍه   .41

   ً٘ رشرؼؼ ٚرؾؼش ثبٌنؼف ارا ِب فبذ فٟ ٚخٙه أزذ ؟  .41

   ً٘ وث١شا ِب رىْٛ ٘بئدب ٚػقج١ب ؟  .42

   ً٘ رؼبٟٔ ِٓ أفىبس ِخ١فخ أٚ ِضػدخ رزشدد فٟ رٕ٘ه دائّب ؟  .43

   ِٓ فذاع ؽذ٠ذ ِغزّش ؟ رؼبًٟٔ٘   .44

   ً٘ رؼشق ثؾذح ززٝ فٟ اٌدٛ اٌجبسد ؟  .45

   ً٘ ٠سذس ٌه أز١بٔب اخزالج فٟ اٌٛخٗ أٚ اٌشأط أٚ األوزبف ؟  .46

   ً٘ رؼبٟٔ ِٓ ثشٚدح األهشاف ززٝ فٟ اٌدٛ اٌسبس ؟  .47

   ً٘ زذثذ ٌه ِشح ٔٛثخ اغّبء أٚ ر١ٙح ؟  .48
   ً٘ رؼبٟٔ أز١بٔب ِٓ آالَ فٟ اٌظٙش ردؼً ِٓ اٌقؼت ػ١ٍه االعزّشاس فٟ اٌؼًّ ؟  .49

   ردؼٍه غ١ش لبدس ػٍٝ اعزخذاِّٙب ؟ً٘ رسذس ٌه آالَ فٟ ػ١ٕ١ه   .51

   ً٘ رٕزبثه أز١بٔب آالَ ٚأٚخبع ؽذ٠ذح ردؼً ِٓ اٌّغزس١ً ػ١ٍه ارّبَ أػّبٌه ؟  .51

   ً٘ فسزه دائّب فٟ زبٌخ ع١ئخ ؟  .52
   ً٘ رٕزبثه ٔٛثبد ِٓ اإلخٙبد أٚ اٌزؼت ؟  .53

   ً٘ ردٙذ ٔفغه فٟ اٌمٍك ػٍٝ فسزه ؟  .54

   ؟ أدبص أػّبٌهً٘ رٕزبثه آالَ ٚأٚخبع فٟ اٌشأط ردؼً ِٓ اٌقؼت ػ١ٍه   .55

   ً٘ رؾؼش دائّب ثبٌزؼت ٚاإلس٘بق ٌذسخخ رّٕؼه ززٝ ػٓ األوً ؟  .56

   ؟ فٟ اٌقسخ( رٛػه)ً٘ رؾؼش دائّب ثنؼف فٟ اٌقسخ   .57

   ً٘ ؽ١ٙزه ٌٍطؼبَ خ١ذح ؟  .58

   ؟رمٍجبد فٟ اٌّؼذح ً٘ رؼبٟٔ دائّب ِٓ   .59
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 ال نعن ارةــــــــــــــــالعب م

   ً٘ رؼبٟٔ دائّب ِٓ اِغبن ِضِٓ ؟  .61

   ً٘ رٕزبثه دائّب زبالد ِٓ اٌغث١بْ ؟  .61

   ً٘ رؼبٟٔ دائّب ِٓ ػغش اٌٙنُ ؟  .62

   ً٘ ِؼذره ِنطشثخ ثبعزّشاس ؟  .63

   ً٘ ِؼذره ٚأِؼبإن غ١ش ِٕزظ١ّٓ ؟  .64

   اٌطؼبَ ؟ً٘ رؼبٟٔ دائّب ِٓ امطشاثبد فٟ ٘نُ   .65

   ً٘ رؼبٟٔ دائّب ِٓ امطشاثبد فٟ األِؼبء ؟  .66

   إٌبط فّٙه دائّب ؟ ٠غٟءً٘   .67

   ً٘ ٠ٕزبثه اٌؾؼٛس ثؤْ أزذا ٠شالجه أثٕبء اٌؼًّ ؟  .68

   ً٘ رؼبًِ دائّب ثؼذاٌخ ؟  .69

   ً٘ ٠ٕزبثه اٌؾؼٛس ثؤْ إٌبط ٠شالجٛٔه أٚ ٠زسذثْٛ ػٕه فٟ اٌؾبسع ؟  .71

   ؟ً٘ ٠ٕزمذن إٌبط دائّب   .71

   ً٘ أٔذ خدٛي أٚ زغبط ثبفشاه ؟  .72

   ً٘ ِٓ اٌغًٙ اصػبخه أٚ أثبسره؟  .73

   ً٘ رىغت األفذلبء ثغٌٙٛخ ؟  .74

   ً٘ ٠نب٠مه أػذاإن اٌٝ زذ وج١ش ؟  .75

   ً٘ ٠ث١ش غنجه أْ ٠ٍّٟ ػ١ٍه أزذ ِب ٠دت أْ رفؼٍٗ ؟  .76

   ً٘ أٔذ ِٕذفغ فٟ رقشفبره ؟  .77

   ً٘ ٠ىزة ػ١ٍه إٌبط دائّب ؟  .78

   رٕفدش فٟ اٌغنت ثّدشد أْ رؼدض ػٓ اٌسقٛي ػٍٝ ِب رش٠ذٖ؟ً٘   .79

   ً٘ رٕفش ِٓ اٌدٕظ ا٢خش ؟  .81

   ً٘ رؾؼش دائّب ثؤٔه ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ ػٍٝ ززس؟  .81

   ً٘ رمغ دائّب فٟ ثٛساد غنت ػ١ٕفخ ؟   .82
 

 ثالثا( ها هدى حقديرك للوشاعر الخاليت؟
( مثاًل يمثل أدنى 6ضع الرقم الذي يعبر عن شعورك أمام كل عبارة، عممًا بأن الخيار )       

( يمثل أقوى شعور، وما بين الخيارين يتدرج الشعور شيئًا فشيئًا حتى يصل 2شعور، والخيار )
 أقصاه.

 

 ارةــــــــالعب م
 اخلياراث باألرقام

1 2 3 4 5 6 7 

         أفؼب١ًٌب ٠غزٕفزٟٔثبداسح اٌدبِؼخ  ػٍّٟ ؤْث أؽؼش  .1

        اٌشعّٟ اٌذٚاَ ٔٙب٠خ ِغ ِغزٕفزح هبلزٟ أْ أؽؼش  .2

        خذ٠ذ ػًّ ِٛاخٙخ ػٍٟ ٚأػشف أْ اٌقجبذ فٟ اعز١مع ز١ّٕب ثبإلٔٙبن أؽؼش  .3

4.  ٓ         صِالئٟ ِؾبػش ِؼشفخ اٌغًٙ ِ

        ثؾش ال أؽ١بء ٚوؤُٔٙ إٌبطثؼل  ِغ أرؼبًِ إٟٔٔ أؽؼش  .5

6.  ْ         اإلخٙبد ٌٟ ٠غجت اٌؼًّ ٠َٛ هٛاي إٌبط ِغ اٌزؼبًِ ا

        صِالئٟ ِؾبوً ِغ ػب١ٌخ ثفؼب١ٌخ أرؼبًِ  .7
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 ارةــــــــالعب م
 اخلياراث باألرقام

1 2 3 4 5 6 7 

        ػٍّٟ ِٓ إٌفغٟ ثبالززشاق أؽؼش  .8

        ػٍّٟ خالي إٌبط ِٓ ِٓ وث١ش ز١بح فٟ ا٠دبث١ًب رؤث١ًشا ٌٟ أْ أؽؼش  .9

        ثبداسح اٌدبِؼخ ػٍّٟ ٔز١دخ إٌبط ِغ لغٛح أوثش أفجسذ  .11

        لغٛح ػٛاهفٟ ِٓ رض٠ذ ألْ ِٕٙزٟ ٚاٌمٍك ثبإلصػبج أؽؼش  .11

        ٚإٌؾبه ثبٌس٠ٛ١خ أؽؼش  .12

        ٌؼٍّٟ اإلداسٞ ثبداسح اٌدبِؼخ ِّبسعزٟ ِٓ ثبإلزجبه أؽؼش  .13

        وج١ش ٙبدخثب إٌّٙخ ٘زٖ فٟ أػًّ إٟٔٔ أؽؼش  .14

        ِؾبوً ِٓ ٌّؼبسفٟ ٠سذس ثّب أ٘زُ ال  .15

        ؽذ٠ذح اٌٝ مغٛه ثٟ دٞئ٠ إٌبط ِغ ِجبؽش ثؾىً اٌؼًّ  .16

        صِالئٟ ِغ ِش٠ر ٔفغٟ خٛ خٍك ثغٌٙٛخ أعزط١غ  .17

        صِالئٟ ِغ اٌؼًّ أزٙبء ثؼذ ٚاٌشازخ ثبٌغؼبدح أؽؼش  .18

        إٌّٙخ ٌٙزٖ فٟ ِّبسعزٟ ٚأ١ّ٘خ ل١ّخ راد وث١شح أؽ١بء أٔدضد  .19

        إٌّٙخ ِّبسعزٟ ٌٙزٖ ٔز١دخ إٌٙب٠خ ػٍٝ أؽشفذ ٚوؤٕٟٔ أؽؼش  .21

        إٌّٙخ ٌٙزٖ ِّبسعزٟ أثٕبء ٚاٌؼبهف١خ فٟ االٔفؼب١ٌخ اٌّؾبوً ِغ ٘ذٚء ثىً أرؼبًِ  .21

        ِؾبوٍُٙ ثؼل ػٓ ٠ٍِٕٟٛٛٔ صِالئٟ أْ أؽؼش  .22

 رابعًا( ها هدى انطباق اآلحي عليل؟

 

 ال قليال مثريا ارةــــــــــــــالعب م
    ػاللزٟ ثضِالئٟ خ١ذح  .1
    ٠نب٠مٕٟ إٌمبػ غ١ش اٌّف١ذ فٟ ث١ئخ اٌؼًّ  .2
    أخذ عبػبد اٌؼًّ ٍِّخ  .3
    أؽؼش ثزؼبْٚ ٚرؼبهف ِذساء اإلداساد ثبٌدبِؼخ ِغ اٌؼب١ٍِٓ   .4
    ػٍّٟ ِغزمجالً اؽؼش إٟٔٔ عؤٔغدُ ِغ   .5
    أخبف ِٓ اسرىبة خطؤ ٠ؼشمٕٟ ٌٍّغبئٍخ اٌمب١ٔٛٔخ  .6
    اٌؼًّ ثبداسح اٌدبِؼخ سٚر١ٕٟ ًِّٚ  .7
    أفجر ػقج١بً ػٕذِب ٠زسذس أزذ اٌضثبئٓ ثطش٠مخ غ١ش ِٙزثخ  .8
    أرشدد دائّبً فٟ ارخبر لشاساد رزؼٍك ثؼٍّٟ  .9
    أرنب٠ك ِٓ االٌزضاَ ثّٛاػ١ذ اٌؼًّ  .11
    افذاس اٌّغئ١ٌٛٓ لشاساد ظبٌّخ ثسك اٌّٛظف١ٓ ٠نب٠مٕٟ  .11
    ٠نب٠مٕٟ ٚمغ اٌّغئ١ٌٛٓ ِقٍسخ اٌؼًّ فٛق ِقٍسخ اٌّٛظف  .12
    ٠زس١ض اٌّغئٌْٛٛ ثبداسح اٌدبِؼخ ٌضِالء اػزجش ٔفغٟ أفنً ُِٕٙ فٟ أدبص اٌؼًّ  .13
    ال ٠زٕبعت اٌؼًّ اٌزٞ ألَٛ ثٗ ِغ رخققٟ   .14
    ٚلذسارٟاٌؼًّ اٌّٛوً ٌٟ ٠فٛق هبلزٟ   .15
    ٠زٛلغ ِٕٟ سئ١غٟ فٟ اٌؼًّ ثزي خٙٛد رفٛق هبلزٟ ٚلذسارٟ  .16
    ال ٠ٛصع اٌّغئٌْٛٛ ثبداسح اٌدبِؼخ اٌؼًّ ثبٌزغبٚٞ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ  .17
    ال رزبذ ٌٟ فشفخ اٌّؾبسوخ فٟ ارخبر لشاساد رخـ اٌؼًّ  .18
    ٠زذخً اٌّغئٌْٛٛ ػٓ اٌؼًّ فٟ ػٍّٟ ٚفالز١برٟ  .19
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شكراً على حسن تعاونكم سالف او 

 ال قليال مثريا ارةــــــــــــــالعب م
    ٠طٍت ِٕٟ أز١بٔبً أداء أػّبي ِزٕبلنخ  .21
    ِغئ١ٌٛزٟ فٟ اٌؼًّ غ١ش ِسذدح ثٛمٛذ  .21
    أخذ فؼٛثخ وج١شح فٟ اٌزؼبًِ اٌّجبؽش ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ) اٌدّٙٛس (  .22
    اصدزبَ اإلداسح اٌّغزّش ثبٌّشاخؼ١ٓ ٠ث١ش أػقبثٟ  .23
    اٌقؼت اٌزٞ ألَٛ ثِٗشرجٟ ال ٠زٕبعت ِغ اٌؼًّ   .24
    ال ٠ز١ر ٌٟ ػٍّٟ فشؿ رؼٍُ ِٙبساد ٚخجشاد خذ٠ذح  .25
    وثشح أػجبء اٌؼًّ ردؼٍٕٟ دائّبً فٟ زبٌخ رٛرش  .26
    اٌنٛمبء ثبٌؼًّ رث١ش أػقبثٟ ٚرشفغ مغو دِٟ  .27
    أزشؿ ػٍٝ أداء أػّبي وث١شح فٟ ٚلذ ٚازذ  .28
    ٔفغٟال أخذ ٚلزبً وبف١بً ٌٍزشف١ٗ أٚ اٌزش٠ٚر ػٓ   .29
    أدخً دائّبً فٟ ٔمبؽبد زبدح ِغ ثؼل اٌّشاخؼ١ٓ  .31
    رضػدٕٟ وثشح األخطبء اٌزٟ رمغ أِبِٟ فٟ اداسح اٌدبِؼخ  .31
    ٠ضػدٕٟ ػذَ رم١ذ اٌّشاخؼ١ٓ ثزؼ١ٍّبد اداسح اٌدبِؼخ  .32
    أػدض ػٓ اٌغ١طشح ػٓ ِزطٍجبد ػٍّٟ  .33
    أخزٍف وث١شاً ِغ صِالئٟ فٟ وث١ش ِٓ أِٛس اٌؼًّ  .34
    أٔدض ثؼل ِزطٍجبد اٌؼًّ ثبٌج١ذ  .35
    أؽؼش ثؤٕٟٔ ال أرمذَ فٟ ز١برٟ ا١ٌّٕٙخ  .36
    ٠نب٠مٕٟ رغٍو ثؼل اٌّغئ١ٌٛٓ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ثبداسح اٌدبِؼخ  .37
    أخذ فؼٛثخ وج١شح فٟ اٌزٛف١ك ث١ٓ ِطبٌت اٌّغئ١ٌٛٓ ِٚطبٌت اٌدّٙٛس  .38
    ٚؽفبف١خ٠ّىٕٕٟ ِٕبلؾخ اٌّغئ١ٌٛٓ فٟ أِٛس اٌؼًّ ثىً عٌٙٛخ   .39
    اٌٛلذ اٌشعّٟ ا١ٌِٟٛ ال ٠ىفٟ إلٔدبص اٌؼًّ  .41
    ٠نب٠مٕٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ) اٌدّٙٛس ( اٌّؾبغج١ٓ فٟ اداسح اٌدبِؼخ  .41
    أؽؼش ثؤْ اٌؼًّ اٌزٞ ألَٛ ثٗ ٠دؼٍٕٟ رؼ١غبً   .42
    أؽؼش ثبس٘بق ؽذ٠ذ ػٕذ ٔٙب٠خ اٌذٚاَ ا١ٌِٟٛ  .43
    اٌزٟ رسجت اٌّٛظف فٟ ػٍّٗ رفزمذ اداسح اٌدبِؼخ اٌٝ اٌخذِبد  .44
    ال أزقً ػٍٝ فزشح سازخ أثٕبء عبػبد اٌؼًّ  .45
    اؽؼش ثؤٕٟٔ أػًّ ثٛظ١فخ غ١ش ِٕبعجخ ٌٟ  .46

47.  
 ٌٛ ٚخذد ٚظ١فخ أخشٜ 

 أفنً ِٓ ٚظ١فزٟ اٌسب١ٌخ ثبداسح اٌدبِؼخ، فغٛف أٌزسك ثٙب
   

    اٌدبِؼخاٌسٛافض اإلمبف١خ اٌّؾدؼخ ػٍٝ اٌؼًّ مؼ١فخ أٚ ل١ٍٍخ فٟ اداسح   .48
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الاطخبُان في الصىزة النهائُت
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 دولــــة ليبيـــــا
 العالي والبحث العمــــــــميوزارة التعميــــــم 

 فرع مصراتة –األكاديمية الميبية 
 قسم عمــم النفــــــــس -مدرسة العموم اإلنسانيــة 

 شعبــة التوجيـــو واإلرشــــاد النفســـي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باإلدارة استبيان حول تقدير الضغوط املهنية من وجهة نظر العاملني 

  جلامعة مصراتة العامة
 

 أخي الكرين.... أخيت الكرمية.... 
أمام  (√)نأمل منكم التكرم باإلجابة عمى بيانات ىذه الدراسة وذلك بوضع إشارة     

العبارة التي تعبر عن وجية نظركم بكل صدق وموضوعية، عممًا بأن إجابتكم ستحظى 
بالسرية التامة وسوف تستخدم فقط في شكل نسب مئوية إلغراض البحث العممي، كما 

الستبيان حفاظًا عمى سرية المعمومات، وأن ال نطمب منكم عدم كتابة اسمكم عمى ا
تتركوا عبارة دون التأشير أماميا، وانني عمى ثقة كبيرة بأنكم ستولون ىذا االستبيان جل 
اىتمامكم، واخيرًا ارجو التفضل بإعادتو إلى الجية التي استممتيا منيا وبأسرع وقت 

 ممكن، وتقبموا سمفًا خالص تحياتي وتقديري ..... 

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته....
 
 
 الباحثــت
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 أوالً( البياناث األوليت:
 أٔثٝ )     ( ب(روش )    (           أ(999        اٌدٕظ  (1 

 )                          ( عٕخ 9999اٌؼّش ثبٌغٕخ (2

                        (   )خبِؼٟ  د (    (   )ثبٔٛٞ  ج(     (   )اػذادٞ  ب(  (   )  اثزذائٟ أ(9999   ١ّٟاٌزؼٍ ِغزٛان (3

 9 (   )رؼ١ٍُ آخش ٠زوش و(       (   )فٛق اٌدبِؼٟ  هـ(

 أسًِ )     (9 (د  (    ِطٍك )   ج(  (   أػضة  ) (ب(      ِزضٚج  ) (أ  9999اٌسبٌخ االخزّبػ١خ (4 

   (      ) ا١ِٛ١ٌخ  اٌؼًّ  عبػبدػذد  (5

 ػذد عٕٛاد اٌخجشح فٟ ِدبي اٌؼًّ  99999 )        ( عٕخ (6

                  (   اٌغبثؼخ ) (ج   (   اٌغبدعخ  ) (ب    (   اٌخبِغخ فّب دْٚ  ) أ(99999اٌذسخخ اٌٛظ١ف١خ  (7

                                (   اٌسبد٠خ ػؾش ) (ز   (   اٌؼبؽشح  ) (و   (   اٌزبعؼخ  ) (هـ    (   اٌثبِٕخ  ) (د

 فؤوثش )  (9 اٌثبٌثخ ػؾش ط( )    (  اٌثب١ٔخ ػؾش  (ح

       (   ) عٍٙخ (ج        (   ِزٛعطخ اٌقؼٛثخ  ) (ب      (   فؼجخ  ) أ(999    رؼزجش ِٕٙزه (8

     (ج  (   سئ١ظ لغُ  ) (ب     (   ِذ٠ش اداسح   ) (أ إٌّقت أٚ اٌّشوض اٌزٞ رؾغ9999ٍٗٔٛع  (9

 9 (  999999999999999999999999 )ِٕقت آخش ٠ىزت  هـ(   (   ِٛظف  ) (د       (   ِىزت ) ِذ٠ش

 ( د٠ٕبس 9    اٌؾٙشٞ   )      ِشرجه (11

 9 (   غ١ش ِجبؽش )ب(             (   ِجبؽش ) أ(999999 اٌزؼبًِ ِغ اٌدّٙــــٛس (11

        9(   ) غ١ش ساك ج(  (   )ساك اٌٝ زذ ِب  ب(   (   ساك  ) أ(أٔذ ساك ػٓ ػٍّه 99999  (12

 )     (     ال  (ب         )    (     ٔؼُ (أ  رزسقً ػٍٝ رشل١بره ثؾىً ِٕظ999999ُ  (13

 ال )     ( (ب     ٔؼُ  )    (   (أرمبثً اخالفه فٟ اٌؼًّ ٚخٙذن99999     رؾد١ؼ١خزٛافض  رٛخذ (14

 )      (9 ػبد٠خ (ج   ِزٛعطخ )     (   (ب   وث١شح )    (   (أ   999999هٍِّزطٍجبد ػرؼزجش  (15

                                    (   ٔؼُ  ) ( أأٚ رجزٌٗ؟   رئد٠ٗ اٌزِٞشرجه ٠غبٚٞ ل١ّخ اٌؼًّ ً٘ رؼزمذ أْ  (16

 )      (9 ال  (ج     اٌٟ زذاً ِب )   ( (ب

     ٔؼُ  )    (  (أٌٛ رسقٍذ ػٍٝ ػًّ آخش أفنً ِٓ ػٍّه اٌسبٌٟ؟    ش ػٍّه ١فٟ رغ١ ً٘ رفىش (17

 9ال )     ( (ب

                                             ِزٛعطخ ) (  (ب(  ٚاعؼخ ) (أخبسج ٔطبق اٌؼ999ًّ ػاللبره االخزّبػ١خ  (18

 )      ( 9 ِسذٚدح ٌؼذَ رٛافش اٌٛلذ (ج

 ال  )     ( 9 ب(    ٔؼُ  )    (      أ(ػٍّه ثبٌج١ذ999     ِٓ  خضءاً رئدٞ  (19

١ٌغذ ػٍٝ ِب  (ج     (     ػبد٠خ )   (ب     (      خ١ذح  ) (أ فٟ اٌؼ9999ًّ   ػاللبره ثضِالئه  (21

 ٠شاَ)    (9

 ١ٌغذ ػٍٝ ِب ٠شاَ )      (9 (جِزٛعطخ  )     (   (بخ١ذح  )    (     (أ     9999فسزه اٌدغ١ّخ (21
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 )       (9   عشرــهػذد أفشاد أ (22

 ال )     (9 ب(ٔؼُ )     (          أ(رزسقً ػٍٝ اخبصره اٌغ٠ٕٛخ فٟ ز١ٕٙب99999     (23

 ال )      (9 ب(         ٔؼُ )     (  أ(رزسقً ػٍٝ ِىبفؤح ِب١ٌخ ِمبثً ػٍّه اإلمبف99999ٟ    (24

ثؼل اٌّشاخؼ١ٓ رمذ٠ُ خذِبد ٌُٙ ِخبٌفخ ٌٍٛائر اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍدبِؼخ 999                رزنب٠ك ٌطٍت  (25

 ال )      (9 ب(ٔؼُ )     (             أ(

وج١ش )     (                             ب(وج١ش خذاً )    (    أ( اٌدّٙٛس اٌزٞ رزؼبًِ ِؼٗ فٟ اٌؼبدح9999    (26

 فغ١ش )      (9 ج(

فٟ فزشح اٌظ١ٙشح )  (                                   ب( فٟ اٌفزشح اٌقجبز١خ )  (  أ(أوثش ِطبٌت اٌؼًّ رى99999ْٛ    (27

 هٛاي ا١ٌَٛ )    (9 ج(

فٟ ِٛاعُ ٚفزشاد  ب(    ِذاس اٌغٕخ )    (   أ(  ِطبٌت اٌؼبًِ رىْٛ ػبدح وث١شح ٚػٍٝ 99 (28

 .ِؼ١ٕخ )    (

ِضػح ج(  ِش٠ر اٌٝ زذاً ِب)  (  ب(   ِش٠ر )   (  أ(اٌدّٙٛس فٟ اػزمبدن9999 اٌزؼبًِ ِغ  (29

 ِٚث١ش ٌألػقبة)    (9

 ثانيًا( هل أنج هوافق علي اآلحي؟
 ال نعن ارةــــــــالعب م

   ً٘ رؾؼش ثٕٛثبد زشاسح أٚ ثشٚدح ؟  .1
   ً٘ ٠سذس ٌه دائّب زبالد ِٓ اٌذٚاس؟  .2
   ٘زٖ اٌٍسظخ؟ ً٘ رؾؼش ثبٌؼقج١خ أٚ اٌذٚاس فٟ  .3
   ً٘ رخطئ فٟ اعز١ؼبة ِب ٠ٍمٝ ا١ٌه ِٓ أٚاِش أٚ رٛخ١ٙبد؟  .4
   ً٘ رشغت دائّب فٟ أْ ٠ىْٛ أزذ ثدٛاسن ٠غذٞ ٌه إٌقر؟  .5
   فٟ أْ رىشس ٔفظ األػّبي اٌزٟ  رنب٠مه ؟)ل٠ٛخ( ً٘ رؾؼش ثشغجخ خبِسخ   .6
   ً٘ رؾؼش دائّب ثبٌن١ك ثغل إٌظش ػّب رفؼٍٗ ؟  .7
   اٌس١بح خب١ٌخ رّبِب ِٓ األًِ ؟ً٘ رجذٚ ٌه   .8
    ؟ً٘ رجذٚ دائّب فبِزب ٚزض٠ٕب ز١ّٕب رىْٛ فٟ اٌسفالد  .9
   ً٘ وث١شا ِب رٛد أْ رىْٛ فٟ ػذاد األِٛاد أٚ وؤٔه ٌُ رىٓ ؟  .11
   ً٘ رشرؼؼ ٚرؾؼش ثبٌنؼف ارا ِب فبذ فٟ ٚخٙه أزذ ؟  .11
   ً٘ وث١شا ِب رىْٛ ٘بئدب ٚػقج١ب ؟  .12
   ِخ١فخ أٚ ِضػدخ رزشدد فٟ رٕ٘ه دائّب ؟ً٘ رؼبٟٔ ِٓ أفىبس   .13
   ِٓ فذاع ؽذ٠ذ ِغزّش ؟ رؼبًٟٔ٘   .14
   ً٘ ٠سذس ٌه أز١بٔب اخزالج فٟ اٌٛخٗ أٚ اٌشأط أٚ األوزبف ؟  .15
   ً٘ ردذ فؼٛثخ فٟ اٌجذء فٟ إٌَٛ أٚ رقبة ثؤسق أثٕبء ا١ًٌٍ ؟  .16
   أػقبثه ؟ ) اٌجغ١طخ ( ً٘ رث١ش األؽ١بء اٌزبفٙخ  .17
   اٌمٍك اٌٝ ا١ٙٔبسن ثبعزّشاس ؟ً٘ ٠ئدٞ   .18
   لجً أٞ فشد أخش ارا لّذ ثّدٙٛد ِب ؟ رٍزمو أٔفبط ثقؼٛثخً٘   .19
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 ال نعن ارةــــــــالعب م

   ً٘ رؾؼش ثآالَ فٟ اٌمٍت أٚ اٌقذس؟  .21
   ؟لٍجه أز١بٔب ثذسخخ ٍِسٛظخ دْٚ عجت ظب٘شٔجل ً٘ ٠غشع   .21

   ً٘ رؾؼش أز١بٔب ثقؼٛثخ فٟ اٌزٕفظ ؟  .22
   ؟ لٍجهً٘ رمٍمه أز١بٔب خفمبد   .23
   ثبٌخٛف أثٕبء اٌزفى١ش ؟ رؾؼشً٘ وث١شا ِب   .24
   زٍُ ِضػح ؟)ثؼذ( ً٘ رقسٛ وث١شا ِٓ إٌَٛ اثش   .25
   ً٘ رؼبٟٔ أز١بٔب ِٓ آالَ فٟ اٌظٙش ردؼً ِٓ اٌقؼت ػ١ٍه االعزّشاس فٟ اٌؼًّ ؟  .26
   ؟ ً٘ رسذس ٌه آالَ فٟ ػ١ٕ١ه ردؼٍه غ١ش لبدس ػٍٝ اعزخذاِّٙب  .27

   ً٘ رٕزبثه أز١بٔب آالَ ٚأٚخبع ؽذ٠ذح ردؼً ِٓ اٌّغزس١ً ػ١ٍه ارّبَ أػّبٌه ؟  .28

   ً٘ ردٙذ ٔفغه فٟ اٌمٍك ػٍٝ فسزه ؟  .29
   ؟ أدبص أػّبٌهً٘ رٕزبثه آالَ ٚأٚخبع فٟ اٌشأط ردؼً ِٓ اٌقؼت ػ١ٍه   .31
   ً٘ رؾؼش دائّب ثبٌزؼت ٚاإلس٘بق ٌذسخخ رّٕؼه ززٝ ػٓ األوً ؟  .31

   رٕزبثه دائّب زبالد ِٓ اٌغث١بْ ؟ً٘   .32

   ً٘ ِؼذره ِنطشثخ ثبعزّشاس ؟  .33

   ً٘ ِؼذره ٚأِؼبإن غ١ش ِٕزظ١ّٓ ؟  .34

   إٌبط فّٙه دائّب ؟ ٠غٟءً٘   .35

   ً٘ ٠ٕزبثه اٌؾؼٛس ثؤْ إٌبط ٠شالجٛٔه أٚ ٠زسذثْٛ ػٕه فٟ اٌؾبسع ؟  .36

   ً٘ أٔذ خدٛي أٚ زغبط ثبفشاه ؟  .37
   ؟ ً٘ أٔذ ِٕذفغ فٟ رقشفبره  .38

   ً٘ رمغ دائّب فٟ ثٛساد غنت ػ١ٕفخ ؟   .39
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ثالثا( ها هدى حقديرك للوشاعر الخاليت؟
( مثاًل يمثل أدنى 6ضع الرقم الذي يعبر عن شعورك أمام كل عبارة، عممًا بأن الخيار )       

فشيئًا حتى يصل ( يمثل أقوى شعور، وما بين الخيارين يتدرج الشعور شيئًا 2شعور، والخيار )
 أقصاه.

 

 ارةــــــــالعب م
 اخلياراث باألرقام

1 2 3 4 5 6 7 

         أفؼب١ًٌب ٠غزٕفزٟٔثبداسح اٌدبِؼخ  ػٍّٟ ؤْث أؽؼش  .1

        اٌشعّٟ اٌذٚاَ ٔٙب٠خ ِغ ِغزٕفزح هبلزٟ أْ أؽؼش  .2

        خذ٠ذ ػًّ ِٛاخٙخ ػٍٟ ٚأػشف أْ اٌقجبذ فٟ اعز١مع ز١ّٕب ثبإلٔٙبن أؽؼش  .3

        صِالئٟ ِؾبػش ِؼشفخ اٌغًٙ ِٓ  .4

        ثؾش ال أؽ١بء ٚوؤُٔٙ إٌبطثؼل  ِغ أرؼبًِ إٟٔٔ أؽؼش  .5

6.  ْ         اإلخٙبد ٌٟ ٠غجت اٌؼًّ ٠َٛ هٛاي إٌبط ِغ اٌزؼبًِ ا

        صِالئٟ ِؾبوً ِغ ػب١ٌخ ثفؼب١ٌخ أرؼبًِ  .7

        ػٍّٟ ِٓ إٌفغٟ ثبالززشاق أؽؼش  .8

        ػٍّٟ خالي إٌبط ِٓ ِٓ وث١ش ز١بح فٟ ا٠دبث١ًب رؤث١ًشا ٌٟ أْ أؽؼش  .9

        ثبداسح اٌدبِؼخ ػٍّٟ ٔز١دخ إٌبط ِغ لغٛح أوثش أفجسذ  .11

        لغٛح ػٛاهفٟ ِٓ رض٠ذ ألْ ِٕٙزٟ ٚاٌمٍك ثبإلصػبج أؽؼش  .11
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 ارةــــــــالعب م
 اخلياراث باألرقام

1 2 3 4 5 6 7 

        ٌؼٍّٟ اإلداسٞ ثبداسح اٌدبِؼخ ِّبسعزٟ ِٓ ثبإلزجبه أؽؼش  .12

        وج١ش ٙبدخثب إٌّٙخ ٘زٖ فٟ أػًّ إٟٔٔ أؽؼش  .13

        ِؾبوً ِٓ ٌّؼبسفٟ ٠سذس ثّب أ٘زُ ال  .14

        ؽذ٠ذح اٌٝ مغٛه ثٟ دٞئ٠ إٌبط ِغ ِجبؽش ثؾىً اٌؼًّ  .15

        صِالئٟ ِغ ِش٠ر ٔفغٟ خٛ خٍك ثغٌٙٛخ أعزط١غ  .16

        صِالئٟ ِغ اٌؼًّ أزٙبء ثؼذ ٚاٌشازخ ثبٌغؼبدح أؽؼش  .17

        إٌّٙخ ٌٙزٖ فٟ ِّبسعزٟ ٚأ١ّ٘خ ل١ّخ راد وث١شح أؽ١بء أٔدضد  .18

        إٌّٙخ ِّبسعزٟ ٌٙزٖ ٔز١دخ إٌٙب٠خ ػٍٝ أؽشفذ ٚوؤٕٟٔ أؽؼش  .19

        إٌّٙخ ٌٙزٖ ِّبسعزٟ أثٕبء ٚاٌؼبهف١خ فٟ االٔفؼب١ٌخ اٌّؾبوً ِغ ٘ذٚء ثىً أرؼبًِ  .21

        ِؾبوٍُٙ ثؼل ػٓ ٠ٍِٕٟٛٛٔ صِالئٟ أْ أؽؼش  .21
      

 رابعًا( ها هدى انطباق اآلحي عليل؟

 

 

 

 ال قليال مثريا ارةــــــــــــــالعب م
    ٠نب٠مٕٟ إٌمبػ غ١ش اٌّف١ذ فٟ ث١ئخ اٌؼًّ  .1
    أخذ عبػبد اٌؼًّ ٍِّخ  .2
    أؽؼش ثزؼبْٚ ٚرؼبهف ِذساء اإلداساد ثبٌدبِؼخ ِغ اٌؼب١ٍِٓ   .3
    اؽؼش إٟٔٔ عؤٔغدُ ِغ ػٍّٟ ِغزمجالً   .4
    أخبف ِٓ اسرىبة خطؤ ٠ؼشمٕٟ ٌٍّغبئٍخ اٌمب١ٔٛٔخ  .5
    اٌؼًّ ثبداسح اٌدبِؼخ سٚر١ٕٟ ًِّٚ  .6
    أفجر ػقج١بً ػٕذِب ٠زسذس أزذ اٌضثبئٓ ثطش٠مخ غ١ش ِٙزثخ  .7
    دائّبً فٟ ارخبر لشاساد رزؼٍك ثؼٍّٟأرشدد   .8
    أرنب٠ك ِٓ االٌزضاَ ثّٛاػ١ذ اٌؼًّ  .9
    ٠نب٠مٕٟ ٚمغ اٌّغئ١ٌٛٓ ِقٍسخ اٌؼًّ فٛق ِقٍسخ اٌّٛظف  .11
    ٠زس١ض اٌّغئٌْٛٛ ثبداسح اٌدبِؼخ ٌضِالء اػزجش ٔفغٟ أفنً ُِٕٙ فٟ أدبص اٌؼًّ  .11
    ال ٠زٕبعت اٌؼًّ اٌزٞ ألَٛ ثٗ ِغ رخققٟ   .12
    اٌؼًّ اٌّٛوً ٌٟ ٠فٛق هبلزٟ ٚلذسارٟ  .13
    ٠زٛلغ ِٕٟ سئ١غٟ فٟ اٌؼًّ ثزي خٙٛد رفٛق هبلزٟ ٚلذسارٟ  .14
    ال ٠ٛصع اٌّغئٌْٛٛ ثبداسح اٌدبِؼخ اٌؼًّ ثبٌزغبٚٞ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ  .15
    ال رزبذ ٌٟ فشفخ اٌّؾبسوخ فٟ ارخبر لشاساد رخـ اٌؼًّ  .16
    ٚفالز١بر٠ٟزذخً اٌّغئٌْٛٛ ػٓ اٌؼًّ فٟ ػٍّٟ   .17
    ٠طٍت ِٕٟ أز١بٔبً أداء أػّبي ِزٕبلنخ  .18
    ِغئ١ٌٛزٟ فٟ اٌؼًّ غ١ش ِسذدح ثٛمٛذ  .19
    أخذ فؼٛثخ وج١شح فٟ اٌزؼبًِ اٌّجبؽش ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ) اٌدّٙٛس (  .21
    اصدزبَ اإلداسح اٌّغزّش ثبٌّشاخؼ١ٓ ٠ث١ش أػقبثٟ  .21
    ِشرجٟ ال ٠زٕبعت ِغ اٌؼًّ اٌقؼت اٌزٞ ألَٛ ثٗ  .22
    ال ٠ز١ر ٌٟ ػٍّٟ فشؿ رؼٍُ ِٙبساد ٚخجشاد خذ٠ذح  .23
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 ال قليال مثريا ارةــــــــالعب م
    وثشح أػجبء اٌؼًّ ردؼٍٕٟ دائّبً فٟ زبٌخ رٛرش  .24
    اٌنٛمبء ثبٌؼًّ رث١ش أػقبثٟ ٚرشفغ مغو دِٟ  .25
    أزشؿ ػٍٝ أداء أػّبي وث١شح فٟ ٚلذ ٚازذ  .26
    أٚ اٌزش٠ٚر ػٓ ٔفغٟ ال أخذ ٚلزبً وبف١بً ٌٍزشف١ٗ  .27
    أدخً دائّبً فٟ ٔمبؽبد زبدح ِغ ثؼل اٌّشاخؼ١ٓ  .28
    رضػدٕٟ وثشح األخطبء اٌزٟ رمغ أِبِٟ فٟ اداسح اٌدبِؼخ  .29
    ٠ضػدٕٟ ػذَ رم١ذ اٌّشاخؼ١ٓ ثزؼ١ٍّبد اداسح اٌدبِؼخ  .31
    أػدض ػٓ اٌغ١طشح ػٓ ِزطٍجبد ػٍّٟ  .31
    أِٛس اٌؼًّأخزٍف وث١شاً ِغ صِالئٟ فٟ وث١ش ِٓ   .32
    أٔدض ثؼل ِزطٍجبد اٌؼًّ ثبٌج١ذ  .33
    أؽؼش ثؤٕٟٔ ال أرمذَ فٟ ز١برٟ ا١ٌّٕٙخ  .34
    ٠نب٠مٕٟ رغٍو ثؼل اٌّغئ١ٌٛٓ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ثبداسح اٌدبِؼخ  .35
    أخذ فؼٛثخ وج١شح فٟ اٌزٛف١ك ث١ٓ ِطبٌت اٌّغئ١ٌٛٓ ِٚطبٌت اٌدّٙٛس  .36
    اٌؼًّاٌٛلذ اٌشعّٟ ا١ٌِٟٛ ال ٠ىفٟ إلٔدبص   .37
    ٠نب٠مٕٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشاخؼ١ٓ ) اٌدّٙٛس ( اٌّؾبغج١ٓ فٟ اداسح اٌدبِؼخ  .38
    أؽؼش ثؤْ اٌؼًّ اٌزٞ ألَٛ ثٗ ٠دؼٍٕٟ رؼ١غبً   .39
    أؽؼش ثبس٘بق ؽذ٠ذ ػٕذ ٔٙب٠خ اٌذٚاَ ا١ٌِٟٛ  .41
    رفزمذ اداسح اٌدبِؼخ اٌٝ اٌخذِبد اٌزٟ رسجت اٌّٛظف فٟ ػٍّٗ  .41
    سازخ أثٕبء عبػبد اٌؼًّال أزقً ػٍٝ فزشح   .42
    اؽؼش ثؤٕٟٔ أػًّ ثٛظ١فخ غ١ش ِٕبعجخ ٌٟ  .43
    ٌٛ ٚخذد ٚظ١فخ أخشٜ أفنً ِٓ ٚظ١فزٟ اٌسب١ٌخ ثبداسح اٌدبِؼخ، فغٛف أٌزسك ثٙب  .44
    اٌسٛافض اإلمبف١خ اٌّؾدؼخ ػٍٝ اٌؼًّ مؼ١فخ أٚ ل١ٍٍخ فٟ اداسح اٌدبِؼخ  .45
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