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84 

ّ  2020اجملًذ اخلاَع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد األٍٚ ٜٓاٜش - تصذسٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ اكلٓٝا

amany.hassan85@emp.s-mu.edu.eg   http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 
 

 

 

 اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْىلش اكلعًِ اكلتذسب ٚايشؤ٣ اكلظتكب١ًٝ

The use of teaching aids in art work lessons from the 
perspective of the trainee teacher and future visions 

     ايذنتٛس ذلُذ بٔ عبذ ايطٝف اكلال                                                     ايذنتٛس خايذ ذلُذ ايظعٛد                              

 أطتار اكلٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع اكلظاعذ               أطتار ايتصُِٝ ٚايتذشٜب باخلاَات مل ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 داَع١ اكلًو فٝصٌ      

 اكلًخص

تخذاّ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ مل دسٚغ أػ غاٍ ايرتبٝ ١ ايفٓٝ ١ َ ٔ       ٖذفت ايذساط١ احلاي١ٝ إػل تكِٝٝ ٚاقع اط  

ٚد١ٗ ْىلش اكلعًُغل اكلتذسبغل مل اكلذاسغ احله١َٝٛ مل ذلافىل١ األسظا٤، ٚتهٕٛ دلتُع ٚع١ٓٝ ايذساط١ َ ٔ  

( َعًًُا َٚع١ًُ يًفص ٌ ايج اْٞ   54ـلٝع اكلعًُغل ٚاكلعًُات اكلتذسبغل مل اكلذاسغ االبتذا١ٝ٥ ٚايبايغ عذدِٖ )

، مت اختٝ  اسِٖ بايطشٜك  ١ ايكص  ذ١ٜ ْىل  شًا يٛد  ٛدِٖ مل ٖ  زٙ اكل  ذاسغ، 2019-2018ايع  اّ ايذساط  ٞ  َ  ٔ

اط  تخذَت ايذساط  ١ َكٝ  اغ دسد  ١ اط  تخذاّ ايٛط  ا٥ٌ ايتعًُٝٝ  ١، ٖٚ  ٞ عب  اس٠ ع  ٔ اط  تباْ٘ َ  ٔ تص  ُِٝ       

تفاعًٝ ١  ٚؽلجًت مل دلايغل ُٖا: ايٛطا٥ٌ اي فكش٠ َجًت أدٚات ٚٚطا٥ٌ ايتعًِٝ (20ايباسجإ ٚاستٛت ع٢ً)

ٚايٛط ا٥ٌ احلظ  ١ٝ، ٚق ذ اط  تخذَت ايذساط  ١ اكلتٛط طات احلظ  اب١ٝ ٚاالسلشاف ات اكلعٝاسٜ  ١ ٚاختب  اس )ت(     

 نأطايٝب إسصا١ٝ٥ يتشكٝل أٖذاف ايذساط١، ٚقذ أولٗشت ايذساط١ ايٓتا٥ر اآلت١ٝ:

يٞ مل دل اٍ  دسد١ اطتخذاّ اكلعًُغل ٚاكلعًُات اكلتذسبغل ألدٚات ٚٚط ا٥ٌ ايتعً ِٝ مل ايرتبٝ ١ ايفٓٝ ١ ع ا      -

 ايٛطا٥ٌ احلظ١ٝ ٚايتفاع١ًٝ بؼهٌ عاّ.

ٖٓاى اشلفاض مل َظت٣ٛ اطتخذاّ َعًُغل َٚعًُات ايتذسٜب يبعض أدٚات ٚٚط ا٥ٌ ايتعً ِٝ مل ايرتبٝ ١     - 

 ايف١ٝٓ نأدٗض٠ ايعشض ايتكًٝذ١ٜ ٚسطّٛ ايهاساناتري َٚٛادٖا ايتع١ًُٝٝ.

مل دسد ١ اط تخذاّ األدٚات    ( α  0.05) أولٗشت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓ اى ف شٚم رات دالي ١ إسص ا١ٝ٥ عٓ ذ      -

ٚايٛط  ا٥ٌ َ  ٔ قب  ٌ اكلعًُ  غل اكلت  ذسبغل يص  اظ اكلعًُ  ات، ْىل  شًا يع  ذ٠ أط  باب َٓٗ  ا: إٔ ا ْ  اخ ؿلً  ٔ إػل          

ايتفاصٌٝ ٚاالٖتُاّ باجلض٤ ٚايهٌ نع١ًُٝ تع١ًُٝٝ ٚاسذ٠، مل سغل ٜٗ تِ اي زنٛس إػل االٖتُ اّ بايه ٌ دٕٚ     
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بأُٖٝ  ١ ٖ زٙ ايٛط  ا٥ٌ مل ايعًُٝ ١ ايتعًُٝٝ  ١ َ ٔ قب  ٌ اي زنٛس، ٚع  ذّ     ايتفاص ٌٝ، إا اف١ إػل ع  ذّ اي ٛعٞ    

 تذسبِٗ أثٓا٤ ايذساط١ أٚ اخلذ١َ ع٢ً صٓاع١ أٚ اطتخذاَٗا مل اكلٛاقف ايصف١ٝ.

ٚأٚصت ايذساط١ بعذ٠ تٛصٝات َٓٗا: عكذ دٚسات تذسٜب١ٝ يًُعًُ غل ٚاكلعًُ ات اكلت ذسبغل أثٓ ا٤ اخلذَ ١ مل      

ذٜذ مل ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚكلٛاص١ً َا تعًُ٘ أثٓا٤ ايذساط١ اجلاَعٝ ١، ٚري و   ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ كلٛانب١ اجل

مل دلاٍ صٓع ٚاطتخذاّ أدٚات ٚٚطا٥ٌ ايتعًِٝ. نُا أٚصت ايذساط١ بض شٚس٠ ايضٜ اسات يًُعًُ غل ٚاكلعًُ ات     

يًُؤطظات األخش٣ َج ٌ َشان ض ايت ذسٜب اخلاص ١ َٚشان ض ايتط ٜٛش ٚا ُإ ٚاجل ٛد٠ ألُٖٝتٗ ا مل انتظ اب           

 اخلربات.

 نًُات َفتاسٝ٘: ايٛطا٥ٌ احلظ١ٝ، ايٛطا٥ٌ ايتفاع١ًٝ، ايتذسٜب ايعًُٞ، اكلعًِ اكلتذسب، األػغاٍ ايف١ٝٓ

Abstract  

The present study aimed to evaluate the reality of the use of teaching 

aids in the works of art education from the point of view of teachers 

trained in public schools in the city of Al-Ahsa. The population of the 

study and the sample of all male and female teachers trained in 

primary schools were (54) teachers in the second semester (2018-

2019). They were chosen by the intentional method because of their 

presence in these schools. The study used the measure of the degree of 

use of teaching aids, which is a questionnaire designed by the 

researchers and contained (20) paragraphs represented the tools and 

means of education that were in two areas: interactive means and 

sensory means. In addition, the averages, standard deviations and t-

test statistics were used as methods to achieve the objectives of the 

study. The study showed the following results: 

- The degree of use of male and female trainees teachers tools and 

means of education in art education is high in the field of sensory and 

interactive means in general. 

 - There is a decrease in the level of using male and female student-

teachers for some tools and means of education in art education such  
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as traditional projectors, caricatures, and educational materials. 

- The results showed that there are statistically significant differences 

at (0.05 > α) in the degree of use of tools and means by teachers 

trained in favor of female teachers, for several reasons, including: that 

females tend to details and attention to part and all as a single 

educational process, while males pay attention to all without details, in 

addition to the lack of awareness of the importance of these methods 

in the educational process by males, and not trained during the study 

in the university or in-service education to manufacture or use some 

tools and means in classroom situations. 

The study recommended several recommendations, including: 

Training courses for male and female teachers during in-service 

education to keep abreast of the new teaching aids and to continue 

what they learned during university study in the field of the 

manufacture and use of teaching tools and means. The study also 

recommended the necessity of teachers' visits to other institutions such 

as special training centers and development and quality assurance 

centers for their importance for teachers to gain experience. 

Key words: sensory aids, interactive aids, practical training, trainee 

teacher, art works 
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 َكذ١َ ايذساط١ ٚخًفٝتٗا: 

ُٜعذ اكلعًُٕٛ َٔ أِٖ عٓاصش أٟ ْىلاّ تشبٟٛ مل ايعامل، سٝح تظع٢ نجري َٔ ٖزٙ األْىل١ُ يتٛولٝف اكلعًُغل 

اي  زٜٔ ٜتُتع  ٕٛ بك  ذسات ٚؿلتًه  ٕٛ َٗ  اسات تٓاط  ب ٚد  ٛدِٖ مل ايغ  شف ايص  ف١ٝ، ٜٚ  تِ اختٝ  اسِٖ بع  ذ        

تؼ ري ايذساط ات نذساط ١ )ايشداٜ ذ٠ ٚايع اَشٟ،      ٚسصٛهلِ ع٢ً َؤٖالت ع١ًُٝ يًعٌُ مل ايكط ا  ايرتب ٟٛ.   

( إٔ اكلعًُٕٛ أصشاب ١َٓٗ، تفشض عًِٝٗ ايتذسٜب ٚا كلاّ بهٌ َا ٖٛ دذٜذ مل 2014( ٚدساط١ )ْصاس، 2013

ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، يتؤًِٖٗ يًكٝاّ بأدٚاسِٖ مل رلتًف اكلشاسٌ ايتع١ًُٝٝ، ٖٚزا ٜتطًب ايت١٦ٝٗ ايفهشٜ ١  

ُغل ٚاييت تكٛد إػل ا بذا  مل تطبٝل دسٚغ اكلٓٗر ايذساط ٞ مل أٟ َشسً ١ َ ٔ َشاس ٌ     ٚايٓفظ١ٝ هلؤال٤ اكلعً

ايتعً  ِٝ، ال ط  ُٝا َ  ع ٚد  ٛد ايتط  ٛس اهلا٥  ٌ مل ايٛط  ا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝ  ١ احلذٜج  ١ نا ط  ات ايفض  ا١ٝ٥           

نل ب ٌ  ٚاالْرتْت ٚايتصٜٛش ايشقُٞ ٚايربدلٝات احلاطٛب١ٝ، ٚبايتايٞ ال ٜصبح دٚس اكلعًِ ْاقٌ يًُعشف١ فك  

 دلشب َٚٓفز َٚذٜش هلزٙ اكلعشف١ ؼلا ٜتٓاطب َع اكلٛقف ايصفٞ. 

ٚؼلا إٔ إعذاد اكلعًِ ٚتذسٜب٘ اخلاص ؼلٗٓت٘ ٚختصص٘ َٔ أِٖ ايعٛاَ ٌ اي يت تظ اعذ مل قكٝ ل     

ايٓٗض١ ايرتب١ٜٛ مل أٟ دلتُع، ٚإٔ اكلعً ِ ايه ف٤ ٖ ٛ اكلعً ِ ايك ادس عً ٢ قكٝ ل أٖ ذاف دلتُع ٘ ايرتبٜٛ ١           

إٔ ايت ذسٜع ايك ا٥ِ   )  (Ferrell, 2012 ٚ (2013)فلٝ ذ٠ ٚايؼ فٝع،    ٕ، ٜؤنذ نٌ َٔ :بفاع١ًٝ ٚإتكا

ع٢ً األطايٝب احلذٜج١ ال ٜعتُذ ع٢ً خرب٠ اكلعًِ بطشم ايتذسٜع فشظب ٚال ع٢ً سف يل اكل تعًِ يًُعًَٛ ات،    

١ مل رلطنل َظبكًا ٜٚظتٗذف رلشدات تع١ًُٝٝ، ال طُٝا مل ولٌ أسذخ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ    بٌ ٖٛ عٌُ عًُٞ

ايتعًِٝ، ٚمل ُتعذ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايكذؿل١ ٖٞ اكلظٝطش٠ مل اكلٛاقف ايصف١ٝ بٌ تعٌُ دٓبًا إػل دٓب َ ع  

 (Friedman, 2000)ايتكٓٝات احلذٜج١ يذفع ع١ًُٝ ايتعًِٝ إػل أسق٢ َظتٜٛاتٗا، ٜٚؼ ري فشٜ ذَإ   

   ٓ ٛيٛدٝ  ا مل اكل  ٛاد ايذساط  ١ٝ  إٔ اكلعً  ِ ايٓ  ادح ٖ  ٛ اي  زٟ ٜظ  تطٝع إٔ ٜٛان  ب ٜٚٛول  ف ٖ  زٙ ايٛط  ا٥ٌ ٚايته

اكلختًف  ١ خاص  ١ مل دسٚغ ايرتبٝ  ١ ايفٓٝ  ١ اي  يت تعت  رب َ  ٔ أٖ  ِ اكل  ٛاد اي  يت تُٓ  ٞ ا ب  ذا  ٚاالبته  اس ي  ذ٣    

األطفاٍ عٔ طشٜل للاسط١ األْؼط١ ايف١ٝٓ اكلختًف١، ْٚىلشًا  يعالقتٗا ايتها١ًَٝ بٝٓٗا ٚب غل ـلٝ ع اكل ٛاد    

ٛ األخش٣  َات أٚ األػ هاٍ اهلٓذط ١ٝ أٚ األس شف ايعشبٝ ١ ٚاألدٓبٝ ١ ٚسط ِ       طٛا٤ً مل اطتخذاّ ايصٛس أٚ ايشط 
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ايتذسٜع احلذٜح َٔ أِٖ ايعًُٝات ٚاكلظ ؤٚيٝات اي يت    اخلشا٥نل ٚغريٖا. َٚٔ ٖٓا فإ اختٝاس اكلعًُغل كل١ٓٗ

 تكع ع٢ً عاتل أٟ ْىلاّ تشبٟٛ. 

ٞ  ٚكلا نإ إعذاد َعًِ اكلتذسب أثٓا٤ اخلذ١َ خاص١ فُٝا ٜتعًل باألػ غاٍ ايفٓٝ ١   إػل تط ٜٛش   ٜشَ 

مل اجمل اٍ ايرتب ٟٛ،    ع٢ً َٛاد١ٗ َؼ هالت ايعُ ٌ، َٚظ اٜش٠ ن ٌ دذٜ ذ      عًُ٘ ٚجتذٜذٙ بصٛس٠ جتعً٘ قادسًا

قتٜٛ٘ َٔ  ايتٛدٝ٘ ٚا سػاد ٚايتطبٝل ايعًُٞ ٚإنظاب٘ خربات دذٜذ٠ ؼلا ٚمل دلاٍ ختصص٘، عٔ طشٜل

َ ٔ ايض شٚسٟ ايعُ ٌ عً ٢      ا٥٘ اكلٗين، نإتفهري تؤدٟ إػل سفع َظت٣ٛ أد ٍَٝٛ ٚاجتاٖات َٚفاِٖٝ ٚأطايٝب

سف  ع َظ  ت٣ٛ ا كل  اّ بط  شم ايت  ذسٜع احلذٜج  ١ َٚٛانب  ١ تط  ٛس تهٓٛيٛدٝ  ا ايتعً  ِٝ ٚٚط  ا٥ًٗا ايتعًُٝٝ  ١        

 ٚتٛولٝفٗا مل ـلٝع دسٚط٘ اييت ُتعذ دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ دض٤ًا َٓٗا.

ش دافع١ٝ سلٛ اي تعًِ ٚتٝظ ش   ُٚتعذ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ َٔ ايٛطا٥ٌ ٚاألدٚات اييت جتعٌ اكلتعًِ أنج

ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، نُا إٔ هلا ايكذس٠ ع٢ً اطتغالٍ ايجٛس٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ مل ـلٝع اجملاالت ٚاالطتفاد٠ َٓٗا 

( إٔ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ 1999مل إٜصاٍ نجري َٔ اكلعًَٛات ٚاكلٗاسات ايتع١ًُٝٝ، ٜٚزنش )أبٛ دالي١ ٚطشٜإ، 

ُٓٗ  ا اكلعٝٓ  ات يًت  ذسٜع، َٚٓٗ  ا ايظ  ُعٝات ٚايبص  شٜات، ٚق  ذ اط  تعإ   أطً  ل عًٝٗ  ا ن  جري َ  ٔ اكلظ  ُٝات ف 

ٌَ سظب فُٗ٘ هلا ٚاقتٓاع٘ بأُٖٝتٗا.  اكلعًُٕٛ بٗزٙ ايٛطا٥ٌ مل تذسٜع ايهجري َٔ اكلٛاد ايذساط١ٝ ن

ٚزلذ إٔ ٖٓ اى تظ ُٝات أخ ش٣ يًٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ استبط ت ب احلٛاغ ا ْظ ا١ْٝ اي يت تتعاَ ٌ             

يظُع١ٝ اييت تعتُذ ع٢ً ساط١ ايظُع فكنل ٖٚٓاى ايٛط ا٥ٌ ايبص ش١ٜ اي يت تعتُ ذ     َعٗا، فٗٓاى ايٛطا٥ٌ ا

ع٢ً ساط١ ايبصش ٖٚٓاى ايٛطا٥ٌ اييت تعتُذ ع٢ً ساطيت ايظُع ٚايبصش َعًا، ٜٚؼ ري )إط هٓذس ٚغ ضاٟٚ،    

1994  ً ٝ ١  ( إػل تطٛس ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚصٜاد٠ االٖتُاّ بٗا مل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ سٝح ُتؼ هٌ عًُٝ ١ تهاَ

َع باقٞ ايطشم ٚاألطايٝب اكلظتخذ١َ مل ايتذسٜع، سٝح إٔ اطتخذاَٗا بؼهٌ َٓىلِ صلعٌ اكلتعًِ ٜهتؼ ف  

احلكا٥ل ٜٚهتظب اكلعًَٛات ٜٚؼاسى بصٛس٠ إصلاب١ٝ مل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. ٚقذ أولٗشت ايذساطات نذساط١ 

اط ١ٝ مل ت ذسٜع ايه جري َ ٔ     ( إٔ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ ته اد ته ٕٛ أط    2016( ٚدساط ١ )عً ٞ،   2009)احل١ًٝ، 

 اكلٛاد ايذساط١ٝ اكلختًف١ ال طُٝا َٛاد ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، سٝح ختفف عٔ ناٌٖ اكلعًِ اجلٗذ ٚايٛقت مل إٜصاٍ 
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 اكلع١ًَٛ ٚسفع َظت٣ٛ ايتعًِٝ مل أٟ َشس١ً َٔ اكلشاسٌ ايتع١ًُٝٝ أٚ أٟ دسغ َٔ ايذسٚغ.

ٝ ١ أٚ سيٝ ١ تتُج ٌ مل ع شض اي ذسغ      إٕ ايٓاولش يًع١ًُٝ ايتعًُٝٝ ١ صل ذ أْٗ ا تأخ ز ص ٛس٠ ؾلط     

ٚأبعادٙ، َٚعل اكلٛاٛ  اخلاص باكلاد٠ اكلكشس٠ مل اكلٓٗاز ايشيٞ، ٚعٓذ تٓاٍٚ اكلتعًُغل ي٘ صلذْٚ٘ داف ًا،  

فتصبح اكلاد٠ ػب٘ سي١ٝ ٚبٗا ـلٛد، ٚيهٔ عٓذَا ٜبذأ اكلعً ِ مل تك ذِٜ بع ض األْؼ ط١ ايفٓٝ ١ ٚتٛولٝ ف       

أْ٘  ( Reilly,.2004سٝح ُٜؼري سًٜٞ ) ٙ األْؼط١ ٜضٍٚ ٖزا اجلُٛد،ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يتٓفٝز ٚفِٗ ٖز

عٓذَا ٜعشض اكلعًِ أَاّ اكلتعًُغل صٛسًا ٚأػهااًل َٔ االْرتْت أٚ احلاطٛب أٚ َٔ خالٍ عشض بع ض اجملظ ُات   

أٚ ايعٝٓات عٔ َٛاٛ  ايذسغ مل دسغ االػغاٍ ايف١ٝٓ، فإْ٘ ٜتع شض إػل َف اِٖٝ َعٝٓ ١، ٖٚه زا ؿله ٔ إٔ      

ٍٛ ٖ  زٙ ايتذشب  ١ إػل دافعٝ  ١ ي  ذ٣ اكل  تعًُغل مل اط  تخذاّ ايٛط  ا٥ٌ ايتعًُٝٝ  ١ اكلختًف  ١، ٚبٗ  زا ٜه  ٕٛ    تتش  

ٜٚؤن ذ  . ايذسغ ق ذ تهاًَ ت أسناْ ٘ ٚأْؼ طت٘ اي يت تظ اعذ عً ٢ ايفٗ ِ، فٝص بح ايتعً ِٝ َؼ ٛقًا ٚللتع اً            

١ ٚػا١ًَ،  رات دٚس ( إٔ دسٚغ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ خاص١ دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ ع١ًُٝ دٜٓاَٝه2010ٝ)ايظعٛد، 

سٟٝٛ خاص١ مل تعًِٝ اكلتعًُغل، فع١ًُٝ ايتؼهٌٝ اييت ٜكّٛ بٗا اكل تعًِ عًُٝ ١ َعك ذ٠، صلُ ع اكل تعًِ فٝٗ ا       

عٓاص ش َتع ذد٠ ٚسَ ٛصًا رلتًف  ١ َ ٔ جتاسب ٘ ٚخربات ٘ اي  يت ٜهتظ بٗا َ ٔ ايب٦ٝ ١ ا ٝط  ١ ب ٘ يٝٓ تر ػ  ٦ًٝا            

ظ ب، ب ٌ ٜعطٝٓ ا إا اف١ إػل ري و د ض٤ًا َ ٔ ْفظ ٘ ) نٝ ف          دذٜذًا را َع٢ٓ، فاكلتعًِ ال ٜؼهٌ عُ اًل فٓٝ ًا فش  

ٜفه  ش، ٚنٝ  ف ضل  ع، ٚنٝ  ف ٜ  ش٣ األػ  ٝا٤( ي  زيو ف  إٕ ايرتبٝ  ١ احلذٜج  ١ تشن  ض عً  ٢ ايتعً  ِٝ باط  تخذاّ    

احلٛاغ َٔ خالٍ اطتخذاّ ناف١ أػهاٍ ايتهٓٛيٛدٝا، يت١ُٝٓ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚصٜاد٠ اخلربات ا بذاعٝ ١  

هاس ايفين يذ٣ اكلتعًِ ؿلهٔ إٔ تٛدذ مل أٟ ْ ٛ  َ ٔ ايٓؼ اهل ا ْظ اْٞ، نُ ا      يذٜ٘. فىلاٖش٠ ا بذا  ٚاالبت

أْٗا ال تكتصش ع٢ً ايعباقش٠ ٚايبايغغل، بٌ مل نجري َٔ ايٓؼاطات َجٌ ايٓؼ اطات ايفٓٝ ١ اي يت ٜك ّٛ بٗ ا      

َتٛقع األػخاص ايعادٜٕٛ، ؼلظتٜٛاتِٗ اكلختًف١ مل ايكذس٠ ٚايزنا٤. ٚبٗا تٓتٗٞ جتشب١ اكلتعًِ إػل تغٝري 

( أْ٘ َٔ اكلُهٔ إٔ تهٕٛ ايرتب١ٝ َٔ خ الٍ ايف ٔ ٖاَ ١    Maslow, 1971مل طًٛن٘ ٜٚش٣ ابشاٖاّ َاطًٛ )

يٝظت  صلاد أػهاٍ ـل١ًٝ أٚ إصلاد ايفٓاْغل فشظب، بٌ يتُهٔ اكلتعًِ َٔ ايتفاعٌ ٚايت أثش َ ع َ ا ضل ٝنل     

 ب ايف١ٝٓ ٚتعًِ نجري َٔ اكلعاسفب٘ َٔ عٓاصش ف١ٝٓ أٚ ٚطا٥ٌ تع١ًُٝٝ َٔ خالٍ للاسط١ األْؼط١ ٚايتذاس
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 ٚاكلٗاسات ٚايكِٝ يهجري َٔ اكلٛاد ايذساط١ٝ بغ١ٝ إصلاد ا ْظإ ايصاظ.

َٚٔ ٖٓا فإٕ اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ ٜهٕٛ هلا دٚسًا نبريًا مل ت١ُٝٓ 

تٓفٝزٖا َٗاسات رلتًف١ ٜٚتعًُٕٛ قذسات اكلتعًُغل ايزٟ ُٜٓٞ اطتعذاداتِٗ ايز١ٖٝٓ، ُٜٚهظبِٗ َٔ خالٍ 

َفاِٖٝ َٚصطًشات خاص١ بايذسغ ايزٟ َاسغ فٝ٘ ايٓؼاهل، يزيو َٔ اكلِٗ تعشٜض اكلتعًُغل جملُٛع١ 

نبري٠ َٔ اخلربات عٔ طشٜل اطتخذاّ نجري َٔ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ احلذٜج١ طٛا٤ ناْت ٖزٙ ايٛطا٥ٌ َتُج١ً 

اطتخذاّ ايتكٓٝات احلذٜج١ َٔ أدٗض٠ عشض ٚساطٛب ٚاْرتْت مل ايًٛسات ايتع١ًُٝ أٚ ايٛطا٥ٌ احلظ١ٝ أٚ 

 ,Mcfee and Degge ( َٚانفٞ ٚدٜر ) 2008ٚػاػات عشض ٚغريٖا، سٝح ٜؤنذ )عاٜؽ، 
اطتخذاّ ايُٓارز ٚاجملظُات مل األػغاٍ ايف١ٝٓ ٜهٕٛ هلا َغض٣ عًُٞ َٚٗاسٟ، فٗٞ تُٓٞ إٔ  (1980

 هاس١ٜ ٚتذفع٘ سلٛ ا زلاص. ايكذسات ايز١ٖٝٓ ٚختًل عٓذٙ سٚسًا ف١ٝٓ ابت

ٚتأطًٝا ع٢ً َا طبل تأتٞ أ١ُٖٝ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ نغريٖا َٔ ايذسٚغ 

مل إثاس٠ اٖتُاّ اكلتعًُغل باكلٛاٛعات ايذساط١ٝ، ٚخًل َضٜذًا َٔ ايٓؼاهل ٚايشغب١ مل ايتعًِ، نُا أْٗا 

غل بؼهٌ أطش  ٚأدم، إااف١ً إػل أْٗا ت٧ٝٗ اكلتعًُغل إػل تظِٗ مل تٛصٌٝ ْٚكٌ احلكا٥ل ٚاكلعًَٛات يًُتعًُ

خربات َتٓٛع١ ٚفشص َؼاٖذ٠ ٚتأٌَ أنرب، ٚتظاعذ ع٢ً االنتؼاف ٚاالبتهاس َٔ خالٍ ايتعاٌَ َع ٖزٙ 

ايٛطا٥ٌ، نُا أْٗا تظاعذ ع٢ً تعذٌٜ ايظًٛى ٚتهٜٛٔ االجتاٖات ا صلاب١ٝ، ٚتظاعذ ع٢ً تجبٝت 

( 2016( ٚ)عًٞ، 2018هفاٜات اكل١ٝٓٗ يذ٣ اكلتعًِ، سٝح ٜؼري نٌ َٔ )طايب، اكلعًَٛات ٚتشفع َٔ دسد١ اي

( إػل إٔ األطاغ ايتاسطلٞ يًٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٖٛ أقشب إػل ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، إر إٔ 2004ٚ)اكلعذٌ، 

االطتخذاّ األٍٚ هلا نإ عٔ طشٜل االْظإ ايكذِٜ ايزٟ ساٍٚ إٜصاٍ أفهاسٙ إػل اآلخشٜٔ عٔ طشٜل 

ٚايتخطٝطات ٚايشَٛص اييت ٚدذت ع٢ً دذسإ ايهٗٛف، للا ٜضٜذ َٔ أ١ُٖٝ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ ايصٛس 

( إٔ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ تؤدٟ إػل ْكٌ األفهاس 2008ٚاطتخذاَٗا مل ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ. ٜٚؤنذ )ايظعٛد، 

ل مل ٚاكلٗاسات ايف١ٝٓ بؼهٌ َشنض ٚأطش  مل دلاالت اخلربات ايف١ٝٓ، ٚريو َٔ خالٍ تٛفري تعًِ أعُ

ُٜعذ   اكلٛقف ايتعًُٝٞ ٚخصٛصًا مل دلاٍ األػغاٍ ايف١ٝٓ، إر إٔ اطتخذاّ دلُٛع١ َٔ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ 
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َذخاًل يت١ُٝٓ ايتفهري ا بذاعٞ يذ٣ اكلتعًُغل ُٜظِٗ إطٗاًَا فعااًل مل سفع َظت٣ٛ ايتعًِٝ ٚإْتاز أعُااًل 

 ف١ٝٓ أنجش ـلااًل ٚابذاعًا.

 َؼه١ً ايذساط١ ٚأط٦ًتٗا: 

اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ مل ايت ذسٜع با ا اف١ إػل َٛانبتٓ ا ايتط ٛس ايتهٓٛي ٛدٞ اي زٟ         إٕ

دخٌ مل نٌ دلاالت احلٝا٠ نزيو ٖٛ أطًٛب تذسٜظٞ فعاٍ ٚي٘ ايكذس٠ ع٢ً ْكٌ اخلربات ٚإٜص اٍ اكلعًَٛ ات   

. ُٚتع ذ  يًُتعًِ بطشٜك ١ أط ٌٗ ٚأط ش ، إرا َ ا اط تخذَت ٚف ل خط ٛات َذسٚط ١ ٚرلط نل هل ا بص ٛس٠ دٝ ذ٠            

ٌج دٝ ذ، ٚبايت ايٞ      ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ َٔ ايٛطا٥ٌ اييت تضٜذ قذس٠ اكلعًِ اكلتذسب ع٢ً إٜصاٍ اكلعًَٛ ١ بؼ ه

تضٜذ َٔ سغب١ اكلتعًِ يًتعًِٝ ٚتُٓٞ يذٜ٘ اخلٝاٍ ٚايكذس٠ ع٢ً ايتٛاصٌ ايفعاٍ بٝٓ ٘ ٚب غل اكلعً ِ، ٚتت ٝح     

ٚاالعتُ اد عً ٢ اي زات مل نٝفٝ ١ احلص ٍٛ عً ٢       ي٘ ايفشص١ يًُؼاسن١ مل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بصٛس٠ أفض ٌ،  

اكلع١ًَٛ َٔ خالٍ تعاًَ٘ َع ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ َٔ ٚطا٥ٌ ٚأدٗض٠ ٚنٝف١ٝ اطتخذاَٗا مل تعًُ٘، نُا إٔ ٖزٙ 

ايٛطا٥ٌ تضٜذ َٔ قذس٠ اكلتعًِ َٚٗاسات٘، ْٚىلشًا هلزٙ اكلضاٜا اييت تتُت ع بٗ ا ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ ٚنٝفٝ ١      

كلتذسبغل، ٚؼلا إٔ ايباسجإ أسذ ايعاًَغل مل ٖزا اجملاٍ فكذ السىلا ْذس٠ اطتخذاّ َجٌ اطتخذاَٗا َٔ قبٌ ا

ٖزٙ ايٛطا٥ٌ مل طشم ايتذسٜع َٔ قبٌ اكلتذسبغل ٚاكلؼشفغل عًِٝٗ داخٌ اكلذسط١، لل ا دفعُٗ ا إػل ص ٝاغ١    

 اكلؼه١ً ايبشج١ٝ مل األط١ً٦ االت١ٝ :

 أط١ً٦ ايذساط١:

 سجإ ٜظعٝإ إػل إصلاد إدابات عٔ األط١ً٦ ايتاي١ٝ:يتشكٝل أٖذاف ايذساط١ فإٕ ايبا

َا ٖٞ ايٛطا٥ٌ  ايتع١ًُٝٝ اكلظتخذ١َ َٔ قبٌ اكلعًِ اكلتذسب مل دسٚغ أػغاٍ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ مل َذاسغ  -1

 األسظا٤؟

َا دسد١ اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ) احلظ١ٝ، ايتفاع١ًٝ( مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْىل ش   -2

  اكلتذسبغل؟اكلعًُغل

 ٌٖ ٜٛدذ اختالف مل دسد١ اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ) احلظ١ٝ، ايتفاع١ًٝ( مل دسٚغ األػغاٍ  -3
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 ايف١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْىلش اكلعًُغل اكلتذسبغل ٜعض٣ كلتغري اجلٓع؟

 َا ٖٞ ايشؤٜا اكلظتكب١ًٝ يتشظغل ع١ًُٝ ايتعًِٝ يألْؼط١ ايف١ٝٓ َٔ خالٍ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ؟ -4

 ١:ايفشاٝ

( مل دسد١ اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ    α  0.05ال ٜٛدذ فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ) -1

 ) احلظ١ٝ، ايتفاع١ًٝ( مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْىلش اكلعًُغل اكلتذسبغل ٜعض٣ كلتغري اجلٓع.

 أٖذاف ايذساط١:

 تظع٢ ٖزٙ ايذساط١ إػل َا ًٜٞ:

ذاّ اكلعً ِ اكلت ذسب يًٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ مل دسٚغ األػ غاٍ ايفٓٝ ١ مل اكل ذاسغ        ايتعشف ع٢ً ٚاقع اط تخ  -1

 اييت ٜطبل فٝٗا َٔ ٚد١ٗ ْىلشِٖ.

ايهؼف عٔ ايفشٚم رات ايذالي١ ا سصا١ٝ٥ مل دسد١ اطتخذاّ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ مل دسٚغ األػ غاٍ     -2

 ايف١ٝٓ مل اكلذاسغ، يذ٣ َعًُغل ايتذسٜب ايعًُٞ تعض٣ إػل  اجلٓع.

إبشاص دٚس َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚأُٖٝتٗا مل انتظاب األطفاٍ يًُعاسف ٚاكلٗاسات ٚايك ِٝ مل اكلٛاق ف    -3

ايصف١ٝ ٚاألْؼط١ اييت ٜكَٕٛٛ بٗ ا َ ٔ ْاسٝ ١، ٚإب شاص دٚس اكلعً ِ اكلت ذسب مل اط تخذاّ أدٚات ٚٚط ا٥ٌ         

 ايتعًِٝ مل ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ْاس١ٝ أخش٣.

ذاّ ايٛط  ا٥ٌ ايتعًُٝٝ  ١ مل َ  اد٠ ايرتبٝ  ١ ايفٓٝ  ١ بؼ  هٌ خ  اص ٚط  شم   تك  ذِٜ سؤٜ  ا َظ  تكب١ًٝ الط  تخ  -4

 ايتذسٜع بؼهٌ عاّ.

 أ١ُٖٝ ايذساط١:

تأتٞ أ١ُٖٝ ايبشح احلايٞ َٔ أ١ُٖٝ َٛاٛع٘ ٖٚٞ أ١ُٖٝ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ َٚا تٛفشٙ يًعًُٝ ١  

ايٞ ايض ٤ٛ عً ٢   ايتع١ًُٝٝ مل قكٝل اجل ٛد٠ ٚايتُٝ ض مل عًُ ٝيت اي تعًِ ٚايتعً ِٝ، نُ ا ٜظ ًنل ايبش ح احل          

طشم ايتذسٜع اكلتبع١ مل ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚأُٖٝتٗا مل بٓا٤ ػخص١ٝ اكلتعًِ َٔ خالٍ تٛدٝ٘ ْىل ش اكلظ ؤٚيغل   

إػل اشٚس٠ االٖتُاّ ب٘ ٚباطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل ايت ذسٜع، إا اف١ اػل ري و ف إ ايبش ح احل ايٞ       
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 ٜ ج ١ ٚأط ايٝبٗا مل ايتعً ِٝ. ٚإب شاص دٚس َٓٗ از      ٜٛانب ايتطٛسات احلاص١ً مل اطتخذاّ طشم ايت ذسٜع احلذ

    ٕ كَٛٛ  األْؼ ط١ اي يتٜ  ايكِٝ مل اكلٛاقف ايصف١ٝٚ  اكلٗاساتٚ  أُٖٝت٘ مل انتظاب اكلتعًُغل يًُعاسفٚ  ايرتب١ٝ ايف١ٝٓٚ 

اسٝ ١ أخ ش٣، نُ      ْٔ ِ مل ايرتب١ٝ ايف١َٝٓ  ٌ ايتعًٝ ٚطا٥ ّ أدٚاتٚ  إبشاص دٚس اكلعًِ اكلتذسب مل اطتخذا اس١ٝ،ٚ   ْٔ ا بٗاَ 

اد٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ. ظتكب١ًٝ الطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ملَ   ٜظع٢ ايبشح احلايٞ إػل تكذِٜ سؤٜاَ 

 سذٚد ايذساط١:

 يتطبٝل أدا٠ ايذساط١. 2019- 2018احلذٚد ايض١َٝٓ: مت قذٜذ ايفصٌ ايجاْٞ َٔ ايعاّ ايذساطٞ 

االبتذا٥ٝ ١ مل َ ذاسغ األسظ ا٤ اي يت ٜطب ل       احلذٚد اكلها١ْٝ: ناف١ اكلعًُغل اكلتذسبغل مل اكلذاسغ احله١َٝٛ

 فٝٗا طًب١ ايتذسٜب اكلٝذاْٞ.   

 احلذٚد اكلٛاٛع١ٝ: ايٛطا٥ٌ احلظ١ٝ )ايبصش١ٜ ٚايظُع١ٝ( ٚايٛطا٥ٌ ايتفاع١ًٝ )ايًُظ١ٝ(.

 َصطًشات ايذساط١:

ٜك ١ مل  ( "بأْٗا أسذ َهْٛات اكلٓىل١َٛ ايتع١ًُٝٝ ٖٚ ٞ طش 2005ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ: ٜٚعشفٗا )ايظٝذ،  -1

ايبش  ح ٚايتشًٝ  ٌ ٚتٗ  تِ ظ  ٖٛش ايعًُٝ  ١ ايتعًُٝٝ  ١ ٚتؼ  ٌُ األفه  اس ٚاآلالت بغ  شض قًٝ  ٌ اكلؼ  هالت     

( أْٗ ا األدٗ ض٠   2009ٚتطبٝل احلًٍٛ ٚتكُٝٝٗا مل نٌ دلاٍ ٜتعًل بتعًِ ا ْظ إ". ٜٚعشفٗ ا )احلًٝ ١،    

األفه اس ٚاكلع اْٞ ٚت ذسب     ٚاألدٚات اييت ٜظتخذَٗا اكلعًِ مل قظغل ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ عٝح تٓكٌ

 اكلتعًُغل ٚتهظبِٗ اخلربات ٚتعذٍ َٔ طًٛنِٗ ظٗذ ٚٚقت أقٌ.

ٜٚكص  ذ بٗ  ا إدشا٥ٝ  ًا مل ٖ  زٙ ايذساط  ١ ن  ٌ األدٚات ٚايٛط  ا٥ٌ ٚاألدٗ  ض٠ ٚاكلع  ذات اي  يت تظ  تخذّ مل دسٚغ  

٥ٌ األػ  غاٍ ايفٓٝ   ١ ٚتكظ   ِ إػل ايٛط   ا٥ٌ احلظ   ١ٝ )ال ٜتفاع  ٌ َعٗ   ا اكل   تعًِ بؼ   هٌ َباػ   ش( ٚايٛط   ا  

 ايتفاع١ًٝ )ٜتفاعٌ َعٗا اكلتعًِ بؼهٌ َباػش(.

ايٛط ا٥ٌ ايتفاعًٝ  ١: ٜٚكص  ذ بٗ  ا إدشا٥ٝ ًا مل ٖ  زٙ ايذساط  ١ ٚاق  ع َظ ت٣ٛ االط  تخذاّ ايفعً  ٞ يًُعً  ِ    -2

اكلتذسب مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ َٔ ايٛطا٥ٌ ٚاكلٛاد اخلاص١ ؼلذاٍ ايٛطا٥ٌ ايتفاع١ًٝ ٖٚ ٞ: ايًٛس ١   

 ٚاكلغٓاطٝظ١ٝ ٚاالْرتْت ٚايًٛسات ا عال١ْٝ ٚايُٓارز ٚاجملظُات ايتكًٝذ١ٜ ٚايزن١ٝ ٚايٛبش١ٜ
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 ايع١ٝٓٝ ٚيعب األدٚاس. ٚاييت ٜتفاعٌ َعٗا اكلتعًِ أثٓا٤ عشاٗا َٔ قبٌ اكلعًِ اكلتذسب. 

ايٛطا٥ٌ احلظ١ٝ: ٜٚكصذ بٗا إدشا٥ًٝا مل ٖزٙ ايذساط١ ٚاقع َظت٣ٛ االطتخذاّ ايفعًٞ يًُعًِ اكلتذسب  -3

ٛطا٥ٌ احلظ ١ٝ مل دسٚغ األػ غاٍ ايفٓٝ ١ ٖٚ ٞ: أدٗ ض٠ ايع شض االيهرتْٚٝ ١ ٚأدٗ ض٠         اخلاص١ ؼلذاٍ اي

ايعشض األخش٣ ٚسطّٛ ايهاساناتري ٚاكلًصكات ايتع١ًُٝٝ ٚايذسٚغ ا ظٛب١. ٖٚزٙ ايٛطا٥ٌ ال ٜتِ فٝٗا 

 تفاعٌ َباػش َٔ قبٌ اكلتعًُغل أثٓا٤ عشاٗا َٔ قبٌ اكلعًِ اكلتذسب.

١ّٝ: األػغاٍ-4 ّٓ  تؼهٝالٍت ابتهاس إػل بصاسبٗا تصٌ بأّْٗا أْؼط١ ابذاع١ٝ (2000)سيٞ،  فٗاُٜعشِّ ايف
ٕج خطٛهٍل َٔ ٍج، َٚالََع ٚأيٛا اكلًٝذ٢،  (ُٜٚعشِّفٗا .ق١ٍُٝ ـلاي١ٍٝ بأّْٗا رات عًٝٗا ُٜشهِ ٚأاٛا٤ٍ ٚولال

١ّٝ إطاس مل تعٌُ اييت األدا٤ أطايٝب َٔ ( بأّْٗا دلُٛع1982١ٌ ١ّٝ َظتٜٛات عكً  تتبع تٓىلُٝ
 .اكلالسىلات دلُٛع١ بتطبٝل َٔ ـلاهلا ٚدٛدتٗا ايتشكل ؿلهٔ اهلشَٞ، ٚاييت يُٓٛرزا

١ّٝ مل ايكذسات ايتشظٔ :بأّْٗا ايّذساط١ ٖزٙ مل إدشا٥ٝاًّ ُٚتعشَّف ّٓ ١ّٝ ايف َٔ خالٍ اطتخذاّ  ايتؼهًٝ

 ايٛطا٥ٌ يتشظغل ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ مل دسٚغ االػغاٍ ايف١ٝٓ.

( باْ٘ اكلعًِ ايزٟ ٜتًك٢ ايتذسٜب (William and Hernis, 1995شف٘ اكلعًِ اكلتذسب: ٜٚع -5

قبٌ تٛيٝ٘ أٟ أعُاٍ تع١ًُٝٝ. ٚقبٌ االيتشام بأٟ بشْاَر تعًِٝ قبٌ اخلذ١َ ٜٚتعغل سصٛي٘ ع٢ً 

 دسد١ َع١ٓٝ تؤًٖ٘ يًتعًِٝ .

َ ذاسغ   ٜٚكصذ ب٘ إدشا٥ٝ ًا مل ٖ زٙ ايذساط ١ اكلعً ِ ٚاكلعًُ ١ اي زٜٔ ٜطبك ٕٛ ايت ذسٜب ايعًُ ٞ مل          

 األسظا٤ احله١َٝٛ االبتذا١ٝ٥.

 ايذساطات ايظابك١:

تٓٛع ت ايذساط  ات اي  يت تٓاٚي  ت اط  تخذاّ ايٛط  ا٥ٌ ايتعًُٝٝ  ١ مل ايعًُٝ  ١ ايتعًُٝٝ  ١ مل اكلشاس  ٌ  

. ٚيه ٔ ايذساط ات اي يت تٓاٚي ت     ايذساط١ٝ اكلختًف١، إر مشًت ٖ زٙ ايذساط ات تكٓٝ ات َٚٛا ٛعات َتع ذد٠     

 َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يًُعًُغل اكلتذسبغل بؼ هٌ َباػ ش ناْ ت ْ ادس٠ أٚ أْٗ ا      اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل

 اطتخذَت تك١ٝٓ ذلذد٠ َجٌ االْرتْت أٚ ايتًفاص أٚ احلاطٛب، مل سغل َا ؿلٝض ٖزٙ ايذساط١ أْٗا تٓاٚيت
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ط ٛف  َعىلِ ٚطا٥ٌ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ )ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ( اييت ؿلهٔ يًُعًِ اطتخذاَٗا مل ايص ف، ي زا    

أدشتٗ ا  ْظتعشض ايذساطات اكلشتبط ١ بايذساط ١ احلايٝ ١ ٚرات ايص ١ً ق ذس ا َه إ. فف ٞ ايذساط ١ اي يت          

( بعٓ ٛإ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ ايظ ا٥ذ٠ ي ذ٣ َعًُ ٞ ايرتبٝ ١ ايفٓٝ ١ مل اكل ذاسغ االبتذا٥ٝ ١،           2018)طايب، 

          ٔ قب ٌ اكلعًُ غل مل دل اٍ     سٝح ٖ ذفت ٖ زٙ ايذساط ١ إػل ايتع شف عً ٢ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ اي يت تظ تخذّ َ 

( َعً  ِ َٚعًُ  ١ مل َ  ذاسغ َذسٜ  ١ ايشص  اف١، ٚاط  تخذَت   15ايرتبٝ  ١ ايفٓٝ  ١، ٚق  ذ تهْٛ  ت عٝٓ  ١ ايذساط  ١ َ  ٔ )  

تا٥ر ايذساط١ ايتأنٝذ ع٢ً اط تخذاّ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ بأْٛاعٗ ا ألْٗ ا       ايذساط١ أدا٠ االطتبٝإ، ٚنإ َٔ أِْٖ 

ع ٞ اكلعًِ            تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ اي زنا٤ ٚسٚ  االبته اس ٚا    ب ذا  ي ذ٣ تالَٝ ز اكلشسً ١ االبتذا٥ٝ ١. نُ ا أْ ٘ صل ب إٜٔ 

 ًَُٛط١.  ايذٚس ايهبري يًٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ اييت تتذ٢ً بذٚسٖا مل قٌٜٛ اخلرب٠ اجملشد٠ إػل خرب٠ سظ١ٝ

( دساط  ١ بعٓ  ٛإ ٚاق  ع اط  تخذاّ ايٛط  ا٥ٌ ايتعًُٝٝ  ١ مل دسٚغ ايرتبٝ  ١   2016ٚق  ذ أد  ش٣ )عً  ٞ،  

قكٝل ٖزا اهلذف اطتعٌُ ايباسح اكلٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝ ٞ بغ شض احلص ٍٛ عً ٢ ْت ا٥ر      ايف١ٝٓ، َٚٔ أدٌ 

أدا٠ االطتبا١ْ اكلظتخذ١َ مل ايذساط١، ٚقذ مش ٌ ايبش ح دلُٛع ١ َ ٔ اكل ذاسغ مل َذٜٓ ١ بعكٛب ١ ٚتهْٛ ت         

( َ  ذسغ َٚذسط  ١، ٚق  ذ ن  إ أب  شص ايٓت  ا٥ر: قً  ١ اط  تخذاّ اكلذسط  غل ٚاكلذسط  ات ايٛط  ا٥ٌ    83ايعٝٓ  ١ َ  ٔ )

ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚريو يعذّ ٚدٛد نجري َٔ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ مل اكلذاسغ، ٚقذ أٚصت ايذساط١ 

 بضشٚس٠ اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ألُٖٝتٗا مل إبشاص َٛاٖب ايطًب١ ٚصٜاد٠ دافعٝتِٗ سلٛ ايتعًِ.

شصٌٝ ايذساطٞ يطالب ( بذساط١ تٓاٚيت دٚس ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل قظغل ايت2014ٚقاّ طًُٝإ )

ايصف ايظابع َشس١ً األطاغ ذل١ًٝ نشسٟ. سٝح ٖذفت إػل ايهؼف عٔ ٚاقع اطتخذاّ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١   

يذ٣ َعًُٞ َشس١ً األطاغ، ٚذلاٚي١ ايتع شف عً ٢ ٚاق ع ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ ٚأُٖٝ ١ تٛفريٖ ا مل اكل ذاسغ         

ًُٝٝ ١ مل تط ٜٛش عًُٝ ١ ايتعً ِٝ ي ذ٣ َعًُ ٞ       األطاط١ٝ ٚايتع شف عً ٢ دٚس اكلعً ِ اكل ذسب عً ٢ ايٛط ا٥ٌ ايتع      

َٚعًُات َشس١ً األطاغ بٛال١ٜ اخلشطّٛ ذل١ًٝ نشسٟ ، اتبع ايباسح اكلٓٗر ايٛصفٞ، ٚاطتخذاّ االطتبا١ْ 

نأدا٠ جلُع ايبٝاْات بغشض قًًٝٗا إسصا٥ٝا، ٜٚتُجٌ دلتُع ايذساط١ ؼلعًُ ٞ َٚعًُ ات َشسً ١ األط اغ،     

 ايذساط١ جملُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٓٗا ال ٜٛدذ اٖتُاّ بايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ  ٚاختريت ايع١ٓٝ عؼٛا٥ٝا. ٚتٛصًت
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ٛد ذ اٖتُ اّ باي ذٚسات ايتذسٜبٝ ١ مل اط تخذاّ ايٛط ا٥ٌ           َٔ قبٌ اجلٗات اكلظ ؤٚي١ مل اكلؤطظ ات ايتعًُٝٝ ١، الٜ 

ط الب. نُ ا ال   ايتع١ًُٝٝ ٚإْتادٗا، ٚعذّ إكلاّ اكلعًُ غل بعًُٝ ١ اط تخذاّ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ مل تُٓٝ ١ ق ذسات اي       

 اكلعًُغل. تٛدذ عٓا١ٜ خاص١ يالطتخذاَات ايرتب١ٜٛ يًٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل إعذاد ٚتأٌٖٝ ٚتذسٜب

( بذساط١ جتشٜب١ٝ ٖذفت إػل تكِٝٝ سٌ اكلؼهالت Kordaki  (2010 ,ٚقاَت نٛسدانٞ

اطٛب مل يًخاَات ايب١٦ٝ بٛاطط١ األػهاٍ اهلٓذط١ٝ، نُا ٖذفت إػل ايتعشف إػل إَهاْات ايتعًِ باحل

ايتعاٌَ َع اكلٗاّ األطاط١ٝ يًتصُِٝ، ٚريو َٔ خالٍ تٓفٝز أْؼط١ سٌ اكلؼهالت اييت أخزت َٔ طٝاقات 

( طايبًا ٚطايب١ مل صف دساطٞ بًغٛا َٔ ايعُش 18َأيٛف١ ٚرات َغض٣ مل ايشطِ، ٚقذ بًغت ع١ٓٝ ايذساط١ )

للا نإ عًٝ٘ ايتعًِ ايتكًٝذٟ مل سٌ ( ط١ٓ، ٚتؼري ايٓتا٥ر إػل إٔ ايطًب١ سصًٛا ع٢ً ْتا٥ر أفضٌ 12)

اكلؼهالت يًخاَات ايب١ٝ٦ٝ، نُا إٔ للاسط١ األْؼط١ تؤدٟ إػل صٜاد٠ فاع١ًٝ ٚدافع١ٝ ايطًب١ سلٛ اطتخذاّ 

 احلاطٛب مل ايتصُِٝ.

( بذساط١ ٖذفت إػل إٜضا  ٚاقع تٛولٝف ايتكٓٝات مل خذ١َ ايتعًِٝ ايعاّ 2007ٚقاّ )ايهٓذٟ، 

تٛولٝ ف ايتكٓٝ ات مل خذَ ١ ايتعً ِٝ      تظًٝنل ايض٤ٛ ع٢ً ص عٛبات  ُا تٗذف إػلن ؼلذاسغ طًط١ٓ عُإ.

ايعاّ بظًط١ٓ عُ إ، ٚق ذ مت احلص ٍٛ عً ٢ اكلعًَٛ ات َ ٔ أع اخ رلتًف ١ خت تص باكلٛا ٛ  ْفظ ٘، َٚ ٔ             

( َعًُ  ًا َ  ٔ 31َك  ابالت َ  ع بع  ض َ  ذٜشٟ اكل  ذاسغ، َٚ  ٔ اط  تبٝإ اط  تٓذ إػل عٝٓ  ١ عؼ  ٛا١ٝ٥ َهْٛ  ١ َ  ٔ )    

( طايب    ا ٚطايب    ١ َ    ٔ َذسط    تغل باكلٓطك    ١  60ً    ِٝ باكلٓطك    ١ ايذاخًٝ    ١، َٚ    ٔ ) َ    ذاسغ ايتع بع    ض

 :ٚأولٗشت ٖزٙ ايذساط١ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ ايذاخ١ًٝ

ٚمل اكلكاب  ٌ ناْ  ت ْت  ا٥ر بع  ض   ٚع  ٞ اكلعًُ  غل بأُٖٝ  ١ اط  تخذاّ ايٛط  ا٥ٌ ايتعًُٝٝ  ١ بؼ  هٌ َظ  تُش     -1

غ ري َشضل ١ إر صل ب أخ زٖا بع غل       االطتذابات اخلاص١ بٛاق ع اط تخذاّ ايتكٓٝ ات احلذٜج ١ باكل ذاسغ     

    االعتباس.

عذّ تٛفش ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ يًُعًُغل اييت تذسبِٗ بهٝف١ٝ إْتاز اكلٛاد ايتعًُٝٝ ١ ٚتطٜٛشٖ ا لل ا      -2

 تٛولٝف ايتكٓٝات مل خذ١َ ايتعًِٝ ٚيكذ رنشت ٖزٙ ايصعٛب١   ػهٌ ٖزا صعٛب١ عٓذ ذلاٚي١ اكلعًُغل
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اي ذٚسات ايتذسٜبٝ ١ تٓ بين عًٝٗ ا ن ٌ        د٘ اكلعًُ غل ألٕ ع ذّ ت ٛفش   خصٝصًا باعتباسٖا أنرب صعٛب١ تٛا       

فٗٞ اكلٓبع األطاطٞ يًصعٛبات إرا مل ٜتِ َٛادٗتٗ ا فتظ تُش     ايصعٛبات اييت ولٗشت َٔ خالٍ ايذساط١

 ايصعٛبات بايىلٗٛس َٔ خالهلا.

نج ش َ ٔ ري و َ ٔ     اصدٜاد ٚعٞ ايطالب ؼلع٢ٓ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚأُٖٝتٗا ٚيهٔ سغِ ريو ْطُ ح إػل أ   -3

خالٍ تٛفري األدٚات ٚايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ داخ ٌ اكلذسط ١ يٝظ تفٝذ َٓٗ ا ايط الب مل ايعًُٝ ١ ايتعًُٝٝ ١،        

 ٜٚتغًبٕٛ ع٢ً ايصعٛبات اييت قذ تٛادِٗٗ مل اكلٛاد ايذساط١ٝ.

دساط١ ٖذفت إػل تٛولٝف َفشدات تؼهٌٝ بعض اخلاَات ايب١ٝ٦ٝ َٔ   (2005نُا أدش٣ )ايهؼهٞ، 

طٛب يت١ُٝٓ اجلٛاْب ايتص١ُُٝٝ مل دلاٍ األػغاٍ ايف١ٝٓ، ٚقذ اعتُذ ايباسح ع٢ً قٛا٥ِ َٔ خالٍ احلا

اخلاَات ايب١ٝ٦ٝ ٚاعٗا أُ دلُٛعات رلتًف١ َٓٗا األقُؼ١ ٚاخلٝٛهل ٚاأليٛإ ٚاألػهاٍ ٚاجلًٛد بٗذف 

ٜظتخذَ٘ إدشا٤ تصُُٝات ف١ٝٓ َٔ خالٍ بشْاَر فٛتٛ ػٛب، ٚقذ قاّ ايباسح بتصُِٝ ٖزا ايبشح يهٞ 

مل  طايب ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ مل دلاٍ األػغاٍ ايف١ٝٓ خاص١ ايزٜٔ طبل دساطتِٗ يربْاَر )ادٚب فٛتٛ ػٛب( 

ايفشق١ ايجايج١ يًه١ًٝ ايٓٛع١ٝ، ٚأولٗشت ايٓتا٥ر إػل إٔ ٖٓاى عالق١ إصلاب١ٝ َٔ اطتخذاّ بشْاَر )ادٚب 

 يف١ٝٓ.َٔ خالٍ إعذاد قٛا٥ِ كلفشدات تؼهٌٝ خاَات األػغاٍ ا )فٛتٛػٛب

( دساط  ١ ٖ  ذفت اػل ايتع  شف عً  ٢ ٚدٗ  ١ ْىل  ش َعًُ  ٞ ايعً  ّٛ باكلشسً  ١   1997ٚأد  ش٣ )ايؼ  ٗشاْٞ، 

 َعًُ اً (  554اكلتٛطط١ ؼلٓطك١ عظري ايتع١ًُٝٝ بايظعٛد١ٜ ، ٚقذ أدشٜت ايذساط١ عً ٢ عٝٓ ١ ٚع ذدِٖ )    

 ٚاولٗشت تذسٜظ١ٝ، َٗاس٠(  55)  َٔ َه١ْٛ اطتبا١ْ خالٍ َٔ ٚريو ، عظري َٓطك١ مل باكلتٛطط١ باكلشس١ً

 نُا اكلٗاسات ٖزٙ إنظابِٗ اخلذ١َ قبٌ ا عذاد بشْاَر  طٗاّ اكلعًُٕٛ سذدٙ نُا ايٓظيب ايٛصٕ إٔ ايٓتا٥ر

 ايص ف،  إداس٠ كلٗاسات%  55 ايتكِٜٛ، كلٗاسات%  55،0ايتع١ًُٝٝ، ايٛطا٥ٌ اطتخذاّ كلٗاسات%  55:  ًٜٞ

 . ايع١ًُٝ اتيًُٗاس%  55،ٚاكلٗين ايعًُٞ ايُٓٛ كلٗاسات%  55

( بذساط ١ ٖ ذفت إػل َعشف ١ أث ش     (William and Hernis, 1995ٚق اّ ًٜٚٝ اّ ٖٚريْ ض     

 ايتذسٜع بٛاطط١ ايٛطا٥ٌ ايظُع١ٝ ايبصش١ٜ مل ايكذس٠ ع٢ً ايتعًِ ايزاتٞ، َكاس١ْ بطشٜك١ ايتكذِٜ 



 

 

 

 

 ايبشح مل ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفعدل١ً 

 داَع١ اكلٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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أن رب َ ٔ    أث ش  اكلهتٛب )اكلطبٛ (، ٚقذ أولٗشت ايٓتا٥ر بإٔ اط تخذاّ ايٛط ا٥ٌ ايظ ُع١ٝ ايبص ش١ٜ ن إ هل ا      

طشٜك١ ايتذسٜع اكلهتٛب. ٚناْت األدا٠ َاد٠ تع١ًُٝٝ َص ٛس٠ عً ٢ ػ فافٝات، ٚػ شٜنل ص ٛتٞ ط ذًت عًٝ ٘        

 اكلاد٠، َٚاد٠ َهتٛب١ تضِ اكلاد٠ اكلكذ١َ. 

دساط ١ س ٍٛ أث ش اط تخذاّ ايؼ شا٥ح ٚايتظ ذٝالت        ( Patricia, 1989 )ٚأد شت  باتشػ ٝا   

  ٛ ْ ت عٝٓ ١ ايذساط ١ َ ٔ دلُ ٛعتغل: ا ابط١ دسط ت بايطشٜك ١         ايصٛت١ٝ مل االط تٝعاب ٚاالجتاٖ ات. ٚته

ايتكًٝذ١ٜ، ٚاألخش٣ جتشٜبٝ ١ دسط ت بطشٜك ١ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ ٚق ذ أولٗ شت ايٓت ا٥ر ٚد ٛد ف شٚم رات           

دالي١ إسصا١ٝ٥ ب غل َتٛط طات اجملُٛع ١ ايض ابط١ َٚتٛط نل أدا٤ اجملُٛع ١ ايتذشٜبٝ ١ يص اظ اجملُٛع ١          

 .االطتٝعاب ٚاالجتاٖات ايتذشٜب١ٝ ع٢ً َتغريٟ ايذساط١:

 ًَخص ايذساطات ايظابك١: 

.تٓٛعت َتغريات ايذساطات ايظابك١ ٚاختًفت إػل سٍذ َا َع َتغريات ايذساط ١ احلايٝ ١، ٚال تٛد ذ ٖٓ اى     1

ٕج َع ًا; لل ا ٜعط ٞ     ٚايعٝٓ ١ ْفظ ٗا  كلٛاٛ  ٚايب١٦ٝ اعجت مل -مل سذٚد عًِ ايباسجإ -دساطات  مل آ

ٚإٔ َاد٠ َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ تشتبنل استباطًا ٚثٝكًا َع نٌ اكلٛاد األخ ش٣   الطُٝايًذساط١  خاص١أ١ُٖٝ 

اييت ٜذسطٗا اكلعًُٕٛ يًُشاسٌ ايذساط١ٝ خاص١ ايصفٛف األٚػل ٚإٔ َعىلِ تعًِٝ األطفاٍ ٜهٕٛ َ ٔ خ الٍ   

 األْؼط١ اييت تظِٗ فٝٗا ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ إطٗاَاً نبريًا.  

ابٝ ١ يص اظ اط تخذاّ بع ض ايتكٓٝ ات ايتعًُٝٝ ١، مل َشاس ٌ        .َعىلِ ٖ زٙ ايذساط ات أولٗ شت ْت ا٥ر إصل    2

دساط١ٝ رلتًف١، َٚٛاد دساط١ٝ َتٓٛع ١، ٚإٔ ٖ زٙ ايذساط ات بعض ٗا اط تخذّ تكٓٝ ١ ٚاس ذ٠ أٚ سن ض عً ٢          

بع   ض ايٛط   ا٥ٌ ايتعًُٝٝ   ١ مل دساط   ت٘ مل س   غل ت   أتٞ ايذساط   ١ احلايٝ   ١ الط   تخذاّ ايٛط   ا٥ٌ احلظ   ١ٝ   

 تذسب اطتخذاَٗا مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ.ٚايتفاع١ًٝ اييت ؿلهٔ يًُعًِ اكل

.ٚإرا ناْ  ت ايذساط  ١ احلايٝ  ١ ق  اٍٚ ايتع  شف عً  ٢ ٚاق  ع اط  تخذاّ ايٛط  ا٥ٌ ايتعًُٝٝ  ١ مل ايعًُٝ  ١      3

ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ مل ذلافىل١ األسظا٤ فإْٗا اطتفادت َٔ ايذساطات ايظابك١ 

 ا ٖزٙ ايذساطات ٚإطٗاَٗا إصلابًا أٚ ٚدٛد َعٝكات مل مل ايتعشف ع٢ً بعض اجلٛاْب اييت تٓاٚيتٗ
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 اطتخذاَٗا مل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.       

.إٔ ايذساط ١ احلايٝ ١ تتٓ  اٍٚ ايهؼ ف ع ٔ ٚاق  ع اط تخذاّ ٚتٛولٝ ف ايٛط  ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ مل ايعًُٝ  ١        4

ٌ ايتع١ًُٝٝ خاص١ مل َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ مل َذاسغ األسظا٤، ٖٚٞ ب١٦ٝ دذٜذ٠ مل جتش٣ فٝٗ ا َج   

ٖ  زا ايٓ  ٛ  َ  ٔ ايذساط  ات. ٚبايت  ايٞ ق  ذ تفٝ  ذ ايك  ا٥ُغل عً  ٢ ايعًُٝ  ١ ايرتبٜٛ  ١ بت  ذعِٝ َج  ٌ ٖ  زٙ   

 ايذساطات َظتكباًل.

 ايطشٜك١ ٚا دشا٤ات:

 َٓٗر ايذساط١:

يك  ذ مت اط  تخذاّ اكل  ٓٗر ايٛص  فٞ ايتشًًٝ  ٞ يًشص  ٍٛ عً  ٢ اكلعًَٛ  ات ٚايبٝاْ  ات ايالصَ  ١ يتشًٝ  ٌ  

 ٘ ألغشاض ٖزٙ ايذساط١.ْتا٥ر ايذساط١ ٚريو ْىلشًا كلال٤َت

 إدشا٤ات ايذساط١:

أف شاد ايذساط ١، بطشٜك ١ قص ذ١ٜ، َ ٔ اكل ذاسغ اي يت         يتشكٝل أغشاض ايذساط ١ ق اّ ايباسج إ بتع ٝغل    -

 ٜتذسب فٝٗا طًب١ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٖٚٞ عؼشٕٚ َذسط١ َٔ َذاسغ األسظا٤.

خاسز أفشاد ايذساط١ ًا َٚع١ًُ ( َع15ًُاطتطالع١ٝ بًغت )قاّ ايباسجإ بتطبٝل االختباس ع٢ً دلُٛع١ -

 .ايذساط١ ع١ٓٝ يذ٣ ايك٠ٛ ٚايضعف ْكاهل يتشذٜذيغاٜات صذم االختباس ٚ
ثِ قاّ ايباسجإ بضٜاس٠ اكلذاسغ ٚاالط ت٦زإ َ ٔ َ ذٜشٜٗا يتطبٝ ل األدا٠ عً ٢ عٝٓ ١ ايذساط ١، ٚبع ذ          -

ح مل ايتعًُٝ ات عً ٢   ريو طًب ايباسجإ َٔ أفشاد ايع١ٓٝ ا داب١ ع٢ً فكشات االط تبا١ْ نُ ا ٖ ٛ َٛا     

أٍٚ صفش١ َ ٔ االط تبا١ْ، ٚبع ذ إسد ا  االط تباْات ـلٝعٗ ا َ ٔ أف شاد عٝٓ ١ ايذساط ١ ق اّ ايباسج إ             

 بتفشٜغ ايبٝاْات ع٢ً بشدل١ٝ انظٌ ؽلٗٝذًا  دشا٤ ايتشًٝالت ا سصا١ٝ٥ اكلٓاطب١.

 دلتُع ايذساط١ ٚعٝٓتٗا:

اكلعًُ غل ٚاكلعًُ ات اكلت ذسبغل ٚع ذدٖا      ٜتهٕٛ دلتُع ايذساط١ َٔ ـلٝع اكل ذاسغ اي يت ٜطب ل فٝٗ ا    

 ( َعًًُا َٚع١ًُ، سظب إسصا٥ٝات قظِ 54( َذسط١ سه١َٝٛ ابتذا١ٝ٥ سٝح بًغ عذد اكلعًُغل فٝٗا )20)
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. ٚقذ مت اختٝ اس ايعٝٓ ١ َ ٔ ـلٝ ع أف شاد      2019-2018ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ظاَع١ اكلًو فٝصٌ يًعاّ ايذساطٞ 

( ٜٛاح عذد أفشاد ع١ٓٝ 1ْفظٗا اجملتُع ناَاًل. ٚاجلذٍٚ سقِ ) اجملتُع بطشٜك١ قصذ١ٜ فتصبح ايع١ٓٝ ٖٞ

                       ايذساط١ سظب َتغري اجلٓع.

 ( ٜٛاح عذد أفشاد ع١ٓٝ ايذساط1١دذٍٚ سقِ )

 ايٓظب١ اكل١ٜٛ٦ ايعذد اجلٓع ايشقِ
 %44.45 24 اكلعًُغل .1

 % 55.55 30 اكلعًُات .2

 %100 54  اجملُٛ 

 ط١:أدا٠ ايذسا

يتشكٝل أغشاض ايذساط١ احلاي١ٝ مت اطتخذاّ االطتبا١ْ يكٝاغ ٚاقع اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ 

)احلظ١ٝ ٚايتفاع١ًٝ( مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ مل اكلذاسغ احله١َٝٛ االبتذا١ٝ٥ اييت ٜطبل فٝٗا اكلعًُغل 

 اكلتذسبغل بكظِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.

 صذم األدا٠: 

 12ٗا اكلبذ١ٝ٥ سٝح تهْٛت َٔ دلايغل ُٖا: اجملاٍ األٍٚ: ايٛطا٥ٌ احلظ ١ٝ ٚي ٘   مت تصُِٝ األدا٠ مل صٛست

فك ش٠، عً ٢ دلُٛع ١ َ ٔ ا هُ غل َ ٔ رٟٚ اخل رب٠ مل         13فكش٠، ٚاجملاٍ ايج اْٞ: ايٛط ا٥ٌ ايتفاعًٝ ١ ٚي ٘     

ًُ ات،  دلاٍ اكلٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع ٚدلاٍ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  ٚدلاٍ تهٓٛيٛدٝ ا ايتعً ِٝ َٚ ٔ اكلعًُ غل ٚاكلع    

 بذا٤ ايشأٟ فٝٗا َٔ سٝح اختٝاس َفشداتٗا ٚايصٝاغ١ ا دشا١ٝ٥ يًُفشدات، َٚ ذ٣ ٚا ٛ  ايعب اسات اي يت     

تصف األدا٤، ٚطال١َ ايتكذٜش ايهُٞ، ٚقذ أبذ٣ ا هُ ٕٛ سأٜٗ ِ ع زف بع ض ايعب اسات ٚإا اف١ عب اسات        

%، ٚق ذ ساع ٢   85نج ش َ ٔ   أخش٣، ٚأٜضًا تع ذٌٜ بع ض اكلف شدات ٚس زف ايفك شات اي يت أـل ع عً ٢ س زفٗا أ         

 ( ٜٛاح 1( فكش٠ ع٢ً اجملايغل ٚاكلًشل سقِ )20ايباسجإ نٌ ٖزٙ اكلالسىلات سٝح أصبشت األدا٠ تؼٌُ )
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 االطتبٝإ مل صٛست٘ ايٓٗا١ٝ٥.

 ثبات األدا٠:  

( َعًًُا َٚع١ًُ ٚريو َٔ 15مت جتشٜب األدا٠ ع٢ً ع١ٓٝ اطتطالع١ٝ َٔ خاسز ع١ٓٝ ايذساط١ بًغت )

ٍ اطتخذا ٘ )خال إعادت ايجا١ْٝ Test-Retestّ طشٜك١ االختباسٚ  ٌ ايضَين بغل اكلكاب١ً األٚػلٚ  ٕ ايفاص قذ نا  ٚ)

      ٕ ٌ استب اهل بريطٛ  عاَ   َٕ ّ ايباسج ا اط تخذ ب غل  ( Pearson Correlation Coefficient)َذ٠ أطبٛعإ،ٚ 

( ٘ زا نافٝاً ألغشاضٖ 89ايكا١ُ٥ مل احلايتغل فهاْت قُٝت ٌ ايجباتٖ  عاَ اعتربَ  ٙ ايذساط١.%(،ٚ   ز

 تصشٝح األدا٠: 

مت قذٜذ اطتخذاّ اكلعًُغل اكلتذسبغل يًٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ، ٚريو بتكظِٝ نٌ َهٕٛ 

( سظب ايتذسز اخلُاطٞ يًٝهشت نُا مت قذٜذ دسد١ االطتخذاّ يذ٣ 5-5طًٛنٞ إػل قلظ١ َظتٜٛات )

ٚ ايٛط١ًٝ ٚقت ايتذسز ايزٟ ٜشاٙ اكلعً ِ َٓاط بًا سٝ ح فص ًت     ( أَاّ األدا٠ أxاكلعًُغل َٔ خالٍ ٚاع إػاس٠ )

(، َظ ت٣ٛ َتٛط نل   2.33-1اكلظتٜٛات إػل اط تخذاّ ع ايٞ َٚتٛط نل ٚا عٝف نُ ا ًٜ ٞ: َظ ت٣ٛ ع ايٞ  )        

 (.5-3.68(، َظت٣ٛ اعٝف )2.34-3.67 )

 َتغريات ايذساط١:

 تٓكظِ َتغريات ايذساط١ إػل:

 َتغريات َظتك١ً -1
 نش، اْج٢ اجلٓع ٚي٘ َظتٜٛإ: ر -

 دلاالت ايذساط١ ٚي٘ َظتٜٛإ: )ايٛطا٥ٌ احلظ١ٝ، ايٛطا٥ٌ ايتفاع١ًٝ( 

 اكلتغري ايتابع  -2

 دسد١ اطتذاب١ ايع١ٓٝ مل اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ االػغاٍ ايف١ٝٓ.

 األطًٛب ا سصا٥ٞ:

 ٢ً اجملايغل مت اطتخذاّ اكلتٛططات احلظاب١ٝ ٚاالسلشافات اكلعٝاس١ٜ يهٌ ٚط١ًٝ تع١ًُٝٝ ع
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ألفشاد ع١ٓٝ ايذساط١، ٚتشتٝب ايشتب١ اكل١ٝٓٝ٦ أَاّ ايٛط١ًٝ سظب دسد ١ اط تخذاَٗا َٚكاسْتٗ ا بظ ًِ ايتك ذٜش.      

 نُا مت اطتخذاّ اختباس )ت( الختباس َا إرا نإ ٖٓاى فشٚم بغل أفشاد ايع١ٓٝ سظب َتغري اجلٓع.

 عشض ايٓتا٥ر ٚتفظريٖا َٚٓاقؼتٗا:

ٍ األٍٚ: َ ا ٖ ٞ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ اكلظ تخذ١َ َ ٔ قب ٌ اكلعً ِ اكلت ذسب مل أػ غاٍ           ايٓتا٥ر اكلتعًك١ بايظ ؤا 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ مل َذاسغ األسظا٤؟

يكذ طاعذ مل ا داب١ عٔ ٖزا ايظؤاٍ ايشدٛ  إػل األدبٝات ايرتب١ٜٛ، ٚاييت مل ا٥ٛٗا مت تهٜٛٔ 

ِ االطتبٝإ، ٚأَهٔ بعذ إخضاعٗا يًتشهِٝ ٚايجبات صالسٝتٗا يًتطبٝل (، ٚأعت رب ايباسج إ   1، )ًَشل سق 

إٔ ٚصٛهلُا يًٛطا٥ٌ اييت ؿلهٔ اطتخذاَٗا مل َٓٗاز ايرتبٝ ١ ايفٓٝ ١ َ ٔ قب ٌ اكلعًُ غل اكلت ذسبغل اي يت مت        

( ٚط ١ًٝ تعًُٝٝ ١، ٚمت تطبٝكٗ ا عً ٢ عٝٓ  ١     20إدسادٗ ا مل االط تبٝإ مل ص ٛست٘ ايٓٗا٥ٝ ١ ٚبً غ ع ذدٖا )      

 ايذساط١ ٖٞ ا داب١ عٔ ايظؤاٍ األٍٚ.

أَ   ا ايٓت   ا٥ر اكلتعًك   ١ بايظ   ؤاٍ ايج   اْٞ: َ   ا دسد   ١ اط   تخذاّ ايٛط   ا٥ٌ ايتعًُٝٝ   ١ )احلظ   ١ٝ،     

 ايتفاع١ًٝ( مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْىلش اكلعًُغل اكلتذسبغل؟

اطتخذّ ايباسجإ اكلتٛططات احلظاب١ٝ ٚاالسلشافات اكلعٝاس١ٜ يٛاقع اطتخذاّ َعًُ غل َٚعًُ ات اكلت ذسبغل    

( ٜظل 2ٍ )ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، ٚستبت ايشتب١ اكل١ٝٓٝ٦ سظب دسد١ االطتخذاّ يهٌ ٚط١ًٝ، ٚاجلذٚيهٌ ٚط١ًٝ مل 

 ٖزٙ اكلتٛططات ٚايشتب
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( ٜٛاح اكلتٛططات احلظاب١ٝ ٚاالسلشافات اكلعٝاس١ٜ يٛاقع اطتخذاّ اكلعًُغل اكلتذسبغل 2دذٍٚ سقِ )

 ايتفاع١ًٝيًٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ ع٢ً دلاٍ ايٛطا٥ٌ 

اكلتٛطنل  األدٚات ٚايٛطا٥ٌ ايشقِ

 احلظابٞ
االسلشاف 

 اكلعٝاسٟ
 ايرتتٝب

 1 0.465 4.73 تٛولٝف ايظبٛس٠ ايتكًٝذ١ٜ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ 1

مل احلصٍٛ ع٢ً َعًَٛات خاص١ بذسٚغ اطتخذاّ االْرتْت  2

 األػغاٍ ايف١ٝٓ

4.09 1.352 4 

 3 0.973 4.178 األْؼط١ ايف١ٝٓ اطتخذاّ بشْاَر ايشطاّ مل تعًِٝ بعض 3

اطتخذاّ ًَفات ايصٛس ٚايشطَٛات ٚاكلٛطٝك٢ اكلص١ُُ ع٢ً  4

 احلاطٛب مل َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

3.79 1.132 6 

 7 0.981 3.70 اطتخذاّ يٛس١ ا عالْات أٚ ايٓؼشات مل ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 5

يرتب١ٝ اطتخذاّ األيعاب ايتع١ًُٝٝ ٚيعب ايذٚس ٚايتُجٌٝ مل دسٚغ ا 6

 ايف١ٝٓ
3.92 1.096 5 

 2 0.601 4.65 تٛولٝف ايظبٛس٠ ايزن١ٝ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ 7

اطتخذاّ ايًٛس١ ايٛبش١ٜ َٚٛادٖا ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ األػغاٍ  8

 ايف١ٝٓ

3.433 1،59 9 

 8 1.335 3.44 اطتخذاّ ايًٛس١ اكلغٓاطٝظ١ٝ ٚتصُُٝٗا مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ 9

ِٝ ايعٝٓات ايطبٝع١ٝ ٚاجملظُات مل دسٚغ االػغاٍ تٛولٝف ٚتصُ 10

 ايف١ٝٓ

2.84 1.311 10 
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( إٔ ايفك  ش٠ األٚػل ٚاكلتعًك  ١ بتٛولٝ  ف ايظ  بٛس٠ ايتكًٝذٜ  ١ ؼلختً  ف  2ٜتض  ح َ  ٔ اجل  ذٍٚ سق  ِ )

( ٚب اسلشاف  4.73أْٛاعٗا مل أػغاٍ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ سصًت ع٢ً أع٢ً َتٛطنل سظابٞ، سٝح بًغ َتٛط طٗا ) 

تٛولٝف ٚتص ُِٝ  ٖٚٞ تعترب رات دسد١ اطتخذاّ عاي١ٝ، ٚإٔ ايفكش٠ ايعاػش٠ ٚاكلتعًك١ بت( 0.465َعٝاسٟ )

( ٚب اسلشاف  2.84سصًت ع٢ً أد٢ْ َتٛطنل سظابٞ سٝ ح بً غ )   ايعٝٓات ايطبٝع١ٝ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ

 ( ٚتعت  رب ٖ  زٙ ايفك  ش٠ َٓخفض  ١ االط  تخذاّ، ٚد  ا٤ت ايفك  شات اكلتعًك  ١ اط  تخذاّ ايًٛس  ١   1.311َعٝ  اسٟ )

ايٛبش١ٜ َٚٛادٖا ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ ٚاط تخذاّ ايًٛس ١ اكلغٓاطٝظ ١ٝ ٚتص ُُٝٗا مل دسٚغ     

( رات دسد ١ اط تخذاّ َتٛط ط١، أَ ا     3.44( ٚ)3.43األػغاٍ ايفٓٝ ١ َٚٛط طاتٗا احلظ اب١ٝ عً ٢ ايت ٛايٞ )     

ت سظ اب١ٝ يفك شات   ( ٖٚ ٞ َتٛط طا  4.178ٚ 3.70باقٞ ايفكشات فك ذ ت شاٚ  اكلتٛط نل احلظ ابٞ هل ا ب غل )      

تعت  رب عايٝ  ١ االط  تخذاّ مل أػ  غاٍ ايرتبٝ  ١ ايفٓٝ  ١، ٜٚعت  رب استف  ا  اكلتٛط  طات احلظ  اب١ٝ كلعىل  ِ أدٚات     

ٚٚطا٥ٌ ٖزا اجملاٍ ديٌٝ ع٢ً اطتخذاّ نجري َٔ ايًٛسات ايتع١ًُٝٝ مل تذسٜع َٓٗاز ايرتب١ٝ ايفٓٝ ١ ٚيع ٌ   

ًٛس١ ايتكًٝذ١ٜ اييت ال ٜظتغين عٓٗا أٟ َٛقف ايظبب مل ريو ٜعٛد إػل ٚدٛدٖا مل ايكاع١ ايتذسٜظ١ٝ ناي

صفٞ، إااف١ يظٗٛي١ صٓاع١ ٚتٛفري ايًٛسات األخش٣ نًٛس١ اجلٝٛب َٚٛادٖا ايتع١ًُٝٝ ٚيظ ٗٛي١ فلً ٗا   

إااف١ إػل ا ث اس٠ اي يت تك ذَٗا ٖ زٙ ايًٛس ات ي ذفع ايطاي ب يً تعًِ ٚري و َ ٔ خ الٍ أيٛاْٗ ا اجلزاب ١ أٚ              

هاٍ رلتًف ١، أَ ا اشلف اض َظ ت٣ٛ اط تخذاّ بع ض ٖ زٙ ايًٛس ات نايًٛس ١          تصُِٝ اكلٛاد عًٝٗا بأيٛإ ٚأػ

ايٛبش١ٜ أٚ اطتخذاّ ايًٛس١ اكلغٓاطٝظ١ٝ ٚتصُُٝٗا مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ فُٝهٔ إٔ ْعضٚ ايظبب إػل إٔ 

  ٕ  ايًٛسات ايٛبش١ٜ اكلٛدٛد٠ مل اكلذسط١ أٚ َشنض َصادس ايتعًِ ٖٞ َٔ ايًٛسات ايجك١ًٝ نبري٠ احلذ ِ أٚ ته ٛ

خاَتٗا سقٝك ١ ال تتشُ ٌ ع شض اكل ٛاد ايتعًُٝٝ ١ عًٝٗ ا إا اف١ إػل إٔ ن جري َ ٔ اكلعًُ غل ٜفض ًٕٛ اط تخذاّ             

ايًٛسات األنجش طٗٛي١ ٚاكلتٛفش٠ ٚال قت از إػل عٓ ا٤ يص ٓاعتٗا  ألٕ بع ض اكلعًُ غل ٜ رتددٕٚ مل ص ٓع َج ٌ         

أتِٝٗ د اٖض٠. نُ ا إٔ اشلف اض    ٖزٙ ايًٛسات إَا ألِْٗ غري َذسبغل عً ٢ ص ٓاعتٗا أٚ ألٕ ٖ زٙ ايًٛس ات ت      

اط  تخذاَٗا ق  ذ ٜشد  ع حلً  ٍٛ ايظ  بٛسات ايزنٝ  ١ ٚايتهٓٛيٛدٝ  ا احلذٜج  ١ اي  يت أص  بشت بذًٜ  ١ يه  جري َ  ٔ      

 (2002( ٚدساط١ طال١َ )2007ايٛطا٥ٌ ايتكًٝذ١ٜ، ٚتتفل ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع ْتٝذ١ دساط١ نٌ َٔ ايهٓذٟ )
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يت ت  ذسبِٗ بهٝفٝ  ١ إْت  از اكل  ٛاد ايتعًُٝٝ  ١    ايتذسٜبٝ  ١ يًُعًُ  غل اي    ٚاي  يت أثبت  ت ع  ذّ ت  ٛفش اي  ذٚسات    

 William ( 2005ٚ( ٚايهؼهٞ )2016ٚتطٜٛشٖا، نُا ختتًف ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع ْتٝذ١ دساط١ نٌ َٔ عًٞ )
and Hernis,1995)  ّمل ق١ً اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل ايذسٚغ ايف١ٝٓ. ٚكلعشف َذ٣ اط تخذا )

 (.3دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ، فٝبٝٓٗا دذٍٚ سقِ ) ايٛطا٥ٌ احلظ١ٝ َٔ قبٌ اكلعًِ اكلتذسب مل

( ٜٛاح اكلتٛططات احلظاب١ٝ ٚاالسلشافات اكلعٝاس١ٜ يٛاقع اطتخذاّ اكلعًُغل اكلتذسبغل 3دذٍٚ سقِ )

 يًٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ مل دلاٍ ايٛطا٥ٌ احلظ١ٝ

اكلتٛطنل  األدٚات ٚايٛطا٥ٌ ايشقِ

 احلظابٞ
االسلشاف 

 اكلعٝاسٟ
 ايرتتٝب

 1 0.464 4.69 تٛولٝف ايصٛس ٚايشطَٛات مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ 1

 5 1.095 3.91 تٛولٝف اكلًصكات ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ 2

 2 0.594 4.65 اطتخذاّ ايذسٚغ ا ٛطب١ اكلص١ُُ َظبكًا مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ 3

غري ايشطَٛات مل دسٚغ ايرتب١ٝ اطتخذاّ أدٗض٠ ايعشض اكلختًف١ غٞ تهبري ٚتص 4

 ايف١ٝٓ

3.70 0.981 7 

 9 1،587 3.42 تٛولٝف األدٗض٠ ايصٛت١ٝ َصاسب١ يعشض ايشطَٛات مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ 5

 4 1.034 4.08 اطتخذاّ دٗاص ايٛطا٥نل اكلتعذد٠ َٚٛادٙ االيهرت١ْٝٚ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ 6

 8 1.334 3.43 دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ اطتخذاّ دٗاص عشض األفالّ ايجابت مل 7

 3 0.963 4.17 اطتخذاّ ايُٓارز ايصاَت١ مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ 8

اطتخذاّ ايهاَريات ايشق١ُٝ ٚسبطٗا َع احلاطٛب مل عشض َٛاد خاص١ بذسٚغ  9

 األػغاٍ ايف١ٝٓ

3.78 1.124 6 

 10 1.303 2.83 دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓتٛولٝف سطّٛ ايهاساناتري مل  10
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( إٔ دسد ١ اط تخذاّ اكلعً ِ اكلت ذسب يٛط ا٥ٌ ٖ زا اجمل اٍ ناْ ت عايٝ ١          3ٜتضح َ ٔ اجل ذٍٚ سق ِ )   

باط  تجٓا٤ ايفك  ش٠ ايعاػ  ش٠ ٚاكلتعًك  ١ بتٛولٝ  ف سط  ّٛ ايهشان  اتري مل دسٚغ ايرتبٝ  ١ ايفٓٝ  ١ َٚتٛط  طٗا         

ع   شض ( ، نُ   ا إٔ ايفك   ش٠ اخلاَظ   ١ ٚاكلتعًك   ١ بتٛولٝ   ف األدٗ   ض٠ ايص   ٛت١ٝ َص   اسب١ ي2.83احلظ   ابٞ )

(، ٚأٜضًا ايفكش٠ اكلتعًك ١ باط تخذاّ دٗ اص     3.42ايشطَٛات مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ َٚتٛططٗا احلظابٞ)

(، ٖٚٞ اطتخذاَات  3.43عشض األفالّ ايجابت مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ سٝح بًع َتٛططٗا احلظابٞ ع٢ً )

 ظ ابٞ فهاْ ت ايفك ش٠ اكلتعًك ١    َتٛطط١ مل فكشات ٖزا اجملاٍ، أَا ايفكش٠ اييت سصًت ع٢ً أعً ٢ َتٛط نل س  

( ٚق ذ اسلص شت   4.69سٝح بًغ َتٛططٗا احلظابٞ ) بتٛولٝف ايصٛس ٚايشطَٛات مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ

(، ٜٚعت  رب استف  ا  اكلتٛط  طات احلظ  اب١ٝ كلعىل  ِ  4.65ٚ 3.70اكلتٛط  طات احلظ  اب١ٝ يب  اقٞ ايفك  شات ب  غل )

يٛط ا٥ٌ احلظ ١ٝ مل ت ذسٜع َٓٗ از ايرتبٝ ١ ايفٓٝ ١       أدٚات ٚٚطا٥ٌ ٖزا اجملاٍ ديٌٝ ع٢ً اطتخذاّ نجري َٔ ا

ٚيع  ٌ ايظ  بب مل ري  و ٜع  ٛد إػل ط  ٗٛي١ تٓفٝ  زٖا ٚتٛولٝفٗ  ا مل دسٚغ ايرتبٝ  ١ ايفٓٝ  ١ ناالْرتْ  ت اي  يت ال     

قت  از إػل دٗ  ذ ن  بري فٗ  ٞ َت  ٛفش٠  باط  تُشاس، ٚن  زيو تٛولٝ  ف اي  ذسٚغ ا ٛط  ب١ اي  يت ٜص  ُُٗا اكلعً  ِ   

ٚغ س افضًا يًُ تعًُغل با ث اس٠ ٚايتفاع ٌ ُٚتظ ٌٗ عً ٢ اكلعً ِ ْفظ ٘         اكلتذسب َظبكا ، سٝح تعطٞ ٖزٙ ايذس

ٌج َتٛطنل  مل دسٚغ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ َج ٌ:   تٛصٌٝ َعًَٛات ايذسغ، أَا اطتخذاّ بعضًا َٔ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ بؼه

أدٗض٠ ايعشض اكلختًف١ ٜشدع إػل اطتخذاّ أدٗض٠ ايعشض االيهرت١ْٝٚ َٚتعذد٠ االطتخذاّ، ٚع٢ً ايشغِ َٔ 

ًصكات ١َُٗ مل اكلٛاقف ايصف١ٝ إال أْٗا دا٤ت مل تشتٝب َتٛطنل ٚقذ ٜعضٚ ايباسجإ ري و إػل دخ ٍٛ   إٔ اكل

ٌج أطش  ٚٚدٛد ٚطا٥ٌ تٛاصٌ أخ ش٣ ن ايٛاتع أب ٚايف ٝع     ايٛطا٥ٌ ايشق١ُٝ يتخضٜٔ ايصٛس ٚاكلعًَٛات بؼه

 ,Patricia)تشػ ٝا  بٛى ْٚؼش َا ٜتعًل بايذسٚغ عًٝٗا. ٚتتفل ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع ْتٝذ١ دساط١ نٌ َ ٔ با 
مل اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ٚايتكٓٝات احلذٜج١ مل ايتعًِٝ َٚ ع  ( 2005ٚػشات٘ )( 2002ٚدساط١ طال١َ ) (1989

ايتذسٜبٝ ١ يًُعًُ غل اي يت ت ذسبِٗ بهٝفٝ ١ إْت از        ( ٚاييت أثبتت عذّ تٛفش ايذٚسات2007دساط١ ايهٓذٟ )

  اكلٛاد ايتع١ًُٝٝ ٚتطٜٛشٖا.

 : ٌٖ ٜٛدذ اختالف مل دسد١ اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ )احلظ١ٝ، ٚيإلداب١ ع٢ً ايظؤاٍ ايجايح
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 ايتفاع١ًٝ( مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْىلش اكلعًُغل اكلتذسبغل ٜعض٣ كلتغري اجلٓع؟

( إػل ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ مل دسد١ اطتخذاّ أدٚات ٚٚطا٥ٌ 4فٝؼري اجلذٍٚ سقِ )

١  تشدع كلتغري اجلٓع يصاظ اكلعًُات اكلتذسبات، سٝح ق١ُٝ )ت( تظاٟٚ ايتعًِٝ مل أػغاٍ ايرتب١ٝ ايفٓٝ

( ٖٚزا داٍ، للا ٜعين إٔ ٖٓاى فشٚقًا ولاٖش١ٜ مل اطتخذاّ اكلعًُغل  0.000( ؼلظت٣ٛ دالي١ ) 6.34)

ٚاكلعًُات يألدٚات ٚايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ أػغاٍ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  يصاظ اكلعًُات، ٚ ٜشدع ايباسجإ 

ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ إػل إٔ اطتخذاّ  اكلعًُات يبعض األدٚات ٚايٛطا٥ٌ  إػل طبٝع١ ا ْاخ مل 

ايذق١ ٚاكلٗاسات ايف١ٝٓ اكلهتظب١ سٝح ؽلٌٝ ا ْاخ بطبعٗا إػل صخشف١ ٚتًٜٛٔ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ بٓفظٗا 

ّ أَاّ اكلتعًُغل، مل سغل قذ ٚتعٌُ ع٢ً إٔ تهٕٛ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ مل أسظٔ ساهلا عٓذ ايعشض ٚاالطتخذا

ٜشدع اطتخذاّ ايزنٛس يًٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ بأقٌ دسد١ إػل عذّ ايتذسٜب اكلٝذاْٞ ايهامل ٚق١ً ايتٛد٘ َٔ 

قبٌ ايزنٛس إػل تصُِٝ ٚعشض ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ، إااف١ إػل عذّ تطٜٛش َٗاسات اكلعًُغل أثٓا٤ ايتذسٜب 

تٛادذ بٗا ايزنٛس تفتكش إػل نجري َٔ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ، ٚقبً٘، إااف١ إػل إٔ بعض اكلذاسغ اييت ٜ

ٚبايتايٞ ال ًٜذأ اكلعًِ اكلتذسب إػل تصُِٝ أٚ ايبشح عٔ ٚطا٥ٌ ٜظتخذَٗا مل دسٚط٘، بعهع ا ْاخ اييت 

تعٌُ ع٢ً ايبشح باطتُشاس يتٛفري أسظٔ ٚأفضٌ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يطًبتٗا .نُا إٔ طبٝع١ ا ْاخ ؽلٌٝ 

يتفاصٌٝ ٚايبشح مل اجلض٤ ٚايهٌ مل سغل اكلعًِ اكلتذسب ٜبشح مل ايهٌ َباػش٠ ٚال ًٜتفت إػل إػل ايذق١ ٚا

( ْتا٥ر قًٌٝ اختباس )ت( يذالي١ ايفشٚم بغل َتٛططات دسدات أفشاد ايع١ٓٝ 4ايتفاصٌٝ.دذٍٚ سقِ )

 سظب َتغري اجلٓع

االسلشاف  اكلتٛطنل احلظابٞ ايعذد َتغرب اجلٓع

 اكلعٝاسٟ
َظت٣ٛ   ١ احلش١ٜ دسد ق١ُٝ )ت(

 ايذالي١
 6.34 4.23 14.65 54 َعًِ َتذسب
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0.00 

 
 5.43 16.47 َع١ًُ َتذسب١

 ( (William and Hernis,1995 ( 2005ٚٚتتفل ٖزٙ ايٓتا٥ر َع دساط١ نٌ َٔ ايهؼهٞ )
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 (.2016(  ٚعًٞ )2005(  ٚػشات١ )2005ٚدٖٛش ٚخريٟ )

ؤٜا اكلظ تكب١ًٝ يتشظ غل عًُٝ ١ ايتعً ِٝ يألْؼ ط١ ايفٓٝ ١       ٚيإلداب١ عٔ ايظؤاٍ ايشابع: َا ٖٞ ايش

 َٔ خالٍ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ؟

بعذ ا داب١ عٔ أط١ً٦ ايذساط١ ايظ ابك١ ٚاي يت تتعً ل بذسد ١ اط تخذاّ اكلعً ِ اكلت ذسب ايٛط ا٥ٌ         

ايتعًُٝٝ  ١ مل ايرتبٝ  ١ ايفٓٝ  ١ َٚعشف  ١ َ  ا إرا ن  إ ٖٓ  اى ف  شٚم مل دسد  ١ اط  تخذاَٗا ٜشد  ع إػل َ  تغريات       

جلٓع، ٚبعذ االطال  ع٢ً أدبٝات ايذساط١ ٚايذساطات ايظابك١ ٜكذّ ايباسجإ سؤ١ٜ َظتكب١ًٝ الطتخذاّ ا

ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ َٔ قبٌ اكلعًُ غل اكلت ذسبغل مل َٓٗ از ٚدسٚغ أػ غاٍ ايرتبٝ ١ ايفٓٝ ١ يًُشسً ١ ايذساط ١ٝ         

 االبتذا١ٝ٥ ٖٚزٙ ايشؤٜا تعترب ا داب١ عٔ ٖزا ايظؤاٍ.

اطات إٔ اكلعًُغل اي زٜٔ ٜؤَٓ ٕٛ بإب ذا  أطف اهلِ ٜص بشٕٛ أنج ش ْؼ اطًا ٜٚكىل ١         يكذ أثبتت ايذس

ٚطُٛس  ًا َٚغ  اَش٠، ٚأعً  ٢ ق  ذس٠ عً  ٢ ا ب  ذا  ٜٚتٛق  ف اي  ذٚس ا ب  ذاعٞ اي  زٟ ًٜعب  ٘ ايطف  ٌ عً  ٢ نٝفٝ  ١  

تذسٜب٘ ٚتٓىلُٝ٘ يًُعشف١ ٚتفاعً٘ َع اكلتغريات ايب١ٝ٦ٝ اكلختًف١ اييت ٜتفاعٌ َعٗ ا. ٚق ذ اختً ف عًُ ا٤     

ٓفع سٍٛ دٚس ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ اكلهتظب١ مل تغٝري ْظب١ ايزنا٤ اكلٛسٚث١، سٝح أثبتت ايذساطات إٔ دٚس نٌ اي

ٚيه ٔ أث ش ايب٦ٝ ١ ؿله ٔ إٔ ٜ ضداد إرا       80:20َٔ ايٛساث١ ٚايب١٦ٝ مل تهٜٛٔ ْظبيت ايزنا٤ يًفشد ٖٚٞ ْظ ب١  

ط١ٓ مل ول ٌ ايب٦ٝ ١ اكل جري٠     30طٔ  ناْت ذلفض٠ َٚجري٠ يًفشد، فكذ اتضح إٔ ْظب١ ايزنا٤ تىلٌ مل ؾلٛ ست٢

ثكافًٝا ٚتهٓٛيٛدًٝا، بُٝٓا ال تهٕٛ ٖٓ اى صٜ اد٠ بع ذ ط ٔ ايظادط ١ عؼ ش٠ دٕٚ َج ٌ ٖ زٙ االطتؼ اس٠ ٚق ذ           

 تتٛقف قبٌ ريو مل ساي١ احلشَإ ايجكامل ٚايتهٓٛيٛدٞ.

ٓٝ ١  ٚؿلهٔ قظغل ْظب١ ايزنا٤ مل سذٚد َع١ٓٝ يذ٣ ايطفٌ بإثشا٤ خربات٘ َٔ خالٍ األْؼط١ ايف

ٚريو ألْٗا تٝظ ش عًُٝ ات تعًُٗ ِ يألْؼ ط١ ا بذاعٝ ١ اكلختًف ١ ٚتظ اعذِٖ عً ٢ ايتفاع ٌ َ ع ايٛط ا٥نل            

 َٚٔ ٖٓا البذ َٔ:ٚاخلاَات ايتعبري١ٜ ٚايتعشف ع٢ً ايؼهٌ ٚايًٕٛ ٚاكلًُع. 

قكٝل ايُٓٛ يًُعًُغل يشفع َظ ت٣ٛ أدا٥ٗ ِ اكلٗ ين، ٚقظ غل اجتاٖ اتِٗ ٚص كٌ َٗ اساتِٗ ايتعًُٝ ١،          -1

ٜاد٠ َعاسفِٗ، ٚصٜاد٠ َك ذستِٗ عً ٢ ا ب ذا  ٚايتذذٜ ذ َ ٔ خ الٍ اط تخذاّ أس ذخ َ ا تٛص ًت إيٝ ٘            ٚص
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ايبؼش١ٜ مل دلاٍ ايتعًِٝ، َٚ ٔ ث ِ االستك ا٤ باكلظ ت٣ٛ ايعًُ ٞ ٚاكلٗ ين ٚايجك امل يًُعًُ غل ؼل ا ضلك ل           

 طُٛسِٗ ٚاطتكشاسِٖ ايٓفظٞ، ٚسااِٖ اكلٗين جتاٙ عًُِٗ ٚإخالصِٗ مل أدا٤ سطايتِٗ.

تعُٝل األصٍٛ اكلٗٓٝ ١ ع ٔ طشٜ ل صٜ اد٠ فعايٝ ١ اكلعً ِ ٚسف ع نفاٜت ٘ ا ْتادٝ ١ إػل س ذٖا األقص ٢،            -2

ٚتص  شٝح عٝ  ٛب ايربْ  اَر اي  زٟ ٜتًك  اٙ أثٓ  ا٤ اشلشاط  ٘ مل ايت  ذسٜب خاص  ١ فُٝ  ا ٜتعً  ل باط  تخذاّ      

 ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ.

تكٓٝ ات ايتعً ِٝ ٚايٛط ا٥ٌ     جتذٜذ َعًَٛات اكلعًُغل ٚتُٓٝتٗا ٚاطالعِٗ ع٢ً ايتط ٛسات احلذٜج ١ مل  -3

 ايتع١ًُٝٝ، ٚطشم ايتذسٜع ٚا ت٣ٛ ايذساطٞ ٚغري ريو َٔ َهْٛات اكلٓٗر ايذساطٞ.

إتاس١ ايفشص١  قا١َ سٛاس بغل اكلعًُغل اكلتذسبغل َٚؼشفِٝٗ مل اكلٝذإ، ٜهٕٛ ؼلجاب١ إقا١َ سٛاس بغل  -4

   ُ ٝ  ١ مل ايعًُٝ  ١ ايتعًُٝٝ  ١ بهاف  ١   ايٓىلشٜ  ١ ٚايتطبٝ  ل مل نٝفٝ  ١ اط  تخذاّ ٚتٛولٝ  ف ايٛط  ا٥ٌ ايتعًٝ

 عٓاصشٖا احلظ١ٝ ٚايتفاع١ًٝ.

ا طال  ع٢ً أسذخ ايٓىلشٜ ات ايرتبٜٛ ١ ٚايٓفظ ١ٝ، ٚايط شم ايفعاي ١، ٚتكٓٝ ات ايتعً ِٝ احلذٜج ١،          -5

ٚاطتخذاّ األطايٝب اجلذٜذ٠ َجٌ ايتعًِٝ ايربْادلٞ ٚايتعًِٝ اكلصغش، ٚايتعً ِٝ اي زاتٞ، ٚأط ًٛب س ٌ     

ربدلٝ ات احلاط ٛب١ٝ ٚتص ُِٝ اكلٛاق ع االيهرتْٚٝ ١ ٚاط تخذاّ ايه اَريات ايشقُٝ ١         اكلؼهالت ٚإْت از اي 

 ٚبشاَر َعاجل١ ايصٛس ٚاكلًفات ٚاكلٛطٝك٢.
تالمل أٚد٘ ايٓكص ٚايكصٛس مل إعذاد اكلعًُغل اكلتذسبغل قبٌ ايتشاقِٗ باخلذ١َ ايفعًٝ ١ مل اكل ذاسغ    -6

ُ  غل اكلتخ  شدغل َٓٗ  ا َ  ٔ خ  الٍ عك  ذ اَتشاْ  ات ٚسف  ض اكلؤطظ  ات اكلظ  ٦ٛي١ ع  ٔ سف  ع ْٛعٝ  ١ ٚنف  ا٠٤ اكلعً

 تكُٝٝٝ٘ ناَتشإ ايهفا٠٤ اجلاَع١ٝ، ٚإدخاٍ َاد٠ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ أُ ٖزا االَتشإ.

 اطال  اكلعًُغل ع٢ً بشاَر ايذٚي١ ٚخططٗا ايشا١َٝ يتشظغل ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ. -7

ايتع١ًُٝٝ عٝح تصٝح بٛاقع ثالخ  إعاد٠ ايٓىلش بايظاعات اكلعتُذ٠ يًُكشس اخلاص بايٛطا٥ٌ -8

طاعات َتٛاص١ً ألٕ َعىلُٗا ٜعتُذ ع٢ً اجلاْب ايعًُٞ ايتطبٝكٞ، ست٢ ٜتظ٢ٓ يًُتذسب اكلعًِ إٔ 

 ٜهتظب أنرب قذس للهٔ َٔ اكلٗاسات َٔ خالٍ إتاس١ ايفشص١ ي٘ يصٓاع١ ايٛطا٥ٌ أٚ تصُِٝ ايربدلٝات 
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 داخٌ اطتٛدٜٖٛات َتخصص١ هلزٙ ايغا١ٜ.       

ش َٗاسات اكلعًِ اكلتذسب مل اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل َٓٗاز ٚدسٚغ أػغاٍ أطايٝب تطٜٛ

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ:

االيتشام بايذٚسات اييت تعكذٖا  ايٛصاس٠ َٔ خالٍ َذٜشٜات ايرتب١ٝ اكلٓتؼش٠ مل اكلًُه١ نذٚسات  -1

اطٛب ٚتصُِٝ ٚايًتإ تتٝشإ يًُعًِ اكلتذسب انتظاب َٗاسات ايعٌُ ع٢ً احل احلاطٛب ٚايربدل١

ايربدلٝات ٚاحلكا٥ب ايتع١ًُٝٝ ٚايتعاٌَ َع ًَفات ايصٛس ٚايشطَٛات ٚايرباَر اكلٛطٝك١ٝ ٚبشاَر 

 ايشطاّ.

اطتغالٍ اكلؼاغٌ اخلاص١ مل اجلاَع١ َٔ خالٍ فٓٝٞ ٖزٙ اكلؼاغٌ يتطٜٛش َٗاست٘ َٔ خالٍ صٓاع١  -2

احلذٜج١ يتصُِٝ ايربدلٝات احلاطٛب١ٝ ايٛطا٥ٌ اكلختًف١ ٚتطٜٛش قذسات٘ َٔ خالٍ اطتغالٍ ايتكٓٝات 

 ٚتصُِٝ اكلٛاقع االيهرت١ْٝٚ ٚغريٖا.

ايتشاق٘ بذٚسات خاص١ بايًغات األدٓب١ٝ ست٢ ٜظتطٝع ايبشح مل عامل االْرتْت ٚاحلاطٛب  -3

 ٜٚظتفٝذ للا تكذَ٘ ٖزٙ ايتكٓٝات مل اطتخذاّ أسذخ األطايٝب ٚإدخاهلا إػل َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.

 خلاَات ايب١ٝ٦ٝ ا ٝط١ ٚاطتخذاَٗا مل ع١ًُٝ ايتعًِٝ مل دسٚغ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.اطتغالٍ ا -4

ايتٓظٝل َع إداس٠ اكلذسط١ ٚاجلٗات اكلع١ٝٓ بتٛفري قاعات ٚرلتربات خاص١ يتٓفٝز األعُاٍ  -5

ٚاألْؼط١ ايف١ٝٓ مل َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ع٢ً إٔ تهٕٛ ٖزٙ اكلختربات دلٗض٠ بأسذخ ايٛطا٥ٌ 

  ايتعًِٝ.احلذٜج١ مل

ايتٓٛ  مل خربات ايتعًِ نأطًٛب مل تكذِٜ اخلربات ألْ٘ ٜعطٞ يًْٛا آخش ٜٚشغب مل ع١ًُٝ ايتعًِ،  -6

نإٔ تعاد اكلع١ًَٛ بٍأطًٛب آخش أٚ َٔ خالٍ اطتخذاّ ٚط١ًٝ أخش٣، فال ػ٤ٞ أقذس ع٢ً االطتذاب١ 

 كلتطًبات ايتٓٛ  ط٣ٛ ايتٓٛ .

دخاهلا ع٢ً احلاطٛب بٛاطط١ أدٗض٠ سق١ُٝ ٚإعاد٠ عشاٗا اطتغالٍ سطَٛات األطفاٍ اكلٓتذ١ ٚإ -7

 أَاّ ايطًب١ مل أطًٛب دذٜذ َٔ أطايٝب ايتكِٜٛ  عُاٍ ايطًب١ ٖٚزا ٜتطًب َٔ اكلعًِ سظٔ اطتخذاّ 
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 ايهاَريات ايشق١ُٝ أٚ األدٗض٠ اخل١ًٜٛ ٚسبطٗا َع دٗاص احلاطٛب.         

٥ٌ ايتعًِٝ أثٓا٤ تطبٝك٘ مل بشاَر ايرتب١ٝ سح اكلعًِ اكلتذسب ع٢ً اطتخذاّ عٓاصش تهٓٛيٛدٝا ٚٚطا -9

 ايفع١ًٝ. ايع١ًُٝ اييت تؼشف عًٝٗا اجلاَعات، يت٦ٝٗت٘ النتظاب َٗاسات َتٓٛع١ قبٌ رٖاب٘ إػل اخلذ١َ

إٜفاد اكلعًِ اكلتذسب يًضٜاس٠ اكلٝذا١ْٝ إػل اكلؤطظات األخش٣ اييت تظتخذّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ  -10

 ١َ ٚا فاد٠ َٓٗا.يالطال  ع٢ً األطايٝب اكلظتخذ

 خالص١ ايٓتا٥ر:

 بعذ عشض ايباسجإ يٓتا٥ر ايذساط١ احلاي١ٝ َٚٓاقؼتٗا، ؿلهٔ تًخٝص ٖزٙ ايٓتا٥ر فُٝا ًٜٞ:

أولٗشت ايذساط١ اطتخذاّ اكلعًُغل ٚاكلعًُات اكلتذسبغل ألدٚات ٚٚطا٥ٌ ايتعًِٝ مل ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ع ايٞ  -1

 ّ.مل دلاٍ ايٛطا٥ٌ احلظ١ٝ ٚايتفاع١ًٝ بؼهٌ عا

أولٗ  شت ايذساط  ١ إٔ ٖٓ  اى اشلف  اض مل َظ  ت٣ٛ اط  تخذاّ َعًُ  غل َٚعًُ  ات ايت  ذسٜب ألدٚات ٚٚط  ا٥ٌ   -2

 ايتعًِٝ مل ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ نأدٗض٠ ايعشض ايتكًٝذ١ٜ ٚسطّٛ ايهاسٜهاتري َٚٛادٖا ايتع١ًُٝٝ.

ذسبغل يص اظ  أولٗشت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى فشٚم مل دسد١ اطتخذاّ األدٚات ٚايٛطا٥ٌ َٔ قبٌ اكلعًُغل اكلت-3

اكلعًُ  ات، ْىل  شًا يع  ذ٠ أط  باب َٓٗ  ا: إٔ ا ْ  اخ ؿلً  ٔ إػل ايتفاص  ٌٝ ٚاالٖتُ  اّ ب  اجلض٤ ٚايه  ٌ نعًُٝ  ١  

تعًُٝٝ  ١ ٚاس  ذ٠، مل س  غل ٜٗ  تِ اي  زنٛس إػل االٖتُ  اّ بايه  ٌ دٕٚ ايتفاص  ٌٝ، إا  اف١ إػل ع  ذّ اي  ٛعٞ    

    ِ أثٓ ا٤ ايذساط ١ أٚ اخلذَ ١     بأ١ُٖٝ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ مل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ قب ٌ اي زنٛس، ٚع ذّ ت ذسبٗ

 ع٢ً صٓاعتٗا أٚ اطتخذاَٗا مل اكلٛاقف ايصف١ٝ.
 ايتٛصٝات:

 تٛفري ناف١ األدٚات ٚايٛطا٥ٌ مل اكلذاسغ الطتخذاَٗا مل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. -1

عكذ دٚسات تذسٜب١ٝ إااف١ٝ ٚريو َٔ خالٍ بشاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ مل اجلاَعات، ٚأثٓا٤ اخلذَ ١ َ ٔ    -2

 فغل اكلختصغل خاص١ ٚريو يتذسٜبِٗ ع٢ً صٓاع١ ٚاطتخذاّ ايٛطا٥ٌ مل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.قبٌ اكلؼش

 تهجٝف ع١ًُٝ ا ػشاف ع٢ً اكلعًُغل اكلتذسبغل ٚتضٜٚذِٖ بهٌ دذٜذ مل دلاٍ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ; َٔ  -3
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 ًِ اكلٗاسات.خالٍ أطايٝب تبادٍ ايضٜاسات ٚسضٛس ايذسٚغ ايُٓٛرد١ٝ باطتُشاس أل١ُٖٝ ريو مل طبٝع١ تع      

عٌُ عٛخ للاث١ً يًٛقٛف عً ٢ اكلؼ هالت اي يت ٜٛادٗ ا اكلعًُ غل اكلت ذسبغل مل اط تخذاّ ٖ زٙ ايٛط ا٥ٌ          -4

 ٚاألدٚات مل ايتعًِٝ. 
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 قا١ُ٥ اكلشادع

(.اطرتاتٝذٝات سذٜج١ مل طشا٥ل تذسٜع ايعًّٛ، ايهٜٛت، َهتب١ ايفال  1999أبٛ دالي١، صبشٞ فلذإ ٚفٝٛيٝت طشٜإ.)

 .1تٛصٜع.هليًٓؼش ٚاي

(، تٛولٝف إَهاْٝات االْرتْت مل تذسٜع اخلضف يطالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ 2005دٖٛش، عبري عبذ اهلل ٚخريٟ، بٗا٤ ايذٜٔ )

  داَع١ ايكاٖش٠. – 2005َاٜٛ  4-3، َؤؽلش تهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ مل دلتُع اكلعشف١ َٔ ايٓٛع١ٝ

ايف١ٝٓ  األػغاٍ طًب١ يذ٣ االبتهاس١ٜ ايكذسات تشظغلي َكرت  بشْاَر (. فعاي2013١ٝفلٝذ٠، َاصٕ، ٚ ايؼفٝع، بؼري )

 .1، ايعذد14االْظا١ْٝ، طبتُرب، دلًذ  ايعًّٛ فًظطغل. دل١ً -األقص٢ داَع١ -اجل١ًُٝ ايفٕٓٛ به١ًٝ

 .5( .تصُِٝ ٚإْتاز ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ، عُإ، داس اكلظري٠ يًٓؼش ٚايتٛصٜع ، هل2009احل١ًٝ، ذلُٛد )

١ّٝ يذ٣ طايبات ايرتب١ٝ األطاط١ٝ بذٚي١ ايهٜٛت، اجملًذ 2000َذ.)سيٞ، ذلُذ سا ١ّٝ ايتؼهًٝ ّٓ (. بشْاَر يت١ُٝٓ ايكذس٠ ايف

 ايظادغ، ايعذد ايجاْٞ، دساطات تشب١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ، داَع١ سًٛإ.

 جا١ْٜٛ َٔٚاي اكلتٛطط١ اكلشسًتغل طًب١ يذ٣ ا بذا  ت١ُٝٓ مل (. ؾلٛرز  2013) ذلُذ ٚ ايعاَشٟ ايشداٜذٙ ،بظاّ،
 .63-51   - 1،2013، ايعذد9ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، دلًذ  مل األسد١ْٝ ايباسص٠.  اجمل١ً ٚايطباع١ احلفش فٕٓٛ خالٍ

 .1(. َكذ١َ مل ايتهٓٛيٛدٝا ايتع١ًُٝٝ، ايهٜٛت، َهتب١ ايفال  يًٓؼش ٚايتٛصٜع. هل1994إطهٓذس، نُاٍ ٚذلُذ غضاٟٚ )
( مل قصٌٝ طايبات ن١ًٝ اكلًه١ عًٝا٤  Data showدٗاص عشض ايبٝاْات )(، أثش اطتخذاّ 2002طال١َ، عبذ احلافيل )

 مل َاد٠ ثكاف١ ايًغ١ ايعشب١ٝ ،دل١ً نًٝات اكلعًُغل، اجملًذ ايجاْٞ، ايعذد ايجايح.

( . دٚس ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل قظغل ايتشصٌٝ ايذساطٞ يطالب ايصف ايظابع َشس١ً 2014طًُٝإ، عبذ احلُٝذ دسإ  )

 ايظٛدإ. –اخلشطّٛ  -بايظٛدإ.اطشٚخ١ دنتٛسا٠ غري َٓؼٛس٠، داَع١ ايظٛدإ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝااالطاغ 

 األسدٕ.  –، عُإ 1(، تهٓٛيٛدٝا ٚٚطا٥ٌ ايتعًِٝ ٚفاعًٝتٗا، اجملتُع ايعشبٞ يًٓؼش ٚايتٛصٜع، هل2008ايظعٛد، خايذ )

يٓىلش١ٜ ٚايبٝذاغٛدٝا، اجلض٤ األٍٚ، عُإ، داس ٚا٥ٌ (، طشا٥ل تذسٜع ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ بغل ا2010ايظعٛد، خايذ ذلُذ )

 .1يًٓؼش ٚايتٛصٜع، هل

َؤؽلش تهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ مل دلتُع  (، ايٛطا٥نل ايتع١ًُٝٝ ٚتذسٜع ايذساطات االدتُاع2005،١ٝايظٝذ، دٝٗإ نُاٍ )

 داَع١ ايكاٖش٠. – 2005َاٜٛ  4-3اكلعشف١ َٔ 

ات طباعٝ٘ باطتخذاّ اخلاَات اجملظ١ُ َٔ خالٍ ايهُبٝٛتش ٚأبعادٙ (، اطتشذاخ تص2005ُُٝػشات١، آٜاغ َصطف٢ )

 داَع١ ايكاٖش٠. – 2005َاٜٛ  4-3ايرتب١ٜٛ، َؤؽلش تهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ مل دلتُع اكلعشف١ َٔ 
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ّ(: اكلٗاسات ايتذسٜظ١ٝ يذ٣ َعًُٞ ايعًّٛ باكلشس١ً اكلتٛطط١  5445ايؼٗشاْٞ، عاَش طًِٝ ٚايؼٗشاْٞ ذلُذ طعٝذ )

 عظري( َٚصادسٖا ٚدسد١ ايتُهٔ َٓٗا، َٓؼٛسات َشنض ايبشٛخ به١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ اكلًو خايذ أبٗا. )َٓطك١

(. ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايظا٥ذ٠ يذ٣ َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ مل اكلذاسغ االبتذا١ٝ٥، دل١ً 2018طايب، أيا٤ خايذ. )

 .2523-2029، ص :88األنادؿلٞ ايعذد 

 .1أطايٝب تذسٜع ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚاكل١ٝٓٗ ٚايشٜاا١ٝ، عُإ، داس اكلظري٠ يًٓؼش ٚايتٛصٜع، هل(، 2008عاٜؽ، أفلذ ـلٌٝ )

(. ٚاقع اطتخذاّ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ. دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ األطاط١ٝ يًعًّٛ 2016عًٞ، عُش قاطِ. )

 .347-338، ص:27ايرتب١ٜٛ ٚا ْظا١ْٝ، ايعذد 

(، تٛولٝف َفشدات تؼهٌٝ بعض اخلاَات ايب١ٝ٦ٝ َٔ خالٍ ايهُبٝٛتش يت١ُٝٓ اجلٛاْب 2005ذ )ايهؼهٞ، عُشٚ افل

 داَع١ ايكاٖش٠. – 2005َاٜٛ  4-3ايتص١ُُٝٝ مل دلاٍ األػغاٍ ايف١ٝٓ، َؤؽلش تهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ مل دلتُع اكلعشف١ َٔ 

َٔ خالٍ    ايهُبٝٛتش يت١ُٝٓ اجلٛاْب  (. تٛولٝف َفشدات تؼهٌٝ بعض اخلاَات ايب2005١ٝ٦ٝايهؼهٞ، عُشٚ افلذ. )

ايتص١ُُٝٝ مل دلاٍ األػغاٍ ايف١ٝٓ، دساطات ٚعٛخ اكلؤؽلش ايعًُٞ يًذُع١ٝ ايعشب١ٝ يتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ، تهٓٛيٛدٝا 

 .2005َاٜٛ  4-3داَع١ ايكاٖش٠، َٔ –ايرتب١ٝ مل دلتُع َتغري، تهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ دساطات ٚعٛخ 

ايفشق١ ايجا١ْٝ -ن١ًٝ ايرتب١ٝ بٓض٣ٚ -(، ٚاقع اطتخذاّ ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ احلذٜج١ 2007ايهٓذٟ، طامل بٔ َظًِ )

 قظِ ايذساطات االدتُاع١ٝ، طًط١ٓ عُإ-

(، فاع١ًٝ اطتخذاّ أفالّ اخلٝاٍ ايعًُٞ مل إنظاب بعض اكلفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚسب االطتطال  2004اكلعذٌ، ػفا٤ عبذ ايشفلٔ )

 ايشٜاض.-تري َٓؼٛس٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات ألطفاٍ ايشٚا١، دساط١ َادظ

١ّٝ مل يًكذس٠ ع١ًُٝ دساط١ (.1982عًٞ ) اكلًٝذٞ، ّٓ ١ّٝ، ايفٕٓٛ ايف ١ّٝ. ن١ًٝ – غري َٓؼٛس٠ دنتٛساٙ ايتؼهًٝ ّٓ  ايّتشب١ٝ ايف

طع األطاطٞ (. َذ٣ قذس٠ َٓٗاز ايفٕٓٛ ٚاحلشف ع٢ً ت١ُٝٓ ايكذسات االبذاع١ٝ يذ٣ طًب١ ايصف ايتا2014ْصاس، اٝا٤ سظغل )

 َٔ ٚد١ٗ ْىلش ايطًب١ مل َذاسغ ذلافىل١ قًك١ًٝٝ. دساط١ َادظتري غري َٓؼٛس٠، داَع١ ايٓذا  ايٛط١ٝٓ، ْابًع.
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(1ًَشل سقِ )  
 االطتبٝإ مل صٛست٘ ايٓٗا١ٝ٥

 قظِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ- ن١ًٝ ايرتب١ٝ- داَع١ اكلًو فٝصٌ

 سٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ د-ٚطا٥ٌ ايتعًِٝ مل َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓاطتبا١ْ 

 ................................................................   اكلع١ًُ /  األخت  اكلعًِاألخ  

 ايظالّ عًٝهِ ٚسفل١ اهلل ٚبشنات٘ ٚبعذ :

طٝكّٛ ايباسجإ بإعذاد دساط١ تٗذف إػل " تكِٝٝ ٚاقع اطتخذاّ ٚطا٥ٌ ايتعً ِٝ مل َٓٗ از ايرتبٝ ١ ايفٓٝ ١     

 اكلذاسغ احله١َٝٛ مل َذ١ٜٓ األسظا٤ َٔ ٚد١ٗ ْىلش اكلعًِ اكلتذسب ". مل 

( فكشات َ ٔ ايٛط ا٥ٌ ايتعًُٝٝ ١ اي يت ؿله ٔ      10يكذ مت تكظِٝ ٚطا٥ٌ ايتعًِٝ إػل دلايغل ضلتٟٛ نٌ دلاٍ ع٢ً )

ا٥ٌ مل اطتخذاَٗا َٔ قبًو مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ مل َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ سٝح مت ٚا ع ٖ زٙ األدٚات ٚايٛط    

ٛ  "يٝهشت" قلاطٞ اكلعٝاس نُا ٖٛ  َٛاح: ايعُٛد األؿلٔ َٔ االطتبا١ْ، ٚأَاَٗا مت ٚاع َكٝاغ َْٔ 

 بذسد١ ق١ًًٝ دذًا  –بذسد١ ق١ًًٝ  –بذسد١ َتٛطط١  –بذسد١ عاي١ٝ  –بذسد١ عاي١ٝ دذًا 

ً ٛب َٓ و ق شا٠٤    يٝعرب ع ٔ دسد ١ اط تخذاّ ٖ زٙ األدٚات ٚايٛط ا٥ٌ مل دسٚغ أػ غاٍ ايرتبٝ ١ ايفٓٝ ١، ٚاكلط        

( أَاّ األدا٠ أٚ ايٛط١ًٝ ٚق ت دسد ١ احله ِ اي يت تع رب ع ٔ       xفكشات االطتبا١ْ قشا٠٤ ٚاع١ٝ ٚٚاع عال١َ )

 دسد١ اطتخذاَو هلا داخٌ غشف١ ايصف. ػانشٜٔ َٚكذسٜٔ يهِ ٖزا اجلٗذ اكلعٗٛد فٝهِ.

 ايباسجإ
 د. ذلُذ اكلال       د. خايذ ايظعٛد 

 بٝاْات ػخص١ٝ:

 ........: ...............................ع١ًُ اكلتذسب١اكل اكلتذسب /اكلعًِ  طِا

 ...............................:.....................................ذسط١اكل

 ايصف ايزٟ تكّٛ/ تكَٛٞ بتذسٜظ٘............................................
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 اجملاٍ األٍٚ: ايٛطا٥ٌ ايتفاع١ًٝ 

 ٛاد ٚايٛطا٥ٌاكل ّ

بذسد١ 

عاي١ٝ 

 دذًا

بذسد١ 

 عاي١ٝ

بذسد١ 

 َتٛطط١

بذسد١ 

 ق١ًًٝ

بذسد١ 

ق١ًًٝ 

 دذًا

تٛولٝف ايظبٛس٠ ايتكًٝذ١ٜ مل دسٚغ األػغاٍ  1

 ايف١ٝٓ
     

مل احلصٍٛ ع٢ً َعًَٛات اطتخذاّ االْرتْت  2

 خاص١ بذسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ

     

اطتخذاّ بشْاَر ايشطاّ مل تعًِٝ بعض  3

 ط١ ايف١ٝٓاألْؼ
     

اطتخذاّ ًَفات ايصٛس ٚايشطَٛات ٚاكلٛطٝك٢  4

اكلص١ُُ ع٢ً احلاطٛب مل َٓٗاز ايرتب١ٝ 

 ايف١ٝٓ

     

اطتخذاّ يٛس١ ا عالْات أٚ ايٓؼشات مل  5

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

     

اطتخذاّ األيعاب ايتع١ًُٝٝ ٚيعب ايذٚس  6

 ٚايتُجٌٝ مل دسٚغ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ
     

بٛس٠ ايزن١ٝ مل دسٚغ األػغاٍ تٛولٝف ايظ 7

 ايف١ٝٓ

     

اطتخذاّ ايًٛس١ ايٛبش١ٜ َٚٛادٖا ايتع١ًُٝٝ  8

 مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ
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 ٛاد ٚايٛطا٥ٌاكل ّ

بذسد١ 

عاي١ٝ 

 دذًا

بذسد١ 

 عاي١ٝ

بذسد١ 

 َتٛطط١

بذسد١ 

 ق١ًًٝ

بذسد١ 

ق١ًًٝ 

 دذًا

اطتخذاّ ايًٛس١ اكلغٓاطٝظ١ٝ ٚتصُُٝٗا مل  9

 دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ
     

تٛولٝف ٚتصُِٝ ايعٝٓات ايطبٝع١ٝ  10

 ٚاجملظُات مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ

     

 اٍ ايجاْٞ: ايٛطا٥ٌ احلظ١ٝاجمل

 اكلٛاد ٚايٛطا٥ٌ ّ

بذسد١ 

عاي١ٝ 

 دذًا

بذسد١ 

 عاي١ٝ

بذسد١ 

 َتٛطط١

بذسد١ 

 ق١ًًٝ

بذسد١ 

ق١ًًٝ 

 دذًا

تٛولٝف ايصٛس ٚايشطَٛات مل دسٚغ األػغاٍ  1

 ايف١ٝٓ

     

تٛولٝف اكلًصكات ايتع١ًُٝٝ مل دسٚغ األػغاٍ  2

 ايف١ٝٓ

     

١ُُ َظبكًا مل اطتخذاّ ايذسٚغ ا ٛ طب١ اكلص 3

 دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ
     

اطتخذاّ أدٗض٠ ايعشض اكلختًف١ غٞ تهبري  4

 ٚتصغري ايشطَٛات مل دسٚغ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

     

تٛولٝف األدٗض٠ ايصٛت١ٝ َصاسب١ يعشض  5

 ايشطَٛات مل دسٚغ األػغاٍ ايف١ٝٓ
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 اكلٛاد ٚايٛطا٥ٌ ّ

بذسد١ 

عاي١ٝ 

 دذًا

بذسد١ 

 عاي١ٝ

بذسد١ 

 َتٛطط١

بذسد١ 

 ق١ًًٝ

بذسد١ 

ق١ًًٝ 

 دذًا

اطتخذاّ دٗاص ايٛطا٥نل اكلتعذد٠ َٚٛادٙ  6

 غ األػغاٍ ايف١ٝٓااليهرت١ْٝٚ مل دسٚ
     

اطتخذاّ دٗاص عشض األفالّ ايجابت مل دسٚغ  7

 األػغاٍ ايف١ٝٓ

     

اطتخذاّ ايُٓارز ايصاَت١ مل دسٚغ األػغاٍ  8

 ايف١ٝٓ

     

اطتخذاّ ايهاَريات ايشق١ُٝ ٚسبطٗا َع  9

احلاطٛب مل عشض َٛاد خاص١ بذسٚغ األػغاٍ 

 ايف١ٝٓ

     

دسٚغ األػغاٍ مل  تٛولٝف سطّٛ ايهاساناتري 10

 ايف١ٝٓ

     

 
 


