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ظامعة عني  املواطنة البيئية كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس" 
 " مشس

 د/ ريهام رفعت حممد عبد العال
  : مستخلص البحث 

هددد امدرا ةرادددلدرردرالىدددعاد ادددطدة ىدددئيدركمر يدددلدراأعضعدددلدة دددئد ل دددمةهئدة  دددئ دهعضدددلددددددد
الرا ةًدلدد  اعدل ددددددددد)نظع دلدرال ة سدجبئمىلد د دسدسدال تهل دئدريدل ارندروديسدالرا اعدلددددددد

د داقددع 63)الراددلل ممدراددلأئنلدم منددلدمدد دددراىا عددلدالهدد دراددلل ممدرا ةراددلدركددي ٍدرام دد طدد
دددددددددركشددئةةلدددددددركسددضماعلدراأعضعددلدددددددرحلقددمادراأعضعددلدددددددراى راددلدراأعضعددلدد(ممز ددلد اددطدةة ىددلدة ىددئيددد

اطدرختئذدراقعرةدراأعضدط دالهد دكدةد ندراأئُودلدمد د د ه ئدالهأئك دئدال أقدمد ادطد عيدلدهمرم دئدددددددددددد
 ركلماددتئن اددط الهدد دةر ددعندرايلددئدٍدالًددميدداددعالاد.  ددمدمدد دة  ددئ دهعضددلدرالدد ة س د268)

 د دسدسدع ىدئيدركمر يدلدراأعضعدلدددددد ًئمىدلد رالد ة سد د هعضدلد  ة  دئد ك مة ا ةًل رحلسئ عل
ٌ ىد  دد ك دمةةأا دًد رديد اعد ددد يةًدلد ال  دسد ٌ ى درحلقدمادراأعضعدلدد رعالر ركعكأل   ًئ  ُعى

دك دمةةأا دد يةًدلد ةدلا د الركشدئةةلدادطدرختدئذدراقدعرةدراأعضدطدال  سدئدددددد ركسدضماعلدراأعضعدلددد
 د  ددك دمةدملمادتلديدة دئدةر دعندنلدئدٍدرا ةرادلددددددد يةًدلد الةخداردٌ ىد دراى رادلدراأعضعدلدال  دسددددد

 د0.05اعالاديرالدرُ ئدعًئد ي دمسدلم د)دالالًميدالًميداعالادذرنديالالدإُ ئدعلدكىز دااٌيسديد
 كىز دكل ا درا اعلدالرا ةًلدراىا عل.

د.دة  ئ دهعضلدرال ة سديرال مةرندديرا ا ئندرك لئُعلد:دركمر يلدراأعضعلد

Environmental Citizenship from the Perspective of  University Staff 
Member's in Ain shams University

Dr. Reham Refaat Mohammed Abdelaal

Abstract : 
The study aimed at identifying the dimensions of environmental 

citizenship from the perspective of University staff members in Ain shams 
University, and its relation with some variables including  gender, the 
college (theoretical and practical) and the scientific degree. The Study was 
done using  the descriptive approach, and  a questionnaire consisting of (63) 
items distributed on four dimensions (Environmental  Justice 
Environmental  Rights Environmental Responsibility and  participation in 
environmental decision-making) , The researcher checked its validity and 
reliability and was applied on a sample consists of (268) University staff 
Member's. The results of the study showed that there were differences in the 
average of the degrees of perception of Ain Shams university staff members 
of dimensions of the environmental citizenship. The dimension of 
environmental rights came in the first degree, as it reflected very big degree 
of perception, followed by both dimensions of environmental responsibility 
and participation in environmental decision-making, which reflected big 
degree of perception, and finally the dimension of environmental justice 
which reflected medium degree of perception. The study also showed that 
there no were statistically significant differences related to gender, while 
there were statistically significant differences at the level of (0.05) related to 
variables the college and the scientific degree. 

Keywords: Environmental Citizenship, the perspective, University 
staff members. 
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 : مكدمة 
ُظعمدكي عدلدركمر يدلدري ئندلدةدأا د درعًيد  درا  م دلد دةدوادمد ديال ددددددددد
راىدددددئلد دراىقددددد   درعخا ددددد ديدالر دددددعدهدددددلردًاعدددددًئدادددددطد   ددددد درالادددددئاع دددددددد

 د(Active Citizenship)الرالاد ركعٌعئندرادميدن د دةقد قدودركمر يدلدرا ىئادلددددددد
كدد ن يدالر ددمةددُعددىداددئه مدرالى ي ددلدراوقئاعددلديدالدةنشددتلدمعاسددئندر ل دد دردددددد

راىمكدددلدادددطدميئهشدددلدم دددئهعطدً  ددد  دمعكأتدددلد ئكمر يدددلدموددد دركمر يدددلدراىئكعدددلدددد
(Global Citizenship)يدالركمر يددلدراعه عددلددد(Digital Citizenship)يدالركمر يددلد

 Green)دددعر دددددددددددددلدرخل دددددددددددددةالدركمر يد(Environmental Citizenship)دراأعضعدلد

Citizenship)د.د

ري  دددم دُددد درادددم  دد ُعدددىدكدددعكأندرام يعدددلدلدمشدددلقلدمددد درادددم  ددركمر يدددال
Patriotism  دإشددئة دالرةددِلدإردمشددئ عدرحلدد دالرالةكأددئمد ددئام  دالمددئد يأوددوددد 

ا دد د دد لدركددمر  دد   Citizenship ي ددئدمدد دراددلٌئ ئند ئ  عددلديدةمددئدركمر يددلدددد
 دالكل عددزدركمر يددلد يددممدخددئ دمدد دالالدددددالراددميد دد يدُقمهدد دالالرًأئكدد درام يعددلديدددد

ركمر  دام ي دالخ مل د دةالهئندراساطدالرحلدع دالرالىدئالقدمد دركدمر ي درنخدع  دددددد
دددددددددددددد دد د ع ددودراى دد دركعاسددئك دالرا ددعيلدراعيدد دالرالتددم  د د قعددودرعهدد راددددددد

ًادد ئدرو دددميدالكعاددطدرخلتدددندالكمةددد دددةراددميد  دددأمدإاع ددئدرو عددد دالكمُدد دمددد دددد
د 2010يدروأمةل.)ركمرزنئن

ئيلدالراىشدددع  دشددد  دم  دددم دركمر يدددلدكتدددمةًردركسدددطد ئاىئكعدددلدددددال دراقدددعقدرحلدددد
رُد ر ددد/دال  يندممر  ئندركمر يلدراىئكعلد دئال  راد مًدميدهقئادئندرللا دلدددد
ا ددددددطدد/دُددددددودرا ددددددادالُع لدددددد /رُ ر درالي ددددددئقدراسدددددد ئال لدالركددددددلره دركللا ددددددل

دا الاعدلدا طدرهل دئي ئندراىدئلد/درالهل دئ د ئاشدعالقدرددددد/درال   مامًعئندراسعئاعل
د.(Holmes ,1980) كشٌع دراست درا الا /إيرة درا عر ئند تع قلدرات يف.

درعالردكل ودددد داددددطد ئكعددددلدددةةعددددزك د اددددطدراىئكعددددلدركمر يددددلدالهدددد دةاددددلي ند
ال دد  دركسددئالر داددطدرمددلت دديدالرالهل ددئي لدرالًل ئ عددلدركسددئالر دةىدد  درالِدد  ئن
دددددددددددددددالل ودددد ديدةمددددئدراوئنعددددلددراسددددت دالك   دددد دراأعضدددد دالرالدددد همةديدمىاممددددئندكقيعددددئن

درللا دددلددالنظددطددالكقئاعدد ددالة ددعراددالهقئاددئنددي ئنددئنددذرندهيددئ ددلل ىددئندددةقداددطد
دك دددئ تند ددد دركىئيادددلدهدددل د دددع دالِاعددد دركىئ دددع درالًل دددئيرندةاددد عندالاقددد 

دً  د ددم دتا ددالكدادعسدديداا مر يدلددً  د  دد يئ عد عئغلد دكلالصدً    د
دددددددددددددددددد رع ىدددددئيد   ددددد  دركمر يدددددل)دةال دراىئكعدددددلدركمر يدددددل)دهدددددمددركىئ دددددعدرخلتدددددئ د 

دراأىددد ددددددددرك دددئن دراأىددد ددددددددرالًل دددئ  دراأىددد ددددددددراشل ددد دراأىددد )دالرالدددطدسادددم
دراىيئ ددعدخددت دمدد د قعق ددئدالرا  م ددلدراسعئاددعلدركعاسددئندالةال ددم درازمددئن 
دالرالالزرمددئندركسددعالاعئنركمر يددلد/ددحبقددماد ئهلم ددلد/درال لدد د)رإلُسددئ درالئاعددل

د(John et al, 2000)ةائاعل ددرًل ئ علدهعطدالرامرًأئند/دهأم 
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دددددددددددددادددددلا دزلددددد دةقدهدددددعطدركمر يدددددلدادددددطدركيدددددئهٍدرا ةرادددددعلدالكددددد ة  دراتدددددت دددددد
 ادطدائةاددل ئديرخد در ل دد د دعي درردكقدد  در ل د دةنتتهددئدمد دةمن ددئدكىدد دددددد

علدركىئ ع دالهدطدسسدع داشدى د د  دددددم مقدة ع دم دم منئندرا الالدرا نمر 
ددددددددددددددةددد دادددعيدمدددي طدرا دددعيدرنخدددعدالرال سددد د ئالسدددئم دسدددئ دراليدددممدرادددل د زخدددعددددد

د دد2008  در ل  .د)ة مدغع  ديد

ددددددددددرخل دددعر درعي عدددئند ئوددد  دادددطدال ادددطد دددىع دسخدددعدركسددد مده دددعلدركمر يدددلد
دركمر يدلددمود ددىد درك دئهعطدد دالهد دة دأِمدددرالسىعيعئنداطدراقدعقدراىشدع  يدددميل

دددددددددالنظع دددددئندركمر يدددددلددراسعئادددددئندرخل دددددعر د ددددد دكيتدددددملد ادددددطدةالر دددددندراأعضعدددددل
دددددددددددددرالسدددىعيعئند دراى  ددد دمددد دركقدددئالندميدددلددراأعضعدددلدركمر يدددلدُعدددىدر دددعدم  دددم د

درامراد ددرالنلشدئةددمد ددرادعغطددال ادطدديددالرعالادئمدرعةئينعدلدددراسعئادعلددرامهئدود 
دراسعئادددد دالركمر يددددلددرا  ددددعد دددد دإالدةقدراىتهددددلديالاددددلل ر دهددددل درك ددددتاِئند

الزرادددددددددددمد لدددددددددددئَدإردراى  ددددددددددد دمددددددددددد درعحبدددددددددددئيدالرا ةرادددددددددددئندددرخل دددددددددددعر 
  MacGregor , 2006)عِ  ئ.المة

دددددددددددالرادددد درالنلشددددئةد ئاقدددد ةدرا ددددئاددم ددددتا دركمر يددددلدراأعضعددددلداددددعسدددة ددددئدةقد
ُعدىدر دعندراى  دد دمد درك دئهعطدذرندراىتهددلدددددراماعد  دددئهعط ددمد دركدالد دزر دددعند د
دEcological Citizenship رال  مامًعدددلدددركمر يدددلدالمي دددئدالراأعضدددليددئكمر يدددلد 

(Dobson & Ángel 2005 ;Smith ,1998)دددرخل ددعر الركمر يددلدددGreen 

Citizenshipدد(Dean ,2001 ;Smith,2005)دركمر يلدراأعضعليدالدEnvironmental 

  Citizenship (د(Luque ,2005دسددددل رملركمر يددددلدركيدالدSustainability 

Citizenshipد((Barry, 2006راأعضعدلدركسددضمالددركمر يددلديدالد Environmentally 

Reasonable CitizenshipدHailwood , 2005)ددسددهددلردراليددممدرايظددعلد دال  
ددددددددددددرا ةرادددئنراى  ددد دمددد دددُعدددىدة تدددمددكمر يدددلدالراأعضدددلدراىتهدددلدرالةكأئ عدددلد ددد درد

مو درال ال عيدالهالدرالال ت دالالرًأئندركدمر ي ددد  دنشئ ئندرإلنسئقداطدراأعضل
مدد درخلعددئةرنددئ دُدد دةقدراددأى درنخددعد ىل هددديدد Dobson , 2003راأعضددع د)
د Bell, 2005.د)ةقد ىعشدُعئ دخ عر د را عيدكش  دُودرالطددرخلئ ل

ددددددددددددعدددلدري  دددم درالي عدددلدركسدددل رملدإنتتهدددئددددة دددئدرةكدددأندم  دددم دركمر يدددلدراأعضدد
سدئ دددراأشدعد دمالند دممرهدفددددلتاد د سدل رملددركر ل ىدئنددإرددرام دم دإقدم د

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.سددددددددل رملركمر يددددددددلدركنظع ددددددددلد" د قعقدددددددددإرسددددددددىطدكراأعضددددددددليدالهددددددددلردمددددددددئدد
(Dobson & Derek , 2006 د

رايظدددعدإردمدددئدهدددمدة ىددد دمددد درك دددئ دراشل دددعلددددائكمر يدددلدراأعضعدددلدإذقدهددد دد
الركأئشع داام م دإردةائهعلدر ل  درعالا دنتئهئد)راأعضل يدالرةدىلد در لأئةهدئددد
رحل دددئرد ادددطدُقدددمادالرُلعئًدددئندرعًعدددئ دراقئيمدددل.دمددد دخدددت دكمًعددد درايدددئ دددد

ددددددددددددددددعددددوددلل دددد د ددددئي دسددددئ دراأعضددددلدالركسددددئه لد د قددركسددددضم د ئاسددددام دراأعضددددط
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اله د  لردرك  م دك  ادإردكماعدراسأ دالىز زدرالال رملدرال  مامًعدلدالراى رادلددد
د Killeen , 2006.)دراأعضعلد اطدُ دامر 

راىتهدلدركلأئياددلد د دراددم  دددكل ودد دادطددرعادئ دروددمهعلداا مر يدلدددالريدئدةقدد
ةقدراىتهددلدرام عدد  دددزلدد د اددلاالركددمر  دمدد دخددت درك ئةاددلدراى اعددلد عي  ددئيدددد

كظ عد  دركمر يدلدالراأعضدليدادئام  دهدمدراأعضدلدرادميد ىدعشد  دئدركدمر  دال ل ئ د ددددددددددد
دمى ئدال عهعداع ئدال لدهعد  ئيدم دخت د تهل د ئكيظممئندراأعضعلدراوتهل:

 ميظمملدرحملدعندرحلعدملدرادميدكل د  درك مندئندرحلعدلدالغدادرحلعدلد دراأعضدلدددددددددد
لدالممرةيدسخع  يدالهدمد  د د ادطدُقمهد دمد دهدل دركدمرةيدددددددد)م دمئ دالهمر دالكع 

الرًأئند يأ  دةقد الدز د  دئدسلدمدرحملئاظدلد اع دئدالائ ل دئد ئكشدئةةلددددددددد ال اع
 م دركمر ي د درام  دراللد ىعشداع .د م دغا

 ددددميظممددلدرحملدددعندرالًل ددئ  درادددميدكل ددد  درعاددعريدالركعاسدددئندرالًل ئ عدددلدددد
 .كيتأود اع ئدركسئالر دالركشئةةلمى ئد ش  د مم دالد در ل  دالراميد ل ئ  

 ميظممدددلدرحملدددعندرك ددديممدرادددميدكل ددد  دةددد دمدددئد ددديى درإلنسدددئقدمددد دسالنددددد
كلتادد دالمدد دهددطددر ددمةدراى  دد دمدد دركشدد تندراأعضعددلدددددالرالددطدةيندإرالةً ددز د

  2008راعراى يد)رالزرمئدسلمدممرً ئندالإجيئيدرحلام دركيئاألدهلئ.د

ددددددددددددددددددددددددد 2005)غيدددددد الةديددركمر يددددددلدراأعضعددددددلدُعددددددىد عا ددددددئدالهدددددد دكىدددددد يندم ددددددئهعطدد
 دن دددئدراسدددام درادددللد يل ٌددد درا دددعيدحل ئ دددلدراأعضدددلدرحملاعدددلدالراىئكعدددلدالممرةيهدددئدد
راتأعىعدلدال دمن ئدمدد درالادميديدادئد ى ددسدمىعادلدالال عدًئد يدد ة دركدمرةيدراتأعىعددلدددددددد

الدهع درالرك دمد دً دلدةخدعلدددددم دً ليدالذل الي لده ةك ئد اطدرالٌ يدةالدإ ئي در
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالةه عدددددددددددلدرحملئاظدددددددددددلد اع دددددددددددئدالكي عل دددددددددددئد ئادددددددددددل رملديد عي دددددددددددئد عا دددددددددددئددددددد

(Derek & Bell , 2005د دن ئدرالالزر دراشل  داسد ئقدةمةد درعةلدادلىاطدددد 
داأعضدددلد ئادددل عرةدركز ددد د ددد دراأعضدددلدالائ ل دددئديدالإًدددعر دةاىدددئ دإجيئ عدددلدا دددئ دردد

دالكشٌع درعادعريدالرو ئ دئندالركيظ دئنداادل  اد درحلقدمادالركسدضماعئندراأعضعدلدددددددد
ددددددددددددددددددددد Dobson & Derek , 2005ع د دد د) دداليدديقدمأسدد يدالةندد ةد ددئد عااددطدُدد دد

" دن ئدركشئةةلدرا ىئالداا مر ي د درالِع دسلمد قعودرالادل رملدالممرً دلددد
يد عي ددئد عا ددئدًددما ددراأعضعددلدشدد تنلقاع  ددلدراددميدكى ددسد أعىددلدركرالِدد  ئندرا

 د دن دئدك دعادرا دعيدركسدضم دالرإلجيدئ  دسلدمدراأعضدلددددددددJuilie et al , 2005)السخعالق
ددددددددددال عال دددئد ددلل ددد د دددئي د دددماعدراسدددأ دالىز دددزدرالادددل رملدالراى رادددلدراأعضعدددلديددد

لدددد د ئاسددددامةعئندراأعضعددددلددد د دن ددددئدال دددد دركددددمر  دالمىعادد2006د)ةيددددئ دُسدددد ديد
ددددددددددددددددددددددرإلجيئ عدددددلدرادددددميدجيددددد دةقد لأى دددددئدال دددددعم د ددددددقد اعددددد دالرًأدددددئندسدددددئ د عضلددددد دددددددد
الةقدهددل درامرًأددئنداعسددمدمسددضمالاعل دالُدد  دالإةددئدمسددضمالاعلدمعاسددئندر ل دد ددددد

دددددددددددددددددد د دن ددددئدركشددددئةةلدرا ىئاددددلداا ددددمر ي دد2008)راعراى ديديد دُدددد د عا ددددئددةادددد 
 درالمًدد دسلددمدرالاددل رمليدالهدد دكلِدد  درك ددئهعطدرالقاع  ددلداا مر يددلداددلى سدددد
 أعىلدركش تندراأعضعليداله دًز دةائا دم دك عادرالسدئ دسلدمدرحل دطدراعشدع ددددد
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ددددددددددددد عي ئ عال ددددددئددااسعئاددددددلدراأعضعددددددلدالراقددددددئد  د اددددددطدالةدددددد دهددددددل دراسعئاددددددلديدددد
ئدذا درإلُسئ د ئاأعضلدرحملعتدلدالرايدئكٍد د دمىعادلددددد د دن 2010ديدُي  إ يئ د)

دددرالا عدددددلدريشددددد تند عضلددددد داله ةكددددد د ادددددطدركشدددددئةةلد د دددددع دةادددددئاع دُاددددد ئددددد
 درختدددئذدهدددعرةرندإجيئ عدددلدسلدددمدراأعضدددلديدمددد دخدددت دإيةرةددد دحلقمهددد دددالركشدددئةةل
سدددئ د عضلددد دادددئد دددعيلدإاددد درالنل دددئ دااأعضدددلدرادددميد عدددئداع دددئدال ددديىطدددددالالرًأئكددد 
دددددددددددددددددشددددع تلدةقد دددديٌطد دددد دهددددلردرالنل ددددئ دركشددددئةةلدرا ىئاددددلدددددددددهددددئدركلىدددد ي دريمرةي

 د دن ددئدال دد درالا عددلدد2011د) اىددمديراأعضعددلدركسددل رمليدالرخددارد عا ئد درالي عددلد
 ئاق دددئ ئدراأعضعدددلدرحملاعدددلدالراىئكعدددلد)مسدددضماعل دراشل دددعل دمل   دددًئداشدددضمن ئدددددد

ًدد ددددددددددأئكدد دراأعضعددلداددئد  اىدد داا شددئةةلددملِ ددزًردا ددمقد عضلدد دال ىددعادُقمهدد دالالر
د دراى  درو ئ  درالىئالن دكمرً لدركش تندراأعضعل.د

ال ئالئردزلد دةقدركمر يدلدراأعضعدلدكل د  د تهدلدً  د  د د دركدمر  دالراأعضدلدددددددددد
ددددددددددددددددددددددددددد ئ لأئةهددددئدمم يددددًئدادددد دالذادددد دكمرً ددددلدمشدددد تندراأعضددددلدكقددددم دهددددل دراىتهددددلددددددددد

الراى دددد دمىوددددئدسلددددمدراددددل رملدركددددمرةيددالراى راددددلد دددد دركددددمر ي ديددديدادددطدركسددددئالر د 
الرالدةع د اطدرحلقمادراأعضعلداا دمر  دالركسدضماعلدرا عي دلدالرو ئ عدلدراأعضعدلدددددد

دالركشئةةلداطدرختئذدراقعرةديدالكق  طدساعئندالِقعودر ل  دركسل ر .

رعادددعريدرادددل  د لسددد مقددإرد ددد ئندد 2004ديد)نئة دددئقالادددطدهدددلردرا ددد يدةشدددئةددد
مددد ةة دحلقدددمه طدديددمدددمر ي د لِادددمقد ئكسدددضماعلدد ئكمر يدددلدراأعضعدددلد ددددن طدددد

يالةدالهلدطدددجيئ عدلدإم ئةرندركشئةةلدالراقعئ د دنشدتلدديدنلا مقدالالرًأئك طدراأعضعلد
د.ة  د طدال دراىئلئكجيئ  د ددلل ىإ

 North American)هلردالهد دُد يندةر تدلدرمع  دئدراشد ئاعلداا  عدلدراأعضعدلدددددددد

Association of Environmental Education , 2006)مأدئي دكمًع عدلدةائادعلددددد
د عضعددددلدده دددعلدد شددددقدد)ممرهددددف راأعضعدددلدتوادددمداددددطدرختدددئذدرسئهدددئندددددداا مر يدددلد
راىمرهد ددديد اعد ددراأشدعدالدراأعضدلددد د ددركليم دلددراوقئاعدلددرايظدعدد مً ئندرال  را

دراق دددددئ ئدراأعضعدددددلدرحلئاعدددددلديدشدددددع د ر ل ددددددةالدراشدددددعةئندراأعضعدددددلدال دددددعائن
درا رة عددلدرنهددئةدالرالهل ددئي ليدكقعددعطددراسعئاددعلدرعا ددئةدُعددىدالرالئةخيعددلدمدد د

ددددددددددددددددداإلنسدددئقدركيئاددد درك دددئقدةه عدددلديدشدددع دراددديظطدراأعضعدددلددال دددعائندراأشدددعدسدددئ دد
ددركودددئ دادددأع دالمي دددئد ادددطدراق دددئ ئد ددد دركدددمر  دالراأعضدددليد ددد درادددعالر ند   ددد ال

 راى عرن .ددالرازُفدديدًمي درهلمر دالام دديدركعالة لدرالخليئهئند  دراىتهئن

ةهد رادركمر يدلددداد ال دغدع دسادعئدددددددة د عنئمٍدرعمطدركلِ  دااأعضلاطدُ دال
إةسدئ دركدمر ي درك دئةرندالركىاممدئندرادميدكسدئهطد درإل دت ددددددددراأعضعلداع ئد ادطدد

دددسدد دراسددام دراأعضدد د درحلعددئ دراىئمددلددد يددراأعضدد دمدد دةًدد درالي عددلدركسددل رملددد
راسى دإردسي درعةعرةدراأعضعلدهأ دالهم  ئدالركتئاألد إهأئند د  دالًدميدةةدعرةدددد

رإلا ئ د دةاد دمسدلم دركىعادلدالراوقئادلددددديدد ىع  درك  داألنشتلدراأعضعلدركق ُل
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الةدد ددالدديراأعضعددلدراىئمددلداألاددعريدالِ عددزهطد اددطدركشددئةةلد درختددئذدراقددعرةرنددددددددد
كأدئي درخلدد رند د دركيظ ددئندددالةخداًردددرحلادم دركىيعدلد ئاشددضمقدراأعضعدلدالرالي م ددلددد

رحل ممعلدالغادرحل ممعلدال  درااٌيدلدرخلئ دلد  ندئمٍدركمر يدلدراأعضعدلدرالدئ  ددددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد. نددددددددددددددددئمٍدرعمددددددددددددددددطدركلِدددددددددددددددد  دااأعضددددددددددددددددلدادددددددددددددددد ال دغددددددددددددددددع دساددددددددددددددددعئدددددا

 UN Environment Programme)د(2004 ,

إردةهد رادركمر يدلدراأعضعدلددددد Andrew & Derek, 2005) عي ئدةشئةدة دمد دد
 دركسدئد ددرادم  دد تهئنداعئاعلدً    د د دركدمر ي دالددد دن ئدكلِ يداطدال ف

الِقعدودد د ده دئ ئدر ل د دالراسعئادلدالراأعضدلددددددديدرو  دمقدراأعضلضراميدك لطد ش
ركدمر  دراعشدع درادللد عر د درالهل ئمدئندددددددادل رملديدكد دع دمأد ةددددلل  دةةوعدر

 قعودراشعرةلد  درحل مملدالركدمر ي دالِقعدودرالادل رملددددالددن ئضمراأعضعلدالش
ددددددددددددددددددداددددئداددددأوداددددإقدراأئُوددددلدُدددد يندةهدددد رادركمر يددددلدراأعضعددددلدمدددد دالً دددد دنظعهددددئددد

د :1ة ئد ل  دم دش  د)

ضعلةه رادركمر يلدراأع د1ش  )

تهددددلدة ىددددئيد ده2010ديد)رحلسددددعيطُعددددىدُ يدة ىددددئيدركمر يددددلدراأعضعددددلالكلىدددد يد
ددددددراى راددددددلدراأعضعددددددل/دركسددددددضماعلدراشل ددددددعلدراأعضعدددددلد)اا مر يدددددلدراأعضعددددددلدالهدددددطدد

إ يدددئ دذل دددميدة ىدددئيدد عي دددئدُددد يندددركشدددئةةلدراأعضعدددلد/رامرًأدددئن دددددددحلقدددمار)
سلدمددالرالسدئ دددددم ئةرندرال عاداطدركمرهفدراأعضعلدددددركىئةادراأعضعلدركمر يلداط)

دددددددددددددددددد دة ىدددددددئيدركمر يدددددددلد2011د) اىمدي ديددادددددددطدُددددددد دُددددددد ي2010ُي دددددددطديد)راأعضدددددددلد
اطدركسضماعلدراشل علددراأعضعلدالدراىدددد رالدراأعدددددددضدعلدالراى  درو ئ  درالىدئالن دد

دركمر يدلدادطدةة ىدلدر ىدئيدتوادمددددددادطدُد دُد يند ئدشدلدراسدئ   دة ىدئيدددددددددراأعض دي
اددددطدركسددددضماعلدراشل ددددعلددراأعضعددددلدالدراىدددددددد رالدراأعدددددددضدددددعلدالركشددددئةةلدراأعضعددددلددددد

 دة ىددددئيد2014ديد) تعددددل دالةخدددداردُدددد يدد2014دالرالختهعددددئندراأعضعددددلد)راسددددئ   ديدد
رالسدئ دسلدمد قعدودددديدراسام دراأعض دركسضم دركمر يلداطدةة ىلدر ىئيدتوامداطد)

رإلسددددئ دسلددددمدرالي عددددلدديددركشددددئةةلد دُدددد دمشدددد تندراأعضددددلديدد راددددلدراأعضعددددلراى
  .ركسل رمل
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دراىأدئي دديالةدالدرعادع ددراأعضعدلدالمي دئدددركمر يدلددكي عدلدداله دُ يدرحلسعيطدالادئد د
ددددددددددددددددراىدددددئ .دراي ددددد دالمجىعدددددئندرإل دددددت دالالادددددئد دالرا  م دددددلدرالىاع عدددددلدالركعاسدددددئن
د 2011د)رحلسعيطدي

ددددكيئالادددمدراى  ددد دمددد درا ةرادددئنديالةدرا  عدددلدادددطدكي عدددلدركمر يدددلدراأعضعدددلددالهددد د
 دالرالددطدةشددئةندرردةقدكي عددلدركمر يددلدراأعضعددلدددد(Hungerford,1996يةراددلدددالمي ددئ

ددددددددددراددددلي ندإذرداىئاعددددلدةةوددددعداددددل مقدرا  عددددلدراأعضعددددلدكىدددد د دددد  ًئدُئيددددًئددالةقد
دددددLevelددددددEntryراأعضعددلداددمر دركسددلم ئندرخلئةًعددلددددركمر يددلداددام دمددل ارندإر

د 2ة ئد ل  دم دخت دش  د)د Ownershipةالدركسلم ئندرالركعلد

راأعضعلدركمر يلداام د مل ارن2) ش 

دراأعضعدلدد د دركمر يدلددد دالرالدطدرادل  امدإ د ريدةلعد ددددLewis , 1998اليةرادلد)د
ددددددددااشدددأئ دالهددد  داعددد دراأئُدددىدمىاممدددئندالي عدددلدراسدددام دراأعضدددطدركسدددضم دادددمر دددددددد

دك دعددالد تدعاددالُ يديئندركمر  دراأعضطدالرادل د ل دعادددداطدركيز دةالدرك ةالدي
 ئاأعضلدالنلا دراق ة د اطدا طدةقدرالنسئقدًز دالد لٌزةدم دراأعضدلديدهدطدكيدئال دددد

دزةر دلددخدت ددم دراتاودرهلمر د اطدالرحل ئرديالركعئ د ئكيز ددرا  ع ئ د عادكعشع 
د دراأعضدلدد دركعدئ ددالنم عدلدديدرحملاعدلدديدئيدالدرعشدٌئةدددإردال م ا ئدرحملاعلدرعشٌئة
دالإ دددئي دراأدددئا  يداددد  دراأعضددد درادددم  دمسدددلم دالكي عدددلددرك ةادددلد ادددطدالرحل دددئر
د كد ال عهئددركىدئيددركيلٌدئنددشدعر ددالدرال ال عدإ ئي دالةه علدالرك ةاليدركيز د درال ال ع
د.دالرعا ئزدالركسئ قئندرا اع دراى   دم درعاىئ دس دة ئ

دددددددددددددددد دالرالدددطدرادددل  امدرالىدددعاد ادددطدركمر يدددلدراأعضعدددلدد(King , 2004اليةرادددلد
ادد  دراتددت دمدد دركعُاددلدرال ل ردعددلدُلددطدركعُاددلدروئمىعددليدالرادد الرا دالراقعددميددددد
رالددطدكددعهعد اددطدرالددزرم طدسلمهددئدالهدد دكم ددامدرا ةراددلدإردةقدةددىفدركسددضماعلدددددددد
راأعضعدددلداددد  درالتمعدددلد عًددد دإردكددد نطدمسدددلم دركىعادددلدراأعضعدددلديدالةقدراددد رمٍددد

دمر يلدراأعضعلدا   طد.رالىاع علدرالطدكق  دااتت دكسئهطداطدكي علدرك

 دالرالطدرال  امدرالىعاد اطدخ دئدصد دعرمٍدرا أدئةددددد(Skye , 2004اليةرالد
الرا  عددلدراأعضعددلداددطدمعرةددزدرا  عددلدراأعضعددلدمدد دخددت د ددعرمٍدركمر يددلددراأعضعددلدددد
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الرالطدكق  د  د ع ودرك مةعلدرعالةال علداله دةالةِمدرا ةرادلدادأىلدددددااأئا  دي
ددد دددعرمٍدكل ددد  دادددطدذللمرهدددئدة ىدددئيدركمر يدددلدراأعضعدددلدد قأدددئند دددم ديالقدكقددد  ط

دمي ئد   دالًميدالهمدةئادا مٍدرومرن درايظع لدم درك ئةالد.

مد دخدت دددد دالرالطدرال  امدإردكع علدركمر يدلد(MacPherson , 2005اليةرالد
دددددددالرعا ددئةدرااع راعددلددرال  مامًعددئدمأددئي درالل  ددئندهددئدطد اددطددد عنددئمٍدملىدد يد

درحل ددطدنظددئ دنظددئ در ل دد دمدد د ددعئغلدالكتددم عدرإل  مامًعددل.دالرعخددتادالراقددعط
د.دBiotic Community رحلعم ددنظئ در ل  دإردHuman Polity راأشعل

دراأعضعدددددلد دالرالدددددطدكيئالادددددمدراىتهدددددلد ددددد دركمر يدددددلددد(Seyfang,2006اليةرادددددلد
ددددددددددد ىدد دهدد ادركسددل ر دالهدد دةشددئةدراأئُددىدرردةقدرالاددل ت دركسددل ر دددددددالرالاددل ت 

دراأعضعددلدركمر يددلدك ددمقدةقدن دد درو  دد  دالدةعددفدراأعضعددلدراسعئاددئندةهدد رادمدد 
ئدكيدددئال دراأئُدددىدرايظع دددئندددركسدددل ر ديدة دددددرالادددل تةطدااسدددام ديراىدددلدهدددم 

د)نظع ئندرالهل ئيدرو    دد.رخل عر 

 دالرالطدرال  امدرالىعاد اطدمعشعرند قعودركمر يدلدد2006اليةرالد)ُس يد
اأعضعددلدالكسدداعندرا ددم د اددطدم  ددم دركمر يددلدراأعضعددلدال عددئقديالةدركددمر  دسددئ ددددددددددر

ه دددئ ئدراأعضدددلدرحملاعدددلدالراىئكعدددلديدالكمةدددع ديالةدةددد دمددد درحل ممدددئندالدمجىعدددئندددد
دددددددددددر ل دد دركدد نطديدالركددمر  داددطد يددئ دهددلردرك  ددم دالكىز ددز ديدالهدد دكم ددامدرا ةراددلدددددد

 ئكشددد تندالرالِددد  ئندراأعضعدددلدالكىز دددزددإردةه عدددلدكي عدددلدمسدددلم دال دددطدركدددمر  
مشئةةل داطدراعهئ لدراأعضعدلدالرختدئذدراقدعرةرندادئد ي دطدرةكأدئمدركدمر  د أعضلد ددددددددد
ال ىددززدشددىمة د إم ئنعددلدركشددئةةلداددطدإيرةك ددئدالرحملئاظددلد اع ددئددالد دد  ىدميددئهٍددد
درالىاعطدالمئدكل  ي دم ده ئ ئد عضعلدالدراقدمرن دالرالشدع ىئندراأعضعدلدريدئد لدمر  ددددد
م دركل ارند اطدرا ىع درحملاطدالراىدئكطدالإكئُدلدرا ع دلداا شدئةةلدادطدرختدئذددددددد

 راقعرةدالراش ئاعلداطدرالىئم دم دراأعئنئندالركىاممئندرخلئ لدحبئالدراأعضل.

 دالرالدطدكيئالادمد اعد دذللدم دراى رادلددددددKushmerick  et al , 2007اليةرادلد)د
ا فدراسا  دُلطدرا فدراوئنطدمعرُ درالىاعطدركللا لد  ر لدم درد دراأعضعل

د شددعد ئ لأددئةدراى راددلدراأعضعددلدةُدد دة ىددئيدركمر يددلدراأعضعددلديدُعددىدةشددئةندرا ةراددلدد
دهاددودراأعضعددلدراى راددلدشدد  ندُعةددلددركئةددعلدراوتهددلدراىقددميدمدد رةدإردةندد د اددطد

دددددرحل دددم د دركسدددئالر دال ددد  دراأعضددد داا دددعةدركل دددئا دغدددادرالمز ددد د شددددقدملزر ددد 
ده دئ ئددمىئودلدد دا شدا ئددراسئد  دراأعضعلدرحلعةلدراأعضعليدالرنلق ندركمرةيد اط

ٍدديد ئإلةئالدإرده مةديالةدرا  علدراأعضعلدةئادسلمد اطدراأعضعلدراى رال داطديمد
 ىد دددةادئ دد اطدالكقعع  ئدية د224درالىعرلداله دمتدراأعضعليدراى رالدم ئهعط
 ئوددمددرا ةراددعلدركيددئهٍدةياددلدةقدإردرايلددئدٍدالةشددئةندراأعضعددليدراى راددلدمعشددعرن
دددددددددددددراأعضعدددددلدرا دددددِعلدرنهدددددئةدموددددد )دراأعضعدددددلد ئاى رادددددلدركلىاقدددددلدراق دددددئ ئد ىددددد 
دالرةدد داددعئادةد  ددراق ددئ ئد دلطد ددعلددمددئدندئيةردداإن ددئدذادد يدالمد دد; راأشددعد ادطد

راأعضعدلدددراى رالدا مٍدركلى ي درا ع دم دراأعض يدالةقدهيئ دراى   دا  ع دراى  
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 دالرالددددطدةشددددئةندإردةقدغئ دددددلددد(Weilbacher,2009 ئكيددددئهٍدرا ةراددددعلديداليةرادددددلددد
را  علدراأعضعلدكي علدركمر يلدراأعضعلدا  درالاعريدم دةً دُد دركشد تندراأعضعدلددددد
دددددددددددددددددكادد دركشدد تندرالددطددة ددأِمدراعددم دةةوددعدكىقعدد ردالإحلئُددئدمدد دة دالهددمدسخددعددددددددد

دةدد دكمرً ددلدكادد دركشدد تندالركل ودد داددطدإ دد رياللد قددودركدد رة درالِدد  درع
دهل دركش تند.دُم دراساع لدراقعرةرندالختئذدراشأئ 

ددددددددددددد دالرالددددددطدراددددددل  امدكي عددددددلدركمر يددددددلدراأعضعددددددلددد2010)رحلسددددددعيطديدداليةراددددددل
ا  دكتمعلدركعُالدركلماتلداطديالالدرا م دمديدالذاد دمد دخدت دك دمةدالتدم عددددددد

الهددد درشدددل امدةيالرندرا ةرادددلد ادددطدمقعدددئ داقعدددئ ددادددطديدميظممددلدرإل دددت درك ةد
مسدددلم دركمر يدددلدراأعضعدددلداددد  درالتمعدددلدالرادددلل ممدرا ةرادددلدركدددي ٍدركسدددِطدددددد

د 300)رالِاعاددطدالركددي ٍدشددأ درالٌع أددطديدالةئنددمددل م ددلدرا ةراددلدم منددلدمدد ددد
دكا علدالكا عل دم دركعُالدركلماتلد دأى دمد رة دميتقدلدراىئ د لدرالىاع عدلدددددد

دددددعندنلدددئدٍدرا ةرادددلدإردائ اعدددلددرال دددمةدركقددد  دكيظممدددلدرإل دددت درك ةادددطالةاددد 
داطدكي علدركمر يلدراأعضعلدا  دكتمعلدركعُالدركلماتلداطديالالدرا م م.

 دالرالددطدرادل  امدكي عددلدم دئةرندركمر يددلدراأعضعدلدادد  دددد2010)ُي دطديدديةرادلددال
الذا دم دخت دإ د ريدمدي ٍددددديدكتمعلدرا فدرعال درإل  ري د ئكعُالدرإل  ري ل

متددمةداددطدراىاددم دهددئدطد اددطدرالالق ددئ ديدالُدد دركشدد تنديدالهدد درشددل امدةيالرنددددددددد
را ةرادددلد ادددطدمقعدددئ دة ىدددئيدركمر يدددلدراأعضعدددلدالرادددل دك دددمقدمددد درخلأدددئةدركىدددئةادد
راأعضعددلديدمقعددئ دم ددئةرندرال ددعاداددطدركمرهددفدراأعضعددلديدالمقعددئ درالسددئ دسلددمددددددد

 ةرالدركي ٍدشأ درالٌع أطدذالدر  دم ل دُعدىدرهل دعنددددراأعضلديدالرالل ممدرا
ددرا ةراددلد اددطدالُدد  دمق ُددلدمدد دركددي ٍدركتددمةد"دالُدد  دإيرة دركلددئ عدراأعضعددلد"ددددددددد

كا عددلًردمدد دكتمعددلدرا ددفدرعال درإل دد ري دري ةاددلددددددد49الساددمد عيددلدرا ةراددلدددد
 دركق ُدلد"ددراعشئيد إيرة دركتع دلدرالىاع عدلدالةاد عندرايلدئدٍد د دائ اعدلددرامُد ددددددد

الُددد  دإيرة دركلدددئ عدراأعضعدددل"دادددطدكي عدددلدم دددئةرندركمر يدددلدراأعضعدددلداددد  دكتمعدددلدد
درا فدرعال درإل  ري د.

 دالرالددطدرادل  امدكي عددلدركمر يدلدراأعضعددلداد  دكتمعددلددددد2011اليةرادلد) اىدميددد
ركعُالدرإل  ري لدالذا دم دخت د عندئمٍدمقد  دهدئدطد ادطدراد ركعٌعلدرادلىاطددددددد

يدُعددىدمتدرالتأعددود اددطددل م ددلدمدد دكتمعددلدرا ددفدرعال درإل دد ري ددددرالىددئالنط
ري ةادددلطدراز لدددمقدرإل  ري دددلد دددي ديدراز لدددمقدرإل  ري دددلد يدددئندرالئ ىلدددئقدإليرة دددددد
راز لددمقدرالىاع عددلديدالراددلل  دراأئُددىدركددي ٍدشددأ درالٌع أددطدالهدد دةشددئةندنلددئدٍدددد

مادددنديةًدددئنددادددطدملد0.05را ةرادددلدرردالًدددميدادددعادير دإُ دددئدعًئد يددد دمسدددلم ددد
رالتمعلدال ىئيدركمر يلدراأعضعلد)دركسضماعلدراشل علدراأعضعلد/دراى رادلددراأعضعدلددد
راى  درالًل ئ طدرالىئالنطدراأعضط ددهأ دال ى دكتأعودرا نئمٍدا ئ درالتأعدودد

دراأى  .

 دالرالطدرال  امدكي علدراقعطدراأعضعلدا  د ت د2011داليةرالد) ت درا   دي
لدمد دخدت دكد ة سدالُد  دمق ُدلدهئد دلد ادطدركمر يدلدراأعضعدلددددددددددركعُالدرإل  ري دد



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 
 

 

 

   

 

140 
 

ريقددعةدرا ةراددئندرالًل ئ عددلديدالهدد دمتدراددلل ر دركددي ٍدرالٌع أددطدالهدد درشددل امدددد
 عيلدرا ةرالد اطددل م ل دمد دراتدت د)دل م دلدةدئ تلدالةخدع دسع أعدل ددددددد

دددددئدعًئد دددئيرة دراز لدددمقدرالىاع عدددلددالهددد دةشدددئةندرايلدددئدٍدإردالًدددميدادددعالاديرادددلدإُ ددددد
ددددددددددددددد دددددد دملماددددددتطدر  ددددددم ل درا ددددددئ تلدالرالٌع أعددددددلداددددددطدراقعددددددئ دراأىدددددد  دد
ا دد دمدد درالخلأددئةدرالِ ددعاطدالمقعددئ دهددعطدركمر يددلدراأعضعددلداددطدهددعطدركمر يددلددددددددد

 راأعضعلداتت دركعُالدرإل  ري لدا ئ در  م لدرالٌع أعل.

رالىدعاد ادطديالةدركدي دددد دالرالدطدرادل  امددد (Tarrant & Lyons 2012اليةرادلد
ددرا ةراددعلده ددا درعًدد داددطدكي عددلدركمر يددلدراأعضعددلدُعددىدساددمدرا ةراددلدةةوددعد

ددددددددركسددددل رملددرالي عددددلد د  نددددئمٍدرخلددددئةَد داا ةراددددلدمسددددٌ د ئادددد د650دمدددد 
ددد  دد دمدد دةادد راعئدالنعمز ايدد ردالةشددئةندرايلددئدٍدرردك ددمادراتددت دراددل  دُ ددامردددددد

  دةهعرن طداطددلئ دركمر يلدراأعضعلدالالًميدادعالادذرنددد اطدمي دكىاع علدائ قل
ديالادددلدرُ دددئدعلد ددد درادددلةمةدالرالندددئيدادددطد  دددع درا ندددئمٍدا دددئ درادددلةمةددد
الةشدددئةندرا ةرادددلدرردةه عدددلدكقددد  طدركدددي درا ةرادددعلدادددطددلدددئ درا  عدددلدراأعضعدددلددد

دالي علدركمر يلدراأعضعل.د

ركمر يدلدراأعضعدلداد  دة  دئ ددددد دالرالطدرال  امدكي علد2016داليةرالد)ُسئن دي
رو ىعئندرعهاعلديدالذا دمد دخدت د عندئمٍدمقد  دهدئدطد ادطدةنشدتلدرالك دئ ددددددددد
ركأئشددعدالغددادركأئشددعدالهدد دهددئ دراأئُددىد ئ دد ريدمقعددئ داا مر يددلدراأعضعددلدرشددل  دددد

راى رادلدددددركسضماعلدراأعضعلدددد اطدمخسلدم منئند)درام طدري  م دركمر يلدراأعضعلد
متدكتأعقد دهأد دكد ة سدددد درالي عدلدركسدل رملدراأعضعدلددددددددركشئةةلدراأعضعدلدددددراأعضعلد

دددددددددد  ددددمردمدددد دة  ددددئ درو ىعددددئندرالهاعددددلدددددد30ذللددددم درا نددددئمٍددال ىدددد  ئد اددددطدددد
 اله دةشئةندرايلئدٍدرردائ اعلدرا نئمٍدركق  داطدكي علدركمر يلدراأعضعلد.

 دمدد درا ةراددئندةةدد نددمدد دخددت د ددعلدرا ةراددئندراسددئ قلد ل دد دةقدراى  دددد
 اطدةعةال دةقدكل   دركيئهٍدرا ةراعلدركش تندراأعضعلددرالطدكسئهطدادطدكي عدلددد

دد د2011 ددت درادد   ديديد2010ُ يددطديد1999ركمر يدلدراأعضعددلدمودد ديةراددلد)ر ددئي ديدد
اللد قل عدةه علدكي علدركمر يلدراأعضعلد ئكعرُ درالىاع عدلدركللا دلد د درملد نددددد

دددددددددددي عددلدركمر يددلدراأعضعددلدمدد دخددت د ددعرمٍدكىاددعطدرا أددئةدالهددمدمددئدًددئ دددددددددرردةه عددلدك
د دةالدركعاسددئندغددادرايظئمعددلدةئو ىعددئندرعهاعددلدددددد(Skye , 2004اددطديةراددلدد

 دةالدرإل دددت درك ةادددطدة دددئدًدددئ دادددطديةرادددلددددد2016دة دددئدادددطديةرادددلد)ُسدددئن ديدد
 ديدال ى درا ةرائندةة ند اطدائ اعلدرالل ر دراد ركعٌعئندد2010رحلسعيطديد)

دمليم ددلدالي عددلدركمر يددلدراأعضعددلدمودد درادد ركعٌعلدرالىاددعطدرالىددئالنطدة ددئدًددئ دددد
د .د2011اطديةرالد) اىميد

 مشكلة البحث :  
درالىادعطدد درا ةرادئندالراىادم دراأعضعدلددددك ة سد أعىلدُم دةشئةدركعتعدرا الا 

ررددةه علدمعر دئ ددد1985األ  دد12دددد9رزلا ردداطدرا   دم ددركيىق داطدراىئا 
دة ىددددئيدركمر يددددلدراأعضعددددلد ئكيددددئهٍدرا ةراددددعلدالشدددد ع درا  عددددلدراأعضعددددلدرحل  وددددلدد
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Barrass , et al , 1985)دددددددد د1999ديدر ددئيلد ديدة ددئدةشددئةنديةراددلدهددئ د  ددئد)دددد
 ئكيدئهٍدد دع ددئركش تندالراق ئ ئدركىكيئال دةعالة دركمر يلدالرا  علدراأعضعلدُم د

رالهل دئ د ئا ةراددئنددالدد  دراأعضد دمسدئهطد دكي عدلدركمر يددلدالراددددالرادميددرا ةرادعلدد
دددددددددالكشددددٌع دراأددددئُو دالركددددع  ددديدالراأِددددميدرا  م ددددلدركلىاقددددلد ئكمر يددددلدراأعضعددددلدد

دراىا دد يدةالددلددئ درايشددعددديداددمر د درا ةراددئندراىاعددئدد اددطدراى دد د دهددلردر ددئ دد
دد قدد دمددعتعرنداا  عددلدراأعضعددلدددالدالذادد د إ تددئ درعالام ددلد دنشددعدهددل دراأِددميدددد

يدمدد دةًدد دالةدد دك دمةد ددئ دومرندد دركمر يددلدراأعضعددلدددئمد دةًدد دركمر يددلد ددلطداع ددد
ذا دهئممدراأئُولد  ةرالدرالتت علدهئممدم دختهلئد لمًعد درادلأعئقداىد يدددد

ددد دد دسددسدرشددل  درالادددلأعئقدددد د  ددمدمدد دة  ددئ دهعضددلدرالدد ة سدجبئمىددلددددددد34)
 دُعدىدةشدئةددد1 اطدمخسلدةاضالدُم دركمر يلدراأعضعلدة ئدهدمدمدأ دادطدماِدو)دددد

 دم دة  ئ دهعضلدرال ة سدةن طد ادطدال دطدري  دم دركمر يدلد  د لد ئمدلدةمدئدددددددد29)
 دةن ددطد اددطد اددطدري ددتا دد5ركمر يددلدراأعضعددلدا ددمدم ددتا دً  دد ديد عي ددئدةشددئة)دد

 دإردةقدركمر يددلدراأعضعددلدد10 دةاعددئك طديدة ددئدةشددئةد)دركمر يددلدراأعضعددلددمدد دخددتدد
كىيددطدرالىددعاد اددطدرحلقددمادالرامرًأددئندحل ئ ددلدراأعضددلد;دمدد دةًدد دذادد داددىمدددددددددد
دددددددددراأئُودددلدإردرالىدددعاد ادددطدمددد  دكددددهادرا ةًدددلدراىا عدددلداى دددمدهعضدددلدرالددد ة سدد

 د.دةالدرويسدةالدرا اعلد اطددك مةرك طد  دركمر يلدراأعضعلدالة ىئيهئ

 ئلة البحثأس : 
 رالدد ة سد هعضددل مددئدة ىددئيدركمر يددلدراأعضعددلدرالددطد يأ ددطدةقد دد ةة ئدة  ددئ دددد

 جبئمىلد  دسس؟
 رالدد ة سدجبئمىددلد دد دسددسدع ىددئيدكمر يددلدد هعضددل مددئديةًددلدك ددمةدة  ددئ د

 راأعضعل؟د
 رالد ة سدع ىدئيدكمر يدلدراأعضعدلدكأىدئدددددد هعضدلد ة  دئ د ك دمةد يةًدلد ختلادفد هد د

دالرا ةًلدراىا علدالرا اعل؟الخلتادمل ارندرويسد
 البحث أهمية :  

 اددطدةه عددلدد كاأعددلدكم ددعئندراى  دد دمدد درا ةراددئندرالًيأعددلدالراددميدةةدد نددددددد 
رالىددعاد ادددطدك ددمةرندركمر يدددلدراأعضعدددلدالةه عددلدكي عل دددئدمدد دخدددت دمعرُددد ددددد

 رالىاعطدركللا لد.
 ة  دئ دهعضدلددد مي دئد  سدل ع د ةق ن د ددد د ىدئيدركمر يدلدراأعضعدلددد هئد دلد كقد  طد

 .اطددلئ درا  علدراأعضعلدد عرمٍرال ة سد ي دة  ريد
  د.دة ىئيدركمر يلدراأعضعل كليئال  ةخع  اليةرائن حبمي إلًعر  ر ئ    ل  ه

 البحث هدف : 
ك دددمةرندة  دددئ دهعضدددلدرالددد ة سدجبئمىدددلد ددد دسدددسد د ىدددئيددددرالىدددعاد ادددطد
دركمر يلدراأعضعل.

 البحث فروض  : 
 دع ىدئيددرالد ة سددهعضدلددة  دئ دد  دك دمةرنددإُ ئدعل يالال ذرن اعالا كمً  ال

 .دكل ادرويسدٌكىز ددراأعضعلدركمر يل
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 دع ىدئيددرالد ة سددهعضدلددة  دئ دد  دك دمةرندإُ ئدعلد يالال ذرن اعالا كمً  ال
 د.دكل ادرا ةًلدراىا علدٌكىز ددراأعضعلدركمر يل

 دع ىدئيددرالد ة سددهعضدلددة  دئ دد  دك دمةرندإُ ئدعلد يالال ذرن اعالا كمً  ال
 كل ادرا اعل.دٌكىز ددراأعضعلدركمر يل

  مصطلحات البحث: 
 عال ددئدراأئُوددلدإًعردعددئد دن ددئد"دركىلقدد رندرالددطدنلا  ددئدة  ددئ ددد:درال ددمةرن 

د. هعضلدرال ة سد  دركمر يلدراأعضعلدالة ىئيهئد"
 راأعضعددلداسدد ئقدد عال ددئدراأئُوددلدإًعردعددًئد دن ددئد"ركسددضماعلددددد:ركمر يددلدراأعضعددلدد

ةمةدد درعةلداددلىاطدركز دد د دد دراأعضددلدالائ ل ددئديدالدركشددئةةلداددطدرختددئذدددددددد
هعرةرندا ئ دراأعضلداطدإ دئةدرالدزر درادم  د لددم دمأدئي درحلقدمادالراى رادلدددددددد

 راأعضعلدو ع دةاعريدر ل  د"

 وإجراءاته بحثمنهجية ال : 
 البحث  منهج: 

ٍد ر ل د دراأِدىدرحلدئرد ادطدرادلل ر ددددد االىدعاد ادطدك دمةرندددد رام د  د ركدي 
  اعدد  هددط  ددمدهعضددلدرالدد ة سدجبئمىددلد دد دسددسدع ىددئيدركمر يددلدراأعضعددلدددد

 الرالِقدودمد د دِلدددد راأِدىدةادضالدد ًئ لد د دإلمجى ئدالذا دا مت رامي راأعئنئن

د.اعالة 

  جمتمع البحث وعينته: 

دة  دئ دهعضدلدرالد ة سدجبئمىدلد د دسدسدددددد مجعد د مد د راأِدىد دلل د د ك دمقد
راأِددىد ةمددئد عيددل 2015دددددد2014ااىددئ درا ةراددطد را  دد درا ةراددطالذادد دخددت د

  اعددئندرهلي اددلديدرا ددع الديدرنير دالدرا  عددلدجبئمىددلد دد دددد 268)مدد د ال منددم
كمز د درادعريددل م دلدراأِدىدُسد دمدل ارنددددددد د1)ال مةد دًد ال دددسسدجبئمىلد

د:دراأِى

د دكمز  د عيلدراأِىدُس دركل ارندركسلقالدااأِى1ً ال د)
در  ممدكع عل ددددد)ةير دةاعئند)دنظع ل د ع ال ددددددد)دهي الدةاعئند)  اعل دلل صرا

درويس                 
ددإنئيدذةمةدإنئيدذةمةددددرا ةًلدراىا عل

د
د68د22د19د15د12دةالئذ

د78د24د22د19د13دةالئذدمسئ  
د122د36د33د28د25دم ة 
د268د156د112در  مم

 أدوات البحث :  
 دراأعضعل.دد د ىئيدركمر يل هئد ل
 ددددددددددرالدددطد يأ دددطددكمر يدددلدراأعضعدددلدردرادددل ئة درادددلتتمدةة درخلددد ر دُدددم دة ىدددئيدددد

 .رال ة سدجبئمىلد  دسس هعضل ةقد  ةة ئدة  ئ 
 راددلأعئقداالىددعاد اددطدك ددمةرندة  ددئ دهعضددلدرالدد ة سدجبئمىددلد دد دسددسددددددد

 .ُم دة ىئيدركمر يلدراأعضعل
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   اإلحصائية :األساليب 
 الراودئن دد رعال  ةكأئمد  درالتأعق إلمىئيالداع مئقد عالرقدحلسئ دمىئم در

 .دداتالأعئق
 حلسئ دك مةرندة  دئ دهعضدلدرالد ة سدجبئمىدلد د ددددددركلماتئندالرالسلعرائند

 سسدُم دة ىئيدركمر يلدراأعضعل.
 ة سدك مةرندة  ئ دهعضلدرال   را عالا يالال حلسئ درالأئ    اع  رخلأئة 

ددكدددل ارند)روددديسدددكأىدددًئدجبئمىدددلد ددد دسدددسدُدددم دة ىدددئيدركمر يدددلدراأعضعدددلددددد
د.را ةًلدراىا علد/درا اعل د

 رخلأئةد(L.S.D)دLest significant Differenceداا قئةنلدراأى  ل.د

  :  إجراءات البحث 

 د ىدددئيدركمر يدددلد  ددد ريدهئد دددلإهئمدددمدراأئُودددلد :دال دعاتًئ دددلد ددد دراسدددعر در
اقدئددرالد ة سدجبئمىدلد د دسدسددددد هعضدلد رالدطد يأ دطدةقد د ةة ئدة  دئ ددددراأعضعلد

دًعر رندرالئاعلد:دإلا
 درهل ادم دراقئد لد:درالىعاد اطدة ىئيدركمر يلدراأعضعلدرالطد يأ طدةقد    

 رال ة سدجبئمىلد  دسسد هعضل   ةة ئدة  ئ 
 ركلىادود را  دملد رعي  معرًىدلددخدت د مد د   د دم دئيةدرشدلقئادراقئد دلد:ددددد 

 ,Dean, 2001; MacGregor, 2006; Smith)دالمي ئديةرائن  ئكمر يلدراأعضعلد

2005; Luque, 2005 دDobson & Derek, 2005; Dobson & Bell 

,z(2005.; Juilie et al,2005 ; Barry, 2006 ,Seyfang, 2006 
 ىدد دراأ دم ددعي ددد67)أ دعددلدرك ددمة دراد:دساددمالةدد درا ددمة دركأ دعددلدااقئد ددلدد

راأىد دراودئنطد:درحلقدمادراأعضعدلددددديدد دم دعي دد17رعال د:دراى رالدراأعضعدلددك د  د)دد
دددددددددد دم ددعي دد16راأىدد دراوئاددىد:دركسددضماعلدراأعضعددلدالك دد  د)دددديد دم ددعي دد21ك دد  د)

دددددددددددددددددد دم ددددددعي 13راأىدددددد دراعر دددددد د:دركشددددددئةةلداددددددطدرختددددددئذدراقددددددعرةدك دددددد  د)دةمددددددئد
 . 2ة ئدهمدمأ داطدماِود)

 خدد ر داددطددلددئردرا  عددلدمخسددلد  اددط ددعلدراقئد ددلداددطد ددمةك ئدركأ دعددلدد
  د.3ة ئدهمدمأ داطدماِو)راأعضعلدالركيئهٍدال عادك ة سد

 ركسددئالر د دد درعًعددئ درحلئاعددلدالركسددلقأاعلدُعدىدمتدكىدد   دةة دد دم ددعيرندالهددطدد
أاعلدركسدئالر د د درعًعدئ درحلئاعدلدالركسدلقددددد د الدمد ددداطد عرمٍدرالم علدراأعضعلد

ددددددددد ددد الدرحل دددم د ادددطدركىاممدددئندراأعضعدددلدديدالرحلدددودادددطدددادددطدرالوقعدددفدراأعضدددطددد
مىعادلدديدالرحل م د اطدركىاممدئندراأعضعدلدرادميد دُدمز دراسداتئندراىئمدلدددددددم د

مىعادلدركمر عد ددد د الدمد ددددرا   درازميعلدا  دمعُادلدمد دمعرُد درختدئذدراقدعرةددددد
لعىئ درادل ارندراتئةددلديدالراقعدميددددرادديدالددرامرهىعلدد دمر د  اعدلدكي عدلدراقدعرةدددد

دددددددددددددد دددد الدرا نئدلعددددلدمودددد درامهددددمدالكعكعأددددئندرالًل ئ ددددئند يدددد درختددددئذدراقددددعرةددد
ةقدكلسددطد  اعددلدرختددئذدراقددعرةد ئكعالنددلدالذادد دالاددلعىئ دراق ددئ ئدركددل ا دددمدد 
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يدالُدلادةة د دم دعيرندددددالراقعميدرا نئدلعلدمو درامهدمدالكعكعأدئندرالًل ئ دئنددد
 ىد ددمد ددرالالدزر د لي عدلدركدمرةيدركلدماع د ئاأعضدلداألًعدئ دراقئيمدلددددددددالهطدم عي د

كم عدددلدالدهدددتيدم دددعيرندمددد د ىددد دركسدددضماعلدراأعضعدددلدالهدددطدددراى رادددددددلدراأعضعددددددددل
راددددددزمت د ددددددئاللتعندراى عرنددددددطدراسدددددداعطداددددددطد يددددددئ دركدددددد رة دالركسددددددئة دد

غدع دةال ددالد  قلدراأعضلد درحلعئ دراعممعلدرالل  درعً ز د دالدالركسلش عئن
د.راى  درو ئ  دالرالهل ئ د ئاأعضل

 .الة درا مة دراي ئدعلدااقئد لد 

يةًددلد هئمددمدراأئُوددلد ئ دد ريدراددلأئنلدالِ  دد د:ددراوددئنطداتًئ ددلد دد دراسددعر 
 الاقئداتًعر رندرالئاعلد:درال ة سدع ىئيدكمر يلدراأعضعلد هعضل ك مةدة  ئ 

  ادطدك دمةرندة  دئ دهعضدلدرالد ة سدجبئمىدلددددددد لىدعادرا : لأئنلاددرال رهل ادم 
   دسسد  دة ىئيدركمر يلدراأعضعل.د

 ك    رعال  راقسط هس  ي م درا مة درعالاعلداتالأئن د:دك منمدرالالأئنل 

 دمتدك د ع د راودئن د الراقسدطد رعالاعدليد الراأعئندئند الكىاع ئك دئد هد ادرالادلأئنلدد
 دداقدع دكادطدةد داقدع دمخسدلدددددد63)دك    ُعىدرخل ئا  اع عن قعئ الاقئدك

ك دمةد  ةًدلددد ًد ًريد ةدأا دك دمةد  ةًدلددد) رنكد د را كعد د ُسد د رخلعدئةرند
ًد ًر دد هاعال ك مةد  ةًلدهاعاليك مةد  ةًلدملماتليدك مةد  ةًلد يدةأا 

الهد دمتدكمز د دددد د ادطدرا كعد دد1يدد2يدد3يدد4ديد5رنكعدل)د رالقد  عرند إ تئؤهدئد المت 
راى رالدراأعضعلد/درحلقمادراأعضعلد/دركسضماعلدراأعضعلد) ىئيدةة ىلدةدإررا قعرند

دددددددددددد 5يدة دددئد ل ددد دمددد دخدددت دماِدددود)ددد دركشدددئةةلدادددطدرختدددئذدراقدددعرةدراأعضدددطددد
د2.49دددددد1.5  ةًلدهاعالدًد رديدمد ددد1.5ةه دم دهلئدرعالزرقدرالئاعلد) اله دة تعم

د  ةًدلدةدأا دددد4.49دددددد3.5  ةًدلدملمادتلديدمد ددددد3.49دددد2.5  ةًلدهاعالديدم د
 اع ئداماد  ةًلدةأا دً ر .دد4.5م د

 دخد ر دادطددلدئردددد10)  اط  عة ئ خت  م :د رالالأئن    ا م  رالِقو 
 دداا د اد  دتُعل ئد مد د االدةد د را  عدلدراأعضعدلدالميدئهٍدال دعادرالد ة سدددددد

 .دالا   ئحلل ةن ئ رخل ر الةائيد يدةًا  م    نٌة رالل
 م دخت دإ دئي درالتأعدودُعدىد أقدمدرالادلأئن دددددد رالالأئن  هأئن م  رالِقو

 د  دمدمد دة  دئ دهعضدلددددد30را ةرادلدم مند دمد د)ددد دلل د د خئةَ م   عيل اطد
دددددددددديدهددددطدة عدددد دكتأعددددودرالاددددلأئن دمددددع دةخددددع د اددددطدن ددددسدر  م ددددلدرالدددد ة سد

 ى دةاأم  دالمتدُسئ دمىئمد درالةكأدئمد ئادلل ر دمىئيادلدادع مئقد دعالرقددددددد
دددددددددددالهددددلرد شددددا د2ة ددددئد ل دددد دمدددد دخددددت دًدددد ال د)د0.85 ددددئدكسددددئال دامًدددد دةن

دددددددددددددددددددددددراأئُودددددلدك دددددمقديدال  دددددلردإردةقدرالادددددلأئن دهلدددددئديةًدددددلد ئاعدددددلدمددددد دراوأدددددئندددد
دالة دأِمددديدالهأئك دئددرعير د د ادداالدة دمد ددراتزملدرإلًعر رندرال  امده 

داالتأعو.درالالأئنلدًئهز 
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درالالأئنلدهأئند دمىئمتن2)دً ال 
دمىئم درالةكأئمدراأى دراعهط
 0.87دراأعضعلدراى رالد1
 0.89دراأعضعلدرحلقماد2
 0.9دراأعضعلدركسضماعلد3
 0.88دراأعضطدراقعرةدرختئذداطدركشئةةلد4

د0.85درالير دة  

 رحلسدئ علد ركلمادتئند حبسدئ دهئمدمدراأئُودلدددد:دراوئادىدداتًئ دلد د دراسدعر ددد

راوتهدطدُعدىد دلطدرادلل رم ددددد رالأدئ  د  اعد د الرادلل ر د ي ركىعئة دلد الرالسلعرائن
الرخلأددئةددالمددل ادكددئ  ددد (A.B.C) هددتيدمددل ارندمسددلقالددد يدد مئد  ددمقدهيددئ ددد

(L.S.D)اا قئةنلدراأى  ل.د 

 ومناقشتها نتائج الدراسة :  
مددئدة ىددئيدركمر يددلدددنددصدراسددعر درعال د اددطدددديلددئدٍدركلىاقددلد ئاسددعر درعال د:ددرا

رال ة سدجبئمىلد  دسس؟ هعضل رالطد يأ طدةقد  ةة ئدة  ئ راأعضعلد
 االىددعاد اددطدة ىددئيددد دد ريدهئد ددلددإاإلًئ ددلد دد دهددلردراسددعر دهئمددمدراأئُوددلد ددددد

رالد ة سدجبئمىدلد د دددد هعضدلد ركمر يلدراأعضعلدرالدطد يأ دطدةقد د ةة ئدة  دئ دددد
الساددمدرا ددمة د رالىدد  تن متدإًددعر يدهددطددرخلدد ر د اددطدال عةدد ئدسددسديد

راأى ديد دم عي د16راأى درعال د:دراى رالدراأعضعلددك   د) دم عي دد63 ئدعلد)راي
راأى دراوئاىد:دركسضماعلدراأعضعلديدد دم عي د21راوئنطد:درحلقمادراأعضعلدك   د)

راأى دراعر د د:دركشدئةةلدادطدرختدئذدراقدعرةدك د  دددددددالةخاردد دم عي د13الك   د)
 د ددم عي د13)
 د10اطدةم درا مة دراي ئدعلدااقئد دلدمتدإ د ريدرادل ئة درادلتتمدةةلداىد يد)ددددد 

ُدم دد سةرد دطد إل د ر د الذاد دخ ر دك د يمدرع ىدئيدرادميدمتدرالادلقعرةد اع دئديدددددد
مدد لدميئاددألدد)م ددطد/دغددادم ددط ديددددرعه عددلدرايسددأعلدع ىددئيدركمر يددلدراأعضعددلددد

ددد)ميئاد د/دغدادميئاد  دددددجبئمىدلد د دسدسددددرالد ة سد هعضدلد  دئ د رال ىدئيدعد
 رك عي د ئاأى درا ع طد)معكأن/دغادمعكأن د.م لدرةكأئمدالد
 متدرادددللت درايلدددئدٍدال اعاددد ئدالميئهشدددل ئد:دمددد دخدددت دُسدددئ درال دددعرةرنددد

رخلئ ددلدالاددلٌئ ئندرحمل  دد د اددطدم ددعيرندراقئد ددلدالُسددئ درايسددألدركضم ددلدددد
را ع ددط.دُعددىدةشددئةنددد ئاأىدد د ددئرةكأئ دعه عددلدةدد دم ددعي د/دالميئاددأل ئد/دالد

رايلئدٍدإردةقدرع ىئيدرامرةي د ئاقئد لدامر دراعدعسعلدمي ئدةالدرا ع علدرالئ ىدلدد
د%ديدالةدددلا دميئادددأل100ددددددد90هلدددئدم  دددلدالذاددد د يسدددألدكعرالُدددمداع دددئد ددد د

%دد100ددد85 يسألدكعرالُمداع ئد  ددجبئمىلد  دسسدرال ة س هعضل  ئ  ع
مد ددد%ددة ئدهدمدمدأ ددد100ددددد90ع طدكعرالُمد  درك عي د ئاأى درا رةكأئمدالةقد

.د 4خت دماِود)

رالد ة سدع ىدئيددد هعضل مئديةًلدك مةدة  ئ د:دراوئنطيلئدٍدركلىاقلد ئاسعر درا
 ددد ريدرادددلأئنلددإهئمدددمدراأئُودددلد دد:داإلًئ دددلد ددد دهدددلردراسدددعر دددكمر يدددلدراأعضعدددلد؟د
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ع ىدئيدكمر يدلدددرالد ة سدجبئمىدلد د دسدسددددد هعضدلد يةًدلدك دمةدة  دئ ددد لِ  د دا
اله دسامدرالالأئنلداطد مةك ئدراي ئدعلدةة ىلدة ىئيدراأى درعال دراى رادلدددراأعضعل

 داقددع دالراأىدد د21 داقددع دالراأىدد دراوددئنطدرحلقددمادراأعضعددلدسدد د)16راأعضعدلدسدد د)د
 دالراأىدد دراعر دد دركشددئةةلداددطدرختددئذدراقددعرةددددد12راوئاددىدركسددضماعلدراأعضعددلدسدد د)ددد

 الرالسلعرائندركىعئة دلد رحلسئ عل ركلماتئن ُسئ  ع دهطدمت داق13راأعضطدس د)

اا ٌدئالندد الاقدئد ركسدلل ملد رعير  اقدعرند  ادطد را ةرادلد  عيدلد ةادعريد الادلٌئ ئند
 . د5ركمر يلدراأعضعلدة ئدهمدمأ داطدماِود)

دًئمىلرال ة سد هعضلة  ئ ك مةا ةًلركىعئة لالرالسلعرائنرحلسئ عل دركلماتئن3ً ال د)
دكيئزاعئ  دسسماقئد ئالندركمر يلدراأعضعلدمعكأل

ديةًلدرال مةدرالسلعرادركىعئة دركلماندرحلسئ طدراأى 
دةأا د3.75د4.45درحلقمادراأعضعل
دةأا  2.93 4.34دركسضماعلدراأعضعل

دةأا  3.82 4.26دركشئةةلداطدرختئذدراقعرةدراأعضط
دملماتل 3.60 3.32دراى رالدراأعضعل

 ك دمةد ا ةًدلد رحلسدئ علد ركلمادتئند   ادعالاد  مًد د ةند د  د3ًد ال )د مد د  لأ 

 ًئ    دسسدالاقئدع ىئيدركمر يلدراأعضعلدُعى رال ة سدجبئمىل هعضل ة  ئ 

 ال ى دسدد4.89 ُسئ   ملمان  اط الُ   راأعضعلدقمارحلرعالرد ى د ركعكأل  

 ملمادند  ادطد الُ د د  ىد دركسدضماعلدراأعضعدلدددد ك دمةدةدأا دًد رديد اعد دددد يةًدلد

 ىد دد راوئاودلد ركعكأدلد   الًدئ د  ك مةدةدأا ديد يةًل يدال ى سد4.34 مق رة  ُسئ  
 يةًل ةلا  ال ى س  4.26دُسئ   ركشئةةلداطدرختئذدراقعرةدراأعضطدريلمان

 ُسدئ  د ملمادند  ادطد الُ د ددراى رادلدراأعضعدلددك دمةدةدأا ديدالةخداردًدئ د ىد دددددد

دملماتلد.ك مةد يةًل ال ى سدديد3.32 مق رة 

د:رالئا  رايِم  اط الذا   ى د ة  نلئدٍ  عل  لط الاما

  دركلماددتئندرحلسددئ علد4 ئاأىدد درعال :د مةدد دًدد ال د)دد ركلىاقددل رايلددئدٍ

دددددددددددددددددددددددراأىدد د هددلر اقددعرن  اددط راىعيددل ةاددعري الاددلٌئ ئن ركىعئة ددل الرالسلعراددئن
دُعىدمتدكعكعأ ئدكيئزاعئ.

 : ا  مئ  د4) ً ال  م   ل  
 ٍد ةشدئةند ُعدىدددد3.20دددددد4.73 د د كعرالُدمد رحلسدئ علد ركلمادتئند إردةق رايلدئد

ددددددرا دددلر ددركعدددئ دددددددًدددئ ندرا قدددع درعالردكدددماادُعدددئ دسميدددلد)راسددد  درا دددِطددددد
الًئ نداقدع ددد3.56الرسلعرادمىعئة دد4.73 داطدركعكألدرعالردريلماندرا ِط

طدركعكأدددلدرعخدددا ددرالىدددعاد ادددطدنلدددئدٍدكقعدددعطدرعهدددعدراأعضدددطداا شدددعال ئندادددددددد
 .3.39الرسلعرادمىعئة دد3.20ريلماند

 اقع ديةًدلدك دمةدةدأا دحل دمهلئد ادطدملمادتئندُسدئ علددددددددد15ة ئد  سمد
 .د3.60ددد4.71كعرالُمد  د
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 اقدددعرنديةًدددلدك دددمةدملمادددتلدحل دددمهلئد ادددطدملمادددتئنددددددددد4ة دددئد  سدددمدد
 3.31دددد3.42ُسئ علدكعرالُمد  

 د.4.45 ُسئ   ريلمان ك مة)ةأا  د يةًل راأى  هللر راىئ  ركلمان   س

 اطداقعرنرا ةرال عيلةاعريالالٌئ ئندركىعئة لالرالسلعرائنرحلسئ عل دركلماتئن4)ً ال 
درحلقمادراأعضعلرعال راأى د

درا قع د 
ركلماند
درحلسئ ط

رالسلعراد
دركىعئة 

ديةًلدرال مة

د1
-دركعئ ددددددكماادُعئ دسميلد)راس  درا ِط

درا ِط .را لر د
دةأا د3.56د4.73

د2
   درالىعلداالاميدالك همةدراأعضلدالرعنشتلد

دراأعضل.د اطدراميدكعهعدااأًئ
 ةأا  3.38 4.71

د3
)را لر دركسل ر داا مرةيدراتأعىعلدد رالالل ر
د .الرايأئندالرحلعمرقدددركعئ ددددرا  لددرا ِ دددد

 ةأا  2.96 3.98

د4
اطدر د عضلدرال ل د د اطدمسلم دم درا ِلد
د.خئاعلدم درعةعرةدراأعضعل

 ةأا  3.71 3.98

 ةأا  3.64 3.88دكدم درا عيدم دركلئ عدراأعضعل.د5
 ةأا  2.88 3.79دكدم درا عيدم درا  ممدراأعضعل.د6

د7
حل ئرد اطدراليممدراأعمامً دالرايظطدر

د.رإل  مامًعل
 ةأا  2.72 3.78

 ةأا  3.31 3.76د.راأعضعلرحل م د اطدركىاممئندرحلوداطدد8
 ةأا  3.30 3.75د. شدقدراأعضلرا ِعِلدنشعدرعا ئةدالركىاممئندد9
 ةأا  2.52 3.71د.رحل م د اطد عضلد   دسميلدال ِعلد10
 ةأا  3.96 3.67درالىعاد اطدرًعر رندراستملدالرا ِعلدرك يعلد.د11

د12
ةالدكق  طدركسئ   د دُئالدرا مرةيدراتأعىعلد

د.دراأشع ل
 ةأا  2.85 3.65

 ةأا  3.33 3.65د.ا عةدراأعض اداطدُئالدرالىعلرالىم  دد13

د14
رحلقمادراأعضعلدد ئُ ر دالة ئقدرالالزر درا الر

داإلنسئق.
 ةأا  2.89 3.64

د15
رحل ممعلدإًعر رندراتى د دراقعرةرندة ئقد

دراأعضعل.داِقماادركيل  ل
 ةأا  3.43 3.63

د16
ُلعئًئندرعًعئ درحلئاعلدالراميدإلي  لدركلاأعلدرا

د.الدكيلقصدم دُقمادرعًعئ دركقأال
 ةأا  3.67 3.60

د17
م ددإلنسئقراأعضعلداقمادرحلرالوقعفد ددلئ د

خت دركعاسئندرا  م لدرايظئمعلدالغاد
درايظئمعل.

دملماتل 3.69 3.42

 ملماتل 4.21 3.39دحل ئ لدراأعضل.دُع لدك م  دمجىعئندد18
 ملماتل 3.99 3.36درالىعاد اطدرالٌئة دراىئكعلدحل ئ لدراأعضل.د19

د20
داعريعرراأعض دال   ددراى  درال ة  د اطدم ئةرن

د اطدرحل ئرد اطدراأعضل.
 ملماتل 3.65 3.31

د21
رالىعاد اطدنلئدٍدكقععطدرعهعدراأعضطد

داا شعال ئن.
 ملماتلد3.39 3.20

ة  ئ دهعضلدرال ة سدجبئمىدلد د ددد الن  دك سادهل درايلعٌلد اطدةائ دةق
سددسد دد ةةمقدةندد دا ددطد  ددأ درا ددعيدممر يددئد عضعوددئدجيدد د اددطدرا الاددلدكددماادددددددددد
راى   دم درحلقمادراأعضعلدمي ئددكماادركعئ دالرخلد مئندرا دِعلدالرادل د ل د  ددددد

راللز  درا دِطددديدا مالدرام م درردركعئ ددي)رحل ئرد اطدنم علدالة علدركعئ د
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رادللاصدرنمد دمد دركلا دئندرنيمعدل دالكددماادددددديدرا دِطداا عدئ دددرا دعاددياا عدئ دد
كماادركدال دالةد ئقددديدراس  درا ِطدالرال د ل   د)ا  د ِطدميئا دالدسم د

كدماادراأيعدلدرالِلعدلدالركعرادوددددديدراق ة د اطد  د دن قدئندراسد  دددديدُعئز دراس  د
ددمد دراسد  ددددرال دئاللداع دئد لىادود دئاتعيدددددالديدرالددم دمد دختدعدراتدعيددددديدااسد  دد
 دالكددم درا دعيدددةالدراسد  دركتددطدددراىئي ددرالىم   اطددالُ م درعاعريدةالرعةلد

مدد دركلددئ عدراأعضعددلدالراددل د ل دد  د)رحل ددئرد اددطدرا ددعيدمدد درلددئ عدرالسدد طدددددد
نلعٌلدإلالل ر دركأع رندرحلشع لدالرحلعادرايئكٍد  دركد را دنلعٌدلد د  دالًدميددددد

الائ دلددديدلدرالطدك خ داطدرا لر دالركدئ دالرهلدمر دددركمريدراسئمديةً ز دإنلرةدرا خئقد
ددرإلنسدددئقدمددد دكادددميدرهلدددمر دادددطدرعمدددئة درك اقدددلد)رالادددميدراددد رخاطداا يدددئز  ددددددددد

ُقددد دادددطدائ دددلدديدالائ لددد دمددد دم دددئيةدكادددميدرهلدددمر دادددطدرالمدددئة درك لمُدددلددددد
ددددددددددرعةرةدددطدالركعدددئ دمددد درلا ددددئندرك دددئن دالدكددددم درا ددددعيدمددد درا ددد ممدراأعضعددددلددددددد

دددركسددلم ئندراىئاعددلددددداددل د ل دد  د)ائ ددلدرا ددعيدمدد دةختددئةدرإلزيُددئ دراسدد ئنطدالر
ددددددددددددددددددددرخلددد مئندمددد دراى  ددد دمددد درا دددٌعٍدالغاهدددئدمددد درا ددد ممدراأعضعدددل دالدكدددمااددددد

د يئ هدئدد دلطدد دئي ددالرالدطد)درا ِعلداأل  دئ ددرك رة دذرندرالش ر ئندراأعضعلدمو 
دميئادألددةايعدلدد  دئددكلدمراعددالالديدرال م دلددةي ضدلددرحلٌدطددةدأا دددسمد يددغداددم ئقداط

دددددددددددرخلئ دددددلدرإلُلعئًدددددئندذال دملتاأدددددئندكعر دددددطدالالدةاىدددددئ  طدرع  دددددئ دك ئةادددددل
إًدددعر رندراتىددد د دراقدددعرةرنددالةددد ئقدد را دددِطدالرا دددعادركعدددئ د  دددئدكلدددمراعدالال

 دئُ ر ددركيظ ئندرا الاعدلددالدرا ال دراأعضعلدالدرالزر ددرحلقمادراميدلدكعر طراىئملد
درحلقمادراأعضعلداتنسئق.ددالة ئق

ددددددددددددددالرالددطدةشددئةداع ددئدراأئُددىدددد(Hung , 2007)الكل ددودهددل درايلعٌددلدمدد ديةراددلددد
إرد ى دُقمادرإلنسئقدالرالطدكل و داطدإهعرةدُقد دادطدراىدعشد سدت دالراق دئ دددددد
 اطدراىيفدال قعودرالي علديالقدرإلخدت د ئاأعضدلدالممةيهدئدالاع دئدةالةد دراأئُدىددددددد
إردةندد د اددطدراددعغطدمدد دً ددميد ىدد درادد ال داددطددلددئا دُقددمادرإلنسددئقدالإنقددئذددددددددد

لدم درال همةدراأعض دإالدةقدهيئ دراى   دم دركش تندرالطدكمرً دةمة درعة
رإلنسدددئقدالِقعدددودرالدددمرزقد عي  دددئيدادددلا دهدددئ دراأئُدددىد مةددد د ىددد دركىدددئ ادددددددد
الِقعددودرالددمرزقد دد دكدددم دُقددمادرإلنسددئقدال قعددودرالاددل رملدراأعضعددلداليةراددلدددد

دلدئ دُقدمادددالوقعدفد دد دالرالطدةة ند اطديالةدركيدئهٍدرا ةرادعلداددVanد(2008,
د تعاداا علد.دكسم لدرايزر ئنيددلراأعضعدرا  علرإلنسئقديدالرالي علديدال

  دركلماددتئندرحلسددئ عل5راوددئنط:د مةدد دًدد ال د)  ئاأىدد  ركلىاقددل رايلددئدٍ

دددددددددددددددددراأىدد د هددلر اقددعرن  اددط راىعيددل ةاددعري الاددلٌئ ئن ركىعئة ددل الرالسلعراددئن
دُعىدمتدكعكعأ ئدكيئزاعئ.د

 :  ا  مئ  د5) ً ال  م   ل  
 ُعدىدًدئ ندددد3.16دددددد4.23 د د كعرالُدمد رحلسئ عل ركلماتئن  دق رايلئدٍ ةشئةن

را قع درعالردرحملئاظلد اطدرايدددظئالدراشلددد علدادطدركعكأدلدرعالردريلمادندددد

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hung+Ruyu%22
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ددددددراقعددئ د ئالم عددلدراأعضعددلدااددزمت دددالًددئ نداقددع ددد3.67الرسلددعرادمىعددئة ددد4.23
 3.59الرسلعرادمىعئة دد3.16ريلماندداطدركعكألدرالخا 

 اقعرنديةًلدك دمةدةدأا دحل دمهلئد ادطدملمادتئندُسدئ علدددددددد6ة ئد  سمد
اقعرنديةًلدك مةدملماتلدحل دمهلئددد5ة ئد  سمدد3.63ددد4.11كعرالُمد  د

 د3.16دددد3.60 اطدملماتئندُسئ علدكعرالُمد  
 د.4.34 ُسئ   ريلمان ك مة)ةأا   يةًل ر ئ  هللر راىئ  ركلمان   س

د اطداقعرنرا ةرال عيلةاعريالالٌئ ئندركىعئة لالرالسلعرائنرحلسئ عل دركلماتئن5)ً ال 
ركسضماعلدراأعضعلراوئنطر ئ 

درا قع د 
ركلماند
درحلسئ ط

رالسلعراد
دركىعئة 

يةًلد
درال مة

دةأا د3.67 4.23درحملئاظلد اطدرايدددظئالدراشلددد علد.د1
دةأا  4.11 4.11  اطدنظدئالدراأعضلدرحملعتلد.رحملئاظلدد2
دةأا  3.72 3.79دكعشع درال دددت دركدعئ د.د3
دةأا  2.87 3.68 كعشع درال ت دراتئهدددلد4
دةأا  3.74 3.65 .م دمظئهعدرالاميدراأعضطدرحملئاظلد اطدراأعضلدد5
دةأا  2.79 3.62 .دراتأعىعلددرحل ئرد اطددرحمل عئند6
دةأا  3.86 3.63درحل ئرد اطدرك لا ئندراىئمل.د7
دملماتل 4.40 3.38دةه علدرالشٌا. اطددر ل   دعكشٌد8
دملماتل 3.58 3.37د.ركمريدرخلئ دReductionدرالل ر ددكقاع د9

د10
ركيلٌئندااِ دم دٌُطددReuseإ ئي درالل ر د

دركلا ئند.
دملماتل 2.93 3.36

دملماتل 4.31 3.34 .دRecyclingدرال ال عدكىز عدهقئالدإ ئي د11

د12
دRecovery رالا ًئمدرحلعرةلكشٌع د  اعلد

د.االلاصدرنم دم دركلا ئن
دملماتل 3.67د3.34

دملماتلد3.59 3.16 راقعئ د ئالم علدراأعضعلداازمت د13

ة  ئ دهعضلدرال ة سدجبئمىدلد د ددد الن  دك سادهل درايلعٌلد اطدةائ دةق
 ىدد دهعددئ درا الاددلد لدددم دكادد درحلقددماد دددكطدرُسددئ درا ددعيدددسددسد دد ةةمقدةق

ٍد   ركسدأود رادل  اد إر را دعيد ندزالمد  ئكسدضماعلدراأعضعدلدالرالدطدكل ود دادطددددد  رايلدئد

اام دسلمدراأعضلدالم منئك دئدالكل ود دكاد دركسدضماعلدادطدرحملئاظدلددددددد عل رحملل ال
 اطدرايدددظئالدراشلددد علدالنظئالدراأعضلدالرحمل عدئندراتأعىعدلدالرك لا دئندراىئمدلددددد
الكعشع درال دددت دركدعئ دالراتئهلدالرحل ئرد اطدراأعضلدم دمظئهعدرالادميدراأعضدطددد

دReductionدرادلل ر دددكقاعد د علدالكىز زدهقئالدائ لدراأعضلدالكم علدرازمت د ده
ةالد ئاددلل ر دمددمريدخددئ دكيددلٍددد/ددراددلل ر دمددمريدخددئ دةهدد دد دد د ع ددوددركددمريدرخلددئ دد

ةالد ددد د ع دددودرحلددد ددمددد دركدددمريدركسدددلل ملد د  اعدددئندرالىأضدددلدددد/ددرلا دددئندةهددد 
ركيلٌددئنددReuseالدإ ددئي دراددلل ر ددالرال اعددفدمودد :دراأتاددلع دالراددمةادالركىددئيقدد

 ددئي دراددلل ر درازًئًددئندراأتاددلع علداا عددئ دددئندمودد دإااِدد دمدد دٌُددطدركلا دددد
الدكىز ددعدهقئاددلدددركى نعددلد ىدد دكىقع  ددئيدالإ ددئي دمدد  درازًئًددئند ىدد دراددلل رم ئددددد

نلددئَدميلٌددئندةخددع دةهدد دًددمي دمدد دركيددلٍدددإدمدد دخددت دRecyclingدرالدد ال عدإ ددئي 
ددددددددددددددددددددددااددددللاصدرنمدددد دددRecovery رالادددد ًئمدرحلددددعرةلدالدكشددددٌع د  اعددددلدددرع ددددا 
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ددمدد دركلا ددئندرا دداأليدالركلا ددئندرخلتددع د دداألدالاددئداليدالرلا ددئندركسلشدد عئند
دددددددددددددددالرحل دددد درايئسدددلدمددد درا دددعادرا دددِ دالرا ددديئ  يدالذاددد د ددد د ع دددودُدددعاددددددددد
دهددل دركلا ددئند ددمدرددعالادكشدد ع دمىعيددلدمودد ديةًددلدرحلددعرة دالمدد  درالُدد راددددددددد

د.ئ قل ئداقمرن دراأعضلالذا داالِ طد درالنأىئهئندالم  دمت

 كي عدلد دالرالدطدةشدئةندرردةه عدلدددد2007الكل ودهل درايلعٌلدم ديةرالد)رو  دي

د (Erbas et al,2012)يةرادلديدالرنخدعدددمد د الرالىئ ش رالًل ئ عل  ئكسضماعل رام ط
يداليةراددددلددكقعددددعطدركسددددضماعلدادددد  دراتددددت دسددددئ دراأعضددددلدددإردةشددددئةندرردةه عددددلدد
(Attaran,et al,2015)رالطدرال  امدرالىعاد ادطدمسدلم ئندركسدضماعلدراأعضعدلدددددالد

اىددد يدمددد دراتدددت دالراتئاأدددئندمددد دُعدددىدركىعشدددلدادددطد عضدددئند دددِعلدال دركأدددئن دد
رخل ددعر يدالكم ددامدإردالًددميد تهددلدمأئشددع د دد دركسددضماعلدراأعضعددلدالرإلاددلى ريددددد
 دا ا دمث دركأئن درخل عر يد اطدرايِمدرحمل يدم دهأد دإُد  دراشدعةئندراعردد دددد

ةر دعندرايلدئدٍدة  دئدةقدراتئاأدئندةةودعددددددد دنظئ دكقعدعطدركأدئن درخل دعر يدة دئدددد
دمسضماعلدم درالةمةدسلمدراأعضل.

  دركلماددتئندرحلسددئ عل6 ئاأىدد دراوئاددى:د مةدد دًدد ال د)د ركلىاقددل رايلددئدٍ

ددددددددددددراأىدد  هددلر اقددعرن  اددط راىعيددل ةاددعري الاددلٌئ ئن ركىعئة ددل الرالسلعراددئن
د.دُعىدمتدكعكعأ ئدكيئزاعئ

 :د ا  مئ  د6) ً ال  م   ل  
 ُعدىدًدئ نددد2.84ددددددد3.76 د د كعرالُدمد رحلسدئ علد ركلماتئن  دق رايلئدٍ ةشئةن

ددددددددرا قدددع درعالردمىعادددلدةع عدددلدرختدددئذدهدددعرةرداع دددئد لىادددود ئكشددد تندراأعضعدددلددددد
رادلعىئ ددالًئ نداقدع ددد2.87الرسلعرادمىعئة دد3.76اطدركعكألدرعالردريلماند

ددددراددل ارندراتئةدددلديدالراقعددميدرا نئدلعددلدمودد درامهددمدالكعكعأددئندرالًل ئ ددئنددددددد
 .2.77الرسلعرادمىعئة دد2.84اطدركعكألدرالخا دريلماندد ي درختئذدراقعرة

 اقعرنديةًلدك دمةدةدأا دحل دمهلئد ادطدملمادتئندُسدئ علدددددددد6ة ئد  سمد
 .د3.51دددد3.64كعرالُمد  د

 اقدددعرنديةًدددلدك دددمةدملمادددتلدحل دددمهلئد ادددطدملمادددتئنددددددددد5دة دددئد  سدددمد
 .د2.84دددد3.36ُسئ علدكعرالُمد  

د.4.26 ُسئ   ريلمان ك مة)ةأا   يةًل ر ئ  هللر راىئ  ركلمان   س

ة  ئ دهعضلدرال ة سدجبئمىدلد د ددد الن  دك سادهل درايلعٌلد اطدةائ دةق
سسد د ةةمقديالةدرا دعيدادطدُد دركشد تندراأعضعدلدمد دخدت د   د داا شد الددددددددددد
ددددددددراأعضعددلدرالددطد لددئَدإردحبددىديدهددطدمجدد دراأعئنددئندركعكأتددلد  ددئدالاِ دد ئد  هددلددددددد
ددددددددددددمدددد دخددددت دراى  دددد دمدددد دراىا ددددئ دركلل  دددد ديدهددددطدميئهشددددلدكادددد دراأعئنددددئندددددد

ىيع د لا دركش الدال    درنهئةدالرايلدئدٍدرك كأدلد ادطدةد درهد ر ددددددم دة درك
م دراله رُئندرالطدمتدرالم  دإاع ئديدهطدالة درحلام دالدرإلا ركعٌعئندرك  يلد
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دددددددإيئ عدد االل عددفدمدد دُدد  دركشدد ال.ددالهددل درايلعٌددلدكل ددودمدد دنلددئدٍديةراددلد)ددددد
ددددددددددةددددمذَدرالدددد ة سدراددددمرهىطددد دالرالددددطدةشددددئةندإردائ اعددددلدد2000يدد أدددد دراعرةدددد دالد

اطدكي علده ة د ئاأئندشىألدرا عز دئ دالرا ع عدئ دذالرندةادئاع درادل  ادركللا دلدددددد
د.  اعلدرا  علدااأيئند ئاعالئاد)ااتيلد  ئق  اطدرختئذدراقعرةد

  اطداقعرنرا ةرال عيلةاعريركىعئة لالالٌئ ئنالرالسلعرائنرحلسئ عل دركلماتئن6ً ال )
ركشئةةلداطدرختئذدراقعرةدراأعضطراوئنطر ئ 

درا قع د 
ركلماند
درحلسئ ط

رالسلعراد
دركىعئة 

يةًلد
درال مة

دةأا د2.87 3.76دمىعالدةع علدرختئذدهعرةرداع ئد لىاود ئكش تندراأعضعلد1
دةأا  3.72 3.64دالرالُلعئًئن ركتئا         ركشئةةلد2

د3
 رالىعادمىعالد اطدرا علدمشئةةلدمللل دراقعرةداط

دراللد ع در ل  دد د  اعلدرختئذدراقعرة
دةأا  4.45 3.62

د4
ام م دإردركىاممئندادركئُلداع دملسئال لدااٌ ع 

دذرندرا ال
دةأا  4.72 3.56

دةأا  3.14 3.54د داطدرختئذدراقعرةركشئةةمجع درةر درُ ر دد5

د6
داا سئ الداطدرختئذدراقعرةدمجع دركشئةة دخ مم

دالرحملئاأل
دةأا  3.78 3.51

د7
اا شئةةلددم درالخع  داع دملسئال لدرحل م د اطد

درختئذدراقعرة د
دةأا  3.55 3.51

د8
داأى ا د  مقدُ عرددةقد  مقدرختئذدراقعرةدشئمتدال

راميدهلئدم اِلدةأا د ديالقدرالخع  دالرع عراد
دممة درا ةرالراق ئ ئد

دملماتل 2.73 3.36

د9
را   درازميعلدا  دمعُالدم دمعرُ درختئذددمىعال
د.راقعرة

دملماتل 4.62 3.34

د10
الي علدراقعرةدرالالزرمئندراميدمتدرالى  د  ئدمىعالد
دراأعضط

دملماتل 3.98 3.16

د11
رالال رملدراأعضعلدمو ددالِقعوركشئةةلد دراى  درالتم طد

رخلد–مشعال ئندد–مسئ قئندد–ذلئ عرندد–)داتندددن الرند
ديييييد دامر دةةئنمدركشئةةلد ئخل  دةالدرو  

دملماتل 4.61 3.10

دملماتل 3.65 2.98دعلدالاعسدرًأئةرد درختئذدراقعرةدراأعض  ر مدركسئه لدد12

د13
رالعىئ درال ارندراتئةدلديدالراقعميدرا نئدلعلدمو د

درامهمدالكعكعأئندرالًل ئ ئند ي درختئذدراقعرة.
دملماتلد2.77 2.84

  دركلماددتئندرحلسددئ عل7راعر دد :د مةدد دًدد ال د)د  ئاأىدد  ركلىاقددل رايلددئدٍ

ُعدىدمتدددراأىد ددهدلرد اقدعرند  ادطد ةاعريراىعيدلد ركىعئة لالادلٌئ ئنددالرالسلعرادئند
دد:دكعكعأ ئدكيئزاعئ

د:د ا  مئ  7) ً ال  م   ل  
 ُعدىدًدئ ندددد2.71دددددد3.58د   كعرالُم رحلسئ عل ركلماتئن  دق رايلئدٍ ةشئةن

رعالردراى رالدو ع دراشىم د ىع رد  درال ععزدالرالى  دادطدركعكأدلددددرا قع 
الًئ نداقع دمىئةةدلدرإلًدعر رندددد3.62الرسلعرادمىعئة دد3.58رعالردريلماند

رك مع دااأعضلدراميدكقم د  ئدراشعةئندملى ي درويسعئنيداطدركعكأدلدرالخدا ددد
 .2.42الرسلعرادمىعئة د2.71ريلماند
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 ًلدك مةدةدأا دحل دمهل ئد ادطدملمادتئندُسدئ علددددددة ئد  سمداقعكئقدية
 .د3.54دددد3.57

 اقع ديةًلدك مةدملماتلدحل مهلئد اطدملماتئندُسئ علدد12ة ئد  سمد
 .د2.75ددددد3.45كعرالُمد  د

 ُسدئ  د ريلمادند ك مة)ملمادتل د يةًدلد ر دئ د هلدلرد راىدئ د ركلمادند   دسد 

 .د3.32

 اطداقعرندرا ةرال عيلةاعريالالٌئ ئنركىعئة لالرالسلعرائنرحلسئ عل دركلماتئن7ً ال د)
 ى دراى رالدراأعضعل

درا قع د 
ركلماند
درحلسئ ط

رالسلعراد
دركىعئة 

يةًلد
درال مة

دةأا د3.62د3.58دراى رالدو ع دراشىم د ىع رد  درال ععزدالرالى  .د1

د2
رالمليئمد  درال مادرال  مامً دالرإلنئقد ق اعلد

دمجع درعنمرم.رعةلدالكعر ند
دةأا  4.27د3.44

دةأا  3.68د2.76درالالل ر درعخته دركسضم دالركلمرزقداألةلد.د3
دملماتل 4.63 3.75دكدم درحلقمادرحلعم لدو ع درا ئديئندرحلعل.د4
 ملماتل 3.58 3.49دائ لدر ل  دراىئك دم درالٌئة درايمال لد.د5

د6
رك اد دمجع دركسئالر د  دراشىم د دكقع عد

در ئالن)د عضعلد/درهل ئي لد/درًل ئ ألد/داعئاعلد 
 ملماتل 2.45 2.99

 ملماتل 3.65 3.40دكمز  دركمرةيدراتأعىعلدااع فدالرحل عد  مة د ئيالد7
 ملماتل 2.70 3.75دالهفدإنلئَدمجع دراس م دالراي ئ ئندرخلتع دالركشىلد8

د9
را ئمالد  دركسئالر داطدرحل م د اطدرالىم  ئند

درعةعرةدراأعضعل
 ملماتل 4.43 3.33

 ملماتل 3.44 4.76دسع طدرإلًعر رندرحل ممعلدرك مع دااأعضلد.د10

د11
إ عر دركىئه رندالرالك ئهعئندراأعضعلدرا الاعلدحل ئ لد

دراأعضل.
 ملماتل 3.69 3.67

 ملماتل 4.41 3.95درال ت دةه دم دركمرةيدالإنلئَدةه دم دراي ئ ئن.د12

د13
مىئةةلدرالُلت دراىس علدالرال ت درعةرة د
دالراشىم دالراوقئائندالغاهئدم دةش ئ درحلعئ .

 ملماتل 3.28 2.84

د14
كىع فدر ل  دراىئك د ئنهئةدرالجيئ علدالراساعألد

دالالل ر درعم ئ دالرااقئُئندراتأعل.
 ملماتل 4.33 3.63

د15
 عرمٍددركسئالر دد  درعًعئ درحلئاعلدالركسلقأاعلداط

درالم علدراأعضعلد.
 ملماتل 4.47 2.88

د16
مىئةةلدرإلًعر رندرك مع دااأعضلدراميدكقم د  ئد

دراشعةئندملى ي درويسعئن.
 ملماتلد2.42 2.71

ة  ئ دهعضلدرال ة سدجبئمىدلد د ددد الن  دك سادهل درايلعٌلد اطدةائ دةق
ددددددددددددددددراى  ددددد سدددددسد ددددد ةةمقدةدددددعالة دكمادددددع ددلدددددئ درا  عدددددلدراأعضعدددددلدالشددددد  دددددد

مدد دركمةددم ئندالمي ددئدممةددممدراى راددلدةدُدد دة ىددئيدركمر يددلدراأعضعددلدالكىدد   ددددددددددد
ااس لدرالىاعطدالكمًع درالىاعطدسلمدم  دم دراى رادلدراأعضعدلدالرادم  درال  مادمً ددددددد

 دالرالدطدةشدئةندإردرالِد  ئندرادميدددددSelbyيدد(2000الكل ودهل درايلعٌلدمد ديةرادلددد
ددددددددددددد دةي ردالك ىع د ى دمأئي دراى رادلدراأعضعدلدالمي دئدمأد ةدددددكمرً دإ ت درالىاعطد

الد)رادلىاطدمد دةًد درا سد  دددددددDoing  more with less)ك ىد دركز د دريدمرةيدةهد  ددددد
Learning for earningالديةراددددلدمدددد ددFoo&Starlin,2006)دددددددددددددالرالددددطدةةدددد ن د

اىددئك دراوددئن د شددعداا يددئهٍدد اددطدراى  دد دمدد درالم ددعئندراددميدًددئ ند دركددعتعدردد
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د2006ةغسدتسددد12دددددد6د درا   دمد دئا اأ د  دمئنعتديدال عادرال ة سدركيىق دد
المي ئديالةدركيئهٍدركللا لد  ر لدم درالىاعطدهأ درك ةادلدُلدطدرالىادعطدرودئمى ددددد

هقئالدراسدت دد دك   دراى   دم دراق ئ ئدر ل ىعلدالراأعضعلدم دةً د قعود
دئاأعضددلدال تهل ددئد ئاى راددلدرالًل ئ عددلدر ل ىددئندالمي ددئددراق ددئ ئدركلىاقددلد  دد د

دددددددددددددددددد (Julie,2006) اليةرادددلد.حبقدددمادرإلنسدددئقددلددد  تهالكىادددعطدرا أدددئةدديددالراأعضعدددل
الرالددطدةشددئةندإردةندد دال دد دةالد قل ددعدكي عددلدمأددئي دراى راددلدراأعضعددلد دمعُاددلدددددددددد

ئ دةالدرك يندالا ي دال  دةقدنل دإردمعُالدرالىاعطدرالىاعطدهأ دروئمى دامر دراى
روئمى ديدالذاد د يد مئدهئمدمد  ةرادلدرادل  امديمدٍدم دئهعطدالمأدئي دراى رادلدددددددددد
راأعضعلد درالىادعطدرودئمى دالهد دةالةدِمدراأئُودلد ىد درا دىم ئندرادميدكقئ د دددددددددد

راقعدميدددرا الالداد مٍدمود دهدل درك دئهعطدالركأدئي د دركيدئهٍدرا ةرادعلدالركل وادلد دددددددد
درازميعددلدال دد  دكادد دركأددئي د لتادد دز ددئي د دد يدراسددئ ئند ئودد ال درك ةادد دددددددد

دددددددددددال أعىددددلدديددالكعكعدددد دمأددددئي دراى راددددلدراأعضعددددلدالرخلتا ددددئدمدددد ددلل دددد دإردسخددددعدد
هل دراق ئ ئدُعىدةقدمو دهل دراق ئ ئدغادمدامالد دراوقئالدر ل ىعلداليةرالد

(Tormey et al ,2008)ددددددددددددددددرالىاددعطدراىددئا دئةندإردمسددضماعلدمعاسددئندالرالددطدةشدد د
ددالراأعضعدلدددمىئولدراق ئ ئدراميدك طدرإلنسئقدمو دركسئالر دالراى رادلدرالًل ئ عدلدد د

الرالدطدةشدئةندإردددد(Bowers,2002)يداليةرادلددالرالي علديدالائ لدراأعضلدالرال رمل ئ
ركىادطددالةه عدلدإ د ريدركىا د دددددةه علدإيةرَدمأئي دراى رالدراأعضعلد د دعرمٍدإ د ريددد

دةهيئ دال ى درخل ملدالي علدال طد ت  طدري ئهعطدالمأئي دراى رالدراأعضعل.

دهعضددلدة  ددئ دك ددمةديةًددلدختلاددفدهدد د :راوئاددى  ئاسددعر  ركلىاقددل رايلددئدٍ
دراىا علدالرا ةًلدرويسدمل ارندالخلتادكأىئدراأعضعلدكمر يلدع ىئيدرال ة س
دالرا اعل؟

رالِاع درإلُ ئد داعالهًئدذرنديالالدإُ ئدعلد  دملماتئندرالٌئ ئندةر عد
دددددددددالكىعاددددلدم ددددئيةدى ددددعيدالرا ةًددددلدراىا عددددليدالرا اعددددل دةادددعريدراىعيددددلد دمل ارن)راد

داا قئةنلدراأى  ل.د(L.S.D)هل درا عالادمتدرالل ر درخلأئةد
 كأىئدكل ادرويسددراأعضعلدكمر يلدع ىئيدرال ة سدهعضلدة  ئ دك مةديةًل. 

كأىئددكل ادرويسددراأعضعلدكمر يلدع ىئيدرال ة سدهعضلد د اع درالأئ  دالالٌئ ئندة  ئ 8ً ال د)
)ذةعد/دةنوط 

دم  ةدرالأئ  دراأى 
دل ممد
دركع ىئن

يةًئند
درحلع ل

ملماند
دركع ىئن

هع لد
دا

دراى رالدراأعضعل
د5.74د1د0.17د  در  م ئن

د0.28
د0.20د266د41.23در  م ئنيرخ د

درحلقمادراأعضعل
د1.21د1د3.65د  در  م ئن

د3.85
د0.29د266د61.94ديرخ در  م ئن

دركسضماعلدراأعضعل
د0.63د1د1.60د  در  م ئن

د0.94
د0.46د266د110.48ديرخ در  م ئن

ركشئةةلداطدرختئذد
دراقعرةدراأعضط

د0.21د1د0.63د  در  م ئن
د0.52

د0.34د266د66.85ديرخ در  م ئن

درالمجئر
د7.97د1د21.65د  در  م ئن

د0.93
د1.84د266د236.17ديرخ در  م ئن



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

 
 

 

 

   

 

141 
 

 دالًدددميدادددعالادذرنديالاددلدإُ دددئدعلد يددد دمسدددلم ديالادددلدد8 ل دد دمددد دًددد ال د)د
 د ددد دملمادددتئندرادددلٌئ ئندةادددعريدراىعيدددلدسلدددمدراأىددد دراودددئنطدديدرخلدددئ ددددددد0.05)

رك دد دد(L.S.D)ال ئاددلل ر درخلأددئةدد3.85 ددئحلقمادراأعضعددلدُعددىد ا ددمدهع ددلداددد
ُددد ددددد دددئدعلدم ددد ةدهدددل درا دددعالادا دددئ درالندددئيد عي دددئدالدكمًددد دادددعالادذرنديالادددلدإ

 د دد دملماددتئندراددلٌئ ئندراىيعددلدسلددمدة ىددئيدركمر يددلددد0.05 يدد دمسددلم ديالاددلد)
ال دلا د لِقدود دِلدرا دعلدددددد0.93راأعضعدلدُعدىد ا دمدهع دلدادات ىدئيدة د ددددددد

درعال .

اله دكعً دهل درايلعٌلدإردرهل ئ دراى   دم درا ةرائند إ  ريد عرمٍدالي علد
الرالدطدرادل  امدددد(Chung,2005)مي ئدديةرالدرام طد ئحلقمادراأعضعلدا  دركعة دال

إردإ دددعرزدراىتهدددلد ددد دركدددعة دالُقدددمادرإلنسدددئقدُعدددىدةشدددئةدراأئُدددىدإردراىمكدددلدددددددددد
الكدهارك ددئداددطدر ل ىددئندالكزر دد دُددئالندراظاددطدرالًل ددئ  د اددطدرايتددئادراىددئك د
ددددددخ م ددئداأل  ددئ دالرايسددئ دالةه عددلدكم عددلدكادد درا ضددئندحبقددمه طداددطدرحلعددئ دددددددد

الرالددطدراددل  امدكي عددلدال ددطدرعاددعريد ددأى درحلقددماددد(De Silva,2008)لداليةرادد
ال د  درال ععدزدالراىيدفدةد دددددرخلئ لد ئكسدئالر د د درويسد ديدالرحلدودادطدرالي عدلددددددد

رك ئةادددئندرالقاع  دددلدالراىعاعدددلدرادددميدكيل ددد دُقدددمادرايسدددئ دددالرايسدددئ دركىمهدددئند
دأئ دالركىدددددمه الرا دددددِلدرإلزلئ عدددددلدالُقدددددمادركدددددعة دالراشدددددديالرع  دددددئ دركىدددددمه د

ددددددددددددد(Zand , 2008) اليةراددلدددالرالىاددعطددراى دد دملسددئال لداددطد اددطداددع رحل دم ددال
رالدطدرادل  امديةرادلدراىيدفد دشد ئا دركللا دلددةد دركدعة دادطدإ دعرقدالهد دةشددئةندددددددددددد

دت دد دركددعة دمدد درالىاددعطددددرا ةراددلدإردةقدميئه ددلدراىيددفدةدد دركددعة د   دد داددطددددددد
 د ددي دراقددعرةديدالز ددئي دراددم  دراىددئ دددركددعة د ددئي دمشددئةةلالزديدكدددم دركددعة دمئي ددئدال

د(Syed,2008)اليةرادددلدديددحبقدددمادرإلنسدددئقدمددد دخدددت درالىادددعطدالادددتندرالم عدددلد
الرالطدرال  امدرا شفد  دراىتهلد  دُقمادرإلنسئقدالُقمادركعة دادطدرإلادت دددد

 دالرالدطدرادل  امدرالىدعاد ادطدائ اعدلد عندئمٍدادطددلدئ ددددددددد Ruth,2008الديةرالد)
دهدد دةشددئةدراأئُددىدرردةه عددلدراليددممدرادد  يندالم ئاِددلدرال ععددزدالد دد ددكىاددعطدرا أددئة

ددددددالةدددعالة دكم عدددلدرعادددعريددكىادددعطدُقدددمادرإلنسدددئقد دددعرمٍد ددهدددل دركمةدددم ئندإيةرَ
عاسددئندمدد درللاددفدرع  ددئةدحبقددمادرإلنسددئقدمدد دخددت دركدد رة دالروئمىددئندالركدد

غادرايظئمعلد.
 كأىدئدكدل ادرا ةًدلدددددراأعضعدلددكمر يدلددع ىدئيددرالد ة سددهعضدلددة  ئ دك مةديةًل

 د.دراىا عل

 دالًدددميدادددعالادذرنديالاددلدإُ دددئدعلد يددد دمسدددلم ديالادددلدد9 ل دد دمددد دًددد ال د)د
 د ددد دملمادددتئندرادددلٌئ ئندةادددعريدراىعيدددلدسلدددمدراأىددد دراوئادددىديدرخلدددئ دددددددد0.05)

الراأىددد دراودددئنطدد3.92راأعضدددطدُعددىد ا دددمدهع دددلداددد ئكشددئةةلدادددطدرختدددئذدراقدددعرةدد
الذاد دكأىدئدكدل ادرا ةًدلددددددد2.87رخلدئ د دئحلقمادراأعضعدلدُعدىد ا دمدهع دلدادددددددد

 درك دد دL.S.Dراىا عددل)دمدد ة /دةاددلئذدمسددئ  د/دةاددلئذد .دال ئاددلل ر درخلأددئةد)دددد

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Chung+Rita+Chi-Ying%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Zand+Ramin%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Syed+Khalida+Tanvir%22
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د3.32م  ةدهل درا عالادالهمدةكألدرك ة .دادطدُد د ا دمدهع دلدادات ىدئيدة د ددددددد
دمتدةا د ِلدرا علدراوئنطد.ال لا د

كل ادرا ةًلدكأىئددراأعضعلدكمر يلدع ىئيدرال ة سدهعضلد د اع درالأئ  دالالٌئ ئندة  ئ 9ً ال د)
راىا عل)م ة /دةالئذدمسئ  د/دةالئذ 

دم  ةدرالأئ  دراأى 
دل ممد
دركع ىئن

يةًئند
درحلع ل

ملماند
دركع ىئن

دهع ل
د ا)

دراى رالدراأعضعل
د0.53د2د1.63د  در  م ئن

د0.95
د0.56د265د110.76ديرخ در  م ئن

درحلقمادراأعضعل
د0.86د2د3.46د  در  م ئن

د2.87
د0.32د196د63.13ديرخ در  م ئن

دركسضماعلدراأعضعل
د0.21د2د0.63د  در  م ئن

د0.62
د0.33د265د66.85ديرخ در  م ئن

ركشئةةلداطدرختئذد
دراقعرةدراأعضط

د1.19د2د3.65در  م ئن  د
د3.92

د0.31د265د62.93ديرخ در  م ئن

درالمجئر
د5.67د2د19.2د  در  م ئن

د3.32
د1.31د265د195.42ديرخ در  م ئن

الهلرد ىيندةقدرك ةا دجبئمىلد  دسسدةةوعدم دنظعرد طدرال  دهطد ادطدد
ادطدرختدئذدراقدعرةددددةك دةادلئذيدالةادلئذدمسدئ  دادطدإيةرة دطد د الةهطدادطدركشدئةةلددددددددد

راأعضددطدالاددطديةًددلدال ددع طد ددئحلقمادراأعضعليالهدد د عًدد دذادد دررد أعىددلدركعُاددلدد
راى ع ددلدريددئدتوادد دمدد د ئهددلدراشددأئ داا سددئه لداددطدرختددئذدراقددعرةرندالالاددع ئدددددددددد
راقعرةرندرك ا لدركلىاقلد ئاأعضلدالاطدكدم دةة د  يدم درحلقمادراأعضعلدالهد دد

ةه علدكي عدلدم دئة درختدئذدراقدعرةدراأعضدطدعادعريددددددددةة ندراى   دم درا ةرائند اط
ر ل دد دالذادد دمدد دخددت دراددلل ر دراى  دد دمدد دراق ددئ ئدراأعضعددلدمودد درحلددع دددددددد

مىئودددلدركعدددئ دالرادددلل ر ددد دال2013راأعمامًعدددلدة دددئدًدددئ دادددطديةرادددلد)ذل ددد ديدددد
الركلا دئندرالا  النعدلدة دئددددد) , Honwadد (2010ة دئدًدئ دادطديةرادلددددددرعةرة 

د.) Yuqing د(2010 ,ًئ داطديةرال
 ددددكأىددئدكددل ادرا اعددلددراأعضعددلدكمر يددلدع ىددئيدرالدد ة سدهعضددلدة  ددئ دك ددمةديةًددل

 )نظع لد/د  اعل 

 كأىئددكل ادرا اعلدراأعضعلدكمر يلدع ىئيدرال ة سدهعضلد د اع درالأئ  دالالٌئ ئندة  ئ 10ً ال د)
درالأئ  م  ةددراأى 

دل ممد
دركع ىئن

يةًئند
درحلع ل

ملماند
دركع ىئن

دهع لدا

دراى رالدراأعضعل
د0.35د1د4.29د  در  م ئن

د1.06
د0.33د266د61.19ديرخ در  م ئن

درحلقمادراأعضعل
د0.33د1د4.02د  در  م ئن

د3.63
د0.19د266د37.35ديرخ در  م ئن

دركسضماعلدراأعضعل
د0.33د1د8.96د  در  م ئن

د0.27
د0.19د188د57.63ديرخ در  م ئن

ركشئةةلداطدرختئذد
دراقعرةدراأعضط

د0.41د1د4.97د  در  م ئن
د1.06

د0.38د266د76.98ديرخ در  م ئن

درالمجئر
د7.97د1د26.12د  در  م ئن

د4.21
د1.84د266د332.12ديرخ در  م ئن

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Honwad+Sameer%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Yu+Yuqing%22
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يالاددلدإُ ددئدعلد يدد دمسددلم ديالاددلدددد دالًددميداددعالادذرندد10 ل دد دمدد دًدد ال د)د
 د دد دملماددتئندراددلٌئ ئندةاددعريد عيددلدراأِددىدسلددمدراأىدد دراوددئنطدرخلددئ دد0.05)

ادد دكأىددئددكددل اد أعىددلدرا ةراددلدددالذد3.63رحلقددمادراأعضعددلدُعددىد ا ددمدهع ددلدادددد
رك د دم د ةدهدل درا دعالاد أعىدلددددددد(L.S.D)نظع لد/د  اعل دال ئالل ر درخلأدئةدد)

ال دلا دمتدةاد دددد4.21ُ د ا مدهع دلدادات ىدئيدة د دددددرا ةرالدرايظع لديدداط
الهددلرد ىدديندةقد أعىددلدرا ةراددلدرايظع ددلدع  ددئ دهعضددلدددددي  ددِلدرا ددعلدراوئاددىد

الهد دددرال ة سدجبئمىلد  دسسدهلئدكدهادةة دمد د أعىدلدرا ةرادلدراىا عدلد;ددددد
 عً دذا دإردةقدراى   دم دركقدعةرندرا ةرادعلدرايظع دلدمعكأتدلد شد  دمأئشدعددددددد

غدددادمأئشدددعد د ىدددئيدركمر يدددلدة دددئدةقددلدددئ دراأِدددىدراىا دددطدع  دددئ دهعضدددلدددددددةال
رال ة سدجبئمىلد  دسسدادطددلدئ درا ةرادئندرايظع دلدهد د لتدعادإردة ىدئيدددددددد

دركمر يلدراأعضعلد.

اله درهل مدراى  د دمد درا ةرادئند ده عدلدك د  دة ىدئيدركمر يدلدادطدركقدعةرندددددددددد
 د مةد دك دمةدمقد  دال ىعد ددددد2006ألديرا ةراعلدركللا لدُعىدهئممدديةرالد) ا

يالةدرا  عددلداددطددلددئ دُقددمادرإلنسددئقدةدُدد دة ىددئيدركمر يددلديداددطدُدد دةهل ددمدددددد
كلىدعلدددرادميدد لي علدركمر يلدكمرً د درالِد  ئنددد(Stavenhagen, ,2008) يرةالد
ةراددلدراوقئاددئنديدة ددئدةشددئةنديددملىدد ي درادد ال د دالراا م ددلدراىعهعددلدرعهاعددئندهلددئ

 دإرديالةدركيئهٍد ددكي علدم ئهعطدراى رالدراأعضعلديداطدُد ددScottد, et alد(2007
إرديالةدركيددددئهٍد د قعددددودرالاددددل رملدراأعضعددددلدددد(Sutton,2009)ةشددددئةنديةراددددلدد

الذا دم دخت دكي علدال طدراتت دريلتاأئند قعودرالال رملدراأعضعدلدالمي دئددد
ئندةهددد دمددد دركدددئ دراسدددئخ ديدالسيددد دميلٌدددئندددإ دددئي درالددد ال عديدالرادددلل ر دة عدددد

زةر لدرعشدٌئةديدالإ قدئادرعً دز درإلا  النعدلد يد مئددددددرالىأضلدالرال اعفدرازرد  ديدال
يدال  عددزدم ددئةرنددددشددعر درعغل ددلدراى ددم لدالرحملاعددلددداليددرالاددلل ر دالدك ددمقدهعدد دد

راددل  ادرايقدد لدالرإل دد ر  دريددئد سددئ  دراتددت د اددطدراىددعشد دالدددئ دمدد دراأعضددلددددد
دددددددددددددددددددددددددددديالرُدددددددد ر دُددددددددودرإلنسددددددددئقدالرا ئديددددددددئندرحلعددددددددلد درحلعددددددددئ ديدالةخدددددددداديةراددددددددلدددد

الرالددطدةةدد ند اددطديالةدراى راددلدراأعضعددلد دكدد  عطدمأدد ةدركسددئالر دد) Berilaد(2006,
د  درعًيئ دراأشع لدركللا لدامر د دراىعادةالدراتأقلدةالدرويس.

 التوصيات :  
دراأئُولدريئد اطد:داطدةم دنلئدٍدراأِىدكم ط

 رالاددلىئنلد قئد دددلدركمر يدددلدراأعضعدددلدادددطدكي عددلدال دددطدة  دددئ دهعضدددلدرالددد ة سددد
  ئوئمىئندرك ع لدالراىع علد ئكمر يلدراأعضلدالة ىئيهئد.

 رالدد ة سد ئوئمىددئندرك ددع لددد هعضددل ةه عددلدرالىددعاد اددطدك ددمةرندة  ددئ ددد
 الراىع علد  دة ىئيدركمر يلدراأعضعل.

 ادد  دددركمر يددلدراأعضعددلددروئمىددئندالي عددلد اددطدرو ددميدركألالاددلدمدد دددددرالىددعا
د.ة  ئ درال ة س

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Stavenhagen+Rodolfo%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Stein+Susan+E.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Berila+Beth%22
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  رال ة سد ئوئمىئندرك ع لدالراىع علداطدةم دهئد لد هعضل كقم طدةير دة  ئ
 ة ىئيدركمر يلدراأعضعل.

  حبعدىد كي علده ةرندة  ئ دهعضدلدرالد ة سد ئوئمىدئنددد  عرمٍ   رايظع إ ئي 

 لدراأعضعلد.كل   دة ىئيدركمر ي

 املكرتحات : 
 .رالل ر درا ركعٌعئندرال ئاللداطدكي علدركمر يلدراأعضعلدا  دراتت د  

 .ك   ددة ىئيدركمر يلدراأعضعلداطدركيئهٍدرا ةراعلد 

 .كقم طدركيئهٍدرا ةراعلدداطدةم دهئد لدة ىئيدركمر يلدراأعضعل 

 ىد دة ىدئيدركمر يدلددددائ اعلدرالل ر درعنشتلدرا  علدالرات  علداطدكي عدلدد 
 راأعضعلد.

  املراجع: 

 :دكتم عدميئهٍدرالىادعطدالي عدلدركمر يدلدادطدرالا عدلدراوئاودلداد  دددددددد2008 ئ   د)ديدة مدغع   -
ٍد ركمر يدلد كع عدلد : رعال  راىا د د ركدعتعد ي  دت د ئكعُادلدراوئنم دلددد  را ةرادئنددالميدئه

 يرة منعدميددد20ددددد19 رالًل ئ عدلداا ةرادئندد را  م دلد رو ىعدلد  ق كد د رادللد ي رالًل ئ عدلد
 37دددد13 د 1يدر ا د) سس    ًئمىليد را عئال

ٍد مق ُدلد الُد  د ائ اعدلد  . 2007 )دةاد ديد ادطدد رو د د -   ئكعُادلد رإلادتمطد رالدئة  د ريدي 
دمد د الرالىدئ شد رالًل ئ عدلد  ئكسدضماعلد رادم طد كي عدلد   ركمر يدلد هعط  اطدهئد ل رإل  ري ل

 را  م دلداا ةرادئندد رو ىعدلد دلادلد ي رإل د ريلد راودئنطد را دفد كتمعدلد اد  د رنخدعد
 134-99يد د نما  د13راى ي ي سس    ًئمىل ي را  عل ةاعل رالًل ئ علي

ائ اعلدرادلل ر دةدمذَدرالد ة سدرادمرهىطددددد د.د2000)نئه ديد أ دراعرة دالدمئهعديدإيئ ع د -
اددطدكي عددلدا ددطدراق ددئ ئدرايئسددلد دد دك ئ دد دراىاددطدالرال يمامًعددئدالر ل دد دالراقدد ة د اددطددددددد
رختئذدراقعرةدُعئهلئدا  د ئاأئندشىألدرا عز ئ دالرا ع عدئ دذالرندةادئاع درادل  ادركللا دلددددد

راىا عدلديدرو ىعدلدرك دع لددددديددلالدرا  عدلد  اعلدرا  علدااأيئند ئاعالئاد)ااتيلد  ئق د
د177-119اا  علدراىا علديدر ا دراوئاىديدراى يدراعر  ديدي س  دديد

 د.دم  م دركمر يلدا  د األدروئمىلديةرادلدمع رنعدلددد2010)درئهعدذلس دهئن يدروأمةلد -
  د1يدراى يد)دد18اتاألدًئمىلد ئ  ديددلالدًئمىلد ئ  ديراىام درإلنسئنعليدر ا د

 .دكتدم عد دعرمٍدرو ىعدئندرعهاعدلدراىئمادلدددددد2016 ديدة مد  عدا  دذل د دذل د د)ددُسئن -
يدةاددئالديةلددمةر دغددادميشددمة يددداددطددلددئ دراأعضددلدالي عددلدركمر يددلدراأعضعددلدادد  دة  ددئد ئددددد

 مى  درا ةرائندالراأِميدراأعضعليدًئمىلد  دسس

أعضعدلديددلادلدراىادم دددد .دمعشعرندهعدئ دمد  د قعدودركمر يدلدراددددد2006ُس يددةيئ د اطد) -
  2)34رالًل ئ علديدًئمىلدرا م مديدد

كتددم عدميظممددلدرإل ددت درك ةادد دالي عددلدركمر يددلدراأعضعددلدادد  ددد .د2010)ةادد ديدرحلسددعيند -
كتمعدلدركعُاددلدركلماددتلد ديالاددلدرا م ددم"يدةاددئالديةلددمةر دغددادميشددمة يدمى دد درا ةراددئنددد

 الراأِميدرا  م ليدًئمىلد  دسس

كي عددلدم ددئةرندركمر يددلدراأعضعددلدادد  دكتمعددلدرا ددفدرعال ددد د.2010ذل ددمي) يددئ دإدُي ددطيد -
رإل دد ريلدمدد دخددت دمددي ٍدمتددمةد دراىاددم دهددئدطد اددطدرإلالق ددئ دالُدد دركشدد تنيدةاددئالددددد

ديةلمةر دغادميشمة يدمى  درا ةرائندالراأِميدراأعضعليدًئمىلد  دسس
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ركددعتعدد الةهددلد  دد دمق مددلدد د.ددركمر يددلدراأعضعددلددد2008راعراىدد ديدذلدد دذل ددميدةئمدد د)دد -
ركعةددزدالرإلةشددئيدمدد درلددئ عدرالاددميدراأعضدد ديدمشددعالمدركمر يددلدراأعضعددلديدددراقددمم داالم عددلد

دددنما  د13يدالزرة درا الالداشضمقدراأعضلديدراوقئ د

ااىاددم دراأعضعددلدالي عددلدر ىددئيددددقدد  د عنددئمٍدم د.د2014راسددئ   ديد ئدشددلدذل دد درالُعدد  د)ددد -
ةائالدمئًسلادغادميشدمة يدمى د دددركمر يلدراأعضعلدااتت دركىا  د  اعلدرا  علد اعأعئيد

 را ةرائندالراأِميدراأعضعليدًئمىلد  دسس

الُدددد  دمق ُددددلدهئد ددددلد اددددطدركمر يددددلدراأعضعددددلد دكدددد ة سددد .2011)إزلدددد يد ددددت درادددد   د -
علدراقعطدراأعضعلدا  د ت دركعُالدرإل  ري ليدةائالدمئًسدلاددرا ةرائندرإلًل ئ علدالي 

 غادميشمة يدةاعلدرا  علديدًئمىلد  دسس

 .درا  عدلد ادطدُقدمادرالنسدئقدادطدرايظدئ درالىاع دطدادطدم دعدددددددددد2006 األديدًئ عدذل دميد)د -
عدلدد)م خ دا  طدُقمادرات   ديدركعتعدراىا طدراوئاىدكعةزدة ئ لدالكي علدرات مالدرا  

 الُقمادرات  داطدرام  دراىع طد  درالشع  دالرالتأعوديدمئة ديًئمىلدركي مة 

ائ اعددلد عنددئمٍدمقدد  دهددئدطد اددطدإادد ركعٌعلدراددلىاطدرالىددئالن دددددددد .2011)دادد ليد اىددمد -
يددالي عددلدركمر يددلدراأعضعددلدادد  دكتمعددلدركعُاددلدرإل  ري ددليدةاددئالدمئًسددلادغددادميشددمة دددددددد

 .أعضعليدًئمىلد  دسسمى  درا ةرائندالراأِميدرا

 د.دائ اعددلد عنددئمٍد دةنشددتلد عضعددلدم ددئُألدكددي ٍدد2014)ذل ددميدذل دد دإ ددعرهعطديد تعددلد -
را ةرادددئندرإلًل ئ عدددلدالي عدددلد ىددد دة ىدددئيدركمر يدددلدراأعضعدددلداددد  دكتمعدددلدرا دددفدرعال دددددد
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