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Family violence against children in Yemen and its relationship
with some variables
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معخخلص البحث:

هضٞذ الضعاؾت الخٗغٖ ٝلى مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫في
الُمً وأق٩اله وأؾبابه وآزاعه وٖال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث ،واٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج
ً
الىنٟي الخدلُلي ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َٟ )٠٨١ال وَٟلت؛ ( )٩١ط٧ىع ،و()٩١
إهار جغاوخذ أٖماعهم بحن ( ) ٠٧ - ٠٤ؾىت ،واؾخسضمذ الضعاؾت اؾدباهت الٗى٠
ألاؾغي (إٖضاص الباخض).
وأْهغث هخائج الضعاؾت أن ألاَٟاً ٫خٗغيىن ألق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي ولً٨
بضعظاث مخٟاوجت ،خُض ظاء الٗى ٠اللٟٓي في اإلاغجبت ألاولىً ،لُه الٗى ٠الىٟس ي ،زم
ً
ؤلاهما ،٫وأزحرا الٗى ٠الجؿضي .وأقاعث الىخائج إلى أن أهم ألاؾباب اإلاؤصًت إلى الٗى٠
ألاؾغي يض ألاَٟا ٫هي :اٖخ٣اص الىالضًً الخاَئ بأن الٗىٌٗ ٠خبر مً أؾالُب التربُت
والخأصًب ،وحٗغى الىالضًً للٗى ٠في َٟىلتهما ،والٗهبُت الؼائضة لضي أٞغاص ألاؾغة،
وػٍاصة ٖضص أٞغاص ألاؾغة ،وال٣ٟغ وجضوي اإلاؿخىي الا٢خهاصي والبُالت والٟغا ،ٙواإلاكا٧ل
اإلاخ٨غعة واإلاكاظغاث بحن الىالضًً ،بِىما أهم آزاع الٗى ٠ألاؾغي ٖلى ألاَٟا ٫حكمل
ال٣ل ٤والخىجغ والا٦خئاب والٗؼلت والاوسخاب الاظخماعي والكٗىع بالعجؼ وؤلاخباٍ،
ويٗ ٠الاهدباه والتر٦حز ،وايُغاباث الىىم ويٗ ٠الش٣ت بالىٟـ وآلازغًٍ٦ .ما
ً
أقاعث هخائج الضعاؾت إلى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا في مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي
يض ألاَٟا ٫حٗؼي إلى مخٛحر الجيـ باؾخصىاء الٗى ٠الجؿضي خُض ٧اهذ الٟغو١
ً
لهالر الظ٧ىع ،ومخٛحر الٗمغ باؾخصىاء بٗض ؤلاهما ٫لهالر ألاَٟا ٫ألانٛغ ؾىا،
ولماث مفخاحيت :الٗى ٠ألاؾغي ،ألاَٟا ،٫الُمً.

 عبذ الشكيب عبذٍ حضام الشميري/ د. م.أ
Abstract:
This study aimed at identifying the level of family violence
against children in Yemen and its shapes, reasons, effects, and its
relationship with some variables. The study depended on the Analysis
descriptive method. The sample of the study consisted of (180)
children; (90) males, and (90) females, their ages ranging from (1417) years. To achieve the aims of the study, the researcher used family
violence questionnaire (preparing: the researcher).
The results of the study showed that children were subjected to
family violence but with varying degrees; where verbal violence came
in first rank, followed by psychological violence, then neglect, and
finally physical violence. The results indicated that the most important
causes leading to family violence against children are: the wrong
parents' belief that violence considers from the methods of education
and discipline, parents who have been subjected to violence in their
childhood, excess nervous of family members, increase the number of
family members, poverty, low economic level, unemployment and
vacuum, and the frequent problems and quarrels between parents,
while the most important effects of family violence against children
include anxiety, tension, depression, isolation and social withdrawal,
feeling with disability and frustration, attention deficit and focus,
sleep disorders and weak self-confidence and the others. The results of
the study also indicated that there were no statistically significant
differences in the level of family violence against children due to the
variable of gender except physical violence where differences were in
favor of males, and the variable of age except neglect in favor of
younger children, and there were no statistically significant
differences due to the variables of family's members number, the level
of education of parents and the type of housing,
Keywords: Family violence, Children, Yemen.
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مقدمة:
حٗخبر مغخلت الُٟىلت طاث أهمُت ٦بحرة في ج٩ىًٍ شخهُت الٟغص ،طل ٪ألن ٞيها
جىي٘ البظوع ألاولى لصخهِخهٗٞ ،لى يىء ما ًل٣ى الٟغص مً زبراث في مغخلت الُٟىلت
ً
ً ً
ًخدضص إَاع شخهِخهٞ ،ئطا ٧اهذ جل ٪الخبراث ؾىٍت وؾاعة ٌكب عظال ؾىٍا مخُٟ٨ا م٘
ً
هٟؿه وم٘ اإلاجخم٘ الظي ًدُِ به ،وإن ٧اهذ زبراث مؤإلات مغٍغة جغ ٥طل ٪آزاعا ياعة في
شخهِخه.
ً
ً
وحٗض ألاؾغة اللبىت ألاولى في خُاة ؤلاوؿان واإلاجخم٘ٞ ،هي جلٗب صوعا أؾاؾُا
في ج٩ىًٍ شخهُت ؤلاوؿان ،وفي حكُ٨ل ؾلى٦ه في مسخل ٠مغاخل خُاجهٞ ،األؾغة
مؤؾؿت اظخماُٖت ج٣ىم بىْائ ٠اظخماُٖت وجغبىٍت وهٟؿُتَ ًٗٞ ،غٍ٣ها ً٨دؿب
ألابىاء اإلاٗاًحر الٗامت التي جٟغيها أهماٍ الش٣اٞت الؿائضة في اإلاجخم٘ ،ومً هىا جخطر
أهمُت صوع الىالضًً في حكُ٨ل شخهُت ألابىاء ،باٖخباعها ناخبت الضوع ألاو ٫والغئِـ
في ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت اإلاب٨غة ،وما جتر٦ه مً ؾماث واضخت ٖلى شخهُت ألابىاء
(٧اجبي .) ٦٩ ،٢١٠٢،وٍغي الىِٟص ي ( ) ٢١٠١أن ألاؾغة حٗخبر أهم الىخضاث الاظخماُٖت
ألاولى التي جلٗب الضوع ألاؾاس ي في اإلادآٞت ٖلى اؾخمغاع الخُاة الاظخماُٖت مً أظل
إقبإ خاظاث الُٟل الىٟؿُت بما في طل ٪قٗىعه باألمً والاؾخ٣غاع ،ويمان الخهى٫
ٖلى الغٚباث والخاظاثٞ ،هي جه٣ل وحك٩ل شخهُت أبىائهاٞ ،الُٟل الظي ٌِٗل في
ظى آمً ومؿخ٣غٌ ،ؿاٖضه طلٖ ٪لى ججاوػ مك٨الجه بؿغٖت ،بِىما الُٟل الظي ٌِٗل
في ظى مليء بالٗى ٠وٖضم الكٗىع باألمً ٞئن طلً ٪ؤزغ ٖلى ججاوػ مك٨الجه ،وٖضم
ج ٠ُ٨شخهِخه م٘ آلازغًٍ (ال٣غاعٖت والضعاوقت.)٣٣٦ ،٢١٢١،
وحٗض ْاهغة الٗى ٠مً الٓىاهغ ال٣ضًمت ٢ضم ؤلاوؿان في ألاعى ،خُض حٗىص
أو ٫خالت ٖى ٠بكغي سجلها الخاعٍش لضي ٧ل ألامم والش٣اٞاث والخًاعاث إلى البضاًاث
ألاولى للىظىص ؤلاوؿاوي ٖلى ألاعى ٖىضما ٢خل ٢ابُل أزاه هابُل ،ولظلٞ ٪ئن أو ٫خالت
ً
ً
ٖى ٠بكغي سجلها الخاعٍش ٧اهذ ٖىٟا أؾغٍا .ومً ًخأمل مجخمٗاث الُىم ًجضها جمخلئ
ً
بالٗى ٠والجغٍمت والؿلى ٥الٗضواوي ،خُض أنبذ الٗى ٠واٗ٢ا وخ٣ُ٣ت ملمىؾت
ً
وأخضازا ٖاصًت مألىٞت ًخ٣بلها الىاؽ بهضوء ٣٦بىلهم لبٌٗ اإلآاهغ الاظخماُٖت اإلاألىٞت
في اإلاجخمٗاث الخضًشت .والٗى ٠ألاؾغي هى أخض أق٩ا ٫الٗى ٠التي جؤزغ في الٟغص
ً
وألاؾغة واإلاجخم٘ ،وهى أقهغ أهىإ الٗى ٠البكغي وأزُغه وأ٦ثره اهدكاعا في ٖهغها
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الخالي .وبالغٚم مً ٖضم خهىلىا ٖلى صعاؾت ص٣ُ٢ت جبحن لىا وؿبت اهدكاع هظا الٗى٠
ألاؾغي في مجخمٗاجىا إال أن آزاعه الؿلبُت بضأث جٓهغ ٖلى الؿُذ بك٩ل ملمىؽ مما
ًضٖ ٫لى أن وؿبت هظا الٗى ٠في همى واعجٟإ متزاًض وٍدخاط إلى جدغ ٥ؾغَ٘ وظضي مً
ظمُ٘ أٞغاص اإلاجخم٘ مً أظل الٗمل ٖلى إً٣ا ٝهظا الىمى اإلاتزاًض لٓاهغة الٗى٠
ألاؾغي.
ً
ً
وَٗض الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه هدى ألاَٟا ٫مهُلخا خضًشا ٌؿخسضم لإلقاعة إلى
ألاٗٞا ٫اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة التي ًىظهها الىالضان أو أولُاء ألامىع هدى أخض ألابىاء
بهض ٝإً٣إ ألاطي الىٟس ي أو اللٟٓي أو الجؿضي أو الجيس ي ٖلُه (الٟغاًت.)٠٢ ،٢١١٦،
و٢ض بضأها هالخٔ في آلاوهت ألازحرة جؼاًض أٖما ٫الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫بك٩ل ٦بحر،
ً
ً
٦ما الخٓىا جُىعا لِـ  ِ٣ٞفي ٖضص أٖما ٫الٗى ٠ألاؾغي وهىُٖخه ،وإهما أًًا في
ألاؾالُب التي ٌؿخسضمها أٞغاص ألاؾغة وفي م٣ضمتهم الىالضًً وؤلازىة ال٨باع في جىُٟظ
الؿلى ٥الٗىُ ٠يض ألاَٟا ٫الهٛاع.
وٖلى الغٚم مً أن ْاهغة حٗىُ ٠ألاَٟا ٫مً أ٢ضم اإلاك٨الث الاظخماُٖت إال
ً
ً
ً
أجها ال٢ذ اهخماما اظخماُٖا متزاًضا زانت في الٗ٣ىص الشالزت اإلاايُت ،بٗض إ٢غاع اجٟاُ٢ت
خ٣ى ١الُٟل في وزائ ٤صولُت وحكغَٗاث ٢اهىهُتٟٞ .ي مُل٘ الٗكغٍىاث مً ال٣غن
الٗكغًٍ نضع أو ٫إٖالن لخ٣ى ١الُٟل في الٗام  ،٠٩٢٣وجبلىع ٖىه إٖالن ظىُ٠
لخ٣ى ١الُٟل في الٗام  ،٠٩٢٤زم اٖخمضث الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في الٗام
ً
ً
 ٠٩٥٩إٖالها ٖاإلاُا لخ٣ى ١الُٟل ،وجال طل ٪إٖالن ؾىت صولُت للُٟل في ٖام ،٠٩٧٩
وفي ٖام  ٠٩٨٩نضعث اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل التي حٗهضث بدماًت وحٗؼٍؼ خ٣ى ١الُٟل
وصٖم همىه وهمائه ومىاهًت ٧اٞت أق٩ا ٫ومؿخىٍاث الٗى ٠الظي ًىظه إلُه ،وجًمىذ
اإلااصة ( ) ٠٩مً الاجٟاُ٢ت خماًت الُٟل مً ظمُ٘ أق٩ا ٫الٗى ٠وؤلاًظاء البضوي
والٗ٣لي وؤلاهما ... ٫إلخ.
٦ما ج٣غع خماًخه مً أق٩ا ٫الاؾخٛال ٫الجيس ي باجٟاُ٢ت جم إ٢غاعها في ٖام
 ٠٩٩١في مؤجمغ ال٣مت الٗالمي مً أظل الُٟل (الُغاوهت.)٤٠٤ ،٠٩٩٩،
ً
ومً مٗالم هظا الاهخمام اإلاتزاًض أًًا ٦ما ًغي هانغ ( )٢١١٠جسهُو الغابُت
ألامغٍُ٨ت لٗلم الىٟـ في مؤجمغها الؿىىي الظي ٖ٣ض في  ٢١١٠في ؾان ٞغاوؿِؿ٩ى
( )٣١ظلؿت ًٖ ؾىء مٗاملت ألاَٟا ،٫جغاوخذ ما بحن ظلؿاث بدىر ،وخل٣اث
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ه٣اقُت ،ووعف ٖمل ،وجضعٍب الخٗلُم اإلاؿخمغ ل الزخهانُحن والٗاملحن في هظا اإلاجا٫
واإلاهخمحن به .و٢ض اٖخبرث ظلؿت مؤجمغ ألامم اإلاخدضة بيُىٍىع ٥اإلاىٗ٣ضة في ٖام ٢١١٠
خى ٫ألاَٟا ٫خل٣ت هامت في مخابٗت ٢غاعاث ال٣مت الٗاإلاُت للُٟل (الخىُُي
وآزغًٍ .) ٢١٣ ،٢١٠٢،ألامغ الظي ًدخم ٖلُىا خماًت ظمُ٘ ألاَٟا ٫مً الٗى ،٠وؾىء
اإلاٗاملت ،وؤلاهما.٫
خُض أن طل ٪خ ٤أؾاس ي جٟ٨له اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل ،وٚحرها مً
الاجٟاُ٢اث والدكغَٗاث اإلادلُت وؤلا٢لُمُت والضولُت .وجغي مىٓمت الُىهِؿ ٠أهه ًمً٨
ً ً
الى٢اًت مً الٗى ٠يض ألاَٟا ،٫إال أن الىاً ٘٢ب٣ى بُٗضا ظضا ًٖ الىي٘ اإلاشالي ،خُض
ط٦غ آزغ إنضاع ًٖ مىٓمت الُىهِؿ ٠خى ٫الٗى ٠يض ألاَٟا ٫أن "الٗىًٓ ٠ل ًمشل
ً
ً
واٗ٢ا خُ٣ُ٣ا في خُاة ألاَٟا ٫في ٧اٞت أهداء الٗالم – ب ٌٛالىٓغ ًٖ ْغوٞهم
الا٢خهاصًت ،والاظخماُٖت ،أو الش٣اُٞت ،أو الضًيُت ،أو ؤلازيُت – بما لظل ٪مً جبٗاث
مباقغة وَىٍلت اإلاضي" (اإلاجلـ ال٣ىمي للُٟىلت وألامىمت وٍىهِؿُ ٠مهغ.)٢١٠٥ ،
وفي مجخمٗىا الُمني بضأث ْاهغة الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫بأق٩الها ومٓاهغها
ً
اإلاسخلٟت جٓهغ ٖلى الؿُذ بك٩ل ٦بحر ،وباجذ هظه الٓاهغة جؤع ١أٞغاص اإلاجخم٘ هٓغا إلاا
جسلٟه مً آزاع ؾلبُت ٖلى ألاٞغاص ّ
اإلاٗى ِٟحن هدُجت الاٖخضاءاث الجؿضًت واللُٟٓت
والىٟؿُت التي ًخٗغيىن لها صازل ألاؾغة .لظل ٪حؿعى الضعاؾت الخالُت إلى ال٨ك٠
ًٖ وا ٘٢الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه هدى ألاَٟا ٫في الُمً وأق٩اله ومٓاهغه اإلاسخلٟت
وٖال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث٦ ،ما حؿعى الضعاؾت إلى ال٨ك ًٖ ٠ألاؾباب ال٩امىت وعاء
ْاهغة الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ،٫وآلازاع الىاججت ًٖ هظه الٓاهغة وطل ٪مً وظهت
هٓغ ألاَٟا ٫أهٟؿهم ،وج٣ضًم ٖضص مً الخىنُاث واإلا٣ترخاث للخض مً اهدكاع هظه
الٓاهغة.
 .٢مشيلت الذساظت وأظئلتها:
ٌٗض الٗى ٠ألاؾغي ْاهغة جخٗغى لها ٧ل اإلاجخمٗاثٞ ،الٗى ٠يض اإلاغأة
والُٟل ال ٌٗغ ٝخضوص ظٛغاُٞت أو خًاعٍت ،وال ً٣خهغ ٖلى مجخمٗاث مُٗىت ،بل
ًىدكغ في ٧اٞت الُب٣اث الاظخماُٖت ،وبحن ٧اٞت اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت ،وفي مجخمٗاجىا
الٗغبُت ما ػالذ مك٩لت الٗى ٠ألاؾغي مؿألت مجهىلت وٍخم الخ٨خم ٖنها باٖخباعها
مؿألت جسو ألاؾغة (سخىىن .) ٦ ،٢١٠٢،والٗى ٠يض ألاَٟا ٫مً الٓىاهغ الٗاإلاُت
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التي جدضر في ٧ل ػمان وم٩ان وفي ٧ل اإلاجخمٗاث بال اؾخصىاء ،وهدً في اإلاجخم٘ الُمني
ال هسخل ًٖ ٠اإلاجخمٗاث ألازغي ألهىا ظؼء مً اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي الظي ًخٗغى ُٞه
أٞغاصه للٗى.٠
و٢ض بغػث مك٩لت الضعاؾت الخالُت مً ظغاء ؤلاؾاءاث اإلاىظهت لألَٟا ٫والتي
ً
ج٨غع خضوثها مؤزغا بك٩ل باعػ وملٟذ للىٓغ لِـ ٖ ِ٣ٞلى اإلاؿخىي اإلادلي ،بل وختى
ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي والٗالمي؛ ٣ٞض ٦كٟذ صعاؾت خضًشت أن  ٣مً ٧ل  ٤أَٟا ٫مً
ظمُ٘ أهداء الٗالم ًخٗغيىن للٗى ٠في ٧ل ٖام ،وطل ٪في البلضان الٛىُت وال٣ٟحرة ٖلى
الؿىاء .ووظضث الضعاؾت التي خملذ ٖىىان "أوٟ٢ىا الٗى ٠في مغخلت الُٟىلت" ،أن
ً
الٗى ٠في مغخلت الُٟىلت ً٩اص ً٩ىن ٖاإلاُا مما ًؤزغ ٖلى  ٠.٧ملُاع َٟل ٖلى مضاع الٗام
الىاخض .وجُغ٢ذ الضعاؾت إلى أنىا ٝالٗى ٠التي ًخٗغى لها ألاَٟا ،٫ومً بُنها
البلُجت والٗغا ٥والًغب والاٖخضاء الجيس ي والٗ٣اب البضوي في اإلا جز ٫واإلاضعؾت
والٗى ٠الجيس ي .وأقاعث الضعاؾت إلى أن ما وؿبخه ( )%٨مً إظمالي الىاجج اإلادلي
الٗالمي جى٧ ٤ٟل ٖام ٖلى إنالح ألايغاع الىاظمت ًٖ الٗى ٠يض ألاَٟا ،٫وٍخٗل٤
مٗٓمها بمك٨الث صخُت وبضهُت وٖ٣لُت وايُغاباث هٟؿُت ( .)٠
٦ما ٦ك ٠جدلُل إخهائي للٗى ٠يض ألاَٟا ٫أظغجه مىٓمت الُىهِؿٖ ٠ام
 ٢١٠٤أن أ٦ثر مً بلُىن َٟل في مسخل ٠أهداء الٗالم ممً جتراوح أٖماعهم بحن ؾيخحن
و ٠٤ؾىت ٌٗاهىن مً الٗ٣ىبت الجؿضًت٦ ،ما أن واخضة مً ٧ل ٞ ٤خُاث بحن ؾً ٠٥
ً
وٖ ٠٩اما ًخٗغيً للٗى ٠الجؿضي .وهىا ٥ال٨شحر مً الىخائج والخبٗاث لهظا الٗى،٠
ً
و٢ض ً٩ىن مً الهٗب ٖالظه ،خُض ًؤزغ ؾلبا ٖلى همى ألاَٟا ٫في ٧اٞت اإلاجاالث ،ؾىاء
ً
ً
ً
٧ان ظؿضًا ،أو هٟؿُا ،أو اظخماُٖا (اإلاجلـ ال٣ىمي للُٟىلت وألامىمت وٍىهِؿُ٠
مهغ.)٢١٠٥،
واإلاجخم٘ الُمني قأهه في طل ٪قأن اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ألازغي – إن لم ً ً٨أؾىأ
– خُض قهض في آلاوهت ألازحرة الٗضًض مً الاٖخضاءاث والاهتها٧اث بد ٤الُٟىلت مً ٢بل
أخض أٞغاص ألاؾغة والتي اجسظث الٗضًض مً الهىع وألاؾالُب ومنها ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال

( ) ٠أبىْبي ،ؾ٩اي هُىػ ٖغبُت ،إهٟىٚغا .. ٪ُٞأع٢ام وخ٣ائ ٤ناصمت ًٖ الٗى ٠يض ألاَٟا٣١ ،٫
ؾبخمبر  ٠٧ :٥٥ ، ٢١٠٧بخىُ٢ذ أبىْبي.
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الخهغ :الًغب اإلابرح ،واللُم ،وال٩ي بالىاع ،والغمي باألَٟا ٫مً أؾُذ اإلاباوي إلى
الكاعٕ أو مً مغجٟٗاث ٖالُت إلى ألاعى ،وخبـ ألاَٟا ٫وجُُ٣ضهم ،وإظباعهم ٖلى
ججغٕ مىاص ؾامت وزُحرة بال٣ىة ،وزى٣هم أو قى٣هم ،أو إظباعهم ٖلى الاهخداع الجماعي
م٘ أخض الىالضًً ،هاهُ ًٖ ٪ججىُض ألاَٟا ٫وإقغا٦هم في ال٣خا ٫م٘ الجماٖاث
اإلاؿلخت مىظ اهضالٕ الخغب في البلض في  ٢٦ماعؽ  ٢١٠٥م وختى هظه اللخٓت .وهى ألامغ
الظي ص ٘ٞالباخض إلى الكٗىع بهظه اإلاك٩لت والٗمل ٖلى صعاؾتها مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى
وا ٘٢الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه هدى ألاَٟا ٫في الُمً وأق٩اله وأؾبابه وآزاعه واؾتراجُجُاث
مىاظهخه وٖال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث.
وجخدضص مك٩لت الضعاؾت الخالُت في الؿؤا ٫الغئِـ الخالي:
 ما وا ٘٢الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫في الُمً ،وما ٖال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث؟
وٍخٟغٕ ًٖ هظا الؿؤا ٫الغئِـ ألاؾئلت الٟغُٖت الخالُت:
 - ٠ما صعظت اهدكاع الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫في الُمً؟
 - ٢ما هي ألاؾباب اإلاؤصًت إلى الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫في الُمً؟
 - ٣ما هي آلازاع اإلاترجبت ٖلى الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫في الُمً؟
 -٤هل جىظض ٞغو ١طاث صاللت إخهائُت بحن مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫في
الُمً حٗؼي إلاخٛحراث (الجيـ ،الٗمغٖ ،ضص أٞغاص ألاؾغة ،مؿخىي حٗلُم الىالضًً ،هىٕ
اإلاؿ ،ً٨الٗال٢ت بحن الىالضًً)؟
 -٥ما هي الخلى ٫واإلاٗالجاث الالػمت إلاىاظهت ْاهغة الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫في
الُمً؟
 .٣أَميت الذساظت :جخمثل أَميت الذساظت فيما ًلي:
 1 .٣ألاَميت الىظشٍت:
جىبش ٤أهمُت هظه الضعاؾت مً أهمُت الٟئت الٗمغٍت التي جدىاولها وهي ٞئت
ألاَٟا ٫والتي جمشل وؿبت ٦بحرة في اإلاجخم٘ الُمني ،هؤالء ألاَٟا ٫الظًً ًُماعؽ بد٣هم
أق٩ا ٫مسخلٟت مً الٗى ٠ألاؾغي اإلاؿختر صازل ألاؾغة.
٦ما جيب٘ أهمُت هظه الضعاؾت مً أهمُت اإلاىيىٕ الظي جضعؾه ،وهى الٗى٠
ً
ألاؾغي والظي أنبذ ْاهغة مىدكغة ٦شحرا في مجخمٗاجىا الٗغبُت ،في الى٢ذ الظي ال
ًدٓى ُٞه هظا اإلاىيىٕ باالهخمام ال٩افي مً الضعاؾت والبدض.
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٦ما حؿخمض هظه الضعاؾت أهمُتها مً اوٗضام ألابدار والضعاؾاث التي جىاولذ
الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫في اإلاجخم٘ الُمني ،خُض حٗخبر هظه الضعاؾت ألاولى
مً هىٖها – خؿب ٖلم الباخض – التي جدىاو ٫صعاؾت وا ٘٢الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض
ألاَٟا ٫في الُمً ،وبالخالي حٗخبر هظه الضعاؾت إياٞت للم٨خبت الٗغبُت بك٩ل ٖام،
واإلا٨خبت الُمىُت ٖلى وظه الخهىم ،الؾُما بٗض اهدكاع ْاهغة الٗى ٠في البالص
والاهٟالث ألامني الؿائض مىظ بضاًت ٖضم الاؾخ٣غاع ٖام  ،٢١٠٠والتي جٟكذ أ٦ثر م٘
بضاًت الخغب في الُمً ٖام  ٢١٠٥مً ظهت ،و٢لت ألابدار والضعاؾاث اإلاخٗم٣ت في هظا
اإلاجا ٫مً ظهت أزغي.
 ٢ .٣ألاَميت الخؼبيليت:
٢ض جُٟض هخائج هظه الضعاؾت في حصخُو ْاهغة الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه هدى
ألاَٟا ٫في اإلاجخم٘ الُمني مً خُض حجم الٗى ٠ألاؾغي ،وأق٩اله ،وأؾبابه ،وآزاعه
الؿلبُت ٖلى الُٟل ،وأؾالُب مىاظهخه ،باإلياٞت الى ٖال٢خه بٗضص مً اإلاخٛحراث
الضًمىٚغاُٞت ،مما ٢ض ًٟسر اإلاجا ٫ألبدار وصعاؾاث مؿخ٣بلُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي
وطل ٪في يىء هخائ ج هظه الضعاؾت وجىنُاتها مً زال ٫حصجُ٘ الباخشحن آلازغًٍ ٖلى
إظغاء اإلاؼٍض مً ألابدار والضعاؾاث اإلامازلت للخهىٖ ٫لى هٓغة قاملت خى ٫الٗى٠
ألاؾغي اإلاىظه هدى ألاَٟا ٫في اإلاجخم٘ الُمني.
و٢ض حؿهم هخائج هظه الضعاؾت في الخض مً ْاهغة الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه هدى
ألاَٟا ٫وطل ٪مً زال ٫جىُٖت الىالضًً وألاؾغة واإلاغبحن بسُىعة هظه الٓاهغة
وألايغاع الىاظمت ٖنها زانت ٖلى الُٟل ،وإٖضاص البرامج ؤلاعقاصًت اإلاىاؾبت لٗالط
الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ،٫وإًجاص اإلاغا٦ؼ وصوع ؤلاًىاء اإلاىاؾبت لخماًت ألاَٟا٫
ّ
اإلاٗى ِٟحن.
باإلياٞت إلى ما ج٣ضم ًم ً٨أن حؿهم هخائج الضعاؾت الخالُت في مؿاٖضة
الهُئاث واإلاىٓماث ؤلاوؿاهُت والخ٣ىُ٢ت اإلاٗىُت بكؤون الُٟل ٦مىٓمت خ٣ى١
ؤلاوؿان ،ومىٓمت خ٣ى ١الُٟل باإلياٞت إلى اإلاؿؤولحن مً الؿُاؾُحن ونىإ
ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باألؾغة والُٟل ٖلى نُاٚت الدكغَٗاث وال٣ىاهحن الالػمت لخماًت
الُٟل مً ظمُ٘ أق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي التي ٢ض ًخٗغى لها بما ًٟ٨ل الخٟاّ ٖلى
خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت.
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 .٤أَذاف الذساظت :تهض ٝالضعاؾت إلى جد ٤ُ٣ما ًلي:
 ال٨ك ًٖ ٠مؿخىي وأق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫في الُمً.
 مٗغٞت أهم ألاؾباب اإلاؤصًت إلى الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫في الُمً.
 الخٗغٖ ٝلى آلازاع اإلاترجبت ٖلى الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫في الُمً.
 مٗغٞت الٟغو ١طاث الضاللت ؤلاخهائُت في مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا٫
ً
جبٗا إلاخٛحراث (الجيـ ،الٗمغٖ ،ضص أٞغاص ألاؾغة ،مؿخىي حٗلُم الىالضًً ،هىٕ
اإلاؿ ،ً٨الٗال٢ت بحن الىالضًً).
 مداولت ج٣ضًم بٌٗ الخىنُاث واإلا٣ترخاث إلاىاظهت الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض
ألاَٟا ٫في الُمً.
 .٥محذداث الذساظت:
جخحذد الذساظت الحاليت بالحذود الخاليت:
 الحذود اإلاىطىعيت :ج٣خهغ الضعاؾت الخالُت ٖلى مٗغٞت مؿخىي الٗى ٠ألاؾغياإلاىظه يض ألاَٟا ،٫وأق٩اله ،وأؾبابه ،وآزاعه ،وأؾالُب مىاظهخه ،وٖال٢خه بمخٛحراث
(الجيـ ،الٗمغٖ ،ضص أٞغاص ألاؾغة ،الترجِب اإلاُالصي ،مؿخىي حٗلُم الىالضًً ،هىٕ
اإلاؿ ،ً٨الٗال٢ت بحن الىالضًً).
 الحذود البششٍت :ج٣خهغ هظه الضعاؾت ٖلى ُٖىت ٖكىائُت مً ألاَٟا ٫الظًً جتراوحً
ً
أٖماعهم بحن ( ) ٠٧ – ٠٤ؾىت بلٛذ (َٟ )٠٨١ال وَٟلت؛ بىاَٟ )٩١( ٘٢ال ،و()٩١
َٟلت ،مً أَٟا ٫اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت والشاهىٍت.
 الحذود اإلاياهيت :جم جُبُ ٤الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً ألاَٟا ٫في مدآٞتي حٗؼ وإب. الحذود الضماهيت :جم جُبُ ٤هظه الضعاؾت زال ٫الٟهل الضعاس ي ألاو ٫مً الٗامالضعاس ي ٢١٢٢ /٢١٢٠م.
 الحذود العلميت :جخدضص الضعاؾت الخالُت باألصاة الٗلمُت اإلاؿخسضمت ٞيها وهي اؾدباهتالٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا( ٫مً إٖضاص الباخض) واإلا٩ىهت مً (٣ٞ )٩٨غة مىػٖت ٖلى
أعبٗت أبٗاص للٗى ٠ألاؾغي وهي( :الٗى ٠الجؿضي ،الٗى ٠اللٟٓي ،الٗى ٠الىٟس ي،
ؤلاهما ،)٫باإلياٞت إلى أؾباب الٗى ،٠وآزاعه ،وما جخمخ٘ به الاؾدباهت مً نض ١وزباث.
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 .٦مصؼلحاث الذساظت:
 1 .٦العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ :Family Violence Against Children
ٌٗغ ٝالٗى ٠يض ألاَٟا ٫في أصبُاث الؿىؾُىلىظُا ٖلى أهه" :ؾىء اؾخسضام
ألاَٟا ٫أو إؾاءة مٗاملتهم ،خُض ًدغم ألاَٟا ٫مً أصوى خ٣ى٢هم ألاؾاؾُت؛ ٧الخغمان
مً الخٗلُم ومً الغٖاًت الصخُت والاظخماُٖت والٗاَُٟت" (مٗخى.)٠٥٩ ،٢١٠٠،١
وٍخسظ الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫ألاق٩ا ٫واإلآاهغ الخالُت:
أ -العىف البذوي أو الجعذي:
ٌٗغ ٝالٗى ٠الجؿضي أو ؾىء اإلاٗاملت الجؿضًت اإلاغجبُت باألَٟا ٫بأهه:
الاؾخسضام اإلاخٗمض لل٣ىة الجؿضًت يض الُٟل ،مما ًؤصي – أو ٢ض ًؤصي – إلى إًظاء
ظؿضي لب٣اء ،أو همى ،أو ٦غامت هظا الُٟل .وحٗخبر الٗ٣ىبت الجؿضًت أخض أق٩ا٫
الٗى ٠الجؿضي الظي ٖغٞخه اللجىت الضولُت لخ٣ى ١الُٟل بجىُ – ٠في الخٗلُ ٤الٗام
ع٢م  – ٨بأهه "أي ٖ٣ىبت حؿخسضم ٞيها ،أو ًيخىي ٞيها اؾخسضام ال٣ىة الجؿضًت ،وٍ٩ىن
الٛغى منها إلخا ١صعظت مُٗىت مً ألالم أو ألاطي ،مهما ٢لذ قضتهما" وفي ألاٚلب
ًخًمً طل" ٪اله "ٟ٘أو "اللُم" أو "الًغب ٖلى الغصٞحن" بالُض أو باؾخسضام أصاة.
وجغي اللجىت أن الٗ٣ىبت الجؿضًت في ٧ل ألاخىا٣ٖ ٫ىبت مهُىت (اإلاجلـ ال٣ىمي
للُٟىلت وألامىمت وٍىهِؿُ.)٨ ،٢١٠٥،٠
ب  -العىف اللفظي:
ٌٗغ ٝالٗى ٠أو ؤلاًظاء اللٟٓي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫بأهه :الىمِ اللٟٓي الظي
ًؤطي الُٟل ،وَُٗ ٤همىه الٗاَٟي وٍ٣ٟضه إخؿاؾه بأهمُخه ،واٖخضاصه بىٟؿه ،ومً
أق٩اله اإلاضمغة والكائٗت؛ الاهخ٣اص الالطٕ اإلاخ٨غع والخد٣حر والكخم وؤلاهاهت والغٌٞ
والاؾخسٟا ٝبالُٟل أو السخغٍت مىه (ال٨ؿاب وٖكا.)٤٤ ،٢١٠٥،
ج  -العىف الىفس ي:
ؾلى ٥مخٗمض ًى٣ل لألَٟا ٫عؾالت ؾلبُت بأجهم ٖضًمى الُ٣مت أو ملُئحن
بالُٗىب أو ٚحر مدبىبحن أو ٚحر مغٚىب ٞيهم أو مهضصون بالخُغ أو أن ُ٢متهم مكغوَت
بمضي جلبُتهم الخخُاظاث آلازغًٍ .وٍم ً٨أن ًخسظ الٗى ٠الىٟس ي ق٩ل ؤلاهاهاث أو
الؿب أو الخجاهل أو الٗؼ ٫أو الغ ٌٞأو التهضًض أو الالمباالة الٗاَُٟت٦ ،ما ًم ً٨أن
ًخًمً اللىم والخ٣لُل مً الكأن وؤلاهاهت والخسىٍ ٠والترهُب بمٗنى أن الٗى٠
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الىٟس ي هى ؾلىًً ٥غ – في الخا ٫أو اإلاؿخ٣بل – باخخُاظاث همى الُٟل وحهملها مما
٢ض ًدؿبب في يغع هٟس ي أو ٖاَٟي للُٟل٦ ،ظلٞ ٪ئن مكاهضة الٗى ٠اإلاجزلي ًمً٨
جهيُٟها باٖخباعها حٗغى لٗى ٠هٟس ي (اإلاجلـ ال٣ىمي للُٟىلت وألامىمت
وٍىهِؿُ.)٠٨ ،٢١٠٥،٠
د  -العىف الجيس ي:
وٍخمشل هظا الٗى ٠في اؾخٛال ٫الُٟل مً ٢بل الغاقض ،وجتراوح ألاٗٞا ٫الضالت
ٖلى هظا الىىٕ مً الٗى ٠بحن ؤلاهاهت ٚحر اإلاصخىبت باللمـ مشل الخالٖت والٟؿى١
والخض ٖليها إلى مضاٖبت ألاًٖاء ،واإلاماعؾت الجيؿُت الٟٗلُت ،وختى إظباع الُٟل ٖلى
الضٖاعة ٧ىؾُلت لل٨ؿب (.)English,1998, 45
ٌ  -ؤلاَماٌ:
وٍ٣هض بئهما ٫الُٟل الٟكل في جأمحن خاظاث الُٟل ألاؾاؾُت ،وٍم ً٨أن
ً
ً
ً٩ىن ؤلاهما ٫اإلاٟغٍ واإلاغٍغ اإلاترا ٤ٞبالٗى ٠الجؿضي والىٟس ي؛ ظؿضًا ،أو هٟؿُا
ً
ً
اهٟٗالُا ،أو جغبىٍاٞ .اإلهما ٫الجؿضي ٌكمل الغ ،ٌٞأو الخأزحر في ج٣ضًم الغٖاًت
الصخُت ،أو الهجغ أو الُغص مً اإلاجز ،٫أو ٖضم الؿماح للُٟل الهاعب مً اإلاجز ٫بالٗىصة
إلُه ،وؤلاعقاص ٚحر ال٩افي .وؤلاهما ٫التربىي ٌكمل ٖضم حسجُل الُٟل في اإلاضعؾت،
وإٟٚا ٫خاظاجه التربىٍت الخانت ،والؿماح له بالخُٛب ًٖ اإلاضعؾت والدؿغب منها.
وؤلاهما ٫الٗاَٟي أو الىٟس ي ٌكمل ؾىء اإلاٗاملت ال٣اؾُت مً ٢بل الىالضًً أو ٚحرهما
بدىاو ٫ال٨دى ٫واإلاسضعاث ،وٖضم ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم الغٖاًت الىٟؿُت اإلاالئمت ،ومً
اإلاهم الخمُحز بحن الغ ٌٞاإلاخٗمض مً ألاهل ،وٖضم ال٣ضعة ٖلى جأمحن ألاؾاؾُاث
اإلاِٗكُت للُٟل بؿبب ال٣ٟغ أو الجهل ،أو ألاٖغا ٝالش٣اُٞت (٧اجبي.)٧٧ ،٢١٠٢،
ٞاإلهماٌٗ ٫ن ي ج٣اٖـ آلاباء وألامهاث أو م٣ضمي الغٖاًت ًٖ الاؾخجابت الخخُاظاث
ألاَٟا ٫الجؿضًت والىٟؿُت ،في ْل وظىص ؤلام٩اهُاث واإلاٗغٞت وجىاٞغ الخضماث التي
حؿاٖض ٖلى طل٪؛ أو ج٣اٖؿهم في خماًت ألاَٟا ٫مً الخٗغى للخُغ (اإلاجلـ ال٣ىمي
للُٟىلت وألامىمت وٍىهِؿُ.)٠٨ ،٢١٠٥،٠
 ٢ .٦الؼفل :Child
ًغي ٖلماء الىٟـ أن الُٟىلت جبضأ مً لخٓت وظىص الجىحن في بًُ أمه ،وهظه
الٟترة حٗخبر مً أهم وأزُغ مغاخل ٖمغه ٖلى ؤلاَال ،١وٖلى هظا جُىع الُٟىلت ًبضأ
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باإلاغخلت الجُيُت وٍيخهي بالبلى ٙالجيس ي (ٚؼوان .)٢٠٥٨ ،٢١٠٥،وحٗغ ٝاجٟاُ٢ت خ٣ى١
الُٟل ( ) ٠٩٨٩في اإلااصة ( ) ٠مً الجؼء ألاو ٫الُٟل بأهه٧" :ل إوؿان لم ًخجاوػ الشامىت
ٖكغة ،ما لم ًبل ٜؾً الغقض ٢بل طل ٪بمىظب ال٣اهىن اإلاىُبٖ ٤لُه".
وفي يىء ما ج٣ضم ٌٗغ ٝالباخض الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫في الضعاؾت
ً
الخالُت إظغائُا بأهه :أي جه غً ٝؤصي إلى إلخا ١ألاطي والًغع بالُٟل ،ؾىاء ٧ان طل٪
ً
ً
ً
ً
الخهغٖ ٝىٟا ظؿضًا ،أو لُٟٓا ،أو هٟؿُا ،أو إهما ٫لخ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت .وٍ٣اؽ مً
زال ٫الضعظت التي ًدهل ٖليها ألاَٟا ٫أٞغاص الُٗىت ٖلى اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي
وأبٗاصها اإلاؿخسضمت في هظه الضعاؾت٦ .ما ٌٗغ ٝالباخض أبٗاص الٗى ٠ألاؾغي يض
ً
ألاَٟا ٫في هظه الضعاؾت إظغائُا ٦ما ًلي:
 العىف البذوي أو الجعذي:هى حٗغى الُٟل مً ٢بل والضًه أو أخضهما أو أخض أٞغاص أؾغجه لإلًظاء
الجؿضي مشل اله ٟ٘والًغب والض ٘ٞوالغ٧ل والخغ ١والٌٗ وال٣غم باألطن وقض
الكٗغ ومداولت الخى ،٤وؤلانابت بالجغوح والغيىى وال٨ضماث .وٍ٣اؽ بالضعظت التي
ًدهل ٖليها أٞغاص الُٗىت ٖلى ٣ٞغاث الاؾدباهت الخانت بهظا البٗض.
 العىف اللفظي:هى حٗغى الُٟل مً ٢بل والضًه أو أخضهما أو أخض أٞغاص أؾغجه لإلًظاء
اللٟٓي ًٖ َغٍ ٤ال٨الم صون مكاع٦ت الجؿض ،واإلاخمشل في الؿب ،والكخم ،واللًٗ،
واإلاٗاًغة ،والتهضًض والىُٖض ،والاهخ٣اص الالطٕ اإلاخ٨غع ،واللىم ،والخد٣حر ،وؤلاهاهت،
والغ ،ٌٞوالاؾخسٟا ٝبالُٟل أو السخغٍت مىه ،وإَال ١ألال٣اب اإلاؿِئت ٖلى الُٟل،
أو مىاصاجه بما ً٨غه ،والخضًض مٗه بهىث ٖا ،٫وإَال ١ال٩لماث الىابُت بك٩ل مؿخٟؼ.
وٍ٣اؽ بالضعظت التي ًدهل ٖليها أٞغاص الُٗىت ٖلى ٣ٞغاث الاؾدباهت الخانت بهظا
البٗض.
 العىف الىفس ي أو العاػفي:هى حٗغى الُٟل مً ٢بل والضًه أ و أخضهما أو أخض أٞغاص أؾغجه ألي ٗٞل
ً
ً
ًدضر يغعا هٟؿُا له ،مشل الخجاهل ،والٗؼ ،٫والخبـ ،والغ ،ٌٞوالُغص ،والخمُحز في
اإلاٗاملت ،والالمباالة الٗاَُٟت ،والخغمان مً اللٗب م٘ أنض٢ائه ،أو مً مكاهضة
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البرامج الخلٟؼٍىهُت التي ًدبها ،أو إظباعه ٖلى ٗٞل أقُاء ال ًدبها أو ال ًُُ٣ها .وٍ٣اؽ
بالضعظت التي ًدهل ٖليها أٞغاص الُٗىت ٖلى ٣ٞغاث الاؾدباهت الخانت بهظا البٗض.
 عىف ؤلاَماٌ:هى حٗغى الُٟل لإلهما ٫مً ٢بل والضًه أو أخضهما أو أخض أٞغاص أؾغجه
واإلاخمشل في ٖضم جأمحن خاظاث الُٟل ألاؾاؾُت ،وخغماهه منها؛ ٦دغماهه مً الُٗام
والك غاب ،واإلاهغو ،ٝوٖضم الاهخمام بمٓهغه الصخص ي وهٓاٞت مالبؿه ،والخأزحر في
ج٣ضًم الغٖاًت الصخُت له ،وٖضم خماًخه مً الخٗغى لألطي وألازُاع ،وؤلاهما٫
التربىي اإلاخمشل في ٖضم جىٞحر اخخُاظاجه اإلاضعؾُت والخٗلُمُت ،وٖضم مؿاٖضجه في
مغاظٗت صعوؾه ،وٖضم الؿماح له بمماعؾت هىاًاجه اإلاًٟلت التي ًدبها .وٍ٣اؽ بالضعظت
التي ًدهل ٖليها أٞغاص الُٗىت ٖلى ٣ٞغاث الاؾدباهت الخانت بهظا البٗض.
ً
وَٗغ ٝالُٟل في هظه الضعاؾت إظغائُا بأهه٧ :ل إوؿان في ؾً الؿاصؾت ولم ًخجاوػ
ؾً الشامىت ٖكغة مً ٖمغه.
 .٧ؤلاػاس الىظشي والذساظاث العابلت:
 1 .٧ؤلاػاس الىظشي:
 1 .1 .٧أظباب العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ:
ًم ً٨جلخُو ألاؾباب اإلاؤصًت إلى الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫الى٣اٍ الخالُت
(سخىىن) ٢٦ - ٢٢ ،٢١٠٢،؛(ٖبضال٣اصع وُُٖت)٢٩١ – ٢٨٨ ،٢١٠٧،؛(الغوَـ،٢١٢١،
:)٩١ – ٨٩
 أظباب مخعللت بالىالذًً:ً
ومنها ؾً الىالضًً؛ ٣ٞض جبحن أن ألامهاث الهٛحراث أ٦ثر اؾخسضاما للٗى٠
ً
يض أَٟالهً ،ومً ألاؾباب أًًا الصخهُت ٚحر الؿىٍت للىالضًً أو أخضهما ،وؤلانابت
ببٌٗ ألامغاى والايُغاباث الىٟؿُت والٗ٣لُت ،وحٗاَي الخمىع واإلاسضعاث ،والٗؼلت
الاظخماُٖت ،والؼواط الٟاقل ،والسجل ؤلاظغامي ،ويٗ ٠الىاػٕ الضًني ،والخٗغى
للٗى ٠زالَٟ ٫ىلتهماٖ ،ضم ال٣ضعة ٖلى مىاظهت الًٛىٍ ،والى٣و في اإلاهاعاث
الظهىُت ،وال٣ؿىة والٗضواهُت ،والاٖخماص اإلاٟغٍ ٖلى آلازغًٍ للخهىٖ ٫لى عياهم
وجأًُضهم٦ ،ما أن اهسٟاى اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً ًؤصي بضوعه إلى اٞخ٣اع ألابىًٍ
للمٗغٞت بىؾائل التربُت الخضًشت ،ولجىئهم إلى الًغب والخسىٍ ٠في الخٗامل م٘ أبىائهم.
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 أظباب مخعللت بالؼفل:٦أن ً٩ىن الُٟل ظاء ًٖ َغٍ ٤خمل ٚحر مغٚىب ُٞه ،أو أن الُٟل ٚحر ٧امل
الهٟاث الجؿمُت ،أو مهاب بمغى ما ،أو ٌٗاوي مً إخضي ؤلاٖا٢اث الجؿضًت أو
الظهىُت ،أو أن الُٟل ولض ٢بل مىٖضه بؿبب خاظخه للغٖاًت بك٩ل أ٦برٞ ،الُٟل
ال٣لُل الىمى والُٟل الظي ٌٗاوي مً إٖا٢ت طهىُت أو ظؿضًت ً٩ىن ٖغيت إلاماعؾت
الٗىٖ ٠لُه باؾخمغاع .أو أن ً٩ىن لضي الُٟل بٌٗ الخهائو؛ ٦أن ً٩ىن الُٟل
٦شحر الب٩اء ،وال٨الم ،والخغ٦ت ،وؤلاػٖاط ،والهغار ،واإلاًاً٣ت٦ ،شحر الاهٟٗا٢ ،٫لُل
الىىمً ،غج٨ب أٖما ٫قٛب ،وجهغٞاث ؾاطظت جشحر ألاٖهاب ،أو ً٩ىن الُٟل بُيء
مىٗؼ ٫ال ٌؿخجُب إلاا خىله.
 أظباب مخعللت باألظشة والعالكاث ألاظشٍت:ومنها الجهل ،جضوي مؿخىي الىعي بالٗال٢اث صازل ألاؾغة ،وُُٟ٦ت الخٗامل
مٗها ،ؾغٖت الًٛب ،الخضزل في ألاٚغاى الصخهُت للٛحر أو اؾخٗمالهاٖ ،ضم اخترام
مبضأ الخٗاٌل ،الخضزل في الخُاة الخانت ،ب٣اء ألاَٟا ٫في البِذ ،مكا٧ل مخٗل٣ت
بخ٣ؿُم اإلاجزٖ ،٫ضم الاخترامٖ ،ضم الخٟاهم والازخال ٝفي آلاعاء ،همِ الخُاة ألاؾغٍت،
اإلاكاظغاث بحن الؼوظحن٦ ،ثرة اإلاكاخىاث ألاؾغٍتٖ ،ضم الخىا ٤ٞالؼواجي ،الخ٪٨ٟ
ألاؾغي ،الخضلُل الؼائض مً الىالضًً لألَٟا ٫وال٣ؿىة الؼائضة ،وٖضم مخابٗت ألاؾغة
لألبىاء.
 أظباب اكخصادًت:٧ال٣ٟغ ،والبُالت ،وٖضم الاؾخ٣غاع في الٗمل ،وجضوي مؿخىي الضزل،
واهسٟاى الخالت اإلاِٗكُت لألؾغة التي جمى٘ ألابىًٍ مً جىٞحر الٛظاء ال٩امل والغٖاًت
ً
ً
الصخُت الًغوعٍت للُٟل ،وجؼصاص اإلاك٩لت ؾىءا إطا ٧ان ألاب ٖاَال ًٖ الٗمل.
 أظباب احخماعيت:٧الجهل ،وه٣و الىعي الاظخماعي بد٣ى ١ؤلاوؿان ،وخ٣ى ١الُٟل ،وبسُىعة
اإلاماعؾاث الٗائلُت الٗىُٟت ٖلى الجى ألاؾغي ،وٖلى صوع ألاؾغة في الخيكئت الاظخماُٖت،
وظىص هىٕ مً نغإ الُ٣م بحن ألاظُا ٫صازل ألاؾغة الىاخضة ،باإلياٞت إلى اإلاٟاهُم
الش٣اُٞت الؿائضة ف ي اإلاجخم٘ التي حصج٘ الٗى ٠بذجت التربُت والخأصًب والخ٣ىٍم
للُٟل ،وإٖاصة ٖملُت الًبِ للىٓام صازل ألاؾغة أو زاعظها ،بدُض ًل٣ى هظا الٗى٠
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ً
٢بىال في اإلاجخم٘ مما ًجٗله ًىٗ٨ـ في ظملت مً اإلاٗخ٣ضاث خى ٫أؾالُب الخيكئت
الؿائضة والتي ج٣ىم ٖلى اٞتراى أن الخيكئت الهالخت ج٣خض ي اؾخسضام ٢ضع مً
الٗ٣اب ؾىاء الجؿضي أو اللٟٓي٦ .ما أن وؾائل ؤلاٖالم والبرامج التي حصج٘ ٖلى
الٗى ٠حٗخبر مً الٗىامل الاظخماُٖت اإلاؿببت للٗى ٠يض ألاَٟا٫؛ ٞبٌٗ البرامج
ً
جدىي مكاهض ٖىُٟت جبٗض في هٟـ اإلاخٟغط قٗىعا باالهخ٣ام.
 أظباب هفعيت:٧اإلنابت باألمغاى والايُغاباث الىٟؿُت والٗ٣لُت اإلاسخلٟت ،ؾىاء مً ٢بل
ألاٞغاص اإلاؿببحن للٗى ٠أو اإلاخٗغيحن له ،خُض حكحر الضعاؾاث إلى أن آلاباء وألامهاث
الظًً ًماعؾىن الٗى ٠هم مً مًُغبي الصخهُت ،وممً ٌٗاهىن مً الٗؼلت
الاظخماُٖت والىٟؿُت ،وال٨شحر منهم ٢ض حٗغى لإلؾاءة وهم أَٟا ،٫أما باليؿبت
لألٖغاى الىٟؿُت التي جدبضي ٖلى ألاَٟا ٫اإلاخٗغيحن للٗىٞ ٠خخمشل في الب٩اء الضائم،
الٗضواهُت ،الخأزغ الضعاس ي ،ألامغ الظي ًض ٘ٞآباءهم إلى الخهغ ٝبٗضواهُت ججاههم.
 أظباب مىاخيت:٦ضعظت الخغاعة اإلاغجٟٗت أو اإلاىسًٟت ،والغَىبت ،وخغ٦ت الهىاء ،والتي جلٗب
صوع ٚحر مباقغ في خضور الٗىٞ ،٠اعجٟإ صعظت الخغاعة ًؤصي إلى حٛحراث ٞؿُىلىظُت
لضي الٟغص ،بؿبب ٣ٞض وؿبت مً ألامالح هدُجت لؼٍاصة مٗض ٫إٞغاػ الٗغ ١مما ًؤصي إلى
اعجٟإ صعظت الاؾدشاعة في الجهاػ الٗهبي ،والتي جؼٍض بضوعها مً اؾخٗضاص الٟغص إلاماعؾت
الٗى.٠
 ٢ .1 .٧بعع الىظشٍاث اإلافعشة للعىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ:
 - 1هظشٍت الخحليل الىفس ي:
ًغي ؾُجمىهض ٞغوٍض  Sigmund Freudاإلاىٓغ الغئِـ لهظه الىٓغٍت أن الٗى٠
هؼٖت ُٞغٍت ٚغٍؼٍت مخجظعة في الُبُٗت البكغٍت ،وأنلها ٚغٍؼة اإلاىث ،خُض ًغي أن
ؤلاوؿان لضًه ٚغائؼ جضٗٞه للٗى ٠وهي ٚغٍؼة اإلاىث اإلاخمشلت في الٗضوان ،والٗى ٠مً
وظهت هٓغه هى ٖباعة ًٖ ؾلىٚ ٥غٍؼي حهض ٝإلى جهغٍ ٠الُا٢ت والٗضواهُت اإلاىظىصة
صازل ظؿم ؤلاوؿان ،و٧ل ٞغص لضًه َا٢ت هدى الخسغٍب ٞئطا لم ججض هظه الُا٢ت
ً
ً
مىٟظا إلى الخاعط (البِئت) ٞئجها جىظه هدى الٟغص هٟؿهٞ ،ئطا لم ججض ٚغٍؼة اإلاىث َغٍ٣ا
ً
ً
مشال ٞئن الىاؽ ٢ض ًلجأون
م٣بىال للخٗبحر ًٖ هٟؿها ومً زال ٫ألاوكُت الغٍايُت
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للٗى ٠مشل الٗى ٠ألاؾغي مً و٢ذ آلزغ ،وإَال ١الُا٢ت الخضمحرًت اإلاترا٦مت لضحهم،
وَٗخ٣ض (ٞغوٍض) أهىا بداظت إلى الخٗبحر ًٖ هظه الُا٢ت الخضمحرًت اإلاضمغة ال٩امىت لضًىا
ً
جماما مشل خاظخىا إلى الُٗام والكغاب مً خحن آلزغ (ال٣دُاوي.)٠٧٦ – ٠٧٥ ،٢١٠٨،
 - ٢الىظشٍت العلىهيت:
ًؤ٦ض عواص هظه الىٓغٍت ٖلى أن الٗى ٠أو الٗضوان ؾلى ٥جخٗلمه الًٗىٍت،
ً
قأهه قأن أي ؾلى ٥آزغ وٍم ً٨ا٦دكاٞه وٍم ً٨حٗضًله و٣ٞا ل٣ىاهحن الخٗلم (الٗغب،
 .)٠٧٦٨ ،٢١٠٠ومً زم ٞئن الخبراث اإلاسخلٟت (اإلاشحراث) التي ا٦دؿب منها شخو ما
الؿلى ٥الٗضواوي (الاؾخجابت الٗىُٟت) ٢ض جم جضُٖمها  Reinforcementبما ٌٗؼػ لضي
الصخو ْهىع الاؾخجابت الٗضواهُت ٧لما حٗغى إلاى ٠٢مدبِٞ .ئطا يغب الىلض أزخه
ً
مشال وخهل ٖلى ما ًغٍضٞ ،ئهه ؾى٨ً ٝغع ؾلى٦ه الٗضواوي هظا مغة أزغي ل٩ي ًد٤٣
ً
ً
هضٞا ظضًضا .مً هىاٞ ،ئن الٗضوان ؾلىً ٥خٗلمه الُٟل ل٩ي ًدهل ٖلى ش يء ما
(الكمحري.)٠٠١ ،٢١٠٩،
 - ٣هظشٍت الخعلم الاحخماعي:
ٌٗخبر ألبرث باهضوعا ( ) Albert Banduraهى مؤؾـ هٓغٍت الخٗلم الاظخماعي ،أو
ً
ما ٌٗغ ٝبالخٗلم مً زال ٫اإلاالخٓت ،و٦ظل ٪مً أقهغ الباخشحن الظًً بغهىىا ججغٍبُا
ٖلى مضي جأزحر مكاهضة أخضار ٖضواهُت ٖلى مؿخىي الؿلى ٥الٗضواوي لضي اإلاالخٔ،
٦ما أ٦ض ٖلى ٦ثرة وجىىٕ الؿلىُ٦اث التي ًخٗلمها الٟغص مً زال ٫مالخٓتها ٖىض مماعؾتها
ً
مً ٢بل آلازغًٍ ،وأن الخٗلم باإلاالخٓت ًدضر ٖٟىٍا في أٚلب ألاخُانٞ ،اإلاالخٓت ٖملُت
خخمُت .وٍغي (باهضوعا) أن الٗى ٠ؾلى ٥مخٗلم مً اإلاجخم٘ ،وٍؤ٦ض ٖلى الخٟاٖل بحن
الص خو والبِئتٞ ،البِئت جٟغى ٖلى الٟغص حٗلم الؿلى ٥الٗىُ٦ ٠أي هىٕ مً الؿلى٥
آلازغ ،وبدؿب هظه الىٓغٍت ٞئن الٟغص ً٨دؿب الٗى ٠بالخٗلم والخ٣لُض مً البِئت
اإلادُُت به ،ؾىاء في ألاؾغة أو في اإلاضعؾت أو ٚحرهما (هانغ .)٠٨- ٠٧ ،٢١٠٧،و٢ض وظض
ً
(باهضوعا) ٖىض صعاؾخه الؿلى ٥الٗضواوي لضي ُٖىت مً ألاَٟا ٫أهه ٚالبا ما ًغجبِ
باإلاشحر أو اإلاىبه الظي ًخٗغيىن لهٞ ،بٌٗ هؤالء ألاَٟا ٫لضحهم آباء ٌٗا٢بىجهم ٖىضما
ًٓهغون الٗضوان هدىهم ،وفي الى٢ذ هٟؿه ًغج٨ب هؤالء ؾلىُ٦اث ٖىُٟت ممحزة٦ ،ما
ٌصجٗىن أبىاءهم ٖلى اعج٩اب مشل هظه الؿلىُ٦اث م٘ أ٢غاجهم زاعط اإلاجز ،٫وهظا

34

العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ في اليمً وعالكخه ببعع اإلاخؼيراث

ً
ً
ً
الىمِ مً الؿلىً ٥جٗل هؤالء ألاَٟآً ٫هغون ٖضواها بؿُُا صازل اإلاجز ،٫وٖضواها
ً
قضًضا أزىاء جٟاٖلهم م٘ ػمالئهم في اإلاضعؾت (اإلاُحري.)٢٥- ٢٤ ،٢١١٦،
 - ٤هظشٍت ؤلاحباغ – العذوان:
مً أقهغ عواص هظه الىٓغٍت هُل مُلغ ،عوبغث ؾحزع ،ظىن صوالعص ،والٗضوان
بدؿب هظه الىٓغٍت ٖباعة ًٖ عص ٗٞل َبُعي إلاا ًىاظهه الٟغص مً إخباَاث ،و٧لما ػاص
ً
إخباٍ الٟغص ٧لما ػاص ٖضواههٞ ،اإلوؿان ٖىضما ًغٍض جد ٤ُ٣هض ٝمٗحن وٍىاظه ٖائ٣ا
ما ًدى ٫صون جد ٤ُ٣الهضً ،ٝدك٩ل لضًه ؤلاخباٍ الظي ًضٗٞه إلى الؿلى ٥الٗضواوي،
ل٩ي ًداو ٫الىنى ٫إلى هضٞه أو الهض ٝالظي ؾُسٖ ٠ٟىه مً م٣ضاع ؤلاخباٍ ،و٢ض
ً
ً٩ىن هظا ؤلاخباٍ هاججا ًٖ اإلاٗا٢بت الكضًضة ٚحر الصخُدت للٗضوان في اإلاجز ،٫مما
ٌؿبب ْهىعه زاعط اإلاجز .٫م٘ هظا٣ٞ ،ض جبحن بك٩ل واضر أن هظه الىٓغٍت ٚحر ٧اُٞت
لخٟؿحر ظمُ٘ الؿلىُ٦اث الٗضواهُتٞ ،اإلخباٍ في أخُان ٦شحرة ال ًؤصي بالًغوعة إلى
الٗضوان ،بل ٢ض ًؤصي إلى أهىإ أزغي مً الؿلى ٥مشل َلب الٗىن واإلاؿاٖضة مً
آلازغًٍ أو الاوسخاب مً اإلاى( ٠٢الكمحري.)٠٠٣ ،٢١٠٩،
إال أن هظه الىٓغٍت جىُل ٤مً اٞتراى ً٣ض ي بأن ؤلاخباٍ إن لم ًؤص في
ً
ً
مٗٓم الٓغو ٝإلى الٗىٗٞ ٠لى ألا٢ل ٧ل ٖىٌ ٠ؿب٣ه مىٟ٢ا إخباَُا .وَكحر أخمض
ً
ٖ٩اقت ( ) ٠٩٩٣إلى أهه َب٣ا لهظه الىٓغٍتٞ ،ئن ؤلاخباٍ إن لم ًؤص إلى ٖىٗٞ ،٠لى
ألا٢ل ٧ل ٖىٌ ٠ؿب٣ه مى ٠٢إخباَي ،واإلاهضع ألاؾاس ي لهظه الٟغيُت ،الضعاؾاث
التي حكخمل ٖلى جأزحر أو حُُٗل إقباٖاث الُٟل ج٣ابل بخسبِ لألقُاء التي أمامه .إال
أن هظه الىٓغٍت ٢ض أهملذ مجمىٖت مً ألابٗاص ألازغي في خُاة الُٟل مً بُنها ألابٗاص
اإلاٗغُٞت والظاجُت وهظه الجىاهب جخًمً شخهُت الٟغص اإلاٗغى لإلخباٍ وزلُٟخه
الش٣اُٞت وٖضص الخ٨غاعاث التي جمذ ٞيها ٖملُت ؤلاخباٍ ،و٧لها أبٗاص لها جأزحر ٦بحر في
إهخاط ٖملُت الٗى .٠باإلياٞت إلى مدضوصًت الٗملُت ألاولى التي ج٣ى ٫بأن (ؤلاخباٍ ًؤصي
للٗى )٠ألامغ الظي ص ٘ٞمُلغ إلى حٗضًل هظه الىٓغٍت وال٣ى ٫بأن الٗى ٠إهخاط واخض مً
ألاهماٍ التي ٢ض ًيخجها ؤلاخباٍ (الُاهغي.)٣٤ - ٣٣ ،٢١٢٠،
 - ٥الىظشٍت الخفاعليت الشمضٍت:
جغ٦ؼ هظه الىٓغٍت ٖلى صعاؾت ألاؾغة باٖخباعها وخضة مً الصخهُاث
اإلاخٟاٖلت ،لظلً ٪غ٦ؼ أخض أههاعها (ظىعص هغبغث مُض) ٖلى صعاؾت الٗى ٠مً زال٫
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الُ٣ام بدصخُو الٗال٢اث ألاؾغٍت الؿلبُت ،ومٓاهغ الاجها ٫الغمؼي الؿلبي بحن أٞغاص
ألاؾغة الىاخضة٩ٞ ،لما ؾاصث وهمذ ُ٢م الٟغصًت وألاهاهُت والظاجُت في ألاؾغة ٧لما
ً
يٟٗذ جبٗا لها صعظت الخٟاٖل ألاؾغي ؤلاًجابي مما ًض ٘ٞإلى جُىع الٗضًض مً مٓاهغ
الٗى ٠ألاؾغي ،زانت ججاه الٟئت ألايٗ ٠في ألاؾغة وهم ألاَٟا( ٫الُٗاع، ٢١١١،
.)٠٨١
٦ما أن ٨ٞغة الىٓغٍت ألاؾاؾُت والتي أقاع إليها (هغبغث بلىمغ)؛ هي أن ألاٞغاص
ً
ً
ًخهغٞىن ججاه ألاقُاء ٖلى أؾاؽ اإلاٗاوي اإلاٗغوٞت ،وٍ٣ضم هظا الاججاه مىٓىعا مٗغُٞا
ً
واضخا في صعاؾت الصخهُت ،وَؿدىض ٖلى جدلُل الخ٨ٟحر والٗملُاث اإلاغجبُت به بخأُ٦ضه
ٖلى اإلاٗاويٞ ،الخٟاٖل الغمؼي هى طل ٪اليكاٍ الظي ًٟؿغ ألاٞغاص مً زالله أٗٞا٫
بًٗهم وجهغٞاتهم وإًداءاتهمٖ ،لى أؾاؽ اإلاٗنى الظي ًًُٟه هظا الخٟؿحر ،وٖاصة ما
ًخهل هظا الخٟؿحر بالؿلى ٥الخاعجي (ظمُل .) ٢٦ ،٢١١٧،وبما أن هظه الىٓغٍت حٗخبر
الغمىػ وال٩لماث وؤلاقاعة مً مباصئها ألاؾاؾُت لظا ٌٗخبر الٗى ٠اإلاىظه يض ألاٞغاص
ً
ً
ً
ؾىاء أ٧ان الٗى ٠لُٟٓا أم ظؿضًا واخضا مً جل ٪الخٗبحراث ألاؾاؾُت للىٓغٍت
الخٟاٖلُت الغمؼٍت (ٚضهؼ.)٣٩ ،٢١١٥،
 ٣ .1 .٧آزاس العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ:
ً
ًغي ٦ال مً ِٖؿاوي ( )٠٢١ ،٢١٠٠وسخىىن ( )٣٤ – ٣٢ ،٢١٠٢أن الٗى٠
ً
ألاؾغي يض ألاَٟاٌ ٫ؿبب آزاعا ؾلبُت ٖلى ظمُ٘ ظىاهب شخهُت الُٟل؛ فعلى
الىاحيت الجعميت ًخٗغى ألاَٟا ٫ألق٩اٖ ٫ضًضة مً الٗى ٠وؤلاؾاءة صازل ألاؾغة
٧الًغب ،والغ٧ل ،واله ٟ٘التي ججٗلهم ٌٗاهىن مً الىاخُت الٟحزًىلىظُت ،وهظه ألازحرة
٢ض جؤزغ ٖلى همىهم الجؿمي الؿلُم بؿبب ه٣و ألا٧ل وايُغاباث الىىم ،والهضإ،
واهسٟاى في مؿخىي الصخت الٗامت ،وايُغاباث في ال٨الم .وعلى الىاحيت الاهفعاليت
ٌٗاوي ألاَٟاّ ٫
اإلاٗى ِٟحن مً اهسٟاى الش٣ت بالىٟـ ،ومكاٖغ الا٦خئاب ،وعصوص ٗٞل
ؾغَٗت ،والخىجغ الضائم ،والكٗىع بالخى ٝوٖضم ألامان ،وٖضم الهضوء والاؾخ٣غاع
الىٟس ي ،وال٣ل ،٤والًٛب ،وؤلاه٩اع ،وال٨بذ ولىم الظاث ،والكٗىع بالعجؼ ،واهسٟاى
ج٣ضًغ الظاث ،والكٗىع بالظهب ،والبالصة ،وجبلض ؤلاخؿاؽ.
ً
وعلى الىاحيت العلىهيت ًدؿم ؾلى٦هم بالالمباالة ،والٗهبُت الؼائضة ،وأخُاها
مماعؾت الؿغ٢ت وال٨ظب ،وحٗاَي الخمىع واإلاسضعاث ،ومداولت الاهخداع ،و٢ض ً٣ىمىن
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بخدُُم ألازار واإلامخل٩اث في اإلاضعؾت ،وإقٗا ٫الخغائ ،٤والخىُ٨ل بالخُىاهاث٦ ،ما أن
ؾلى٦هم ٢ض ًدؿم بالٗى ٠اإلابالُٞ ٜه٦ .ما بُيذ الضعاؾاث أن الُٟل الظي ًخٗغى
للٗى ٠صازل ألاؾغة ًهاب بالهل٘ ،والؿلى ٥اإلاًُغب وٚحر اإلاؿخ٣غ ،ووظىص نىع
طهىُت أو أ٩ٞاع أو إصعا٧اث أو ط٦غٍاث مخ٨غعة وملخت ًٖ الهضمت ،إياٞت إلى ألاخالم
اإلاؼعجت أزىاء الىىم ،ونٗىبت الىىم .وعلى الىاحيت الخعليميت ٌٗاهىن مً اهسٟاى في
مؿخىي الاهدباه ،وال٣ضعة ٖلى التر٦حز ،مما ٢ض ًؤصي إلى اهسٟاى في مؿخىي جدهُلهم
وإهجاػاتهم ألا٧اصًمُت ،وجأزغ وُٚاب مخ٨غع ًٖ اإلاضعؾت ،وحؿغب ًٖ الخٗلُم ،وٖضم
ال٣ضعة ٖلى مماعؾت ألاوكُت اإلاضعؾُت .وعلى الىاحيت الاحخماعيت ًهبذ الُٟل
ً
اوٗؼالُا؛ خُض ً ُ٘٣نلخه باآلزغًٍ ،وال ٌكاع ٥في اليكاَاث الجماُٖت٦ ،ما أن
اججاهاجه هدى آلازغًٍ جدؿم بالٗضواهُت ،خُض ًهبذ الُٟل ٖضواوي ًأزظ خ٣ه بال٣ىة
ختى لى ٧ان ُٞه يغع ٖلى اإلاجخم٘ وبالخالي ً٣ٟض ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ اإلاجخم٘٦ .ما
ٌؿبب له طل ٪نٗىبت في ج٩ىًٍ ٖال٢اث نضا٢ت ،وٖضم الغيا ًٖ ٖال٢اث الغاقضًً،
والكٗىع بالٗؼلت والىخضة وؾىء الخىا ٤ٞالاظخماعي.
 ٢ .٧الذساظاث ا لعابلت:
ؾِخم ٖغى مىظؼ لبٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت الٗغبُت وألاظىبُت طاث الهلت
ً
بمىيىٕ الضعاؾت و٣ٞا لدؿلؿلها الؼمني مً ألا٢ضم إلى ألاخضر ،زم الخُٗ٣ب ٖلى هظه
الضعاؾاث وطلٖ ٪لى الىدى الخالي:
 دساظت بشواث ( )٢٠٠٤وهضٞذ إلى مٗغٞت أ٦ثر أؾالُب الٗى ٠اإلاىظه هدى ألاَٟا٫ً
ً
اؾخسضاما في ؾىعٍت ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( ) ٨٩٦٢جلمُظا وجلمُظة ،و( )٨٩٦٢ولي
ً
أمغ ،و( ) ٠١٥٦مٗلما ومٗلمت ،واؾخسضم الباخض بُا٢ت البُاهاث الصخهُت للُالب،
واؾدباهت الٗى ٠اإلاىظه هدى الُٟل ،واؾدباهت ألاهالي ،واؾدباهت اإلاٗلمحن ،واؾخسضمذ
الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،وجىنلذ الضعاؾت إلى ٖضص مً الىخائج مً أهمها أن
ً
ً
أ٦ثر أهىإ الٗى ٠قُىٖا هى الٗى ٠اللٟٓي ،وأن ؤلاهار أ٦ثر حٗغيا للٗى ٠مً الظ٧ىع،
ً
وأن أبىاء الغٍ ٠أ٦ثر حٗغيا للٗى ٠مً أبىاء اإلاضًىت.
 دساظت عاصلت ( )٢٠٠٤وهضٞذ إلى إْهاع صعظت حٗغى َلبت اله ٠الٗاقغ ألاؾاس يألق٩ا ٫ؤلاؾاءة الىالضًت وٖال٢تها بمؿخىي حٗلُم الىالضًً وصزل ألاؾغة والؿلى٥
ً
الٗضواوي ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )٢٩٨البا وَالبت ،و٦كٟذ الىخائج ًٖ حٗغى
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أٞغاص الُٗىت إلى مؿخىٍاث مخضهُت مً أق٩ا ٫ؤلاؾاءة الىالضًت ،وأْهغث الىخائج وظىص
ٞغو ١في ؤلاؾاءة الىالضًت حٗؼي إلى مؿخىي حٗلُم ألام خُض جبحن أن مؿخىي ؤلاؾاءة
الىالضًت جىس ٌٟم٘ اعجٟإ اإلاؿخىي الخٗلُمي لألم.
 دساظت المبي ( )Lampie,2005وهضٞذ إلى الخٗغٖ ٝلى ٞاٖلُت بغهامج إعقاصيً
لألَٟا ٫الظًً ًخٗغيىن للٗى ٠ألاؾغي ،وج٩ىهذ الُٗىت مً (َٟ ) ٣١ال جتراوح أٖماعهم
بحن ( ) ٠٥ – ٠١ؾىت ،واؾخسضمذ الضعاؾت ٢ائمت اإلاالخٓت التي ٌسجلها اإلاٗلم ًٖ هؤالء
ألاَٟا ،٫وأقاعث ال ىخائج إلى جدؿً لضي هؤالء ألاَٟا ٫في ؾلى٦هم ،وز ٠ٟمً
ً
الايُغاباث التي ٌٗاهىن منها٦ ،ما جبحن أن الٗى ٠البضوي أ٦ثر نىع الٗى ٠اهدكاعا في
وؾِ ألاَٟا ٫اإلاخٗغيحن للٗى ٠مً ٢بل ألاؾغة.
 دساظت بجي َاوي ( )٢٠٠٦في ألاعصن وهضٞذ إلى مٗغٞت أق٩ا ٫الٗى ٠ومهاصعه لضيَلبت اإلاغخلت الشاهىٍت في مدآٞت إعبض مً وظهت هٓغ الُلبت أهٟؿهم٦ ،ما هضٞذ إلى
صعاؾت الٟغو ١في مخىؾِ ج٣ضًغ أٞغاص الُٗىت لخل ٪ألاق ٩ا ٫واإلاهاصع التي ًم ً٨أن
حٗؼي إلاخٛحر الجيـ وم٩ان الؿ ،ً٨و٦كٟذ هخائج الضعاؾت أن الٗى ٠اللٟٓي هى ألا٦ثر
ً
ً
قُىٖا بحن أق٩ا ٫الٗى ،٠وأن الٗى ٠الجؿضي أ٢ل أق٩ا ٫الٗى ٠قُىٖا بحن مجاالث
الٗى ٠يض ألاَٟا.٫
 دساظت ظترًيبيرغ وهخيرمان ( )Sternberg & Guterman, 2006وهضٞذ إلى الخٗغٖٝلى الخباًً في أهىإ الٗى ٠ألاؾغي ،الٗمغ ،والىىٕ الاظخماعي ٖلى مكا٧ل الؿلى ٥لضي
ألاَٟا ،٫مً زال ٫الضعاؾت الخدلُلُت الكاملت الؾخٛال ٫اإلاٗلىماث الطخمت واإلاخىٞغة
في ٖضص ًخ٩ىن مً ( ) ٠٨٧١صعاؾت ،والتي جم جُُ٣مها باؾخسضام ٢ائمت الخد ٤٣مً
ؾلىُ٦اث الُٟل ( ،) CBCEو٢ض أزبدذ هخائجها أن ألاَٟا ٫الظًً ًخٗغيىن ألق٩ا٫
مخٗضصة مً الٗى ٠ألاؾغي هم ٖغيت للمكا٧ل الؿلىُ٦ت أ٦ثر مً ألاَٟا ٫الظًً
ًخٗغيىن لك٩ل واخض مً الٗى ،٠وأقاعث الىخائج إلى أهه ٧لما ٧ان ٖمغ ألاَٟا ٫أ٦بر
٧لما ٧ان جأزحر الٗى ٠ألاؾغي ٖليهم أ٢ل.
 دساظت الشهشي ( )٢٠٠٦وهضٞذ إلى الخٗغٖ ٝلى الخهائو الىٟؿُت والاظخماُٖتوالًٗىٍت التي حؿاهم في ػٍاصة اخخماالث حٗغى ألاَٟا ٫لإلًظاء ،والتي ًم ً٨مً زاللها
الخٗغٖ ٝلى خاالث ؤلاًظاء مً ٢بل اإلاخسههحن مً أَباء ألاَٟا ،٫وألازهائُحن
الىٟؿُحن ،والاظخماُٖحن ،وج٩ىهذ الُٗىت مً ألاَٟا ٫ما بحن ( )٠٨ –٩ؾىت ،وأقاعث
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ال ىخائج إلى أن الُٟل اإلاخٗغى لإلًظاء ٦شحر الخىجغ وال٣ل ،٤وَٗاوي مً ايُغاباث الىىم
وألا٧ل ،وأن الضزل الكهغي ألؾغ ألاَٟا ،٫وهىٕ الؿ ،ً٨ومؿخىي حٗلُم الىالضًً،
وٖضص أٞغاص ألاؾغة مً اإلاخٛحراث التي لها جأزحرها ٖلى ْاهغة إًظاء ألاَٟا.٫
 دساظت الما ( )Lama,2007وهضٞذ إلى مٗغٞت الٗال٢ت بحن ؤلاؾاءة الجؿضًت والىٟؿُتً
لألَٟا ٫واإلاخٛحراث الضًمىٚغاُٞت ألاؾغٍت ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )٢٧٩البا
وَالبت ،وجىنلذ هخائج الضعاؾت إلى وظىص أهىإ مسخلٟت مً إؾاءة اإلاٗاملت يض
ألاَٟا ٫ول ً٨ؤلاؾاءة الىٟؿُت هي الىمِ الٛالب ،وأن ألاَٟاّ ٫
اإلاٗى ِٟحن جيكأ لضحهم
ً
ً
مك٨الث هٟؿُت وؾلىُ٦ت أًًا٦ ،ما جىنلذ الضعاؾت إلى أن ؤلاهار أ٦ثر حٗغيا لإلؾاءة
مً الظ٧ىع ،باإلياٞت إلى وظىص ٖال٢ت بحن ؾىء اإلاٗاملت وحجم ألاؾغة لهالر ألاؾغ
ال٨بحرة الدجم.
 دساظت اإلاؼىع ( )٢٠٠٨وهض ٞذ إلى ال٨ك ًٖ ٠الٗال٢ت بحن الٗى ٠ألاؾغي ججاهً
ألابىاء والؿلى ٥الٗضواوي لضحهم ،وج٩ىهذ الُٗىت مً (َ )٣٢١البا مً َالب اإلاغخلت
الشاهىٍت الظ٧ىع ومً اإلاؿخىٍاث الشالزت :ألاو ٫والشاوي والشالض زاهىي في مضًىت الغٍاى،
ً
منهم (َ ) ٠٥٨البا ممً نىٟهم اإلاغقضون الُالبُىن واإلاٗلمىن ٖلى أجهم ٖضواهُىن،
ً
ً
والبا٢ىن (َ ) ٠٦٢البا مً الُلبت الٗاصًحن الظًً ازخحروا ٖكىائُا ،وجم اؾخسضام
مُ٣اؽ الٗى ٠ألاؾغي ،ومُ٣اؽ الؿلى ٥الٗضواوي اإلاضعس ي ،وجىنلذ الضعاؾت إلى ٖضص
مً الىخائج أبغػها وظىص ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت بحن مؿخىي حٗلُم ألاب وصزله والٗى٠
ألاؾغي ،وٖضم وظىص ٖال٢ت بحن ٧ل مً مؿخىي حٗلُم ألام وصزلها والٗى ٠ألاؾغي ججاه
ألابىاء.
 دساظت العشب ( )٢٠11والتي هضٞذ إلى حٗغ ٝآلازاع الؿلبُت الىاججت ًٖ ْاهغةالٗى ٠يض الُٟل والىنى ٫إلى خلى ٫لهظه اإلاك٨الث مً وظهت هٓغ أولُاء ألامىع،
وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( ) ٥١مً أولُاء أمىع الُلبت في مضعؾت عجلىن ألاؾاؾُت
باألعصن ،باؾخسضام أصاة لخد ٤ُ٣أهضا ٝالضعاؾت وهي الاؾدباهت ،وجىنلذ الضعاؾت إلى
ً
أن هىا ٥آزاعا للٗىٖ ٠لى خُاة الُٟل جخمشل في أن الٗىٌُٗ ٠ل َا٢اث الُٟل
ؤلابضاُٖت وَٗمل ٖلى ػٍاصة الكٗىع بالٟكل لضي الُٟل وَؿبب مكا٧ل هٟؿُت لضًه،
٦ما بُيذ الضعاؾت أن أ٦ثر أق٩ا ٫الٗى ٠اإلاىظه يض الُٟل هى الٗى ٠اللٟٓي.
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 دساظت العىٍؼي ( )٢٠1٢وهضٞذ إلى الخٗغٖ ٝلى الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه هدى ألابىاءوٖال٢خه بالكٗىع باألمً لضي ُٖىت مً َلبت اله ٠الخاؾ٘ في مضًىت الخلُل ،والخٗغٝ
ً
ٖلى صعظت الازخال ٝفي أق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي جبٗا إلاخٛحراث (الىىٕ الاظخماعي ،مؿخىي
ً
حٗلُم ألاب ،مؿخىي حٗلُم ألام) ،ج٩ىهذ الُٗىت مً (َ ) ٩٩البا وَالبت ،وأْهغث الىخائج
أن الُلبت ًخٗغيىن ألق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي بضعظاث مسخلٟت ،خُض أن صعظت حٗغيهم
ً
للٗى ٠الىٟس ي اخخل اإلاغجبت ألاولى وبضعظت مخىؾُتً ،لُه حٗغيهم لإلهما ٫زاهُا
ً
وبضعظت مخىؾُت أًًا ،زم الٗى ٠الجؿضي ظاء بضعظت ٢لُلت٦ ،ما جىنلذ الضعاؾت
ً
إلى أن الُلبت الظ٧ىع أ٦ثر حٗغيا ألق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي مً ؤلاهار .وٖضم وظىص ٞغو١
ً
طاث صاللت إخهائُت إلاؿخىي حٗلُم ألام ،في خحن ٧ان هىاٞ ٥غو ١صالت إخهائُا في
مؿخىي حٗلُم ألاب.
 دساظت عبىد ( )٢٠1٤وهضٞذ إلى الخٗغٖ ٝلى مضي اهدكاع ْاهغة الٗى ٠ألاؾغي يضألابىاء و٦كٖ ٠ال٢تها باألمً الىٟس ي لضحهم ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )٣١١الب
وَالبت مً مضاعؽ صمك ٤وعٍٟها ،وجًمىذ ( )٠٥١مً الظ٧ىع ،و( )٠٥١مً ؤلاهار مً
َالب مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي جغاوخذ أٖماعهم بحن ( ) ٠٣ –٠١ؾىت ومً الهٟىٝ
الغاب٘ والخامـ والؿاصؽ ،وجم جُبُ ٤اؾدباهت الٗى ٠يض ألابىاء ومُ٣اؽ ألامً
الىٟس ي ،وأقاعث هخائج الضعاؾت إلى اعجٟإ وؿبت الٗى ٠اإلاٗىىي اللٟٓي والجؿضي بحن
ً
أٞغاص ُٖىت الضعاؾت ،وٖضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا بحن أٞغاص الُٗىت في مؿخىي
ً ً
الٗى ٠ألاؾغي و ٤ٞمخٛحر الجيـ ،ووظىص ٞغو ١صالت إخهائُا و٣ٞا إلاخٛحر م٩ان الؿً٨
ً
وطل ٪لهالر أبىاء اإلاضًىت ،وو٣ٞا إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً لهالر اإلاؿخىي
الخٗلُمي اإلاىس.ٌٟ
 دساظت دًفشٍض وآخشًٍ ( )Devries et al., 2017وهضٞذ إلى وكغ أو ٫ج٣ضًغاث خى٫اهدكاع الٗى ٠الجؿضي والجيس ي والٗاَٟي يض ألاَٟا ٫خؿب الجيـ والٗمغ وهىٕ
الجاوي ٖلى مؿخىي الٗالم٣ٞ ،ض خللذ البُاهاث الضًمىٚغاُٞت والصخُت  )٤٤( ٫صولت
وأظغي اإلاسر الٗى٣ىصي مخٗضص اإلاؤقغاث  ) ٣٥( ٫صولت ،وجمذ مغاظٗت الضعاؾاث التي
جىاولذ اهدكاع الٗى ٠الجؿضي والجيس ي والٗاَٟي وؤلاهما ،٫باإلياٞت إلى مغج٨بي
ً
مسخل ٠أق٩ا ٫الٗى ٠يض ألاَٟا ٫الظًً جتراوح أٖماعهم بحن (ٖ )٠٩ – ١اما ،وبُيذ
الىخائج أن أ٦ثر أق٩ا ٫الٗى ٠التي مىعؾذ ٖلى ألاَٟا ٫هى الٗى ٠الجؿضي زم الٗى٠
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الٗاَٟي مً ألاشخام الظًً ًمخل٩ىن ؾلُت ٖليهم٦ ،ما أن أٞغاص ألاؾغة هم أ٦ثر
مغج٨بي الٗى ٠الجؿضي والٗاَٟي يض ألاَٟا ٫باليؿبت لألَٟا ٫الظًً جتراوح أٖماعهم
ً
بحن (ٖ )٠٤ – ٢اما.
 دساظت َالٌ ( )٢٠1٨والتي هضٞذ إلى الخٗغٖ ٝلى ضخاًا ظغائم الٗى ٠ألاؾغي فياإلاجخم٘ الؿٗىصي مً وا ٘٢ؤلاخهاءاث الغؾمُت ،وجبحن أن الغٍاى جمشل أ٦ثر اإلاىاَ٤
في مجخم٘ الضعاؾت التي ًٞ ٘٣يها ؤلاًظاء وخىاصر الٗى ٠ألاؾغي٦ ،ما جبحن أن ؤلاهار
ً
هً أ٦ثر ألاٞغاص حٗغيا لإلًظاء صازل الىُا ١ألاؾغي وطل ٪بيؿبت (٦ ،)%٨١.٦٠ما
٦كٟذ الضعاؾت أن أ٦ثر أهماٍ ؤلاًظاء الىاٖ ٘٢لى ضخاًا الٗى ٠ألاؾغي في مجخم٘
الضعاؾت هى الٗى ٠الجؿضي.
 دساظت أهىاس وآخشًٍ ( )Anwar et al,2020وهضٞذ إلى جُُ٣م الٟغو ١بحن الجيؿحنفي الٗى ٠الٗاَٟي والجؿضي والجيس ي الظًً ٌِٗكىن في م٣اَٗتي بُ٨حن و٧ىلضا في
الؿىٛا ،٫والخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن الٗى ٠الٗاَٟي والجؿضي والجيس ي وبٌٗ
اإلاخٛحراث الضًمىٚغاُٞت إلاىُ٣ت ؤلا٢امت والجيـ والٗمغ والضًً والٗغ ١والخالت
الخٗلُمُت وال٣ٟغ والخالت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت ل٩ل مكاع ٥في الضعاؾت .وأظغٍذ
الضعاؾت ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً ( ) ٤٨١مً الظ٧ىع وؤلاهار .وبُيذ هخائج الضعاؾت أن أٞغاص
الُٗىت ًخٗغيىن للٗى ٠الٗاَٟي ،زم ؤلاًظاء الجؿضي ،زم الاٖخضاء الجيس ي.
 دساظت اللشاسعت والذساوشت ( )٢٠٢٠وهضٞذ إلى ال٨ك ًٖ ٠الٗى ٠اإلاىظه يضألاَٟا ٫في مدآٞت الُُٟلت باألعصن وبلٛذ ُٖىت الضعاؾت ( ) ٠١١جغاوخذ أٖماعهم بحن
( ) ٠٦ – ٠٤ؾىت ،وجم اٖخماص اإلاىهج الىنٟي ،واؾخسضام الاؾدباهت ٦أصاة عئِؿت لجم٘
البُاهاث ،وجىنلذ الضعاؾت إلى أن أبغػ أق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا٧ ٫ان
ً
الٗى ٠الجؿضيً ،لُه الٗى ٠الىٟس ي ،زم الٗى ٠اللٟٓي ،وأزحرا الٗى ٠الجيس ي٦ ،ما
ً
أْهغث هخائج الضعاؾت وظىص ٞغو ١طاث صاللت إخهائُت جبٗا إلاخٛحراث (الجيـ ،الٗمغ،
مؿخىي الضزل ،اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً) ،وٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت إخهائُت
ً
جبٗا إلاخٛحراث (م٩ان ؤلا٢امتٖ ،ضص أٞغاص ألاؾغةَ ،بُٗت الؿ.)ً٨
حعليب على الذساظاث العابلت :مً زال ٫الاؾخٗغاى الؿاب ٤للضعاؾاث الؿاب٣ت
ًدبحن ما ًلي:

41

أ .م .د /عبذ الشكيب عبذٍ حضام الشميري

 جىاولذ الضعاؾاث الؿاب٣ت مغخلت ٖمغٍت في ٚاًت ألاهمُت وهي مغخلت الُٟىلت ،و٢ضاج٣ٟذ هظه الضعاؾاث ٖلى أهمُت مىيىٕ الضعاؾت وهى الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه هدى
ألاَٟا٧ ٫ىهه مً اإلاىيىٖاث اإلاخجضصة في اإلادُِ ألاؾغي.
 ُٚاب الضعاؾاث اإلادلُت التي جىاولذ الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه هدى ألاَٟا ،٫خُض لمًجض الباخض – في خضوص ما أجُذ له الاَالٕ ٖلُه مً صعاؾاث ؾاب٣ت – أي صعاؾت
ؾاب٣ت جىاولذ الٗى ٠ألاؾغي أظغٍذ في البِئت الُمىُت ،إط أن ظمُ٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت
ً
أظغٍذ في بِئاث ٖغبُت وأظىبُت مسخلٟت ،مما ًجٗل هظه الضعاؾت حؿض ه٣ها في اإلا٨خبت
الُمىُت.
 اج٣ٟذ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖلى أن ألاَٟا ٫في ظمُ٘ اإلاجخمٗاث بال اؾخصىاء ؾىاءالٗغبُت منها أو ألاظىبُت ًخٗغيىن للٗى ٠ألاؾغي ب٩اٞت أق٩اله (الجؿضي ،واللٟٓي،
والىٟس ي ،والج يس ي ،وؤلاهما ،)٫وإن ٧اهذ الىخائج مخباًىت ُٞما ًخٗل ٤بمٗغٞت أ٦ثر
ً
أق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي قُىٖا؛ ٞبٌٗ الضعاؾاث أقاعث إلى قُىٕ الٗى ٠الجؿضي،
وزاهُت أقاعث إلى قُىٕ الٗى ٠اللٟٓي ،وزالشت أقاعث إلى قُىٕ الٗى ٠الىٟس ي أو ٖى٠
ؤلاهما.٫
ً
٦ما جباًيذ الضعاؾاث الؿاب٣ت أًًا في مٗغٞت الٟغو ١بحن الجيؿحن في صعظت
الٗى ٠ألاؾغي الظي ًخٗغيىن له؛ ٞبٌٗ الضعاؾاث أقاعث إلى أن الظ٧ىع ًخٗغيىن
للٗى ٠ألاؾغي بضعظت أ٦بر مً ؤلاهار ،في خحن أقاعث صعاؾاث أزغي إلى حٗغى ؤلاهار
إلى صعظت أ٦بر مً الٗى ٠ألاؾغي م٣اعهت بالظ٧ىع .إال أن مٗٓم الضعاؾاث الؿاب٣ت
اج٣ٟذ ٖلى أن ألاؾغ ال٨بحرة الدجم ،وطاث الضزل اإلاىس ،ٌٟواإلاؿخىي الا٢خهاصي
اإلاخضوي ،واإلاؿخىي الخٗلُمي اإلاخضوي للىالضًً هم أ٦ثر ألاؾغ مماعؾت للٗى ٠ألاؾغي يض
أَٟالهم.
 اؾخٟاص الباخض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في جدضًض وبلىعة مك٩لت الضعاؾت وأؾئلتهاوأهضاٞها ومخٛحراتها٦ ،ما اؾخٟاص الباخض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في جدضًض أصاة الضعاؾت
ممشلت باالؾدباهت ٦أصاة لجم٘ البُاهاث وجدضًض أبٗاصها ،وفي اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي
الخدلُلي ،وازخُاع ألاؾالُب ؤلاخهائُت اإلاىاؾبت ،وُُٟ٦ت ٖغى الىخائج ومىا٢كتها
وجٟؿحرها.

42

العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ في اليمً وعالكخه ببعع اإلاخؼيراث

 .٨مىهج الذساظت:
في يىء َبُٗت الضعاؾت والبُاهاث اإلاغاص الخهىٖ ٫ليها ،وفي يىء ألاؾئلت التي
حؿعى الضعاؾت لإلظابت ٖنها ،وألاهضا ٝالتي حؿعى إلى جد٣ُ٣ها٣ٞ ،ض اٖخمضث الضعاؾت
ٖلى اإلاىهج الىنٟي الظي ًداو ٫الباخض مً زالله الخٗغ ٝإلى وا ٘٢الٗى ٠ألاؾغي
اإلاىظه يض ألاَٟا ٫في الُمً وأق٩اله ومٓاهغه ،وأؾبابه ،وآزاعه ،وٖال٢خه ببٌٗ
ً
اإلاخٛحراث ،وطل ٪هٓغا إلاالءمخه ألؾئلت الضعاؾت وأهضاٞها.
 .٩مجخمع الذساظت وعيىتها:
ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ألاَٟا ٫اإلالخد٣حن بالخٗلُم ألاؾاس ي والشاهىي مً
اله ٠الشامً ألاؾاس ي وختى اله ٠الشاوي الشاهىي في مضًغٍاث التربُت والخٗلُم في
مدآٞتي إب ،وحٗؼ في الٗام الضعاس ي  ،٢١٢٢ /٢١٢٠الظًً جتراوح أٖماعهم بحن (– ٠٤
ً
 ) ٠٧ؾىت .و٢ض جم أزظ ُٖىت ٖكىائُت ٢ىامها (َٟ ) ٠٨١ال وَٟلت ،خُض جم ازخُاع أٞغاص
الُٗىت بالُغٍ٣ت الٗكىائُت اإلاخِؿغة مً مجخم٘ الضعاؾت.
 .1٠أداة الذساظت:
 1 .1٠وصف ألاداة:
لخد ٤ُ٣أهضا ٝالضعاؾت ٢ام الباخض باؾخسضام أصاة بدض عئِؿت واخضة ،وهي
اؾدباهت جم جُىٍغها بٗض الغظىٕ إلى ألاصب الىٓغي والضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الهلت
بمىيىٕ الضعاؾت الخالُت وهى الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا .٫و٢ض اقخملذ
الاؾدباهت ٖلى (٣ٞ )٨٧غة مىػٖت ٖلى ( )٣أ٢ؿام؛ اقخمل ال٣ؿم ألاوٖ ٫لى أق٩ا٫
الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫وجًمً هظا ال٣ؿم (٣ٞ ) ٤٩غة مىػٖت ٖلى ()٤
أبٗاص؛ الٗى ٠الجؿضي (٣ٞ ) ٠٣غة ،والٗى ٠اللٟٓي (٣ٞ ) ٠٣غة ،والٗى ٠الىٟس ي ()٠٢
٣ٞغة ،وؤلاهما٣ٞ ) ٠٠( ٫غة ،واقخمل ال٣ؿم الشاوي ٖلى أؾباب الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه
يض ألاَٟا ٫واخخىي ٖلى (٣ٞ ) ٠٨غة ،واقخمل ال٣ؿم الشالض ٖلى آزاع الٗى ٠ألاؾغي
اإلاىظه يض ألاَٟا ٫وج٩ىن مً (٣ٞ )٢١غة .وجم إٖضاص ألاصاة بدُض ًخم ً٨ألاَٟا ٫مً
جدضًض صعظت الٗى ٠ألاؾغي الظي ًخٗغيىن له ،وأؾبابه ،وآزاعه ،وطلٖ ٪لى مُ٣اؽ
ً
ً
ً
لُ٨غث الشالسي ٦ما ًلي :صائما وجأزظ ( ) ٣صعظاث ،أخُاها وجأزظ صعظخان ،هاصعا وجأزظ
صعظت واخضة.
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 ٢ .1٠صذق ألاداة٢ :ام الباخض باؾخسغاط مؤقغاث الهض ١ألصاة الضعاؾت ٦ما ًلي:
 الصذق الظاَشي:
خُض ٢ام الباخض بٗغى الاؾدباهت ٖلى ( ) ٠١مً ألاؾاجظة اإلاخسههحن في
ٖضص مً الجامٗاث الُمىُت والٗغبُت وطل ٪إلبضاء آعائهم ومالخٓاتهم خى٣ٞ ٫غاث
الاؾدباهت مً خُض ويىح الهُاٚت اللٛىٍت لل٣ٟغاث ،ومضي اعجباٍ ٧ل ٣ٞغة بالبٗض
الظي جيخمي إلُه ،وإظغاء الخٗضًالث اإلاُلىبت إن وظضث ؾىاء بالخظ ٝأو ؤلاياٞت أو
الخٗضًل ،و٢ض اجسظ الباخض وؿبت (ٞ )%٨١ما ٞى٦ ١مُٗاع ل٣بى ٫ال٣ٟغاث ،و٢ض
خُٓذ (٣ٞ ) ٦١غة ٖلى وؿبت اجٟاُٞ ،)%٠١١( ١ما خُٓذ (٣ٞ ) ٢١غة ٖلى وؿبت اجٟا١
( ،)%٩١وخُٓذ (٣ٞ ) ٧غاث ٖلى وؿبت اجٟا.)%٨١( ١
وفي يىء مالخٓاث وآعاء الؿاصة اإلاد٨محن جم حٗضًل نُاٚت بٌٗ ال٣ٟغاث،
وإياٞت ٣ٞغاث أزغي ألبٗاص الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫بدُض أنبدذ
اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي في نىعتها النهائُت م٩ىهت مً (٣ٞ )٩٨غة؛ أق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي
اإلاىظه يض ألاَٟا ٫وٍخًمً (٣ٞ )٦١غة مىػٖت ٖلى أعبٗت بالدؿاوي وبىا٣ٞ )٠٥( ٘٢غة
ل٩ل بٗض ،أؾباب الٗى ٠ألاؾغي وٍخًمً (٣ٞ ) ٠٨غة ،وآزاع الٗى ٠ألاؾغي وٍخًمً
(٣ٞ )٢١غة .وبالخالي ٞئن الضعظت ال٩لُت لالؾدباهت جتراوح بحن ( )٩٨صعظت و( )٢٩٤صعظت،
وجتراوح الضعظت ال٩لُت ل٩ل بٗض مً أبٗاص الٗى ٠ألاؾغي ألاعبٗت بحن ( )٠٥صعظت و()٤٥
صعظت ،في خحن جتراوح الضعظت ال٩لُت للٗى ٠ألاؾغي بحن ( )٦١صعظت و( )٠٨١صعظت،
وبمخىؾِ خؿابي ٢ضعه ( )٠٢١صعظت.
 صذق الاحعاق الذاخلي:
بٗض ألازظ بمالخٓاث وحٗضًالث الؿاصة اإلاد٨محن ٢ام الباخض بخُبُ٤
ً
الاؾدباهت ٖلى ُٖىت اؾخُالُٖت ٢ىامها (َٟ ) ٥١ال وَٟلت ،زم ٢ام بدؿاب مٗامالث
الاعجباٍ بحن الضعظت ال٩لُت ل٩ل بٗض مً أبٗاص الاؾدباهت والضعظت ال٩لُت لالؾدباهت ،و٢ض
جغاوخذ ُ٢م مٗامالث الاعجباٍ بحن ( )١.٥٥٦و(٦ ) ١.٨٢٧ما هى مىضر في الجضو.)٠( ٫
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حذوٌ ( ) 1معامالث الاسجباغ بين الذسحت اليليت ليل بعذ مً أبعاد اظدباهت العىف ألاظشي طذ
ألاػفاٌ والذسحت اليليت لالظدباهت
معخىي الذاللت
معامالث الاسجباغ
البعذ
)**( ١.١١١
١.٥٥٦
العىف البذوي (الجعذي)
)**( ١.١١١
١.٧٢٩
العىف اللفظي
)**( ١.١١١
١.٨٠٦
العىف الىفس ي
)**( ١.١١١
١.٥٩٨
ؤلاَماٌ
أظباب العىف ألاظشي
)**( ١.١١١
١.٦٦٠
آزاس العىف ألاظشي
)**( ١.١١١
١.٨٢٧
ً
(**) داٌ إحصائيا عىذ معخىي داللت (.)٠.٠1

ًدبحن مً الجضو )٠( ٫أن ُ٢م مٗامالث الاعجباٍ بحن أبٗاص الاؾدباهت والضعظت
ال٩لُت لالؾدباهت جغاوخذ بحن ( )١.٥٥٦و( ) ١.٨٢٧وظمُٗها اعجباَاث مىظبت وصالت
ً
إخهائُا ٖىض مؿخىي صاللت ( ،) ١.١٠مما ٌكحر إلى أن الاؾدباهت جدؿم بضعظت ظُضة مً
نض ١الاحؿا ١الضازلي.
 ٣ .1٠زباث ألاداة:
الؾخسغاط مؤقغاث الشباث الؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا٢ ٫ام الباخض بما ًلي:
 الخجضئت الىصفيت :بٗض جُبُ ٤الاؾدباهت ٖلى أٞغاص الُٗىت الاؾخُالُٖت ٢ام
الباخض بخجؼئت ٣ٞغاث الاؾدباهت ٩٦ل ،و٣ٞغاث ٧ل بٗض مً أبٗاص الاؾدباهت
الؿخت ٖلى خضة إلى ههٟحن؛ اقخمل الىه ٠ألاوٖ ٫لى ال٣ٟغاث الٟغصًت ،في
خحن اقخمل الىه ٠الشاوي ٖلى ال٣ٟغاث الؼوظُت ،وجم خؿاب الٗال٢ت
الاعجباَُت بُنهما باؾخسضام مٗامل اعجباٍ بحرؾىن ،زم ٢ام الباخض بٗض طل٪
بخٗضًل مٗامل الاعجباٍ بحن الىهٟحن باؾخسضام مٗاصلت (ؾبحرمان – بغاون)
الخصخُدُت ،و٢ض جغاوخذ مٗامالث الشباث لالؾ دباهت ٩٦ل ولألبٗاص الؿخت التي
جخًمنها بحن ( ،)١.٩٠ – ١.٦٤والجضوً )٢( ٫ىضر طل:٪
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حذوٌ ( ) ٢معامالث الثباث الظدباهت العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ باظخخذام ػشٍلت الخجضئت
الىصفيت
معامل اسجباغ معامل الثباث بعذ إحشاء
عذد
أبعاد الاظدباهت
بيرظىن
اإلاعادلت الخصحيحيت
الفلشاث
١.٧٧٩
)**( ١.٦٣٨
٠٥
الٗى ٠البضوي (الجؿضي)
١.٨١٨
)**( ١.٦٧٨
٠٥
الٗى ٠اللٟٓي
١.٦٤٣
)**( ١.٤٧٤
٠٥
الٗى ٠الىٟس ي
١.٨٧٨
)**( ١.٧٨٣
٠٥
ؤلاهما٫
أؾباب الٗى ٠ألاؾغي
١.٧٤١
)**( ١.٥٨٧
٠٨
آزاع الٗى ٠ألاؾغي
١.٨٣٩
)**( ١.٧٢٢
٢١
١.٩١٨
)**(١.٨٣٢
٩٨
الاؾدباهت ٩٦ل
ً
(**) داٌ إحصائيا عىذ معخىي داللت (.)٠.٠1

ًالخٔ مً الجضو )٢( ٫أن ظمُ٘ مٗامالث الشباث بُغٍ٣ت الخجؼئت الىهُٟت إًجابُت
ً
وصالت إخهائُا ٖىض مؿخىي صاللت ( ) ١.١٠مما ًضٖ ٫لى أن اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي يض
ألاَٟا ٫اإلاؿخسضمت في هظه الضعاؾت جخمخ٘ ب٣ضع ظُض مً الشباث.
 معامل زباث ألفا هشوهباخ؛ ٢ام الباخض بدؿاب زباث الاؾدباهت باؾخٗما٫
مٗامل زباث ألٟا ٦غوهبار ،و٢ض بل ٜمٗامل الشباث بهظه الُغٍ٣ت ( ،)١.٧٨وهى
مٗامل زباث ظُض.
 معامل الثباث مً خالٌ جؼبيم معادلت هيىسد – سٍدشاسدظىن سكم ٢1
( )KR21وهي ٦ما ًلي:
ع= ٠٠

ن

( – ٠م (ن – م)

ن ٕ خُض ع :٠٠مٗامل الشباث ،نٖ :ضص ٖباعاث الاؾدباهت ،م:
ن –٠
٢
اإلاخىؾِ الخؿابي للضعظاث : ٕ ،جباًً الضعظاث
ً
و٢ض بل ٜمٗامل الشباث بهظه الُغٍ٣ت ( ،) ١.٨٣وهى أًًا مٗامل زباث مغجٟ٘
ًٟ٨ي للش٣ت في اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫وإم٩اهُت جُبُ٣ها ٖلى أٞغاص ُٖىت
الضعاؾت الخالُت.
 .11ألاظاليب ؤلاحصائيت اإلاعخخذمت في الذساظت:
اؾخسضم الباخض في جدلُل بُاهاث الضعاؾت الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىٍت
واإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت لخؿاب نض ١اإلاد٨محن ٖلى أصاة
٢
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الضعاؾت ،ومٗغٞت مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫وأؾبابه وآزاعه ،ومٗامل اعجباٍ
بحرؾىن لخدضًض مضي نض ١الاحؿا ١الضازلي وزباث الخجؼئت الىهُٟت ألصاة الضعاؾت،
ومٗاصلت ؾبحرمان  -بغاون الخصخُدُت لخصخُذ مٗامل الشباث بُغٍ٣ت الخجؼئت
الىهُٟت ،ومٗاصلت ألٟا ٦غوهبار ،ومٗاصلت ُ٦ىعص  -عٍدكاعصؾىن ع٢م  ٢٠لخدضًض مٗامل
الشباث ألصاة الضعاؾت ،والازخباع الخائي لُٗيخحن مؿخ٣لخحن لخؿاب الٟغو ١في مؿخىي
ً
الٗى ٠ألاؾغي لضي أٞغاص الُٗىت جبٗا إلاخٛحراث الجيـ والٗمغ وهىٕ اإلاؿ ،ً٨وجدلُل
ً
الخباًً ألاخاصي لخؿاب الٟغو ١في مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي جبٗا إلاخٛحراث الضعاؾت
ألازغي.
 .1٢عشض هخائج الذساظت وجفعيرَا ومىاكشتها:
 1 .1٢الىخائج اإلاخعللت باإلحابت عً العؤاٌ ألاوٌ" :ما دسحت اهدشاس العىف ألاظشي
اإلاىحه طذ ألاػفاٌ في اليمً؟'.
لإلظابت ًٖ هظا الؿؤا ٫جم جدضًض مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫مً
ً
زال ٫إُٖاء اؾخجاباث أٞغاص الُٗىت ٖلى اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي وأبٗاصها ُ٢ما مخضعظت
ً
و٣ٞا إلاُ٣اؽ ج٣ضًغ زالسي جتراوح صعظاجه بحن ( )٣ – ٠صعظاث ٦ما ؾب ٤جىيُذ طلٖ ٪ىض
ٖغى أصاة الضعاؾت ،وفي يىء طل ٪جم جدضًض زالر ٞئاث لُ٣م اإلاخىؾِ الخؿابي
وصعظت الخ٣ضًغ اإلا٣ابلت لها ل٩ل بٗض مً أبٗاص اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي وللضعظت ال٩لُت
لالؾدباهت وطلٖ ٪لى الىدى الخالي( :مً  ٠.٦٦ -٠مؿخىي مىس ،ٌٟمً ٢.٣٣ –٠.٦٧
مؿخىي مخىؾِ ،مً  ٣ – ٢.٣٤مؿخىي مغج .)ٟ٘زم ٢ام الباخض بدؿاب اإلاخىؾُاث
الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجاباث أٞغاص الُٗىت ٖلى اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي
وأبٗاصها ألاعبٗت ،و٧اهذ الىخائج ٦ما هي مىضخت في الجضو.)٣( ٫
حذوٌ ( ) ٣اإلاخىظؼاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسٍت والترجبب الظخجاباث أفشاد العيىت على
اظدباهت العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ
أبٗاص الٗى ٠ألاؾغي
الاهدغا ٝاإلاُٗاعي الترجِب مؿخىي الٗى٠
اإلاخىؾِ الخؿابي
مىسٌٟ
٤
١.٥٨٦
٠.٤٤
الٗى ٠الجؿضي
مخىؾِ
٠
١.٦٧٣
٠.٧٠
الٗى ٠اللٟٓي
مىسٌٟ
٢
١.٦٢٦
٠.٥٩
الٗى ٠الىٟس ي
مىسٌٟ
٣
١.٦٧٠
٠.٥٦
ؤلاهما٫
مىسٌٟ
--١.٦٣٩
٠.٥٨
الضعظت ال٩لُت
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ًخطر مً الجضو )٣( ٫أن الٗى ٠اللٟٓي يض ألاَٟا ٫اخخل اإلاغجبت ألاولى
بمخىؾِ خؿابي ( ) ٠.٧٠واهدغا ٝمُٗاعي ( ) ١.٦٧٣وبمؿخىي ٖى ٠مخىؾًِ ،لُه
الٗى ٠الىٟس ي بمخىؾِ خؿابي ( ) ٠.٥٩واهدغا ٝمُٗاعي ( )١.٦٢٦وبمؿخىي ٖى٠
مىس ،ٌٟفي خحن ظاء ؤلاهما ٫في اإلاغجبت الشالشت بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٥٦واهدغاٝ
مُٗاعي ( )١.٦٧٠وبمؿخىي ٖى ٠مىس ،ٌٟوفي اإلاغجبت الغابٗت وألازحرة ظاء الٗى٠
الجؿضي بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٤٤واهدغا ٝمُٗاعي ( )١.٥٨٦وبمؿخىي ٖى٠
مىس٦ ،ٌٟما بل ٜمؿخىي الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫بك٩ل ٖام مىس ٌٟبمخىؾِ
خؿابي ( ) ٠.٥٨واهدغا ٝمُٗاعي ( .)١.٦٣٩وجخ ٤ٟهظه الىدُجت م٘ صعاؾت ٖانلت
ً
( ،) ٢١١٤والتي جىنلذ إلى أن مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا٧ ٫ان مىسًٟا٦ ،ما
جخ ٤ٟهظه الىدُجت م٘ صعاؾاث ٧ل مً بغ٧اث ( ،) ٢١١٤وبني هاوي ( ،)٢١١٦والٗغب
( ،)٢١٠٠والؿىٍُي ( ،) ٢١٠٢والتي جىنلذ ظمُٗها إلى أن الٗى ٠اللٟٓي هى ألا٦ثر
ً
قُىٖا خُض ظاء في اإلاغجبت ألاولىً ،لُه الٗى ٠الىٟس ي ،زم ؤلاهما ،٫بِىما ٧ان الٗى٠
ً
الجؿضي أ٢ل قُىٖا خُض ظاء في اإلاغجبت ألازحرة .في خحن ازخلٟذ هظه الىدُجت م٘
صعاؾاث ٧ل مً الغَغوٍ ( ،)٢١١٠وأبى هىاؽ ( ،)٢١١٣والمبي ( ،)Lampie,2005وُٖا
هللا وآزغًٍ ( ،)٢١١٨والٛغٍب ( ،)٢١١٨وصًٟغٍؼ وآزغًٍ ( ،)Devries et al,2017وهال٫
( ،)٢١٠٨وال٣غاعٖت والضعاوقت ( ،) ٢١٢١خُض جىنلذ ظمُٗها إلى أن الٗى ٠الجؿضي
ً
٧ان هى الك٩ل ألا٦ثر قُىٖا مً بحن أق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا.٫
و٢ض ٢ام الباخض بدؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت
الؾخجاباث أٞغاص الُٗىت ٖلى ٣ٞغاث ٧ل بٗض مً أبٗاص اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي يض
ألاَٟا ،٫و٧اهذ الىخائج ٖلى الىدى الخالي:
أ -البعذ ألاوٌ :العىف الجعذي:
جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجاباث أٞغاص الُٗىت
ٖلى ٣ٞغاث هظا البٗض ،و٧اهذ الىخائج ٦ما هي مىضخت في الجضو.)٤( ٫
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م
٠
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
٠٠
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

حذوٌ ( ) ٤اإلاخىظؼاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسٍت والترجبب واإلاعخىي الظخجاباث أفشاد العيىت
على فلشاث بعذ العىف الجعذي
الترجبب اإلاعخىي
ع
م
الفلشة
مىسٌٟ
٧
١.٦٤٩ ٠.٤٩
أحٗغى للًغب بالٗها مً ٢بل والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي
ٖىضما أزُئ.
مخىؾِ
٢
أحٗغى لل٣غم مً أطوي ٖىضما أع ٌٞأوامغ والضاي أو أخض أٞغاص ١.٦٩٥ ٠.٧٣
أؾغحي.
مىسٌٟ
٠٢
١.٥٠٩ ٠.٢٤
ًمؿ٨ني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي مً ع٢بتي ختى أ٧اص ازخى٤
ٖىضما أٗٞل زُأ.
مىسٌٟ
٩
١.٦٠١ ٠.٣٦
أحٗغى للٌٗ بكغاؾت مً ٢بل والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي.
مىسٌٟ
٠٥
١.٤٠٣ ٠.٠٧
ًُ٣ض والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي ًضاي أو ٢ضماي ٖىضما أزُئ
٣ٗ٦اب لي.
مىسٌٟ
٠٣
١.٤٠١ ٠.٢٠
ًمؿ ٪والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي عأس ي وًٍغبه بالخائِ مغة
جلى ألازغي ٖىضما أزُئ.
مىسٌٟ
٦
١.٦٢٧ ٠.٥
ً٣ىم والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بكض قٗغي ب٣ىة ٦ىىٕ مً
الٗ٣اب.
مىسٌٟ
٠١
١.٥٢٧ ٠.٣٣
ًضٗٞني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي هدى ألاعى بكضة.
مىسٌٟ
٤
ٌؿخسضم والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي أصاة خاصة (ؾ٨حن ،م٣و١.٦٤٩ ٠.٥٣ ،
خؼام ،خظاء )...،لٗ٣ابي.
مخىؾِ
٠
١.٧٢٩ ٠.٨
ً٣ظٞني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بأي ش يء ًجضوهه أمامهم
مىسٌٟ
٨
١.٦٢٦ ٠.٤٧
أحٗغى للغ٧ل والغٞـ مً ٢بل والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي.
مىسٌٟ
٠٣
أٖا٢ب بال٩ي بالىاع أو الخغ ١باإلااء الؿازً أو السجائغ إطا ٗٞلذ ١.٥١٤ ٠.٢٠
زُأ.
مخىؾِ
٣
أحٗغى للهٖ ٟ٘لى وظهي مً ٢بل والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي١.٧١١ ٠.٧٠ .
ً٩لٟني والضاي وأٞغاص أؾغحي الُ٣ام بأٖما ٫قا٢ت ٞى ١مؿخىي
مىسٌٟ
٤
١.٦٧١ ٠.٥٣
٢ضعاحي.
مىسٌٟ
٠٠
١.٤٦٩ ٠.٢٦
أٖا٢ب مً ٢بل والضاي وأٞغاص أؾغحي بغ ٘ٞالُضًً ألٖلى لٟترة
َىٍلت.
مىسٌٟ
--١.٥٨٦ ٠.٤٤
الضعظت ال٩لُت للبٗض

ًخطر مً الجضو ) ٤( ٫أن هىا ٥مماعؾت للٗضًض مً أق٩ا ٫الٗى ٠الجؿضي
يض ألاَٟا ،٫إال أن الىخائج حكحر بىيىح إلى أن مؿخىي الٗى ٠الجؿضي يض ألاَٟا٫
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ً
بك٩ل ٖام ٧ان مىسًٟا ،بمخىؾِ خؿابي ( ) ٠.٤٤واهدغا ٝمُٗاعي (٦ ،)١.٢٣٢ما
ًالخٔ أن اإلاخىؾُاث الخؿابُت ٖلى هظا البٗض جغاوخذ بحن ( ،)٠.٨-٠.٠٧و٢ض خهلذ
ال٣ٟغة ع٢م (ٖ ) ٠١لى اإلاغجبت ألاولى والتي ههها (ً٣ظٞني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بأي
ش يء ًجضوهه أمامهم) بمخىؾِ خؿابي ( ) ٠.٨واهدغا ٝمُٗاعي ( )١.٧٢٩وبضعظت
مخىؾُت ،جليها ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٢والتي ههها (أحٗغى لل٣غم مً أطوي ٖىضما أعٌٞ
أوامغ والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي) بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٧٣واهدغا ٝمُٗاعي (،)١.٦٩٥
٦ما ظاءث ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٠٣والتي ههها (أحٗغى للهٖ ٟ٘لى وظهي مً ٢بل والضاي أو
أخض أٞغاص أؾغحي) في اإلاغجبت الشالشت ،بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٧٠واهدغا ٝمُٗاعي ()١.٧١١
وبضعظت ٖى ٠مخىؾُت ،وفي اإلاغجبت ألازحرة ظاءث ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٥والتي جىو ٖلى (ًُ٣ض
والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي ًضاي أو ٢ضماي ٖىضما أزُئ ٣ٗ٦اب لي) بمخىؾِ خؿابي
ً
( )٠.٠٧واهدغا ٝمُٗاعي ( .)١.٤٠٣وٍٟؿغ الباخض طل ٪مً زال ٫أن ألاَٟاٚ ٫البا ما
ًخٗغيىن للٗى ٠الجؿضي مً الىالضًً وأٞغاص ألاؾغة واإلاخمشل بالهٖ ٟ٘لى الىظه
و٢غم ألاطن وال٣ظ ٝبأي ش يء ًجضوهه أمامهم .وجخ ٤ٟهظه الىدُجت م٘ صعاؾت
الؿىٍُي ( ،) ٢١٠٢والتي جىنلذ إلى أن مؿخىي الٗى ٠الجؿضي يض ألاَٟا٧ ٫ان
ً
مىسًٟا.
ب -البعذ الثاوي :العىف اللفظي:
جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجاباث أٞغاص الُٗىت
ٖلى ٣ٞغاث هظا البٗض ،و٧اهذ الىخائج ٦ما هي مىضخت في الجضو.)٥( ٫

م
٠
٢
٣
٤
٥
٦

حذوٌ ( ) ٥اإلاخىظؼاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسٍت والترجبب واإلاعخىي الظخجاباث أفشاد
العيىت على فلشاث بعذ العىف اللفظي
الترجبب اإلاعخىي
ع
م
الفلشة
مخىؾِ
٩
١.٧٥٠ ٠.٦٧
أحٗغى للؿب والكخم مً ٢بل والضاي أو أخض أٞغاص
أؾغحي بؿبب أو بضون ؾبب.
مخىؾِ
٠
١.٧٥٠ ٢.١٩
ٌٗاًغوي والضاي وأٞغاص أؾغحي بأٞغاص آزغًٍ أًٞل
مني.
مىسٌٟ
٠١
١.٦٢٠ ٠.٥٩
ًلٗني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بك٩ل مؿخمغ.
مىسٌٟ
٠١
١.٦٢٠ ٠.٥٩
ً٩لمني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي باخخ٣اع واػصعاء.
مخىؾِ
٣
حهضصوي والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بالٗ٣اب والًغب١.٧٤٥ ٠.٩٦ .
مخىؾِ
٢
١.٦٢٠ ٢.١٠
ًهغر والضاي وأٞغاص أؾغحي بكضة في وظهي.
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٧
٨
٩
٠١
٠٠
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

ًل٣بني والضاي وأٞغاص أؾغحي بأل٣اب مكِىت و٢بُدت.
ً٣ىٖ ٫ني والضاي وأٞغاص أؾغحي أهني مك٩لت ٦بحرة.
حهضصوي والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بالُغص مً اإلاجز.٫
ٌسخغ مني والضاي وأٞغاص أؾغحي أمام آلازغًٍ.
أحٗغى للىم والخىبُش مً ٢بل والضاي وأٞغاص أؾغحي
ٖلى ألازُاء البؿُُت.
ً٣ى ٫لي والضاي وأٞغاص أؾغحي :أهذ ٞاقل ،أهذ مهمل،
أهذ م٣هغ ...،إلخ.
ًبه ٤والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖلى وظهي ٖىضما أعج٨ب
ٗٞل زاَئ.
ًىظه لي والضاي وأٞغاص أؾغحي الى٣ض الجاعح.
ً٣ىم والضاي وأٞغاص أؾغحي بئخغاجي أمام آلازغًٍ.
الذسحت اليليت للبعذ

٠.٥٣
٠.٧٧
٠.٠٩
٠.٥٠
٠.٨٣

١.٧٠٢
١.٧٥٩
١.٣٨٩
١.٦٢٧
١.٧٠٧

٠٢
٨
٠٥
٠٣
٥

مىسٌٟ
مخىؾِ
مىسٌٟ
مىسٌٟ
مخىؾِ

٠.٩٠

١.٧٣٢

٤

مخىؾِ

٠.٤٤

١.٦٢٤

٠٤

مىسٌٟ

٠.٧٩
٠.٨٠
٠.٧٠

١.٦٩٥
١.٧٢٣
١.٦٧٣

٧
٦
---

مخىؾِ
مخىؾِ
مخىؾِ

ًخطر مً الجضو ) ٥( ٫أن مؿخىي الٗى ٠اللٟٓي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫بك٩ل
ً
ٖام مخىؾُا ،بمخىؾِ خؿابي ( ) ٠.٧٠واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٦٧٣و٢ض جغاوخذ
اإلاخىؾُاث الخؿابُت ٖلى هظا البٗض بحن ( ،) ٢.١٩ – ٠.٠٩و٢ض ٧اهذ أٖلى ال٣ٟغاث هي
ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٢وههها (ٌٗاًغوي والضاي وأٞغاص أؾغحي بأٞغاص آزغًٍ أًٞل مني)
بمخىؾِ خؿابي ( )٢.١٩واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٧٥٠جليها في اإلاغجبت الشاهُت ال٣ٟغة ع٢م
( ) ٦وههها (ًهغر والضاي وأٞغاص أؾغحي بكضة في وظهي) بمخىؾِ خؿابي ()٢.١٠
واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٦٢٠وفي اإلاغجبت الشالشت ظاءث ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٥وههها (حهضصوي
والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بالٗ٣اب والًغب) بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٩٦واهدغاٝ
مُٗاعي ( ،) ١.٧٤٥وظاءث ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٩وههها (حهضصوي والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي
بالُغص مً اإلاجز )٫في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٠٩واهدغا ٝمُٗاعي (.)١.٣٨٩
وٍم ً٨جٟؿحر طل ٪بأن ألاَٟا ٫في الٛالب ًخٗغيىن للخٗىُ ٠اللٟٓي مً ٢بل الىالضًً
ً
أو أخض أٞغاص ألاؾغة واإلاخمشل في الهغار وع ٘ٞالهىث ٖالُا والتهضًض والىُٖض بالًغب
والٗ٣اب أو الُغص مً اإلاجز ٫ومٗاًغة ألاَٟا ٫بأ٢غاجهم آلازغًٍ الظًً ًخمحزون ٖنهم في
بٌٗ الؿماث والخهائو.

51

أ .م .د /عبذ الشكيب عبذٍ حضام الشميري

ج  -البعذ الثالث :العىف الىفس ي:
جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت الؾخجاباث أٞغاص
الُٗىت ٖلى ٣ٞغاث هظا البٗض ،و٧اهذ الىخائج ٦ما هي مىضخت في الجضو.)٦( ٫
حذوٌ ( ) ٦اإلاخىظؼاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسٍت والترجبب واإلاعخىي الظخجاباث أفشاد العيىت
على فلشاث بعذ العىف الىفس ي
الترجبب اإلاعخىي
ع
م
الفلشة
م
مىسٌٟ
٠٥ ١.٣٨٩ ٠.٠٤
 ٠أحٗغى للُغص مً اإلاجز ٫مً ٢بل والضاي وأٞغاص أؾغحي.
مخىؾِ
٤
١.٦٧٤ ٠.٧٩
ٌٗ ٢ا٢بني والضاي وأٞغاص أؾغحي بدغماوي مً اللٗب م٘
أنض٢ائي.
مىسٌٟ
٠٤ ١.٤٢٩ ٠.٢٤
ً ٣دبؿني والضاي وأٞغاص أؾغحي في ٚغٞتي ألجٟه ألاؾباب.
مخىؾِ
٧
١.٦٤١ ٠.٧
 ٤أٖا٢ب ٖلى ما أعج٨به مً أزُاء صون بُ٣ت أٞغاص ألاؾغة.
مخىؾِ
٨
١.٦٦٦ ٠.٦٩
ً ٥جبروي والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖلى ٗٞل أقُاء ال أخبها.
مىسٌٟ
٠١ ١.٦٩١ ٠.٤٦
ً ٦جبروي والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖلى الٗمل زاعط اإلاجز.٫
مىسٌٟ
٠٠ ١.٥٣٠ ٠.٣٤
ٌٗ ٧املني والضاي وأٞغاص أؾغحي بىىٕ مً ؤلاػصعاء والاخخ٣اع.
مخىؾِ
٣
١.٧٢٨ ٠.٨٩
ً ٨مىٗني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً مٛاصعة اإلاجز٦ ٫ىىٕ مً
الٗ٣اب.
مخىؾِ
٦
١.٧٢١ ٠.٧٠
ٌ ٩كٗغوي والضاي وأٞغاص أؾغحي بأوي شخو ٖضًم ألاهمُت.
مخىؾِ
٢
١.٧٢٤ ٠.٩٣
ً ٠١ىٓغ إلي والضاي وأٞغاص أؾغحي هٓغاث مسُٟت.
مخىؾِ
٠
ٌٗ ٠٠ا٢بني والضاي وأٞغاص أؾغحي بدغماوي مً مكاهضة البرامج ١.٦٧٦ ٠.٩٧
الخلٟؼٍىهُت التي أخبها.
مىسٌٟ
ً ٠٢جبروي والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖلى الى٢ى ٝأو الجلىؽ بىي٘ ٠٣ ١.٥٩٩ ٠.٣٠
مٗحن (مؤلم وٚحر مغٍذ) لٟترة ػمىُت َىٍلت.
مىسٌٟ
٠٠ ١.٥٨٣ ٠.٣٤
ٌٗ ٠٣ا٢بني والضاي وأٞغاص أؾغحي بئظباعي ٖلى جىاو ٫مىاص
مؤطًت ٧الٟلٟل الخاع.
مىسٌٟ
٩
١.٦٢٤ ٠.٥٦
ً ٠٤د٣ض ٖلي وَٛاع مني أٞغاص أؾغحي صون إبضاء ألاؾباب.
مخىؾِ
٥
١.٧٠٦ ٠.٧٣
ًٟ ٠٥غ ١والضاي في اإلاٗاملت بُني وبحن بُ٣ت إزىحي.
مىسٌٟ
--١.٦٢٦ ٠.٥٩
الذسحت اليليت للبعذ

ًخطر مً الجضو ) ٦( ٫أن مؿخىي الٗى ٠الىٟس ي يض ألاَٟا ٫بك٩ل ٖام
مىس ،ٌٟبمخىؾِ خؿابي ( )٠.٥٩واهدغا ٝمُٗاعي (٦ ،)١.٦٢٦ما جغاوخذ
اإلاخىؾُاث الخؿابُت ٖلى ٣ٞغاث هظا البٗض بحن ( ،) ٠.٩٧ – ٠.٠٤و٢ض خهلذ ال٣ٟغة
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ع٢م ( )٠٠وههها (ٌٗا٢بني والضاي وأٞغاص أؾغحي بدغماوي مً مكاهضة البرامج
الخلٟؼٍىهُت التي أخبها) بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٩٧واهدغا ٝمُٗاعي ( ،)١.٦٧٦جليها في
اإلاغجبت الشاهُت ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٠١والتي جىو ٖلى (ًىٓغ إلى والضاي وأٞغاص أؾغحي هٓغاث
مسُٟت) بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٩٣واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٧٢٤وفي اإلاغجبت الشالشت ظاءث
ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٨وههها (ًمىٗني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً مٛاصعة اإلاجز٦ ٫ىىٕ مً
الٗ٣اب) بمخىؾِ خؿابي ( ) ٠.٨٩واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٧٢٨أما اإلاغجبت ألازحرة ٣ٞض
٧اهذ مً ههِب ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٠وههها (أحٗغى للُغص مً اإلاجز ٫مً ٢بل والضاي وأٞغاص
أؾغحي) بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٠٤واهدغا ٝمُٗاعي ( .) ١.٣٨٩وٍٟؿغ الباخض طل ٪بأن
ً
ألاَٟاٚ ٫البا ما ًخٗغيىن للٗى ٠الىٟس ي مً ٢بل الىالضًً وأٞغاص ألاؾغة واإلاخمشل في
الٗ٣اب الؿلبي ٧الخغمان مً مكاهضة البرامج الخلٟؼٍىهُت التي ًدبىجها ،أو خبؿهم في
ٚغٞهم وٖضم الؿماح لهم بمٛاصعة اإلاجز ٫أو اللٗب م٘ أنض٢ائهم ،أو جىظُه بٌٗ
ً
الىٓغاث أو حٗبحراث الىظه اإلاسُٟت ،مما ًىلض لضحهم قٗىعا بالخى ٝوال٣ل ٤وٖضم
الكٗىع باألمً.
د -البعذ الشابع :ؤلاَماٌ :جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت
الؾخجاباث أٞغاص الُٗىت ٖلى ٣ٞغاث هظا البٗض ،و٧اهذ الىخائج ٦ما هي مىضخت في
الجضو.)٧( ٫
حذوٌ ( ) ٧اإلاخىظؼاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسٍت والترجبب واإلاعخىي الظخجاباث أفشاد العيىت
على فلشاث بعذ ؤلاَماٌ
الترجبب اإلاعخىي
ع
م
الفلشة
م
مىسٌٟ
٠٥
١.٣٦١ ٠.٠٠
ً ٠دغمني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً الُٗام ٣ٗ٦اب لي.
مخىؾِ
٤
١.٧٢٨ ٠.٦٩
 ٢ال حهخم والضاي وأٞغاص أؾغحي بمٓهغي الصخص ي.
مىسٌٟ
٠١
١.٧٦٨ ٠.٤٤
 ٣ال حهخم والضاي وأٞغاص أؾغحي بىٓاٞتي الصخهُت
وخماًتي مً ؤلانابت باألمغاى.
مىسٌٟ
٩
١.٦٢٧ ٠.٤٩
ً ٤دغمني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً اإلاهغو.ٝ
مخىؾِ
٣
١.٦٦٢ ٠.٧
 ٥أقٗغ أن والضاي وأٞغاص أؾغحي ًخجاهلىوي.
مىسٌٟ
٠٤
١.٥٩٩ ٠.٣٠
 ٦ال حهخم بي والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖىضما أمغى وال
ًىٞغون لي الٗالط.
مىسٌٟ
٠٠
ً ٧غ ٌٞوالضاي وأٞغاص أؾغحي الخداقي باإلاضعؾت أو إ٦ما١.٦٨٦ ٠.٤٠ ٫
حٗلُمي.
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٨
٩
٠١
٠٠
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥

ال حهخم والضاي وأٞغاص أؾغحي بخىٞحر اخخُاظاحي اإلاضعؾُت.
ًمىٗني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً مماعؾت الهىاًاث
اإلاًٟلت التي أخبها.
ال ٌؿاٖضوي والضاي وأٞغاص أؾغحي في مغاظٗت صعوس ي.
ال ً٣ىم والضاي وأٞغاص أؾغحي بدماًتي مً ألاطي
وألازُاع.
ال حهخم والضاي وأٞغاص أؾغحي بمُىلي وعٚباحي
واخخُاظاحي.
ال ج٣ضم لي أؾغحي الغٖاًت والاهخمام اللظان أخخاظهما.
ال ٌٗبر والضاي وأٞغاص أؾغحي ًٖ ٞغختهم بي ٖىضما
أجٟى ١في صعاؾتي.
ًغ ٌٞوالضاي وأٞغاص أؾغحي انُدابي مٗهم في
اإلاىاؾباث الٗامت.
الذسحت اليليت للبعذ

١.٦٦٣ ٠.٤
١.٧١٦ ٠.٩٦

٠٢
٢

مىسٌٟ
مخىؾِ

١.٨٤٣ ٢.١٦
١.٦٥٥ ٠.٣٦

٠
٠٣

مخىؾِ
مىسٌٟ

١.٧٠٨ ٠.٦٤

٦

مىسٌٟ

١.٦٤٩ ٠.٥٣
١.٧٢٨ ٠.٥٧

٨
٧

مىسٌٟ
مىسٌٟ

١.٦٧١ ٠.٦٧

٥

مخىؾِ

١.٦٧٠ ٠.٥٦

---

مىسٌٟ

ًخطر مً الجضو ) ٧( ٫أن اإلاؿخىي الٗام لإلهما ٫مىس ٌٟبمخىؾِ خؿابي ()٠.٥٦
واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٦٧٠بِىما جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت ٖلى ٣ٞغاث هظا البٗض
بحن ( ،) ٢.١٦ – ٠.٠٠و٢ض ظاءث ال٣ٟغة ع٢م ( )٠١وههها (ال ٌؿاٖضوي والضاي وأٞغاص
أؾغحي في مغاظٗت صعوس ي) بمخىؾِ خؿابي ( ) ٢.١٦واهدغا ٝمُٗاعي ( ،)١.٨٤٣جليها
ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٩وههها (ًمىٗني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً مماعؾت الهىاًاث اإلاًٟلت التي
أخبها) بمخىؾِ خؿابي ( ) ٠.٩٦واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٧١٦وظاءث ال٣ٟغة ع٢م ( )٥في
اإلاغجبت الشالشت والتي جىو ٖلى (أقٗغ أن والضاي وأٞغاص أؾغحي ًخجاهلىوي) بمخىؾِ
خؿابي ( )٠.٧واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٦٦٢وفي اإلاغجبت ألازحرة ظاءث ال٣ٟغة ع٢م ()٠
وههها (ًدغمني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً الُٗام ٣ٗ٦اب لي) بمخىؾِ خؿابي ()٠.٠٠
واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٣٦١وهظا ًضٖ ٫لى أن ألاَٟاً ٫خٗغيىن لإلهما ٫مً ٢بل
الىالضًً وأٞغاص ألاؾغة واإلاخمشل في ججاهلهم وٖضم مؿاٖضتهم في مغاظٗت صعوؾهم،
وخغماجهم مً مماعؾت الهىاًاث اإلاًٟلت التي ًدبىجها ،وٖضم الاهخمام بمٓهغهم
الصخص ي.
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 ٢ .1٢الىخائج اإلاخعللت باإلحابت عً العؤاٌ الثاوي :ما هي ألاظباب اإلاؤدًت إلى العىف
ألاظشي طذ ألاػفاٌ في اليمً؟
لإلظابت ًٖ هظا الؿؤا ٫جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت
الؾخجاباث أٞغاص الُٗىت ٖلى ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث بٗض أؾباب الٗى ٠ألاؾغي يض
ألاَٟا ،٫و٧اهذ الىخائج ٦ما هي مضوهت في الجضو.)٨( ٫
حذوٌ ( ) ٨اإلاخىظؼاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسٍت والترجبب الظخجاباث أفشاد العيىت على
فلشاث بعذ أظباب العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ
الترجبب
ع
م
الفلشة
م
٥
١.٧٢
٠.٧٣
ٖ ٠ضم وظىص ٖمل ووظىص ٞغا٦ ٙبحر وما ًيخج ٖىه مً قٗىع
باإلالل وؤلاخباٍ.
٠٢
١.٧٣
٠.٥٣
 ٢الخ ٪٨ٟألاؾغي هدُجت الُال ١أو وٞاة أخض الىالضًً.
٦
١.٧٠
٠.٦٧
 ٣ال٣ٟغ وجضوي اإلاؿخىي الا٢خهاصي لألؾغة.
٤
١.٧٤
٠.٧٧
٦ ٤ثرة ٖضص أٞغاص ألاؾغة.
٠١
١.٧٣
٠.٥٦
 ٥يٗ ٠الىاػٕ الضًني.
٠
١.٧٦
٠.٩٧
 ٦اٖخباع الٗى ٠مً أؾالُب التربُت والخأصًب.
٠٧
١.٦٥
٠.٢٧
 ٧إصمان أخض أٞغاص ألاؾغة ٖلى اإلاسضعاث.
٠٨
١.٤٨
٠.٢٣
 ٨حٗاَي أخض أٞغاص ألاؾغة اإلاؿ٨غاث.
٠٣
١.٦٥
٠.٤٧
 ٩اؾخسضام ألاؾغة الٗى ٠لخٟغَ ٜاإلاكاٖغ الؿلبُت للخغوط مً
مأػ ١ما.
٠٥
١.٦٦
٠.٣٩
ٖ ٠١ضم عٚبت ألاؾغة بىظىصي.
٨
١.٧٣
٠.٦٦
 ٠٠الجهل وجضوي اإلاؿخىي الخٗلُمي ألٞغاص ألاؾغة.
٢
١.٧١
٠.٨٧
 ٠٢حٗغى الىالضًً للٗى ٠في َٟىلتهما وهما نٛاع.
٩
١.٦٦
٠.٦٣
 ٠٣ج٣لُض وؾائل ؤلاٖالم وج٣لُض آلازغًٍ.
٠١
١.٦٧
٠.٥٦
ٖ ٠٤ضم وظىص عاصٕ ٢اهىوي ٢ىي والاؾخسٟا ٝبخُبُ ٤الٗ٣ىبت.
٠٦
١.٥٩
٠.٣٦
 ٠٥عٚبت أخض الىالضًً باالهخ٣ام مً آلازغ.
٠٤
١.٦٢
٠.٤٠
 ٠٦إنابت أخض أٞغاص ألاؾغة بمغى هٟس ي أو ٖ٣لي أو ٖهبي.
٦
١.٦٩
٠.٦٧
٦ ٠٧ثرة اإلاكا٧ل واإلاكاظغاث بحن الىالضًً.
٣
١.٧٢
٠.٨٣
 ٠٨الٗهبُت الؼائضة لضي أٞغاص ألاؾغة وٖضم ٢ضعتهم ٖلى جدمل
الًٛىٍ.
--١.٦٨
٠.٥٩
الذسحت اليليت
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ًخطر مً الجضو ) ٨( ٫أن اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت مخباًىت ،خُض
جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت بحن ( ،) ٠.٩٧ – ٠.٢٣و٢ض خهلذ ال٣ٟغة ع٢م ( )٦وههها
(اٖخباع الٗى ٠مً أؾالُب التربُت والخأصًب) ٖلى اإلاغجبت ألاولى ،بمخىؾِ خؿابي
( ،)٠.٩٧واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٧٦جليها ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٠٢والتي جىو ٖلى أن مً أؾباب
الٗى ٠ألاؾغي (حٗغى الىالضًً للٗى ٠في َٟىلتهما وهما نٛاع) ،بمخىؾِ خؿابي
( )٠.٨٧واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٧١وفي اإلاغجبت الشالشت ظاءث ال٣ٟغة ع٢م ( )٠٨والتي جىو
ٖلى (الٗهبُت الؼائضة لضي أٞغاص ألاؾغة وٖضم ٢ضعتهم ٖلى جدمل الًٛىٍ) ،بمخىؾِ
خؿابي ( ) ٠.٨٣واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٧٢وفي اإلاغجبت الغابٗت ظاءث ال٣ٟغة ع٢م ()٤
وههها (٦ثرة ٖضص أٞغاص ألاؾغة) ،بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٧٧واهدغا ٝمُٗاعي (،)١.٧٤
وظاءث في اإلاغجبت ألازحرة ال٣ٟغة ع٢م ( ،) ٨والتي جىو ٖلى أن مً أؾباب الٗى ٠ألاؾغي
(حٗاَي أخض أٞغاص ألاؾغة اإلاؿ٨غاث) بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٢٣واهدغا ٝمُٗاعي (،)١.٤٨
و٢ض حٗىص هظ ه الىدُجت إلى ما حٗ٨ؿه الٗاصاث والخ٣الُض وألاٖغا ٝوالش٣اٞت الاظخماُٖت
الؿائضة في اإلاجخم٘ التي جدُذ للىالضًً اؾخسضام الٗ٣اب يض ألابىاء ٧ىؾُلت مً وؾائل
ً
ً
الخأصًب والخيكئت الاظخماُٖت الؿلُمت لألبىاء ،ؾىاء ٧ان هظا الٗ٣اب ظؿضًا أو لُٟٓا
ً
أو هٟؿُا أو إهماٞ ،٫الٗى ٠ألاؾغي اإلاماعؽ يض ألاَٟا ٫ب ٌٛالىٓغ ًٖ مؿخىاه
وقضجه ًأزظ مكغوُٖخه مً ُ٢م اإلاجخم٘ التي جغي أن الىالضًً هما اإلاؿؤوالن
الىخُضان ًٖ الُٟل ،وأن مً خ٣ى٢هما اإلاكغوٖت الٗمل ٖلى جغبُت الُٟل وجيكئخه
بالُغٍ٣ت التي ًغٍضاجها وَٗخ٣ضان أجها مىاؾبت مً وظهت هٓغهما ،ؾىاء جًمىذ هظه
الُغٍ٣ت مماعؾاث وؾلىُ٦اث ٖىُٟت أم لم جخًمًٞ ،هما الىخُضان ألاصعي بمهلخت
الُٟل ،وجترسخ هظه الىٓغة أ٦ثر إطا ٧ان الىالضان ٢ض حٗغيا – أخضهما أو ٧ليهما -
للٗى ٠في َٟىلتهما٦ ،ما جلٗب ٧ل مً الخالت الىٟؿُت والًٛىٍ الٗهبُت التي ٌٗاوي
منها أٞغاص ألاؾغة وزانت الىالضًً ،و٦ثرة ٖضص أٞغاص ألاؾغة ،ووظىص بُالت صازل
ألاؾغة ،وال٣ٟغ وجضوي اإلاؿخىي الا٢خهاصي ،وٖضم ال٣ضعة ٖلى جىٞحر مخُلباث ألاؾغة،
ً ً
باإلياٞت إلى اإلاكاظغاث والخالٞاث اإلاخ٨غعة بحن الؼوظحن صوعا هاما في مماعؾت الٗى٠
يض ألاَٟا ٫الهٛاع الظًً ًهبدىن ضخاًا و٦با ف ٞضاء لخما٢اث الىالضًً خُض
ًىظه إليهم الٗى٦ ٠ىىٕ مً الخىِٟـ أو الخٟغَ ٜللمكاٖغ الٛايبت لضي الىالضًً أو
بضا ٘ٞالاهخ٣ام مً الكغٍ ٪آلازغ ًٖ َغٍ ٤إلخا ١ألاطي والًغع باألَٟا.٫
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 ٣ .1٢الىخائج اإلاخعللت باإلحابت عً العؤاٌ الثالث :ما هي آلازاس اإلاترجبت على العىف
ألاظشي طذ ألاػفاٌ في اليمً؟
ولإلظابت ًٖ هظا الؿؤا ٫جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت
الؾخجاباث أٞغاص الُٗىت ٖلى ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث بٗض آزاع الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا،٫
و٧اهذ الىخائج ٦ما هي مضوهت في الجضو.)٩( ٫

م
٠
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
٠٠
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥
٠٦
٠٧
٠٨
٠٩
٢١

حذوٌ ( ) ٩اإلاخىظؼاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسٍت والترجبب الظخجاباث أفشاد العيىت على
فلشاث بعذ آزاس العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ
الترجبب
ع
م
الفلشة
٦
١.٧٨ ٠.٨٩
أقٗغ بًٗ ٠الش٣ت بىٟس ي وباآلزغًٍ.
٧
١.٧٤ ٠.٧١
أظض نٗىبت بالٛت في ج٩ىًٍ ألانض٢اء.
٣
١.٧٠ ٠.٩٥
أقٗغ بالعجؼ وؤلاخباٍ.
٠١
١.٦٩ ٠.٦٧
أقٗغ بٗضم ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ الٗالم الخاعجي.
٠٥
١.٦٩ ٠.٥٠
أ٨ٞغ في الهغوب مً اإلاجز.٫
٢
١.٧٧ ٢.١٠
أًٞل الب٣اء بمٟغصي والابخٗاص ًٖ آلازغًٍ.
٠٩
١.٥٧ ٠.٣٥
أقٗغ بالخجل مً اللٗب م٘ أنض ٢ائي بؿبب الدكىهاث التي في وظهي
وظؿضي.
٨
١.٧٤ ٠.٦٨
ألجأ إلى اصٖاء اإلاغى لٗضم عٚبتي في الظهاب إلى اإلاضعؾت.
٠٣
١.٧٣ ٠.٥٤
أ٨ٞغ في جغ ٥اإلاضعؾت وٖضم إ٦ما ٫صعاؾتي.
٠٨
١.٦١ ٠.٣٩
أقٗغ بالخى ٝوٖضم ألامان وأها م٘ أؾغحي.
٠
١.٦٩ ٢.١٣
أقٗغ بال٣ل ٤والخىجغ والا٦خئاب.
٠٠
١.٦٥ ٠.٦٦
أهٓغ إلى هٟس ي هٓغة مخضهُت ٖىضما أ٢اعن هٟس ي بؼمالئي آلازغًٍ.
٤
١.٦٤ ٠.٩٤
أٖاوي مً يٗ ٠الاهدباه وال٣ضعة ٖلى التر٦حز.
٠٤
١.٧٣ ٠.٥٣
أقٗغ بالًٛب والخ٣ض وال٨غاهُت ججاه أٞغاص أؾغحي.
٠٢
١.٧٢ ٠.٥٦
ال أقٗغ بالغيا ًٖ ٖال٢تي بىالضاي وأٞغاص أؾغحي.
٠٦
١.٦٥ ٠.٤٩
أجهغ ٝم٘ آلازغًٍ جهغٞاث جدؿم بالٗضواهُت والؿلبُت.
٨
١.٧٧ ٠.٦٨
أٖاوي مً الكٗىع بالظهب ألوي ظئذ إلى هظه الضهُا.
٥
١.٧٠ ٠.٩٠
أٖاوي مً ايُغاباث الىىم ٧األع ١والٟؼٕ اللُلي وألاخالم اإلاؼعجت
وال٩ىابِـ ...الخ.
٠٧
١.٦٩ ٠.٤٤
ألجأ لخٗاَي ال٣اث والخضزحن للخغوط مً صائغة الٗى.٠
٢١
١.٤٦ ٠.٠٦
أقٗغ بجزٖت أو صا ٘ٞلخىاو ٫اإلاسضعاث واإلاؿ٨غاث.
--١.٦٩ ٠.٦٥
الذسحت اليليت
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حكحر هخائج الجضو ) ٩( ٫أن اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ٧اهذ مخباًىت،
خُض جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت بحن ( ،) ٢.١٣ – ٠.٠٦و٢ض ٧اهذ أٖلى ال٣ٟغاث هي
ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٠٠والتي جىو ٖلى (أقٗغ بال٣ل ٤والخىجغ والا٦خئاب) ،بمخىؾِ خؿابي
( ) ٢.١٣واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٦٩جليها ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٦والتي ههها (أًٞل الب٣اء
بمٟغصي والابخٗاص ًٖ آلازغًٍ) ،بمخىؾِ خؿابي ( ،)٢.١٠واهدغا ٝمُٗاعي (،)١.٧٧
وظاءث ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٣في اإلاغجبت الشالشت والتي ههها (أقٗغ بالعجؼ وؤلاخباٍ) بمخىؾِ
خؿابي ( ) ٠.٩٥واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٧٠وفي اإلاغجبت الغابٗت ظاءث ال٣ٟغة ع٢م ()٠٣
والتي جىو ٖلى (أٖاوي مً يٗ ٠الاهدباه وال٣ضعة ٖلى التر٦حز) بمخىؾِ خؿابي ()٠.٩٤
واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٦٤أما في اإلاغجبت الخامؿت ٣ٞض ظاءث ال٣ٟغة ع٢م ( )٠٨وههها
(أٖاوي مً ايُغاباث الىىم ٧األع ١والٟؼٕ اللُلي وألاخالم اإلاؼعجت وال٩ىابِـ ...إلخ)،
بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٩٠واهدغا ٝمُٗاعي ( ،) ١.٧٠وظاءث ال٣ٟغة ألاولى وههها (أقٗغ
بًٗ ٠الش٣ت بىٟس ي وبا آلزغًٍ) في اإلاغجبت الؿاصؾت بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٨٩واهدغاٝ
مُٗاعي ( ،) ١.٧٨وظاءث ال٣ٟغة ع٢م ( ) ٢١في اإلاغجبت ألازحرة والتي ههها (أقٗغ بجزٖت أو
صا ٘ٞلخىاو ٫اإلاسضعاث واإلاؿ٨غاث) بمخىؾِ خؿابي ( )٠.٠٦واهدغا ٝمُٗاعي (.)١.٤٦
وٍٟؿغ الباخض هظه الىدُجت بأن حٗغى الُٟل للٗى ٠ألاؾغي ًجٗله ٌِٗل خالت
هٟؿُت ؾِئت ،وٍخى ٘٢جىظُه الٗى ٠هدىه في أي لخٓت وألجٟه ألاؾباب ،وهظا ألامغ
ًجٗله ٌكٗغ بال٣ل ٤والخىجغ والا٦خئاب واإلاُل إلى الاوسخاب الاظخماعي وٖضم الازخالٍ
باآلزغًٍ٦ ،ما أن حٗغى الُٟل للٗى ٠مً ٢بل الىالضًً وأٞغاص ألاؾغة ال٨باع في الؿً
ممً ال ٌؿخُُ٘ الُٟل مجابهتهم ًجٗله ٌكٗغ بالعجؼ وؤلاخباٍ ويٗ ٠الش٣ت بالىٟـ
وآلازغًٍ ،أي ٠إلى طلٞ ٪ئن حٗغى الُٟل للٗى ٠ألاؾغي ًجٗله صائم الخ٨ٟحر
مكٛى ٫البا ٫بما ًماعؽ مً ٖى ٠يضه وهظا بضوعه ٢ض ًجٗل الُٟل ٌٗاوي مً يٗ٠
الاهدباه وال٣ضعة ٖلى التر٦حز وألاع ١وال ٟؼٕ اللُلي وألاخالم اإلاؼعجت وال٩ىابِـ والٗضًض مً
الايُغاباث الىٟؿُت .وجخ ٤ٟهظه الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت ٧ل مً الكهغي (،)٢١١٦
والما ( ،)Lama,2007والٗغب (.)٢١٠٠
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 ٤ .1٢الىخائج اإلاخعللت باإلحابت عً العؤاٌ الشابعَ :ل جىحذ فشوق راث داللت
إحصائيت بين معخىي العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ في اليمً حعضي إلاخؼيراث (الجيغ،
العمش ،عذد أفشاد ألاظشة ،اإلاعخىي الخعليمي للىالذًً ،هىع اإلاعىً ،ػبيعت العالكت
بين الىالذًً؟
ولإلظابت ًٖ هظا الؿؤا ٫وبهض ٝمٗغٞت الٟغو ١في مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي
ً
يض ألاَٟا ٫جبٗا لهظه اإلاخٛحراث وازخباع صالالتها ؤلاخهائُت٢ ،ام الباخض باؾخسضام
ً
الازخباع الخائي لُٗيخحن مؿخ٣لخحن لخؿاب الٟغو ١جبٗا إلاخٛحراث الجيـ ،والٗمغ ،وم٩ان
ً
اإلاؿ٦ ،ً٨ما اؾخسضم الباخض جدلُل الخباًً ألاخاصي لخؿاب الٟغو ١جبٗا إلاخٛحراث
ٖضص أٞغاص ألاؾغة ،ومؿخىي حٗلُم الىالضًً ،وَبُٗت الٗال٢ت بحن الىالضًً ،والجضاو٫
الخالُت جىضر الىخائج التي جم الخىنل إليها.
حذوٌ ( ) 1٠هخائج الاخخباس الخائي لعييخين معخللخين لحعاب الفشوق في معخىي العىف ألاظشي
ً
طذ ألاػفاٌ جبعا إلاخؼير الجيغ
كيمت (ث) معخىي الذاللت
ع
م
الجيغ العذد
أبعاد
الاظدباهت
)*(١.١٤٠
٢.١٧١
٣.٣٥٤
٢١.٠٣٣ ٩١
رهىس
العىف
الجعذي
٤.١٤٧
٠٨.٧١٧ ٩١
إهار
١.٥٢٤
 ١.٦٣٩٤.٠٩٣
٢٢.٣
٩١
رهىس
العىف
اللفظي
٥.٧٦٢
٢٢.٨٩٧ ٩١
إهار
١.٠٨٠
 ٠.٣٤٧٣.٤٧٠
٢١.٩٣٣ ٩١
رهىس
العىف
الىفس ي
٤.٢١٥
٢٠.٨٩٧ ٩١
إهار
١.٤٧٤
١.٧٠٩
٥.٣٧٩
٢٠.١٦٧ ٩١
رهىس
ؤلاَماٌ
٤.٣٢٧
٢١.٤٠٤ ٩١
إهار
١.٨٤٦
١.٠٩٥
٠٢.٣٤٤ ٨٤.٤٣٣ ٩١
الذسحت اليليت رهىس
لالظدباهت
٠٦.٢٢٢ ٨٣.٩٠٤ ٩١
إهار
ً
(*) دالت إحصائيا عىذ معخىي داللت (.)٠.٠٥

ً
حكحر هخائج الجضو ) ٠١( ٫إلى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا بحن الظ٧ىع وؤلاهار في
مخىؾُاث صعظاث الٗى ٠اللٟٓي ،والٗى ٠الىٟس ي ،وؤلاهما ،٫باإلياٞت إلى الضعظت
ً
ال٩لُت لالؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫هٓغا ألن ُ٢مت مؿخىي الضاللت لهظا ألابٗاص
بلٛذ (ٖ ) ١.٨٤٦ ، ١.٤٧٤ ،١.٠٨٠ ،١.٥٢٤لى الترجِب ،وظمُ٘ هظه الُ٣م أ٦بر مً
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مؿخىي الضاللت ( .) ١.١٥أما باليؿبت للبٗض ألاو ٫وهى الٗى ٠الجؿضي ٣ٞض بلٛذ ُ٢مت
مؿخىي الضاللت لهظا البٗض ( ) ١.١٤٠وهظه الُ٣مت أ٢ل مً مؿخىي الضاللت ( ،)١.١٥مما
ً
ٌٗني وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا بحن الظ٧ىع وؤلاهار في مخىؾُي صعظاث هظا البٗض،
ً
وهظه الٟغو ١لهالر الظ٧ىع هٓغا ألن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي لضي الظ٧ىع أٖلى مىه
لضي ؤلاهار في بٗض الٗى ٠الجؿضي .وَٗؼو الباخض هظه الىدُجت إلى أن الىالضًً وأٞغاص
ألاؾغة ًدبٗىن أؾالُب مدكابهت في الخأصًب والٗ٣اب ٖىض حٗاملهم م٘ ألاَٟا ٫مً ٦ال
الجيؿحن (الظ٧ىع وؤلاهار) ،صون أي جٟغ٢ت أو جمُحز بُنهما.
أما ما ًخٗل ٤باعجٟإ مؿخىي الٗى ٠الجؿضي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫الظ٧ىع
م٣اعهت باإلهار ُٗٞؼو الباخض طل ٪إلى أؾالُب الخيكئت ألاؾغٍت اإلاخبٗت في مجخمٗاجىا
والتي جمُل إلى ج٩لُ ٠الظ٦غ بأٖما ٫ومؿئىلُاث جٟى٢ ١ضعاجه ألامغ الظي ًجٗله أ٦ثر
ٖغيت للٗى ٠الجؿضي ال ؾُما في مغخلت اإلاغاه٣ت التي ٌؿعى زاللها اإلاغاه ٤إلى
ً
ً
الاؾخ٣اللُت وجأُ٦ض الظاث ،باإلياٞت إلى أن الظ٧ىع أ٦ثر ٖىاصا وإنغاعا ومىاظهت م٘
ً
ألاهل ألامغ الظي ًجٗلهم أ٦ثر حٗغيا للٗى ٠الجؿضي م٣اعهت باإلهار اللىاحي ًخمحزن
بالهضوء والغ٢ت واإلاُل إلى مؿاًغة ألاهل وجلبُت مُالبهم وج٣بل أ٩ٞاعهم وآعاءهم والغيىر
ً
والاؾدؿالم ألوامغهم وهىاهيهم َمٗا في الخهىٖ ٫لى الخب والُٗ ٠والاهخمام أ٦ثر
مً الظ٧ىع مما ًؤصي إلى اهسٟاى مؿخىي الٗى ٠الجؿضي اإلاىظه إليهً مً ٢بل
الىالضًً وأٞغاص ألاؾغة .و٢ض اج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت ٖبىص ( )٢١٠٤التي جىنلذ
إلى ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت إخهائُت في مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي حٗؼي إلاخٛحر
الجيـُٞ ،ما ازخلٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت بغ٧اث ( ،)٢١١٤وصعاؾت الما
ً
( )Lama,2007واللخان جىنلخا إلى وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا بحن الجيؿحن في مؿخىي
الٗى ٠ألاؾغي لهالر ؤلاهار.
جدول ( ) 11هخائج الاخخباس الخائي لعييخين معخللخين لحعاب الفشوق في معخىي العىف ألاظشي طذ
ً
ألاػفاٌ جبعا إلاخؼير العمش
معخىي
كيمت (ث)
ع
م
العذد
العمش
أبعاد
الذاللت
الاظدباهت
١.٠٣٢٤
٠.٥٢١٥
٣.٢٥٥
٢٠.٤٠٢
٨٧
 ٠٥ – ٠٤ؾىت
الٗى٠
الجؿضي
٤.١٩٦
٢١.٠١٦
٩٣
 ٠٧ – ٠٦ؾىت
١.٢٤٢٦
 ٠.٠٧٧٢٣.٣٣٨
٢١.١٨٨
٨٧
الٗى ٠اللٟٓي  ٠٥ – ٠٤ؾىت
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الٗى ٠الىٟس ي
ؤلاهما٫
الضعظت ال٩لُت
لالؾدباهت

٥.١٧٣
٢٥.٢٧٧
٩٣
 ٠٧ – ٠٦ؾىت
 ١.٧٠٨٩٣.٣٩٦
٢٢.٦٠٨
٨٧
 ٠٥ – ٠٤ؾىت
٣.٧٩٢
٢٣.٢٠٣
٩٣
 ٠٧ – ٠٦ؾىت
٢.٠٣٨٠
٥.٧٨٧
٢٣.٥٢٩
٨٧
 ٠٥ – ٠٤ؾىت
٤.٥٤٣
٢٠.١٤٣
٩٣
 ٠٧ – ٠٦ؾىت
١.٦٨٠٥
٠١.١٥٨ ٩١.٦٤٧
٨٧
 ٠٥ – ٠٤ؾىت
٠٤.٦٦١ ٨٩.٦٣٨
٩٣
 ٠٧ – ٠٦ؾىت
ً
(*) صالت إخهائُا ٖىض مؿخىي صاللت (.)١.١٥

١.٤٧٤٣
١.١٣٥٦
(*)
١.٤٩٧٥

ًخطر مً الجضو ) ٠٠( ٫أن ُ٢م مؿخىي الضاللت ألبٗاص اؾدباهت الٗى٠
ألاؾغي (الجؿضي واللٟٓي والىٟس ي) باإلياٞت إلى الضعظت ال٩لُت لالؾدباهت بلٛذ
(ٖ ) ١.٤٩٧٥ ،١.٤٧٤٣ ،١.٢٤٢٦ ،١.٠٣٢٤لى الترجِب وظمُ٘ هظه الُ٣م أ٦بر مً
ً
() ١.١٥؛ مما ٌٗني ٖضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا ٖىض مؿخىي صاللت ( )١.١٥بحن
مخىؾُاث صعظاث الٗى ٠ألاؾغي وأبٗاصه (الجؿضي ،واللٟٓي ،والىٟس ي) حٗؼي إلاخٛحر
الٗمغ .أما باليؿبت للبٗض الغاب٘ (ؤلاهما٣ٞ )٫ض بلٛذ ُ٢مت مؿخىي الضاللت لهظا البٗض
( ) ١.١٣٥٦وهظه الُ٣مت أ٢ل مً مؿخىي الضاللت ( ،) ١.١٥مما ٌٗني وظىص ٞغو ١صالت
ً
إخهائُا بحن ألاَٟا ٫طوي الٟئت الٗمغٍت ( ) ٠٥ -٠٤ؾىت ،وألاَٟا ٫طوي الٟئت الٗمغٍت
( ) ٠٧ - ٠٦ؾىت في مخىؾُي صعظاث هظا البٗض ،وهظه الٟغو ١لهالر الٟئت الٗمغٍت
ً
( ) ٠٥ - ٠٤ؾىت هٓغا ألن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي لضي أَٟا ٫هظه الٟئت الٗمغٍت أٖلى
مىه لضي أَٟا ٫الٟئت الٗمغٍت (  ) ٠٧ -٠٦ؾىت في بٗض ؤلاهما .٫وَٗؼو الباخض هظه
ً
الىدُجت إلى أن أٖماع أٞغاص الُٗىت مخ٣اعبت ظضا٦ ،ما أن أٞغاص الُٗىت ًيخمىن إلى مغخلت
ٖمغٍت واخضة وهي مغخلت البلى ٙواإلاغاه٣ت ،وما ًهاخب هظه اإلاغخلت مً حٛحراث
ظؿمُت وهٟؿُت وٖ٣لُت لضي ألاٞغاص ججٗلهم ًماعؾىن ؾلىُ٦اث وجهغٞاث مدكابهت إلى
خض ٦بحر ،جسخل ًٖ ٠ؾلىُ٦اث وجهغٞاث ألاَٟا ٫في مغاخل الُٟىلت اإلاب٨غة
واإلاخىؾُت واإلاخأزغة ،ألامغ الظي ًجٗلهم ٖغيت للٗى ٠ألاؾغي (الجؿضي واللٟٓي
والىٟس ي) بىٟـ اإلاؿخىي والضعظت صون أي ٞغو ١جظ٦غ ،أما بسهىم اعجٟإ مؿخىي
ؤلاهما ٫اإلاىظه يض ألاَٟا ٫طوي الٟئت الٗمغٍت ( )٠٥ - ٠٤ؾىت م٣اعهت بأَٟا ٫الٟئت
الٗمغٍت ( ) ٠٧ -٠٦ؾىتُٗٞ ،ؼو الباخض طل ٪إلى أن أٞغاص الٟئت الٗمغٍت ( )٠٥ - ٠٤ؾىت
ال ػالىا في مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي بِىما أٞغاص الٟئت الٗمغٍت ( )٠٧ -٠٦ؾىت أنبدىا
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ملخد٣حن بالخٗلُم الشاهىي ألامغ الظي ًجٗل الىالضً ً وأٞغاص ألاؾغة أ٦ثر جلبُت الخخُاظاث
ً
هؤالء ألاٞغاص ومُالبهم ،وأ٦ثر اهخماما بمٓهغهم الصخص ي ،ومىدهم اإلاهاعٍ ٠الالػمت
للضعاؾت ،باإلياٞت إلى أن أٞغاص هظه الٟئت الٗمغٍت ً٣ل اٖخماصهم ٖلى والضحهم وأٞغاص
أؾغهم في مغاظٗت صعوؾهم وٍؼصاص اٖخماصهم ٖلى أهٟؿهم بك٩ل أ٦بر م٣اعهت بخالمُظ
ً
اإلاغخلت ألاؾاؾُت ،و٢ض ٌٗىص الؿبب أًًا إلى اهخمام الىالضًً بمغاظٗت صعوؽ أٞغاص
ً
هظه الٟئت الٗمغٍت أمال في الخهىٖ ٫لى مٗض ٫مغج ٟ٘في الشاهىٍت الٗامت ُٞما بٗض.
حذوٌ ( ) 1٢هخائج اخخباس جحليل الخباًً ألاحادي لحعاب الفشوق في معخىي العىف ألاظشي طذ
ً
ألاػفاٌ جبعا إلاخؼير عذد أفشاد ألاظشة
كيمت معخى
مخىظؽ
دسحت
مجمىع
مصذس
عذد أفشاد العذد
أبعاد
ي
() F
اإلاشبعاث
اإلاشبعاث الحشٍت
الخباًً
ألاظشة
الاظدباهت
الذاللت
٣.٤٨٤
٢
٦.٩٦٨
بحن
٠٨
٤–٠
الٗى٠
اإلاجمىٖاث
أٞغاص
الجؿضي
١.٧٨٨ ١.٢٣٩ ٠٤.٥٩٠
٠٧٧
٢٥٨٢.٦
صازل
 ٨ - ٥أٞغاص ٠٠٤
١٧
اإلاجمىٖاث
٠٧٩
٢٥٨٩.٥
ال٨لي
٤٨
 ٩أٞغاص
٧٥
ٞأ٦ثر
٤.٠٨١
٢
٨.٣٦١
بحن
٠٨
٤–٠
الٗى٠
١.٨٥٠ ١.٠٦٠
اإلاجمىٖاث
أٞغاص
اللٟٓي
٢٥.٩٣٠
٠٧٧
٤٥٨٩.٧
صازل
 ٨ - ٥أٞغاص ٠٠٤
٨٧
اإلاجمىٖاث
٠٧٩
٤٥٨٩.٧
ال٨لي
٤٨
 ٩أٞغاص
٨٧
ٞأ٦ثر
٨.٣٧٤
٢
٠٦.٧٤٨
بحن
٠٨
٤–٠
الٗى٠
اإلاجمىٖاث
أٞغاص
الىٟس ي
١.٥٨١ ١.٥٤٧ ٠٥.٣١٢
٠٧٧
٢٧١٨.٤
صازل
 ٨ - ٥أٞغاص ٠٠٤
٥٤
اإلاجمىٖاث
٠٧٩
٢٧٢٥.٢
ال٨لي
٤٨
 ٩أٞغاص
١٢
ٞأ٦ثر
١.١٥١
٢
١.١٩٩
بحن
٠٨
٤–٠
ؤلاهما٫
اإلاجمىٖاث
أٞغاص
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الضعظت
ال٩لُت
لالؾدباهت

 ٨ - ٥أٞغاص

٠٠٤

 ٩أٞغاص
ٞأ٦ثر
٤–٠
أٞغاص
 ٨ - ٥أٞغاص

٤٨

صازل
اإلاجمىٖاث
ال٨لي

٠٨

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
ال٨لي

 ٩أٞغاص
ٞأ٦ثر

٠٠٤
٤٨

٤٣٦٢.٣
٤٢
٤٣٦٢.٤
٤٠
٠٣.٢٧٣
٣٧٥٥٤.
٧٩٨
٣٧٥٦٨.
١٧٠

٠٧٧

٢٤.٦٤٦

١.١١٢

١.٩٩٨

٠٧٩
٢

٦.٦٣٧

٠٧٧

٢٠٢.٠٧

١.١٣٠

١.٩٦٩

٠٧٩

ً
حكحر الىخائج في الجضو )٠٢( ٫إلى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا في اؾخجاباث أٞغاص
ً
الُٗىت ٖلى اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫جبٗا إلاخٛحر ٖضص أٞغاص ألاؾغة ،خُض
بلٛذ ُ٢مت " "ٝاإلادؿىبت ألبٗاص اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي ألاعبٗت باإلياٞت إلى الضعظت
ال٩لُت لالؾدباهت (ٖ ) ١.١٣٠ ،١.١١٢ ،١.٥٤٧ ،١.٠٦٠ ،١.٢٣٩لى الخىالي ،وهظه الُ٣م
ً
ٚحر صالت إخهائُا ٖىض مؿخىي الضاللت ( ،) ١.١٥بمٗنى أن الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض
ألاَٟا ٫ال ًخأزغ بٗضص أٞغاص ألاؾغة .و٢ض اج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت ال٣غاعٖت
والضعاوقت ( ،) ٢١٢١بِىما ازخلٟذ م٘ صعاؾت الما ( ) Lama,2007والتي جىنلذ إلى وظىص
ً
ً
ٞغو ١صالت إخهائُا في مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي جبٗا إلاخٛحر حجم ألاؾغة لهالر ألاؾغ
٦بحرة الدجم.
حذوٌ ( ) 1٣هخائج اخخباس جحليل الخباًً ألاحادي لحعاب الفشوق في معخىي العىف ألاظشي طذ
ً
ألاػفاٌ جبعا إلاخؼير اإلاعخىي الخعليمي لألب
صعظت مخىؾِ ُ٢مت مؿخىي
مجمىٕ
مهضع
مؿخىي حٗلُم ألاب الٗضص
أبٗاص
الضاللت
( )F
اإلاغبٗاث الخغٍت اإلاغبٗاث
الخباًً
الاؾدباهت
٠١.٩٧٢
٥
٥٤.٨٦٠
بحن
٠٢
أمي
١.٥٨٣ ١.٧٥٦
اإلاجمىٖاث
٠٤.٣٧٨ ٠٧٤ ٢٥١٠.٧
صازل
٥٨
ً٣غأ وٍ٨خب
العىف
الجعذي
٧٢
اإلاجمىٖاث
٠٧٩ ٢٥٥٦.٦
ال٨لي
٢٤
ابخضائُت /أؾاؾُت
٣٣
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العىف
اللفظي

العىف
الىفس ي

ؤلاَماٌ

الذسحت

زاهىٍت
ظامعي
صعاؾاث ٖلُا
أمي

٤٤
٢٩
٠٣
٠٢

ً٣غأ وٍ٨خب

٥٨

ابخضائُت /أؾاؾُت

٢٤

زاهىٍت
ظامعي
صعاؾاث ٖلُا
أمي

٤٤
٢٩
٠٣
٠٢

ً٣غأ وٍ٨خب

٥٨

ابخضائُت /أؾاؾُت

٢٤

زاهىٍت
ظامعي
صعاؾاث ٖلُا
أمي

٤٤
٢٩
٠٣
٠٢

ً٣غأ وٍ٨خب

٥٨

ابخضائُت /أؾاؾُت

٢٤

زاهىٍت
ظامعي
صعاؾاث ٖلُا
أمي

٤٤
٢٩
٠٣
٠٢

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
ال٨لي

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
ال٨لي

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
ال٨لي

بحن

٢٠٢.٥٥
٤
٤٢٦٦.٦
٥٤
٤٤٧٩.٢
١٨

٠٣٤.٦٤
١
٢٥٣٢.٥
٧
٢٦٦٧.٢
٠

٠٥١.٦٣
٥
٤٠٦٨.٥
٠٨
٤٣٠٩.٠
٥٣

٠١٤٧.٦
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٥

٤٢.٥٠٠

٠٧٤

٢٤.٥٢٠

٠.٧٠٨

١.٠٣٦

٠٧٩

٥

٢٦.٩٢٨

٠٧٤

٠٤.٥٥٥

٠.٨٣٤

١.٠٠٢

٠٧٩

٥

٣١.٠٢٧

٠٧٤

٢٣.٩٥٧

٠.٢٤٦

٠٧٩

٥

٢١٩.٥٣

١.٢٩٢
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اليليت
لالظدباهت

ً٣غأ وٍ٨خب

٥٨

ابخضائُت /أؾاؾُت

٢٤

زاهىٍت
ظامعي
صعاؾاث ٖلُا

٤٤
٢٩
٠٣

اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
ال٨لي

٩٢
٣٥٩٨٥.
٠٠
٣٧١٣٢.
٨٠

٠٧٤

٨
٢١٦.٨٠
٠

٠.١١٤

١.٤٠٩

٠٧٩

ًخطر مً الجضو ) ٠٣( ٫أن ُ٢م مؿخىي الضاللت لجمُ٘ أبٗاص اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي
يض ألاَٟا ٫باإلياٞت إلى الضعظت ال٩لُت لالؾدباهت بلٛذ (، ١.٠٠٢ ، ١.٠٣٦ ، ١.٥٨٣
ٖ ) ١.٤٠٩ ، ١.٢٩٢لى الترجِب ،وظمُ٘ هظه الُ٣م أ٦بر مً مؿخىي الضاللت ( )١.١٥مما
ً
ٌٗني ٖضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا بحن مخىؾُاث صعظاث أٞغاص الُٗىت ٖلى اؾدباهت
الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫وأبٗاصها حٗؼي إلاخٛحر مؿخىي حٗلُم ألاب .و٢ض ازخلٟذ هظه
ً
الىدُجت م٘ صعاؾت اإلاُىٕ ( ) ٢١١٨التي جىنلذ إلى وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا في
مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي حٗؼي إلاؿخىي حٗلُم ألاب لهالر اإلاؿخىي الخٗلُمي اإلاىس.ٌٟ
حذوٌ ( ) 1٤هخائج اخخباس جحليل الخباًً ألاحادي لحعاب الفشوق في معخىي العىف ألاظشي طذ
ً
ألاػفاٌ جبعا إلاخؼير اإلاعخىي الخعليمي لألم
صعظت مخىؾِ ُ٢مت مؿخىي
مؿخىي
مهضع الخباًً مجمىٕ
الٗضص
أبٗاص
( )Fالضاللت
اإلاغبٗاث الخغٍ اإلاغبٗاث
حٗلُم ألام
الاؾدباهت
ة
٦.٢٠٢
٥
٣٠.١٦
بحن
٦٤
أمُت
١.٨٣٤ ١.٤٢
اإلاجمىٖاث
١
الٗى٠
٠٤.٥٣٥ ٠٧٤ ٢٥٢٩.١٩
صازل
٤٤
ج٣غأ وج٨خب
الجؿضي
اإلاجمىٖاث
٠٧٩ ٢٥٦١.٠٥
ال٨لي
٢٩
ابخضائُت/
أؾاؾُت
٣١
زاهىٍت
٠٢
ظامُٗت
٠
صعاؾاث ٖلُا
٤٠.٨٢٨
٥
بحن اإلاجمىٖاث ٢١٩.٠٤٧
٦٤
أمُت
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ج٣غأ وج٨خب
الٗى٠
اللٟٓي

الٗى٠
الىٟس ي

ؤلاهما٫

الضعظت
ال٩لُت
لالؾدباهت

٤٤
٢٩

ابخضائُت/
أؾاؾُت
زاهىٍت
ظامُٗت
صعاؾاث ٖلُا
أمُت

٣١
٠٢
٠
٦٤

ج٣غأ وج٨خب

٤٤

ابخضائُت/
أؾاؾُت
زاهىٍت
ظامُٗت
صعاؾاث ٖلُا
أمُت

٢٩
٣١
٠٢
٠
٦٤

ج٣غأ وج٨خب

٤٤

ابخضائُت/
أؾاؾُت
زاهىٍت
ظامُٗت
صعاؾاث ٖلُا
أمُت

٢٩
٣١
٠٢
٠
٦٤

ج٣غأ وج٨خب

٤٤

ابخضائُت/
أؾاؾُت

٢٩

صازل
اإلاجمىٖاث
ال٨لي

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
ال٨لي

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
ال٨لي

بحن
اإلاجمىٖاث
صازل
اإلاجمىٖاث
ال٨لي
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٤٢٤٨.٥٥
٨
٤٤٥٧.٧١
٥

٠٧٤

٢٤.٤٠٧

٠.٦٨
٣

١.٠٤٥

٠٧٩

٠١.١٠

٥

٢.١١٢

٢٧٠١.١٥

٠٧٤

٠٥.٥٧٥

٢٧٢١.١٦

٠٧٩

٨٦.٠٦٧

٥

٠٧.٢٣٣

٤٢٢٤.٠٩
٨
٤٣٠١.٣٦
٥

٠٧٤

٢٤.٢٧٧

١.٠٢
٦

١.٦٩
٧

١.٩٨٦

١.٦٢٧

٠٧٩

٤٤١.٩٣٢

٥

٨٨.٠٨٦

٣٧١٤٦.٠
٦٦
٣٧٤٨٧.١
٩٨

٠٧٤

٢٠٢.٩١
٩

٠٧٩

١.٤١
٧

١.٨٤٣
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زاهىٍت
ظامُٗت
صعاؾاث ٖلُا

٣١
٠٢
٠

ًخطر مً الجضو ) ٠٤( ٫أن ُ٢م مؿخىي الضاللت لجمُ٘ أبٗاص اؾدباهت الٗى٠
ألاؾغي يض ألاَٟا ٫باإلياٞت إلى الضعظت ال٩لُت لالؾدباهت بلٛذ (،١.٠٤٥ ،١.٨٣٤
ٖ )١.٨٤٣ ،١.٦٢٧ ، ١.٩٨٦لى الترجِب ،وظمُ٘ هظه الُ٣م أ٦بر مً مؿخىي الضاللت
ً
( ) ١.١٥مما ٌٗني ٖضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا بحن مخىؾُاث صعظاث أٞغاص الُٗىت
ٖلى اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫وأبٗاصها حٗؼي إلاخٛحر مؿخىي حٗلُم ألام ،إط أن
ظمُ٘ ألامهاث ًماعؾً الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫بىٟـ اإلاؿخىي والضعظت بٌٛ
الىٓغ ًٖ اإلاؿخىي الخٗلُمي الظي ونلذ إلُه ألام .و٢ض اج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت
اإلاُىٕ ( ،)٢١١٨وصعاؾت الؿىٍُي ( ) ٢١٠٢اللخان جىنلخا إلى ٖضم وظىص ٞغو ١طاث
صاللت إخهائُت بحن مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي حٗؼي إلاخٛحر مؿخىي حٗلُم ألام ،بِىما
ازخلٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت ٖانلت ( ) ٢١١٤والتي جىنلذ إلى وظىص ٞغو ١في
ً
مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي جبٗا إلاؿخىي حٗلُم ألام لهالر اإلاؿخىي اإلاىس .ٌٟوَٗؼو
الباخض ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صاللت إخهائُت في مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا٫
ً
جبٗا إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً إلى اٖخ٣اص آلاباء وألامهاث – ٖلى ازخالٝ
مؿخىٍاتهم الخٗلُمُت – بًغوعة مماعؾت ٢ضع بؿُِ مً الٗى ٠يض ألاَٟا ٫باٖخباع
طل ٪إ خضي وؾائل التربُت والخأصًب والخيكئت الاظخماُٖت الؿىٍت لألبىاء.
حذوٌ ( ) 1٥هخائج الاخخباس الخائي لعييخين معخللخين لحعاب الفشوق في معخىي العىف ألاظشي
ً
طذ ألاػفاٌ جبعا إلاخؼير هىع اإلاعىً
معخىي
كيمت
ع
م
أبعاد الاظدباهت هىع اإلاعىً العذد
الذاللت
(ث)
١.١٩٣
٠.٦٩٩
٤.٣١٥
٢٠.٦٠٨
٦٦
مل٪
الٗى٠
الجؿضي
٣.٣٠١
٢١.٠٥٢
٠٠٤
إًجاع
١.٠٨٨
٠.٣٢٩
٤.٦٠٥
٢٥.٥٨٨
٦٦
مل٪
الٗى ٠اللٟٓي
٤.٢٩٥
٢٤.٢٣٩
٠٠٤
إًجاع
١.١٥٨
٠.٩٢٥
٣.٢٨٨
٢٣.٨٨٢
٦٦
مل٪
الٗى ٠الىٟس ي
٣.٧٨٠
٢٢.٣١٤
٠٠٤
إًجاع
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الضعظت ال٩لُت
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مل٪
إًجاع
مل٪
إًجاع

٦٦
٠٠٤
٦٦
٠٠٤

٢٢.٠٤٧
٢٢.١٢٢
٩٢.٩٤٠
٨٨.٧٠٧

٤.١٤٥
٦.١٣٤
٠٣.٠٥٧
٠٢.٦٦٠

١.٠١٤

١.٩٠٨

٠.٤٣٢

١.٠٥٦

ً
حكحر هخائج الجضو )٠٥( ٫إلى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا بحن صعظاث أٞغاص الُٗىت
ٖلى ظمُ٘ أبٗاص اؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫ألاعبٗت باإلياٞت إلى الضعظت ال٩لُت
ً
ً
لالؾدباهت جبٗا إلاخٛحر هىٕ اإلاؿ ،ً٨هٓغا ألن ُ٢مت مؿخىي الضاللت لهظا ألابٗاص بلٛذ
(ٖ ) ١.٠٥٦ ،١.٩٠٨ ،١.١٥٨ ،١.٠٨٨ ،١.١٩٣لى الترجِب ،وظمُ٘ هظه الُ٣م أ٦بر مً
مؿخىي الضاللت ( ،) ١.١٥وهظا ٌٗني أن الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟاً ٫ماعؽ بضعظت
مدؿاوٍت مً ٢بل الىالضًً وأٞغاص ألاؾغة ب ٌٛالىٓغ ًٖ هىٕ اإلاؿ ً٨الظي ًُ٣ىىهه
ؾىاء ٧اهىا ًمخل٩ىهه أو ٌِٗكىن ُٞه باإلًجاع ،و٢ض اج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ صعاؾت
ال٣غاعٖت والضعاوقت ( ،) ٢١٢١في خحن ازخلٟذ م٘ صعاؾت الكهغي (.)٢١١٦

حذوٌ ( ) 1٦هخائج اخخباس جحليل الخباًً ألاحادي لحعاب الفشوق في معخىي العىف ألاظشي طذ
ً
ألاػفاٌ جبعا إلاخؼير ػبيعت العالكت بين الىالذًً
دسحت مخىظ كيمت معخىي
ػبيعت العالكت بين العذد مصذس الخباًً مجمىع
أبعاد
الذاللت
() F
غ
اإلاشبعاث الحشٍ
الىالذًً
الاظدباهت
اإلاشبعا
ة
ث
ً
٩.٢٥٠
٢
٠٨.٥١٢
بحن
٠٥٦
ٌِٗكان مٗا
الٗى٠
اإلاجمىٖاث
الجؿضي
١.٥٣٦ ١.٦٢ ٠١.٠٢ ٠٧٧ ٠٧٩٠.٩٤
صازل
٠٢
مىٟهالن
٨
٤
٨
اإلاجمىٖاث
٠٧٩ ٢٢٩٤.٠٢
ال٨لي
٠٢
مخىفى أخضهما أو
٨
٦الهما
ً
٦٣.٠١
٢
٠٢٦.٢٠٠
بحن
٠٥٦
ٌِٗكان مٗا
الٗى٠
٦
اإلاجمىٖاث
اللٟٓي
*(١.١٤١ ٣.٣٤ ٠٢.٩٥ ٠٧٧ ٢٢٩٣.١٣
صازل
٠٢
مىٟهالن
)
٦
٥
٥
اإلاجمىٖاث
٠٧٩ ٢٤٠٩.٢٤
ال٨لي
٠٢
مخىفى أخضهما أو
٦
٦الهما
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الٗى٠
الىٟس ي

ؤلاهما٫

الضعظت
ال٩لُت
لالؾدباهت
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ً
٤١.٠٠
٢
٨١.٢٣٤
بحن
٠٥٦
ٌِٗكان مٗا
٧
اإلاجمىٖاث
٨.٧٢٥ ٠٧٧ ٠٥٤٤.٣٢
صازل
٠٢
مىٟهالن
٥
اإلاجمىٖاث
٠٧٩ ٠٦٢٤.٥٥
ال٨لي
٠٢
مخىفى أخضهما أو
٩
٦الهما
ً
٤٩.٨٧
٢
٩٩.٧٤٧
بحن
٠٥٦
ٌِٗكان مٗا
٤
اإلاجمىٖاث
٠٨.٥٣ ٠٧٧ ٣٢٨٠.٢٢
صازل
٠٢
مىٟهالن
٨
٦
اإلاجمىٖاث
٠٧٩ ٣٣٨١.٩٧
ال٨لي
٠٢
مخىفى أخضهما أو
٣
٦الهما
ً
٥٦٥.٤
٢
٠٠٣١.٨٤
بحن
٠٥٦
ٌِٗكان مٗا
٢
٤
اإلاجمىٖاث
٠١٨.٧ ٠٧٧ ٠٩٢٥٣.٣
صازل
٠٢
مىٟهالن
٨
٥
اإلاجمىٖاث
٠٧٩ ٢١٣٨٤.٢
ال٨لي
٠٢
مخىفى أخضهما أو
١
٦الهما
ً
(*) دالت إحصائيا عىذ معخىي داللت (.)٠.٠٥

٣.٠٥
٩

٠.٨٤
٨

٣.٥٧
٠

*(١.١٤٨
)

١.٠٦٤

*(١.١٣٣
)

ً
ًخطر مً الجضوٖ ) ٠٦( ٫ضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا ٖىض مؿخىي صاللت
( ) ١.١٥حٗؼي إلى مخٛحر َبُٗت الٗال٢ت بحن الىالضًً ٖلى بٗضي الٗى ٠الجؿضي
وؤلاهما ،٫خُض أن ُ٢مت مؿخىي الضاللت ٖلى هظًً البٗضًً بلٛذ ()١.٠٦٤ ،١.٥٣٦
ٖلى الخىالي وهاجحن الُ٣مخحن أ٦بر مً مؿخىي الضاللت ( ،) ١.١٥بِىما جىظض ٞغو ١صالت
ً
إخهائُا في مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫حٗؼي إلاخٛحر َبُٗت الٗال٢ت بحن
الىالضًً ٖلى بٗضي الٗى ٠اللٟٓي ،والىٟس ي ،باإلياٞت إلى الضعظت ال٩لُت الؾدباهت
الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ،٫خُض بل ٜمؿخىي الضاللت لهظه ألابٗاص (، ١.١٤٨ ،١.١٤١
ٖ ) ١.١٣٣لى الخىالي .وللخٗغٖ ٝلى اججاه الٟغو ١جم اؾخسضام ازخباع جى٧ي للم٣اعهاث
البٗضًت ،والجضوً )٠٨( ٫ىضر هخائج الازخباع.
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ً
حذوٌ ( ) 1٧هخائج اخخباس جىوي إلاعخىي العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ جبعا إلاخؼير ػبيعت العالكت بين
الىالذًً
مخىفى أحذَما
ػبيعت العالكت بين اإلاخىظؽ ٌعبشان مىفصلين عً
البعذ
ً
أو هالَما
بعظهما
معا
الىالذًً
ً
)*( ٢.٦٢٨١.٧٠٢٠
٢٤.٤١٦
ٌِٗكان مٗا
الٗى٠
اللٟٓي
٠.٥٩١٠
١.٧٠٢٢٥
مىٟهلحن ًٖ
بًٗهما
٠
٠.٥٩١٢.٦٢٨٢٩.٦
مخىفى أخضهما أو
(*)
٦الهما
ً
)*( ٢.٤٥١١.٠٦٧٠
٢٢.٦٥٢
ٌِٗكان مٗا
الٗى٠
الىٟس ي
)*( ٢.٤٦٧٠
١.٠٦٧٢٢.٨٧٥
مىٟهلحن ًٖ
بًٗهما
٠
)*( ٢.٤٦٧٢.٤٥١٢٦.٨
مخىفى أخضهما أو
(*)
٦الهما
ً
)*( ٢.٦٠٦١.١١٥٠
٨٩.٤٧٨
ٌِٗكان مٗا
الضعظت ال٩لُت
)*( ٢.٣١٧٠
١.١١٥٨٩.٥
مىٟهلحن ًٖ
لالؾدباهت
بًٗهما
٠
)*( ٢.٣١٧٢.٦٠٦٠١٥
مخىفى أخضهما أو
(*)
٦الهما
ً
(*) دالت إحصائيا عىذ معخىي داللت (.)٠.٠٥

ً
ًخطر مً الجضو ) ٠٧( ٫وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا في بٗضي الٗى ٠اللٟٓي،
والٗى ٠الىٟس ي ،باإلياٞت إلى الضعظت ال٩لُت لالؾدباهتٟٞ ،ي بٗض الٗى ٠اللٟٓي ٧اهذ
الٟغو ١لهالر ألاَٟا ٫اإلاخىفى أخض والضحهم أو ٧ليهما م٣اعهت باألَٟا ٫الظًً ٌِٗل
ً
والضحهم مٗا ،خُض بل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي لهما (ٖ ) ٢٤.٤١٦ ،٢٩.٦لى الخىالي .وفي بٗض
ً
الٗى ٠الىٟس ي ٧اهذ الٟغو ١لهالر ألاَٟا ٫اإلاخىفى أخض والضحهم أو ٧ليهما م٣اعهت ب٨ال
ً
مً ألاَٟا ٫الظًً ٌِٗل والضحهم مٗا ،وألاَٟا ٫اإلاىٟهلحن والضحهم ًٖ بًٗهما ،خُض
بلٛذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت لهم (ٖ ) ٢٢.٨٧٥ ،٢٢.٦٥٢ ،٢٦.٨لى الخىالي .أما ُٞما ًخٗل٤
ً
بالضعظت ال٩لُت الؾدباهت الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا٣ٞ ٫ض ٧اهذ الٟغو ١أًًا لهالر
ً
ألاَٟا ٫اإلاخىفى أخض والضحهم أو ٧ليهما باإلا٣اعهت م٘ ٦ال مً ألاَٟا ٫الظًً ٌِٗل والضحهم
ً
مٗا ،وألاَٟا ٫اإلاىٟهلحن والضحهم ًٖ بًٗهما ،خُض بلٛذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت لهم
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(ٖ ) ٨٩.٥ ، ٨٩.٤٧٨ ،٠١٥لى الخىالي .وَٗؼو الباخض هظه الىدُجت إلى أن ألاَٟا ٫اإلاخىفى
ً
أخض والضحهم أو ٧ليهما ال ً٣ىم ٖلى عٖاًتهم الىالضًً مٗا وإهما ًخىلى طل ٪بٌٗ ألا٢اعب
أو أخض الىالضًً م٘ قغٍ٨ه الجضًض (ػوظت ألاب ،أو ػوط ألام) مما ًجٗل الُٟل أ٦ثر
ٖغيت للؿب والكخم واللًٗ والتهضًض بالًغب والٗ٣اب والُغص مً اإلاجز ٫أو الخبـ
والخغمان مً اللٗب م٘ ألانض٢اء أو مكاهضة البرامج الخلٟؼٍىهُت والخمُحز والخٟغ٢ت في
اإلاٗاملت وٚحر طل ٪مً أق٩ا ٫الٗى ٠اللٟٓي والىٟس ي م٣اعهت باآلزغًٍ ممً والضحهم
ً
ٌِٗكان مٗا أو مىٟه لحن ًٖ بًٗهما ول٨نهما ال ػالا ٖلى ُ٢ض الخُاة وَِٗل الُٟل م٘
أخضهما.
 .1٣الاظخيخاحاث :مً زال ٫ما جم ٖغيه ومىا٢كخه مً هخائج ًم ً٨اؾخيخاط ما ًلي:
 أن أَٟا ٫الُمً ًخٗغيىن لجمُ٘ أق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي (الجؿضي ،واللٟٓي،
ً
والىٟس ي ،وؤلاهما )٫ول ً٨بضعظاث مخٟاوجت ،خُض ٧ان الك٩ل ألا٦ثر قُىٖا
مً أق٩ا ٫الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا ٫هى الٗى ٠اللٟٓي ،والظي
ً
اخخل اإلاغجبت ألاولىً ،لُه الٗى ٠الىٟس ي ،زم ؤلاهما ،٫وأزحرا الٗى ٠الجؿضي.
 أن مً أهم أؾباب الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫الاٖخ٣اص الاظخماعي الخاَئ أن
الٗىٌٗ ٠خبر مً أؾالُب التربُت والخأصًب ،وحٗغى الىالضًً للٗى ٠في
َٟىلتهما ،والٗهبُت الؼائضة لضي أٞغاص ألاؾغة ،وػٍاصة ٖضص أٞغاص ألاؾغة،
وال٣ٟغ والبُالت والٟغا ٙوجضوي اإلاؿخىي الا٢خهاصي لألؾغة ،واإلاكا٧ل اإلاخ٨غعة
واإلاكاظغاث بحن الىالضًً.
 أن مً أهم آلازاع اإلاترجبت ٖلى الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫الكٗىع بال٣ل٤
والخىجغ والا٦خئاب ،والٗؼلت والاوسخاب الاظخماعي ،والكٗىع بالعجؼ وؤلاخباٍ،
ويٗ ٠الاهدباه والتر٦حز ،وايُغاباث الىىم ويٗ ٠الش٣ت بالىٟـ وآلازغًٍ.
ً
ٖ ضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا في مؿخىي الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض ألاَٟا٫
حٗؼي إلاخٛحر الجيـ باؾخصىاء الٗى ٠الجؿضي و٧اهذ الٟغو ١لهالر الظ٧ىع ،
ً
وٖضم وظىص ٞغو ١صالت إخهائُا حٗؼي إلاخٛحر الٗمغ باؾخصىاء بٗض ؤلاهما ٫خُض
ً
٧اهذ الٟغو ١لهالر ألاَٟا ٫ألانٛغ ؾىا٦ ،ظلٖ ٪ضم وظىص ٞغو ١حٗؼي
إلاخٛحراث ٖضص أٞغاص ألاؾغة ،واإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً ،وهىٕ اإلاؿ،ً٨
وَبُٗت الٗال٢ت بحن الىالضًً في مؿخىي الٗى ٠الجؿضي ،وؤلاهما ،٫ووظىص
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ً
ٞغو ١صالت إخهائُا في مؿخىي الٗى ٠اللٟٓي ،والىٟس ي ،والضعظت ال٩لُت
لالؾدباهت لهالر ألاَٟا ٫اإلاخىفى أخض والضحهم أو ٧ليهما.
ً
 .1٤الخىصياث واإلالترحاث :اؾدىاصا إلى الىخائج التي جم الخىنل إليها ،ولإلظابت ًٖ
ً
الؿؤا ٫الخامـ مً أؾئلت الضعاؾت ،وجد٣ُ٣ا للهض ٝالخامـ مً أهضا ٝالضعاؾت،
ًم ً٨إبضاء الخىنُاث واإلا٣ترخاث الخالُت:
٣ٖ ض صوعاث جضعٍبُت للىالضًً وأولُاء ألامىع لخىُٖته م باإلاساَغ وآلازاع الؿلبُت
الىاججت ًٖ الٗى ٠بأق٩اله اإلاسخلٟت ٖلى ألاَٟا ٫واإلاجخم٘ ،وجضعٍبهم ٖلى
أؾالُب الخٗامل ؤلاًجابُت والؿلُمت م٘ ألاَٟا ٫زالٖ ٫ملُت الخيكئت
الاظخماُٖت ،وجىُٖتهم بًغوعة جىٞحر ألاظىاء ألاؾغٍت اإلاالئمت ،وج٣ضًم الٗضًض
مً اإلا٣ترخاث والبضائل اإلاىاؾبت لخيكئت ألاَٟا ٫ل٩ي ًُب٣ها الىالضان وأولُاء
ً
ألامىع بضال ًٖ اللجىء إلى مماعؾت الٗى ٠بأق٩اله اإلاسخلٟت.
 جىُٖت آلاباء وألامهاث وأولُاء ألامىع وال٣ائمحن ٖلى جغبُت وعٖاًت ألاَٟا ٫بك٩ل
ٖام بأهمُت الٗمل ٖلى إقبإ خاظاث ألاَٟا ٫اإلاسخلٟت (الجؿمُت والىٟؿُت
والاظخماُٖت والٗ٣لُت) ،ومساَغ ٖضم إقبإ هظه الخاظاث ٖلى شخهُاث
ألاَٟا ٫وجىا٣ٞهم وصختهم الىٟؿُت.
 الخأُ٦ض ٖلى أهمُت إوكاء وجُٟٗل مغا٦ؼ ؤلاعقاص ألاؾغي وُٖاصاث الٗالط
الىٟس ي في مسخل ٠اإلادآٞاث ،وجىٞحر ال٩ىاصع اإلاهىُت اإلاؤهلت وال٣اصعة ٖلى
الخٗامل م٘ خاالث الٗى ٠ألاؾغي بما ٌٗمل ٖلى الخس ٠ُٟمً آزاعه الؿلبُت
ٖلى ألاَٟا ٫وجؼوٍض ألاَٟاّ ٫
اإلاٗى ِٟحن باإلاهاعاث التي جؼٍض مً ٢ىة جدملهم
إلاىا ٠٢الًٛب وؤلاخباٍ في خُاتهم اإلاؿخ٣بلُت.
 جىُٖت اإلاجخم٘ اإلادلي بٓاهغة الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫وأؾبابها وآزاعها
الؿلبُت ومساَغها آلاهُت واإلاؿخ٣بلُت ٖلى الُٟل واإلاجخم٘ ،وطل ٪مً زال٫
ٖ٣ض الىضواث واإلادايغاث وإنضاع ال٨خِباث واليكغاث واإلاُىٍاث والخىُٖت في
مسخل ٠الىؾائل ؤلاٖالمُت اإلا٣غوءة واإلاؿمىٖت واإلاغئُت.
 صٖىة وحصجُ٘ اإلاؤؾؿاث الاظخماُٖت الخحرًت اإلاسخلٟت ؾىاء الخ٩ىمُت منها أو
الخانت ،واإلاىٓما ث ؤلاوؿاهُت والخ٣ىُ٢ت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٖلى إوكاء
اإلاغا٦ؼ وصوع الغٖاًت الخانت باألَٟاّ ٫
اإلاٗى ِٟحن ،جخىلى عنض وجىزُ ٤ومخابٗت
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خاالث ألاَٟا ٫الظًً ًخٗغيىن للٗى ٠ألاؾغي والٗمل ٖلى خماًتهم
ً
ً
وإعقاصهم وجىظيههم ،ومؿاٖضتهم ماصًا ومٗىىٍا ،بما ًًمً نىن خ٣ى٢هم،
وإقبإ خاظاتهم اإلاسخلٟت ،وٍٟ٨ل لهم الخُاة آلامىت وال٨غٍمت.
 صٖىة الجهاث الخ٩ىمُت إلى الٗمل ٖلى ؾً ال٣ىاهحن والدكغَٗاث الالػمت التي
جدمي ألاَٟا ٫مً الخٗغى لألطي أو الٗى ٠ألاؾغي ،والٗمل ٖلى جُبُ ٤هظه
ال٣ىاهحن والدكغَٗاث ٖلى أعى الىا ٘٢بد ٤أٞغاص ألاؾغة الظًً ًماعؾىن
ؤلاؾاءة والٗى ٠يض ألاَٟا.٫
 إظغاء أبدار وصعاؾاث ممازلت جدىاو ٫الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫في مغاخل
ٖمغٍت أنٛغ ،ونٟى ٝصعاؾُت أصوى ،وم٣اعهت هخائجها م٘ هخائج الضعاؾت
الخالُت.
 إظغاء اإلاؼٍض مً ألابدار والضعاؾاث في مجا ٫الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا٫
وٖال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث الىٟؿُت والاظخماُٖت والتربىٍت ٦أؾالُب الخيكئت
الاظخماُٖت والخدهُل الضعاس ي.
 .1٥كائمت اإلاشاحع:
 -٠أبىْبي ،ؾ٩اي هُىػ ٖغبُت ،إهٟىٚغا .. ٪ُٞأسكام وحلائم صادمت عً العىف طذ
ألاػفاٌ ٣١ ،ؾبخمبر  ٠٧ :٥٥ ،٢١٠٧بخىُ٢ذ أبىْبي.
 - ٢اجفاكيت حلىق الؼفل الذوليت (.)٠٩٨٩
 -٣بغ٧اث ،مُإ ( :)٢١١٤العىف طذ ألاػفاٌ في ظىسٍا – د ساظت مسحيت لىاكع
أػفاٌ اإلاذا سط في اللؼش العشبي العىسي ،وػاعة التربُت ،ؾىعٍا.
 -٤بني هاويٖ ،بىص مدمض ( :)٢١١٦أشياٌ العىف لذي أظش ػلبت اإلاشحلت الثاهىٍت في
محافظت إ سبذ ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت الحرمىٖ ،٥مان ،ألاعصن.
 -٥ظمُل ،أؾماء ( :)٢١١٧العىف الاحخماعي ،٠ٍ ،بٛضاص :صاع الكؤون الش٣اُٞت
الٗامت.
 -٦الخىُُي ،صوخي؛ والٗىعان ،خؿً؛ والدجغي ،خمُض ( :)٢١٠٢أزغ الٗى ٠ألاؾغي
الىاٖ ٘٢لى ألاَٟا ٫وٖال٢خه بؿلى٦هم اإلاىدغ ٝمً وظهت هٓغ الُلبت الٗماهُحن
الضاعؾ حن في ظامٗت مؤجت ،اإلاجلت ألاسدهيت للعلىم الاحخماعيت.٢٢٨ – ٢١٢ ،)٢( ٥ ،
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 -٧الغوَـُٞ ،هل بً ٖبضهللا ( :) ٢١٢١الٗى ٠يض ألاَٟا ٫في اإلاجخم٘ الؿٗىصي،
صعاؾت اظخماُٖت مً وا ٘٢إخهاءاث الجمُٗت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مجلت علىم
ؤلاوعان واإلاجخمع.٠٢٣ – ٧٩ ،)٤( ٩ ،
 -٨سخىىن ،ؾهام ( :)٢١٠٢العىف ألاظشي وعالكخه بظهىس العلىن العذواوي عىذ
الؼفل في مشحلت الؼفىلت اإلاخأخشة ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،مٗهض الٗلىم
ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ،ظامٗت البىٍغة ،الجؼائغ.
 -٩الؿىٍُيٖ ،بضالىانغ ( :) ٢١٠٢الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه هدى ألابىاء وٖال٢خه بالكٗىع
باألمً لضي ُٖىت مً َلبت اله ٠الخاؾ٘ في مضًىت الخلُل ،مجلت حامعت ألاصَش بؼضة،
ظلعلت العلىم ؤلاوعاهيت.٣٠١ – ٢٨٢ ،)٠( ٠٤ ،
 -٠١الكمحريٖ ،بضالغُ٢ب ( :)٢١٠٩حاحاث الؼفىلت ومشىالتهاٖ ،٠ٍ ،مان :صاع وائل
لليكغ والخىػَ٘.
 -٠٠الكهغي ،أخمض ( :)٢١١٦الخصائص الىفعيت والاحخماعيت والعظىٍت لألػفاٌ
اإلاخعشطين لإلًزاء ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت،
الؿٗىصًت.
 -٠٢الُاهغي ،أخمض ( :)٢١٢٠ظاَشة العىف في الىظؽ اإلاذ سس ي – د ساظت في هظشٍاتها
اإلاعشفيت ،٠ٍ ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت والؿُاؾُت
والا٢خهاصًت ،بغلحن – أإلااهُا.
 -٠٣الُغاوهتٞ ،اَمت ( :)٠٩٩٩أشياٌ إظاءة اإلاعاملت الىالذًت للؼفل وعالكتها

بالخىجش الىفس ي لذًه وببعع الخصائص الذًمىػشافيت ألظشجه :الخعليم والذخل،
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت مؤجت ،ال٨غ ،٥ألاعصن.
ٖ -٠٤انلت ،نالر ٢اؾم ( :)٢١١٤أشياٌ ؤلاظاءة الىالذًت للؼفل وعالكتها بمعخىي
حعليم الىالذًً ودخل ألاظشة والعلىن العذواوي لذي ألابىاء ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة ،الجامٗت ألاعصهُتٖ ،مان ،ألاعصن.
ٖ -٠٥بضال٣اصع ،زلُٟت؛ وُُٖت٢ ،ص ي ( :) ٢١٠٧الٗى ٠يض ألاَٟا ٫أؾبابه وآزاعه،
صعاؾت ؾىؾُى  -أهثروبىلىظُت في بئر الٗاجغ جبؿت ،مجلت العلىم ؤلاوعاهيت والاحخماعيت،
( ،)٢٨ماعؽ.٢٩٨ – ٢٨٧ ،
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ٖ -٠٦بىص ،يحى ( :) ٢١٠٤ألامً الىٟس ي وٖال٢خه بالٗى ٠ألاؾغي لضي ُٖىت مً جالمُظ
مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي في مضاعؽ مضًىت صمك ٤وعٍٟها ،مجلت اجحاد الجامعاث
العشبيت للتربيت وعلم الىفغ.٦٩ – ٤٤ ،)٠( ٠٢ ،
 -٠٧الٗغب ،أؾماء عبحي ( :) ٢١٠٠الٗى ٠يض الُٟل مً وظهت هٓغ أولُاء ألامىع في
اإلاجخم٘ الغٍٟي – ألاق٩ا ٫وآلازاع ،مجلت أبحار اليرمىن "ظلعلت العلىم ؤلاوعاهيت
والاحخماعيت".٠٧٧٨ – ٠٧٦٣ ،)٢( ٢٧ ،
 -٠٨الُٗاع ،ؾهحر ٖاص :)٢١١١( ٫اإلاذخل الاحخماعي لذ ساظت ألاصماث بين الخصىساث
الىظشٍت والخؼبيلاث العمليت ،مُبٗت ظامٗت ٖحن قمـ.
ِٖ -٠٩ؿاوي ،وؿُمت ( :)٢١٠٠العىف اللفظي ألاظشي مً اإلاىظىس العىظيىلىجي –

د ساظت حالت للخلفيت ألاظشٍت والضوحيت لبعع اليعاء اإلاعىفاث في مشهض اليعاء في
الشذة ،أَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة٢ ،ؿم ٖلم الاظخمإ٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاظخماُٖت ،ظامٗت الجؼائغ .٢
ٚ -٢١ضهؼ ،أهخىوي ( :)٢١١٥علم الاحخماع ،جغظمتٞ :اًؼ الهباٖ ،ٙمان :مؤؾؿت
جغظمان.
ٚ -٢٠ؼوان ،أوـ ٖباؽ ( :)٢١٠٥الٗى ٠ألاؾغي يض ألاَٟا ٫واوٗ٩اؾه ٖلى
الصخهُت – صعاؾت اظخماُٖت مُضاهُت في مضًىت الخلت ،مجلت حامعت بابل ،العلىم
ؤلاوعاهيت.٢٠٧٥ – ٢٠٥٥ ،)٤( ٢٣ ،
 -٢٢الٟغاًتٖ ،مغ ( :)٢١١٦العىف ألاظشي اإلاىحه هحى ألابىاء وعالكخه بالشعىس باألمً
لذي الؼلبت اإلاشاَلين في محافظت الىشن ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت مؤجت،
ال٨غ ،٥ألاعصن.
 -٢٣ال٣دُاوي ،مدمض بً متر :) ٢١٠٨( ٥الٗى ٠ألاؾغي ٦ما ًضع٦ه َالب اإلاغخلت
اإلاخىؾُت بمضًىت الغٍاى وٖال٢خه بالخىا ٤ٞالضعاس ي في يىء بٌٗ اإلاخٛحراث ،مجلت
الشماٌ للعلىم ؤلاوعاهيت ،ظامٗت الخضوص الكمالُت.٢٠٢ – ٠٦٩ ،)٢( ٣ ،
 -٢٤ال٣غاعٖت ،ؾهم؛ والضعاوقتٖ ،بضهللا ؾالم ( :) ٢١٢١الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه يض
ألاَٟا ٫في مدآٞت الُُٟلت مً وظهت هٓغ الٟئت الٗمغٍت ( )٠٦ – ٠٤ؾىت ،مجلت
حامعت الحعين بً ػالٌ للبحىر.٣٧٥ – ٣٣٤ ،)٢( ٦ ،
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٧ -٢٥اجبي ،مدمض ٖؼث ٖغبي ( :)٢١٠٢الٗى ٠ألاؾغي اإلاىظه هدى ألابىاء وٖال٢خه
بالىخضة الىٟؿُت – صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً َلبت اله ٠ألاو ٫الشاهىي بمدآٞت
عٍ ٠صمك ،٤مجلت حامعت دمشم.٠١٦ – ٦٧ ،)٠( ٢٨ ،
 -٢٦ال٨ؿابٖ ،لي ٖبضال٨غٍم مدمض؛ وٖكا ،اهخهاع ( :)٢١٠٥وا ٘٢الٗى ٠ألاؾغي يض
ألاَٟا ٫في اإلاجخم٘ ألاعصوي مً وظهت هٓغ ألاَٟا ٫أهٟؿهم ،مجلت الؼفىلت العشبيت،
الجمُٗت ال٩ىٍدُت لخ٣ضم الُٟىلت الٗغبُت.٦٢ – ٣٣ ،)٦٤( ،
 -٢٧اإلاجلـ ال٣ىمي للُٟىلت وألامىمت وٍىهِؿُ :)٢١٠٥( ٠العىف طذ ألاػفاٌ في
مصش – اظخؼالع همي ود ساظت هيفيت في محافظاث اللاَشة وؤلاظىىذ سٍت وأظيىغ،
ال٣اهغة :اإلاجلـ ال٣ىمي للُٟىلت وألامىمت وٍىهِؿُ ٠مهغ.
 -٢٨اإلاُىٕ ،مدمض ٖبضهللا ( :) ٢١١٨الٗال٢ت بحن الٗى ٠ألاؾغي ججاه ألابىاء والؿلى٥
الٗضواوي لضحهم – صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً َالب اإلاغخلت الشاهىٍت في مضًىت
الغٍاى ،مجلت العلىم الاحخماعيت ،ال٩ىٍذ.٠١٠ – ٤٩ ،)٠( ٣٦ ،
 -٢٩اإلاُحريٖ ،بضاإلادؿً بً ٖماع ( :)٢١١٦العىف ألاظشي وعالكخه باهحشاف ألاحذار
لذي هضالء داس اإلاالحظت الاحخماعيت بمذًىت الشٍاض ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،
٢ؿم الٗلىم الاظخماُٖت٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت،
الؿٗىصًت.
 - ٣١مٗخى ،١ظما :)٢١٠٠( ٫مذخل إلى ظىظيىلىحيا العىف ،الجؼائغ :صاع مغجبِ.
 -٣٠هانغ ،مدمض خؿحن أخمض ( :)٢١٠٧العىف اإلاذ سس ي وعالكخه باإلاها ساث

الاحخماعيت لذي ػلبت اإلاشحلت الثاه ىٍت في اإلاذا سط الحىىميت في مذًىتي سام هللا
والبيرة ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ،ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت،
ٞلؿُحن.
 -٣٢هال ،٫هاجي مدمض ( :)٢١٠٨ضخاًا ظغائم الٗى ٠ألاؾغي ،مجلت الفىش الششػي،
(.٩٧ – ٦٣ ،)٠١٥
33- Anwar, Y. et al. (2020): Assessing gender differences in
emotional, physical, and sexual violence against adolescents
living in the districts of Pikine and Kolda, Senegal, Child
Abuse & Neglect, (102), 1 – 9.
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ملحم ( ) 1اظدباهت العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ بصىستها النهائيت
عضٍضي الخلميز ................................. :عضٍضحي الخلميزة.................................... :

ُٞما ًلي مجمىٖت مً ال٣ٟغاث هأمل مى٢ ٪غاءتها بك٩ل ص ٤ُ٢وؤلاظابت ٖنها بهض١
ً
ومىيىُٖت بدؿب ما ًىُبٖ ٤لُ ،٪وطل ٪بىي٘ ٖالمت ( )/أمام الازخُاع الظي جغاه مىاؾبا
مً وظهت هٓغً ،٥غجى مى ٪الخ٨غم باإلظابت ٖلى ظمُ٘ ال٣ٟغاث وٖضم جغ ٥أي ٣ٞغة صون
إظابت ،م٘ مالخٓت أهه ال جىظض إظابت صخُدت وأزغي زاَئت ،وإهما ؤلاظابت الصخُدت هي
ً
التي حٗبر بالٟٗل ٖما حكٗغ به مً وظهت هٓغ ٥الصخهُتٖ ،لما بأن البُاهاث التي ؾخضلي بها
ؾى ٝجدٓى بالؿغٍت اإلاُل٣ت ولً حؿخسضم إال ألٚغاى البدض الٗلمي  ،ِ٣ٞوال صاعي لظ٦غ
الاؾم.
ً
ً
ً
قا٦غا وم٣ضعا حٗاوه ٪مٗىا ؾلٟا ومؿاهمخ ٪في إهجاػ هظه الضعاؾت زضمت للبدض الٗلمي،،،
الباخض
 اللعم ألاوٌ :بياهاث عامت:
 الاظم( ........................................... :اخخياسي) ● اإلاحافظت....................... :
● الصف الذساس ي........................ :

● الجيغ □ :رهش □ أهثى
●العمش....................... :
● عذد أفشاد ألاظشة ٤ – 1 □ :أفشاد □  ٨ – ٥أفشاد □  ٩أفشاد فأهثر
● الترجبب اإلايالدي □ :ألاوٌ □ ألاوظؽ □ ألاخير ● مهىت ألاب ● ........:مهىت
ألام...... :
● معخىي دخل ألاظشة □ :مىخفع □ مخىظؽ □ مشجفع
● ميان العىً □ :كشٍت □ مذًىت ● هىع اإلاعىً □ :ملً □ إًجاس
● اإلاعخىي الخعليمي لألب □ :أمي □ ًلشأ وٍىخب □ ابخذائيت (أظاظيت)
□ زاهىٍت □ حامعي □ دساظاث عليا
□ ابخذائيت (أظاظيت)
● اإلاعخىي الخعليمي لألم □ :أميت □ جلشأ وجىخب
□ زاهىٍت □ حامعيت □ دساظاث عليا
ً
● العالكت بين الىالذًًٌ □ :عبشان معا □ مىفصالن □ أحذَما مخىفى أو
هالَما
● مصذس العىف (اإلاعخذي) □ :ألاب □ ألام □ صوحت ألاب □ صوج ألام □ ألاخ □ ألاخذ
□ شخص آخش (حذد).....:

78

العىف ألاظشي طذ ألاػفاٌ في اليمً وعالكخه ببعع اإلاخؼيراث

 اللعم الثاوي :اظدباهت العىف ألاظشي:
أ  -أشياٌ العىف ألاظشي:
م

ال ٣ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاث

٠
٢
٣

أحٗغى للًغب بالٗها مً ٢بل والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي ٖىضما أزُئ.
ًدغمني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً الُٗام ٣ٗ٦اب لي.
أحٗغى لل٣غم مً أطوي ٖىضما أع ٌٞأوامغ والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي.
أحٗغى للؿب والكخم مً ٢بل والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بؿبب أو بضون
ؾبب.
أحٗغى للُغص مً اإلاجز ٫مً ٢بل والضاي وأٞغاص أؾغحي.
ال حهخم والضاي وأٞغاص أؾغحي بمٓهغي الصخص ي.
ًمؿ٨ني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي مً ع٢بتي ختى أ٧اص ازخىٖ ٤ىضما
أٗٞل زُأ.
ٌٗا٢بني والضاي وأٞغاص أؾغحي بدغماوي مً اللٗب م٘ أنض٢ائي.
ٌٗاًغوي والضاي وأٞغاص أؾغحي بأٞغاص آزغًٍ أًٞل مني.
أحٗغى للٌٗ بكغاؾت مً ٢بل والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي.
ال حهخم والضاي وأٞغاص أؾغحي بىٓاٞتي الصخهُت وخماًتي مً ؤلانابت
باألمغاى.
ًدبؿني والضاي وأٞغاص أؾغحي في ٚغٞتي ألجٟه ألاؾباب.
ًلٗني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بك٩ل مؿخمغ.
ًُ٣ض والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي ًضاي أو ٢ضماي ٖىضما أزُئ ٣ٗ٦اب لي.
أٖا٢ب ٖلى ما أعج٨به مً أزُاء صون بُ٣ت أٞغاص ألاؾغة.
ًدغمني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً اإلاهغو.ٝ
ً٩لمني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي باخخ٣اع واػصعاء.
ًجبروي والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖلى ٗٞل أقُاء ال أخبها.
أقٗغ أن والضاي وأٞغاص أؾغحي ًخجاهلىوي.
حهضصوي والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بالٗ٣اب والًغب.
ًمؿ ٪والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي عأس ي وًٍغبه بالخائِ مغة جلى ألازغي
ٖىضما أزُئ.
ًهغر والضاي وأٞغاص أؾغحي بكضة في وظهي.
ال حهخم بي والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖىضما أمغى وال ًىٞغون لي الٗالط.
ًجبروي والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖلى الٗمل زاعط اإلاجز.٫

٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
٠٠
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥
٠٦
٠٧
٠٨
٠٩
٢١
٢٠
٢٢
٢٣
٢٤
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م
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣١
٣٠
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤١
٤٠
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩

ال ٣ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاث
ً٣ىم والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بكض قٗغي ب٣ىة ٦ىىٕ مً الٗ٣اب.
ًغ ٌٞوالضاي وأٞغاص أؾغحي الخداقي باإلاضعؾت أو إ٦ما ٫حٗلُمي.
ًضٗٞني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي هدى ألاعى بكضة.
ٌٗاملني والضاي وأٞغاص أؾغحي بىىٕ مً ؤلاػصعاء والاخخ٣اع.
ًل٣بني والضاي وأٞغاص أؾغحي بأل٣اب مكِىت و٢بُدت.
ال حهخم والضاي وأٞغاص أؾغحي بخىٞحر اخخُاظاحي اإلاضعؾُت.
ًمىٗني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً مٛاصعة اإلاجز٦ ٫ىىٕ مً الٗ٣اب.
ٌؿخسضم والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي أصاة خاصة (ؾ٨حن ،م٣و ،خؼام،
خظاء )...،لٗ٣ابي.
ً٣ىٖ ٫ني والضاي وأٞغاص أؾغحي أهني مك٩لت ٦بحرة.
ٌكٗغوي والضاي وأٞغاص أؾغحي بأوي شخو ٖضًم ألاهمُت.
حهضصوي والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بالُغص مً اإلاجز.٫
ًمىٗني والضاي وأٞغاص أؾغحي مً مماعؾت الهىاًاث اإلاًٟلت التي أخبها.
ً٣ظٞني والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي بأي ش يء ًجضوهه أمامهم.
ًىٓغ إلي والضاي وأٞغاص أؾغحي هٓغاث مسُٟت.
ال ٌؿاٖضوي والضاي وأٞغاص أؾغحي في مغاظٗت صعوس ي.
ٌسخغ مني والضاي وأٞغاص أؾغحي أمام آلازغًٍ.
ال ً٣ىم والضاي وأٞغاص أؾغحي بدماًتي مً ألاطي وألازُاع.
أحٗغى للغ٧ل والغٞـ مً ٢بل والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي.
ٌٗا٢بني والضاي وأٞغاص أؾغحي بدغماوي مً مكاهضة البرامج الخلٟؼٍىهُت التي
أخبها.
أحٗغى للىم والخىبُش مً ٢بل والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖلى ألازُاء البؿُُت.
ًجبروي والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖلى الى٢ى ٝأو الجلىؽ بىي٘ مٗحن (مؤلم
وٚحر مغٍذ) لٟترة ػمىُت َىٍلت.
ال حهخم والضاي وأٞغاص أؾغحي بمُىلي وعٚباحي واخخُاظاحي.
أٖا٢ب بال٩ي بالىاع أو الخغ ١باإلااء الؿازً أو السجائغ إطا ٗٞلذ زُأ.
ٌٗا٢بني والضاي وأٞغاص أؾغحي بئظباعي ٖلى جىاو ٫مىاص مؤطًت ٧الٟلٟل
الخاع.
ً٣ى ٫لي والضاي وأٞغاص أؾغحي :أهذ ٞاقل – أهذ مهمل – أهذ م٣هغ ... -
إلخ.
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م
٥١
٥٠
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦١

ال ٣ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاث
ال ج٣ضم لي أؾغحي الغٖاًت والاهخمام اللظان أخخاظهما.
أحٗغى للهٖ ٟ٘لى وظهي مً ٢بل والضاي أو أخض أٞغاص أؾغحي.
ال ٌٗبر والضاي وأٞغاص أؾغحي ًٖ ٞغختهم بي ٖىضما أجٟى ١في صعاؾتي.
ًد٣ض ٖلي وَٛاع مني أٞغاص أؾغحي صون إبضاء ألاؾباب.
ًبه ٤والضاي وأٞغاص أؾغحي ٖلى وظهي ٖىضما أعج٨ب ٗٞل زاَئ.
ً٩لٟني والضاي وأٞغاص أؾغحي الُ٣ام بأٖما ٫قا٢ت ٞى ١مؿخىي ٢ضعاحي.
ًىظه لي والضاي وأٞغاص أؾغحي الى٣ض الجاعح.
ًغ ٌٞوالضاي وأٞغاص أؾغحي انُدابي مٗهم في اإلاىاؾباث الٗامت.
أٖا٢ب مً ٢بل والضاي وأٞغاص أؾغحي بغ ٘ٞالُضًً ألٖلى لٟترة َىٍلت.
ً٣ىم والضاي وأٞغاص أؾغحي بئخغاجي أمام آلازغًٍ.
ًٟغ ١والضاي في اإلاٗاملت بُني وبحن بُ٣ت إزىحي.
ب  -أظباب العىف ألاظشي:

م

ً
صائما

ال ٣ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاث
مً األؾباب والٗىامل التي جض ٘ٞأٞغاص أؾغحي إلاماعؾت الٗى ٠يضي ما ًلي:

٠
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
٠٠
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥
٠٦

ً
صائما

ٖضم وظىص ٖمل ووظىص ٞغا٦ ٙبحر وما ًيخج ٖىه مً قٗىع باإلالل وؤلاخباٍ.
الخ ٪٨ٟألاؾغي هدُجت الُال ١أو وٞاة أخض الىالضًً.
ال٣ٟغ وجضوي اإلاؿخىي الا٢خهاصي لألؾغة.
٦ثرة ٖضص أٞغاص ألاؾغة.
يٗ ٠الىاػٕ الضًني.
اٖخباع الٗى ٠مً أؾالُب التربُت والخأصًب.
إصمان أخض أٞغاص ألاؾغة ٖلى اإلاسضعاث.
حٗاَي أخض أٞغاص ألاؾغة اإلاؿ٨غاث.
اؾخسضام ألاؾغة الٗى ٠لخٟغَ ٜاإلاكاٖغ الؿلبُت للخغوط مً مأػ ١ما.
ٖضم عٚبت ألاؾغة بىظىصي.
الجهل وجضوي اإلاؿخىي الخٗلُمي ألٞغاص ألاؾغة.
حٗغى الىالضًً للٗى ٠في َٟىلتهما وهما نٛاع.
ج٣لُض وؾائل ؤلاٖالم وج٣لُض آلازغًٍ.
ٖضم وظىص عاصٕ ٢اهىوي ٢ىي والاؾخسٟا ٝبخُبُ ٤الٗ٣ىبت.
عٚبت أخض الىالضًً باالهخ٣ام مً آلازغ.
إنابت أخض أٞغاص ألاؾغة بمغى هٟس ي أو ٖ٣لي أو ٖهبي.
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ال ٣ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاث
م
٦ ٠٧ثرة اإلاكا٧ل واإلاكاظغاث بحن الىالضًً.
 ٠٨الٗهبُت الؼائضة لضي أٞغاص ألاؾغة وٖضم ٢ضعتهم ٖلى جدمل الًٛىٍ.
ج  -آزاس العىف ألاظشي:
م

ال ٣ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغاث
حعشض ي للعىف مً كبل والذاي وأفشاد أظشحي ًجعلجي:

٠
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
٠٠
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥
٠٦
٠٧
٠٨
٠٩
٢١

أقٗغ بًٗ ٠الش٣ت بىٟس ي وباآلزغًٍ.
أظض نٗىبت بالٛت في ج٩ىًٍ ألانض٢اء.
أقٗغ بالعجؼ وؤلاخباٍ.
أقٗغ بٗضم ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ الٗالم الخاعجي.
أ٨ٞغ في الهغوب مً اإلاجز.٫
أًٞل الب٣اء بمٟغصي والابخٗاص ًٖ آلازغًٍ.
أقٗغ بالخجل مً اللٗب م٘ أنض٢ائي بؿبب الدكىهاث التي في وظهي وظؿضي.
ألجأ إلى اصٖاء اإلاغى لٗضم عٚبتي في الظهاب إلى اإلاضعؾت.
أ٨ٞغ في جغ ٥اإلاضعؾت وٖضم إ٦ما ٫صعاؾتي.
أقٗغ بالخى ٝوٖضم ألامان وأها م٘ أؾغحي.
أقٗغ بال٣ل ٤والخىجغ والا٦خئاب.
أهٓغ إلى هٟس ي هٓغة مخضهُت ٖىضما أ٢اعن هٟس ي بؼمالئي آلازغًٍ.
أٖاوي مً يٗ ٠الاهدباه وال٣ضعة ٖلى التر٦حز.
أقٗغ بالًٛب والخ٣ض وال٨غاهُت ججاه أٞغاص أؾغحي.
ال أقٗغ بالغيا ًٖ ٖال٢تي بىالضاي وأٞغاص أؾغحي.
أجهغ ٝم٘ آلازغًٍ جهغٞاث جدؿم بالٗضواهُت والؿلبُت.
أٖاوي مً الكٗىع بالظهب ألوي ظئذ إلى هظه الضهُا.
أٖاوي مً ايُغاباث الىىم ٧األع ١والٟؼٕ اللُلي وألاخالم اإلاؼعجت
وال٩ىابِـ ...الخ.
ألجأ لخٗاَي ال٣اث والخضزحن للخغوط مً صائغة الٗى.٠
أقٗغ بجزٖت أو صا ٘ٞلخىاو ٫اإلاسضعاث واإلاؿ٨غاث.
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