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 إسداد:
 عروفذىػارمةذعبداهللذحممدذعلذ..دأ

 وطقؾيماظدرادوتماظعؾقومبؽؾقيماظػـقنمواظؿصؿقؿ

 أدؿوذمعلوسدميفمضلؿمسؾؿماظـػس

 طؾقيماظذلبقيمجبوععيماٌؾؽمسؾداظعزؼز

 

 املدتخلص:

ازدادماػؿؿومماظؾوحـنيمبدراديماالشذلابمورمبومؼرجعمذظؽمٌومشلذهماظظوػرةمعـمدالالتمضدمتعدلمسـمأزعيماإلغلونمماملقدمة:ذذذ

اٌعوصرموصراسوتفماظـوويمسـمتؾؽماظػفقةماظؽؾرلةمبنيمتؼدممعوديمؼلرلممبعدلمػوئؾماظلرسي,موتؼدممضقؿلموععـقيمؼلرلممبعدلم

 عدمماألعـ.بطه,ماألعرماظذيمأدىمبوإلغلونمظؾشعقرمب

  

مإذامطونمظؾقرعونماظقاظديمأثرمسؾكماالشذلابماظـػللمظؾؿراػؼني,موػؾمػـوكمصروقمبقـفؿموبنيمغظرائفؿمماهلدف:ذذذ ٌعرصيمعو

(.موذظؽمسؾكم2002آلبوءمعؿقاجدؼـ,معـمخاللمتطؾقؼمادؿؾقونماالشذلابماظـػللم,مإسدادماظدطؿقرةم/مزؼـىمربؿقدمذؼرلم)

عراػؼيمشرلمربروعيمم30عراػؼيمربروعيمواظدؼًو,معـمدورماظرسوؼيماالجؿؿوسقيمجبدة,موم30م)عراػؼيمعؼلؿوتمجملؿقسؿنيم60

 واظدؼًومعـماألدرماظعودؼيمذاتماظدخؾماالضؿصوديمواالجؿؿوسلماٌؿقدط(مظؾؿقؼؼمعـمصقيماظػروض.م

 

مبقـؿومالمتقجدممتقجدمدالظيماحصوئقيمبنيمأحدماالبعودموػقماظعزظيماإلجؿؿوسقيمظصوحلماٌراػؼوتمالنتائج:ذذذ احملروعوتمواظدؼًو

 صروقمذاتمدالظيمإحصوئقيميفماالشذلابماظـػللمبنيماجملؿقسؿنيمبؾوضكماألبعودماٌكؿؾػي.م

 

اظعزظيماالجؿؿوسقيمظدىماحملروعنيمواظدؼًومأسؾكمعؼورغيمبلضراغفؿمشرلماحملروعنيموبوظؿوظبمصننمايرعونماظقاظدىمماالدتنتاج:ذذذ

 ظفماثرمعؾققزمصكمحقوةماٌراػؼنيموصكمبـوءمسالضوتفؿماالجؿؿوسقيمصكمصذلةماٌراػؼي.
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ذاملقدمة:ذ-

اظعشرؼـمبدراديماالشذلابمطظوػرةماغؿشرتمبنيماألصرادميفماجملؿؿعوتمازدادماػؿؿومماظؾوحـنيمخاللماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنممممم

ورمبومؼرجعمذظؽمإظبمعومشلذهماظظوػرةمعـمدالالتمضدمتعدلمسـمأزعيماإلغلونماٌعوصرموععوغوتفموصراسوتفماظـوويمسـمتؾؽم,ماٌكؿؾػي

رلممبعدلمبطهماألعرماظذيمأدىمبوإلغلونمإظبموتؼدممضقؿلموععـقيمؼل,ماظػفقةماظؽؾرلةمبنيمتؼدممعوديمؼلرلممبعدلمػوئؾماظلرسي

,مأوممبعـكمإظبمػذهمايقوةموطلغفومشرؼؾيمسـفبؾمورمبوماظـظرم,ماظشعقرمبعدمماألعـمواظطؿلغقـيمحقولمواضعمايقوةميفمػذاماظعصر

معشؽالتماإلغلونموظعؾمذظؽمؼدلرماغؿشورمادؿكداممعػفقمماالشذلابميفماٌقضقسوتماظيتمتعوجل,مآخرماظشعقرمبعدمماالغؿؿوءمإظقفو

عػفقممبصقرةمعؿزاؼدةمأنمغلؿعمسـمتػلرلمايقوةميفمسصرغومايوظلمعـمخاللم–بؾمأصؾحمعـماٌلظقفميفماظقضًماظراػـم,ماٌعوصر

(,مصممم,ماالشذلابم)ذوخً

اذؿؼممتعؿدلمزوػرةماالشذلابمزوػرةمصؾلػقيموغػلقيماجؿؿوسقيمسؾكمحدمدقاء,محقٌمانمػذاماٌصطؾحمػذاموممممم

.يماخرىعـماصؾمالتقينموضدمادؿكدمميفماطـرمعـمذبولمعـفوماظػؾلػيموسؾؿماظـػسمواالحصوءموسؾؿماالجؿؿوعموسؾقمماجؿؿوسق

ورجموؼعؿدلمػقغؾماولمعـمادؿكدمماالشذلاب,موضدمطونمظالشذلابمععـكمعزدوج,موطونمؼؼصدمبوٌعـكماالصبوبلمظالشذلابمدبممممم

زبؾقضوتفومعـماالذقوءم,مواٌعـكماظلؾيبممتـؾمسـدهميفمسدممضدرةماظذاتميفمظؾؿعرفمسؾكمذاتفوميفمبداسلاظروحمووؾقفمسؾكمسبقما

,مايماشذلابماظروحمغػصولماظذاتمسـماىقػرماالجؿؿوسل,ماالولموؼعينماممعصطؾحماالشذلابممبعـنيػقغؾمادؿكدم.واٌقضقسوت

ػؾلػلم(موؼعينمبفمػقغؾمتـوزلماظػردمسـمادؿؼالظفماظذاتل,موتقحدهم,مواظـوغل)ماظروحماالغلونمسـماىقػرماالجؿؿوسلسـمذاتف,م

ععماىقػرماالجؿؿوسلمواغؿفوءمعرحؾيماشذلابفمسـف,مايمانمػقغؾمؼرىمانماالغلونمعغذلبمبوظضرورةماعومسـمذاتفماومسـمذبؿؿعف,م

.بماالجؿؿوسلماظبماالشذلابماظذاتلصفقمؼلرلميفممنقهمعـماالشذلا

ضدماصؾحماحوديماظؾعدمحقٌمصؼدماٌعـكماالصبوبلمظف,موبدأماظذلطقزمسؾكماٌعـكماظلؾيبمصؼط,مواصؾحمػذاممنمعصطؾحماالشذلابأماال

ماالغل مؼفدد معو مبؽؾ ماشؾىماالحقال ميف معؼذلغًو ماظؿزؼقػاٌػفقم ماو مبوالدؿؽصول موحرؼؿف ماالشذلابممبػفقعفمون مجعؾ معو مػذا ,

.ؿشرميفماظعؾقمماظػؾلػقيمواظـػلقياالحوديمؼـ

ذالدرادة:ذمشكلةذ-

.مصوظلؿوتمقيمواالجؿؿوسقيمظؿطقرماجملؿؿعوت,مؼؿطؾىمعـومصفؿمرؾقعيماًؾػقيماظؿورطبإنمصفؿـومظطؾقعيماظشؾوبموعشؽالتفممممم

دؿعداداتم,متقظدمععفماإلعؽوغوتمواظؼدراتمواالومظظروفماٌعقشيمصقنيمؼقظدماٌرءغؿوجم–دائؿًومم–اظلؾقطقيمواظشكصقيمظؾػردمتعدم

,مصفلمضوبؾيمظؾـؿقمواإلسوضيمسؾكماظلقاءموذظؽموصؼًومظطؾقعيماظظروفماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيموايضورؼيمبداخؾفاظيتمتؽقنمطوعـيم

,موعـمثؿمصننماظؿغؾىمسؾكمبعضماظلؾقطقوتمؼؿطؾىمعراجعيمبذظؽمؼصؾحماإلغلونمغؿوجًومظقاضعياظيتمؼعقشمعـمخالشلوماإلغلون,مو

م(.م:مكصلم,ماظشاظيتمميرمبفوماجملؿؿعم)ماظؼرؼطلمظؾظروف

مطونماظشؾوبمممممم مرؾؾيماىوععيمم–وٌو مصقفؿ مسوٌقيموحقٌمأنمم–مبو مضقعقيمأو مأو مؼؿلثرمبعقاعؾمربؾقي يفمأيمذبؿؿعمععوصر

مواظشؾوب مسوم مبشؽؾ ماجملؿؿع مألصراد ماظـؿق معطوظى مهدؼد ميف مبورزًا مدورًا ماظـؼوصقي مخوصمظؾضغقط ماٌؿغرلاتمبشؽؾ مأن مطؿو ,

واالجؿؿوسقيمضدمتمثرمبشؽؾمأومبكخرميفمضدرةماظػردمسؾكمهؼقؼمعطوظىممنقهمممومضدمؼمديمإظبمععوغوتفمظؾعضمماالضؿصودؼيمواظلقودقي

م.اٌشؽالت

م)ممممم مذؿو ماظلقد مأوضح موضد مظالشذلابمػذا مواظدؼـوعقي ماىقاغىماظؾـوئقي مإظب ماالشذلابمظؾقصقل مميؽـمهؾقؾ مأغف ماظب )

مثالثمعراحؾمدقؿؿمذطرػومالحؼو.مموتقصؾمإظبمانمعػفقمماالشذلابمؼـطقيمسؾك
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ذ:أهموةذالدرادةذ-

رمأغفمالم,مصقشعفومؼرىماظشكصمغػلفمطغرؼىمسـمذاتف,ماظيتمصقاالشذلابمسؾورةمسـمغقعمعـماًدلة(مأنمؼرىمصرومم)ممممم

.ماالتصولمبليمصردمآخرمأؼضًومبعقدممومصبعؾفمبعقدماالتصولمسـمذاتفمو,م,مبؾمتلقضفمأصعوظفموؼـلوقموراءػواظؿقؽؿميفمأصعوظفمميؽـف

م.خبوصيمسـدعومتؽقنماظعالضيمعؿقضعي"صؼدانمسالضيمو"م(مبلنماالشذلابمؼؿؿـؾميف)مبقـؿومأوضحمدعدماٌغربل

(مبعـقانمدػرماآلبوءموسالضؿفمبوشذلابماألبـوءمعؼورغيموضدمأطدتمذظؽمإدعودمسؾدماظعظقؿماظؾـومميفمدراديمأجرتفومسومم)ممممم

م.ممععمواظدؼفؿموطوغًمعـمغؿوئففومأنماألبـوءمآلبوءمعلوصرؼـمأطـرمذعقرًامبوالشذلابمعـماألبـوءمآلبوءمعؼقؿنيبوألبـوءماٌؼقؿني

لؿـؿٍمأنموجقدماظقاظدؼـمظفمسالضيمسؽلقيمظشعقرماألبـوءمبوالشذلابمممومدصعماظؾوحـيمتؿضحماػؿقيمػذهماظدراديماظبمتموعـمػـوممممم

م.مععًومميفماشذلابماألبـوءماحملروعنيمعـماظقاظدؼـمظدراديمأليمعدىمؼمثرمصؼدانماظقاظدؼـ

ذذهدفذالدرادة:ذ-

وػؾمػـوكم,ماظـػللمظدىماٌراػؼنيمتفدفمػذهماظدراديمإظبماظؿعرفمسؾكمعومإذامطونمظؾقرعونماظقاظديمأثرمسؾكماالشذلابػذاموممممم

م.مصروقمبقـفؿموبنيمغظرائفؿماٌراػؼنيمآلبوءمعؿقاجدؼـ

ذػروضذالدرادة:ذ-

تقجدمصروقمذاتمدالظيمإحصوئقيممػذاموضدممتموضعمسدةمصروضمالدؿقضوحفومعـمخاللماظؾقٌ,موضدممتـؾًمتؾؽماظػروضمصكماغفم

م.مأضراغفؿمشرلماحملروعنييفماالشذلابماظـػللمبنيماٌراػؼنيماحملروعنيمواظدؼًومو

م.مشرلماحملروعنيمأسؾكمعؼورغيمبلضراغفؿاٌراػؼنيماحملروعنيمواظدؼًومظدىماظعزظيماالجؿؿوسقيمم-

م.مأسؾكمعؼورغيمبلضراغفؿمشرلماحملروعنياٌراػؼنيماحملروعنيمواظدؼًوممظدىاظعفزمم-

م.ماظالععقورؼيمظدىماٌراػؼنيماحملروعنيمواظدؼًومأسؾكمعؼورغيمبلضراغفؿمشرلماحملروعنيم-

م.ماظالععـكمظدىماٌراػؼنيماحملروعنيمواظدؼًومأسؾكمعؼورغيمبلضراغفؿمشرلماحملروعنيم-

معؼورغيمبلضراغفؿمشرلماحملروعني.مأسؾكاٌراػؼنيماحملروعنيمواظدؼًومممظدىاظؿؿردمم-

مممفاهومذالدردة:ذ-

م)م (ماظبمأغفمميؽـمهؾقؾماالشذلابمظؾقصقلمإظبماىقاغىماظؾـوئقيمواظدؼـوعقيمظالشذلابموتقصؾمإظبمانمأوضحماظلقدمذؿو

متؿؿـؾميفممعػفقمماالشذلابمؼـطقيمسؾكمثالثمعراحؾ

م.معرحؾيماظؿفقممظالشذلاب:ماألوظب

م.معرحؾيماظرصضمواظـػقرماظـؼويفممعـماخؿقوراتماٌغذلب:ماظـوغقي

م.معرحؾيماظؿؽقػمظؾؿغذلب:ماظـوظـي

مععقـي ماٌراحؾماظـالثمتؿضؿـمأبعودًا مأوضحمأنمطؾمعـمػذه مسؾكمعلؿقىمطؾمعرحؾيمبعالضوتم,مثؿ مبقـفو مترتؾطمصقؿو شرلمأغفو

مقؿومبقـفومسؾكمبعالضوتمعطردة.تؾطمصوتر,معؿؽررة

م

م

م
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ذأذكالذاالغرتابذالنفدي:

مم:االغرتابذالذاتيذ–ذ

وأبعودهمعـمغوحقيمػقماضطرابميفماظعالضيماظيتمتفدفمإظبماظؿقصقؼمبنيمعطوظىماظػردموحوجوتفمورشؾوتفمعـمغوحقيموبنيماظقاضعمممممم

م(مم-صم,م,أخرىم)زؼـىمذؼرل

م:ماالشذلابماالجؿؿوسلم)سـماآلخرؼـ(م–م

وغدرةماظؿعورػمواٌشورطيموضعػم,مواألظػيمععماآلخرؼـ,مػقمذعقرمبعدمماظؿػوسؾمبنيمذاتماظػردموذواتماآلخرؼـموغؼصماٌقدةممممم

م.م(ص,م,م)زؼـىمذؼرل.مأواعرماحملؾيمواظروابطماالجؿؿوسقيمععماآلخرؼـ

مم:االغرتابذالدواديذ–ذ

)زؼـىم.ميفماظؿؾوسدمواظؿؼوسسمسـمأداءمدورمظقسمظعدمماظؼدرةمسؾكماظؿلثرلمبؾمظؿؼققؿماظػردمظذاتفموظؾؿقضػماظلقودلوؼؿؿـؾمممممم

م(ص,م,مذؼرل

مم:االغرتابذالدوينذ–ذ

مؼؼقممسؾكموأنماظػؽرماظدؼين.مؼرىمصروممأنمعـؾعماالشذلابمػقماظـلؼماظدؼينموأنماالشذلابماظدؼينمػقمأدوسمطؾماشذلابممممم

ماألول ميقادثمتورطبقيم:صرضنيمأدودقني. مرواؼوتمحؼقؼقي ماظؼصصماظدؼـقي مأن مضقاسدمم:واظـوغل, مسؾك ماالدؿدالل مميؽـ أغف

م(مم,م)مصروم.موسؾكمأدودفومؼؼقمماالشذلابماظدؼين.ماإلميونمبوظعؼؾمبوسؿؾورػومحؼوئؼمعـطؼقي

مم:االغرتابذالتعلوميذ–ذ

والمصبدم.مأنمصبدمصقفوماظطوظىمأوماألدؿوذموضؿًومعؿوحًومإلضوعيمسالضوتمذكصقيمععماألخرحقٌمأنماىوععيمأوماٌدرديمؼـدرمممممم

م.مآالفماظطالبمٌومؼؿؾؼقغفمععـكمأومعغزىموظؽـفؿمؼؿؾؼقنماظعؾؿموؼؽؿلؾقنماظـؼوصيماضطرارًا

ذاملنطلقاتذالنظروةذوالدراداتذالدابقةذللبحث:ذ-

ذ:(ذباألبناءذاملقومنيذمعذوالدوهممقارنةذدرادةآلباءذوعالؼتهذباغرتابذاألبناءذ)(ذدفرذا1

مممممم مػدصًمإظب مأجرتفو ميفمدرادي ماظؾـو معؼورغيمأطدتمإدعود معلوصرؼـ مآلبوء مبوالشذلابمظدىماألبـوء اظؿعرفمسؾكمعدىماظشعقر

جوععيم(مروظؾوموروظؾيمعـمرالبمطؾقيماظذلبقيموضدمتؽقغًمسقـيماظدراديمعـم).مبـظرائفؿمعـمرالبماىوععيمآلبوءمعؼقؿني

األبـوءمآلبوءمعلوصرؼـمموأن.ماألبـوءمآلبوءمعلوصرؼـمأطـرمذعقرامبوالشذلابمعـماألبـوءمآلبوءمعؼقؿنيمأنمفوـمغؿوئفعمطونو.ماٌـصقرة

-,صم:مإدعودمسؾدماظعظقؿ,م)اظؾـوم)األبم,األممععو(مأطـرمذعقرامبوالشذلابمعـماألبـوءمواآلبوءمعلوصرؼـم)أبمصؼط(.م

م(

ذ:الثانووةذوعالؼتهماذبداػعهمذلإلرازوالقلقذلدىذرالبذاملرحلةذاالغرتاب(ذ

اظؿعرفمسؾكماظػروقمروظؾًوموروظؾيمعـمرالبماظـوغقؼيمػدصًمإظبممويفمدراديمأخرىمإلدعودماظؾـومأجرؼًمسؾكمسقـيمعـمممممم

مواظطوظؾوتميف مطؾمبنيماظطؾؾي موأثر مظإلنوز, ماظداصع مواظؿػوسؾ ماالشذلابمواظؼؾؼ ماظطالبمعـ مظدى مظإلنوز ماظداصع مسؾك بقـفؿو

:مبوالشذلابموأبعودهدرجيماظشعقرماظؼؾؼميفملوعـكػضملعرتػعماظؼؾؼم,وماظؿعرفمسؾكماظػروقمبنيملوعـكػضاالشذلابملعـكػض

ظدرجيماماظؼؾؼميفلوعـكػضملأنمػـوكمصروضومبنيمعرتػعوطونمعـمأػؿمغؿوئففوم.ماظالععقورؼيمواظؿؿرد,ماظالععـك,ماظعفز,ماظعزظي

م(م-,صم)اظؾـو,مإدعودمسؾدماظعظقؿ:مم.واظؿؿرد,ماظعفز,ماظعزظياظؽؾقيمظؾشعقرمبوالشذلابموأبعودهماظـالثي
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ذ(ذاالغرتابذاالجتماعيذبنيذالشبابذيفذجمتمعذاإلماراتذ:

موضدمرؾؼًمسؾكممأجرىمدراديمادؿفدصًماظؿعرفمسؾكمأبعودمزوػرةماالشذلابماالجؿؿوسلمبنيمذؾوبمذبؿؿعماإلعوراتممممم

وضدمطونماٌؼقوسمعـمإسدادماظؾوحـيموتقصؾًمغؿقفيماظؾقٌمإظبمععوغوةماظطؾؾيمواظطوظؾوتم.مروظؾًوموروظؾيمعـمرالبمدوظيماإلعورات

م.معـماالشذلابماالجؿؿوسلموسدمماالدؿؼرارماالجؿؿوسل

درادةذتطبوقوةذعلىذاجملتمعذالكوويتذ–(ذالشبابذواالغرتابذ

ماظدراديادؿفدصًمممممم ماظؽـدريم)مػذه مسؾلماظطراحموجودؿ مبفو ماالشذلابمظدىمم(واظيتمضوم مزوػرة اظؽشػمسـموجقد

اظشؾوبماظؽقؼيتموسالضؿفومبعددمعـماٌؿغرلاتمعـؾ:ماىـلقي,ماىـس,مايوظيماالجؿؿوسقي,ماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمظألب,ماٌلؿقىم

م)ماظؿعؾقؿلمظألم,مدخؾماألدرة. ماظعقـي مبؾغمحفؿ موضد مأنم( ماظدرادي ماظؽقؼؿقنيموعـمشرلماظؽقؼؿقني.تؾنيمغؿقفي معـ ذوبًو

,اٌلؿقىمماالجؿؿوسقيم)ايوظيمبوالشذلابمبنيمأبـوءماظؽقؼًمظقسمطؾرلًامظؽـفمعقجقدمبقـؿومملمتقجدمصروقمبوظـلؾيمٌؿغرلاتماظشعقر

ماظؿعؾقؿلمظألبمواألم,مدخؾماألدرة(.

وضدم.موبؼيمأنماظعدؼدمعـماظدرادوتمتـووظًمعقضقعماالشذلابمبوظؾقٌمواظدراديؼؿؾنيمظـومعـماظعرضماظلوبؼمظؾدرادوتماظلممممم

مإظبمهدؼدمدرجيمذققعمزوػرةماالشذلابمظدىمأصرادماظعقـي ماظدرادوتميفمذبؿؾفو مإظبمهدؼدمأػؿم.مػدصًمػذه طؿومػدصًمأؼضًو

ماظعقـي ماالشذلابمظدىمأصراد معظوػر مظؾد. ماٌؿغرلاتماٌلؿؼؾي مرطزتمسؾكمصقصمأثر مواظيتمتؿؿـؾميفوضد اظدخؾم,ماىـس:مرادي

سؾكمزوػرةماالشذلابمصػلمحنيمأطدتمبعضماظدرادوتموجقدمأثرمشلذهماٌؿغرلاتم,ماظعؿر...مإخل,ماظشفري,موايوظيماالجؿؿوسقي

ؾؼموػذامذلمرؾقعلموؼؿلثرمبعقاعؾمسدؼدةمعـفومعومؼؿع.مسورضؿفومدرادوتمأخرىمعـمبقـفوماظدراديمايوظقي,مسؾكمزوػرةماالشذلاب

وسؾكماألشؾىمبقـًمػذهماظدرادوتمأنمزوػرةماالشذلابم.مواألدواتماٌلؿكدعيميفمػذهماظدرادوت,ممبفؿؿعماظؾقٌ,محفؿماظعقـي

مم.تـؿشرميفمذبؿؿعوتمزبؿؾػيمبـلىمعؿػووتيمظدىماألصرادميفمزبؿؾػمضطوسوتموذرائحماجملؿؿع

ذمنهجوةذالدرادة:ذ-

مواظعالضيمبنيمسـوصرػو,ممبعـكمأنماظقصػمإنماٌـفٍماظقصػلمؼؾقٌميفمرؾقعيمممممم اظظوػرةمعقضقعماظؾقٌمعـمحقٌمتؽقؼـفو

طؿـفٍمؼصػمايوظيمعقضقعماظؾقٌموضبؾؾمسـوصرػوماٌكؿؾػيموأدؾوبمحدوثفوموضدمصبؿعماآلراءمحقشلومٌعرصيمأثورػوموتقجفوتفوم

م(.:صورمبومايؾقلماًوصيمبفو)اظـفوري,م

ماظقصػلمحقٌماغفماٌـفٍماٌـودىمظػفؿ,مووصػمرؾقعيماظعالضيمواظػروقمبنيمعؿغرلاتماظؾقٌ.مظذظؽممتمادؿكدامماٌـفٍممممم

عراػؼيممو,معراػؼيمربروعيمواظدؼًومعـمدورماظرسوؼيماالجؿؿوسقيمجبدةمعراػؼيممعـماإلغوثم)مسلؾًماظعقـيمم:ـةنالعو

(مم-واالجؿؿوسلماٌؿقدط(مموضدمتراوحًمأسؿورػـمعوبنيم)شرلمربروعيمواظدؼًومعـماألدرماظعودؼيمذاتماظدخؾماالضؿصوديم

ماٌراػؼوتماحملروعوتمعـمدورم حقٌممتماخؿقورػـمبطرؼؼيمسشقائقيمومتمايصقلمسؾكمأصرادماظعقـيمشرلماحملروعنيمبلفقظيمأعو

ماظرسوؼيماالجؿؿوسقيمصؼدممتماظؿقصؾمإظقفؿمبعدمسدةماتصوالتمبنداراتماظدور.

مزؼـىمذؼرلم)ادؿكدعًماظؾم:األدوات ماظدطؿقرة مإسداد ماظؾقٌمعؼقوسماالشذلابماظـػلل ميفمػذا مطؾقيم-وحـي )

مأبعودموػلم:مسؾورةمؼؼقسممجوععيمرـطومواظذيمؼؿؽقنمعـمم-اظذلبقيم

ماظالععقورؼيمممممممممممممممم-مممممممممممممممممممممم.ماظعفزم-مممممممممممممممممم.ماظعزظيماالجؿؿوسقيم-

م.ماظؿؿردم-مممممممممممممممممممممممممممم.ماظالععـكم-

م
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م:صنيمػوعنيمتمإسدادمػذاماٌؼقوسمشلدػذاموضدم

مظؾؿعرؼػماألسلؾمظؼقوسماالشذلابمواظيتمم:اهلدفذاألول مممـؾيممتـقاًلمحؼقؼقًو ضقوسمأبعودممخليمظالشذلابمواظيتمتعؿدلمأبعودًا

مادؿكؾصؿفوماٌمظػيمعـمخاللمادؿعراضماظذلاثماظلقؽقظقجلمواالجؿؿوسلموػذهماألبعودم)اٌؽقغوت(مػل:م

مرؼيمممممممممممممممماظالععقوم-مممممممممممم.ماظعفزم-مممممم.ماظعزظيماالجؿؿوسقيم-

م.ماظؿؿردم-ممممممممممممممممممممممممممممم.ماظالععـكم-

م.مواظيتمتؼقسميفمذبؿقسفوماالشذلابماظـػللمسـدماظػرد

ضقوسمأػؿمأذؽولم)أغقاعم(ماالشذلابمواظيتمأشػؾؿفومعؼوؼقسماالشذلابماظيتمرطزتميفمذبؿقسفومإعومسؾكمأبعودمم:اهلدفذالثاني

بقـؿومؼفدفماٌؼقوسمايوظلمإظبم.مواالشذلابماالجؿؿوسلمصؼط,مومرطزتمسؾكمطؾمعـماالشذلابمسـماظذات)عؽقغوتم(ماالشذلابمأ

مضقوسممخليمأذؽولمظالشذلابموػل:

ماالشذلابماظلقودل.م-مممممم.ماالشذلابماالجؿؿوسلم-ممممممممم.مماالشذلابماظذاتلم-

م.ماالشذلابماظـؼويفمم-ممممممممممم.ماالشذلابماظدؼينم-

وضدماذذلرًماٌمظػيمسـدمبـوءمبـقدمطؾمذؽؾمعـمأذؽولماالشذلابماًؿسم.مواظيتمتؼقسميفمذبؿقسفوماالشذلابماظـػللمسـدماظػرد

م.مأنمؼؿضؿـمطؾمأبعودماالشذلابماًؿس

موضدمم:تعلوماتذالتطبوقذوذالتصحوح ؾكمصؿؿماٌؼقوسمظقطؾؼمبطرؼؼيمصردؼيمأومعبوسقيمممومميؽـمأنمؼؼقمماظػردمبؿطؾقؼفمسػذا

م.موؼؼقمماظػوحصمأواًلمبؿقضقحماشلدفمعـماٌؼقوسمعرطزًامسؾكمأنماظغرضمػقمععرصيمعومؼشعرمبفماظػردميفماظغوظى,مغػلف

وتـقصرمتعؾقؿوتفميفمأنمؼضعماٌػققصمسالعيم)/مم(مهًماظؽؾؿيماظيتمتؿػؼمععمعومؼشعرمبفمعـمحقٌماغطؾوقماظعؾورةمسؾقفمأوم

م.غطؾوضفومسؾقففمأومسدممتلطدهمعـماسدمماغطؾوضفومسؾق

تلوسدماٌػققصمسؾكماظؿعؾرلمسؿومؼلؿشعرهمووهماظعؾوراتموطوغًمأوزانماإلجوبوتمدقاءم,محدودمظإلجوبيموضدموضعًماظؾوحـيم

اظعؾوراتماٌـؾؿيمواظيتمتعدلماٌقاصؼيمسؾقفومسـماشذلابمغػللمدوظىمعرتػعمأوماظعؾوراتماٌـػقيماظيتمتعدلماٌقاصؼيمسؾقفومسـماشذلابم

م:طوآلتل,مظىمعرتػعغػللمدو

مشرلمعقاصؼم)ال(ممممممممممممممربوؼدم)شرلمعؿلطد/مأحقوغًو(ممممممممممممممممممممممممعقاصؼم)غعؿ(

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصػرمممممممممممممممممممممممممممممممممم

معـمعؽقغوتماالشذلابماًؿسمعوب متذلاوحمدرجيمطؾمذؽؾمعـمم–نيم)صػرموبذظؽمتذلاوحمدرجيمطؾمبعدم)عؽقنم( مطؿو .)

م(.مم-أذؽولماالشذلابماًؿسمعوبنيم)صػر

م مظالشذلابماظـػللمعـم)صػر ماظؽؾقي متذلاوحماظدرجي ماالشذلابمم–وبقـؿو ماٌرتػعيمسـمارتػوعمدرجي موتعدلماظدرجي مدرجي )

م.ماظلؾيبمسـدماظػرد

م

م

م

م

مم
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ذ

ذ:تقننيذاملقواس

ذ:عونةذالتقنني:ذأواًل

وضدمسلؾًماظعقـيمثالثم,مصردًامعـماظذطقرمواإلغوثممبقوصظيتماظغربقيمواظؼؾققبقيممتمتطؾقؼماٌؼقوسمسؾكمسقـيمضقاعفومممممم

م:مدتوواتذعمروة

م.مدـيموضؿمرؾؾيماٌرحؾيماظـوغقؼيمعـماىـلنيمم-تراوحًماألسؿورمصقفمعـمم:األول

م–تربقيمم–سؾقممم–دـيموضؿمرؾؾيماٌرحؾيماىوععقيمعـمزبؿؾػماظؽؾقوتم)آدابممم–ماعؿدتماألسؿورمصقفمعـم:ذالثاني

م.موورةم(مم

,مربوعوة,مربودؾي:مدـيموػقمميـؾمرؾؾيماظدرادوتماظعؾقومواظذؼـمميوردقنمعفـمعؿعددةمم–مطوغًمأسؿورمأصرادهممالثالث:

م.مأخصوئقنيمغػلقني,معدؼريمعدارس,مإدارؼقـــ

م.متقزؼعماظعقـيماظؽؾقيمرؾؼًومظؾفـسمواظعؿرمواٌلؿقىماظدرادل(م2وؼقضحماىدولم)

م

ماٌلؿقىممممممممم

ماىـسم

م

مثوغـــــقي

م

مجـوععـــــل

مدرادوتمسؾقو

م)عفـمعؿعدده(

م

ماجملؿقع

مممممذطــــــــقر

مممممإغـــــــــوث

ممممماجملؿقع

ذوصؼًومظؾفـسمواظعؿرماظزعينمواٌلؿقىماظدرادل(ممسقـيماظدراديمجدولم)

ذ

ذ:الثباتذ:ذثانوًا

إعادةذاالختبارذ

(مروظىموذظؽمسؾكمسقـيمعؽقغيمعـم),محلىمععوعؾماظـؾوتمبطرؼؼيمإسودةماظؿطؾقؼمبعدمذفرمواحدمعـماظؿطؾقؼماألولممممم

م.مدرادوتمسؾقوم–جوععلم–ثوغقيم:موروظؾيمعـمطؾماٌراحؾماظـالثروظىممعقزسيمعـوصػيمبنيماىـلنيموعؼلؿيمإظبم,موروظؾي

مم.م(وؼؿضحمذظؽميفمجدولم)م

م

م

م

م

م
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ماظدالظيمرماألبعـــــــــــــــــــــود

ذ

ذ

مأبعود

ذاالشذلاب

ممماظعزظيماالجؿؿوسقي

ممماظعفــــــز

ممماظالععقورؼي

ممماظالععـك

ممماظؿؿــــرد

ذ

م

مأغقاع

ذاالشذلاب

ممماالشذلابماظذاتل

ممماالشذلابماالجؿؿوسل

ممماالشذلابماظلقودل

ممماالشذلابماظدؼين

ممماالشذلابماظـؼويف

ممماالشذلابماظـػللماظعــــوم

م(مععــــــوعــالتماظـؾـــــــــوتجدولم)

م

:ذالتجزئةذالنصفوةذذ()

م.ممتمحلوبمععوعؾماظـؾوتمبعدمحذفماظعؾورةماظػردؼيماظزائدة

م.م(وؼقضحمذظؽمجدولم)م

ماألبعـــــــــــــــــــــود
ععوعؾمارتؾوطم

ماظـصػني

مععوعؾ

ماظـؾوت

م

ماظدالظي

ذ

ذ

مأبعود

ذاالشذلاب

ممممماظعزظيماالجؿؿوسقي

مممماظعفــــــز

مممماظالععقورؼي

مممماظالععـك

ممممماظؿؿــــردم

ذ

م

مأغقاع

ذاالشذلاب

مممماالشذلابماظذاتل

مممماالشذلابماالجؿؿوسل

مممماالشذلابماظلقودل

مممماالشذلابماظدؼين

مممماظـؼويفاالشذلابم

مممماالشذلابماظـػللماظعــــوم

م(مععوعالتمثؾوتماٌؼقوسمبطرؼؼيمدؾرلعونمبراونمظؾؿفزئيماظـصػقيجدولم)
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ذذ:الصدق:ذثــالثــــًا

م:متمحلوبمصدقماٌؼقوسمبعدةمررق

ذالصدقذاملنطقي)الظاهري(ذ: ()

.موأدؿوذّامعلوسدًاميفمذبوظلمسؾؿماظـػسموسؾؿماالجؿؿوعمبؽؾقيتماآلدابموماظذلبقيبعرضماٌؼقوسمسؾكمسشرةمربؽؿنيمبدرجيتمأدؿوذم

)موطذظؽمظؽؾمغقعمعـم,مسؾورةمظؽؾمبعدمعـماألبعودماًؿليمظالشذلابموطوغًمغؿقفيماظؿقؽقؿمدبػقضمسؾوراتماٌؼقوسمعـم

م.مسؾورةمظؽؾمبعدموظؽؾمغقعمسؾكمحدةمإظبم,مأغقاعماالشذلاب

صدقذاحملكذ)صدقذاملوزانذ(ذ:ذ ()

م) مسقد مربؿد معؼقوس ماٌمظػي مػؿادؿكدعً مظالشذلاب مأبعود مدؾعي مؼؼقس مواظذي م( م: ماالجؿؿوسقي مم–اظعزظي م–اظؿشقم

واظالػدفمحقٌمرؾؼؿفماٌمظػيمسؾكمغػسمسقـيماظؿؼـنيمومتمإصبودمععوعالتماالرتؾوطمم–اظؿؿردمم–اظالععـكمم–اظعفزمم–اظالععقورؼيم

م.م(مؼقضحمذظؽػذاماٌؼقوسمععماألبعودماٌرادصيمشلوميفماٌؼقوسمايوظلموطذظؽماظدرجيماظؽؾقيمظؽالماٌؼقودنيمواىدولم)مبنيمأبعود

م

ممعلؿقىماظدالظيممععوعالتماظصدقمأبعـــــــــودماالشذلاب

ممماظعزظـــيماالجؿؿوسقي

ممماظعفز

ممماظالععقورؼي

ممماظالععـك

ممماظؿؿرد

ممماٌؼقوسماظؽــؾل

م(مؼقضحمععوعالتماظصدقمٌؼقوسماالشذلابمبطرؼؼيماحملؽماًورجلجدولم)

م

ذاالتداقذالداخليذللمقواسذ: ()

ممتمحلوبمصدقماٌؼقوسمبعدةمررقم:

م - م ماالرتؾوط مععوعؾ مبودؿكدام موذظؽ مبقـفو مصقؿو ماٌؼوؼقس مأبعود مصدق محبلوب ماٌمظػي مأبعودمضوعً معـ مبعدؼـ مطؾ مبني اظــوئل

.ماالشذلاب

وذظؽمبودؿكداممععوعؾماالرتؾوطماظــوئلمبنيمدرجوتمطؾمبعدم,مضوعًماٌمظػيمحبلوبمصدقمطؾمبعدمعـمأبعودماٌؼقوسمسؾكمحده -

.موبنيماظدرجيماظؽؾقيمظؾؿؼقوس

موذظؽم - مبقـفو ماالشذلابماًؿسمصقؿو ماظــوئلمبنيمطؾمضوعًماٌمظػيمحبلوبمصدقمطؾمأغقاعم)عظوػر( مععوعؾماالرتؾوط بودؿكدام

.مغقسنيمعـمأغقاعماالشذلاب
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وذظؽمبودؿكداممععوعؾماالرتؾوطماظــوئلمبنيمطؾمم,مضوعًماظؾوحـيمحبلوبمصدقمطؾمغقعم)عظفر(معـمأغقاعماالشذلابمسؾكمحدة -

.م(مؼقضحمذظؽواىدولم).مغقعمعـمأغقاعماالشذلابموبنيماالشذلابماظـػللماظعوم

متاٌؿغرلا
االشذلابم

ماظـػلل

اظعزظيم

ماالجؿؿوسقي
ماظؿؿردماظالععـكماظالععقورؼيماظعفز

مممممم×ماالشذلابماظـػلل -

ممممم×مماظعزظيماالجؿؿوسقي -

مممم×ممماظعفز. -

ممم×مممماظالععقورؼي. -

مم×ممممماظالععـك. -

م×مممممماظؿؿرد. -

مممممم×ماظـػللاالشذلابم -

ممممم×مماالشذلابماظذاتل -

مممم×ممماالشذلابماالجؿؿوسل-

ممم×مممماالشذلابماظلقودل -

مم×ممممماالشذلابماظدؼين -

م×مممممماالشذلابماظـؼويف -

م(مععوعالتمارتؾوطماالشذلابموضبدمعـمأبعودهموأذؽوظف)مجدول

م

م

م

م

م

م

م

م
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ذ:النتائجذ-

ؼقضحماىدولماظؿوظبمدرجوتماٌؿقدطوتمواالسبراصوتمألصرادمسقـيماظدراديمحقٌمؼؿؾنيمعـمخالظفمأنمعبقعماظػروضمشرلمداظيم

م.عوسداماظػرضماظـوغلمحقٌمرصضًمسـدمعلؿقىمدالظيم

اٌؿغرلات
اجتاهمدتوىؼومةغريذاحملروماتاحملروماتذوالدوًا

الفرضالداللةتعمعم

االشذلابم

اظـػلل
شرلمدال

اظعزظيم

االجؿؿوسقي
دال

شرلمدالاظعفز

شرلمدالاظالععقورؼي

شرلمدالصػراظالععـك

شرلمدالاظؿؿرد

ذ(ذووضحذاملتودطاتذواالحنراػاتذيفذدرجاتذالعونةجدولذ)

ذ

متقجدمصروقمذاتمدالظيمإحصوئقيمبنيماحملروعوتمواظدؼًوموشرلماحملروعوتميفماظعزظيماالجؿؿوسقيم

موذظؽمالرتػوعمضقؿيمتماحمللقبيمسـماىدوظقيمحقٌمطوغًم (مبقـؿومالم)صؼدمطونمدااًلموضدماوفمظصوحلماحملروعوتمواظدؼًو

ألنمتممتقجدمصروقمذاتمدالظيمإحصوئقيمبنيماحملروعنيمواظدؼًوموشرلماحملروعنيميفماالشذلابماظـػللمسـدمعلؿقىمدالظيم

(.مطذظؽماظػرضماظؼوئؾماظعزظيماالجؿؿوسقيمظدىماٌراػؼوتماحملروعوتمواظدؼًوم(مأصغرمعـمتماىدوظقيم)احمللقبيم)

(مأطدلمعـمتمألنمتماحمللقبيم)مودرجيمحرؼيممـمشرلماحملروعوتمسـدمعلؿقىمدالظيمأسؾكمعؼورغيمبؼرؼـوتف

(.مواظػرضماظؼوئؾماظعفزمظدىماٌراػؼوتماحملروعوتمواظدؼًومأسؾكمعؼورغيمبؼرؼـوتفـمشرلماحملروعوتمسـدمعلؿقىماىدوظقيم)

(.موطذظؽماظػرضماظؼوئؾماظالععقورؼيمدوظقيم)(مأصغرمعـمتماىألنمتماحمللقبيم)مودرجيمحرؼيممدالظيم

ألنمتممودرجيمحرؼيممظدىماٌراػؼوتماحملروعوتمواظدؼًومأسؾكمعؼورغيمبؼرؼـوتفـمشرلماحملروعوتمسـدمعلؿقىمدالظيم

م) م)احمللقبي معـمتماىدوظقي مأصغر مأسؾكم( مظدىماٌراػؼوتماحملروعوتمواظدؼًو ماظؿؿرد مواظػرضماظؼوئؾ عؼورغيم(.

مأصغرمعـمتماىدوظقيمألنمتماحمللقبيم)مودرجيمحرؼيممبؼرؼـوتفـمشرلماحملروعوتمسـدمعلؿقىمدالظيم )

م.م(م)

م

م

م
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ذاخلامته:ذ-

متموضدممغلؿكؾصمعـمػذاماظـؼوشمانماظعزظيماالجؿؿوسقيمظدىماٌراػؼوتماحملروعوتمواظدؼًومأسؾكمعؼورغيمبؼرؼـوتفـمشرلماحملروعوت.

اظػرضماظلوبؼمحقٌمأغفمأثؾًمأنمػـوكمصروقمذاتمدالظيمإحصوئقيمبنيماٌراػؼوتماحملروعوتمواظدؼوموشرلماحملروعوتموعـمضؾقلم

احملؿؿؾمأنمػذهماظعزظيماالجؿؿوسقيمواظيتمؼعوغلمعـفوماٌراػؼوتماحملروعوتمتلتلمعـمذعقرػؿمبػؼداغفؿمشلقؼؿؿمأومسدمماغلفوعفؿم

مص ماٌمدلوتماالجؿؿوسقي معع ميفماألدرموتؽقػفؿ مايول مػق مطؿو مذواتفؿ مشرلمضودرؼـمسؾكمتلطقد مصفؿ مظالغلقوبمواظعزظي قؾفؽقن

ورمبومتلتلمعـمسدممتػوسؾفؿمأوماحؿؽوطفؿمععمأضوربمأوم,ماظطؾقعقيماظيتمؼذلكمظألبـوءمعزؼدمعـمايرؼيمواٌشورطيميفمإبداءماظرأي

طؿومػقمايولمظدىمماظؿػوسؾماالجؿؿوسلميفمجقمرؾقعل,والمأنمؼؿعؾؿمجرلانموسدمموجقدمسالضوتماجؿؿوسقيموثقؼيماظصؾيمبفؿ

ماظطؾقعقيم ماٌراػؼوتمعـماألدر موصغورمفؿاذذلاطأضػمإظبمذظؽمسدم معـمطؾور مصقفو ممبو مسؾكمميفمأحودؼٌماألدرة طؾمذظؽمدوػؿ

م مظعدم مواغلقوبفؿ مبلغػلفؿ مظـؼؿفؿ ماظيتمفؿاطؿلوبصؼداغفؿ مواظؿؼوظقد مواظعودات ماالجؿؿوسقي مواٌػوػقؿ ماظعوعيماظؼقؿ ماظؾقؽي تلقد

ؼعقشمداخؾمعمدليمإؼقائقيميفمظؾؿفؿؿعماظذيمؼعقشمصقف,موإطؿولمجوغىماظـؼصميفمذكصقؿفماظيتمالمميؽـمأنمؼؽؿلؾفومعودام

.رسوؼيمعبوسقي,مبعقدةمسـمبقؽيماألدرةماظطؾقعقي

م

مم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ذاملراجعذالعربوة:ذ

م.ماظؾقٌماظعؾؿل,مدارماًؾقدمظؾـشرمواظؿقزؼع,مجدةعؼدعيميفمعـوػٍم:م()ماظـفوري,مسؾدماظعزؼزمربؿد .

,معؽؿؾيماظـفضيماٌصرؼي,مطراديماظؿعؾقؿوتمٌؼقوسماالشذلابماظـػللمعؽقغوتفمعظوػرهم:(-ذؼرل,مزؼـىمربؿقدم) .

م.ماظؼوػرة

ذبؾيمطؾقيم,م(ؼقؿنيمععمواظدؼفؿغيمبوألبـوءماٌ)دػرماآلبوءموسالضؿفمبوشذلابماألبـوءمدراديمعؼور,مإدعودمسؾدماظعظقؿ:م,ماظؾـو .

م.ذبؾدمماظذلبقيمبوٌـصقرةماظعددم

(ماجملؾيماظعؾؿقيمموسالضؿفؿومبداصعفؿمظإلنوزاظـوغقؼيماالشذلابمواظؼؾؼمظدىمرالبماٌرحؾي)م,:مإدعودمسؾداظعظقؿ,ماظؾـوا .

م.اجملؾدممطؾقيماظذلبقي,ماٌـصقرة,ماظعددم

(,مزوػرةماالشذلابمظدىمسقـيمعـمرالبماىوععيماظلعقدؼنيموسالضؿفومماظعزؼزم)ممسؾد,مسؾدماٌطؾىمواظشكصل,ماظؼرؼطل .

ممم–م(معـمصمم(ماظلـيم)مماظعددم)م.مردوظيماًؾقٍماظعربل,مبؾعضماٌؿغرلاتماألخرى

م.م–اٌـفٍماظعؾؿكمواظعؾقمماظذلبقؼيمم–ذؿو,ماظلقدم .

ماظؽـدري . موجودؿ مسؾل ماظطراح ماظشؾوبمم,: مواالشذلاب) ماًؾقٍم: مدرادوت ماظؽقؼيتم( ماجملؿؿع مسؾك متطؾقؼقي درادي

م.مواىزؼرةماظعربقيماظعددم

اظعددم.مذبؾيمذمونماجؿؿوسقي,م)ماالشذلابماالجؿؿوسلمبنيماظشؾوبميفمذبؿؿعماإلعوراتم(,م:مإجاللمإزلوسقؾ,محؾؿل .

اظلـيماظعوذرة.,ماألربعقن

ماٌغربل . م), م(دعد محقو: ماإلغلوناالشذلابميف مة مظؾدرادوتماظـػلقي. ماٌصرؼي ماىؿعقي ماظـوظٌ. ماظؽؿوبماظلـقي اشلقؽيم.

.ماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوب

.م,مبرلوتاٌمدليماظعربقيمظؾدرادوتمواظـشر,مترعبيمطوعؾمؼقدػمحلنيم,برلوت,ماالشذلاب.م(),مرؼؿشورد,مذوخً .

م

م

ذاملراجعذاألجنبوةذ:
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ذ:البحثملحقذأداةذذ-

ذاالغرتابذالنفديم-مأدؽؾيمماخؿؾور

مإسدادماظدطؿقرةم/مزؼـىمربؿقدمذؼرل

مأدؿوذمورئقسمضلؿماظصقيماظـػلقي

مجوععيمرـطوم–طؾقيماظذلبقيم

م

مذطرم/مأغـك:م.............................................................ماىـس.ماالدؿم:

:م:...............................................................ايوظيماالجؿؿوسقياظلـم

مأسزبم/معؿزوج

.م..............................................ماٌفـيم:.ماٌلؿقىماظؿعؾقؿلم:

م...................................................

م

م

,ماٌرجقمعـؽمأنمتؼرأمطؾمسؾورةموتػفؿفومجقدًام,مصنذامرأؼًمأغفومتؿػؼمععموجفيمغظركممتوعومصقؿومؼؾلمذبؿقسيمعـماظعؾوراتم

(مأعوممرضؿماظعؾورةمغػلفومداخؾماظعؿقدم)معقاصؼ(م,موإذامرأؼًمأنماظعؾورةمالمتؿػؼمععم√وععمزروصؽموذكصقؿؽمضعمسالعيم)م

ومداخؾماظعؿقدم)مشرلمعقاصؼم(م,موإذامملمتؿلطدمعـم(مأعومماظعؾورةمغػلف√وجفيمغظركمأومععمزروصؽموذكصقؿؽمضعمسالعيم)م

م.مشرلمعؿلطدم(م–(مإعومماظعؾورةمغػلفومداخؾماظعؿقدمم)مربوؼدم√ايؽؿمسؾكماظعؾورةمضعمسالعيم)م

مظالدؿفوبيمظؽؾمسؾورةم,مععؾقعوتؽمدرؼيممتوعًوم,مميؽـؽمسدمم.معـمصضؾؽمالمتذلكمسؾورةمبدونماإلجوبيمسؾقفو المتؿقضػممطـرلًا

م.مازلؽم,مذؽرامظؿعووغؽطؿوبيم

مشرلمعقاصؼمشرلمعؿلطدمعقاصؼماظعؾورةمم

ممممأذعرمأغينموحقداميفمػذاماظؽقن.م

مممم.مأطرهماالخؿالطمبوآلخرؼـم

م
أذعرمبوغعدامماظؿقاصؾماالغػعوظلمععمغػللموالمأصفؿم

م.مذاتل
ممم

مممم.مأذعرمأغينمعـؾقذمعـماآلخرؼـم

مممم.مظـػللمأؼلسموتفؾطمػؿؿكمممومؼؼؾؾمعـمذلغلم

م
أذعرمبوظعفزمسـمادبوذمضرارمووهمبعضماٌقاضػم

ماظصعؾي.
ممم
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ممممأذعرمبوًقفمعـماٌلؿؼؾؾموأغفمالمحقلمظلموالمضقة.م

م
أذعرمبوظضقؼموايزنمظعفزيمسـمععوىيمبعضم

ماٌقاضػمبـػلل.
ممم

مممم.ماظغوؼيمتدلرماظقدقؾي:مأؤعـمبوٌـؾماظؼوئؾم

م
وربزنمممومصبعؾينمأذعرمممتضلمايقوةمبشؽؾمعزؼػ

مبوالدؿقوءمعـفوموأغفومظقسمشلومضقؿي.
ممم

ممممعـمخوفمدؾؿ.:مأؤعـمبوٌـؾماظؼوئؾم

م
يفمبعضماألحقونمالبدمأنمأطذبمروٌوماظؽذبمضبؼؼم

معصويل.
ممم

م
أسظؿمعومؼلرماإلغلونميفمحقوتفمسـدعومؼؽقنممبػردهم

مبعقدامسـماظـوس.
ممم

ممممبالمػدفموالمععـك.أذعرمأنمحقوتلمسؼقؿيمم

م
ؼغؾىمسؾلماظؿشوؤمميفمحقوتلمبدونمدؾىمواضحم

مظشعقريمبونموجقديمظقسمظفمضقؿيمطؾرلة.
ممم

م
أذعرمبوظػراغمواظقلسميفمايقوةموأغفمعـماظصعىم

مإعؽوغقيمهلـفومعلؿؼؾاًل.
ممم

م
أطرهماالسؿؿودمسؾكمتػؽرليممبػرديمظشعقريمبلنم

متػؽرليمعشقش.
ممم

مممم.ماآلخرؼـميفمأرائفؿمالضؿـوسلمبرأيماظشكصلأسورضمم

م
أرصضماظؿعوعؾمععمأصرادمأدرتلموأصدضوئلمألغينمأذؽم

ميفمعشوسرمايىمايؼقؼلمبقينموبقـفؿ.
ممم

ممممالمأظؿزممطـرلًامبقاجؾوتلمووهمغػللموووهماآلخرؼـ.م

م
أصضؾمذلءميفمايقوةمأنمؼعقشماظػردمبعقدًاسـماظـوسم

معـعًومظؾؿشوطؾ.
ممم

مممم.ماظؾعدمسـماظـوسمشـقؿيم

ممممأسؿؼدمأغفمالمؼقجدمروابطمحؼقؼقيمبنيمععظؿماظـوس.م
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م
الماذعرمبؿقاجديمععمأصرادمأدرتلمرشؿمأغينمأسقشم

مععفؿ.
ممم

م
اظؼقودةمصػيمتلؿغرقموضؿومرقؼاًلمٌؿوردؿفوموؼصعىم

مهؼقؼفو.
ممم

م
اٌؾفؿمأذعرمبوًقفمسؾكمأرػوظـومإزاءماٌلؿؼؾؾم

مواظغوعض.
ممم

م
أصؾحماإلغلونميفمػذاماظعصرمذبردمترسميفمآظيم)م

مسفؾيمايقوة(
ممم

م
أغومشرلمراضلمسـمسالضوتلمبقاظديموأخقاتلمألغفؿمالم

مؼؼدروغلمبدرجيمطوصقي
ممم

م
زبوظػيماألسرافماالجؿؿوسقيمواظعوداتمعـمصالحقوتم

ماظػردمغػلفمحؿكموظقمأيؼماظضررمبوآلخرؼـ.
ممم

م

طؾمإغلونميفماجملؿؿعمميؽـفمهؼقؼمأػداصفمبوظطرقم

اظيتمهؾقمظفموظذظؽمميؽـفمتغقرلماظؼقاسدمواٌعوؼرلم

ماظيتمؼلرلمسؾقفو.

ممم

م

إنمععوؼرلماجملؿؿعمشرلمعقضقسقيموالمتعؿؿدمسؾكم

اظؽػوءة,مظذظؽمالمأعؿـؾمبفومأومأدرلمسؾقفوموالمأسؿدلم

مغػللمخورجًومسـماظؼوغقن.

ممم

م
اظلوئدميفماجملؿؿعمػقمأنماظؾؼوءمظألضقىم,موػذاماظـظومم

م.مؼمطدماٌـؾماظؼوئؾماظؼقةمتغؾىماظشفوسي
ممم

م
أذعرمبقجقدمصفقةمبنيمعومػقمضوئؿموبنيمعومأتقضعفميفم

مايقوة.
ممم

م
اٌقتمعـمايقوةمأصضؾمعـماظعقشمبالمػدفم,مظذظؽم

م.مأذعرمأنمايقوةمالمتلؿقؼمأنمضبقوػوماإلغلون
ممم

م

أنمدؾقكماإلغلونمصبىمأالمتؼرهمسوداتمماسؿؼد

اجملؿؿعموتؼوظقدهمألغفمؼعقشمحقوةماجؿؿوسقيمأصؾقًم

مععؼدةموهؽؿفوماٌصوحل.

ممم
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م
بعضماظـوسمتػؽرميفماالغؿقورمػروبًومعـماظقاضعماٌرؼرم

موبعقدًامسـمسوملماػؿزتمصقفماظؼقؿماالجؿؿوسقيماظـوبؿي.
ممم

م
ؼشعرمبوظلعودةمأثقرموأشضىمسودةمسـدعومأجدمشرليم

مأومبويظماظلعقد.
ممم

م
أدكرمعـماجملؿؿعموغظؿفماظلوئدةمصقف,موالمأمتلؽم

مبوظؽـرلمعـمضقاسدهموضقؿف.
ممم

ممممأصضؾماظعـػمسؾكماٌلوٌي,موأػوجؿمعـمؼعورضين.م

م
أحىمأنمأصودقمعـمطبوظػمسوداتماجملؿؿعم,م

م.موؼؿفوػؾمأواعرموغقاػلمأصقوبماظلؾطيمعـمحقظف
ممم

م
شوظؾًومعومأحبٌمسـماظؿػردمواظؿؿقزمعـمخاللماالغدعوجم

ميفمعبوسيمدقودقي.
ممم

م
المأثؼميفماًططماظلقودقيماظيتمتضعفوماظدوظيمألغفوم

موػؿقيموالمترتؾطمبويقوةماالجؿؿوسقيماظقاضعقي.
ممم

م

ؼقجدمشؿقضمطؾرلميفماألوضوعماظلقودقيموعؾماظـوسم

أصؽورػؿمطبؿؾػقنمصقؿومبقـفؿموؼؾؿعدونمسـمبعضم

ماظلقودقي.

ممم

م
أبؿعدمسـمايدؼٌميفماظلقوديمألغفمعـمشرلماٌلؿقحم

م.مبفمأنمأسدلمسـمحرؼيتماظلقودقي
ممم

م
أغومشرلمعؿلطدمعـمأغينمأصؾحمألنمأطقنمضوئدًامدقودقًوم

مغوجقًو.
ممم

م
اٌقارـمضققيماالدؿغاللمبلؾىماألوضوعماظلقودقيم

م.ماظغوعضيميفماظدوظي
ممم

م

يفماظلقوديمأعرمؼـؾغلماظؾعدمسـفمألغينمالمايدؼٌم

أعؾؽمإعؽوغقوتمتلوسدغلمسؾكماظدخقلميفمذبولم

ماظلقودي.

ممم
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م
ػـوكماظؽـرلمعـماظؼراراتماظلقودقيماظيتمؼؿطؾىم

معينماًضقعمشلومرشؿمإرادتل.
ممم

م
اٌشورطيميفمادبوذماظؼراراتماظلقودقيمضرورةموزليم

ممتقزمػذاماظعصر.
ممم

م
اظلقودقيمغلؾقيموالمميؽـماظؿقؼؼمعـماٌعوؼرلم

م.مصقؿفو
ممم

م
عـماألصضؾمأنمؼلوؼرماظػردماألوضوعماظلقودقيمحؿكم

مؼـفقمعـمزبوررػو.
ممم

م
ضدمؼؽقنماظغشميفمايقوةمأصضؾمدقوديمٌقاجفيم

ماظصعقبوتمواٌشوطؾ.
ممم

م
اٌقضقسوتماظلقودقيمشوعضيموعؾفؿيموشرلمواضقيم

موعـماظصعىمصفؿفو.
ممم

م
ػـوكمعـماظؼقاغنيماظلقودقيمالمػدفمعـفوموالمضقؿيم

مشلو.
ممم

مممم.ماظؿػؽرلميفماظلقوديمذلءمصعىموسدؼؿماٌـػعيم

م

اظصراعمبنيماظشعقبمضرورةمحؿؿقيميفماظلقوديمألغـوم

غعقشميفمسوملماػؿزتمصقفماظرعقزماظلقودقيمايؼقؼقيم

مبنيماظشعقب.

ممم

م
اٌعورضيمواظؿؿردماظـظومماظلقودلماظلوئدمضوئؿمسؾكم

مواظعصقون.
ممم

م

أسذلضمسؾكمضوغقنماظعؼقبوتماٌلؿكدمميفماجملؿؿع,م

والمأحىمأنمهؾمضضوؼومايقادثميفماحملوطؿم

ماٌدغقي.

ممم

مممم.مأطرهماظـظومماظلقودلماظلوئدميفماجملؿؿعم

م
أسطلمصقتلمظؾؿعورضنيمظؾقؽقعيمواظذؼـمؼـؿؼدونم

ماظلؾطيمبصرفماظـظرمسـمذكصقوتفؿ.
ممم

مممم.مضعػماظقازعمالمؼػلدمروابطماحملؾيمبنيماظـوسم
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م
شوظؾًومعومأدعكمظؾؾقٌمسـمػقؼيتمعـمخاللم

ماالغدعوجميفمعبوسيمدؼـقي.
ممم

م
ممورديماظطؼقسماظدؼـقيمآخرمذلءمأصعؾفميفمحقوتلم

ماظققعقي.
ممم

م
المأسقىمسؾكمصدؼؼلمسـدعومأجدهمطبوظػماظعوداتم

مواظدؼـقي.واظؼقؿماألخالضقيم
ممم

م
الأدؿطقعمأنمأضػميفمعقاجفيماظؿعصىماظدؼينمخقصًوم

معـماٌشؽالت.
ممم

م
ؼصعىمسؾلمتؼدؼؿماظقسظمواإلرذودمظمخرؼـمعـم

م.محقظل
ممم

مممم.مأغومعؼصرميفماظؼقوممبقاجؾوتلماظدؼـقيماظؽوعؾيم

م
أغومظلًمعلؽقاًلمسـمتعؾقؿماظـوسماظؼقؿماظدؼـقيم

ماظصقققي.
ممم

م
االظؿزامماظدؼينمواألخالضلمأعرمؼـدرموجقدهميفمػذام

م.ماظعصر
ممم

م
اظـػوقمععماظـوسمخرلمررؼؼمظؾقصقلمإظقفؿمواإلغلونم

ماألعنيمشوظؾًومعظؾقم.
ممم

م
المأذعرمبوظذغىموتلغقىماظضؿرلمسـدعومأضقممبعؿؾم

مطبوظػماظدؼـمروٌومضبؼؼمػديف.
ممم

م
بوظؼقؿماظدؼـقيمؼصعىمسؾكماإلغلونمأنمؼؿؿلؽمدائؿًوم

موؼرضكممبومضلؿفماهللمظف.
ممم

م
االظؿزامماظدؼينمػقمأنمؼؾؿعدماإلغلونمسـمعؾذاتم

مايقوةموأنماظزػدميفمايقوةمضرورةمدؼـقيمعؾقي.
ممم

مممماالسؿؼودماٌطؾؼميفمبعضماألعقرمأعرمصعىمظؾغوؼي.م

م
ظقسمظؾدؼـمععـكمواضحميفمحقوةمبعضماظـوس,موانم

مالمتـطؾؼمسؾقفؿ.مبعضماظؼقؿماظدؼـقي
ممم
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م
اظؿػؽرلماظعؿقؼميفماألعقرماظغقؾقيمؼشغؾماػؿؿومماظؾعضم

مسـماظؿػؽرلميفماظقاضعماظعؼؾل.
ممم

م
أرصضماظـصحمواإلرذودماظدؼينمظؿلطديمعـمثؼوصيتم

م.ماظدؼـقيماظعوظقي
مم

م

م

م

اسذلضمسؾكمصؽرةماظؼصوصميفماظؼؿؾم,موالمأصؽرميفم

اظغشمأوماظؼؿؾميفمماظعؼوبمأومزبوصيماهللمٌـمضبوول

م.محوظيماظضرورة

ممم

م
أسذلضمسؾكمبعضماظطؼقسماظدؼـقيماظشوئعيمميفم

م.مذبؿؿعـو
ممم

م

ظلمأراءمخوصيميفمعػوػقؿماىـيمواظـور,مواياللم

وايرام,مواًرلمواظشر,معفؿوماخؿؾػًمآرائلمععم

ماٌػوػقؿماظدؼـقي.

ممم

اظغزوماظـؼويفماألجـيبمؼؿلؾىميفماالخؿالفمبنيمم

ماظـوسمممومؼمديمإظبماظؿؾوسدمبقـفؿ

ممم

االظؿزاممبوٌـفٍماظدرادلمودونمحرؼيماخؿقورمم

م.ماٌقضقسوتمؼؾعدغومسـمذبؿؿعـو

ممم

م

م
اٌعؾقعوتمواظـؼوصيماظيتمؼؽؿلؾفوماظشؾوبمالمهؾم

معشؽالتفؿماالجؿؿوسقيموتؾوسدمبنيمهؼقؼمرشؾوتفؿ.

ممم

م
واظطوظىمؼػلدماشبػوضماظؿقاصؾماظػؽريمبنيماٌعؾؿم

مروابطماظؿقاصؾماالجؿؿوسل.

ممم

م
أغومعلؿؿعمشرلمجقدمظؽؾمعـمؼؿقدثميفمعقضقسوتم

مثؼوصقيمعفؿومطونمعرطزة.

ممم

م

المؼلؿطقعماظطوظىم)أوماظعوعؾم(مأنمؼعدلمسـمرأؼفم

بقضقحمسـدعومطبوظػمرأيماٌعؾؿم)أومرئقسماظعؿؾم(م

مالسؿؼودهمبضعػمععؾقعوتفموثؼوصؿف.م

ممم

م
ظديمإحلوسمبودؿغاللماآلخرؼـمظلم,مألغفؿمأطـرم

معينمسؾؿًوموثؼوصي.م

ممم
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م

م
أسفزمسـمطؿوبيمضصيمأومعلرحقيمأومذعرمظصعقبيم

ماظؿعؾرلمسؿومأضرأهمأومأصفؿف.
ممم

ممممأغومأؤعـمبوٌـؾماظؼوئؾم"مأصقوبماظعؼقلميفمراحيم"م

مممماظعؾؿمواظـؼوصيمظقلومطؾمذلءميفمايقوة.م

م
سؾكماظعؾؿم,مألنماظعؾؿمأرقلمررؼؼممأصضؾماٌول

مظؾقصقلمإظبماجملد.
ممم

م

أسؿؼدمأنماظـفوحمواظؿػققمؼعؿؿدمطـرلًامسؾكماظصدصيم

وظذظؽمصوظؿػققماظدرادلمظقسمععقورامظؾـفوحميفم

مايقوة.

ممم

م
ظقسمػـوكمصرقمبنيماىوػؾمواٌـؼػمروٌومأنمطؾم

معـفؿومراضمسـمحقوتف.
ممم

م
ععـكمظفم,مواٌعؾقعوتمماظعقٌيمعػفقممشوعضمال

مواظـؼوصيمسؼقؿيموظقسمشلومضقؿيميفمحقوةماإلغلون.
ممم

م

ايقوةماظدرادقيمالمتشؾعمحوجوتمورشؾوتماظػرد,م

وػـوكمتؾوسدمبنيمعومؼؿعؾؿفماظػردموبنيمأعقرمايقوةم

معـمحقظف.

ممم

م
ععظؿمرجولماألسؿولمواألثرؼوءمالمؼعرصقنماظؼراءةم

مواظؽؿوبي.
ممم

م
اٌـؾماظؼوئؾم"ماظعؾؿميفماظصغرمطوظـؼشمسؾكمأرصضم

مايفرم"
ممم

ممممأحىمضراءةمصقػماٌعورضيمواػؿؿممبومصقفو.م

م
سـدعوماجفؾممذقؽًومالمأػؿؿمبوالسذلافمبذظؽم,مأوم

محؿكمربووظيماظؾقٌمسـمحؼقؼيمػذاماظشكء.
ممم

م
المأػؿؿممبومأتعؾؿفميفماٌدرديمأوماىوععيمطـرلًامألنم

مووربمؼؿعؾؿمعـفوماإلغلون.ايقوةم
ممم


