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 املًخف

 

َعاح األسدْٝـ١ ضتـٛ تـذسٜع ايةًبـ١     اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف ادتا ط١ساد إىل اذتاي١ٝ ايذساط١ تٗذف

طًبـ١ ايثـذسٜب املٝـذاْٞ َـٔ زاْـب      جتاٖـاح  اايهؼـ  نـٔ    حتكٝل حتاٍٚ ط١اايذس فإٕ يزيورٟٚ االضثٝازاح ارتاؿ١، 

ا ٝ ـ َٔ أزٌ صٜاد٠ ايكبٍٛ ايعاطفٞ ٚاالزثُانٞ هلِ ممـا ٜـٓعهع إباب   االضثٝازاح ارتاؿ١،ضتٛ األفشاد رٟٚ  ايثذسٜع

شتبةـ١  امل االجتاٖـاح َعشفـ١  ٚ .ٚحيظٔ ايرباَش ايرتبٜٛـ١ ٚاالزثُانٝـ١ ٚايــط١ٝ ٚاملٗٓٝـ١     ـِن٢ً ارتذَاح املكذ١َ هل

نُــا تٗــذف إىل ايثٛؿــ١ٝ يًسٗــاح املعٓٝــ١ بلــشٚس٠     .ذاْٞ ْفظــ٘ٝــب املٜبةايــب ايثــذس  أٚ ذاْٞٝــب املٜمبؤطظــ١ ايثــذس

ّٝٔ إٔ ي٘ نالقـ١ بـزٟٚ    ساطـ١ املـٓٗش   ايذٚاطـثخذَج  اإلناقـ١.  االٖثُاّ مبٛكٛع ايثذسٜع يةًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ إرا تب

ٚزـٛد فـشٚم يف املثٛطـةاح اذتظـاب١ٝ يف اجتاٖـاح ايةًبـ١ ضتـٛ رٟٚ اإلناقـ١ تعـض٣          َٚٔ أِٖ ْثا٥ش ايذساطـ١   ايٛؿفٞ.

نذّ ٚزٛد فشم را دالي١ إضـا١ٝ٥ يف اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف ادتاَعاح األسدْٝـ١ ضتـٛ تـذسٜع    . ايٓٛعملثػري 

يف اجتاٖـاح طًبـ١ ايثــذسٜب املٝـذاْٞ يف ادتاَعــاح     إضـــا١ٝ٥ٚزـٛد فــشم را داليـ١   . ض٣ ملــثػري ادتاَعـ١ رٟٚ اإلناقـ١ تعـ  

 ايٓٛع.ملثػري  تبعا اإلناق١ضتٛ تذسٜع رٟٚ  األسد١ْٝ
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Abstract 
 

The present study aims to study the Attitudes of field training students in 
Jordanian universities towards the teaching of students with special needs. 
Therefore، the study is trying to achieve the detection of the attitudes of students 
in the field training by teaching towards individuals with special needs in order to 
increase their emotional and social acceptance، Services provided to them and 
improves educational، social، health and professional programs. And to identify 
Attitudes associated with the field training institution or the field training students 
themselves. It also aims to recommend to the concerned parties to pay attention to 
the subject of teaching for field training students if it is found to be related to 
persons with disabilities. The nature of the study required the use of the 
curriculum . 

The most important results of the study were differences in the arithmetical 
averages in the attitudes of students towards people with disabilities due to the 
gender variable. There is no statistically significant difference in the attitudes of the 
field training students in Jordanian universities toward teaching the disabled due to 
the university variable. A statistically significant difference in the attitudes of field 
training students in Jordanian universities towards teaching people with disabilities 
according to the gender variable. 
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ِ ايـٓفع ٚايرتبٝـ١ ارتاؿـ١، ٚبـ      ًـ يف نافـ١ َٝـادٜٔ ن  االجتاٖاح َهاًْا بـاسصًا  حيثٌ َٛكٛع 

 ٔ فـــشاد ألٛى اًِ يف حتذٜـــذ طـــَٗـــا َـــٔ دٚس ملـــا هلـــ ْظـــا١ْٝ ٚايٓفظـــ١ٝ بؼـــهٌ نـــاّ،ّٛ اإلًـــايع َٝــادٜ

ٕ   إر تــؤدٟ ،ػــٝا٤ألاملٛاقــ  ٚا٘ ٚادتُانــاح، ٚتٛزٝــ  بٛؿــف٘  االجتاٖــاح دٚسًا نــبريًا يف ضٝــا٠ اإلْظــا

 (.2009،دافعًا َٚٛزًٗا يظًٛن٘ يف زتاالح ضٝات٘ املخثًف١ )طؼةٛؾ ٚارتضانً٘

ٕ  إٔ ايعًُا٤ (Okeef،2002ٜشٟٚ )ٚ ٙ ضـٍٛ تعشٜـ     قـذ اتثًفـٛا   ٚايبـاضدٛ ، ٚريـو تبعـًا   االجتـا

إٔ ايثعشٜــ   الإ ،أٚ تبعــًا يًٓعشٜــ١ ايــا ٜثبٓاٖــا ؿــاضب ايثعشٜــ   ايباضــذ، ُ٘ٝــذإ ايــزٟ ٜعُــٌ بــًي

ٛ ايكبٍٛ يذ٣ غايب١ٝ املخثــ    ٜضاٍ حيٛص الأندش َٔ غريٙ ٚايزٟ راع  تعشٜـ  زـٛسدٕ أيبـٛسح     ٖـ

تــرب٠ ايؼــخف،  الٍايعـــو ٚايٓفظــٞ، تٓــثعِ َــٔ تــ االطــثعذاد ٚايث ٖــب ٙ ضايــ١ َــٔ االجتــابــ ٕ 

ايفشد دتُٝع املٛكـٛناح ٚاملٛاقـ  ايـا تظـثدري      ٞ أٚ دٜٓاَٞ ن٢ُ اطثساب١ٗٚتهٕٛ راح ت خري تٛزٝ

 .١طثسابٖزٙ اال

ا قــذس نــبري َــٔ  شاد ايعــادٜ ، فــإٕ هلــ األفــ بــ  األُٖٝــ١زا ايكــذس َــٔ  ٖــ يالجتاٖــاحٚمبــا إٔ 

ِ  ،ل بف٦ــ١ غــري ايعــادٜ  ًــإرا ناْــج تثع ُٝــ١األٖ ضٝــذ إٕ ػخـــ١ٝ املعــام   ،ٚحتذٜــذًا املعــاق  َــٓٗ

 ،ٗـا ٖا ايةشٜك١ ايا تثعاَـٌ بٗـا داتـٌ األطـش٠ أٚ تاسز    َٛس، أبشصاألث خش بايهدري َٔ ًيتهٕٛ نشك١ 

     ٙ ــ١ اْعهظــج نُــ٢    ٖــزفــإرا ناْــج   ،ٚايٓابعــ١ أؿــاًل َــٔ اجتاٖــاح األفــشاد ضتــٛ ٙ ايةشٜكــ١ إبابٝ

 ،أَا إرا ناْـج ايةشٜكـ١ طـًب١ٝ    ،ٚبايثايٞ أضذخج يذٜ٘ تهٝفًا طًًُٝا يف زتثُع٘ ،ًاإبابٝ ٘ػخـٝث

٘    ،فإْٗا تعٌُ ن٢ً إبعادٙ نٔ اجملثُع ٘  ،ٚتؤدٟ نًـ٢ طـ٤ٛ تهٝفـ اجتاٖاتـ٘  ال بـٌ ٚتـؤخش نًـ٢     ،ٚاْضٚا٥ـ

 (.2000 ،ضتٛ اآلتشٜٔ )خبؽ

ــِٝ ايةــالة َــٔ رٟٚ اإلناقــ١، ٖــزا         ضٝــذ  ػــٗذح ايعكــٛد املاكــ١ٝ تةــٛساح َثالضكــ١ يف تعً

ايثةٛس يف ايٓعش إىل األػخاق املعاق  ٚتشبٝثِٗ ٜعهع تةٛسًا آتشًا يف اجتاٖاح اجملثُـع ضتـِٖٛ،   

ــاد   ا٠ ٚاالنـــرتاف مكٗـــِ يف ايـــثعًِ  ٚاالْثكـــاٍ يف أطـــًٛة ايثعًـــِٝ َـــٔ املؤطظـــاح ارتاؿـــ١، إىل املٓـ

 (.باملذاسغ ايعا١َ، ٚسفع ػعاس )املذسط١ يًسُٝع

األفشاد ايعادٜ  َع املعـاق  نـدريًا يف اجملثُعـاح ايعشبٝـ١ ٜهـٕٛ نًـ٢ أطـاغ        ٚصتذ إٔ تعاٌَ 

بػض ايٓعش نٔ طبٝع١ اجتاٖاتِٗ ضتـِٖٛ إبابٝـ١ ناْـج     ،أِْٗ شتثًفٕٛ نٔ غريِٖ َٔ ايٓاغ

ٌ  ،ناٖـ١  ،َٓٗـا أنُـ٢   ،املفشداح ايا تةًل أٚ ٜٓاد٣ بٗا املعـاق   ضٝذ ندشح ،أّ طًو َعثـٛٙ...   ،أٖبـ

ِ    ،إىل غري ريو َٔ املظُٝاح ال بـٌ نـٔ    ،األَش ايزٟ طاِٖ يف تهٜٛٔ ؿٛس٠ طًب١ٝ نـٔ رٚاتٗـِ يـذٜٗ

 (.2005 ،)ادتشاح ٚايبةآٜ٘ ،اآلتشٜٔ َٔ ضٛهلِ

ٓ  ٜـ كٗـا  ٜٔ طش١ ايا نـ ٝادتاَعٞ أضذ األْع١ُ األطاط عًِٝايث ٜٚعثرب ١ ٝـ ثِ إنـذاد ايهـٛادس ايف

   ٚ ع ايٓعــشٟ ٜريــو َــٔ تــالٍ ايثــذس   ٜثــ ت٢ايالصَــ١ يًعُــٌ يف ػــث٢ زتــاالح اإلْثــاص ٚارتــذَاح. 

ــاساح ٚصٝـــذاْٞ يثُٓٝـــب ايفعًـــٞ ٚاملٜٚايثـــذس اد٠ ارتـــرباح ٚإنظـــاة يكـــذساح ايالصَـــ١ ألدا٤  ٜـــ١ املٗـ

ا ا ٚأطاط ــ ُ ــَٗا تلــع انثبــاس  ١ ٝــك١ٝ نُٗٓــ١ تةب ٝــٚارتذَــ١ االزثُان .األنُــاٍ بهفــا٠٤ ٚاقثــذاس  

َ   ٝـ ١ شتةة١ يث١ًُٝٓ ٚنًُٝذاْٞ نٛطٝب املٜيًثذس ا ملُاسطـ١  ٝ ذاْٝـ ١ َٗـاساح ايةـالة ٚإنـذادِٖ 

   .(2007طشم امل١ٓٗ بهفا٠٤ )ندُإ ٚآتشٕٚ، 

فـإرا ناْـج    ،ملظـثكبٌ اجملثُـع ايعشبـٞ ناَـ١     ٥ٝظـ١ ايش شنٝض٠ٕ طالة ادتاَع١ مبداب١ ايٚأل

 ١١ اذتك ـــٜـــِ ايشناٜكـــ١ يثكـــذ١ٝ بإنـــذاد ايةايـــب ادتـــاَعٞ تظـــع٢ ضك ٝـــ١ املعٓٝـــُٝاملؤطظـــاح ايثعً

 ،بــٜ٘ثةًــب ايثعــشف نًــ٢ َعٛقــاح تذس١ٜ، فــإٕ ٖــزا ٝــ ٚأطــع نًُٜريا ملعــاِ يــ٘ ٚفًكــٝ٘ ايظــًٝــٚايثٛز

ً   ٝـ ثةًب باطـثُشاس ايك ٜٖٚزا  ٘ ايةالبـٞ،  ٝـ ط ٚايثٛزٝاح ايثخةـ ٝـ اّ ببطـٛر ٚدساطـاح تظـانذ يف نُ

َــٔ أُٖٗــا ايهؼــ  نــٔ ٖــزٙ املعٛقــاح ايــا تٛازــ٘ ايةــالة      اح مجــ١ ٝٚتكــع نًــ٢ ادتاَعــ١ َظــ٦ٛي  

ُ   ٚايةايباح; أل ُ   ٕ َعشف١ تًو املعٛقاح تؤدٟ إىل ٚكعٗا يف بـؤس٠ اْثبـاٙ ايكـا٥ ِ بـشاَش  ٝ نًـ٢ تــ

ب نًـ٢ ادتاَعـ١ إٔ تكـذّ    بـ ١ أتـش٣  ٝـ   ايةًبـ١، َٚـٔ ْاض  ٝـ ١ تظانذ نًـ٢ ته ٝمي١ ٚأنادٜإسػاد

  ً ب ١ٜ نٓـذ ايثـذس  ٜيـا تـضٚدِٖ باملعًَٛـاح ٚاملٗـاساح ايلـشٚس     ١ُ املٓاطـب١ هلـِ ا  ٝيةالبٗا املٓـاٖش ايظـ

 .(2000ايذطٛقٞ،ٚٚايا متهِٓٗ َٔ االطثُشاس ٚاملثابع١ )َٛط٢ 

ٖٛ أضـذ أٖـِ نٓاؿـش ايعًُٝـ١ ايثعًُٝٝـ١، يـزيو        ةايب يف َشض١ً ايثذسٜب املٝذاْٞٚملا نإ اي

تــذسٜع  ضتــٛ   اْٞبعــض طًبــ١ ايثــذسٜب املٝــذ   فكــذ اطــثٗذف ٖــزا ايبطــذ ايثعــشف نًــ٢ اجتاٖــاح       

 .ٚادتاَع١، ايٓٛعملثػرياح  ختثً  اجتاٖاتِٗ تبعًااملعاق ، ٚايثعشف ن٢ً َا إرا ناْج 
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ــبث٘ )   ــا ْظــ ــع َــ ــاقٕٛ يف أٟ زتثُــ ــا ٖٚــــزا%( 3ميدــــٌ املعــ ـــؼري َــ ـــ٘ تــ ـــِ إيٝــ ـــاح  َععــ ايذساطــ

 ال ميهـــٔ جتاٖـــٌٚاإلضـــا٤اح ٚختثًــ  ٖــزٙ ايٓظــب١ َــٔ زتثُــع آلتــش، ٖٚــزا ايعــذد َــٔ املعــاق    

 َٔ ايكذساح املثبك١ٝ يذِٜٗ إرا َـا   قبـٛهلِ يف اجملثُـع، ٚتًعـب ْعـش٠      االطثفاد٠َثةًبات٘ ٚميهٔ 

ُ اجملثُع إيِٝٗ دٚس  ٙ           ا َٗ  ا يف دزتٗـِ ٚتكبًـِٗ فٝـ٘، ٚنًٝـ٘ فإْـ٘ َـٔ املٗـِ إٔ ٜـثِ ايثعاَـٌ َـع ٖــز
بعـض طًبـ١ ايثـذسٜب    اجتاٖـاح  املةـشٚح ٖـٛ َـا ٖـٞ      ايف١٦ بةشٜك١ تثٓاطب َع طبٝعثِٗ، ٚايـظؤاٍ

أنــإ طــًبًا أّ إبابــًا ٜثةًــب إٔ   تــٛفش االجتــاٙ طــٛا٤  ؟، ضٝـــذتــذسٜع رٟٚ اإلناقــ١ضتــٛ  املٝــذاْٞ

 .إٔ ٜهٕٛ ٖزا االجتاٙ املعشف١ ايهاف١ٝ ضث٢ ٜـظثةٝع ةايبٜثٛفش يذ٣ اي

اجتاٖـــاح طًبـــ١ ايثـــذسٜب املٝـــذاْٞ ضتـــٛ  يف َعشفـــ١تـــثًخف  يذساطـــ١ا ه١ًَؼـــ ٚنًٝـــ٘، فـــإٕ

 ايثايٞ: ظؤاٍ، ٜٚظع٢ ايباضذ يإلزاب١ نٔ ايع ايةًب١ َٔ رٟٚ اإلناق١تذسٜ

 

 
  

طًبـــ١ ايثـــذسٜب املٝـــذاْٞ يف ادتاَعـــاح   تٛزـــذ فـــشٚم راح داليـــ١ إضــــا١ٝ٥ يف اجتاٖـــاح  -1

 ؟ادتاَع١تعض٣ ملثػري  ع رٟٚ اإلناق١ضتٛ تذسٜ األسد١ْٝ
طًبـــ١ ايثـــذسٜب املٝـــذاْٞ يف ادتاَعـــاح   اجتاٖـــاحيف  إضــــا١ٝ٥تٛزـــذ فـــشٚم راح داليـــ١  -3

 ؟ايٓٛعتعض٣ ملثػري  اإلناق١ضتٛ تذسٜع رٟٚ  األسد١ْٝ

اجتاٖــاح طًبــ١ ايثــذسٜب املٝــذاْٞ يف ادتاَعــاح األسدْٝــ١  طــ١ساد إىل اذتايٝــ١ ايذساطــ١ تٗــذف

 األٖذاف حتكٝل حتاٍٚ ط١اايذس فإٕ يزيوٛ تذسٜع ايةًب١ رٟٚ االضثٝازاح ارتاؿ١، ضت
 :ايثاي١ٝ

ضتــٛ األفــشاد رٟٚ   طًبــ١ ايثــذسٜب املٝــذاْٞ َــٔ زاْــب ايثــذسٜع     جتاٖــاح  اايهؼــ  نــٔ   -1

َــٔ أزــٌ صٜــاد٠ ايكبــٍٛ ايعــاطفٞ ٚاالزثُــانٞ هلــِ ممــا ٜــٓعهع       االضثٝازــاح ارتاؿــ١، 

ٚحيظـٔ ايـرباَش ايرتبٜٛـ١ ٚاالزثُانٝـ١ ٚايــط١ٝ       ـِا نًـ٢ ارتـذَاح املكذَـ١ هلـ    إباب ـ 

 .ٚامل١ٝٓٗ
ذاْٞ ٝـــب املٜبةايـــب ايثـــذس أٚ ذاْٞٝـــب املٜشتبةـــ١ مبؤطظـــ١ ايثـــذسامل االجتاٖـــاحَعشفـــ١  -3

 .ْفظ٘
ايثٛؿ١ٝ يًسٗاح املع١ٝٓ بلشٚس٠ االٖثُاّ مبٛكـٛع ايثـذسٜع يةًبـ١ ايثـذسٜب املٝـذاْٞ       -2

ّٝٔ إٔ ي٘ نالق١ بزٟٚ اإلناق١.  إرا تب
 ر

  

  ٚايفشٚم فُٝا ب  اجملُٛناح املثبآٜـ١ َـٔ    ،تًو االجتاٖاح ٚحتذٜذ ْٛنٝثٗاايهؼ  نٔ  إٕ

ــاغ ّ           ،ايٓ أٚ  ،ٜعــذ أطاطــًا ملــا ميهــٔ إٔ ٜثخــز َــٔ زٗــٛد طــٛا٤ نًــ٢ املظــث٣ٛ االزثُــانٞ ايعــا

 ميهٔ إمجاٍ أ١ُٖٝ ايذساط١ مبا ًٜٞ:ٚ ،ايثعًُٝٞ ضتٛ املعاق 

ح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف ادتاَعاح األسدْٝـ١ ضتـٛ تـذسٜع    ايهؼ  نٔ طبٝع١ اجتاٖا -1

 ايةًب١ َٔ رٟٚ اإلناق١ ٚحتذٜذ ْٛنٝثٗا.  
تثٝح ٖزٙ ايذساط١ اجملاٍ أَـاّ املخثــ  ملعشفـ١ اجتاٖـاح طًبـ١ ايثـذسٜب املٝـذاْٞ ضتـٛ          -2

ٞ   ،تذسٜع ايةًب١ َٔ رٟٚ اإلناق١ َٚـٔ   ،ٚتظانذِٖ ن٢ً َكاس١ْ ايٓثا٥ش بـايٛاقع اذتـاي

أٚ تعضٜض َـا ٖـٛ َٓاطـب َٚؼـبع الضثٝازـاح       ،ٌُ ن٢ً تعذٌٜ َا ٜشْٚ٘ غري َٓاطبخِ ايع

 املعاق .
ًـ ت١ ٖـزٙ ايذساطـ١ َـٔ فهـش٠ إٔ     ٝتٓبع أُٖ -3 ثـٌ  حي ايرتبٝـ١ ارتاؿـ١  أتــا٥ٞ   ٚإنـذاد ِ ٝع

ً  ًاقٝــیٚتةــب ًاٜــْعش  ايرتبٝــ١ ارتاؿــ١ِ ٝ بثعًــ َهـــإ ايــــذاس٠ َــٔ اٖثُاَــاح املؼــثػ



د. ؿٝذا قفةإ ايعذٚإ اإلناق١            ضتٛ تذسٜع رٟٚ اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف بعض ادتاَعاح األسد١ْٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ًـ    مياف اجملثُعٞ بٗا، ٚال اد٠ االنرتٜ امل١ٓٗ ٚص يثٛط ِ ٝهٔ نـضٍ ادتاْـب ايٓعـشٟ يف تع

 .ـ١ٝذاْٝـل فـٞ زتـاالح املُاسطـ١ املٝنٔ اجتاٖاح ٚأمنـاط ايثةب ايرتب١ٝ ارتاؿ١
املظانذ٠ يف سطِ طٝاط١ ختةٝط املٓاٖش يف ادتاَعاح األسد١ْٝ يةًب١ ايثذسٜب املٝـذاْٞ   -4

 يرباَش ايةًب١ َٔ رٟٚ اإلناق١.
 

 

       نًـ٢ ستـذداح ايذساطـ١ ٚمبـا ٜٓظـسِ َـع َظـثٜٛاتٗا           حتذٜذ ايثعشٜفاح اإلزشا١ٝ٥ بٓا٤   

:ٖٞٚ 

ٖــِ األفــشاد ايــزٜٔ ٜعــإْٛ َــٔ ْكــف أٚ نســض يف زاْــب أٚ أندــش َــٔ زٛاْــب         املعــاق : -

ػخـــٝاتِٗ طــٛا٤ نــإ ريــو يف ادتاْــب ادتظــُٞ أٚ اذتظــٞ أٚ ايعكًــٞ، ممــا بعًــِٗ       

 ح تاؿ١ ختثً  نُا ٜكذّ إىل أقشاِْٗ ايعادٜ .ماز١ إىل تذَا

ب ْ٘ تذسٜب فين يف َٛقع ايعٌُ إلنظاة َٗاساح ن١ًُٝ متهٓ٘ ايثذسٜب املٝذاْٞ: ٜعشف  -

 .َٔ ت د١ٜ ايعٌُ ن٢ً أنٌُ ٚز٘

 ٚاملؼـانش  حاٚايثــٛس  ٚاملعثكـذاح  ٚاألفهـاس سا٤ اآل اٗب ٜكـذ املعاق : ضتٛ احٖاالجتا -
 ايةايـب  أدا٤ تالٍ َٔزشا٥ًٝا إ ٚتكاغ املعاق ، ضتٛ ادتاَعٞ ايةايب ًُٗاحي ايا

ٟ  طـ١، ساايذ أدا٠ ٢ًـ ن ٍ  ٚايـز  زٖٙـ  إبابٝـ١  ٢ًـ ن ٛٗـ فٝ املشتفعـ١  ايذسزـ١  تـذ
 ٗا.بٝثًط ٢ًن املٓخفل١ ايذسز١ تذٍ ض  يف اح،ٖاالجتا

 

 :  ثُدٌ ضذٚد ايذساط١ اذتاي١ٝ باآلتٞت

 ْٞ يف بعض ادتاَعاح األسد١ْٝ.بعض طالة ايثذسٜب املٝذا: البشريةاذتذٚد  -

ــ١  - ــذٚد املهاْٝـ ــا٤    : اذتـ ــ١ ايبًكـ ــ١ األسدْٝـــ١ اهلامشٝـــ١، ٚزاَعـ ــ١ األسدْٝـــ١ يف املًُهـ ادتاَعـ

 ايثةبٝك١ٝ.
 .2014/2015: ايعاّ ايذساطٞ اذتذٚد ايضَا١ْٝ -
اجتاٖاح بعض طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف بعـض ادتاَعـاح األسدْٝـ١    : اذتذٚد املٛكٛن١ٝ -

 اق١.ضتٛ تذسٜع رٟٚ اإلن
 املـ تٛر٠  يًُسثُـع  متدًٝـٗا  ٚدسزـ١  ايعٝٓـ١  تــا٥ف  نًـ٢  ايٓثا٥ش تعُِٝ حنثُذٚقذ ا

١ بعــض ادتاَعــاح األسدْٝــ١ يًعــاّ   طًبــ َــٔ زتُٛنــ١ نًــ٢ ايذساطــ١ نٝٓــ١ اقثـــشحنُــا  .َٓــ٘

 .2014/2015ايذساطٞ 
 

 

ٌ ًٚايثط ايـٓفع  ًِـ ن َٛطـٛن١  تعـشف  ٞ  ٝـ ٙ  ايٓفظـ  يفح ٜثلـ  َهثظـب  دافـع  ْ٘ـ ب  االجتـا
ٞ  اطـثعذاد  ٔ  َـا  دسزـ١ ٘ يـ  ٚزـذاْ                   بايٓظـب١  ٘ٛنًطـ  ًٕٛـ ٜٚ ايفـشد،  ػـعٛس  حيـذد  ايدبـاح  َـ

ٔ  َعٝٓـ١  ملٛكـٛناح  ٝ  ضٝـذ  َـ ّ  أًٚٗا تفلـ ٝ  نـذ ٌ  اٗـ حيب بـايفشد  فـإرا  ا،ًٗتفلـ                             اٗـ إيٝ ٚميٝـ

 أَـا  ( ،بًٝاًط اٖضتٛ ٖ٘اجتا نإ إٕ) اَٗٓ ٜٚٓفش اٖٗهشيٝ أٚ (إبابًٝا اٖٖٛ٘ ضتاجتا نإ إٕ)
ٕ  فكذ االجتاٙ َٛكٛع  بًاَٖـز  أٚ ٝـ١ ًنُ َـاد٠  أٚ َـا  ػـعباً  أٚ َـا  مجانـ١  أٚ َعٝٓـاً  ػخــاً  ٜهـٛ

ٙ  َٛكـٛناح  تثعـذد  هـزا ٖٚ َـا،  َؼـشٚناً  أٚ َـا  فهـش٠  أٚ َــا ٛيٛزًٝاٜأٜـذ                    ٚتثٓــٛع االجتـا

 (.1993،)ط٘ ٚآتشٕٚ

( االجتاٙ ب ْ٘ تهٜٛٔ فشكٞ أٚ َثػري نأَ أٚ َثٛطط ٜكـع َـاب  املـدري    2000ٜٚعشف صٖشإ )

                       ٖٚــٛ نبــاس٠ نــٔ اطــثعذاد ْفظــٞ أٚ تػــري نكًــٞ نـــو َــثعًِ يالطــثساب١ املٛزبــ١           ،ٚاالطــثساب١

ب١. أٚ ايظايب١ ضتٛ أػخاق أٚ أػٝا٤ أٚ َٛكٛناح أٚ َٛاقـ  أٚ سَـٛص يف ايب٦ٝـ١ تـدري ٖـزٙ االطـثسا      

ِ  ٜعـشف  بُٝٓا ٞ  ٚايةـب  ايـٓفع  ًِـ ن َعسـ ٙ  ايٓفظـ ْـ  ٢ًـ ن االجتـا ٞ  َعثكـذ  ٘إ  ٜهثظـب  ػخــ



 2018      يظ١ٓ      (  ايداْٞ)ايعذد     ٚايعؼشٕٚ دأَاجملًذ اي                                          ايرتب١ٝ ـ زاَع١ اإلطهٓذس١ٜ    زت١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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ٔ  َعـ   منـط  ٛٗـ ف االزثُانٝـ١،  ٚايثٓؼ١٦ ايثةبٝع ٝاحًيعُ ْثٝس١  تؼـرتى  ايـا  املعثكـذاح  َـ
 (.1995 ،)نبذ اذتُٝذ ٚنفايف اجملثُع ٘فٝ ٜؼاسى أٚ األػخاق َٔ مجان١٘ فٝ

 

 ٙ ٌ  َعـشيف  ألٍٚأطاطـ١ٝ: ا  َهْٛـاح  خـالر  ٚيالجتـا  ٚاملعثكـذاح  ٚاألفهـاس  املعًَٛـاح  ٜٚؼـُ
ٞ  االجتـاٙ،  مبٛكـٛع  تثعُـل  ايفـشد ٚايـا   نٓـذ  ٞ  ٚايدـاْ ٌ  ٚزـذاْ  ايفـشد  تـ خش  مبـذ٣  ٜٚثُدـ

٘  ايفشد طًٛى ٜٚؼٌُ ْضٚنٞ االجتاٙ، ٚايدايذ مبٛكٛع االْفعايٞ ٙ  ملٛكـٛع  ٚاطـثسابث  االجتـا
 .(Brehm & Kassin،1996) املٛكٛع ريو نْٛٗا نٔ ايا ٚاآلسا٤ األفهاس ن٢ً بٓا٤ 

 

ٕ  ايعـادٜ ،  دااألفـش  بـ   ُٝـ١ ٖاأل َٔ ايكذس اٖز احٖيالجتا إٔ ٚمبا  نـبري  قـذس  اهلـ  فـإ
 ػخـ١ٝ إٔ ضٝذ ِ،َٗٓ املعاق  ٚحتذٜذًا ايعادٜ ، غري بف١٦ تثعُل ناْج إرا ١ُٖٝاأل َٔ

 األطش٠ داتٌ اٗب ٜثعاٌَ ايا ايةشٜك١ اٖأبشص األَٛس، َٔ بايهدري ث خشًي نشك١ تهٕٛ املعام
ٔ  أؿـالً  ٚايٓابعـ١  ا،ٗتاسز أٚ  إبابٝـ١  ايةشٜكـ١  زٖٙـ  ناْـج  فـإرا  ضتـٛٙ;  دااألفـش  احٖـ اجتا َـ

ٞ  إبابٝـًا،  ٘ػخــٝث  ٢ًـ ن اْعهظـج  ٜـ  أضـذخج  ٚبايثـاي  إرا أَـا  ،٘زتثُعـ  يف ًُاًٝطـ  تهٝفـاً  ٘يذ
ٙ  ن٢ُ تعٌُ اٗفإْ ب١ٝ،ًط ايةشٜك١ زٖٙ ناْج ٔ  إبعـاد ٟ  اجملثُـع،  نـ  ،٘تهٝفـ  طـ٤ٛ  إىل ٚتـؤد
 .(2009طؼةٛؾ ٚارتضانً٘،) اآلتشٜٔ ضتٛ اجتاٖات٘ ٢ًن ٚتؤخش بٌ ال ،٘ٚاْضٚا٥

 

ٌ  ٖٚٓـاى  ٛ  ايعـادٜ   األفـشاد  ٚاجتاٖـاح  بٓعـش٠  تـؤخش  نٛاَـ  اذتازـاح  رٟٚ األفـشاد  ضتـ
 :  َٓٗا اإلناق١ يةبٝع١ تعٛد ارتاؿ١

٘  ،املعام ايفشد قبٍٛ نذّ أٚ قبٍٛ يف دٚس ي٘ اإلناق١ فٓٛع: اإلناق١ ْٛع - ّ  ٚبٛزـ  نـا
ٌ  نكًٝـا  املعـٛق   األفـشاد  إٕ ٔ  اقبٛيًـ  أقـ  أٚ ايبــش١ٜ  أٚ ايظـُع١ٝ  اإلناقـاح  رٟٚ َـ

 . اذتشن١ٝ

٘  اأٜل  ٚزذ: اٚػذتٗ اإلناق١ دسز١ -  رٟٚ يألفـشاد  ايعـادٜ   األفـشاد  سفـض  ٜـضداد  أْـ
٘ إ ضٝـذ  اإلناقـ١،  ٚػـذ٠  دسزـ١  بضٜـاد٠  ارتاؿـ١  اذتازـاح  ٘  ناْـج  نًُـا  ْـ  إناقثـ

 . أندش ايعادٜ  فشاداأل قبٌ َٔ سفل٘ إَهإ نإ ػذٜذ٠

 املعٛم ايفشد إٕ ضٝذ :املعٛم يًفشد ٚاالزثُان١ٝ ٚايٓفظ١ٝ ادتظ١ُٝ ارتـا٥ف -
 يًعٝإ ٚاكط١ تهٕٛ اإلناق١ تـا٥ف فإٕ ايعادٟ، ايفشد نٔ شتثًفا نإ نًُا
 . ايعادٜ  األفشاد قبٌ َٔ سفلًا أندش ٜهٕٛ ٚبايثايٞ أندش

 ٚسفل٘ قبٛي٘ يف ٜؤخش ايفشد نُش إٔ اأٜل  ٚزذ :ارتاؿ١ اذتازاح رٟ ايفشد نُش -
 ٔ ٌ  َـ ٕ  نًُـا  املعـٛم  فـايفشد  ايعـادٜ ،  األفـشاد  قبـ ٘  صاد ؿـػريا  نـا ٔ  قبٛيـ ٌ  َـ  قبـ

ّ  ٚنًُـا  اآلتشٜٔ ٘  تكـذ ٘  اضثُايٝـ١  تـضداد  ايعُـش  بـ ٔ  سفلـ ٌ  َـ             ايعـادٜ   األفـشاد  قبـ

                                        حأٚكـــ تهـــٕٛ املعـــٛق  ٚاألفـــشاد ايعـــادٜ  األفـــشاد بـــ  ايفـــٛاسم إٔ

 (.1997َٚظعٛد، اذتذٜذٟ)

 

ٛ  أندـش  اإلْـار  إٔ ٚزـذ  ضٝـذ  :ايٓـٛع  - ٔ  ٚإٔ املعـٛق   يألفـشاد ال قبـ  أندـش  اجتاٖـاتٗ
 .ايزنٛس َٔ ناطف١ٝ أندش ألْٗٔ ٚريو ايزنٛس َٔ إباب١ٝ

 اجتاٖات٘ ناْج نًُا أؿػش ايعادٟ ايفشد نُش نإ نًُا ْ٘أ ٚزذ ضٝذ :ايعُش -
ّ  ٜعـٛد  قـذ  ٚريـو  ابٝـ١، إب أندش ٘  يعـذ  ْٚثا٥سٗـا  اإلناقـ١  أخـاس  َعشفـ١  نًـ٢  قذستـ

 .املعٛم ايفشد ن٢ً ايظًب١ٝ
 املظث٣ٛ صاد نًُا ْ٘أ إىل ايذساطاح بعض أػاسح فكذ :ٚايثعًُٝٞ ايدكايف املظث٣ٛ -

ِ  ناْـج  ايعـادٜ   يألفـشاد  ٚايثعًُٝٞ ايدكايف ٔ  إبابٝـ١  أندـش  اجتاٖـاتٗ  األفـشاد  َـ
ٛ  رٟٚ ايعـادٜ   ٞ  ٣املظـث  نهـع  أتـش٣  دساطـاح  أظٗـشح  بُٝٓـا  املثـذْٞ،  ٚايدكـايف  ايثعًُٝـ

 (.1997َٚظعٛد، اذتذٜذٟ) ريو
 

 

ـــ   ةبكـــــٕٛ ٜـــــذ ِٝ املٗٓـــــٞ يًةـــــالة، ضٜٝعـــشف ايثـــذسٜب املٝـــذاْٞ نًـــ٢ أْـــ٘ زـــــض٤ َـــــٔ ايثعًــ

ـــاساح املةًٛبــ١ َــٔ تــالٍ َــا     ـــاح ٚاملٗـ يف ايفـــٌ ايذساطــٞ يف املُاسطــ١   ثًكْٛــ٘ َــٔ دسٚغ ٜاملعًَٛـ



د. ؿٝذا قفةإ ايعذٚإ اإلناق١            ضتٛ تذسٜع رٟٚ اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف بعض ادتاَعاح األسد١ْٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عُـٌ  ٜذ ٝـ ذاْٞ ضٝـ ب امل١ٜ يف ايثـذس ٝا يف ارتذ١َ االزثُانعٗـش ريـو أطاط ٜٚاملباػش٠ َـع ايعُـال٤ ٚ

 (.١2000 )ايظهشٟ،ٝايةالة حتج اإلػشاف املٗين َع ايعُال٤ يف زتاالح ارتذ١َ االزثُان

 :تٓبع أ١ُٖٝ ايثذسٜب املٝذاْٞ فُٝا ًٜٞ

ٚاملثخــــ١ يف زتــاٍ ايرتبٝــ١  ١ ٝــعــ١ املؤطظــاح االزثُانٝنًــ٢ طبظــانذ يف ايثعــشف ٜ -1

 .١َٓٗ بةشقٗا املخثًف١ٖزٙ ل مماسط١ ٜاملخثًف١ ايا تثِ نٔ طشارتاؿ١ 
١ ٚاملبــادو ٚايفًظــف١ ٚاألٖــذاف ارتاؿــ١   ٜــل األطــش ايٓعشٝــعثــرب اجملــاٍ املٓاطــب يثةب ٜ -2

 (.2008ذ،ٝ)طعايرتب١ٝ ارتاؿ١ مب١ٓٗ 
ط َٝٚٛاسدٙ ٚايثخةـ  ٚإَهاْٝات٘ازات٘ ٝثُع َٚؼهالت٘ ٚاضثظانذ يف ايثعشف ن٢ً اجملٜ -3

هثظــبٗا املثــذسة  ٜازــاح َــٔ تــالٍ املٗــاساح ايــا    ٝايعًُــٞ ملكابًــ١ ٖــزٙ املؼــهالح ٚاالضث  

 (.1990محذ،أ) ١ املثٛافش١ٜ٠ ٚاملادٜاح ايبؼشٝازاح ٚاإلَهاْٝٚنزيو َٔ تالٍ االضث
ٛ   ظانذ املثذسبٜ -4 ١ ٝـ ذاْٝذِٖ بـارترباح امل ٜـ تض١ٚ تـرباتِٗ َـٔ تـالٍ    ٝـ ش ٚتُٜٓ نًـ٢ تةـ

 (.1999)نهاػ١،  ايرتب١ٝ ارتاؿ١مبساٍ املُاسط١ ايعا١َ يف 
كــٞ ٚسبــط ارتــرباح  َٝظــانذ٠ ايةايــب نًــ٢ تشمجــ١ األطــًٛة ايٓعــشٟ إىل أطــًٛة تةب   -5

ِ مبــا ٝٞ يًُفــاٖميعاة أنــادٝ٘ َــٔ اطــثٝــذاْٞ نًــ٢ َــا ضـــٌ نًٝــبــ٘ املٜاملباػــش٠ يف تذس

ٕ  ذسى ايةــالة بــٜــ١ هلــِ بايثــايٞ ٝــاَــٌ ارتــرب٠ املٗٓؤدٟ إىل َعاْٚــ١ ايةــالة نًــ٢ تهٜــ

 .تثةًب ايفِٗ ٚاإلضظاغ خِ ايعٌُ ايرتب١ٝ ارتاؿ١دساط١ 

6- ٚ ُ   ١ٝـ ل األٖـذاف ايثاي ٝـ ١ ملظـانذ٠ ايةايـب نًـ٢ حتك   ٝـ ذاِْٝ ارتـرب٠ امل َٝٔ ٖٓا نإ تــ

 :(2011)ػبٝة١،

1-    ً ىل ٗـا إ ٝإتاض١ ايفشؿ١ أَاّ ايةالة النثظاة ٚتشمج١ املعـاسف ايـا ضــًٛا ن

 .١ٝ١ يف ك٤ٛ املٛاق  ايٛاقعِٜ ايٓعش١ٝ ٚاتثباس املفاٖٝك١ٝ ٚتةبٝمماسطاح نًُ

2-   ٓ ٛ  ٝــ١ يًعُـٌ امل ٝــإنظـاة ايةــالة املٗـاساح ايف ٔ نالقــاح ٜذاْٞ َدـٌ: املٗــاس٠ يف تهـ

ُ  ،١ ْازطــ١ َــع ايعُــال٤  ٝــَٗٓ ٚاملٗــاس٠ يف  ،ِ ايــرباَش املخثًفــ١ ٝٚاملٗــاس٠ يف تـــ

 .٦ٝ١ٝاطثخذاّ املٛاسد ايب

ثــــ  بٗـــا أتــــا٥ٞ ٜب إٔ بـــ١ ايـــا ٝة االجتاٖـــاح ايظـــًٛنإنظـــاة ايةـــال -3

ذ َــع ايعُــال٤ أٚ ٝــايرتبٝــ١ ارتاؿــ١ يلــُإ صتاضــ٘ يف نًُــ١ َدــٌ: كــبط املٛان  

ٌ ٜٚادتذ ،اداح اجملثُعٝأنلا٤ ادتُاناح أٚ ق ٚايــرب يف نالقاتـ٘ َـع     ،١ يف ايعُـ

 .ايعُال٤

١ ٝـ ذاْٝاسطـ١ امل ل املُٜـ اح املٗٓـ١ نـٔ طش  ٝـ ١ ٚأتالقٝـ ِ املٗٓٝانثظاة ايةالة ايكـ  -4

 .١ٝٚمنٛ ايزاح املٗٓ

ــ ٜتضٚ -5  َـٔ   ذ ايةايب مبعاسف ٚترباح َٚٗاساح َشتبة١ بايثعإٚ َع املثخـ

 املعٓٝـ١ يف ايعُـٌ باملؤطظـ١    أتـا٥ٞ ايرتب١ٝ ارتاؿ١املٗٔ املخثًف١ ايا تؼاسى 

 (.2001ع )أبٛ املعاط٢،ٜل نًُٗا نايثذسٜدٌ ٖٛ نلٛ يف فشميٚ
 

 

اإلناق١ ايّٝٛ أؿبطج َـٔ ايعًـّٛ األطاطـ١ٝ ايـا تـذسغ يف نـرب٣ زاَعـاح ايعـا  ْعـشًا           إٕ

 ،ألُٖٝثٗا يف ٚاقع ضٝاتٓا ايّٝٛ، ٚاْةالقًا َـٔ إٔ ايفـشد َـٔ املُهـٔ إٔ ٜثعـشا يإلناقـ١ يف أٟ ٚقـج       

ْاٖٝــو إٔ اجملثُعــاح ال ختًــٛا َــٔ ايعذٜــذ َــٔ رٟٚ االضثٝازــاح ارتاؿــ١، ٚبــب إٔ ْثعــشف نًــ٢   

 .ايثعاٌَ َع ٖزٙ ايف٦اح نٝف١ٝ

ٞ   نًـ٢ ( 2002ٜٚؤنذ )املظـبطٞ،                 كـشس أٚ تظـاس٠ تــٝب ايفــشد ْثٝســ١ ايلـع        إٔ اإلناقـ١ ٖـ

أٚ ايعســض حتــذ أٚ متٓــع ايفــشد َــٔ أدا٥ــ٘ ٖٚــٞ متدــٌ ادتاْــب االزثُــانٞ يًلــع  أٚ ايعســض، ْٚــٛع       

انــٞ فٝٗـــا ايب٦ٝــ١ االزثُانٝــ١    ٚدسزــ١ اإلناقــ١ ٜــؤخشإ يف ايكــِٝ ٚاالجتاٖــاح ٚايثٛقعــاح ايــا تش      

ــ٘( 2004،ٜعشفــ٘ )ػــشٜ  نُــا  يألفــشاد. ــًا نــازض ػــخف نــٌ ب ْ ــًا نًٝ ، نــٔ كــُإ ضٝــا٠   أٚ زض٥ٝ

. ػخـ١ٝ أٚ ازثُان١ٝ طبٝع١ٝ، ْثٝس١ ْكف تًكٞ أٚ غري تًكٞ يف قذسات٘ ادتظـ١ُٝ أٚ ايعكًٝـ١  



 2018      يظ١ٓ      (  ايداْٞ)ايعذد     ٚايعؼشٕٚ دأَاجملًذ اي                                          ايرتب١ٝ ـ زاَع١ اإلطهٓذس١ٜ    زت١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
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متٓعـــ٘ َــٔ ايكٝــاّ  أٚ ايفــشد ايــزٟ ٜعــاْٞ َــٔ ضايــ١ كــع  أٚ نســض حتــذ َــٔ قذستــ٘،  ٛٗــفاملعــام  أَــا

 (.2001بايٛظا٥  ٚاألدٚاس املثٛقع١ ممٔ ِٖ يف نُشٙ باطثكالي١ٝ )ارتةٝب،

ريـو ايةفـٌ أٚ ايؼـخف ايـزٟ ٜعـاْٞ َـٔ ضايـ١        ميهٔ تعشٜـ  املعـام ب ْـ٘    ٚبٓا٤  ن٢ً َا رنش 

نســـض حتـــذ َـــٔ قذستـــ٘ أٚ متٓعـــ٘ َـــٔ ايكٝـــاّ بايٛظـــا٥  ٚاألدٚاس املثٛقعـــ١ ممـــٔ ٖـــِ يف نُـــشٙ            

  .باطثكالي١ٝ

ِ ر٣ٚ اإلناقـ١      فُٝا ٜثعًل ب ْٛاع اإلناق١ يف زتاٍ ايرتبٝـ١ ارتاؿـ١ ف  ٚ ٝ  اإلناقـ١ ٖٛـ تكظٝـ ثـٓـ

ع           إىل زتُٛناح تثؼاب٘ أٚ ختثً  بٓـا٤   ْٛـ املكـذاسٚ  تظـانذ نًـ٢ حتذٜـذ ايةبٝعـ١ٚ  ١ َعٝٓـ١ٚ  نًـ٢ تاؿٝـ

    ٚ ٝاح ٚفكــا ملعــاٜري راتٝــ١ ٚطبٝــ١  ٝفاح ٚايثظـُـ تشبٜٛــ١ ارتذَــ١ ايــا حتثازٗــا نـٌـ ف٦ــ١، ٚتثعــذد ايثــٓـ

نًـ٢ أطـاغ املعٗـش             ضظـب طبٝعـ١ األطـباةٚ  س يف املشاضٌـ ايعُشٜـ١ املخثًفـ١ٚ  ضظـب ايعٗٛـ ٚازثُان١ٝٚ 

   0(5200 ارتاسزٞ يًطٛاغ )ايضنب٢،

ع١ٝ    -مجع ايعًُا٤ ن٢ً تـٓٝ  اإلناقـ١ نًـ٢ ايٓطٛـ ايثـايٞ: اإلناقـ١ ايعكًٝـ١       أٚقذ   -اإلناقـ١ ايظُـ

 –ايهـــالّ  اكـــةشاباح ايًػـــ١ -ؿـــعٛباح ايـــثعًِ  -(اإلناقـــ١ اذتشنٝـــ١ )ادتظـــذ١ٜ  -اإلناقـــ١ ايبــــش١ٜ 
   ،ٟ ٚبايثــايٞ  ،(1997االكــةشاباح االْفعايٝــ١ )ايثٛضــذ، ايٓؼــاط ايضا٥ــذ املـــاضب بلــع  االْثبــاٙ( )ايعٝظـٛـ

 تـٓ  إىل َا ًٜٞ:

ؼري إىل األدا٤ ايـٛظٝفٞ ايعكًـٞ ايـزٟ ٜـٓخفض نـٔ املثٛطـط مبكـذاس        : تاإلناق١ ايعك١ًٝ -

ايظـًٛى ايهٝفـٞ تعٗـش آخـاسٙ َٓـز ايـٛالد٠ ضثـ٢         يف٘ نسـض  اضتشافٝ  َعٝاسٜ ، ٜٚـاضب

طــٔ ايٓلــش، ٚٚفكــا يثعشٜــ  ادتُعٝــ١ األَشٜهٝــ١ فــإٕ ٖٓــاى زــاْب  ملعشفــ١ َــٔ ٖــٛ           

  (.1200اإلْظإ رٚ اإلناق١ ايعك١ًٝ ُٖٚا َظث٣ٛ ايزنا٤ ٚايظًٛى ايثهٝف٢ )طًُٝإ ، 

َٓٗــا إٔ ايةفــٌ  يكــذ ظٗــشح تعشٜفــاح َثعــذد٠ يإلناقــ١ ايظــُع١ٝ      : اإلناقــ١ ايظــُع١ٝ  -

األؿِ نًًٝا ٖٛ ايزٟ فكذ قذست٘ ايظُع١ٝ يف ايظٓٛاح ايدالر األٚىل َٔ نُـش٠ ْٚثٝسـ١   

يزيو ال ٜظثةٝع انثظاة ايًػ١، أَا ايةفٌ ايزٟ فكذ زض٤ًا َٔ قذست٘ ايظـُع١ٝ ٜظـ٢ُ   

ايةفــٌ األؿــِ زض٥ٝــًا ْٚثٝســ١ يــزيو ٜظــُع نٓــذ دسزــ١ َعٝٓــ١ ٜٚٓةــل ضظــب َظــث٣ٛ    

 (.2007،قث٘ ايظُع١ٝ )ايشٚطإَع  ٜثٓاطب ٚدسز١ إنا
تعــذدح املـــةًطاح ايذاليــ١ نًــ٢ اإلناقــ١ ايبـــش١ٜ َدــٌ )األنُــ٢،   : اإلناقــ١ ايبـــش١ٜ -

ٚترتاٚح اإلناقـ١ ايبــش١ٜ بـ  ايعُـ٢      ايلشٜش، ايهفٝ ، فاقذٟ ايبـش، ٚكعاف ايبـش(

ايهًــ٢ ٚادتض٥ــٞ، ٚنًــ٢ ٖـــزا األطــاغ ٜٛزــذ ْٛنــإ َـــٔ اإلناقــ١ ايبـــش١ٜ األٍٚ ٖٚـــِ         

ٕٛ )ايعُٝإ( ٖٚـؤال٤ تثةًـب ضـايثِٗ ايبــش١ٜ اطـثخذاّ طشٜكـ١ بشاٜـٌ، ٚايدـاْٞ         املهفٛف

 (.carter،1987) ِٖ كعاف ايبـش ِٖٚ ٜظثةٝعٕٛ ايشؤ١ٜ َٔ تالٍ املعٝٓاح ايبـش١ٜ
ٜــش٣ بعـض ايعًُــا٤ أْٗــا ْاجتـ١ نــٔ نٝــٛة بذْٝـ١ أٚ زظــ١ُٝ، ٖــزٙ    : اإلناقـ١ اذتشنٝــ١  -

ٜٚةًـل نًـ٢ ايؼـخف املــاة مبدـٌ ٖـزٙ       ايعٝٛة َثعًك١ بايععاّ ٚاملفاؿـٌ ٚايعلـالح   

ايعٝــٛة َعــام بــذًْٝا أٚ ضشنٝــًا، ٜٚــش٣ فشٜــل آتــش إٔ املعــام ضشنٝــًا ٖــٛ ايؼــخف ايــزٟ  

ــاّ بٛظا٥فــ٘ اذتشنٝــ١، ٚريــو ألطــباة ٚساخٝــ١ أٚ           يذٜــ١ نــا٥ل زظــذٟ ميٓعــ٘ َــٔ ايكٝ

 (.1994َهثظب١ )ايعثّٛ ٚامل٢َٓٛ، 
-  ِ ــثعً ــعٛباح ايـ ــٛناح ا   : ؿـ ــٔ املٛكـ ــثعًِ َـ ــعٛباح ايـ ــذ ؿـ ــ١   تعـ ــبًٝا يف ايرتبٝـ ــ١ ْظـ ذتذٜدـ

ارتاؿــ١، ْعــشًا الٖثُــاّ ايرتبــٜٛ  ٚاآلبــا٤ مبؼــهالح أبٓــا٥ِٗ ايثعًُٝٝــ١ ٚايــا ال ميهــٔ   

تفظــريٖا بٛزــٛد إناقــاح نكًٝــ١ أٚ ضظــ١ٝ أٚ اْفعايٝــ١ أٚ زظــ١ُٝ أٚ ؿــط١ٝ ٚال ٜعــإْٛ 

َــٔ َؼــهالح ْفظــ١ٝ، َٚــع ريــو فٗــِ غــري قــادسٜٔ نًــ٢ تعًــِ املٗــاساح األطاطــ١ٝ َدــٌ         

قــٌ َــٔ  أبــاٙ أٚ اإلدساى أٚ ايثــزنش أٚ ايكــشا٠٤ ٚايهثابــ١، ٜٚهــٕٛ َظــث٣ٛ حتـــًِٝٗ    االْث

 (.2001أقشاِْٗ )طًُٝإ ،
-   ّ تعثــرب ايًػــ١ ٚطــ١ًٝ َُٗــ١ يثطكٝــل االتـــاٍ االزثُــانٞ      : اكــةشاباح ايًػــ١ ٚايهــال

ٚايثعبري نٔ ايـزاح ٚٚطـ١ًٝ َـٔ ٚطـا٥ٌ ايُٓـٛ ايعكًـٞ ٚاالْفعـايٞ ٚاالزثُـانٞ، ٚتثُدـٌ          

يًػ١ يف كع  ايكذس٠ ن٢ً ايثعبري ٖٚزا َا ٜةًل نًٝـ٘ تـ تش منـٛ ايًػـ١، أَـا      اكةشاباح ا

اكــةشاباح ايهـــالّ تعٗـــش يف ؿـــٛس َثعـــذد٠ َدــٌ اإلبـــذاٍ ٚاذتـــزف ٚايثًعـــدِ، نُـــا إٔ   

ــا، أٚ طـــ٤ٛ      ــا أٚ ت تشٖـ اكـــةشاباح ايًػـــ١ تثعًـــل بايًػـــ١ ْفظـــٗا َـــٔ ضٝـــذ ٚقـــج ظٗٛسٖـ

ـــ    ٚ ا أٚ نثابثٗــــا )ارتةٝــــبتشنٝبٗـــا َــــٔ ضٝــــذ َعٓاٖــــا ٚقٛانـــذٖا أٚ ؿــــعٛب١ قشا٤تٗـ

 (.2007ايشٚطإ،); (1998اذتذٜذٟ، 
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ٜعذ َٛكٛع االكةشاباح ايظًٛن١ٝ َٔ املٛكٛناح اذتذٜدـ١  : االكةشاباح ايظًٛن١ٝ -

ــٔ        ــٛع َــ ــزا ايٓــ ــري إىل ٖــ ــةًطاح ايــــا تؼــ ــذدح املـــ ــ١، ٚتعــ ــ١ ارتاؿــ ــاٍ ايرتبٝــ يف زتــ

ــ١ ٚاال    ــ١ االْفعايٝـــ ــ١ ٚاإلناقـــ ــةشاباح االْفعايٝـــ ــا االكـــ ــةشاباح َٓٗـــ ــةشاباح االكـــ كـــ

ايظــًٛن١ٝ، ٚنــٌ ٖــزٙ املظــُٝاح تؼــري إىل أػــهاٍ ايظــًٛى غــري املــ يٛف يــذ٣ األطفــاٍ    

ٚحيثـاص إىل تـذتٌ َـٔ قبــٌ املخثــ  يف زتـاٍ نًـِ ايــٓفع ٚايرتبٝـ١ ارتاؿـ١ ٚايةــب         

، ٚميٌٝ ايباضدٕٛ إىل اطثخذاّ َـةًح "اكةشاباح ايظًٛى" أل١ْ أنِ ٚامشٌ ...ايٓفظٞ

  (.1991نفاف٢، ٚاط ايظًٛى )زابش ٜٚلِ أْٛانًا ندري٠ َٔ أمن
 ص 

 

ٞ  دساطـ١  اطثكــج                          بـ١ ًط احٖـ اجتا يثُٓٝـ١  َكـرتح  تـذسٜو  بشْـاَش  فعايٝـ١ ( 2009) ايهٓـاْ

ٙ  األسدْٝـ١  ادتاَعـاح  يف ايثُـشٜض  ٍ  اساحٗـ َ تُٓٝـ١  نُـ٢  ٚأخـش ٜ  االتــا  نٝٓـ١  تهْٛـج . ِٗيـذ

ٔ  األسدْٝـ١  ادتاَعـاح  يف ايثُشٜض ب١ًط َٔ ٚطايب١ً يبًاطا( 171) َٔ املظط١ٝ ايذساط١  َظـث٣ٛ  َـ

ٛ  احٖـ االجتا َكٝـاغ  طـ١ ساايذ اطـثخذَج . بع١اايش ايظ١ٓ ٔ  املعـاق   ضتـ  صاٚايفـش  ْٞٛسااذتـ  إنـذاد  َـ

ٍ  حٗـاسا َ َٚكٝـاغ ( 1999) ٔ  االتــا  ٚزـٛد  طـ١ ساايذ ْثـا٥ش  أٚكـطج  ٚقـذ . ايباضدـ١  إنـذاد  َـ
ٛ  األسدْٝـ١  اَعـاح ادت يف ايثُـشٜض  بـ١ ًية إبابٝـ١  احٖـ اجتا  ٞ،ًـ ايه اجملُـٛع  يف املعـاق   ضتـ

ّ  طـ١ ذسااي بٝٓـج  نُـا  ٖـ اجت يف إضــا١ٝ٥  داليـ١  راحٚم فـش  ٚزـٛد  نـذ                         ايثُـشٜض  بـ١ ًط احا

 .ايٓٛع ملثػري تعض٣ املعاق  ضتٛ األسد١ْٝ ادتاَعاح يف 

ٍ  طـ١ ساد ذفجٖـ  نُا  زاَعـ١  ٝـاح نُ طـالة  احٖـ اجتا نُـ٢  ايثعـشف  إىل( 2005) ايشضـا
ٝـ  حااملـثػري  بـبعض  اٗـ ٚنالقث املعٛق  ضتٛ ايبعذ ــ  ايٓـٛع ٚ االتثــاق ١: اآلت . بـاملعٛق   ١ًٚاي

ِ  ايرتبٝـ١  ًٝـ١ ن يف بع١شااي ايظ١ٓ ب١ًط َٔ طايبًا( ٢ً54 )ن ايذساط١ ن١ٓٝ جًاػثُ ٚقذ  قظـ
ٟ  ايةب ١ًٝن يف بع١شااي ايظ١ٓ ب١ًط َٔ طايبًا( 60ٚ) ايٓفظٞ اإلسػاد ٔ  بـاً طاي( 90ٚ) ايبؼـش  َـ

ٔ  طـ١ يذساا ْثـا٥ش  أطـفشح  .ايعشبٝـ١  ػـ١ ًاي قظِ آلداةا ١ًٝن يف بع١شااي ايظ١ٓ ب١ًط ّ  نـ  نـذ
ٛ  طـ١ اايذس نٝٓـ١  داأفـش  احٖـ اجتا يف اتـثالف  ٚزـٛد   بـاتثالف  املثعـذد٠  ِٗبف٦ـات  املعـٛق   ضتـ

ٙ  ٜثعُـل  فُٝـا  إال ايةـالة،  اٗـ فٝ ٜـذسغ  ايـا  ًٝـ١ ايه اتثــاق  ٛ  باالجتـا  ٝـاً ًنك املعـٛق   ضتـ
 إباب١ٝ أندش اإلْار احٖاجتا إٔ ط١اسذاي ْثا٥ش أٚكطج نُا .ايرتب١ٝ ١ًٝن ب١ًط يـاحل

ّ  طـ١ اسذاي ْثا٥ش بٝٓج نُا. املعٛق  ضتٛ ايزنٛس احٖاجتا َٔ ٖـ اجت يف فـشٚم  ٚزـٛد  نـذ  احا

 .مبعٛم ١ًؿ ِهل يٝع ممٔ ِٗأقشْ حاٖاٚاجت مبعٛم ١ًؿ ِهل ممٔ ايع١ٓٝ داأفش

ٛ  بـ١ ًاية احٖـ اجتا ٢ًـ ن ٛقـٛف ًٚي                            طـ١ ( دسا2005ٚايبةآٜـ٘ )  حاادتـش  أزـش٣  عـاق  امل ضتـ

ٕ  املعاق ، ضتٛ ايريَٛى زاَع١ ب١ًط احٖاجتا طبٝع١ ٢ًن ايثعشف إىل ذفجٖ            نالقـ١  ٚبٝـا

 َٚهــإ ٚايثخـــف، نُــٞ،اايرت ٚاملعــذٍ طــٞ،ذسااي ٚاملظــث٣ٛ ،ايٓــٛع َــٔ بهــٌ احاٖــاالجت زٖٙــ 

ٛ  بـ١ ًاية احٖـ اجتا يكٝـاغ  أدا٠ اطـثخذَج  ريـو  ٚيثطكٝـل . اإلقاَـ١   اٗـ فٝ تثـٛفش  املعـاق ،  ضتـ
ٔ  ،املٓاطـب١  ٚايدبـاح  ايــذم  ػـشٚط  ِ  َٚـ  ايبـاً ( ط340َهْٛـ٘ َـٔ )   نٝٓـ١  نُـ٢  اٗـ تٛصٜع   خـ
ٔ  ٚطايبـ١   احٖـ اجتا إٔ إىل ايٓثـا٥ش  أػـاسح  .ايبهـايٛسٜٛغ  ملظـث٣ٛ  ايريَـٛى  زاَعـ١  بـ١ ًط َـ

 دالي١ راح فشٚم ٚزٛد إىل أػاسح نُا اب١ٝ،إب ناْج املعاق  ضتٛ ايريَٛى زاَع١ ب١ًط
 ٚايثخــف  اإلْـار،  يــاحل  ايٓـٛع  ملـثػري  تعـض٣  ايريَـٛى  زاَعـ١  ب١ًط احٖاجتا يف إضـا١ٝ٥

 ايظـ١ٓ  بـ١ ًٚط األٚىل ايظ١ٓ ب١ًط ب  ٞساطايذ ٚاملظث٣ٛ األدب١ٝ، ايثخــاح ب١ًط يـاحل
ّ  إىل ايٓثا٥ش أػاسح نُا بع١،اايش ايظ١ٓ ب١ًط ٚيـاحل بع١اايش  داليـ١  راح فـشٚم  ٚزـٛد  نـذ

ٛ  ايريَـٛى  زاَعـ١  بـ١ ًط احٖـ اجتا يف إضــا١ٝ٥  ٍ  التـثالف  تعـض٣  املعـاق   ضتـ  ايةايـب  َعـذ

 .٘طهٓ َٚهإ نُٞاايرت

ٞ  أزـش٣  نُـا   طـالة  احٖـ اجتا ٢ًـ ن ايثعـشف  إىل ذفجٖـ  طـ١ ( دسا1999شاص )ٚفـ  اذتـاسْٚ
ٛ  ادتاَعاح  تبعـاً   ًـ ختث احٖـ االجتا زٖٙـ  ناْـج  إرا نُـا  ايهؼـ   ٚإىل ضشنٝـًا،  املعـاق   ضتـ
 طايبًا ) 382َٔ ) ط١ساايذ ن١ٓٝ تهْٛج ٚقذ. ب١ًةًي ط١ٝذسااي ٚايفشق١ًٝ١ ٚايه ايٓٛع التثالف
ٔ  ٚطايبـ١   أػـاسح  ٚقـذ  االزثُانٝـ١،  ٚارتذَـ١  ايشٜاكـ١ٝ  ٚايرتبٝـ١  ايرتبٝـ١  ٝـاح ًن بـ١ ًط َـ

                   ٚقـاً فش ٓـاى ٖ إٔ نُـا  إبابٝـ١،  ناْـج  املعـاق   ضتٛ ب١ًاية احٖاجتا إٔ إىل ط١اايذس ْثا٥ش

ٛ  احٖـ االجتا يف   ارتذَـ١  ٝـ١ ًن بـ١ ًط يــاحل  ٚريـو  ًٝـ١ ايه التـثالف  تعـض٣  املعـاق   ضتـ
ِ  االزثُانٝـ١                                    تـب   ضٝـذ  ايشٜاكـ١ٝ،  ايرتبٝـ١  ٝـ١ ًن ًاٚأتـري  ايرتبٝـ١،  ٝـ١ ًن بـ١ ًط خـ

ٔ  إبابٝـ١  أندـش  ناْـج  ايرتبٝـ١  ٝـ١ ًٚن االزثُانٝـ١  ارتذَـ١  ٝـ١ ًن ب١ًط احاٖاجت إٔ  َـ
 ١ًٝن ب١ًط احٖاجتا ب  فشٚم تٛزذ   ض  يف ايشٜاك١ٝ، ايرتب١ٝ ١ًٝن ب١ًط احٖاجتا
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 إلضــا١ٝ٥  داليـ١  راح فـشٚم  ٚزـٛد  إىل باإلكاف١ زاٖ ايرتب١ٝ، ١ًٝٚن االزثُان١ٝ ارتذ١َ
ٛ  احٖاالجتا يف  ٚإٔ ايكـذا٢َ،  بـ١ ًاية يــاحل  طـ١ٝ اايذس ايفشقـ١  التـثالف  تعـض٣  املعـاق   ضتـ
 .اإلْار ٚيـاحل ايٓٛع التثالف تعض٣ املعاق  ضتٛ احٖاالجتا يف دالي١ راح فشٚقًا ٓاىٖ

ّ  دساطـ١  ٚيف ٞ  نـٛى  بٗـا  قـا ّ  ٚنـٛى  ٚتاْهشطـً  اجتاٖـاح  قٝـاغ  بٗـذف ( 2000) ٚالْـذسٚ
ٛ  املعًُ  ٕ . ايعادٜـ١  املـذاسغ  يف ارتاؿـ١  اذتازـاح  رٟٚ ايةًبـ١  ضتـ  ايذساطـ١  أفـشاد  نـذد  نـا
ُ ا طبع  ٞ َع َٔ َعً ٔ  ايعـادٜ   ايةًبـ١  ًُـ ٕ  ايـزٜ  أظٗـشح  ٚقـذ  .األطاطـ١ٝ  ايــفٛف  ٜعًُـٛ
ٛ  املعًُـ   اجتاٖـاح  إٔ ايٓثـا٥ش   دسزـ١  ناْـج  إرا ٚتـٛؿ ـا  إبابٝـ١  املعـٛق   ايةًبـ١  ضتـ
٘  ايٓثـا٥ش  أظٗشح ٚنزيو بظٝة١، اإلناق١ ِ  تـرب٠  صادح نًُـا  أْـ  ناْـج  ايثـذسٜع  يف املعًـ

 .إباب١ٝ أندش اجتاٖات٘

 
 

ٞ  املٓٗش اطثخذاّساط١ ايذ طبٝع١ اقثلج ٘  ٜثُثـع  ملـا  ٚريـو  ايٛؿـف ٔ  بـ نًُٝـ١   تةـٛاح  َـ

اجتاٖــاح طًبــ١ ايثــذسٜب املٝــذاْٞ ضتــٛ رٟٚ اإلناقــ١ ٚنالقثٗــا بــبعض      فطــف نًــ٢  تٓةــٟٛ

 املثػرياح.

 ادتاَع١: )األسد١ْٝ، ايبًكا٤ ايثةبٝك١ٝ(. -1

 : )رنش، أْد٢(.ايٓٛع -2

ٚادتاَعـــ١ نُـــثػرياح َظـــثك١ً، يف ضـــ  اطـــثخذَج   ايٓـــٛعٚقـــذ   ايثعاَـــٌ َـــع َـــثػريٟ 

 اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب ضتٛ رٟٚ االناق١ نُثػري تابع.  

ٞ تهـٕٛ زتثُــع ايذساطـ١ َــٔ مجٝـع طًبــ١      املظــسً  نًـ٢ ايفـــٌ ايذساطــٞ   ايثــذسٜب املٝـذاْ

( 240)ا ايبًكا٤ ايثةبٝك١ٝ ٚادتاَع١ األسد١ْٝ ٚنـذدِٖ  يف زاَع 2014/2015ايداْٞ َٔ ايعاّ ادتاَعٞ 

 يف َظث٣ٛ ايبهايٛسٜٛغ ختـف ايرتب١ٝ ارتاؿ١.طايب ا ٚطايب١ 

 

ــا )     ــ٢ نٝٓٗــا قٛاَٗ ــ١  120أزشٜــج ٖــزٙ ايذساطــ١ نً ــا ٚطايب ٞ   ( طايب  ــذاْ ــذسٜب املٝ ــ١ ايث                      َــٔ طًب

ــ١ ٚاألس   ــا٤ ايثةبٝكٝـ ــاَعا ايبًكـ ــ١يف زـ ــ١ ايعؼـــٛا١ٝ٥      دْٝـ ــ١ ايعٝٓـ ــ١ بةشٜكـ ــاس ايعٝٓـ ، ٚقـــذ   اتثٝـ

 ( ٜٛكح تٛصٜع ايع١ٓٝ ضظب َثػرياح ايذساط1.١ٚادتذٍٚ )
 

 ( تٛصٜع ايع١ٓٝ تبع ا ملثػرياح ايذساط1١ادتذٍٚ )

 ايعذد ادتاَعاح املثػرياح

 األسد١ْٝ ادتاَع١

 ايبًكا٤

60 

60 

 رنش ايٓٛع
 أْد٢

50 
70 

 

  

ايذساط١ اطثخذَج أدا٠ االجتاٖاح ضتـٛ املعـاق  ايـا أنـذٖا اذتـاسْٚٞ ٚفـشاص        يثطكٝل ٖذف

بـــٛستٗا  األدا٠ٚقــذ تهْٛــج ( ٚقــذ   تعــذٌٜ بعــض ايفكــشاح مبــا ٜثٓاطــب َٚٛكــٛع ايذساطــ١،  1999)

  بٓــا٤ االطــثبا١ْ يف االجتــاٖ  ايظــًو  نبــاس٠ تكــٝع االجتاٖــاح ضتــٛ املعــاق .   (36َــٔ )ايٓٗا٥ٝــ١ 

ــابٞ،  ــذ،      ٚاالبـ ــذ٠، أٚافـــل، ستاٜـ ــاد )أٚافـــل بؼـ ــا   اطـــثخذاّ َكٝـــاغ يٝهـــشح )اطـــٞ األبعـ نُـ

 َعاسا، َعاسا بؼذ٠(، يثـطٝح ٖزٙ ايفكشاح تبع ا الجتاٖٗا االبابٞ أٚ ايظًو ناألتٞ:

(، ضٝذ َٓطـج ٖـزٙ   32، 30، 28، 26، 24، 24، 22، 20، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 2ايفكشاح االباب١ٝ ٖٚٞ ) -

 ( ن٢ً ايرتتٝب تبع ا ملكٝاغ يٝهشح.1 – 5ترتاٚح َٔ )ايفكشاح دسز١ 

، 35، 34، 33، 31، 29، 27، 25، 23، 19،21، 18، 17، 15، 13، 11، 9، 7،  5، 3، 1ايفكــــشاح ايظــــًب١ٝ ٖٚـــــٞ )   -

 ( ن٢ً ايرتتٝب تبع ا ملكٝاغ يٝهشح. 5 –1(، ضٝذ َٓطج ٖزٙ ايفكشاح دسز١ ترتاٚح َٔ )36



د. ؿٝذا قفةإ ايعذٚإ اإلناق١            ضتٛ تذسٜع رٟٚ اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف بعض ادتاَعاح األسد١ْٝ
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ْــ٢ دسزــ١ حيـــٌ نًٝٗــا املفطــٛق نًــ٢ خــالر اجتاٖــاح  ٚبعــذ تكٝــِٝ ايفــشم بــ  أنًــ٢ ٚأد

تــٞ يف تـــٓٝ  اطــثساباح ايعٝٓــ١ نًــ٢   األ ابــابٞ، َعثــذٍ، طــًو( انثُــذح ايباضدــ١ املعٝــاس  )

 .(5 – 3،67اجتاٙ ابابٞ ) - 3،66 – 2،33اجتاٙ َعثذٍ )  (- 2،32 – 1اجتاٙ طًو ): دا٠األ

ؿذم احملثـ٣ٛ ب طـًٛة ؿـذم احملهُـ      تالٍ: َٔاالطثبٝإ   ايثطكل َٔ ؿذم 

()
ضٝـذ   ،

ضــا٤، ٚنًـِ   ، ٚاإلايرتبٝـ١ ارتاؿـ١   أنلا٤ اهل١٦ٝ ايثذسٜظ١ٝ يف زتأٍَ ( 10)ن٢ً نذد ٘   نشك

. ٚقذ   تعـذٌٜ ايفكـشاح ايـا أمجـع     ٟ ٚاملٓاٖش َٔ زاَع١ ايبًكا٤ ٚادتاَع١ األسد١ْٝايٓفع ايرتبٛ

بٓــا٤  نًــ٢ أسا٥ٗــِ، ٚتثلــُٔ األدا٠   عــذٌٜ ٚاإلكــاف١ ٚاذتــزف ايث ٚ  ،أٚ أندــش( ستهُــ  5نًٝٗــا )

 أمجع احملهُٕٛ نًٝٗا. نباس٠( 36بؼهًٗا ايٓٗا٥ٞ )

 

ٞ   ٌدا٠ ايذساطــــــــ١ َــــــــٔ تــــــــالٍ َعاَــــــــ   أ  ايثطكــــــــل َــــــــٔ خبــــــــاح                                              االتظــــــــام ايــــــــذاتً

ضٝـذ   تةبٝـل االدا٠ نًـ٢ نٝٓـ١ اطـثةالن١ٝ بًـؼ نـذدٖا        ، (Cronbach Alpha( α)نشْٚباخ ايفا )

نهـٌ  ألدا٠ ايذساط١ ٚتب  إٔ َعاٌَ ايدباح ( طايب ا ٚطايب١ َٔ ن١ًٝ األَري٠ سمح١ ادتاَع١ٝ 30)

 .، ٚبزيو فإٕ املكٝاغ ٜثُثع بذسزاح خباح َكبٛي١ ألغشاا ايذساط١(0.76)بًؼ 

، ٚفُٝا ًٜـٞ  SPSSْاح إضـا٥ٝا باطثخذاّ بشْاَش نٛدتج ايبٝايإلزاب١ نٔ أط١ً٦ ايذساط١ 

 نشكا يًٓثا٥ش ايا تٛؿًج إيٝٗا ايذساط١ ٚفل أط٦ًثٗا.

 
طًبـ١  َـا َظـث٣ٛ اجتاٖـاح    "يإلزاب١ نٔ ايظؤاٍ األٍٚ َٔ أط١ً٦ ايذساط١ ٚايزٟ ٜٓف ن٢ً 

خذاّ املثٛطــةاح   اطــث ضتــٛ تــذسٜع رٟٚ اإلناقــ١؟" ايثــذسٜب املٝــذاْٞ يف ادتاَعــاح األسدْٝــ١ 

 ريو: األتٞ تب ( 2) ادتذٍٚ ْٚثا٥شاذتظاب١ٝ ٚاالضتشافاح املعٝاس١ٜ. 
 

املثٛطةاح اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافاح املعٝاس١ٜ الطثساباح أفشاد ن١ٓٝ ايذساط١  (2ادتذٍٚ )

 اإلناق١ضتٛ تذسٜع رٟٚ  األسد١ْٝاجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف ادتاَعاح ن٢ً فكشاح األدا٠ 
 ص

 املثٛطط عباس٠اي يشقِا

 اذتظابٞ

 املعٝاسٟ الضتشافا

1.  
 0.99 4.44 ايٓاغ أَاّتذسٜع املعاق   أضبال 

2.  
 1.22 4.42 بب نضٍ املعاق  نٔ اجملثُع

3.  
 0.88 4.33 فخٛس ٚأْادسغ َعٛم أ

4.  
 0.91 4.31 االػرتاى يف سضالح َع املعاق  أضبال 

5.  
 1.20 4.30 نالقاح ازثُان١ٝ َع املعاق  بإقا١َأسضب 

6.  
 1.22 4.29 َفٝذ٠ أنُاٍٜظثةٝع املعٛم مماسط١ 

7.  
 1.01 4.28 تةري إْظإ ألْ٘بب االبثعاد نٔ املعٛم  

8.  
 1.30 4.26 بًب املعٛم ايثعاط١ ملذسطث٘

9.  
 1.05 4.25 املعٛقٕٛ طٝبٕٛ حيبٕٛ ارتري يًٓاغ

10.  
 1.33 4.23 ٜظعذْٞ َؼاسن١ املعاق  ٖٛاٜاتِٗ

11.  
 0.76 4.20 زتثُعاتِٗ ٢ً نب٤ خكٌٝ ناملعٛق  

 1.10 4.14 ٜهٕٛ املعٛم َٛاطًٓا ْافعًا إٔال ميهٔ   .12
 0.96 4.13 زتثُعاتِٗيثخً   األطباةضذ أاملعٛق    .13
 0.89 4.11 ٜؼعش املعٛم بايٓكف ال إٔبب   .14
 1.17 4.11 نظٍٛ إْظإاملعٛم   .15

                                                 
( .أ ).د/ فؤاد ايعازض، ادتاَع١ اإلطال١َٝ، أ. د. ن٢ً ايعلا١ًٜ، زاَع١ َؤت٘. د. سمٞ اذتظٔ، ادتاَع١ األسد١ْٝ 

     



 2018      يظ١ٓ      (  ايداْٞ)ايعذد     ٚايعؼشٕٚ دأَاجملًذ اي                                          ايرتب١ٝ ـ زاَع١ اإلطهٓذس١ٜ    زت١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 322 

 1.05 4.10 ضذ املعٛق أػعش باالمش٦ضاص نٓذ تذسٜع أ  .16
 1.31 4.08 املعاق  نايعادٜ  متاًَا أتعاٌَ َع  .17
18.  

ختــــــــٝف أَـــــــانٔ يًُعـــــــٛق  يف ٚطـــــــا٥ٌ 

   اآلتشٜٔاملٛاؿالح طًب ذتكٛم 
4.06 1.29 

19.  
تكًٌ َـٔ اضـرتاّ ايٓـاغ     إناق١ ب ٟايفشد  إؿاب١

 ي٘ 
4.02 1.13 

 1.17 4.00 ٜٓسح يف ايٛظا٥  املٓاطب١ نايعادٜ  متاَا  .20
21.  

ـــ  اّ ٜظـــــثةٝع املعـــــٛم حتُـــــٌ املظـــــؤٚي١ٝ ٚايكٝــ

  ب نبا٥ٗا
3.96 1.19 

 1.14 3.92 تذسٜع فشد َعٛم بًب ايظخش١ٜ    .22
 1.17 3.90 ٜـًح املعٛقٕٛ يًُٓاؿب ايكٝاد١ٜ    .23
24.  

أَـش أضـذ أفشادٖـا     األطـش٠ ختفـٞ   إَٔٔ اذته١ُ 

 املعٛم نٔ ايٓاغ 
3.88 0.93 

25.  
تاؿـــ١ بٗـــِ  أْذٜـــ١بـــب نًـــ٢ املعـــاق  استٝـــاد 

 ايعا١َ   األْذ١ٜبعٝذا نٔ 
3.85 1.06 

 0.90 3.84 َظثعذ يثكذِٜ املظانذاح يًُعٛق     .26
 0.76 3.81 تعًِٝ املعاق  َلٝع١ يًٛقج ٚادتٗذ   .27
 0.94 3.75 َع٘  ٚأتعاٌَدسٟ نٝ  ادسغ أال   .28
 1.41 3.68   أطش٠ٜظثطٌٝ ن٢ً املعٛم تهٜٛٔ   .29
 1.01 3.55 أطشتَ٘ٛح املعٛم ٖٛ اذتٌ ملؼهالت٘ َٚؼهالح   .30
 1.37 3.48 نايعادٜ  متاَا يًُعٛق  اٖثُاَاح ٖٚٛاٜاح   .31
 1.41 3.45   يإلضشاصال أقبٌ َـادق١ املعاق  َٓعا   .32
 1.02 3.20 ال متٓع املعٛم َٔ ايثفٛم اإلناق١  .33
 1.08 2.99 ٜثزٚم املعٛم َعاٖش ادتُاٍ َدٌ ايعادٜ    .34
35.  

قــٌ بهــدري َــٔ ايعــادٜ  يف نــٌ   أقــذساح املعــٛم 

 اذتاالح  
2.88 1.16 

 1.33 2.55 غ ألطشِٖاذت ٕٛاملعٛق بًب   .36
 

 1.11 3.91 ايه٢ً
 

َـٔ   نبـاس٠ ْثا٥ش املثٛطةاح اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافاح املعٝاس١ٜ ن٢ً نٌ  (2ٜثب  َٔ ادتذٍٚ )

األدا٠ ٚن٢ً األدا٠ نهٌ، ٜٚثلح َٔ ادتـذٍٚ إٔ املثٛطـط اذتظـابٞ ايهًـٞ الجتاٖـاح طًبـ١        فكشاح

(. ٚبــايٓعش إىل املعــاٜري 1.11شاف َعٝــاسٟ بًــؼ )( ٚبــاضت3.91ايثـذسٜب املٝــذاْٞ ضتــٛ رٟٚ اإلناقــ١ بًــؼ ) 

املثبع١ بايذساط١ اذتاي١ٝ يثـٓٝ  اجتاٖـاح ايةًبـ١ ضتـٛ رٟٚ اإلناقـ١، فـإٕ ايٓثٝسـ١ ايـا ضــًٓا         

 ٛ رٟٚ اإلناق١ ن٢ً أْٗا اباب١ٝنًٝٗا تـٓ  اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ ضت

   ثٛطـةاح اذتظـاب١ٝ ٖـٞ ايعبـاس٠ "    ( إٔ ايعباس٠ ايا ضــًج نًـ٢ أنًـ٢ امل   2ٜثلح َٔ ادتذٍٚ )

( 4.44"، ضٝـــذ ضــــًج نًـــ٢ املشتبـــ١ األٚىل ٚمبثٛطـــط بًـــؼ ) ايٓـــاغ أَـــاّتـــذسٜع املعـــاق   أضـــبال 

ِ  (. بُٝٓــا ضـــًج ايعبــاس٠ " 0.99ٚاضتــشاف َعٝــاسٟ بًــؼ )  " نًــ٢ أدْــ٢  بًــب املعٛقــٕٛ اذتــغ ألطــشٖ

 (.1.33( ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2.55َثٛطط ضظابٞ بًؼ )
 

تٛزــذ فــشٚم راح ٖــٌ "ٚيإلزابــ١ نــٔ ايظــؤاٍ ايدــاْٞ َــٔ أطــ١ً٦ ايذساطــ١ ٚايــزٟ ٜــٓف نًــ٢   

ضتــٛ تــذسٜع رٟٚ طًبــ١ ايثــذسٜب املٝــذاْٞ يف ادتاَعــاح األسدْٝــ١   داليــ١ إضـــا١ٝ٥ يف اجتاٖــاح

"   اطثخذاّ املثٛطةاح اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافاح املعٝاسٜـ١ ٜٚعـشا   ؟ادتاَع١تعض٣ ملثػري  اإلناق١

 ( ْثا٥ش ايثطًٌٝ. 3ادتذٍٚ )

املثٛطةاح اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافاح املعٝاس١ٜ الطثساباح أفشاد ايع١ٓٝ ن٢ً فكشاح أدا٠  (3ادتذٍٚ )

 اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف ادتاَعاح األسد١ْٝ ضتٛ تذسٜع رٟٚ اإلناق١ ضظب َثػري ادتاَع١

َظثٜٛاح  املثػري

 املثػري

املثٛطط  ايعذد

 اذتظابٞ

االضتشاف 

 ملعٝاسٟا

ق١ُٝ 

 )ح ( احملظٛب١

 َظث٣ٛ ايذالي١

 . 143 ادتاَع١ 3.87 60 األسد١ْٝ ادتاَع١

 

88. 

ايبًكا٤ 

 ايثةبٝك١ٝ

60 3.87 41 . 

45. 

143 . 

 

88. 

 



د. ؿٝذا قفةإ ايعذٚإ اإلناق١            ضتٛ تذسٜع رٟٚ اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف بعض ادتاَعاح األسد١ْٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( إىل ٚزــٛد فــشٚم يف املثٛطــةاح اذتظــاب١ٝ يف اجتاٖــاح ايةًبــ١ ضتــٛ    3ٜثلــح َــٔ ادتــذٍٚ ) 

ٔ تالٍ ٖزا ادتذٍٚ نُا إرا ناْـج ٖـزٙ ايفـشٚم    رٟٚ اإلناق١ تعض٣ ملثػري ادتاَع١، نُا اتلح َ

ٝ ا، باطثخذاّ اتثباس )ح( نُا يف ادتذٍٚ ) ٜثلح نـذّ ٚزـٛد فـشٚم     بايشزٛع إيٝ٘ٚ، (3داي١ إضـا٥

راح دالي١ إضـا١ٝ٥ يف اجتاٖـاح طًبـ١ ايثـذسٜب املٝـذاْٞ يف ادتاَعـاح األسدْٝـ١ ضتـٛ تـذسٜع رٟٚ         

     ٝ ( ٖٚـٞ يٝظـج راح داليـ١ نًــ٢    .143ُـ١ )ح( احملظـٛب١ )  اإلناقـ١ تبع ـا ملـثػري ادتاَعـ١، ضٝـذ بًػــج ق

 (.0.05َظث٣ٛ ايذالي١ اإلضـا١ٝ٥ أقٌ َٔ )

تٛزذ فـشٚم راح داليـ١   ٌٖ يإلزاب١ نٔ ايظؤاٍ ايدايذ َٔ أط١ً٦ ايذساط١ ٚايزٟ ٜٓف ن٢ً "

 اإلناقــ١ضتــٛ تــذسٜع رٟٚ  طًبــ١ ايثــذسٜب املٝــذاْٞ يف ادتاَعــاح األسدْٝــ١    إضـــا١ٝ٥ يف اجتاٖــاح 

( 4؟"   اطثخذاّ املثٛطةاح اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافـاح املعٝاسٜـ١ ٜٚعـشا ادتـذٍٚ )    ايٓٛعتعض٣ ملثػري 

 ْثا٥ش ايثطًٌٝ.

املثٛطةاح اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافاح املعٝاس١ٜ الطثساباح أفشاد ايع١ٓٝ ن٢ً فكشاح أدا٠ ( 4ادتذٍٚ )

 تذسٜع رٟٚ اإلناق١ ضظب َثػري ايٓٛع اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف ادتاَعاح األسد١ْٝ ضتٛ

املثٛطط  ايعذد َظثٜٛاح املثػري املثػري

 اذتظابٞ

االضتشاف 

 املعٝاسٟ

ق١ُٝ )ح ( 

 احملظٛب١

 َظث٣ٛ ايذالي١

 .40 3.77 50 رنش ايٓٛع
 

06 .2 04. 

 .04 2. 06 .44 3.98 70 أْد٢

 

جتاٖــاح ايةًبــ١ ضتــٛ  ( إىل ٚزــٛد فــشٚم يف املثٛطــةاح اذتظــاب١ٝ يف ا  4ٜثلــح َــٔ ادتــذٍٚ ) 

، نُــا اتلــح َــٔ ٖــزا ادتــذٍٚ نُــا إرا ناْــج ٖــزٙ ايفــشٚم دايــ١    ايٓــٛعرٟٚ اإلناقــ١ تعــض٣ ملــثػري 

ٝ ا، باطثخذاّ اتثباس )ح(. ٚبايشزٛع إىل زذٍٚ ) ٜثلـح ٚزـٛد فـشٚم راح داليـ١ إضــا١ٝ٥       (4إضـا٥

إلناقــ١ تبع ــا ملــثػري يف اجتاٖــاح طًبــ١ ايثــذسٜب املٝــذاْٞ يف ادتاَعــاح األسدْٝــ١ ضتــٛ تــذسٜع رٟٚ ا  

( ٖٚـٞ راح داليـ١ نًـ٢ َظـث٣ٛ ايذاليـ١      2.06يــاحل اإلْـار، ضٝـذ بًػـج قُٝـ١ )ح( احملظـٛب١ )       ايٓٛع

 (.0.05اإلضـا١ٝ٥ أقٌ َٔ )

 

 

ٜٚثلــح َــٔ ايٓثٝســ١ املثعًكــ١ بايظــؤاٍ األٍٚ إٔ املثٛطــط اذتظــابٞ ايهًــٞ الجتاٖــاح طًبــ١      

 (.1.11( ٚباضتشاف َعٝاسٟ بًؼ )3.91ايثذسٜب املٝذاْٞ ضتٛ رٟٚ اإلناق١ بًؼ )

 

ذسٜب املٝــذاْٞ ٚبــايٓعش إىل املعــاٜري املثبعــ١ بايذساطــ١ اذتايٝــ١ يثـــٓٝ  اجتاٖــاح طًبــ١ ايثــ      

يًساَعــاح األسدْٝــ١ ضتــٛ رٟٚ اإلناقــ١، فــإٕ ايٓثٝســ١ ايــا ضـــًٓا نًٝٗــا تـــٓ  اجتاٖــاح طًبــ١      

ايثذسٜب املٝذاْٞ ضتٛ رٟٚ اإلناق١ ن٢ً أْٗـا ابابٝـ١. ٚميهـٔ تفظـري ٖـزٙ ايٓثٝسـ١ بذسزـ١ ايـٛنٞ         

    ٍ اضثهـاى طًبـ١    ايا ٜهثظبٗا طًب١ ادتاَعاح األسد١ْٝ فُٝا ٜثعًل بزٟٚ اإلناقـ١، ٚريـو َـٔ تـال

ادتاَع١ َع ف١٦ رٟٚ اإلناق١ ٜٚكِٝٓٗ إٔ ٖزٙ ايف١٦ قادس٠ ن٢ً ايٓساح ٚأخبثج نفا٤تٗـا ٚقـذستٗا   

ٜٚعهــع ريــو دسزــ١ ايــٛنٞ ايعــايٞ يةًبــ١ ايثــذسٜب   نًــ٢ َٛانبــ١ أقــشاِْٗ َــٔ ايةًبــ١ ايعــادٜ .   

عــام ٖــٛ ػــخف ٕ امل املٝــذاْٞ يف ادتاَعــاح األسدْٝــ١ ضتــٛ تــذسٜع رٟٚ اإلناقــ١ ٚإميــاِْٗ ايهــبري بــ 

 ؿاحل ْٚازح ٚفانٌ يف زتثُع٘.

 

يثُٓٝــ١  َكــرتح تــذسٜو بشْــاَش ( فعايٝــ2009١ايهٓــاْٞ ) ٚتثفــل ٖــزٙ ايذساطــ١ َــع ْثٝســ١ دساطــ١ 

ٙ  األسدْٝـ١  ادتاَعـاح  يف ايثُـشٜض  طًبـ١  اجتاٖـاح  ٍ  َٗـاساح  تُٓٝـ١  نُـ٢  ٚأخـش يـذِٜٗ   االتــا

 ضتٛ األسد١ْٝ ادتاَعاح يف شٜضيةًب١ ايثُ إباب١ٝ اجتاٖاح ْثا٥سٗا نٔ ٚزٛد أٚكطج ٚايا
( 2005ٚايبةآٜـ٘ )  حاادتـش دساطـ١ أزشاٖـا   نُـا تثفـل ايذساطـ١ اذتايٝـ١ َـع       ايهًـٞ.  اجملُـٛع  يف املعـاق  

ٛ  ايريَـٛى  زاَعـ١  بـ١ ًط احٖـ اجتا طبٝعـ١  ٢ًـ ن ايثعـشف  إىل ذفجٖ ٕ  املعـاق ،  ضتـ  نالقـ١  ٚبٝـا
ٖـ االجت زٖٙـ  ٌ  احا ٔ  بهـ ٍ  طـٞ، ذسااي ٚاملظـث٣ٛ  ،ايٓـٛع  َـ ٕ  ٚايثخــف،  نُـٞ، ارتاي ٚاملعـذ  َٚهـا

 .إباب١ٝ ناْج املعاق  ضتٛ ايريَٛى زاَع١ ب١ًط احٖاجتا إٔ إىل ايٓثا٥ش أػاسح. اإلقا١َ
 

 طـالة  احٖـ اجتا ٢ًن ايثعشف إىل ذفجٖ ط١( دسا1999شاص )ٚف اذتاسْٚٞ ٚتثفل أٜل ا َع
ٛ  ادتاَعـاح  ٛ  بـ١ ًاية احٖـ اجتا إٔ إىل طـ١ اايذس ْثـا٥ش  أػـاسح  ٚقـذ  ضشنٝـاً  املعـاق   ضتـ  ضتـ

ّ  دساطـ١ . ٚتثفل أٜل ا َـع  إباب١ٝ ناْج املعاق  ٞ  نـٛى  بٗـا  قـا ّ  ٚنـٛى  ٚتاْهشطـً  ٚالْـذسٚ



 2018      يظ١ٓ      (  ايداْٞ)ايعذد     ٚايعؼشٕٚ دأَاجملًذ اي                                          ايرتب١ٝ ـ زاَع١ اإلطهٓذس١ٜ    زت١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 322 

ٛ  املعًُـ   اجتاٖاح قٝاغ بٗذف( 2000)  ايعادٜـ١  املـذاسغ  يف ارتاؿـ١  اذتازـاح  رٟٚ ايةًبـ١  ضتـ

٘  ايٓثـا٥ش  أظٗـشح ضٝـذ   ِ  تـرب٠  صادح نًُـا  أْـ ٘  ناْـج  ايثـذسٜع  يف املعًـ  أندـش  اجتاٖاتـ
 .إباب١ٝ

 

ــا١ٝ٥          ــ١ إضــ ــشم را داليـ ــٛد فـ ــذّ ٚزـ ــاْٞ نـ ــؤاٍ ايدـ ــ١ بايظـ ــ١ املثعًكـ ــٔ ايٓثٝسـ ــح َـ                        ٜثلـ

يف اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝـذاْٞ يف ادتاَعـاح األسدْٝـ١ ضتـٛ تـذسٜع رٟٚ اإلناقـ١ تعـض٣ ملـثػري         

ادتاَعــ١، ٚقــذ ٜعــٛد ايظــبب يف ٖــزٙ ايٓثٝســ١ إىل إٔ طًبــ١ ايرتبٝــ١ ارتاؿــ١ يف مجٝــع ادتاَعــاح       

بــ١ األسدْٝـ١ ٜذسطــٕٛ َظــاقاح يف ايرتبٝــ١ ارتاؿـ١ تؤًٖــِٗ يًثعاَــٌ َــع ايف٦ـاح ارتاؿــ١ َــٔ ايةً   

 َدٌ رٟٚ اإلناق١، ٜٚذٍ ن٢ً ايٛنٞ ايعايٞ يةًب١ ادتاَعاح األسد١ْٝ يف ايثعاٌَ َع رٟٚ اإلناق١.

 

 

يف اجتاٖاح  إضـا١ٝ٥ٚزٛد فشم را دالي١  ايدايذٜثلح َٔ ايٓثٝس١ املثعًك١ بايظؤاٍ 

ايٓٛع، ٚقذ ملثػري  تبع ا اإلناق١ضتٛ تذسٜع رٟٚ  األسد١ْٝطًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف ادتاَعاح 

زا٤ح ايٓثا٥ش يـاحل اجتاٖاح اإلْار ٚقذ ٜعض٣ ريو إىل إٕ اإلْار بةبٝع١ تهِٜٛٓٗ ادتظُٞ 

ٚايٓفظٞ ٚقذستٗٔ ن٢ً حتٌُ ايـعاة ٚايثهٝ  َع ايعٌُ يف ١َٓٗ ايثذسٜع أندش قذس٠ َٔ 

 ايزنٛس.

 

 احٖاجتا ٢ًن ايثعشف إىل( 2005) ايشضاٍأزشاٖا  ط١سادٚتثفل ْثٝس١ ٖزٙ ايذساط١ َع 
ٛ  ايبعـذ  زاَعـ١  نُٝـاح  طـالة  ٝـ  حااملـثػري  بـبعض  اٗـ ٚنالقث املعـٛق   ضتـ  االتثــاق ١: اآلت

ٔ  إبابٝـ١  أندـش  اإلْـار  احٖـ اجتا إٔ ط١اسذاي ْثا٥ش أٚكطج. ضٝذ املعٛق ب ١ًٚايـ ايٓٛعٚ  َـ

نُا تثفل ٖـزٙ ايٓثٝسـ١ يف ايذساطـ١ اذتايٝـ١ َـع دساطـ١ أزشاٖـا         .املعٛق  ضتٛ ايزنٛس اجتاٖاح

 ايريَٛى زاَع١ ب١ًط احٖاجتا طبٝع١ ٢ًن ايثعشف إىل ذفجٖ ط١( دسا2005ٚايبةآٜ٘ ) حاادتش
                            طــٞ،ذسااي ٚاملظــث٣ٛ ،ايٓــٛع َــٔ بهــٌ احاٖــاالجت زٖٙــ نالقــ١ ٚبٝــإ املعــاق ، ضتــٛ

 راح        فـشٚم  ٚزـٛد  إىل ايٓثـا٥ش  أػاسح. ضٝذ اإلقا١َ َٚهإ ٚايثخـف، نُٞ،اايرت ٚاملعذٍ
                    اإلْـار،  يــاحل  ايٓـٛع  ملـثػري  تعـض٣  ايريَـٛى  زاَعـ١  بـ١ ًط احٖـ اجتا يف إضــا١ٝ٥  داليـ١ 

                    األٚىل ايظـ١ٓ  بـ١ ًط بـ   ٞساطـ ايذ ٚاملظـث٣ٛ  األدبٝـ١،  ايثخـــاح  بـ١ ًط يــاحل  ٚايثخــف  

ّ  إىل ايٓثـا٥ش  أػـاسح  نُـا  بعـ١، اايش ايظـ١ٓ  بـ١ ًط ٚيــاحل  بعـ١ اايش ايظـ١ٓ  بـ١ ًٚط   ٚزـٛد  نـذ

ٛ  ايريَـٛى  زاَعـ١  بـ١ ًط احٖـ اجتا يف إضــا١ٝ٥  داليـ١  راح فشٚم                    التـثالف  تعـض٣  املعـاق   ضتـ

 .٘طهٓ َٚهإ نُٞاايرت ايةايب َعذٍ 

 

 َكـرتح  تذسٜو بشْاَش فعاي١ٝ( 2009) ايهٓاْٞأزشاٖا  ٚختثً  ٖزٙ ايٓثٝس١ َع دساط١
ٙ  األسدْٝـ١  ادتاَعـاح  يف ايثُشٜض ب١ًط احٖاجتا يث١ُٝٓ ٍ  ٗـاساح َ تُٓٝـ١  نُـ٢  ٚأخـش  االتــا

 ٜ ّ  طـ١ ذسااي بٝٓـج  . ضٝـذ ِٗيـذ ٖـ اجت يف إضــا١ٝ٥  يـ١ دال راحٚم فـش  ٚزـٛد  نـذ  بـ١ ًط احا
  ايٓٛع.ملثػري تعض٣ املعاق  ضتٛ األسد١ْٝ ادتاَعاح يف ايثُشٜض

 

 

 يف ك٤ٛ َا تٛؿًج إيٝ٘ ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ ْثا٥ش ميهٔ تكذِٜ ايثٛؿٝاح ايثاي١ٝ:

إزشا٤ املضٜذ َٔ ايذساطاح ٚايبطٛر ضٍٛ اجتاٖاح ايةًب١ ادتاَعٝ  ٚػشا٥ح أتش٣ َـٔ   -1

 ثُع يثٛكٝح ايفشٚم ب  االجتاٖاح.اجمل
ختـــٝف َظــاض١ َــٔ ٚطــا٥ٌ اإلنــالّ يثعــذٌٜ بعــض االجتاٖــاح ارتاط٦ــ١ نــٔ رٟٚ           -2

 اإلناق١.
 إدتاٍ بعض املكشساح ايا تع٢ٓ بف١٦ رٟٚ اإلناق١.  -3
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 2018      يظ١ٓ      (  ايداْٞ)ايعذد     ٚايعؼشٕٚ دأَاجملًذ اي                                          ايرتب١ٝ ـ زاَع١ اإلطهٓذس١ٜ    زت١ً ن١ًٝ 
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، ١ٝــ١ ٚارتــذَاح االزثُانٝــثُانقــاَٛغ ارتذَــ١ االز  ،(2000) ،ايظــهشٟ أمحــذ ػــفٝل  -1

 .١ٝداس املعشف١ ادتاَع ١،ٜاإلطهٓذس
ايعالق١ ب  االنث٦اة ٚتكذٜش ايزاح يـذ٣ طًبـ١ املشضًـ١     ،(2005) ،أمحذ ستُذ ايـضنو  -2

 .8ايذٚض١، ايعذد  ،زاَع١ قةش ،زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ،ايٓٛن ايدا١ْٜٛ َٔ 
ٌ   ًفان ،(2000) خبؽ، أَريٙ -3 ايعـادٜ  ضتـٛ    اجتاٖـاح ايثالَٝـز   ١ٝ بشْـاَش إسػـادٟ يثعـذٜ

املـثخًف   يًثالَٝز ايثهٝفٞ  ايظًٛى ن٢ًباملذسط١ ٚأخشٙ  َعِٗ املثخًف  نكًًٝادَش 

 زاَع١ ايهٜٛج، ايهٜٛج.   ايرتب١ٜٛ،اجمل١ً . نكًًٝا
ٞ  ٚايةـب  ايـٓفع  نًِ َعسِ ،(1995) ايذٜٔ نفـايف،  نال٤ اذتُٝذ، زابش نبذ -4  ،ايٓفظـ

 .ايعشب١ٝ ل١ٗايٓ سدا، ش٠ٖايكا، ايظابع ادتض٤
ــ١  أ ،، ايشٜــاااألطفــاٍ املعــٛق   أٚيٝــا٤ أَــٛس (:  2001) ،مجــاٍ ارتةٝــب  -5 ــ١ ايرتبٝ نادميٝ

 .ارتاؿ١
ٟ  ،مجــاٍ ارتةٝــب -6        َكذَــ١ يف ايرتبٝــ١ ارتاؿــ١ : ايثــذتٌ املبهــش  ،(1998) ،َٓــ٢ اذتذٜــذ

 .داس ايفهش، األسدٕ ،نُإ ،يف ايةفٛي١ املبهش٠
ايشٜـاا،   ،١ يف تذ١َ ايفـشد َٝٗاساح املُاسط١ املٗٓ ،(2007) ،مجاٍ ػهشٟ ستُذ ندُإ -7

 .داس املٗٓذغ
 نا  ايهثب. ،ايكاٖش٠ ،نًِ ايٓفع االزثُانٞ ،(2000) ،ضاَذ صٖشإ -8
ارتــذَاح ٚاالضثٝازــاح ايـــط١ٝ يألفــشاد املعــاق  رٖٓٝــًا  ،(2004) ،ضظــٔ ناَــٌ ػــشٜ  -9

 َـش. ،زاَع١ ضًٛإ ،٠مبذاسغ ستافعث٢ ايكاٖش٠ ٚادتٝض
ٛ    ،(2008) ،ذ٢ٝ طعٝحيايشمحٔ ضٓإ نبذ  -10 ذاْٞ يةـالة  ٝـ ب املٜش ايثـذس ٜضتـٛ منـٛرص يثةـ

، ايكـاٖش٠، زتًـ١    ادتـٛد٠ ايؼـا١ًَ  ٜريا بكظِ تذ١َ ايفشد يف كـ٤ٛ َعـا  ٝايذساطاح ايعً

١، ٝــ١ ارتذَــ١ االزثُانٝــ، ن3ًص ، أنثــٛبش،١24، ايعــذدٝــدساطــاح يف ارتذَــ١ االزثُان

 .زاَع١ ضًٛإ
11-   ٍ ٛ  ايبعـذ  زاَعـ١  ٝـاح ًن بعـض  بـ١ ًط احٖـ اجتا طـ١ دسا ،(2005) ،دسغـاّ ايشضـا  ضتـ

 زت١ً زاَع١ ايبعذ، ايعذد األٍٚ، ادتض٤ األٍٚ. ،ٗا ببعض املثػرياحٚنالقث املعٛق 
ــةٛؾ  -12 ــٞ طؼـ ٘  ،ساَـ ــ ــذ ارتضانًـ اجتاٖـــاح طـــالة نًٝـــ١ ايًػـــ١ ايعشبٝـــ١      ،(2009) ،أمحـ

١ ايعشب١ٝ املًُه ،زاَع١ ايكظِٝ ،ٚايذساطاح االزثُان١ٝ يف زاَع١ ايكظِٝ ضتٛ املعاق 

 ايظعٛد١ٜ.
ً  حيــ َذ، ـض َٛطـــ٢ ٜــ سػـــاد نًـــٞ نبـــذ ايعض    -13 ٞ ٝ٘ َٓــــٛس طـــ املؼــــهالح  ،(2000)، ِ ايذطـــٛق

 .د١َٜهثبـ١ ايفاسٚم اذتذ، ايكـاٖش٠ ،١ٝٚايــط١ ايٓفظـ
 ايثُشٜض طًب١ اجتاٖاح يث١ُٝٓ َكرتح تذسٜو بشْاَش فعاي١ٝ ،(2009سِٜ ايهٓاْٞ، ) -14

 َازظثري سطاي١ ،يذِٜٗ االتـاٍ َٗاساح ت١ُٝٓ ٢ًن ٚأخشٙ ادتاَعاح األسد١ْٝ يف
 .ايعًٝا يًذساطاح نُإ ايعشب١ٝ زاَع١ َٓؼٛس٠، غري

ــبٝة١  -15 ــٔ ػـ ــذس  ،(2011) ،صسد٠ ضظـ ــاح ايثـ ــب املَٜعٛقـ ــ١   ٝـ ــ١ ايعاَـ ــاالح املُاسطـ             ذاْٞ مبسـ

١ ٝــًَٝٓةكــ١ قًك -زاَعــ١ ايكــذغ املفثٛضــ١ ،دساطــ١ َٓؼــٛس٠ ،١ٝــيف ارتذَــ١ االزثُان

 .١ُٝٝايثعً
ٞ  ،(1991) ،نبــذ اذتُٝــذ زــابش، نــال٤ ايــذٜٔ نفــاف٢  -16  ،َعســِ نًــِ ايــٓفع ٚايةــب ايٓفظــ

 ايكاٖش٠، داس ايٓٗل١ ايعشب١ٝ.



د. ؿٝذا قفةإ ايعذٚإ اإلناق١            ضتٛ تذسٜع رٟٚ اجتاٖاح طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف بعض ادتاَعاح األسد١ْٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 322 

 

 

َــع طــبٌ  ،ادتظــ١ُٝ ٚايعكًٝــ١ اإلناقــ١ طــٝهٛيٛز١ٝ ،(1997) ،نبــذ ايــشمحٔ ايعٝظــٟٛ -17

 .يبٓإ ،بريٚح ،داس ايشاتب ،ذطًظ١ً َٛطٛن١ نثب نًِ ايٓفع اذتذٜ ،ايعالص ٚايث ٌٖٝ
 .َهثب١ صٖشا٤ ايؼشم، ، ايكاٖش٠َعسِ ايثخً  ايعكًٞ ،(2001) ،ايشمحٔ طًُٝإنبذ  -18
١ يألتــا٥ٞ  ٝـ ب املٜٗٓب ايثـذس ٝ اطـثخذاّ أطـاي   ايعالق١ بـ  ،(1999) ،نهاػ١ نبذ املٓعِ -19

، سطـــاي١ َٗـــاساح ايعُـــٌ َـــع ادتُانـــاح يف َشانـــض ايؼـــباة  ٚإنظـــابِٗاالزثُـــانٞ 

 . ١ زاَع١ ضًٛا١ٕٝ ارتذ١َ االزثُانٝ َٓؼٛس٠، نًري غريَازظث
ــذ ايٓاؿــش ادتــشاح   -20 ٘  ،نب ــ ــ١ زاَعــ١ ايريَــٛى ضتــٛ     ،(2005) ،أطــاَ٘ ايبةآٜ اجتاٖــاح طًب

طًظــــ١ً ايعًــــّٛ اإلْظــــا١ْٝ  ،أمــــار ايريَــــٛى ،املعــــاق  ٚنالقثٗــــا بــــبعض املــــثػرياح

 أ(. األسدٕ.3) 21،ٚاالزثُان١ٝ
ـع االزثُانٞ َٚهإ تـ خري أطـباة اإلناقـ١ ٚايٛك ،(1994نذْإ ايعثّٛ، ستُذ املَٛين، ) -21

 ٕ ، زتًــ١ َشنـض ايبطـٛر، ايظـ١ٓ     ايظهٔ يف َفّٗٛ ايزاح يًُعٛق  ضشنًٝا فــٞ األسد

 ، ايعذد ايدايذ، ادتض٤ ايداْٞ، األسدٕ.(، قةش6ايدايد١، ايعذد)
22-  ٕ ــا ــاسٚم ايشٚطـ َكذَـــ٘ يف ايرتبٝـــ١   -طـــٝهٛيٛز١ٝ األطفـــاٍ غـــري ايعـــادٜ     ،(2007) ،فـ

 .داس ايفهش، ، نُإارتاؿ١
ايــٓفع  نًــِ َٛطــٛن١ ،(1993) ،ايفثــاح َـــةف٢ نبــذ ػــانش قٓــذٌٜ، ٘فــشص طــ -23

 .ايـباح طعاد داس، ايهٜٛج ،ايٓفظٞ ٚايثطٌُٝ
24-  ٞ إلناقـ١ ٚاملعـاق : ايعٓاٜـ١ بـزٟٚ االضثٝازـاح ارتاؿـ١ ٚحتٜٛـٌ        ا ،(2002) ،فٗذ املظـبط

 ايشٜاا. ،2ط ،طاقاتِٗ املعة١ً إىل ق٠ٛ َٓثس١
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 املالضل

 

 ألسد١ْٝ ضتٛ تذسٜع رٟٚ اإلناق١َكٝاغ اجتاٙ طًب١ ايثذسٜب املٝذاْٞ يف ادتاَعاح ا

 بٝاْاح نا١َ
 )  ( أْد٢                           ) ( رنش                   ايٓٛع :          

 )   (  األسد١ْٝ                ادتاَع١ :         )  ( ايبًكا٤ ايثةبٝك١ٝ       

 

 

ال  أٚافل 

 بؼذ٠

 

ال 

 أٚافل

 

 ستاٜذ

 

 أٚافل

 

أٚافل 

 بؼذ٠

 

 يعباس٠ا
 ايشقِ

 1 ايٓاغ أَاّتذسٜع املعاق   أضبال      
 2 بب نضٍ املعاق  نٔ اجملثُع       
 3 فخٛس  ٚأْادسغ َعٛم أ     
االػـــرتاى يف سضـــالح َـــع     أضـــبال      

 املعاق   
4 

ــب       ــ١أسضـ ــ١   بإقاَـ ــاح ازثُانٝـ نالقـ

 َع املعاق  
5 

 أنُــــاٍٜظــــثةٝع املعــــٛم مماسطــــ١      

 َفٝذ٠ 
6 

 إْظإ ألْ٘بب االبثعاد نٔ املعٛم       

 تةري 
7 

 8 بًب املعٛم ايثعاط١ ملذسطث٘      
املعٛقـــــٕٛ طٝبـــــٕٛ حيبـــــٕٛ ارتـــــري       

 يًٓاغ 
9 

ٜظـــــــــعذْٞ َؼـــــــــاسن١ املعـــــــــاق        

 ٖٛاٜاتِٗ  
10 

املعٛقـــــــــٕٛ نـــــــــب٤ خكٝـــــــــٌ نًـــــــــ٢      

 زتثُعاتِٗ  
11 

ــٔ       ــًا   إٔال ميهــ ــٕٛ املعــــٛم َٛاطٓــ ٜهــ

   ْافعًا
12 

ــٛق        ــذ أاملعـــ ــباةضـــ ــ   األطـــ يثخًـــ

   زتثُعاتِٗ
13 

 14 ٜؼعش املعٛم بايٓكف   ال إٔبب      
 15 نظٍٛ  إْظإاملعٛم      
ضـذ  أػعش باالمش٦ضاص نٓـذ تـذسٜع   أ     

 املعٛق  
16 

أتعاَــــٌ َــــع املعــــاق  نايعــــادٜ          

 متاَا  
17 

ختـــــٝف أَـــــانٔ يًُعـــــٛق  يف       

ــال  ــا٥ٌ املٛاؿــ ــٛم  ٚطــ ــًب ذتكــ ح طــ

  اآلتشٜٔ

18 

تكًــٌ َــٔ  إناقــ١ بــ ٟايفــشد  إؿــاب١     

 اضرتاّ ايٓاغ ي٘ 
19 

ــب١         ــا٥  املٓاطـــــــ ــٓسح يف ايٛظـــــــ ٜـــــــ

 نايعادٜ  متاَا  
 

20 

ــؤٚي١ٝ        ٜظـــثةٝع املعـــٛم حتُـــٌ املظـ

   ب نبا٥ٗاٚايكٝاّ 
21 

 22 تذسٜع فشد َعٛم بًب ايظخش١ٜ       
 23 يكٝاد١ٜ  ٜـًح املعٛقٕٛ يًُٓاؿب ا     
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أَــش  األطــش٠ختفــٞ  إَٔــٔ اذتهُــ١      

 أضذ أفشادٖا املعٛم نٔ ايٓاغ  
24 

 أْذٜـــ١ بـــب نًـــ٢ املعـــاق  استٝـــاد         

ــٔ     ــذا نــ ــِ بعٝــ ــ١ بٗــ ــ١تاؿــ  األْذٜــ

 ايعا١َ  

25 

ــانذاح         ــذِٜ املظــــــــ ــثعذ يثكــــــــ َظــــــــ

 يًُعٛق  
26 

ــج         ــٝع١ يًٛقـــ ــاق  َلـــ ــِٝ املعـــ تعًـــ

 ٚادتٗذ 
27 

 28 َع٘  ٚأتعاٌَدسغ أدسٟ نٝ  أال      
 29  أطش٠ٜظثطٌٝ ن٢ً املعٛم تهٜٛٔ      
ــهالت٘          ــٌ ملؼــ ــٛ اذتــ ــٛم ٖــ ــٛح املعــ َــ

 أطشتَ٘ٚؼهالح 
30 

ــاح         ــاح ٖٚٛاٜـــــ ــٛق  اٖثُاَـــــ يًُعـــــ

 نايعادٜ  متاَا  
31 

ــا         ــاق  َٓعـــ ــادق١ املعـــ ــٌ َــــ ال أقبـــ

  يإلضشاص
32 

   33 ال متٓع املعٛم َٔ ايثفٛم اإلناق١     
ٜثـزٚم املعـٛم َعـاٖش ادتُـاٍ َدـٌ           

 ايعادٜ   
34 

ــذساح املعـــــٛم        قـــــٌ بهـــــدري َـــــٔ   أقـــ

 ايعادٜ  يف نٌ اذتاالح  
35 

 36 بًب املعٛقٕٛ اذتغ ألطشِٖ       
 

 


