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بناء مقياس للقيم الرتوحييت لذي تلميذاث احللقت الثانيت من 
 مزحلت التعليم األساسي

 )*(أ.م.د/ هالة محمد عمر 
 املقذمت ومشكلت البحث:

 ك فتتت داعهويفتتتعدادراتتتادودلروةتتتلدولدفر تتت دق لتتتاد تتتت درتتتتل دق تتت دول تتترو دهتتتتالدولتتتتقددودلااترتتتت د تتت ل ق  د
دت دول ترعديفت دع وتعدقاة ساوتعدحييدههدصف مدوألرت ندرتت دودللتلدف اتعد قوساثف ردوله  دوحلردةاثداندولنش طدول قد

قخيتترطدق    تتعدادوإتت  دبنتت ودق نتت  دق إتتهريد وتتد دبودر اتتادةتتتيدولاتته ردولنتت   ديفتت د داتتتدوحلاتت يد افتت ددق نفتت 
د(31:د31(،د)13:د31وحلت ث دمب دفاه درت درتشكالتدرتادلا د هظا  دقرتواابلدول رعدادوحلا ي.د)

ردوحلت ثد ظههرديفتتعدرتت دودلاات وتدادولنتهوةيدواعاف يفات دقوإلعا عات دقولاكنهلهعات دقرتت د د اولدولدإ
ًعت تدرتاكت رتالتد ت ع دبوددولاحكلدادنبدب ب عدوألسلهبدولدلفيدا رتو يدولاا دواعاف يفيدحباتثد كتهند ات وتدرتاهو

ودلخال  دههد ا درتوافردقسر ادشلت د ت  رددولاطهردقولنفهدقاشاداندولاا دواعاف يفيدولذ د شهت دوجملافاد أعا لع
 دفإعتعداد هعتتدرلافتادادكث درت دولاالدقواإ ه تدقودل  هالدقندله د اا دةوبدظرق دوجملافادقة ع  عدقرت د

ًوتد اذو تتتتدق تتتندكود لتتتاديفلتتت دولدتتت عوتدقولاتتتالدمبتتت د ا تتت درتتتتادولنوتتت دواعافتتت يفيد اد ااتتت دفتتت ألفروعد ااتتت دقواصلتتت 
د(11،د13:د3وجلت ت.د)

اعوتت مدرتشتت ك ددنتتبداند كتتهندلكتتلدرلافتتاد ر تتتدلن وتتعدولباتت  د اتتهيدادهتتذودولدإتتردودلاوتت رعدادكتتلدشتت 
رت دولاالدةىتد كهندولركاذيدولذ دحي فظديفلاه دقادع ودوله ت د كتهندبقت روتدرترعدات تد وت ديفلاتعدافتروعدهتذودوجملافتاد

 ككتتعدقوااتت ر دقادهتتذودولإتتترد تتذكردكتتلدرتتت د قمت ستتكعد اه تتاديفلتت درتتت دلتتتندافتتروع درتتت د تتالدقولدكتتود تت ع دبود
ًغلهددقرتك رمدا هدهرعع"د) م(داندولاتالدهتيدوكترلدولتريفاودادةا  نت دولاهرتات دةاتثد دتتدولاتالد1111"زلفتدسدتد

وختتاال دوهاف رتتت هتلدألاتت دوألستت ادادولاد رتتتلديفلتت دوهافتت مدولكثتت درتتت دوألفتتروعدرغتتلددرتتت داهتتلدولظتتهوهردولتت دإتتذب
قرلافدتتعد  اتتتدول تترعد د تتادوألفتتروعدق د تتهلداقد تتادول تترعد فتت يفيدفتتإ ودغ  تت دولاتتالداقد  تت ردودلوتتاهندول تترع دقوجل

ً تت عيدوإلعاتت ط.دقوجملافتتادعقوفدتتعدق نظافتتعدق هعتتتدولإتتروعدارتتت دولدكتتودفإعتتعد تت ع دبودودلذ تتتدرتتت دولا  ت تتتدقولاطتتهردق
د(13:د31)

يفلت دولنفتهدولوتلالدكتيد وت  هودادد د تريديفل دصالدا ن يفه دقرتو يفتهتل ا اد رقيدولشدهبدمب دلت ه درت
بعشتت  دوحل تت ريدقر اهتت دفاداتت درترةلتت دولط هلتت درتتت داهتتلدرتروةتتلدولنفتتهدقاكثرهتت دا تتروتدادةاتت يدول تترعدف تتيدهتتذ دودلرةلتت د

 افتتت دقوإ ه  تتتعدوألس ستتتا دق تتتادللدااتتت طدستتتلهكعدقيف عو تتتعدولتتت د احتتتتعدودلدتتت يدولريفاوتتتا دلشخإتتتا دولط تتتلدق اكتتتهند
  تتعدولا لاتت دف  اتت دولط تتلدقوعتتبدقتتترقريدفهتتيد تتذقع دادستت درتبكتترد تت لاالدقواإ هتت تد إتت ةبعدادكتتلدرتروةتتلدةا

رقةاتت تدقيفالاتت تدقعوتتفا تدقوعاف يفاتت تدف ل  اتت د داتت ددرلافدتتعدقرتتت د دفهتتيد دفتتلديفلتت د نفااتتعقودلبتت عادولتت د تت رت د تت د

                                                 
 ع رتد دقنط د-اسا  درتو يفتد اولدول ق  دولر  تيد كلا دول  ا دولر  تا د)*(
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بناء مقياس للقيم الرتوحييت لذي تلميذاث احللقت الثانيت من 
 مزحلت التعليم األساسي

 )*(أ.م.د/ هالة محمد عمر 
 املقذمت ومشكلت البحث:

 ك فتتت داعهويفتتتعدادراتتتادودلروةتتتلدولدفر تتت دق لتتتاد تتتت درتتتتل دق تتت دول تتترو دهتتتتالدولتتتتقددودلااترتتتت د تتت ل ق  د
دت دول ترعديفت دع وتعدقاة ساوتعدحييدههدصف مدوألرت ندرتت دودللتلدف اتعد قوساثف ردوله  دوحلردةاثداندولنش طدول قد

قخيتترطدق    تتعدادوإتت  دبنتت ودق نتت  دق إتتهريد وتتد دبودر اتتادةتتتيدولاتته ردولنتت   ديفتت د داتتتدوحلاتت يد افتت ددق نفتت 
د(31:د31(،د)13:د31وحلت ث دمب دفاه درت درتشكالتدرتادلا د هظا  دقرتواابلدول رعدادوحلا ي.د)

ردوحلت ثد ظههرديفتتعدرتت دودلاات وتدادولنتهوةيدواعاف يفات دقوإلعا عات دقولاكنهلهعات دقرتت د د اولدولدإ
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ودلخال  دههد ا درتوافردقسر ادشلت د ت  رددولاطهردقولنفهدقاشاداندولاا دواعاف يفيدولذ د شهت دوجملافاد أعا لع
 دفإعتعداد هعتتدرلافتادادكث درت دولاالدقواإ ه تدقودل  هالدقندله د اا دةوبدظرق دوجملافادقة ع  عدقرت د

ًوتد اذو تتتتدق تتتندكود لتتتاديفلتتت دولدتتت عوتدقولاتتتالدمبتتت د ا تتت درتتتتادولنوتتت دواعافتتت يفيد اد ااتتت دفتتت ألفروعد ااتتت دقواصلتتت 
د(11،د13:د3وجلت ت.د)

اعوتت مدرتشتت ك ددنتتبداند كتتهندلكتتلدرلافتتاد ر تتتدلن وتتعدولباتت  د اتتهيدادهتتذودولدإتتردودلاوتت رعدادكتتلدشتت 
رت دولاالدةىتد كهندولركاذيدولذ دحي فظديفلاه دقادع ودوله ت د كتهندبقت روتدرترعدات تد وت ديفلاتعدافتروعدهتذودوجملافتاد

 ككتتعدقوااتت ر دقادهتتذودولإتتترد تتذكردكتتلدرتتت د قمت ستتكعد اه تتاديفلتت درتتت دلتتتندافتتروع درتتت د تتالدقولدكتتود تت ع دبود
ًغلهددقرتك رمدا هدهرعع"د) م(داندولاتالدهتيدوكترلدولتريفاودادةا  نت دولاهرتات دةاتثد دتتدولاتالد1111"زلفتدسدتد

وختتاال دوهاف رتتت هتلدألاتت دوألستت ادادولاد رتتتلديفلتت دوهافتت مدولكثتت درتتت دوألفتتروعدرغتتلددرتتت داهتتلدولظتتهوهردولتت دإتتذب
قرلافدتتعد  اتتتدول تترعد د تتادوألفتتروعدق د تتهلداقد تتادول تترعد فتت يفيدفتتإ ودغ  تت دولاتتالداقد  تت ردودلوتتاهندول تترع دقوجل

ً تت عيدوإلعاتت ط.دقوجملافتتادعقوفدتتعدق نظافتتعدق هعتتتدولإتتروعدارتتت دولدكتتودفإعتتعد تت ع دبودودلذ تتتدرتتت دولا  ت تتتدقولاطتتهردق
د(13:د31)

يفلت دولنفتهدولوتلالدكتيد وت  هودادد د تريديفل دصالدا ن يفه دقرتو يفتهتل ا اد رقيدولشدهبدمب دلت ه درت
بعشتت  دوحل تت ريدقر اهتت دفاداتت درترةلتت دولط هلتت درتتت داهتتلدرتروةتتلدولنفتتهدقاكثرهتت دا تتروتدادةاتت يدول تترعدف تتيدهتتذ دودلرةلتت د

 افتتت دقوإ ه  تتتعدوألس ستتتا دق تتتادللدااتتت طدستتتلهكعدقيف عو تتتعدولتتت د احتتتتعدودلدتتت يدولريفاوتتتا دلشخإتتتا دولط تتتلدق اكتتتهند
  تتعدولا لاتت دف  اتت دولط تتلدقوعتتبدقتتترقريدفهتتيد تتذقع دادستت درتبكتترد تت لاالدقواإ هتت تد إتت ةبعدادكتتلدرتروةتتلدةا

رقةاتت تدقيفالاتت تدقعوتتفا تدقوعاف يفاتت تدف ل  اتت د داتت ددرلافدتتعدقرتتت د دفهتتيد دفتتلديفلتت د نفااتتعقودلبتت عادولتت د تت رت د تت د

                                                 
 ع رتد دقنط د-اسا  درتو يفتد اولدول ق  دولر  تيد كلا دول  ا دولر  تا د)*(
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اق  لتتعديفلت دضلتتهدخيالتاديففتت ددرتظهترداس ستيدللادبتت ديفت د اتت دوجملافتاداد تر تعديفلتت د طته ردق ااتت درتوتاابل د انشت  
ركتتهودقشتتأالدعقندعهتتتد ر تته دقرتتتنظل،دقهتتذودرتتت د  كتتت ديفلفتت  دولتتن ود تتأندرترةلتت دولط هلتت د وتد كهعتتهنديفلاتتعدب ود 

لدألند كتتتهندرعتتت دده ادلفتتتهندودلدتت   دقولاتتتالدقواإ هتتت تدولتتت د تتت هلد  افتت دكبتتت يدعظتتتروتدألندوألق تتت ددادهتتتذودولوتتت
ًوخرد شب بد هندرتاذندولشخإا .قشب بدودلواابلدف جملافادولذ د  دهالد أق  لعد كهندرتواابل د

د(11:د7(د،د)331:د1)
 كاوبداندولاالدقودلد   دقادديك ديفذذل ديفت دوألفتروعدفهتيدولت د هعتعدودلدت   دولت دكتتعدستلهلدوألفتروعداد

ادول ترعدبودوخاات ردات دوجملافادكف دكتعدولولهلدول د اطلبعدول رعدادرته ادرتدادفأ ره دة سلدادودله ادب د تتف
ر اتت ودقكلفتت دمتكتت دول تترعدرتتت ديفنهتت ديفلتت دشتتدهردول تترعدوإلشتتب عدقوارتدتتادرتتت دولا كتت داقدولدفتتلدحباتتثد تت ع دولاداتت د

ًوعد لادرت د هوفاعدقك    ع.د) د(4:د4ولادب ديف د افعد
ردودلشتت لدق دتتتدولاتتالدرتتت دودلهتتتهيف تدولتت د اتتادادعويفتتريدوهافتت مدولدت تتتدرتتت دولبتت ةثادةاتتثدااتت دولدنإتت

ولتتتذ د تتتتخلداد كتتته  دشخإتتتا دول تتترعدقاد ركابتتتعدواعافتتت يفيدحباتتتثد وتتت دولاتتتالدقرو دكتتتلدرتتتت دولوتتتلهلدقول دتتتلد
واعاف يفات دق تادوإلعوت ند د ته د تبدلدعوختلدقول كردفهيدولدنإردودلنظلدللدال  تدواعاف يفا دعوخلدوألعو مد

د(181:د37ولبن  دواعاف يفي.د)
دوهافت مد ت لاالدول قحيات درتثتلد ت  يداعتهوعدولاتالدةتىتد كتهنند كتهندهنت لدقرت دكلدرتت دستب دراتدولب ةثت دا

ولب ةثتت دلبنتت  درتااتت ادللاتتالدشخإتتا دول تترعدشخإتتا درتاك رتلتت د تت عريديفلتت دولدطتت  دودلاتتذندعوختتلدوجملافتتا،دقلتتذودجلتتأتد
دول قحيا دلتنداق  ددوحللا دولث عا درت دولادلالدوألس سي.

 تتتدوكاوتتب دلدفر تت دةاتتثدااتت داد لتتادودلرةلتت درتتت دولادلتتالد كتتهندقشلتت دعيفتت دولب ةثتت دألختتذدهتتذ دودلرةلتت دو
بود افت دةتىتد وتاطاادق احتهدددودلدرف دقولهيفيد  ل ق  دق تاد ظهردادصتهريدستلهلدقلتذودنتبداند رستلدولوتلهلد

ددم(3991"د)Higgins, Annرتتت داكت تتعدعروستت د"هان تتذدقاندول تترعدوحلكتتلديفلتت دودلهو تتادرتتت دخالذلتت دقهتتذود
ددم(3999(،دقعروستت د" تالدديفبتتتدولدذ تتذدستتاتدا تتت"د)13م(د)3991"د)Dennis, W"ععتتاود(دقعروست د11)
ًغلتتتتهددقاديتتتت ديفبتتتتتدولتتتتر  "د)9م(د)3999"ستتتتدهع ديفبتتتتتدولظتتتت هر"د)(،دقعروستتتت د1) (،د31م(د)1113(،د"زلفتتتتتد

د(.39م(د)1111قعروس د"ه ل دزلفتديففر"د)
 أهميت البحث واحلاجت إليه:

لاتتالدول قحياتت دقكاتتادديكتت د ا ستته دلتتتند الرتاتتذدوحللاتت دولث عاتت درتتت د كفتت دا اتت دهتتذودولبحتتثدادعروستت دو
دودلرةل دولونا درت داهلدرتروةلد كه  دولشخإا دق لادرت دخالددوآليت:ولادلالدوألس سيدةاثداندهذ د

دبلا  دول ه ديفل دا ا دولاالدول قحيا . -
 دتده مداد كه  دولشخإا دودلاك رتل .ولاالدول قحيا د  د -

 وحللا دولث عا درت دولادلالدوألس سي.د قحيا دلتند لفاذوتكت تدللاالدول -

  ن  درتاا ادولاالدول قحيا دلتند لفاذوتدوحللا دولث عا درت دولادلالدوألس سي. -

 هذف البحث:
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 . ن  درتاا ادولاالدول قحيا دلالفاذوتدوحللا دولث عا درت درترةل دولادلالدوألس سي

د
 تساؤالث البحث:

دول د ان سبدرتاد لفاذوتدوحللا دولث عا درت درترةل دولادلالدوألس سي؟ولاالدول قحيا درت دهيددد -3
 مصطلحاث البحث:

 القيم الرتوحييت:
ولتتت د إتتتتره دول تتترعديفلتتت دودلهو تتتادادتتتته دبةو ستتتعد  لوتتتد عيدقولا تتت  ددرتتتت دختتتالدد ا اتتتعدهتتتيدوإلةكتتت مد

دوجملافدا دقة ع هت درت د نش  دق ا ف ديفإر  د رقحيا .د) در ادبعرويفي(
 السابقت: الذراساث

 أوالً: الذراساث العزبيت:
(د دنتهوند نت  درتاات ادللاتالدوخللاات ددلف رستيد1م(د)3999عروس د" الدديفبتتدولدذ تذدستاتدا تتد تتق "د)د -3

ولنش طدولكش يدقهتت دبود ن  درتاا ادللاالدوخللاا ددلف رسيدولنش طدولكش ي،دبن عدعوت د افتيد
 طدولكشتت يدق تتتداستت رتدولناتت يف ديفلتت داند دللنشتت طدولكشتت ي،دق لتتاديفلتت ديفانتت درتتت دشل رستتيدولنشتت

د(دزل قرد ااودولاالدوخللاا .1(ديفب ريد هو اد)47ولاهصلدبود ن  درتاا ادرتكهندرت د)
 نفا دولاالدوجلف لات د(دقيفنهوا د"عقردودلترس دولث عه  داد9م(د)3999عروس د"سدهع ديفبتدولظ هر"د) -1

مد دولث عه ت دقوستاخت نفااهت دلتتندودلتادللد  دلرةلتدلتندقال  "دقهتتت دبودكت تتدولاتالدوجلف لات دودلتروع
(د لفاتتذدرتتت درتترستت دودلناتت دولث عه تت دللبنتتا،دق تتتداستت رتد11ولب ةتتثدودلتتنه دولهصتت يديفلتت درلفهيفتت د)

ولنات يف ديفلت د اتتمدرلفهيفت درتت دودلا ةت تد وت يفتدودلترست دولث عه ت دادولاات مد تتقره دضلتهد نفات دولاتالد
 وجلف لا دلتندقال  .

ًغلتتتهددقاديتتت دزلفتتتتديفبتتتتدولتتتر  "دعروستتت د"زل -1 (دقيفنهواتتت د" تتتأ  د رعتتت رت دللر  تتتت د31م(د)1113)فتتتتد
بود إتتفالددولبا اتت ديفلتت دكتتلدرتتت دولاتتالدوجلف لاتت دقولاتتالدوخللااتت دألق تت ددودل سوتت تدوإل هويفاتت "دقهتتتت 

(دق تتتتداستتت رتدولناتتت يف ديفلتتت داندهنتتت لد31:د9 دألق تتت ددودل سوتتت تدوإل هويفاتتت د) رعتتت رت دللر  تتتت دولبا تتت
 ب دكوادادولاالدوجلف لا دقولاالدوخللاا .عو

(د دنهوند" ن  ديفرضدر  تيدقا ر ديفلت د نفات دولاتالد39م(د)1111ولإيب"د)عروس د"ه ل دزلفتديففرد -4
وجلف لاتت دلتتتند لفاتتذوتدوحللاتت دولث عاتت درتتت درترةلتت دولادلتتالدوألس ستتي"دقهتتتت دبود نتت  ديفتترضدر  تتتيد

 دلتتند لفاتذوتدوحللات دولث عات درتت دولادلتالدوألس ستي،دق دقولادر ديفل دا ر ديفل د نفات دولاتالدوجلف لات
وإليفتوع ت ،دد(د لفاذ درتت د لفاتذوتدرتترست دودلنشت قن48ر يبديفل ديفان د هورته د)وساختومدودلنه دولا 

ولدتترضدولر  تتتيد تت  رد تتأ  وتدبن  اتت تديفلتت د نفاتت دولاتتالدوجلف لاتت دلتتتندق تتتداستت رتدعاتت يف دولتروستت ديفتت د
 رت درترةل دولادلالدوألس سي.د لفاذوتدوحللا دولث عا 
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 ثانيًا: الذراساث األجنبيت:
ولاتتتال،د(دقيفنهواتتت :دعروستت د11م(د)3991"د)Ediger & Marlowعروستت د"بععتتردقرتتتت رلهد -3

قهتتتت دولبحتتتثدكلاتتتلدرت تتتفهند دتتتلدودلنتتت ه دولتروستتتا دللادتتتر ديفلتتت د أ  هتتت ديفلتتت د دتتتلدولاتتتال،د
هتتذ دولاتتالدللاالرتاتتذ،دقكتت ند لتتاديفلتت درتالةظتت دودلتتترادا نتت  دولشتترودولادتتر ديفلتت د تتأ   ديفلتت د دتتلد

د-اعقوتدولبحتتتتثدكلاتتتتلدوله تتتت يف يفانتتتت د هورتهتتتت د وتتتت دفإتتتتهددعروستتتتا دللفرةلتتتت دوإليفتوع تتتت ،دقك عتتتت د
ودلالةظ دق تداس رتدولنا يف ديفل داندهنت لد دتلدودلهتتهيف تدولتروستا دذلت د تأ  دبنت وديفلت د دتلد

 يفتدولشتتتترودعوختتتتلدول دتتتتلدودلإتتتتحهبدواعاف يفاتتتت دول  ه تتتت (،دكفتتتت دستتتتد-ولاتتتتالدقرتنهتتتت د)ولاتتتتالدوخللااتتتت 
د  لاإصدولهو دا دادبكو بدهذ دولاال.

(دقيفنهواتتتت د"ولاتتتتتر ودللاتتتتالد11م(د)3991"د)Higgins & Annعروستتتت د"هان تتتتذدق ند -1
عروستتت درتا رعتتت دلاتتتتر ودولاتتتالدوألخال اتتت دقرقستتتا دقولها تتت تدودلاحتتتتيدوألرتر كاتتت "،دودلتتتنه دد-خال اتت وأل

(درتتترادقرتترستت درتت درقستتا د341 ا  ،دقك عتت ديفانت د هورتهتت د)ودلوتحي،داعقوتدولبحتثدوستتاف ريدوستا
وإتت هاداد تتتر ودولاتتالدوخللااتت دقولها تت تدودلاحتتتيدوألرتر كاتت ،دق تتتداستت رتدولناتت يف ديفلتت داندهنتت لد

قهيدوألقدد تتر ودولاتالدرتت دختالددولثا فت دودلترستا دقودلنت ه دولتروستا دقولثت لد تتر ودولاتالدوخللاات د
 قولا ك دفاف دههدص حلدول رع.  دول رع  درت دخالددودلهو ادول  هد

(دقيفنهوا :د"ولاالدوألخال ا دول د شكلدعوت دولاتالداد13م(د)3991"د)Dennisعروس د"ععاود -1
(دستتتتن د31،د31،د33رترةلتتتت دولط هلتتتت ".دقك عتتتت دهتتتتتت دبودوله تتتته ديفلتتتت د تتتتالدوألق تتتت ددادستتتت د)

خريد)ولرو تتا،دوخلتت رتودقولوتت عا(داد(دق تتالتدرتتت درترةلتت دولط هلتت دودلاتتأ11ق كهعت ديفانتت دولتروستت درتتت د)
 كلاتتادوألق تت دد  لرستتلدقكلاتتلدودل تتفهندذلتتذ دستتن ،دقك عتت داعقوتدولتروستت دد31،د31،د33ستت د

ولرستتهرت ت،دق تتتداستت رتدولناتت يف ديفلتت دانداق تت ددهتتذ دوأليففتت رد هافتتهند رستتلدرعتت ددولتتت  دقارتتت ك د
اق  ددهتذودولوت دقهتذود تر ب د اتالددولدب عيدقوألعشط دولت نا دشل د دكودواهاف مد  لاالدولت نا دلتن

 وألرت ع دقولاد قندقودلو هلا دقوة ومدولذوت.

(دقيفنهواتتت د11م(د)3988"د)Gryoh Beskoluitعروستتت د"  كتتته اذدرتتتت رف ،دلبتتت عرادعتتتهند -4
" دلتتالدوآل تت  دكاتتادديهتتتقود هويفتتتدوألختتالمدق نههتت دلتتتندوألق تت د"دقهتتتت دبود"كلاتتلد دلتتالدوآل تت  د

(د111  ا تديفل داخالمداق  ذللدق تتدوستاختمدودلتنه دولهصت يديفلت ديفانت د هورتهت د)ةىتد   رد أ  وتدبن
 قسلهكا تدبن  ا دلآل   د   رديفل دوأل ن  .ق لدق تداس رتدولنا يف ديفل داندهن لدص  تد

 مذي االستفادة من الذراساث السابقت:
دكه  دشخإا دول رع.ايفط دولتروس تدولو  ا دصهريديف دا ا دعروس دولاالددل ذل درت د أ  داد  -3
 اقتح دهذ دولتروس تداعقوتدللااهمدك دلا  اودرتثلدرتاا ادللاالدوجلف لا ،درتاا ادللاالدوألخال ا . -1

 واسا  عيدرت دولتروس تدولو  ا داد ن  دودلاا ادولذ د ااودولاالدول قحيا . -1

 رةل .واهاف مدمبرةل دولط هل ديففهرت تدقولاأكاتديفل دا ا دولاالدول قحيا دذلذ دودل -4
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وإلةإتت يفيدودلن ستتبددلثتتلدهتتذ ددقوألستتلهبستت يفتتدولتروستت تدولوتت  ا دولب ةثتت دادوخااتت ردولدانتت دقودلتتنه د -1
 ولتروس .

 

 

 إجزاءاث البحث:
 منهج البحث:

دودلوحي.د  ألسلهب دوساختومدودلنه دولهص يد
 جمتمع وعينت البحث:

 درترةلت دولادلتالدوألس ستيدمبح فظتت دديثتلدرلافتادهتذودولبحتثد لفاتذوتدولإتادوألقددرتتت دوحللات دولث عات درتت
(د لفاتتذيدق  رتتت دولب ةثتت د  خااتت رديفانتت دولبحتتثد  لطر اتت د1111(دق لتتقد هورتهتت د)1118ولدتت مدولتروستتيد)د-ولار اتت 

%(درتت دبرت جمدرلافتاد31(د لفاتذي،د نوتب د)111ولدشهويفا درت د لفاذوتدولإتادوألقددوإليفتتوع دق لتقديفتتعه د)
رتتت دعوختلدرلافتتادولبحتتثدقخت رطدولدانتت دوألس ستتا ددواستتاطاليفا انتت دولتروست ديفد  خااتت رولبحتثدكفتت د  رتتت دولب ةثت د

%(درتتتت د1(د لفاتتتذيد نوتتتب درت ه تتت د)311ولب ةثتتت د)دوستتتابدتت%(دكفتتت د1.11(د لفاتتتذيد نوتتتب د)11ق لتتتقد هورتهتتت د)
دبر جمدرلافادولبحثدق لادلؤلسب بدوآل ا 

د.واسابا ناد رفلدوسااب ددولب ةث دقوإلع   ديفل دوردرتت -
 اكرردغا   .ذوتد اف ل -

 (3يفتمد هوفردارت ك ددلف رس دوألعشط دول قنا دعوخلدودلترس دقهذودكف دههدرتهت دجبتقدد) -

 (1جدول )
 حجم العينة ونسبتها إلى المجتمع األصلي

 النسبة عدد التلميذات البيان
د%1.11د11دواساطاليفا ولتروس د

د%31د111دولدان دوألس سا 
د%1د311دودلوابدت  
د%84.4د1111دوجملافا   يدافروعد

د%311د1111دبر جمدرلافادولبحث
 القياس: منحىن اعتذاليت

ً تتتتاد لدانتتتت دولبحتتتتثدادزلتتتت قردرتااتتتت ادولاتتتتالدول قحياتتتت دقهتتتتيد)ولاتتتتالددوايفاتتتتتوجم  رتتتتت دولب ةثتتتت د تتتتإعرو دولاه
افتتا(ددعقردوجملد-ولتت ق  دقرتشتتكالتدولدإتترد-ولثا فتت دول قحياتت د-ولانشتت  دواعاف يفاتت د-ولتتهيفيدوألستتر د-ولشخإتتا 

د(1كف دههدرتهت دجبتقدد)
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 (2جدول )
 القياس ألفراد العينة في معدالت النمو والقيم الترويحية اعتدالية منحنى

المتوسط  وحدة القياس المتغيرات م
 الحسابي

 االلتواء االنحراف المعياري الوسيط

دزل قردولاالدول قحيا د-ا
د1.78د3.71د13د13.31دعرع دوكهردوألقدد-3
د1.71د3.73د31د31.3دعرع دهردولث لوكددد-1
د1.11د3.91د37د31.91دعرع دوكهردولث لثددد-1
د1.11-د1.11د31.11د31.41دعرع دوكهردولرو اد-4
د1.141د3.17د34.1د34.41دعرع دوكهردوخل رتود-1
د1.39-د3.71د13.11د13.11دعرع دوكهردولو عاد-1

د1.113-د4.74د98.11د98.41دعرع درلفهعد الدزل قردودلاا ا
ألفتروعديفانت دولبحتثدادزلت قرددقوالاتهو ودلدات ر ددقواضلترو (دودلاهس دوحلوت ودقولهستا د1 هت دعتقدد)

(دشلت د شت دبودخلتهدولدانت د1داتادولاتالد اتادرتت د تاد)رولبحثدوألس ستا دقرلفتهعد تالدزلت قردودلاات ادق ا ت داند
ً د تدولا د د.ويفاتولا مت رت تدرت ديفاهبدولاه

 ع البياناث:وسائل مج
 مقياس القيم الرتوحييت:

ولتت ق  دد-ولانشت  دواعاف يفاتت دولثا فت دول قحياتت د-ولتتهيفيدوألستتر د-ق تتدمتثلتت دزلت قر داد)ولاتتالدولشخإتا 
دعقردوجملافا(.د-قرتشكالتدولدإر

 مقياس القيم الرتوحييت:
 خطىاث إعذاد املقياس:

دددوخلطهوتدولا لا :لاتد  رت دولب ةث د إيفتوعدرتاا ادولاالدول قحيا درت دخال
دهت دودلاا ا:د ا ادولاالدول قحيا دلتند لفاذوتدوحللا دولث عا درت درترةل دولادلالدوألس سي. .3
(د3981يفلتت دودلروعتتادولدلفاتت دقهتتيدزلفتتتدستتداتدفتترطد)دواقتتالع:درتتت دختتالددقواقتتالعولاتترو يد .1

ً تتتتت دع تتتتت بد)37) ًغلتتتتتهد،دقرتكتتتتت رمدا تتتتتهدهرعتتتتتعد)31(د)3981(،دفه (د1111(،دزلفتتتتتتدستتتتتدتد
 ثانتت دزلفتتتد(،دقعروستت د3(د)3981ةوتتاد تت هيد)(،دقولتروستت تدولوتت  ا دكتروستت داستت رت د31)

ًغلتهد،دقيفلات دخت دو د)37(د)3991ف تلد) (،دقعروست د34(د)3991(،دقعروس دزلفتتدستدتد
 ,Higgins(،دقعروست دها نتذدق ند11(د)3991)دEdiger, Marlowوععلتردقرتت رلهد

Ann(دقعروست دععتاود11(د)3991)دDennis, Wدد-(،دقعروست د  كته  13(د)3991)د
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(،دقعروستتتت د1(د)3998قعروستتتت دولوتتتتاتدستتتتدتوق د)(،د11(د)3998كتتتت ررت ،دلبتتتت عرادعتتتتهند)
(،د1(د)3999يفبتدولدذ تذدستاتدا تتد)د(،دقعروس د الد38(د)3998 ذديفطا د)ع عويديفبتدولدذد

ًغلتتتهد،دقاديتتت دزلفتتتهعديفبتتتتد9(د)3999قعروستتت دستتتدهع ديفبتتتتدولظتتت هرد) (،دقعروستتت دزلفتتتتدستتتدتد
(،دقعروستت درشتت ديفبتتتد1(د)1111(،دقعروستت دارتتت لدزلفتتتدزلفتتتدولإتت  د)31(د)1113)لتتر  دو

قادتتتته د لتتتاد دد(.39(د)1111(،دقعروستتت ده لتتت دزلفتتتتديففتتترد)8(د)1111ولاتتتبدب تتتروهالد)
دتتتديفرتتته ديفلتت دولوتت عيدوخلتت و دقمتثلتت دادولاتتالدولا لاتت دكت تتتدولاتتالدول قحياتت دق در  هتت دبعرويفاتت تد  د

ولت ق  دقرتشتكالتدد-ولثا ف دول قحيا د-ولانش  دواعاف يفا د-ولهيفيدوألسر د-إا )ولاالدولشخ
 (3عقردوجملافا(دكف دههدرتهت درتلح د)د-ولدإر

كت تدزلت قردودلاات ا:د  رتت دولب ةثت د إيفتتوعدوستاف ريدوستاطالعدرا دوخلت و دةتهددزلت قردرتاات اد .1
وخلتتتت و دوحل صتتتتلادعرعتتتت درتتتتت ددقيفرتتتتته ديفلتتتت درلفهيفتتتت د(3ولاتتتتالدول قحياتتتت د اتتتتتدولبحتتتتثدرتلحتتتت د)

ولتكاهرو دادول  ات دولر  تتا دقودلاخإإتادادرلت دديفلتلدولتن ودقواخابت روتدقودلات  اودقولت ق  د
(دق لتادإل تتو د1(دستنهوتدادوجملت ددرتلحت د)31(دخ و دحباثداد اتلدخت هتلديفت د)9 هورته د)

ولب ةثت دانداد اتلدعوتب دولرا دادوك قردقو ت وودرتت د  ت  دبلاهت دقرتت دحيتذ درتنهت دق تتدور  ت د
%(دق تدك ع دعوب دوا   مدفاف د انهلديفلت دزلت قردودلاات ادكفت د71و   مدولو عيدوخل و ديف د)

 (.1ههدرتهت دجبتقدد)

 (3جدول )
 السادة الخبراء في محاور مقياس القيم الترويحية قيد البحث ءراآلالنسبة المئوية 

ددد9ن=د
 اآلراء اسم المحور م

 الموافقة
 النسبة
 المئوية

 اآلراء اسم المحور م
 الموافقة

 النسبة
 المئوية

د%311د9دقرتشكالتدولدإردول ق  د1د%77.77د7دولاالدولشخإا د3
د%77.77د7دعقردوجملافاد1د%88.88د8دولهيفيدوألسر د1
د%11.11د1د ولرت ديف دول ق د7د%311د9دولانش  دواعاف يفا د1
ددددد%88.88د8دولثا ف دول قحيا د4

رو دولوت عيدوخلت و دادزلت قردرتاات ادولاتالدول قحيات د اتتدولبحتثد(داندولنوب دودل ه ت دآل1عتقدد)د  ا  درت
د%(دق تد دوسابد عدزلهردههد)ولرت ديف دول ق  (311د-%11.11 روقة درت د اد)

د-ولتتتهيفيدوألستتتر د-ق نتتت  ديفلتتت درتتتت دستتتب داصتتتبح دوكتتت قردادصتتتهر عدولنه يفاتتت دك لاتتت جم:د)ولاتتتالدولشخإتتتا 
دعقردوجملافا(د-ول ق  دقرتشكالتدولدإرد-ولثا ف دول قحيا د-واعاف يفا دولانش  
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اند كتتتتتهندولدبتتتتت روتدقوتتتتتتح دادصتتتتتا غاه ددبتتتتت روتد تتتتتر ب دمبحتتتتت قردودلااتتتتت ادقرقيفتتتتتي  رتتتتتت دولب ةثتتتتت د هتتتتتتاديفد-4
(،د ديفرضدولدب روتديفلت دولوت عيد1(ديفب ريدرتلح د)311قرت ههرته دق لقديفتعديفب روتدودلاا ادادصهر عدوألقلا د)

د(دإل تو د رويفهلداد لادولدب روتدق تد دوسابد عد دلدولدب روتدلاش  ف درتادولبدلدوآلخر.1وخل و درتلح د)
(دختتتت و دقوحلإتتتتهدديفلتتتت دولنوتتتتب دودل ه تتتت دق دوخااتتتت رد9قولدبتتتت روتدوخل صتتتت د كتتتتلدزلتتتتهرديفلتتت د)درقد ديفتتترضدوكتتتت د-1

وتب دودل ه ت دآلرو دوخلت و ديفلت ديفبت روتد(د هت دولن4%(دقعتقدد)71ولدب روتدول دةإل ديفل دعوب دايفل درت د)
دودلاا ا.

 

 

 
 (4جدول )

 النسبة المئوية آلراء الخبراء على عبارات مقياس القيم الترويحية
 9ن= 

د%دلدوكهردمد%دلدوكهردمد%دلدوكهردم
د.3

ولاالدولشخإا 
د

د1.19د%88.88د8

يفا 
اف 

اع
  دو

انش
ول

د

د1.77د%88.88د8

د

د%311د9
د%77.77د7د1.78د%88.88د8د1.41د%11.11د1د.1
د%77.77د7د1.79د%11.11د1د1.43د%311د9د.1
د%44.44د4د1.81د%77.77د7د1.41د%88.88د8د.4
د%44.44د4د1.83د%77.77د7د1.41د%77.77د7د.1
د%88.88د8د1.81د%311د9د1.44د%88.88د8د.1
د%88.88د8د1.81د%44.44د4د1.41د%11.11د1د.7
د%311د9د1.84د%88.88د8د1.41د%88.88د8د.8
د%88.88د8د1.81د%77.77د7د1.47د%311د9د.9

د1.81د%88.88د8د1.48د%311د9د.31

فا
وجملا

قرد
ع

د

د%88.88د8
د%88.88د8د1.87د%88.88د8د1.49د%77.77د7د.33
د%311د9د1.88د%77.77د7د1.11د%88.88د8د.31
د%77.77د7د1.89د%77.77د7د1.13د%11.11د1د.31
د%77.77د7د1.91د%88.88د8د1.11د%77.77د7د.34
د%88.88د8د1.93د%88.88د8د1.11د%11.11د1د.31
د%311د9د1.91د%77.77د7د1.14د%77.77د7د.31
د%88.88د8د1.91د%44.44د4د1.11د%44.44د4د.37
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د%77.77د7د1.94د%88.88د8د1.11د%88.88د8د.38
د1.17د%311د9د.39

نا 
ل ق

ف دو
لثا 

و
د

د%11.11د1د1.91د%77.77د7
د%88.88د8د1.91د%311د9د1.18د%88.88د8د.11
د%88.88د8د1.97د%88.88د8د1.19د%77.77د7د.13
د%11.11د1د1.98د%77.77د7د1.91د%77.77د7د.11
د%311د9د1.99د%77.77د7د1.13د%88.88د8د.11
د%311د9د1.311د%88.88د8د1.11د%44.44د4د.14
د%77.77د7د1.313د%88.88د8د1.11د%88.88د8د.11
د.11

ر 
ألس

يدو
لهيف

و
د

د%77.77د7د1.311د%311د9د1.14د%77.77د7
د%88.88د8د1.311د%88.88د8د1.11د%88.88د8د.17
ددددد%77.77د7د1.11د%88.88د8د.18
ددددد%77.77د7د1.17د%77.77د7د.19
ددددد%88.88د8د1.18د%77.77د7د.11
ددددد%311د9د1.19د%311د9د.13
ددددد%11.11د1د71د%11.11د1د.11
د1.73د%44.44د4د.11

إر
دولد

الت
شك

دقرت
ق  

ول 
د

ددددد%88.88د8
ددددد%311د9د1.71د%88.88د8د.14
ددددد%77.77د7د1.71د%77.77د7د.11
ددددد%88.88د8د1.74د%88.88د8د.11
ددددد%88.88د8د1.71د%88.88د8د.17
ددددد%88.88د8د1.71د77.77د7د.18

(داندولنوب دودل ه  دآلرو دوخل و دةهدديفب روتدودلاا اد  وقودرت د اد4ق ا  درت دعتقدد)
د%(.311دد-11.11%)

(د دتدةذ دولدب روتدلاش  ف درتاد4(ديفب ريدرتلح د)87قوسااردودلاا ادادصهر عدولنه يفا ديفل د) -1
د(.1،د4 د هف دولبدلدوآلخردقلدتمدقتهةه دقيفتعه دكف دههدرتهت دادوجلتقدد)

د(1)عتقدد
د ا نديفتعدولدب روتدوألس سا دقوكذقف درت درتاا ادولاالدول قحيا د اتدولبحث

عدد العبارات  محوراسم ال م
 قبل الحذف

عدد العبارات 
 المحذوفة

عدد العبارات 
 النهائية
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د39د1د11دولاالدولشخإا د.3
د33د1د31دولهيفيدوألسر د.1
د31د1د38دولانش  دواعاف يفا د.1
د31د3د34دولثا ف دول قحيا د.4
د31د1د31دول ق  دقرتشكالتدولدإرد.1
د31د1د38دعقردوجملافاد.1

د87د31د311دوجملفهعد
د(1(ديفب ريدرت دراادوك قردقهذودكف دههدرتهت دجبتقدد)31 دةذ د) -3

 (6جدول )
 العبارات التي تم حذفها

 العبارات المحذوفة م
دول ق  د و يفتلدانداغ دصهريدوجملافادبودوألف لد.3
رتاليفيدادودلتردد.1 دس اشدرداعبد  عرديفل دبن عدةلهددكث يدا ن  دو  وودالد بدسلال  درتاد
دا ذددعهتدكب دا ن  دشل رس دلؤلعشط دوحلركا د.1
ديفل دع ويدةىتداةا دولن  ودوايفاف عاساطاادد.4
دشت تدادودلهوظب ديفل داعو دول رقضدولت نا دادعقردولدب عيد  هاف ماشدردد.1
دول ق  دولا  ر د ذ تدرت دودلش رك دقواسافا عد ه  دول رو د.1
دلدرةل دولاهمدولهوةتاةبدانداش رلداسريتد نظاد.7
ددلف رس دوألعشط دولر  تا اف لدرتإ ةب داسريتدد.8
داصت  يفيد و يفتقلديفل دولافااد أق  يتد.9

ًوتد.31 دا هبدرتاداسريتدبودولوانف دادوإلع 
دا تمدودلو يفتيدلذرتاليفيدا ن  دودلش رك دادوألعشط دولر  تا دودلخال  د.33
دوحلاهوع تدادولطباد اة قددانداكهندرةاف تد  لطاهردقدد.31
دشل رس دوألعشط دول قحيا د و يفتديفل دولن  دولد ق يد.31
د هف داعشط داع ا د ان سبدرتادوألق  دد.34
د دقوألعشط  ولثا ادةىتد نشردودلدلهرت تدقودلد ر د ادوألق  دديف دول قددوإلكث ردرت د رورت دول ق  د.31
دقناد أ ا دودلش رك دادرتن ش دول ق  وهاف مدودل سو تدول  ه  د اهيفا دودلهود.31

غ درتهوف (دقك ع دد-رتهوف دبودةتدرت د-وساختومدرتاذوند ال يدولاات رد)رتهوف د شتيق تد دد
(دعرع دقكلد374(ديفل دولاهوجمدحباثد نحإردولترع دولكلا دللفاا اد اد)ص ر(،د)1د-3د-1ع هتلد)ردع
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ًوعتدولترع دولكلا دًد وعتدعرع دولاالدول قحيا دلتند لفاذوتدوحللا دولث عا درت دولادلالدولدب روتدبن  ا دا دكلف د
دوألس سي.

 الدراسة االستطالعية: -2
 لقد  رت دولب ةث د اطبا دودلاا اديفل ديفان دشل  ل دلدان دولبحثدقلك درت دخ رطدولدان دوألس سا دد

ابادرتاليفف دولدب روتد(د لفاذيدق لاددلدرف درتتندقتهودولدب روتدقرتتندرتاليفف دصا غاه دف11 هورته د)
كاا دهتفه دققتهةه دقفهلد دلاف تدققر ا دوإلع   ديفل دودلاا ا.دقاس رتدولتروس دواساطاليفا ديف د

 (.11/1/1118بودد3/1/1118  إلت ف دبود انادودلاا ادق لادادول  يدرت د)

د
 الثباث( -املعامالث العلميت ملقياس القيم الرتوحييت )الصذق

 دق االتساق الداخلي:أواًل: الصدق: ص
(د لفاذيدرت د11  رت دولب ةث دحبو بدوا و مدولتوخليدللفاا ادق لاد اطبااعديفل ديفان ديفتعه د)د

رلافادولبحثدقخ رطدولدان دوألس سا دللبحثدق تد دةو بدرتد رتالتدوار ب طد ادعرع دكلديفب ريدرت ديفب روتد
رتد رتالتدوار ب طد ادعرع دكلديفب ريدرت ديفب روتدودلاا ادقولترع دولكلا دللفحهردولذ د نافيدبلاعدقكذلاد

ودلاا ادقولترع دولكلا دلعدكف د دةو بدرتد رتالتدوار ب طد ادرلفهعدعرع تدكلدزلهردقولترع دولكلا د
د(د هت د لا.8(د)7للفاا ادقعتوقدد)
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 (7جدول )
ة المحور الذي صدق االتساق الداخلي بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس القيم الترويحية ودرج

 20تنتمي إليه وبين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس. ن= 
 المحور السادس  المحور الخامس  المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني  المحور األول 

العبارة مع  م
 المحور

العبارة مع 
 المجموعة

العبارة مع  م
 المحور

العبارة مع 
المجموع

 ة

العبارة  م
 مع

 المحور

العبارة مع 
المجموع

 ة

العبارة مع  م
 المحور

العبارة مع 
 المجموعة

العبارة مع  م
 المحور

العبارة مع 
 المجموعة

العبارة مع  م
 المحور

العبارة مع 
 المجموعة

د1.81د1.9د74د1.81د1.94د19د1.71د1.91د41د1.17د1.71د13د1.71د1.11د11د1.81د1.71د3
د1.91د1.81د71د1.87د1.93د11د1.91د1.81د47د1.81د1.91د11د1.17د1.18د13د1.81د1.91د1
د1.8د1.91د71د1.91د1.81د13د1.11د1.71د48د1.71د1.71د11د1.91د1.94د11د1.11د1.71د1
د1.74د1.89د77د1.71د1.81د11د1.77د1.91د49د1.71د1.81د14د1.81د1.99د11د1.11د1.18د4
د1.11د1.71د78د1.11د1.18د11د1.47د1.79د11د1.81د1.94د11د1.78د1.91د14د1.14د1.14د1
د1.11د1.8د79د1.93د1.98د14د1.44د1.84د13د1.41د1.91د11د1.4د1.13د11د1.94د1.84د1
د1.81د1.91د81د1.93د1.83د11د1.87د1.17د11د1.81د1.78د17د1.71د1.94د11د1.78د1.71د7
د1.88د1.98د83د1.94د1.99د11د1.71د1.91د11د1.83د1.87د18د1.74د1.91د17د1.48د1.11د8
د1.71د1.99د81د1.94د1.98د17د1.18د1.71د14د1.89د1.91د19د1.17د1.11د18د1.89د1.97د9

د1.11د1.74د81د1.93د1.98د18د1.91د1.89د11د1.79د1.91د41د1.71د1.91د19د1.71د1.81د31
د1.74د1.7د84د1.73د1.84د19د1.79د1.88د11د1.88د1.19د43د1.71د1.91د11د1.11د1.11د33
د1.81د1.94د81د1.99د1.98د71د1.93د1.99د17د1.11د1.74د41دددد1.11د1.18د31
د1.84د1.91د81د1.71د1.81د73د1.87د1.99د18د1.18د1.71د41دددد1.87د1.74د31
د1.11د1.71د87ددددددد1.84د1.91د44دددد1.97د1.99د34
دددددددددد1.18د1.79د41دددد1.81د1.18د31
دددددددددددددددد1.98د1.93د31
دددددددددددددددد1.8د1.93د37
دددددددددددددددد1.71د1.81د38
دددددددددددددددد1.13د1.77د39

 
د(درت د لي:7رت دعتقدد)د ا  د
رتد رتالتدوار ب طد ادعرعت دكتلديفبت ريدرتت ديفبت روتدودلاات ادقولترعت دولكلات دللفحتهردولت د نافتيد روقة دد

(داصتتتارد افتتت د1.11 تتتاد)دور بتتت طدعولتتت دبةإتتت يفا دةاتتتثد روقةتتت د افتتت درتد رتتتتلدوار بتتت طدرتتتت دبلاتتتعد وتدرتدتتت رتالت
(دكأك د اف دقرتد رتلدوار ب طد ادعرع دكلديفب ريدرت ديفب روتدودلاا ادقولترع دولكلات دللفاات اد روقةت د1.99)

(دكتتأك د افتت دقهتتيدرتدتت رتالتدور بتت طدعولتت دبةإتت يفا دشلتت د شتت دبودوإل وتت مد1.99(دكأصتتارد افتت ،د)1.14 تتاد)
دولتوخليدللفاا ا.

د
د
د
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د
 (8جدول )

 ق بين درجة المحور والدرجة الكلية لمقياس القيم الترويحيةصدق اإلتسا
 20ن= 

 المجموع الكلي للمحاور المحور
د1.97د3
د1.8د1
د1.71د1
د1.9د4
د1.97د1
د1.71د1

د1.44=دد1.11 اف د)ر(دوجلتقلا ديفنتدرتواهندرتدنه د
قردودلاات اد اتتدولبحتثد(داندرتد رتالتدوإلر ب طد ادعرع دوكهردقولترع دولكلات دكت 8 ا  درت دعتقدد)

د(دكأك د اف دقهيدرتد رتالتدور ب طدعول دبةإ يفا ت.1.97(دكأصارد اف ،د)1.71 روقة دفاف د اد)
 ثانياً: ثبات المقياس:

حلوتت بدرتد رتتتلدولثبتت تدللفااتت اد دوستتاختومدقر اتت دواخابتت ردقبيفتت عيدواخابتت ردةاتتثد د طباتت دودلااتت اد
(د لفاتتذيد دايفاتتدع تتودودلااتت اديفلتت د11رتتت دولادلتالدوألس ستتيد تتهورتهلد)ديفلت درلفهيفتت درتتت د لفاتذوتدوحللاتت دولث عاتت 

رتبد تريد) (د همدق لتادللاحات درتت د بت تدودلاات ادق تتداست رتدولنات يف د31ع ودوجملفهيف درت دولالفاذوتد   صلد
(دقهتتذودرتتت د هتتتحعدعتتتقدد1.99(،د)1.78يفتت درتدتت رتالتدور بتت طديف لاتت دجلفاتتادوكتت قردةاتتثد روقةتت درتتت د تتاد)

د(.9)
 (9دول )ج

 القيم الترويحية لبيان معامل الثباتمعامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني لمقياس 
 20ن=

المحور  المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 الخامس

المحور 
 السادس

معامللللللللللللللللللللللللللللل  م
 االرتباط

معامللللللللللل  م
 االرتباط

معامللللللللللل  م
 االرتباط

معامللللللللللل  م
 االرتباط

معامللللللللللل  م
 االرتباط

معامللللللللللل  م
 االرتباط

د1.99د71د1.98د19د1.99د41د1.99د13د1.98د11د1.99د3
د1.97د71د1.97د11د1.91د47د1.97د11د1.97د13د1.99د1
د1.99د74د1.98د13د1.97د48د1.97د11د1.99د11د1.94د1
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المحور  المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 الخامس

المحور 
 السادس

معامللللللللللللللللللللللللللللل  م
 االرتباط

معامللللللللللل  م
 االرتباط

معامللللللللللل  م
 االرتباط

معامللللللللللل  م
 االرتباط

معامللللللللللل  م
 االرتباط

معامللللللللللل  م
 االرتباط

د1.98د71د1.99د11د1.99د49د1.99د14د1.97د11د1.99د4
د1.89د71د1.99د11د1.99د11د1.99د11د1.98د14د1.99د1
د1.99د77د1.99د14د1.99د13د1.98د11د1.99د11د1.98د1
د1.99د78د1.99د11د1.98د11د1.99د17د1.99د11د1.98د7
د1.97د79د1.99د11د1.99د11د1.99د18د1.98د17د1.98د8
د1.99د81د1.98د17د1.99د14د1.99د19د1.98د18د1.98د9

د1.99د83د1.99د18د1.99د11د1.99د41د1.91د19د1.91د31
د1.99د81د1.98د19د1.98د11د1.99د43د1.97د11د1.98د33
د1.97د81د1.98د71د1.99د17د1.98د41ددد1.98د31
د1.98د84د1.99د73د1.99د18د1.99د41ددد1.97د31
د1.99د81ددددد1.88د44ددد1.97د34
د1.99د81ددددد1.98د41ددد1.99د31
د1.99د87ددددددددد1.98د31
ددددددددددد1.78د37
ددددددددددد1.99د38
ددددددددددد1.99د39

د1.44=دد1.11 اف د)ر(دوجلتقلا ديفنتدرتواهندرتدنه  د
(د تتتادولاطباتتت دوألقدد1.11(دقعتتتهعدور بتتت طدعوددبةإتتت يفا تديفنتتتتدرتوتتتاهندرتدنه تتت د)9 ا تتت درتتتت دعتتتتقدد)

قولث لدقهذودرت د تدديفل د ب تدودلاا ادقكلف دا  بدرتد رتلدوار ب طدرت دولهوةتدولإحا دكت ندودلاات اد قدرتد رتتلد
ديف جم.د ب ت

 الدراسة األساسية:
 د طباتت دودلااتت اديفلتت ديفانتت دولتروستت درتتت د لفاتتذوتدوحللاتت دولث عاتت درتتت دولادلتتالدوألس ستتيد دتتتدولاأكتتتدرتتت د

ق درتتتتتتتادد19/1/1118بودد3/1/1118ودلدتتتتتت رتالتدولدلفاتتتتتت ددلااتتتتتت ادولاتتتتتتالدول قحياتتتتتتت دق لتتتتتتادادول تتتتتت يدرتتتتتتت د
ذ دواستاف روتدولات درتكافلت دق دتتد لتاد  رتت دولب ةثت دواساف روتدق  ر اه دادواساف روتدوخل ص د ذلادقة

رتد رتتتتلدد-رتد رتتتتلدوار بتتت طد-ودلداتتت ر دواضلتتترو د- دفتتتلدودلد جلتتت تدوإلةإتتت يفا دودلن ستتتب دلتتتذلاد)ودلاهستتت دوحلوتتت و
ًندولنويب،دك د-ولنوبدودل ه  د-ولاكروروتد-والاهو  د(.1وله

د
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د
د
د
د
د

 عزض ومناقشت النتائج وتفسريها:
 ج:أوالً: عزض النتائ

 (10جدول )
 الوزن النسبي واألهمية النسبية لعبارات محور تنمية القيم الشخصية

 300ن=

 م
الوزن  غير موافق إلى حدا ما أوافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية

 2كا
د%دلد%دلد%دل

د318.18د11د138د31د41د14د391د13د11د3
د318.78د71.1د411د1د31د49د3347د41د318د1
د319.1د71.1د411د1د31د41د311د11د311د1
د93.1د71.1د411د31د11د11د311د11د311د4
د41د11د191د11د11د11د91د11د311د1
د49.91د14د114د11د11د11د311د18د84د1
د381د11د11د31د11د71د131د11د11د7
د3.1د11.1د131د11د91د11د311د11د311د8
د47.18د11د171د31د41د41د318د19د337د9

د11.1د11د111د31د41د11د311د11د311د31
د3.1د71د411د31د41د11د11د11د391د33
د111.1د11د111د31د41د11د311د11د311د31
د17.1د11د111د11د71د11د311د11د71د31
د317.18د14.1د117د11د311د13د11د44د311د34
د381د11د111د31د11د71د131د11د11د31
د11.1د11د111د31د41د11د311د11د311د31
د3.1د11.1د131د11د91د11د311د11د311د37
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 م
الوزن  غير موافق إلى حدا ما أوافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية

 2كا
د%دلد%دلد%دل

د14.1د79.1د477د9د17د11د19د18د114د38
د319.1د71.1د411د1د31د41د311د11د311د39

ًندولنوتتتيبدلدبتتت روتدزلتتتهرد نفاتتت دولاتتتالدولشخإتتتا د تتت وقود تتتاد)31 ا تتت درتتتت دعتتتتقدد) (دد111(داندولتتته
%(دكأصتتتتتارد افتتتتت دق تتتتتاد11وكتتتتتهرد تتتتتاد)(دكتتتتتأك د افتتتتت د تتتتت وقودوأل اتتتتت دلدبتتتتت روتد477كأصتتتتتارد افتتتتت دق تتتتتاد)

د(دكأك د اف .111.1(دكأصارد اف ،د)3.1رت د اد)د1(دكأك د اف ،دق روقة د اف دك 79.1%)
د
د
د
د

 (11جدول )
 الوزن النسبي واألهمية النسبية لعبارات محور الوعي األسري

 300ن = 

 م
الوزن  غير موافق إلى حدا ما أوافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية

 2كا
د%دلد%دلد%دل

د311.98د14.1د117د31د41د13د381د14د71د11
د11د11د111د11د91د41د311د11د91د13
د11.38د11.1د111د11د71د49د347د11د78د11
د71.1د14د184د13د11د11د91د49د347د11
د41.78د14.1د187د31د41د43د311د44د311د14
د31.1د47.1د181د41د311د11د71د11د311د11
د11.1د17.1د411د31د41د11د311د11د311د11
د13.98د18.1د433د34د41د11د311د13د311د17
د311.1د11د111د31د41د11د381د11د71د18
د11.1د17.1د411د31د41د11د311د11د311د19
د3.1د11.1د131د11د91د11د311د11د311د11
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ًندولنوتتتيبدلدبتتت روت33 ا تتت درتتتت دعتتتتقدد) (دكأصتتتارد111وألستتتر د تتت وقود تتتاد)دولتتتهيفيدزلتتتهرد(داندولتتته
%(دد18.1%(دكأصتتارد افتت ،د)11ولنوتتبا دلدبتت روتدوكتتهرد تتاد)د(دكتتأك د افتت دكفتت د تت وقودوأل اتت 433 افتت ،د)

د(دكأك د اف .311.98(دكأصارد اف ،د)3.1رت د اد)د1كأك د اف ،دق روقة د اف دك 
 (12جدول )

 النسبي واألهمية النسبية لعبارات محور التنشئة االجتماعيةالوزن 
د111ن=د

 م
الوزن  غير موافق إلى حدا ما أوافق

 النسبي
ة األهمي

 النسبية
 2كا

د%دلد%دلد%دل
د337.41د19د114د11د71د11د91د41د319د13
د11.78د11.1د183د14د71د11د71د13د311د11
د17.1د11د111د11د71د11د311د11د71د11
د19.18د18د411د31د48د11د91د11د311د14
د341.1د77.1د411د31د11د11د71د11د391د11
د18.1د11.1د171د11د11د11د311د41د311د11
د318.18د11د138د31د41د14د391د13د11د17
د314.34د71.1د419د34د41د39د17د17د113د18
د11.1د17.1د411د31د41د11د311د11د311د19
د18.18د18د418د31د41د14د311د13د311د41
د311.18د78.1د473د9د17د11د71د11د398د43
د341.1د77.1د411د31د11د11د71د11د391د41
د341.1د17.1د141د31د11د11د391د11د71د41
د31.1د11د111د11د71د41د311د11د311د44
د71.18د19.1د437د31د11د43د311د49د347د41

ًندولنوتيبدلدبت روتدزلتهردولانشت  دواعاف يفات د ت وقود تاد)31 ا  درت دعتتقدد) (دكأصتارد111(داندولته
%(دد78.1 ،د)%(دكأصتتارد افتت11 تتاد)(دكتتأك د افتت ،دكفتت د تت وقودوأل اتت دولنوتتبا دلدبتت روتدوكتتهرد473 افتت ،د)

د(دكأك د اف .311.18(دكأصارد اف ،د)31.1رت د اد)د1كأك د اف ،دق روقة د اف دك 
 (13جدول )

 النسبي واألهمية النسبية لعبارات محور الثقافة الترويحيةالوزن 
د111ند=د
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 م
الوزن  غير موافق إلى حدا ما أوافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية

 2كا
د%دلد%دلد%دل

د311.1د18د418د11د11د14د71د11د318د41
د334د19د114د11د91د11د11د48د344د47
د11.1د11د111د31د41د11د311د11د311د48
د41.1د11د191د31د41د41د311د41د311د49
د113.1د11.1د131د1د31د81د111د31د11د11
د14د11د191د11د11د11د78د11د311د13
د78د11.1د111د11د99د11د19د44د311د11
د71.1د17.1د411د31د11د41د311د41د311د11
د319.1د17.1د141د11د91د11د71د41د311د14
د11.1د17.1د411د31د41د11د311د11د311د11
د111.1د19.1د117د11د99د31د41د11د311د11
د93.1د11.1د171د31د11د11د311د11د311د17
د144.1د17.1د141د1د31د71د111د11د11د18

ًندولنوتتتيبدلدبتتت روتدزلتتتهردولثا فتتت31 ا تتت درتتتت د) (دكأصتتتارد افتتت ،د131 دول قحياتتت د تتت وقود تتتاد)(داندولتتته
%(دكتتأك د18%(دكأصتتارد افتت ،د)11.1كتتأك د افتت دكفتت د تت وقودوأل اتت دولنوتتبا دلدبتت روتدوكتتهرد تتاد)(د418)

د(دكأك د اف .113.1(دكأصارد اف ،د)14رت د اد)د1 اف دق روقة د اف دك 
د
د

 (14جدول )
 الترويح ومشكالت العصر النسبي واألهمية النسبية لعبارات محور الوزن

د111ند=د

 م
الوزن  غير موافق إلى حدا ما أوافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية

 2كا
د%دلد%دلد%دل

د381د11.1د119د31د11د17د113د11د19د19
د311.1د11د178د1د31د14د391د13د91د11
د111.1د17.1د411د11د71د31د41د11د381د13
د14.1د19.1د117د11د71د13د91د44د311د11
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د41.1د71د411د31د41د11د11د11د391د11
د399.1د11.1د111د1د31د19د117د11د78د14
د71.1د17.1د411د31د11د41د311د41د311د11
د341.1د17.1د141د31د11د11د391د11د71د11
د381د11د111د31د11د18د114د11د11د17
د311.1د11.1د171د1د31د11د391د11د91د18
د71.1د17.1د411د31د11د41د311د41د311د19
د311.1د11.1د191د1د31د19د377د11د318د71
د14.1د11.1د171د31د11د11د311د11د311د73

ًندولنوتتيبدلدبتت روتدزلتهردولتت ق  دقرتشتتكالتدولدإتترد تت وقود تتاد)34 ا ت درتتت دعتتتقدد) (دد111(داندولتته
%(دكأصتتتتارد افتتتت د11(دكتتتتأك د افتتتت دكفتتتت د تتتت وقودوأل اتتتت دولنوتتتتبا دلدبتتتت روتدوكتتتتهرد تتتتاد)411كأصتتتتارد افتتتت ،د)

د(دكأك د اف .111.1(دكأصارد اف ،د)41.1رت د اد)د1%(دكأك د اف دق روقة د اف دك 71)
 (15جدول )

 الوزن النسبي واألهمية النسبية لعبارات محور دور المجتمع
د111ند=د

 م
الوزن  غير موافق إلى حدا ما أوافق

 النسبي
األهمية 
 النسبية

 2كا
د%دلد%دلد%دل

د311.1د78د118د1د31د14د311د13د381د71
د41د19.1د437د11د11د13د11د19د377د71
د78د14د184د11د11د11د91د48د344د74
د341.1د17.18د141د31د11د11د391د11د71د71
د3.1د11.1د131د11د91د11د311د11د311د71
د78د11د191د11د11د11د91د11د311د77
د14.1د17.1د141د11د71د11د311د41د311د78
د17.1د17.1د411د31د41د11د311د11د311د79
د319.1د11.1د171د31د41د41د311د41د311د81
د78د11د111د11د71د41د311د11د311د83
د338.1د11د191د11د11د11د91د11د311د81
د71.1د17د411د11د11د11د11د11د318د81
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د71.1د11د131د11د99د11د91د17د333د84
د411.1د19.1د437د11د11د13د11د19د377د81
د334د11.1د113د11د11د49د347د19د87د81
د39.1د11.1د131د11د71د41د311د11د91د87

ًندولنويبدلدب روتدزلتهردعقردوجملافتاد ت وقود تاد)31 ا  درت دعتقدد) (دكتأك د418(،د)131(داندوله
%(دكتأك د افت دق روقةت د افت دد78%(دكأصتارد افت ،د)11 اف دكف د  وقودوأل ا دولنوتبا دلدبت روتدوكتهرد تاد)

د(دكأك د اف .411.1)اف ،د(دكأصارد 3.1رت د اد)د1ك 
 ثانيًا: مناقشت النتائج وتفسريها:

(داندولاتتتالدول قحياتت درتاتتتهفريدلتتتند لفاتتتذوتد31،د34،د31،د31،د33،د31 ا تت درتتت ديفتتترضدعتتتوقدد)
%(د79.1%:د11وحللا دولث عا درتت درترةلت دولادلتالدوألس ستيدقلكنهت د ت وقودا ااهت دولنوتبا دادوكتهردوألقدد تاد)

رتت دد1%(دق روقةت د افت دكت 18.1%،د11(،دقادوكتهردولثت لد تاد)111.1د:3.1رتت د تاد)د1 ق روقة د اف دك
:د31.1رتتتتتت د تتتتتاد)د1%(دق روقةتتتتت د افتتتتت دكتتتتت 78.1%:د11(دقادوكتتتتتهردولث لتتتتتثد تتتتتاد)311.98:د3.1 تتتتتاد)

(دقادوكتتتهرد113.1:د14رتتتت د تتتاد)د1%(دق روقةتتت د افتتت دكتتت 18%:د11.1(دقادوكتتتهردولرو تتتاد تتتاد)311.18
%،د11(دقادوكتهردولوت عاد تاد)111.1:د41.1رتت د تاد)د1%(دق روقةت د افت دكت 71%،د11 رتود اد)وخل

(دق تترندولب ةثتت داند لتتاد هتتت داندولاتتالدول قحياتت درتهعتتهعيد411.1:د3.1رتتت د تتاد)د1%(دق روقةتت د افتت دكتت 78
ىتد كافتتلدشخإتتااه دذيدةتتاتتفاتت دهتتذ دولاتتالدول قحياتت دلتتتندولالقلكتت د نوتتب درتنخ  تت دقلتتذودنتتبديففتتلد تترورت دلانف

ًغلتتهددقيفلاتت دةوتتادختت دو د) واهافتت مد(داندرتتت داهتتلداستتب بد3991قهتتذود ا تت درتتتادرتتت داشتت ردبلاتتعدزلفتتتدستتدتد
ول ترو د طر ات د نت  يدق دتذقداد  ل ورت دول قحيا داا د ارادادع هادودلشت ك تدولاتالدق وت يفتهلديفلت دشتالدق ت د

فطر  د هلتد  دوإلعو ندقبا د كاوبه دول ترعدرتت دختالدد   يفلتعددهذودولإتعدكث درت دولدلف  دةاثداندولاالدلاو 
ستهو دكت ند دلفهت د طر ات درتاإتهعيدامدغت درتاإتهعيدق  كتتد لتادولوتاتدرتادوألفروعدوكاط د عدكف داندولاالدرتادلف د

دلدق شتت ديفبتتتدودلتتندواستتاارور دتتتد دلفهتت د نتتهعدرتتت دد اوتتلد(داندولاتتالديففهرتتت تد3998ولوتتدتوق دعاتتالتديفتت درقكتتا د)
(دبوداندولر  تتت داديفإتترع دوحلتتت ثدلاوتت درلتترعدقستتال دللدتتبدقولتت ق  داد3991ستتلاف ند تترهلدقزلفتتتد تتاود)

ًغلتهد،درتكت رمدا تهدهرعتعد)اق  تدول رو دقبا داصبح دتترقريداد ر ات دول ترعدق  كتتدزلفتتد اندديفلت د(1111ستدتد
ستلهكا تدرتت ددرتت دولاتالدق احتهدد لتادولاتالدبوداعشط دول  ا دولر  تا ديففهرتت تدمبت دفاهت دولت ق  د أعهويفتعد  تلدكثت 

رتنطلتتت دااتتت درلتتت ددخإتتتبد ظهتتتردفاتتتعديفت تتتتدرتتتت دودلهو تتتادقهتتتذود تتتندكوديفلتتت دودلتتتادللدق وتتت يفت دادرتدرفتتت دةاه تتتعد
ولاتتالدادةاتت يدول تترعدةاتتثد وتت يفت ديفلتت دوا تتذوندقبصتتتوردقوعب  تتعدإتت  دع وتتعدقإتت  درلافدتت دقرتتت دهنتت د تتأيتدا اتت د

د(31(،د)33(،د)11:د1(،د)171:د34(،د)19:د31هلن درت ديفهدل دق كنهلهعا .د)وحلكلديفل درت د تقردرت دة
قرتدرفاهتت دختتالددرتروةتتلدولدفتتردودلخال تت دقرتتت درلفتتلدرتتت دستتب د تترندولب ةثتت داندتتترقريد تتثدولاتتالدول قحياتت د

 تدقزل قل دبكوت   دللالفاتذوتدقولاأكاتتديفلاهت دندتلدوجملافتاداد اتتمدقلتاودواات ردقهتذودرتت دختالددراتادودل سوت
ةتتتىتد اوتتتددلل تتترعدادهتتتذ دودلرةلتتت دولوتتتنا دداند وتتتاالدهتتتذ دولاتتتالدادول  ه تتت دقهتتتيد)وألستتتريدقوجملافتتتادقودلترستتت (د
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كاتت دصتتح دول تترضدقهتتهدزل قلتت دولادتتر ديفلتت دزلتت قردولاتتالدول قناتت دلتتتند تتذلاد كتتهند تتتدرتهوعهتت درتشتتكال ع.د"قد
هتذودرتت د ا ت درتتادعات يف دولتروست تدولوت  ا دقهتيدقعوتبد هوعتته "،دقدوحللا دولث عا درت دولادلالدوألس ستيد لفاذوتد

(دقعروستت د9(د)3993(دقعروستت دستتدهع ديفبتتتدولظتت هرد)1(د)3993عروستت د تتالدديفبتتتدولدذ تتذدستتاتدا تتتد تتتق د)
ًغلهددقادي دزلفهعديفبتدولر  د) (،دقعروست دوععترد39(د)1111(،دقعروست ده لت دزلفتتديففترد)31(د)1113زلفتد

(د11(د)3991)دHiggins Ann(دقعروست دهاا تذدقد ند11(د)3991)دEdiger Marlowددقرتت رلهو
 Gryoh Ber(دقعروستتتت د  كتتتته اذدكتتتت رف دولبتتتت رعرادعتتتتهند13(د)3991)دDennisقعروستتتت دععتتتتاود

Kowityد(.11(د)3998)د
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 االستخالصاث:
دادته دعا يف دولبحثدقيففلدودلد جل تدوإلةإ يفا د دولاهصلدبو:

 لفاتذوتدوحللات دولث عات درتت دولادلتالدوألس ستيدقهتيد)عقردولت ق  داددكت تدرت ها دولاالدل قحيا دقزل قره دلتتند-3
 نفا دولاالدولشخإا ،دولهيفيدول قحييدلتندولهولت  ،دولانشت  دواعاف يفات دول قحيات ،دولثا فت دول قحيات ،دعقردولت ق  د

دوجملافاداد تيفالدول ق  (.اديفالطدرتشكالتدولدإر،دعقرد
دولاالدول قحيا دلتندوألفروعدرت دخالددودل سو تدودلخال  .د اتمد دلدودلا ة تدلذ  عيد-1

 التىصياث واملقرتحاث:
 ودلاا اد اتدولبحثدللادر ديفل دولاالدول قحيا دلالفاذوتدوحللا دولث عا درت دولادلالدوألس سي.د طبا دد -3

 واهاف مد  ل ورت دول د نفيدولاالدول قحيا د اتدولبحث.دد -1

 وةلدسنا دسلال  .بعرو دعروس تدشل  ل ديفل درترددد -1

وستاختومدودلااتت اد اتتتدولبحتثديفنتتتد طباتت دولتت ورت دللادتر ديفلتت دولاتتالدول قحيات دقعوتتبد هوعتتته دولدفتتلدد -4
 يفل د طه ردهذودودلاا ادعقر  ت.

رت دلاا ادسلالادولاالدلتندولالفاذوت.دد -1  واهاف مد اهف دودلا  اودولال

 ل  ا دودلخال  دقهي:يففلدرتا ة تدلانفا دولاالدول قحيا درت دخالددقس يف دودد -1

 تتتت عيدعوتتتتبد ً قلتتتتذود تتتترندولب ةثتتتت د دتتتتلدودلا ةتتتت تدولتتتت د وتتتت يفتديفلتتتت د هوعتتتتتدولاتتتتالدول قحياتتتت دق
د-وألعت تتتت د-وألستتتتريد-وتتتت تدول  ه تتتت دودلخال تتتت دودلافثلتتتت داد)ودلترستتتت  هوعتتتتته درتتتتت دختتتتالددودل س

 وجملافا(

 : عقردوجملافادضلهد تيفالدولااف دول قحيا 

دس يفلدوإليفالمدولهيفيد  لااف دول قحيا درت دخالدد رورلعدودلخال  .اند هفردوجملافادرت دخالددقد .3
رتتتت دولإتتتا ع دولتقر تتت دك دلانذهتتت تد .1 اند رصتتتتدوذلا تتت تدرتاذوعاتتت درتن ستتتب دألرتتتت ك دولتتت ق  دق تتتهف دوخلتتتترت تدولال

 قوحلتويف ،د..........

 ولااف دول قحيا دادسلالادوجمل ات هف د  عيدرتو هلاديف دعشردقرتا  د دق اهمد .1

 لانوا د ادوذلا  تدودلخال  دلنشردول ق  د ادوألفروعو .4

 اند كهندولاالدول قحيا دعذ درت د ا ف دوجملافا .1

 : دعقردودلترس داد ثدولاالدول قحيا
د هفردودلترس دفرصدرتاك ف  دجلفاادولاالرتاذدلالش ولدادوألعشط دول قحيا  .3
 لتندولالفاذوتدوسااالددةإصدول  ا دولر  تا داد نفا دولاالدول قنا  .1

 اند كهندلكلدرتترس داعهوعدسلال  دلل ق  دقهن لدق  دك اددلف رساع .1

ً تتت عيد .4 اند كتتتهندهنتتت لدقيفتتتيدلتتتتندبعوريدودلترستتت د أ اتتت دعقردولتتت ق  دلتتتتندولاالرتاتتتذدادإت تتتتدق  تتت هتلدق
 كإالهلدولتروسيدقلاودرت اد دلله  
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يدادشخإتتتا هتلدةتتتىتد كهعتتتهود تتتتقيديففتتتلدعقروتدصتتتالدللفدلفتتتاد إتتت  دعقر تتت دلانفاتتت دوجل عتتتبدول قحيتتت .1
 لاالرتاذهل

 : دعقردوألسريداد ثدولاالدول قحيا
ددلف رس دولاالدول قحيا ديففلا ت. هف داق  تد .3
رت دلل ق   .1  رصتدرتاذوعا دلاهف دوألعقوتدولال

 ا خل درتهو ادةهددوأل ن  د نفيدولاالدول قحيا دلت هلدرتثلدرتروسلد   ا دادوأليفا عدقا  مدولدطالتدولرمس .1

اند كتتتهندولكبتتت ردرتثتتت ددق تتتتقيدحياتتتذ د تتت دادوعدكتتت ادولاتتتالدول قحياتتت درتتتت دختتتالددستتتلهكا هتلدادودلهو تتتاد .4
 ودلخال  

 : دعقردوألعت  داد ثدولاالدول قحيا
عدلدول ق  داس ادادةلدرتشكالتدوألفروعدرتثتلدولا ت  ديفلت دق ت دول ترو د إتهريد نت  ي،دولان اتثديفت د .3

دول اهط.
 وألعت  دادول ق  ديف دولن و.دوسااالدرتذ  دجلفاادوألفروعدقةىتد اوددذللدرددوش وك ت هف درسهمد .1

 وألفروع.دقوإ ه توألعت  دإلشب عدرتاهدددوسااالد .1

 س دولاهوعادول د و يفتدصا ردولو ديفل دشل رس داعشط دول ق  دودلخال  . .4

 قائمت املزاجع
 أوالً: املزاجع العزبيت:

 ت مدولاافتيد تادقتالبدودلرةلت دولث عه ت دقرتدلفتاهل،درست ل درت عوتا دغتت د.است رت دةوتاد ت هي:دواختاال دقوا 3
ًهرد دم.3981رتنشهري،دكلا دول  ا ،دع رتد دوأل

.دارتتتت لدزلفتتتتدزلفتتتتدولإتتت  :دولاتتتالدول  ه تتت دودلكاوتتتب درتتتت دشل رستتت دولتتت ورت دول قحياتتت دقوألعشتتتط دولكشتتت ا دحلركتتت د1
كلاتت ددد-ولدلفاتت دلدلتتهمدول  اتت دولر  تتتا ودلرشتتتوتد  جلف ه  تت دوللاباتت ،دحبتتثدرتنشتتهردوجمللتت د

دم.1111ول  ا دولر  تا دع رتد دقنط ،دولدتعدولو عا،د هعاع،د
.دولواتدسدتوق :دوألعشتط دودلترستا دقيفال اهت د ت لاالدول  ه ت دلتتند الرتاتذدوحللات دولث عات درتت دولادلتالدوألس ستي،د1

درتدتتت ديفتتتاد تتتو،رستتت ل درت عوتتتا دغتتت درتنشتتتهريدرتدهتتتتدولتروستتت تدولدلاتتت دللط هلتتت ،دع 
دم.3998دولا هري،د

،دغتت درتنشتتهري،دكلاتت د،درستت ل دعكاتتهرو .د ثانتت دزلفتتتدف تتتل:دعروستت د تتأ  دولر  تتت ديفلتت دولنوتت دولاافتتيدللشخإتتا 4
دم.3991للبن ت،دع رتد دوإلسكنتر  ،دد ول  ا دولر  تا

،دغت د ي،درست ل دعكاتهرو رستيدولنشت طدولكشت.د الدديفبتدولدذ ذدساتدا تد تق :د نت  درتاات ادللاتالدوحللاات ددلف 1
دم.3999رتنشهري،دكلا دول  ا دولر  تا دللبناد  ذلرم،دع رتد دةلهون،د

.د تتتهعر درتتتتر صدةنتتت :دوإليفتتتالمدق ر اتتت دق تتتلدرتتتت د بتتتلدودلترستتت ،دودلتتت متردولوتتتنه دوألقددللط تتتلدودلإتتتر ،د نشتتت اعد1
رتتتت رادد11-39قريف  اتتتع،درتركتتتذدعروستتت تدولط هلتتت ،دع رتدتتت ديفتتتاد تتتو،دوجمللتتتتدولثتتت ل،د

دم.3988
ل:دولدتتتربدقول  اتتت دادولاتتترندوحلتتت ع دقولدشتتتر  ،دكتتتت ث تد تتتالدوستتتا    ،دحبتتتثدرتنشتتتهر،درللتتت دتتتتت.دةوتتت دوإل روها7

دم.3991،د هعاع،د179ولدرو،دولدتعد
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بدع رتدتتتتت دعشتتتتط دول قحياتتتتت ديفلتتتت د دتتتتتلدولاتتتتالدلتتتتتتندقتتتتالدب تتتتروهالدول  تتتتتر :دا تتتتردشل رستتتتت دوألب.درشتتتت ديفبتتتتتدولاتتتتت8
درتنشتهري،دكلات دول  ات دولر  تتا دللبنت تد  لفتن ،دع رتدتت دغت دإلستكنتر  ،درست ل دعكاتهرو 

دم.1111وإلسكنتر  ،د
قال تت ،دحبتتثدرتنشتتهر،درللتت د.دستتدهع ديفبتتتدولظتت هردولوتتات:دعقردودلترستت دولث عه تت داد نفاتت دولاتتالدوجلف لاتت دلتتتند9

ولبحتتثدادول  اتت دقيفلتتلدولتتن و،دوجمللتتتدولثتت لديفشتتر،دولدتتتعدولرو تتا،دكلاتت دول  اتت ،دع رتدتت د
دم.3999نا ،دودل

.دصتتتتبحيدزلفتتتتتدزلفتتتتتدستتتتروط:د تتتتأ  د رعتتتت رت د رقحيتتتتيدر  تتتتتيديفلتتتت د دتتتتلدودلااتتتت وتدولن وتتتتا دقول وتتتتاهلهعا د31
،دغتتتت درتنشتتتتهري،دكلاتتتت دول  اتتتت دلر  تتتتتا ،درو قولباهكفا يفاتتتت ددلتتتتترت دودلختتتتتروت،درستتتت ل دعكاتتتتهد

دم.1113ع رتد دقنط ،د
،ديففتت ن،د1لافر نتت تدولر  تتتا ،دوجلتتذ دوألقد،دطرتهستتهيف دو:دزلفتتتد تتاودا تتهدغتتريد.ديفبتتتدودلتتندلدستتلاف ند تترهل،33

ً ا،د دم.3991وألرعن،دعوردول كردللنشردقولاه
ً  دع تتتت ب:دولاالدقولدت عوتدواعاف يفات ،دحبتثدرتاتتولدلتبدلد31 عاف يفات دادرتإتر،دعوردولكات بدولدت عوتدوا.دفه

دم.3981ولدرو،دولا هري،د
ول تترو ،درتتتتتخلدولدلتتهمدوإلعوتتت عا ،دعوردول كتتردولدتتترو،دد:داصتتتهددولتت ق  دقاق تتت ت.دكفتت ددعرق تت ،دارتتتتادوخلتتهو31

دم.3991ولا هري،د
ًغلتتتتهد،ديفلاتتتت دةوتتتت34 دختتتت دو :دعروستتتت د اهدياتتتت دحلركتتتت دودلرشتتتتتوتد  حللاتتتت دولث عاتتتت درتتتتت دولادلتتتتالدا.دزلفتتتتتدستتتتدتد

وألس ستتي،دحبتتثدرتنشتتهر،درللتت ديفلتتهمدولر  تتتت ،دكلاتت دول  اتت دولر  تتتا ،دع رتدتت دودلناتتت ،د
دم.3991ب ر ل،د

ًغلهد،دادي دزلفتهعديفبتتدولتر  :د تأ  د رعت رت دللر  تت .د31 يفلت دكتلدرتت دولاتالدوجلف لات دقولاتالددولبا ات دزلفتدسدتد
وخللااتت دألق تت ددودل سوتت تدوإل هويفاتت ،دحبتتثدرتنشتتهر،دودلتت متردولدلفتتيدولتتتقجمدللر  تتت د

دم.1113قولدهدل ،دوجمللتدوألقد،دكلا دول  ا دولر  تا دللبنا،دع رتد دةلهون،دب ر ل،د
ًغلتتتهد،درتكتتت رمدةلفتتتيدا تتتهدهرعتتتع:درتنتتت ه دول  اتتت د31 ولر  تتتتا دودلترستتتا دودلهعتتتع،د افاتتت تدادرتهوعهتتت د.دزلفتتتتدستتتدتد

دم.1111وعدك س تديفإردولدهدل ،دولا هري،درتركذدولكا بدللنشر،د
دم.3981قولشخإا ،دوإلسكنتر  ،دوذلا  دودلإر  دولد رت دللكا ب،ددواعاف يفي.دزلفتدسداتدفرط:دولبن  د37
 لديفبتتتدولدذ تتذديفطاتت :دعروستت دولنوتت دولاافتتيدللفرشتتتوتد  دلرةلتت دولث عه تت دمبح فظتت دولار اتت ،درستت ل درت عوتتا د.دعتت38

دم.3998غ درتنشهري،دكلا دول  ا دولر  تا ،دع رتد دقنط ،د
.ده ل دزلفتديففردولإاي:د ن  ديفرضدر  تيدقا ر ديفلت د نفات دولاتالدوجلف لات دلتتند لفاتذوتدوحللات دولث عات درتت د39

دم.1111ل دولادلالدوألس سي،دحبثدرتنشهر،درلل دقنط ،درترة
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