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ﺭﺍﺑﻂ:بن الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الهاثل في الٗلىم اإلاسخلٟت ؤنبذ ًخُلب ؤؾالُب ُ٢اؽ جد٤٣
الٗلمُت٣ٞ ،ض ؤنبذ الاججاٍ الٗام في مشل َظٍ البدىر َى اؾخسضام َغ ١الُ٣اؽ ال٨مُت ،واإلاىاهج ؤلاخهاثُت ،وطل٪
لخهيُ ٠الٓىاَغ الٗلمُت وببغاػ زواثهها ،وجدلُل الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن الٓىاَغ ،والخدلُل الٗاملي ٌٗخبر ؤخض
ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الهامت التي ػاصث مً ٢ضعة الباخشحن ٖلى جىُٓم وجهيُ ٠الٓىاَغ الٗلمُت في اإلاجاالث اإلاخٗضصة زانت
في مجا ٫الصخهُت.خُض ٌؿخسضم إلاٗغٞت الاعجباَاث اإلاسخلٟت التي جىظض بحن بياهاث مُٗىت ،وجلخُو َظٍ الاعجباَاث مً
ًا
زال ٫مٗغٞت الخهاثو اإلاكتر٦ت بُجها ،اٖخماصا ٖلى ؤلاَاع الىٓغي الظي اهُل ٤مىه الباخض ،لظا ًم ً٨ال٣ى ٫بإن الخدلُل
الٗاملي ٢مت الخُبُ ٤للمىهج الاؾخ٣غاجي ؤي الاهخ٣ا ٫مً الجؼثُاث بلى ال٩لُاث ،خُض ًم ً٨بعظإ اإلاجمىٖت مً الٗال٢اث
بلى ٖىامل مكتر٦ت جهَ ٠ظٍ الٗال٢اث وجٟؿغَا.
 - 1مٟهىم الخدلُل الٗاملي (:)Factor Analysis
ٌٗخبر الخدلُل الٗاملي مً الُغ ١ؤلاخهاثُت التي حؿخسضم في مٗالجت الىخاثج التي جم الخهىٖ ٫لحها مً جُبُ ٤الازخباعاث
الىٟؿُت والتربىٍت ،و٢ض وعصث الٗضًض مً الخٗغٍٟاث لهظا ألاؾلىب ،هظ٦غ مجها ما ًلي:
 :)1963ؤؾلىب لخىُٓم وج٣ؿُم َظٍ الؿماث الىٟؿُت التي ج٩ىن مخضازلت ومٗ٣ضة ،بلى ٖضص
ٌٗغٞه الؿُض مدمض زحري (
٢لُل مً الٗىامل ٚحر اإلاترابُتٞ ،بضال مً الخضًض ًٖ ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ،والخسُل ،والخهىع ،وؤلاصعا ،٥والخظ٦غ،
والٟهم ،وخل اإلاك٨الث ،هخدضر ٖ ًٖ ِ٣ٞامل الظ٧اء ،وًٖ َغٍ ٤الخدلُل الٗاملي ؤًًا ًم ً٨مٗغٞت ؤبٗاص الصخهُت
وما ًىُىي ٖلُه ٧ل بٗض مً ؾماث ٦بٗض الاهُىاء والاهبؿاٍ ومٗغٞت الؿماث التي جضزل جدتهما( ).
©  2016ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ .ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
()1

عبد الرمحن زلمد العيسوي ( "،)2تقنيات اإلحصاء في العلو اإلنسانية" ،القاىرة :دار ادلعرفة اجلامعية.2006 ،
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ؤَمُت الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي في الخد ٤٣مً البيُت الٗاملُت لالزخباعاث الىٟؿُت
ؤ.مهلل ػٍىت/حامٗت البلُضة،02الجؼاثغ.
ملخو:
بن اؾذٖما ٫الباخشحن واإلاماعؾحن الؿُ٩ىلىظُحن للم٣اًِـ الىٟؿُت التي بىِذ في ز٣اٞاث مُٗىت وجُبُ٣ها ٖلى مجمىٖاث
ؤزغي مً بِئاث مسخلٟت ًُغح مك٩لت نالخُت َظٍ الازخباعاث في البِئاث التي ه٣لذ الحها ومضي جد٣ُ٣ها لؤلٚغاى التي
بىِذ مً ؤظلها ،وَى ما ًبرع يغوعة اؾخٗما ٫الخدلي ٫الٗاملي الاؾخ٨كافي في الخد ٤٣مً البيُت الٗاملُت ألي مُ٣اؾمى٣ى٫
مً ز٣اٞت بلى ؤزغي ،ألن الخٗغٍ ٠ؤلاظغاجي للمخٛحراث ٢ض ًسخل ٠مً بِئت بلى ؤزغي٦ ،ما ؤن اإلااقغاث التي جِ٣ـ ٧ل ٖامل
٢ض جٓهغ لضي مجمىٖاث مُٗىت و٢ض جسخٟي ٖىض ؤزغي،والخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي بةم٩اهه ال٨كَ ًٖ ٠ظٍ الازخالٞاث
التي ٢ض جٓهغ ٖلى مؿخىي الٗىامل و اإلااقغاث ؤو اإلاخٛحراث ،مً زال ٫مٗغٞت بيُت الؿمت اإلاغاص ُ٢اؾها والٗىامل اإلا٩ىهت لها
واإلاخٛحراث التي جدكب٘ ٖلى ٧ل ٖامل وصعظت الاعجباٍ بُجهما.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي ،البيُت الٗاملُت.
م٣ضمت:
بن الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الهاثل في الٗلىم اإلاسخلٟت ؤنبذ ًخُلب ؤؾالُب ُ٢اؽ جد ٤٣ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاىيىُٖت في البدىر
الٗلمُت٣ٞ ،ض ؤنبذ الاججاٍ الٗام في مشل َظٍ البدىر َى اؾخسضام َغ ١الُ٣اؽ ال٨مُت ،واإلاىاهج ؤلاخهاثُت ،وطل٪
لخهيُ ٠الٓىاَغ الٗلمُت وببغاػ زواثهها ،وجدلُل الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن الٓىاَغ ،والخدلُل الٗاملي ٌٗخبر ؤخض
ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الهامت التي ػاصث مً ٢ضعة الباخشحن ٖلى جىُٓم وجهيُ ٠الٓىاَغ الٗلمُت في اإلاجاالث اإلاخٗضصة زانت
في مجا ٫الصخهُت.خُض ٌؿخسضم إلاٗغٞت الاعجباَاث اإلاسخلٟت التي جىظض بحن بياهاث مُٗىت ،وجلخُو َظٍ الاعجباَاث مً
ًا
زال ٫مٗغٞت الخهاثو اإلاكتر٦ت بُجها ،اٖخماصا ٖلى ؤلاَاع الىٓغي الظي اهُل ٤مىه الباخض ،لظا ًم ً٨ال٣ى ٫بإن الخدلُل
الٗاملي ٢مت الخُبُ ٤للمىهج الاؾخ٣غاجي ؤي الاهخ٣ا ٫مً الجؼثُاث بلى ال٩لُاث ،خُض ًم ً٨بعظإ اإلاجمىٖت مً الٗال٢اث
بلى ٖىامل مكتر٦ت جهَ ٠ظٍ الٗال٢اث وجٟؿغَا.
 - 1مٟهىم الخدلُل الٗاملي (:)Factor Analysis
ٌٗخبر الخدلُل الٗاملي مً الُغ ١ؤلاخهاثُت التي حؿخسضم في مٗالجت الىخاثج التي جم الخهىٖ ٫لحها مً جُبُ ٤الازخباعاث
الىٟؿُت والتربىٍت ،و٢ض وعصث الٗضًض مً الخٗغٍٟاث لهظا ألاؾلىب ،هظ٦غ مجها ما ًلي:
 :)1963ؤؾلىب لخىُٓم وج٣ؿُم َظٍ الؿماث الىٟؿُت التي ج٩ىن مخضازلت ومٗ٣ضة ،بلى ٖضص
ٌٗغٞه الؿُض مدمض زحري (
٢لُل مً الٗىامل ٚحر اإلاترابُتٞ ،بضال مً الخضًض ًٖ ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ،والخسُل ،والخهىع ،وؤلاصعا ،٥والخظ٦غ،
والٟهم ،وخل اإلاك٨الث ،هخدضر ٖ ًٖ ِ٣ٞامل الظ٧اء ،وًٖ َغٍ ٤الخدلُل الٗاملي ؤًًا ًم ً٨مٗغٞت ؤبٗاص الصخهُت
وما ًىُىي ٖلُه ٧ل بٗض مً ؾماث ٦بٗض الاهُىاء والاهبؿاٍ ومٗغٞت الؿماث التي جضزل جدتهما( ).
()1عبد الرمحن زلمد العيسوي ( "،)2تقنيات اإلحصاء في العلو اإلنسانية" ،القاىرة :دار ادلعرفة اجلامعية.2006 ،
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٦ما ٌٗغ ٝالخدلُل الٗاملي بإهه ج٣ىُت لخجمُ٘ الٗىانغ التي جىُىي ٖلحها الصخهُت في مجمىٖاث ؤو وخضاث مخماؾ٨ت
ًا
وؿبُا ومؿخ٣لت( ).
في خحن ٌٗغ ٝنالح ؤخمض مغاص الخدلُل الٗاملي بإههَ :غٍ٣ت بخهاثُت حؿخسضم في جدلُل البُاهاث ؤو مهٟىٞاث الاعجباٍ
ؤو مهٟىٞاث الخباًىاث ،وٍ٩ىن الهضَ ٝى جىيُذ الٗال٢اث بحن جل ٪اإلاخٛحراث ،وٍيخج ٖجها ٖضص مً اإلاخٛحراث الجضًضة
(المٞتريت) حؿمى بالٗىامل وٖاصة ما ج٩ىن البُاهاث هي صعظاث ؤٞغاص ٖلى مخٛحراث هٟؿُت ؤو اظخماُٖت ؤو جغبىٍت( ).
٦ما ؤن الخدلُل الٗاملي ؤؾلىب حهض ٝبلى صعاؾت الٗال٢اث بحن ٖضص مً اإلاخٛحراث اإلاكاَضة بضاللت مجمىٖت مً الٗىانغ
الٟغيُت ٚحر اإلاكاَضة حؿمى ٖىامل مكتر٦ت ،وهي التي جهخم بهاٞ ،ال٨ٟغة ألاؾاؾُت للخدلُل الٗاملي هي ٞغيُت الٗىامل
التي جازغ في الؿمت ،خُض ؤن الٗامل م٩ىن مً مجمىٖت مً اإلاخٛحراث اإلاكاَضة( ).
ؤما ٦غو٦غ وؤلجحن )ٌٗ (Crocker& Aljinaغٞان الخدلُل الٗاملي بإههٖ :ملُت ًم ً٨مً زاللها جدضًض الٗىامل اإلاكتر٦ت بحن
مجمىٕ ة مً الازخباعاث ،مً زال ٫ازتزا ٫الٗال٢ت بُجها في ٖىامل ٢لُلت حٗبر ًٖ ؾمت هٟؿُت مُٗىت( ).
حُٗ٣ب:
ًخطر مً الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت للخدلُل الٗاملي ؤجها جخ ٤ٟظمُٗا في ؤن الخدلُل الٗاملي ؤؾلىب بخهاجي ٌؿاٖض ٖلى ازتزا٫
ٖضص ٦بحر مً اإلاخٛحراث اإلا٩ىهت لؿمت مُٗىت بلى ٖضص بـًِ مً الٗىامل التي ج٩ىن مغجبُت بخل ٪اإلاخٛحراث ،خُض جمشل َظٍ
الٗىامل بُاهاث َُٗت ٌؿهل جدلُلها وجٟؿحرَا.
 - 1- 1مٟهىم الخدلُل ال٘املي الاؾخ٨كافي ):(Exploratory Factor Analysis
ؤؾلىب بخهاجي حهض ٝبلى ازتزاٖ ٫ضص اإلاخٛحراث اإلاالخٓت اإلا٩ىهت للمخٛحر الغثِسخي مىيىٕ البدض ؤو الاَخمام ،بلى ٖضص ؤ٢ل
()
ٌؿمى ٖىام:٫
 - 2- 1مٟهىم البيُت الٗاملُت ):(Factorial Structure
مجمىٖت الٗىامل الاٞترايُت ال٩امىت التي ج ٠٣زل ٠مجمىٖت مً اإلاٟغصاث الازخباعٍت ؤو اإلا٣اًِـ ؤو اإلاخٛحراث
هي
بهٟت ٖامت ،وَٗخبر ق٩ل مً ؤق٩ا ٫نض ١البىاء ًخم الىنى ٫بلُه مً زال ٫الخدلُل الٗاملي( ).

Anastasi Anne:Psychological testing، 6th e، New York: Macmillan، 1988.

()1

( )2صالح أمحد مراد " ،األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية" ،دط ،القاىرة :مكتبة األجنلو مصرية.2000 ،

()3عبد احلميد زلمد العباسي ":التحليل العاملي تطبيقا ت في العلوم االجتماعية باستخدام  ، " SPSSقسم اإلحصاء احليوي والسكاين ،معهد
الدراسات والبحوث اإلحصائية ،القاىرة ،مجهورية مصر العربية.2011 ،

()5

Linda Crocker, James Aljina:Introduction to classicl and modern test theory: Cengage
learning، (nd).
()1أزلمد بوزيان تيغزة ( "،)2التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي" ،ط ،1عمان :دار ادلسًنة للنشر التوزيع والطباعة.2012 ،

()2نبيل بن بسيس عارل اجلابري  ":البناء العاملي لمقياس العوامل الخمسة الكبرى في شخصية باستخدام التحليل العاملي التوكيدي لدى طالب
جامعة أم القرى" ،رسالة ماجستًن غًن منشورة ،قسم علم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،ادلملكة العربية السعودية ،2012 ،ص.04
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 - 3- 1ؤهىإ الخدلُل الٗاملي:
 )1991ؤن بضاًت الخدلُل الٗاملي ٧اهذ في ظىَغَا مً الىىٕ الخىُ٦ضي ولِـ الاؾخ٨كافيٞ،الُغٍ٣ت
ًظ٦غ ؤبى خُب وناص(١
ؤلاخهاثُت التي ابخ٨غَا ؾبحرمً (٧)Spearman،Cاهذ في ظىَغَا تهض ٝبلى ازخباعٞغى الٗامل الٗام،وخحن وي٘
زىعؾخىن ()Thurstoneالبضًل الىٓغي لظل٧،٪اهذ َغ٢ه ؤلاخهاثُت في الخدلُل الٗاملي في ظىَغَا حؿعى الزخباع ٞغى
ًا
جضعٍجُا مً الخىُ٦ضي بلى الاؾخ٨كافي ختى ؤنبذ َىألاؾلىب
الٗىامل اإلاخٗضصة،بالؤن ما خضر ؤن الخدلُل الٗاملي جىظه
الؿاثض مىظ بضاًت الشالزِىاث مً ال٣غن الٗكغًٍ ً٦٫،م٘ جغا٦م ألاصلت مً ٖضص٦بحر مً الضعاؾاث الاؾخ٨كاُٞت
الؿاب٣ت،وْهىع هماطط هٓغٍت ظُضة خى ٫الٓىاَغ الىٟؿُت والتربىٍت والاظخماُٖت،ونل الٗلم بلى الىُ٣ت التي ًمٖ ً٨ىضَا
نُاٚتٞغوى نغٍدت خىٖ ٫ضص الٗىامل اإلاخىٗ٢ت وَبُٗتها،ولهظا ٖاص الخدلُل الٗاملي بلى ؤنىلها ألولى،وبضؤ الاَخمام
بالخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي،وزانت َىا ٫الؿىىاث الشالزحن اإلاايُت ،وٖلُه ًىظض هىٖان ؤؾاؾُان مً الخدلُل الٗاملي،
اؾخ٨كافي ( ،)Exploratoryوجىُ٦ضي (.) ( )Confirmatory
أ  -الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي ):(Exploratory Factor Analysis
ٌؿخسضم َظا الىىٕ مً الذخلُل الٗاملي في الخالت التي ج٩ىن ٞحها الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث والٗىامل ٚحر مٗلىمت ؤو ٚحر
ما٦ضة ،وَؿحر الخدلُل الٗاملي في َغٍ ٤الاؾخ٨كا ٝفي جدضًض الٗىامل ال٩امىت وٖال٢تها باإلاخٛحراث اإلاؿخسضمت ،وٖاصة ما
ًخىنل الخدلُل بلى ٖضص مً الٗىامل ؤ٢ل مً ٖضص اإلاخٛحراث لذٞؿحر الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث ،وال ً٩ىن لضي الباخض مٗلىمت
مؿب٣ت ًٖ الٗىامل الىاججت مً الخدلُل ،وبخدضًض ؤ٦ثر ٞهى حهخم بةم٩اهُت الخىنل بلى اإلاخٛحراث ًٖ َغٍ ٤الٗىامل
ال٩امىت ،ؤو مضي جإزحر الٗىامل ال٩امىت في الخىنل بلى اإلاخٛحراث( ).
ب  -الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي ):(Confirmatory Factor Analysis
ًغي ؾدُىعث( (Stewartؤن الهض ٝمً الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي َى ازخباع مضي مُاب٣ت همىطط اقخ ٤مً هٓغٍت مُٗىت
إلاجمىٖت مً البُاهاث،وٍخُلب طل ٪وظىص ؤؾاؽ هٓغي ٌؿاٖض الباخض ٖلى جدضًض الُغٍ٣ت التي جدكب٘ بها اإلاخٛحراث ٖلى
الٗىامل( ).
وًٍُ ٠بحرن ) (Byrne,1994ؤن الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي ٌؿخسضم الزخباع الٟغى بىظىص نلت مُٗىت بحن اإلاخٛحراث
والٗىامل ال٩امىت ،اٖخماصا ٖلى هٓغٍت مؿب٣ت ؤو ؤصبُاث البدض ،زم ًسخبر الباخض هٓام الهلت اإلاٟترى ازخباعا بخهاثُا،
وٖلُه ٞةن الخدضًض اإلاؿب ٤لىمىطط الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضيٌ ،ؿمذ للمخٛحراث بدغٍت الدكب٘ ٖلى ٖىامل مدضصة صون
ٚحرَا ،زم ًخم ج٣ىٍم الىمىطط بُغٍ٣ت بخهاثُت لخدضًض ص٢ت مُاب٣خه للبُاهاث اإلاؿخسضمت ،مً زال ٫ماقغاث خؿً
اإلاُاب٣ت،وهي ماقغاث اخهاثُت حؿاٖض الباخض ٖلى جدضًض مضي ظىصة الىمىطط اإلا٣ترح( ) ،وٖىض الخ٨م ٖلى ظىصة همىطط
مٗحن ؤو اإلا٣اعهت بحن ٖضة هماطط ًم ً٨الخهىٖ ٫لحها مً هٟـ البُاهاثً،جب مالخٓت ؤن ؤًٞل الىماطط مً خُض
( )3السيد زلمد أبو ىاشم ( ":)2البناء العاملي وتكافؤ القياس لمقياس القلق اإلحصائي لدى عينتين مصرية وسعودية من طالب الدراسات العليا
باستخدام التحليل العاملي التوكيدي" ،قسم علم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة ادللك سعود( ،دت) ،ص ص .10 -9

( )2صالح أمحد مراد ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .492
( )3السيد زلمد أبو ىاشم ( ،)2نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
( )4أمحد صالح مراد ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .492

33

الٗضص  : 14صٌؿمبر – 2015

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

مُاب٣خه للبىاء الٗاملي الخدتي(الًمجي) للمخٛحراث مىيىٕ الضعاؾتَ،ىالىمىطط الظي ًخمحزبخىٞغؤًٞل ُ٢م أل٦بر ٖضص مً
مجخمٗت،والًذ الخ٨م في يىء ماقغمٗحن ؤوؤ٦ثر،وفي خالت الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي بطا
م
اإلااقغاث ؤلاخهاثُت الؿاب٣ت
خ ٤٣الىمىطط اإلاٟترى للمُ٣اؽ ماقغاث ظىصة اإلاُاب٣ت اإلا٣بىلتٞ ،ةهه ًم ً٨الخ٨م ٖلى نضٖ ١باعاجه ؤونض ١ؤبٗاصٍ في
خالت الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي مً الضعظتالشاهُت ،في يىء ألاوػان الاهدضاعٍت اإلاُٗاعٍت ،والتي حٗغ ٝبمٗامالث الهض١
ؤوالدكب٘ ٖلى اإلاخٛحر ال٩امً،وَىا ًم ً٨جدضًض ُ٢مت مُٗىت ًخم ع ٌٞالدكبٗاث التي ج٣ل ٖجها،و٦ظلً ٪م ً٨الخ٨م ٖلى
نض ١الٗباعاث في يىء اليؿبت الخغظت( ).
ًا
 )2000ؤن الخمُحز بحن الىىٖحن الاؾخ٨كافي والخىُ٦ضي ال ً٩ىن ًا
٢اَٗا ؤوٞانال،بط ؤن ًا
٦شحرا مً
صاثما جمي ًاًؼا
وٍا٦ض ٖالم (
البدىر ججم٘ بحن الىىٖحن،وطل ٪ألهه ًىضعؤن ً٣ىم الباخض بةظغاء الخدلُل الٗاملي ٖلى مجمىٖت ٖكىاثُت مً اإلاخٛحراث،بل
ًا
ً٩ىن مضع٧ا بضعظاث مخٟاوجت َبُٗت اإلاخٛحراث،وٖضص الٗىامل التي جىُىي جدتها َظٍ اإلاخٛحراثٞ ،مشال ًٟترى الباخض وط وص
ٖاملحن مسخلٟحن جىُىي جدتهما مجمىٖت مً اإلاخٛحراث،وؤن بٌٗ اإلاخٛحراث ًيخمي بلى الٗامل ألاو،٫والبٌٗ آلازغ ًيخمي بلى
الٗامل الشاوي ٞةطا اؾخسضم الخدلُل الٗاملي للخد ٤٣مً صخت اٞترايه ولِـ لل٨ك ًٖ ٠الٗىاملٞ،ةهه ًُلٖ ٤لُه في
َظٍ الخالت الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي( ).
بهٟت ٖامت ًيبػي ٖلى الباخض جدضًض ألابٗاص الخالُت التي حؿاٖضٍ في ازخُاع ؤخض هىعي الخدلُل الٗاملي ؤو ٦الَما:
 هىٕ الىمىطط الٗاملي ،بما في طلٖ ٪ضص الٗىامل التي ًٟترى ؤن الىمىطط ًخ٩ىن مجها.
 جدضًض اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت ،ؤو اإلااقغاث التي جِ٣ـ ٧ل ٖامل مً الٗىامل المٞتريت.
 جدضًض بطا ٧اهذ الٗىامل مغجبُت ُٞما بُجها ،ؤم ؤجها مؿخ٣لت.
 جدضًض ؤزُاء الُ٣اؽ ،وهي باقي الخباًً التي لم التي لم ٌؿخُ٘ الٗامل جٟؿحرَا باليؿبت ل٩ل ماقغ مً ماقغاجه
اإلا٣اؾت( ).
 - 4- 1مهُلخاث مغجبُت بالخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي:
أ  -الجظع ال٩امًً :مشل الجظع ال٩امً ظؼء مً الخباًً ال٨لي للمهٟىٞت الاعجباَُت ،وبالخالي ٧لما ػاصث ُ٢مت الجظع
ال٩امً لٗامل ما ٧لما ػاصث ألاَمُت اليؿبُت لهظا الٗامل مً خُض الخٗبحر ًٖ الٓاَغة مىيىٕ البدض ،وٍم ً٨خؿاب
الجظع ال٩امً مً زال ٫ظم٘ مغبٗاث حكبٗاث ٧ل مخٛحر مالخٔ ٖلى هٟـ الٗامل ( ).
 )1980ؤن الجظع ال٩امً للمهٟىٞت الاعجباَُت ًدىا٢و جضعٍجُا مً ٖامل بلى آزغٞ ،الٗىامل ألاولى طاث
ل٣ض ؤوضر ٞغج (
ظظع ٧امً ؤ٦بر مً الٗىامل اإلاخإزغة الاؾخسالم ،طل ٪ؤن زُىاث خؿاب الٗىامل جاصي بلى اؾخسالم ؤ٢صخى جباًً
مكتر ٥بحن اإلاخٛحراث في ٧ل مغة ٖلى الخىالي ،وبُغح مهٟىٞت الىاجج مً اإلاهٟىٞت الاعجباَُت ًدب٣ى حجم ؤنٛغ مً الخباًً
اإلاكتر ٥بحن اإلاخٛحراث ٌؿخسلو في ٖامل ظضًض طي ظظع ٧امً ؤنٛغ مً ؾاب٣ه( ).
()1أزلمد بوزيان يتغزة ( ":)1اختبار صحة البنية العاملية للمتغيرات الكامنة في البحوث منحى التحليل والتحقق" ،حبث علمي زلكم ،مركز حبوث كلية
الرتبية ،جامعة ادللك سعود ،السعودية.)2011( ،
( )2السيد زلمد أبو ىاشم ( ،)2نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .11 -10
( )3أزلمد بوزيان تيغزة ( ،)1نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.

()4حجاج غازل ":التحليل العاملي نظريا وعمليا" ،ط ،1القاىرة :عادل الكتب.2013 ،

()5صفوت فرج ( ":)1التحليل العاملي في العلوم السلوكية" ،دط ،القاىرة :دار الفكر العريب.1980،
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ب -الكُىٌٕٗ :جي وؿبت قُىٕ اإلاخٛحر اإلاالخٔ ٖلى الٗىامل اإلاؿخسغظت٩ٞ ،ل مخٛحر مالخٔ له وؿبت مً الاؾهام في ٧ل
ٖامل ،وقُىٕ اإلاخٛحر اإلاالخٔ ٌٗجي ٌٗجي وؿبت ْهىعٍ في ٧ل الٗىامل ،وٍم ً٨خؿاب قُىٕ اإلاخٛحر اإلاالخٔ بجم٘ مغبٗاث
حكبٗاث اإلاخٛحر اإلاالخٔ ٖلى ٧ل ٖامل مً ٖىامل الخدلُل ( ).
َ - 2غ ١اؾخسغاج الٗىامل:
بٗض ازخباع نالخُت مهٟىٞت الاعجباٍ للخدلُل الٗاملي ،جإحي زُىة جُبُ ٤بخضي َغ ١الخدلُل الٗاملي ،لل٨كًٖ ٠
البيُت الٗاملُت ال٩امىت التي جلخو الٗال٢اث الاعجباَُت البُيُت الٗضًضة بحن اإلاخٛحراث اإلا٣اؾتٚ ،حر ؤهه ًيبػي ؤزظ ظاهبحن
ؤؾاؾُحن بٗحن الاٖخباع وَما:
ال٠غاث،
 - 1- 2اهخ٣اء َغٍ٣ت الخدلُل الٗاملي اإلاىاؾبت :وطلٖ ٪لى ؤؾاؽ هىٖحن مً الخباًً اإلاؿخٗمل في اإلاخٛحراث ؤو ٢
َل حؿخٗمل الخباًً اإلاكتر ،٥الظي ًمشل ال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن اإلاخٛحراث ؤو ال٣ٟغاث ،ؤو م٣ضاع وؿبت الخباًً الظي حكتر٥
ُٞه مجمىٖت مً ال٣ٟغاث ؤو اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت ،ؤم ؤجها حؿخٗمل الخباًً الٟغٍض الظي ال ٌكترُٞ ٥ه اإلاخٛحر ؤو ال٣ٟغة م٘
اإلاخٛحراث وال٣ٟغاث ألازغي ،وبالخالي ًىظض نىٟان مً َغ ١الخدلُل الٗاملي:
أ َ -غٍ٣ت اإلا٨ىهاث ألاؾاؾُت ( :)Principal Componentsوحؿخٗمل الخباًً ال٨لي ،بما في طل ٪الخباًً الخام وجباًً
الخُإ.
ب َ -غ ١جدلُل الخباًً اإلاكتر :(Common Factor Analysis) ٥وحؿخٗمل الخباًً اإلاكتر ٥في الخدلُل ،ؤي جهٟي ال٣ٟغاث
ؤو اإلاخٛحراث مً جباًً الخُإ والخباًً الخام ،ومً ؤمشلتها:
 َغٍ٣ت اإلاداوع ألاؾاؾُت()Principal Axis Factoring َغٍ٣ت الاخخما ٫ألا٢صخى ()Maximum LikelihoodMethod َغٍ٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي ٚحر اإلاىػوهت ()Unweighted Least Squares َغٍ٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي اإلاٗممت ()Generalized Least Squares َغٍ٣ت ؤلٟا للخدلُل الٗاملي ()Alpha Factoring َغٍ٣ت الخدلُل الٗاملي الاوٗ٩اسخي()Image Factoring - 2- 2مد٩اث جدضًض ٖضص الٗىامل اإلاؿخسغحت :بن َغ ١اؾخسغاط الٗىامل جاصي بلى ٖضص ٦بحر مً الٗىامل ،وَظا
ًدىافى م٘ ألاَضا ٝالتي ٌؿعى الباخض بلى جد٣ً٤ها ،وهي ازتزا ٫اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت بلى ٖضص ٢لُل مً اإلاخٛحراث ال٩امىت ،ؤو
ال٨ك ًٖ ٠البيُت الٗاملُت التي جخ٩ىن مً ٖضص ٢لُل مً الٗىامل ،والتي جمشل َظا الخٗضص ال٨بحر في اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت
)2012
(جُٛؼة،
()

وَىا ٥الٗضًض مً اإلاد٩اث التي ًم ً٨اؾخسضامها لخ٣ضًغ هُ٣ت الذو ًٖ ٠٢اؾخسالم ٖىامل ظضًضة ،ؤقهغَا مد٩ي
٧اًؼع و٧اجل.

( )1حجاج غازل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
( )2أزلمد بوزيان تيغزة (.)2نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
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 )2013بن مد٧ ٪اًؼع ًب٣ي ٖلى الٗىامل التي جخٗضي ظظوعَا
ل٣ض ؤوضر ٧ل مً ) (Dillon et Goldstein, 1948, 48خؿب (ٚاهم
ال٩امىت الىاخض الصخُذ ،ومىُُ٣ت َظا الٗامل جخإحى مً ؤن ؤي ٖامل ًيبػي ؤن ً٩ىن له جباًً ؤٖلى مً جباًً ؤي مخٛحر في
اإلاهٟىٞت.
٦ما ؤن مد٧ ٪اجل ًخم ُٞه جمشُل الجظوع ال٩امىت للٗىامل في جغجِب جخابعي ٖلى خؿب اؾخسالنهم ؤو ُ٢مهم ،وخُيئظ
ًدضص هُ٣ت اوُٗا ٝفي اإلاىدجى ،وجٓهغ الٗىامل الجىَغٍت ؤوال في جغجِب جخابعي وبٗض طل ٪جٓهغ الٗىامل ألا٢ل في ألاَمُت
والتي جإحي في الجؼء ألازحر في اإلاىدجى.
 - 3- 2جضوٍغ اإلاداوع:
بن الخدلُل الٗاملي إلاهٟىٞت اعجباَُت باؾخسضام ؤي َغٍ٣ت حهض ٝبلى اؾخسالم مجمىٖت مً الٗىامل ،وختى ًخد٤٣
الهض ٝمً ٖملُت الخدلُل ًجب الخٗغٖ ٝلى جل ٪الٗىامل وونٟها وجٟؿحرَا في يىء مدخىي البُاهاث التي حكملها
الضعاؾت٠ٞ ،ي مجا ٫الضعاؾاث الىٟؿُت مشال حٗخبر الٗىامل مخٛحراث وؾُُت بحن اإلاشحراث ،التي جخمشل في مٟغصاث
الازخباعاث ،والاؾخجاباث الهاصعة ًٖ ألاٞغاص الظًً جُبٖ ٤لحهمٞ ،ةطا اج٣ٟذ ٖضة صعاؾاث جدلُلُت مخىىٖت ٖلى جدضًض
ؤخض الٗىامل ،باؾخسضام ُٖىاث مسخلٟت مً هٟـ اإلاجخم٘ٞ ،ةهه ًم ً٨الىٓغ بلى طل ٪الٗامل ٖلى ؤهه ًمشل وخضة وُُْٟت
في مجا ٫الضعاؾت ،مشل ٖامل الاهبؿاٍ م٣ابل الاهُىاء في مجا ٫الصخهُت( ).
ٚحر ؤن الٗىامل اإلاخدهل ٖلحها ال ًم ً٨جٟؿحرَا بؿهىلت ألن جدضًضَا ًخم بُغٍ٣ت ٖكىاثُت ٢بل الخضوٍغ٦ ،ما ؤن
الدكبٗاث ج٩ىن م٣بىلت  ِ٣ٞمً وظهت الىٓغ الغٍايُت البدخت ،وال ج٩ىن م٣بىلت ؾُ٩ىلىظُا ،وج٨مً ؤَمُت الخضوٍغ ُٞما
ًلي:
الابخٗاص ًٖ الٗكىاثُت في جدضًض الٗىامل.-الخٟؿحر اإلاىُ٣ي للٗىامل.

بٖاصة جىػَ٘ الخباًً بحن الٗىامل.ججمُ٘ اإلاخٛحراث اإلادكابهت في ٖامل واخض.الخهىٖ ٫لى همِ الدكبٗاث التي جخ ٤ٟم٘ الخىٗ٢اث الىٟؿُت الٗامت.جضوٍغ اإلاداوع لخخ ٤ٟم٘ الٗىامل اإلاخٗامضة التي ٦كٟذ ٖجها الخدالُل الٗاملُت الؿاب٣ت( ).جىظض َغٍ٣خحن ؤؾاؾِخحن لخضوٍغ الٗىامل َما :الخضوٍغ اإلاخٗامض والخضًغ اإلااثل ،و٧ل مً الُغٍ٣خحن جداو ٫الخىنل بلى
ج٩ىًٍ ٖاملي بؿُِ وله مٗجىٞ ،الٗىامل اإلاخٗامضة ٌؿهل الخٗامل مٗها وجٟؿحرَا ألجها مؿخ٣لت ًٖ بًٗها البٌٗ ،ؤما
الٗىامل اإلااثلت ٞهي ؤ٦ثر مالثمت للىا ٘٢الٟٗلي ،وطل ٪لخضازل اإلاخٛحراث في اإلاى ٠٢الىاخض ونٗىبت جٟؿحرٍ بٗىامل
مؿخ٣لت ،وال ًىظض ؤؾاؽ مىُ٣ي لخًُٟل َغٍ٣ت جضوٍغ ٖلى ؤزغي ،وبهما ؤؾاؽ الخًُٟل َى الُبُٗت الخانت إلاىيىٕ
البدض( ).
()1زكريا زكي اثناسيوس .عبد اجلبار توفيق البياقي"،المدخل الى التحليل العاملي" ،ط ،1بغداد :مركز الكتاب للنشر ،1977 ،ص .285

()2مصطفى حسٌن باىي ،زلمود عبد الفتاح عنان ،حسين زلمد عز الدين " :التحليل العاملي النظرية -التطبيق" ،ط ،1القاىرة :مركز الكتاب للنشر .
 ،2002ص .27
( )3صالح أمحد مراد ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .499
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أ  -الخضوٍغ اإلاخٗامضً :خم جضوٍغ اإلاداوع م٘ الاخخٟاّ بالخٗامض بُجها ،خُض ًمخاػ َظا الىىٕ باالؾخ٣اللُت ؤي ؤن الاعجباٍ
بحن الٗىامل ٌؿاوي الهٟغ ،ومً بحن ؤَم الُغ ١الٗملُت للخضوٍغ اإلاخٗامض:
٦ىعجُما٦ـ (ٞ /)Quartimaxاعٍما٦ـ ( /)Varimaxما٦ؿبالن ()Maxplane

()

ب  -الخضوٍغ اإلااثل :جضاع اإلاداوع صون الاخخٟاّ بالخٗامض ٞختر ٥لخخسظ اإلاُل اإلاالثم لها ،وبالخالي ٞةن اإلاداوع ج٩ىن مترابُت،
ؤي ؤن الٗىامل ج٩ىن مخضازلت ومً بحن ؤَم الُغ ١الٗملُت للخضوٍغ اإلااثل:
()

٦ىاعجمحن ( /)Quartiminؤوبلُمحن (٦ /)Obliminىٝاعٍمحن ( /)Covariminبغوما٦ـ ()Promax
ّ
 - 4- 2البىاء البؿُِ :بن الهض ٝمً جضوٍغ اإلاداوع َى جدىٍل الٗىامل بلى وي٘ ًم ً٨الباخض مً جٟؿحرَا ؾُ٩ىلىظُا،
وٍؼٍض مً بؿاَتها ومٗىىٍت اعجباَها بمخٛحراث الُ٣اؽ ألانلُت ،وٍغي زىعؾخىن ( )Thurstoneؤن جضوٍغ اإلاداوع ًًمً
ونى ٫الخدلُل بلى هدُجت زابخت ج٩ىن ٖىاملها ٢ابلت للخ٨غاع مً صعاؾت بلى ؤزغي( ).
وٍ٣ترح زىعؾخىن ( )Thurstoneالكغوٍ الخالُت للىنى ٫بلى البىاء البؿُِ:
-ؤن ج٩ىن ٖلى ألا٢ل بخضي حكبٗاث الازخباع مؿاوٍت للهٟغ ،وبظل٣ً ٪ل حُٗ٣ض الازخباع وجؼصاص بؿاَخه،

ؤن ال ً٣ل ٖضص الدكبٗاث الٗاملُت اإلاؿاوٍت للهٟغ ًٖ ٖضص الٗىامل.-ؤن ج٣ترن الدكبٗاث ال٨بحرة ألي ٖامل بالدكبٗاث الهٛحرة لٗامل آزغ ،وٍجب ؤن ً٩ىن ٖضص َظا الا٢تران البؿُِ

مؿاوٍا ٖلى ألا٢ل لٗضص الٗىامل( ).
 - 5- 2جٟؿحر الٗىامل:

حٗض ٖملُت جٟؿحر الٗىامل الىاججت ًٖ الخدلُل الٗاملي ؤخض اإلاكا٧ل التي جىاظه الباخشحن في ٖلم الىٟـ ،وَٗخمض
جٟؿحر الٗىامل ٖلى اإلاخٛحراث التي جغجبِ بالٗامل ،وجدضًض الدكبٗاث اإلاغجٟٗت ؤو طاث الضاللت الجىَغٍت ،والتي حٗجي ؤن
َىاٖ ٥ال٢ت بحن اإلاخٛحر والٗامل ،وطل٢ ٪هض الخىنل بلى اإلاٗجى الؿُ٩ىلىجي لهظٍ الٗىامل ،وزمت َغٖ ١ضة لخدضًض ُ٢مت
 ،)0,35ؤما حغوؾل
َظٍ الدكبٗاث ،خُض ًغي ؤوٞغ ٫و٧لُذ ( )Overall &Klettؤن الدكب٘ الضاَ ٫ى ما ًؼٍض ٖلى (
(ٞ )Gorsuchحري ؤن الُ٣مت الكاجٗت في مٗٓم البدىر هي ( ،)30،0في خحن ٌؿخسضم آزغون الازخباعاث ؤلاخهاثُت لخدضًض
صاللت ٧ل حكب٘ بم٣اعهخه بالخُإ اإلاُٗاعي له ،ول ً٨طلً ٪خإزغ ٦شحرا بذجم الُٗىت( ).
ٚحر ؤن جدضًض َىٍت الٗامل ؤو الخٗغٖ ٝلى زهاثهه لِـ ٧اُٞا ،بط مً الًغوعي ؤن هدضص ؤوال ؤَمُت الٗامل ،وجخدضص
َظٍ ألاَمُت بظل ٪ال٣ضع مً الخباًً الظي ٌٗبر ٖىه الٗامل ،وٖلى الغٚم مً ٖضم وظىص ٢اٖضة مدضصة جم٨ىىا مً الخٗغٝ
وؿب الخباًً ال٩اُٞت ل٣بىلىا لٗامل ما ،بال ؤن حٗبحر الٗامل ًٖ وؿبت ال ج٣ل ًٖ %10مً حجم جباًً اإلاهٟىٞت
ٖلى ة
()1سامي بلبخاري ":استخدام التحليل العاملي للمتغيرات في تحليل استبيانات التسويق -دراسة تطبيقية على بعض البحوث " ،رسالة ماجستًن غًن
منشورة ،قسم العلوم التجارية،كلية العلوم االقتصادية والتسيي،جامعة العقيد احلاج خلضر،باتنة ،2008 ،ص .58
( )2مصطفى حسٌن باىي ،زلمود عبد الفتاح عنان ،حسين زلمد عز الدين ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .29
اجلامعي ،1986 ،ص .116
ة
( )3أمحد زلمد عبد اخلالق ( "،)1األبعاد األساسية للشخصية" ،ط ،4االسكندرية :دار ادلعرفة

( )4زلمود عبد احلليم منسي" :اإلحصاء والقياس في التربية وعلم النفس" ،دط،االسكندرية :دار ادلعرفة اجلامعية ،2006 ،ص .359
( )5أمحد زلمد عبد اخلالق ("،)2األبعاد األساسية للشخصية" ،ط ،6االسكندرية :دار ادلعرفة اجلامعية.1994 ،
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الاعجباَُت ُٟ٦ل بةبغاػ ؤَمُت الٗامل ،بال ؤن مشل َظٍ ال٣اٖضة ًد٨مها بلى خض ٦بحر ٖضص الٗىامل اإلاؿخسلهت ،والدجم
ال٨لي لخباًً اإلاهٟىٞت الٗاملُت ووؿبخه لخباًً المنٟىٞت الاعجباَُت ،باإلياٞت بلى اإلاىُ ٤الؿُ٩ىلىجي الظي ًخًمىه وؿ٤
الدكبٗاث ٖلى الٗامل مً ظهت ،والخ٣اث ٤الٗامت التي ؤزبختها البدىر الؿاب٣ت مً ظهت ؤزغي( ).
 - 6- 2زباث الٗىامل:
بن زباث و اؾخ٣غاع الٗىامل ؤو بم٩اهُت ج٨غاعَا لِـ ؤمغا ؾهال وٍخإزغ بجىاهب مُٗىت جخمشل ًٝما ًلي:
َ غٍ٣ت الخدلُل اإلاؿخسضمتَ :ىاٞ ٥غو ١بحن الُغ ١الٗاملُت في ٢ابلُت الٗىامل اإلاؿخسغظت مجها للخ٨غاع ،وٍازغ ٦ظل٪
ٖضص اإلاخٛحراث بطا ٧اهذ نٛحرة ؤو ٦بحرة ،ومٗامالث الاعجباٍ بطا ٧اهذ مغجٟٗت ؤو مىسًٟت ،وَغ ١الخضوٍغ اإلاؿخسضمت.
 جإزحر صعحت الكُىٕ :حٗض اإلاخٛحراث طاث الشباث اإلاىس ،ٌٟوالتي لها اعجباَاث مىسًٟت م٘ بُ٣ت اإلاخٛحراث في الخدلُل،
ٚحر مغٚىبت في الخدلُل الٗاملي بىظه ٖام.
ٖ ضص اإلاخٛحراث باليؿبت ل٩ل ٖامل :جخطر ٢ىة الٗامل بٗضص الدكبٗاث الباعػة ُٞه ،وٍجب ؤن ً٩ىن ٖضص َظا الىىٕ
مً اإلاخٛحراث ؤ٦بر مً الخض ألاصوى الظي ًا٦ض ْهىع الٗامل (زالزت مخٛحراث ٖلى ألا٢ل لخدضًض الٗامل) ،مما ً٣لل جإزحر
الهضٞت ،وٍبضو ٖامت ؤهه مً الهٗب ؤن ًخ٨غع اؾخسغاط الٗىامل التي ج٣ل اإلاخٛحراث الباعػة ٖلى ٧ل مجها ًٖ زمؿت ؤو
ؾخت.
ٖ ضص ألاٞغاص٧ :لما ػاص ٖضص ألاٞغاص في الُٗىت ٧ان طل ٪ؤًٞل ،و لخض الُىم لم ججغ صعاؾت لخدضًض اليؿبت اإلاشلى لٗضص
ألاٞغاص و اإلاخٛحراث ،ألجها جسخل ٠جبٗا للٓىاَغ ومضي ٢ىتها ،وٍ٣ترح حغوؾل ( )Gorsuchمُٗاعا مُل٣ا ًدضص الخض ألاصوى
ٞ )100غص ،وٍُٟض َظا اإلاُٗاع ِ٣ٞ
لٗضص ألاٞغاصُٞ ،ظ٦غ وؿبت زمؿت ؤٞغاص باليؿبت ل٩ل مخٛحرٖ ،لى ؤال ً٣ل ؤي جدلُل ًٖ (
ٖىضما ً٩ىن الكُىٕ اإلاخى ٘٢مغجٟٗا وج٩ىن َىا ٥مخٛحراث ٖضًضة ل٩ل ٖامل مخى ،٘٢ول ً٨بطا ٧اهذ اإلاخٛحراث مىسًٟت
ٞ )300غص ٖلى ألا٢ل٦ ،ما لىخٔ ؤن زباث الٗىامل ًغج ٟ٘م٘ جىىٕ
الشباثَ ،ىا ؾدخُلب الضعاؾت ٖضصا ؤ٦بر مً ألاٞغاص (
الُٗىاث بطا ما جم ازخُاعَا ٖكىاثُا مً اإلاجخم٘ هٟؿه.
 الٗىامل الغاُ٢ت :الٗىامل طاث الغجبت الاعقى عبما ج٩ىن ؤنٗب في ج٨غاعَا مً الٗىامل طاث الغجبت ألاصوى ،ألن
الاعجباَاث بحن الٗىامل جبضو ٚحر مؿخ٣غة ؤ٦ثر مً الاعجباَاث بحن اإلاخٛحراث ،و٦ظلٞ ٪ةن ٧ل ٖامل عاً ١خدضص ٖاصة بٗضص
٢لُل  ِ٣ٞمً اإلاخٛحراث( ).
 - 3ؤَمُت الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي في الخد ٤٣مً البيُت الٗاملُت لالزخباعاث الىٟؿُت
بن ازخال ٝالٗامل الش٣افي والبُئي والاظخماعي للُٗىاث ؤو اإلاجمىٖاث التي ًُبٖ ٤لحها ؤخض اإلا٣اًِـ الىٟؿُت ًٖ الُٗىت
ألانلُت التي بجي ٞحها اإلاُ٣اؽٌ ،ؿخىظب ٖىض ه٣له مً بِئت ز٣اُٞت ب٫يؤزغي الخد ٤٣مً بىِخه الٗاملُت مً زال ٫اؾخسضام
الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي ٦سُىة ؤولى خُض ًم٨ىىا َظا الىىٕ مً الخدلُل الٗاملي مٗغٞت ٖضص الٗىامل التي جمشل ؾمت
مُٗىت ،وَل جغجبِ َظٍ الٗىامل ُٞما بُجها ؤم ؤجها مؿخ٣لت ٚحر مغجبُت٦ ،ما ًم٨ىىا مً مٗغٞت اإلااقغاث ا٫حي جِ٣ـ ٧ل
ٖ )2011ىض اؾخسضامه لهظا الىىٕ مً الخدلُل الٗاملي ًسً٘ البُاهاث
ٖامل مً الٗىامل ،ؤي ؤن الباخض خؿب جُٛؼة (
للخدلُل صون ًدضص َبُٗت الٗىامل ،وهىٕ ال٣ٟغاث ؤو اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت التي جدكب٘ ٖلى ٧ل ٖامل ،وبهما ً٨ك ًٖ ٠طل٪
()1صفوت فرج ( ،)1نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .366
( )2أمحد عبد اخلالق ( ،)2نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
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بٗض الخدلُل ،خُض ًخم الخٗغٖ ٝلى ٕصص الٗىامل وهمِ حكبٗاث اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت ٖلحها ٖلى هدى اؾخ٨كافي( ) ،بط ؤن
ْهىع ٖضص الٗىامل هٟؿه في بِئت ٚحر التي بجي ٞحها اإلاُ٣اؽ ،ال ٌٗجي بالًغوعة ؤن اإلاُ٣اؽ ٢ض خاٖ ٔٞلى َبُٗت وجغُ٦بت
الٗىامل ُٞه ،وؤهه ًىظض جمازل ؤو ج٩اٞا في بيُت اإلاُ٣اؽ في مسخل ٠البِئاث ،في ُٚاب صلُل ًشبذ حكب٘ اإلااقغاث ؤو البىىص
ٖلى هٟـ الٗىامل ،بدُض ًم ً٨ؤن ًٓهغ الازخال ٝفي الٗامل الىاخض وصعظت حكب٘ البىىص ٖلُه في ٖضة ز٣اٞاث ،خُض ؤن
الخٗغٍ ٠ؤلاظغاجي إلا٩ىهاث الؿمت ،واإلااقغاث الضالت ٖلحها ًم ً٨ؤن ج٩ىن مسخلٟت في بِئت ز٣اُٞت مُٗىت ًٖ البِئت ألانلُت
 )2013بلى وؿبت بؾهام َظا البىض في الٗامل ٞهى ًضٖ ٫لى
للمُ٣اؽ ،خُض ٌكحر حكب٘ بىض ما ٖلى الٗامل خؿب ٚاهم (
مٗامل الاعجباٍ بُجهما( ) ،خُض ؤن بصعاط بىض مٗحن جدذ ٖامل جدضصٍ َبُٗت الش٣اٞت التي جخمحز بها مجمىٖت ألاٞغاص
ًا
اإلاؿخجُبحن لهظا البىض ،خُض ًم ً٨ؤن جسذل ٠حكبٗاث البىىص ٖلى الٗىامل مً ز٣اٞت بلى ؤزغي ؾىاءا ٧اهذ البِئت ٖغبُت ؤو
ٚغبُت ،وٍٓهغ طل ٪مً زال ٫مٗامالث الاعجباٍ التي جه ٠الٗال٢ت بحن البىىص والٗىامل ،وٖلُه ٞةن الخدلُل الٗاملي
الاؾخ٨كافي ًمضها بكب٨ت اعجباٍ وجىػٕ البىىص خى ٫الٗىامل خُض ٌُُٗىا ؤبؿِ جدلي ٫إلا٩ىهاث الؿمت ؤو البيُت ،خُض
ًم٨ىىا مً اقخ٣ا ١مخٛحراث ٧امىت ؤو ٖىامل حٗ٨ـ البيُت الٗالثُ٣ت اإلاكتر٦ت بحن ٖضص ٦بحر مً اإلاخٛحراث ألانلُت اإلا٣اؾت،
ٞةطا ٧اهذ اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت جمشل اإلاخٛحراث اإلاباقغة التي ًخٗامل الباخض مٗها ٧ال٣ٟغاث ؤو الازخباعاث ؤو اإلا٣اًِـٞ ،ةن
الٗىامل ؤو ألابٗاص ؤو اإلاخٛحراث ال٩امىت جمشل اإلاؿاخاث اإلاكتر٦ت مً الضاللت ؤو الٗال٢ت التي ججم٘ بحن قخاث اإلاخٛحراث
ألانلُت ،وَؿمى َظا ال٣اؾم اإلاكتر ٥مً الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت الٓاَغة بالبيُت ال٩امىت ؤو البيُت الٗاملُت ( ).
٢ض ٌٗىص طل ٪بلى ؤن َبٌٗت الؿمت ومٟهىمها ٢ض ًسخل ٠مً ز٣اٞت بلى ؤزغي ،وَىا جٓهغ الخهىنُت الش٣اُٞت للٗىانغ
اإلاؿخجُبت للمُ٣اؽُٞ ،غٍ٣ت الاؾخجابت ٖلى البىض واهخماء الٟغص بلى ز٣اٞت مُٗىتَ ،ى الظي ًدضص َبُٗت الٗامل واإلااقغاث
التي جِ٣ؿه وصعظت حكبٗه ٖلُه ،خُض جبرػ ؤو جسخٟي ماقغاث مُٗىت في ز٣اٞت صون ؤزغيٞ ،االزخالٞاث ًم ً٨ؤن جٓهغ في
(اللٛت ،اللهجت ،الٗاصاث ،الخ٣الُضَ ،بُٗت اإلاِٗكت ،والبِئت الجٛغاُٞت) خُض جخضزل في جدضًض الؿماث الىٟؿُت وَبُٗت
ج٩ىٍجها.
زاجمت:
بن اؾخٗما ٫اإلا٣اًِـ الىٟؿُت وجُبُ٣ها في بِئت ٚحر التي وكإث ٞحها ًىُىي ٖلى مك٩لت ؤؾاؾُت ًيبػي ؤزظَا بٗحن
الاٖخباع ،وهي جإزغ َظٍ اإلا٣اًِـ بٗامل الش٣اٞت التي جيخمي بلحها اإلاجمىٖت اإلاؿخجُبت للمُ٣اؽ ،وَىما ًم٨ىه ؤن ًازغ ٖلى
الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ،ألن ٧ل بِئت جسخل ٠في ٖىانغ مُٗىت ًم ً٨ؤن حؿهم في ج٩ىًٍ الؿماث الىٟؿُت لضي ألاٞغاص ،وَى
ما ًجٗل َبٌٗت اإلاٟاَُم جسخل ٠مً ز٣اٞت بلى ؤزغي ،وَىا جٓهغ ؤَمُت الخد ٤٣مً البيُت الٗاملُت للم٣اًِـ ٢بل جُبُ٣ها
في بِئت ٚحر التي وكإث ٞحها ،الزخباع مضي جدغعَا مً َظا الٗامل ،ومدآٞتها ٖلى هٟـ البيُت اإلا٩ىهت لها ،وطل ٪مً زال٫
٢ضعة اإلاُ٣اؽ ٖلى ال٨ك ًٖ ٠الٗىامل اإلا٩ىهت للؿمت التي ًدخىي ٖلحها اإلاُ٣اؽ بىٟـ الٟ٨اءة التي ً٨كٖ ٠جها في البِئت
ألانلُت م٘ اإلادآٞت ٖلى هٟـ اإلااقغاث التي جِ٣ـ ٧ل ٖامل ،وبالخالي ًم ً٨اؾخسضام اإلاُ٣اؽ بإمان والاؾخٟاصة مىه في
ألاٚغاى التي بىِذ مً ؤظلها.

()1أزلمد بوزيان تيغزة ( ،)1نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
()2حجاج غازل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
()3
سابقا .
أزلمد بوزيان تيغزة (،)2نفس ادلرجع ادلذكور ً
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