ايعطب ٠ٞايػعٛز١ٜ
ـ
املًُه١
ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٞ
داَع ١أّ ايكط٣
نً ١ٝايذلب ١ٝمبه ١املهطَ١
قؼّ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ

َعٛقات زَر تالَٝص ش ٟٚاضططاب ايتٛسس
يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ
إعساز ايطايب :
ذلُس بٕ غعٝس بٔ ذلُس احلعْٟٛ
ايطقِ اؾاَع42788001 : ٞ

إؾطاف األغتاش ايسنتٛض :

ضٝـ اهلل بٔ عٛاض ايجبٝيت
أغتاش بكػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ – نً ١ٝايذلب١ٝ

حبح َهٌُ يٓ ٌٝزضد ١املادػتري يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ
اٍؾكٌ ايسضاغ ٞا٭ٍٚ
 :18قؿط ٖ1431ـ –  :2ؾدلاٜط ّ 2010
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ًَدص ايسضاغ١
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ؼسٜس َعٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتع ـيِٝ
ايعاّ,املطتبط ١بأبعاز ٙا ايج٬ث :ٖٞٚ ١املعٛقات ايتعًٚ,١ُٝٝاملعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ١ٝ
ٚ,املعٛقات ا٫دتُاعٚ .١ٝقس غعت ايسضاغ ١يٲداب ١عً ٢ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ايتاي: ٞ
َا َعٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني
ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

؟ ٜٚتؿطع عٔ

ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ا٭غ ١ً٦ايؿطع ١ٝايتاي: ١ٝ
َ . 1ا املعٛقات ايتعً ١ُٝٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ َٔ ٚدْٗ ١عط
املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜ؟
َ . 2ا املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف ّ زاضؽ ايتعًِٝ
ايعاّ َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜط ٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜ؟
َ . 3ا املعٛقات ا٫دتُاع ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ َٔ ٚدٗ١
ْعط املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املْاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜ؟
 ٌٖ . 4تٛدٛز ؾطٚم زاي ١إسكا ١ٝ٥بني املتٛغطات اؿػاب ١ٝيٛدٗات ْعط أؾطاز ايسضاغ ١مٛ
َعٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ تعع ٟتبعاً إىل املتػرلات
ايتايْٛ( :١ٝع ايعٌُْٛٚ,ع ايتدكلٚ,غٓٛات اـدلْٛٚ, ٠ع بطْاَر ايسَر  ٚ,عسز ايتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس يف بطْاَر ايسَرٚ ٚ ,دٛز سا٫ت تطب ١ٝخاق ١أخط )٣؟
ٚيتشكٝل شيو قاّ ايباسح بإعساز اٱطاض ايٓعطٚ ٟؼسٜس فتُع ايسضاغ َٔ ١املعًُني ايبايؼ
عسزِٖ (ٚ )23املسٜط ٜٔايبايؼ عسزِٖ ( ٚ )23املؿطؾني ايذلبٜٛني ايبايؼ عسزِٖ ( )22بدلاَر
ايسَر يتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

.

ٚاغتدسّ يف ٖص ٙايساضغ ١املٓٗر ايٛقؿ( ٞاملػش ٚ )ٞاٱغتباْ٘ نأزا ٠يًسضاغ َٔٚ ١ثِ َعاؾ١
ايبٝاْات إسكاٝ٥اً باغتدساّ اٱسكا ٤ايٛقؿ ٞاملهٕٛ

َٔ ايتهطاضات ٚ,ايٓػب

املٚ, ١ٜٛ٦املتٛغط اؿػابٚ, ٞا٫مطاف املعٝاضٚ, ٟايعسز اؿكٝك ٞيًطقِ  َٔٚ .ثِ اٱسكا٤
ا٫غتس٫ي ٞاملهَ َٔ ٕٛعاٌَ أيؿا نطْٚبار )َٚ,)Alpha cronbachعاٌَ برلغ ٕٛيكٝاؽ
قسم اٱغتباْ٘ ٚ,ايتشً ٌٝايتبا ٜٔأساز ٟا٫ػاٚ,)One–way ANOVA( ٙاختباض " ت "
يًعٓٝات املػتكًٚ .) Independent Samples T-test (١نإ َٔ أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ: ١
 . 1سكًت املعٛقات ايتعً ١ُٝٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ بسضد١
َٛاؾل  .مبتٛغطٗا اؿػاب) 2.35 ( ٞ

 . 2سكًت املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ بسضدَٛ ١اؾل .مبتٛغطٗا اؿػاب)2.59 ( ٞ
 . 3سكًت املعٛقات ا٫دتُاع ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ بسضد١
َٛاؾل إىل سس َا مبتٛغطٗا اؿػاب) 2.24 (ٞ
ٚ . 4دٛز ؾطٚم زاي٘ إسكاٝ٥اً بني ٚدٗات ْعط أؾطاز ايسضاغ ١تعع ٣تبعاً إىل َتػرل ْٛع بطْاَر ايسَر
 . 5عسّ ٚدٛز ؾطٚم زاي٘ إسكاٝ٥اً بني ٚدٗات ْعط أؾطاز ايسضاغ ١تعع ٣تبعاً إىل املتػرلات ايتاي: ١ٝ
( ْٛع ايعٌُْٛٚ,ع ايتدكل ٚ,غٓٛات اـدل ٚ,٠عسز ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف بطْاَر
ايسَرٚ ٚ,دٛز سا٫ت تطب ١ٝخاق ١أخطٚ .) ٣نإ َٔ أِٖ ايتٛقٝات :
 . 1ايعٌُ عً ٢إقاَ ١خسَات ايتسخٌ املبهط يًشا٫ت املعطن ١يًدطط.
 . 2ايعٌُ عً ٢تكاَ ِٝاملبين املسضغ ٞامل ِ٥٬ملتطًبات ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس َع إدطا ٤ايتعس٬ٜت اي٬ظَ١
 . 3تكُ ِٝبطاَر تٛع ١ٝتأٖ ٙ ًٞٝيتٗ ١٦ٝمجٝع َٓػٛب ٞاملسضغ٫ ١غتكباٍ ايتَٝ٬ص َٔ شٟٚ
انططاب ايتٛسس قبٌ ايبس ٤بعًُ ١ٝايسَر..
 . 4تكُ ِٝبطْاَر قش ٞبتعاَ ٕٚع ايٛسس ٠ايكش ١ٝاملسضغ َٔ ١ٝخ ٍ٬إضغاٍ طبٝب َتذ ٍٛيعٜاض٠
َساضؽ ايسَر ملتابع ١املؿه٬ت ايكش ١ٝاييت تكاسب أٜ ٚعاَْٗٓ ٞا تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس َجٌ ( ايكطع ٖ ,ؿاؾ ١ايععاّ ...اخل)ٚ .نإ َٔ أِٖ املكذلسات :
 . 1إدطا ٤زضاغات مماثً ١عٔ َعٛقات زَر تًُٝصات ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ.
 . 2إدطا ٤زضاغات مماثً ١عً ٢بعض ؾ٦ات ايذلب ١ٝاـاق ١ا٭خط ٣نايعٛم ايػُعٚ ٞ

ايعٛم

ايبكطَ ٚ ٟتعسز ٟايعٛم يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ .
 . 3إدطا ٤زضاغات يتتبع عًُ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس بعس تصي ٌٝاملعٛقات اييت أظٗطتٗا
ْتا٥ر ايسضاغ. ١

إهـــــــــــــــــــداء
إىل هي زبُبًٍ ػلً الفضُلت وحب ادلؼسفت  ...إىل هي هُئب يل فسصت طلب الؼلن ...

إىل ٌَببُغ احلب واحلٌبى  ...إىل والدٌ الؼصَص  ...ووالدتٍ الؼصَصة حفظهوب اهلل وأهد يف ػوسهوب .
إىل إخىتٍ األػصاء  ...زػبهن اهلل  ...ػسبىى حمبت ووفبء ...

إىل شوجتٍ الغبلُت  ...زهص الىفبء ...

إىل الشوؼت ادلضُئت يف حُبتٍ  ...إىل أبٌتٍ أهرية حفظهب اهلل هي كل هكسوٍ ...

إىل أسبترتٍ األفبضل يف جبهؼت أم القسي ...

إىل شهالئٍ األعشاء بىشازة الرتبُت والتؼلُن ...

وإىل كل هي احتىٌ فئبث ذوٌ االحتُبجبث اخلبصت اهدٌ مثبز هرا اجلهد ادلتىاضغ.
الببحث

حمود بي سؼُد احلصًىٌ

ؾهط ٚتكسٜط
أبسا ٤شا بس ٤باؿُس يًص ٟاقػِ بايٓٚ ٕٛايكًِ ٚعًِ اٱْػإ َا مل ٜعًِ ٚاقًٚ ٞاغًِ عً ٢ناٌَ
اشلس ٣قُس بٔ عبساهلل ٚعًٚ ٢آي٘ ٚقشب ١أمجعني.أَا بعس ,,,,,
ؾٜ ٬ػعين إ ٫إٔ أتٛد٘ هلل ايععٜع ايعً ِٝباؿُس ٚايؿهط ٚايص ٟاضدٛا إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايعٌُ خايكاً
يٛدٗ٘ ايهط ِٜغبشاْ٘ .
قاٍ ضغ ٍٛاشلس ٟعً ١ٝايكٚ ٠٬ايػٜ ٫ َٔ " ّ٬ؿهط ايٓاؽ ٜ ٫ؿهط اهلل "ٜ ٫ .ػعين يف ٖصٙ
ايػطٛض بعس ؾهط اهلل عع ٚدٌ إ ٫إٔ أتكسّ بايؿهط اؾعَ ٌٜع ايعطؾإ باؾُ ٌٝيطٝ٥ؼ َطنع
ا٭َرل غًُإ ٭عاخ اٱعاق ١قاسب ايػُ ٛاملًه ٞا٭َرل غًُإ بٔ عبس ايععٜع آٍ غعٛز ٚيٛظاض٠
ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝعً ٢ضأغٗا َعاي ٞايٛظٜط قاسب ايػُ ٛا٭َرل ؾٝكٌ بٔ عبساهلل بٔ قُس آٍ
غعٛزٚ,املػتؿاض ايتعً ُٞٝملعايٚ ٞظٜط ايذلبٚ ١ٝايتعًَ ِٝعاي ٞايسنتٛض ْاقط بٔ عً ٞاملٛغٚ, ٢يػعاز٠
املسٜط ايتٓؿٝص ٟيٮعاخ مبطنع ا٭َرل غًُإ ٭عاخ اٱعاق ١ايسنتٛض غًطإ ايػسٜطٚ ٟيػعاز٠
املسٜط ايعاّ ٱزاض ٠ايذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝايسنتٛض إبطاٖ ِٝبٔ عبسايععٜع
ايؿٛظإ ٚ,يػعازْ ٠ا٥ب املسٜط ايتٓؿٝص ٟيٮعاخ مبطنع ا٭َرل غًُإ ٭عاخ اٱعاق ١ايسنتٛض٠
ٖاٜس ٣بٔ ع ٤٬ايس ٕٟعػهطٚ,يػعاز ٠أَني َهتب ١اـًٝر ايعطب ٞا٭غتاش َٓكٛض ايسخٚ, ٌٝيػعاز٠
َسٜط إزاض ٠ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜبايٛظاض ٠ا٭غتاش غعٝس بٔ قػٔ ايعٖطاْٞ

ٚ,يػعازْ ٠ا٥ب َس ٜط إزاض٠

ايسضاغات ٚاـسَات املػاْس ٠بايٛظاض ٠ا٭غتاش غعٝس بٔ قُس اؿُع ٠ايػاَسٚ, ٟيػعازَ ٠سٜط عاّ
ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝمبشاؾع ١دس ٠ا٭غتاش عبساهلل بٔ أمحس ايجكؿٚ, ٞيػعازَ ٠سٜط إزاض ٠ايذلب ١ٝاـاق١
ايػابل ا٭غتاش أزٜب بٔ قُسعً ٞع٬ف ٚ,يػعازَ ٠سٜط إزاض ٠ايذلب ١ٝاـاق ١ا٭غتاش عبسايطمحٔ بٔ
عً ٞأيػاَسٚ, ٟيػعاز ٠املؿطف ايذلب ٟٛيدلْاَر انططاب ايتٛسس ا٭غتاش عُط بٔ عُرل
ايطًشٚ,ٞيػعازَ ٠سٜط َتٛغط ١ايؿاضٚم ايػعٛز ١ٜايطا٥س ٠ا٭غتاش ْب ٌٝبٔ طاضم ايعكازٚ,يػعازَ ٠سٜط
ايُٓٛشد ١ٝايػابع ١ايطا٥س ٠ا٭غتاش عبساهلل بٔ قاحل أيػاَسٟ

ٚ,يػعازَ ٠سٜط َتٛغط ١ايؿٝكً١ٝ

ا٭غتاش إبطاٖ ِٝبٔ غعٝس أيػاَسٚ,ٟيػعازَ ٠سٜط َعٗس ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜيًبٓني ظس ٠ا٭غتاش قاحل بٔ
قُس أيػاَسٚ ٟا٭غتاش ْاقط بٔ قُس ايعٖطاْٚ ٞن ٌٝاملعٗس

ٚايطاقِ اٱزاضٚ ٟايتعً ُٞٝمبعٗس

ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜيًبٓني ظس. ٠
ٚيًكطح ايعع,ِٝيف أطٗط بكع ١عًٚ ٢د٘ املعُٛض, ٠ظٛاض بٝت اهلل اؿطاّ ,داَع ١ايٓٛض "داَع ١أّ
ايكط "٣اييت أتاست ي ٞؾطق ١إنُاٍ زضاغيت ايعًٝا ٚ,أخل بايؿهط َعايَ ٞسٜط اؾاَع ١ا٭غتاش
ايسنتٛض ٚيٝس أبٛايؿطز ٚ,غعاز ٠عُٝس نً ١ٝايذلب ١ٝايسنتٛض ظٖرل بٔ أمحس ايهاظُٞ

ٚ,يػعاز٠

ٚن ٌٝنً ٠ٞايذلب ١ٝيًسضاغات ايعًٝا ايسنتٛض زخ ٌٝاهلل ايسُٖاْٚ ٞيػعاز ٠ضٝ٥ؼ قػِ املٓاٖر ٚططم
ايتسضٜؼ ايسنتٛض قاحل بٔ قُس ايػٝـ ٚ,ايػاز ٠ا٭ؾانٌ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بهً ١ٝايذلب١ٝ
ايص ٜٔناْٛا نٓعاً َؿتٛساً َٔ ايعًِ ايػعٜط ٚاـًل ايهطًْٗ ِٜت َٓ ١ب ٬سسٚز ط ١ًٝغٓٛات ٖصٙ
ايسضاغٚ,١تطنٛا بكُات عُٝك ١يف ْؿػ ٞسباً ٚتكسٜطاً ٚ,إْ ٞ٭دس ْؿػ ٞعادطاً عٔ ضز مج, ًِٗٝ
ٚؾهط قٓٝعّ٘ ٚ,نٌ َا أًَو إٔ أزع ٛاهلل إٔ هعٌ شيو يف َٛاظ ٜٔسػٓاتِٗ .

ٚؾهطٚ ٟتكسٜط ٟاـام يػعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض نٝـ اهلل بٔ عٛاض ايجبٝيت ايص ٟتهطّ
باٱؾطاف عًٖ ٢ص ٙايسضاغٚ,١غُطْ ٞبطعاٜت٘ ٚقسّ ي ٞخ٬ق ١خدلت٘ عدل تٛدٗٝات٘ ٚآضا ٘٥اييت نإ
شلا أبًؼ ا٭ثط يف إمتاّ ٖص ٙايسضاغ.١
ٚأقسّ دع ٌٜايؿهط ٚايتكسٜط يٮغتاش ٜٔايهطميني ,غعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض غًُٝإ بٔ قُس
ايٛابًٚ, ٞغعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض عبس اؿه ّ ٞبٔ َباضى َٛغ, ٞع ىل تؿهًُٗا بتشه ِٝخط١
ايسضاغٚ ١ايؿهط ٚق ً٫ٛيٮغتاش ٜٔايهطميني أعها ٤ؾٓ ١املٓاقؿُٖٚ ١ا :غعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض
عبسايععٜع بٔ قُس ايعبس اؾباض أغتاش ايذلب ١ٝاـاق ١بهً ١ٝايذلب ١ٝظاَع ١املًو غعٛز َٓاقؿاً
خاضدٝاً ٚغعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض غًُٝإ بٔ قُس ايٛابًٞ

أغتاش املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ بهً١ٝ

ايذلب ١ٝظاَع ١أّ ايكطَٓ ٣اقؿاً زاخًٝاً ,عً ٢تؿهًٗٝا بكبَٓ ٍٛاقؿ ١ايسضاغ, ١سٝح قسَا ي ٞايعسٜس
َٔ ايتٛدٗٝات املؿٝسٚ ٠اٯضا ٤ايػسٜس. ٠
ٚايؿهط ٚايتكسٜط ميتس يهٌ َٔ غعاز ٠ايسنتٛض قُس قاحل ؾطاظ ٚا٭غتاش عبٝس نٝؼ
يتؿهًُٗا بايتٛد ٘ٝؾُٝا ىل املعاؾ ١اٱسكاٚ, ١ٝ٥أقسّ خايل ايؿهط يٮغاتص ٠ا٭ؾانٌ أعها٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ بهً ١ٝايذلب ١ٝظاَع ١أّ ايكط ٚ, ٣قػِ ايذلب ١ٝاـاق ١بهً ١ٝايذلب ١ٝظاَع ١املًو
عبسايععٜع ٚعُٝسٖا ا٭غتاش ايسنتٛض سػٔ بٔ عا ٌٜوٚ ٞبكؿ ١خاق ١غعاز ٠ايسنتٛض ْاٜـ بٔ
عابس ا يعاضع ٚغعاز ٠ايسنتٛض عُط بٔ ؾٛاظ عبسايععٜع  ٚغعاز ٠ا٭غتاش قاحل بٔ غعٝس باسؿٛإ
ٚضٝ٥ؼ بطْاَر ايسبً ّٛايذلب ٟٛظاَع ١املًو عبسايععٜع غعاز ٠ايسنتٛض ؾٝكٌ بٔ إزلاع ٌٝأندل
ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاٱزاضٜني ٚداَع ١املًو غعٛز ٚاخل أٜهاً غعاز ٠ايسنتٛض غٝس اـُٝػٞ
عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ بكػِ ايذلب ١ٝاـاق ١ظاَع ١اـًٝر ايعطب ٞمبًُه ١ايبشطٚ ٜٔايعَ ٤٬ا٭ععا٤
بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝايص ٜٔؾاضنٛا يف ؼه ِٝأزا ٠ايسضاغ, ١نُا أؾهط املطادع ايًػ ٟٛا٭غتاش
أْٛض بٔ أمحس ايعطاؽ َعًِ ايًػ ١ايعطب ١ٝبجاْ ١ٜٛمحع ٠بٔ عبساملطًب بتعً ِٝقاؾع ١دس. ٠
ٚأخرلاً اؾهط نٌ َٔ ا٭غتاش ؾٗس بٔ مجعإ ايعٖطاْٚ ٞا٭غتاش قػٔ سػٔ ايعُطٚ ٟا٭غتاش
اْؼ بٔ قُس ايؿُطاْٚ ٞا٭غتاش أمحس عبس ايطمحٔ

قُس قاحل ايًص ٕٟقاَٛا مبػاْست ٞأثٓا٤

إعساز ٖص ٙايسضاغ. ١
ٚإٕ ْػٝت شا ؾهٌ – ز ٕٚقكس – ؾًٔ اْػ ٞؾهط غعاز ٠ايسنتٛض قُس بٔ قسق ١سٓٝؿ١
ا٭غتاش بايهً ١ٝاؾاَع ١بايعاقُ ١املكسغ ١ايص ٟنإ ي٘ نٌ ايؿهٌ يف ايتؿذٝع عً ٢ا٫غتُطاض يف
طًب ايعًِٚ,اؿح عًَٛ ٢اقً ١ايسضاغ. ١
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ايؿصٌ األٍٚ
َؿهً ١ايسضاغ ٚ ١أبعازٖا

َؿهً ١ايسضاغٚ ١أبعازٖا

املكسَ: ١
أعً ٢اٱغ ّ٬ؾإٔ ايعًِ ٚايتعًِ ٚدعً٘ سكاً يًذُٝع ٜ ٫ٚتُٝع ب٘ ا٭غٜٛا ٤عٔ شٟٚ
ا٫ستٝادا ت اـاقٚ, ١تعًٚ ِٝضعا ١ٜا٭ؾطاز َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١شل َٔ ٛاملباز٨
اٱغ ١َٝ٬اؿٓٝؿ ١ا٭َط اييت غبكت ب٘ مجٝع ايكٛا

ْني ٚايتؿطٜعات ايٛنعٚ, ١ٝسٝح إٕ ٖصٙ

ايؿ ١٦ىتًـ بعهٗا عٔ بعض يف ايٓٛع  ٚايؿسٚ ٠طبٝع ١اؿا ٫ت  ٚنصيو اـسَات املكسَ١
إيِٗٝ؛ا٭َط ايص ٟسح عً ٢نطٚض ٠تكس ِٜايتعًٚ ِٝايطعا ١ٜؾُٝع ا٭ؾطاز عً ٢اعتباضِٖ دعً٤ا َٔ
اجملتُعْٚ,تٝذ ١يًسضاغ ١اييت قاّ بٗا ايطبٝب ايٓؿػ ٞا٭َطٜه ٞيٛٝناْط عاّ ( )ّ1943بسأ
ٖ٫تُاّ بؿ ١٦انطط اب ايتٛسس ,نؿَ ١٦ػتكً َٔ ١ؾ٦ات ش ٟٚاؿادات اـاق( . ١ايؿاَ2002: ٞ
م)26

ٚسٝح عطؾت اؾُع ١ٝا٭َطٜه ١ٝيًتٛسس نُا أؾاض إيٗٝا ايعاضع
ْ )2005ك ً٬عٔ َاٜهٌ إٔ انططاب ايتٛسس

(

" ْٛع َٔ ا٫نططابات ايتطٛض( ١ٜايُٓا) ١ٝ٥

ٚايصٜ ٟعٗط خ ٍ٬ايج٬خ غٓٛات ا٭ٚىل َٔ عُط ايطؿٌ سٝح ٜٓتر عٔ ٖصا ا٫نططاب خًٌ
باؾٗاظ ايعكيب ٚايص٪ٜ ٟثط بسٚض ٙعًٚ ٢ظا٥ـ املذ ٚبايتاي٪ٜ ٞثط عً ٢كتًـ ْٛاس ٞايُٓ ٛمما
٪ٜز ٟإىل قكٛض يف ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٚ ٞقكٛض يف ا٫تكاٍ غٛا ٤نإ يؿعٝاً أّ غرل يؿعٞ
 ٤٫٪ٖٚا٭طؿاٍ ٜػتذٝب ٕٛزاُ٥اً إىل ا٭ؾٝا ٤أنجط َٔ

اغتذابتِٗ إىل ا٭ؾدام ٜٚهططب

ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ َٔ أ ٟتػٝرل وسخ يف ب٦ٝتِٗ  ٚزاُ٥اً ٜهطض ٕٚسطنات دػُاْ ١ٝأَ ٚكاطع َٔ
ايهًُات بططٜك ١آيَ ١ٝتهطض" ٠م ٚ ,17املِٗ ٖ ٛايبشح عٔ أِٖ ايططم اييت تػاعس عً٢
ايطؾع َٔ َػت ٣ٛش ٟٚانططاب ايتٛسس
َٓٚص شيو ايٛقت اْطٌقت اؾٗٛز يف كتًـ ايتدككات ايعًُ ١ٝيف غبٌٝ
ايٛق ٍٛبأؾطاز ٖصا ا٫نططاب إىل أقكَ ٢ا تػُح ب٘ قسضاتِٗ .
2

َؿهً ١ايسضاغٚ ١أبعازٖا

ٚإزضاناً َٔ  ٠٫ٚا٭َط يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبععِ تًو
املػٚ٪يٚ ٠ٞا٭َاْ ١اييت
ؼًُٖٛا ؾكس اٖتُت ايسٚي ١باٱْػإ ٚاعتدلت٘ ايجط ٠ٚاؿكٝك ٠ ٞيًًُُهٚ ( ١ظاض ٠ايتدطٝط :
ٖ 1410ـ,م. )46
 َٔٚأِٖ ا٭ٖساف يتعً ِٝش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١اييت شنطت يف ٚثٝك ١غٝاغ ١ايتعًِٝ
باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
 -تعٓ ٢ايسٚيٚ ١ؾل إَهاْاتٗا بتعً ِٝاملعٛقني شٖٓٝاً أ ٚدػُٝاً ٚتٛنع َٓاٖر خاق١

 ,ثكاؾ١ٝ

ٚتسضٜبَ ١ٝتٓٛع ١تتؿل َع سا٫تِٗ .
 ٜٗسف ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعً ِٝإىل ضعا ١ٜاملعٛقني ٚتعٜٚسِٖ بايجكاؾ ١اٱغٚ ١َٝ٬ايجكاؾ ١ايعاَ١اي٬ظَ ١شلِ ٚتعٜٚسِٖ ٚتسضٜبِٗ عً ٢املٗاضات اي٥٬ك ١بايٛغا ٌ٥املٓاغب ١يف تعً ُِٗٝيًٛق ٍٛبِٗ
إىل أؾهٌ َػتٜٛ ٣ٛاؾل قسضاتِٗ (ايػاَس ٚ ٟعبساؾٛاز  , 2002 :م ) 287
ٚؾ ١٦انططاب ايتٛسس دعٖ َٔ ٤صا ايهٝإ ايص ٖٛ ٟعاد ١إىل عٓاٚ ١ٜضعا ١ٜخاق١
عٝح ته ٕٛشلِ املؿاضنٚ ١املػاُٖ ١يف زؾع عًُ ١ٝايتُٓٚ ١ٝايتكسّ عً ٢سػب قسضاتِٗ
ٚإَهاْٝاتِٗ ٜٚعتدل إُٖاٍ ٖص ٙايؿ َٔ ١٦نٝإ اجملتُع خطٚداً عٔ َباز ٨ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ
ٚتهاف ٩ايؿطم اييت تعس ٚادباً ٚطٓٝاً َطًباً ؾططٜاً تسع ٛإي ٘ٝمجٝع ا٭زٜإ ايػُاٚ ١ٜٚخاق١
ايس ٜٔاٱغ َٞ٬اؿٓٝـ ٚ ٖٛٚادب ٚطين .
ٚقس أؾاضت ْتا٥ر بعض ايسضاغات س ٍٛؾعايَٚ ١ٝعٛقات ٚدس ٣ٚايسَر أٚ
تٛسٝس املػاض ايتعً ُٞٝإيْ ٞتا٥ر غرل َتػك ١ا٫ػاٜٚ ٙط ٟضٜٛٓيسظ  ٚبرلف &Reynolds
 " Birchأْ٘ ٜٛدس قعٛب ١يف تٓؿٝص زضاغات َٝساَْ ١ٝكاضْ ١يف اجملاٍ ايذلبٚ ٟٛشيو بػبب
قعٛب ١نُإ متج ٌٝعٓٝات ايطًبٚ ١املعًُني ٚؼسٜس َعين ايسَر بكٛض ٠زقٝك ١يصيو ؾًٝؼ
3

َؿهً ١ايسضاغٚ ١أبعازٖا

باٱَهإ ايٛق ٍٛإىل اغتٓتاز قاطع س ٍٛقسم ٖص ٙايٓتا٥ر " ( عبس اهلل  , 1998 :م ) 88
.
ٚيف سني تٛقًت زضاغ ١نٌ َٔ ًٜ ٚهط  ٚبٛٝزٚف ٚدٛت يٝب Gottlieb
,& Budoff, Walker,إىل إٔ سساثَ ١ؿٗ ّٛايسَر,نبس ٌٜتطبٚ ٟٚنصيو ايتطٛض
املًشٛظ يف سك ٍٛايذلب ١ٝاـاق ١هع َٔ ٕ٬زضاغَ ١ؿٗ ّٛايسَر زضاغ ١ػطٜب ١ٝأَطاً غرل ٜػرل .
( عبس اهلل ,1998 :م )90

 َٔٚد٘ ٠أخط ٣تط ٣بعض ايسضاغات أْ٘  ٫تٛدس ؾطٚم تصنط بني ايدلاَر اـاق ١بسَر
ا٭طؿاٍ ش ٟٚايكعٛبات  ٚاٱعاقات َع ايعازٜني ٚبني بطاَر

ايكؿٛف اـاق ١إ ٫إٔ زضاغ١

نٌ َٔ ضٜٛٓيسظ  ٚبرلف ٚ Reynolds & Birch,دست إٔ ايسَر أ ٚتٛسٝس املػاض
ايتعً ُٞٝمل ٜهٔ بس ً٬ٜتطبٜٛاً ؾعا ً٫أْ ٚادشاً يٮطؿاٍ ش ٟٚاٱعاقات ٚقس ٜطدع شيو إىل عسز
َٔ ا٭غباب َٔ أُٖٗا تبا ٜٔغٝاغات أ ٚأْعُ ١اٍ زَر املتبع ١يف ايس ٍٚاملدتًؿ, ١مما ٜػتسعٞ
تٛخ ٞاؿصض عٓس تؿػرل ْتا٥ر ٖص ٙايسضاغات ( عبس اهلل  , 1998 :م . )91

َؿهً ١ايسضاغ: ١
بطظ اٖ٫تُاّ بؿ ١٦ش ٟٚانططاب ايتٛح ز يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبر ٖٛز ؾطزٚ ١ٜشيو
يف عاّ (ٖ1413ـ) أَا عً ٢املػت ٟٛايطزل ٞؾكس بسأت اـسَات املتدكك ١يتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس تأخص َهاْٗا يف املطانع ٚاملعاٖس َٚساضؽ ايتعٌ ِٜايعاّ ( ايسَر ) باملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛزَٓ ١ٜص عاّ (ٖ1418ـ) سٝح خطت خطاٖا ا٭ٚىل َٔ خ ٍ٬ث٬ث ١بطاَر يف نٌ
َٔ ايطٜاض ٚدس ٚ ٙايسَاّ ثِ تهاعـ ٖصا ايعسز يٝكٌ إىل اثٓني ٚمخػني بطْافاً َٓتؿط٠
يف َسٕ املًُه ١املدتًؿ ١خ ٍ٬ايعاّ (ٖ1428ـ)ٚ (,ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً( ِٝز)ٖ142 :ـ,م ) 8
(ٚظاض ٠اٍتطبٚ ١ٝايتعًٖ( ِٝـ)ٖ1428 :ـ ).
4

َؿهً ١ايسضاغٚ ١أبعازٖا

نُا نؿؿت بعض ايسضاغات اييت أظٗطت َؿه٬ت ٚقعٛبات ٚ

َعٛقات تٛاد٘

عًُ ١ٝايسَر َٗٓٚا  :زضاغ ١اؿػني (  ٚ,) ّ 2004زضاغ ١إبطاٖ ٚ,) ّ 2001 ( ِٝزضاغ١
ايؿُط ٚ,) ّ 2000 ( ٟزضاغٖ ١اضٚ . ) ّ1995 (ٕٚيف ظٌ اغتُطاض عًُ ١ٝزَر اٍتَٝ٬ص َٔ
ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ٚايص ٟسسخ ْػبٝاً ٚبؿهٌ ٚاغع ثِ أسذِ
ؾذأ ٠باملسٕ اييت تٛدس بٗا َعاٖس ايذلب ١ٝايؿهطٖ, ١ٜصا َا أؾاضت إيْ ٘ٝتا٥ر تكطٜط ايًذٓ١
املؿهًٍ ١زضاغٚ ١اقع بطاَر ايذلب ١ٝاـاقٚ (, ١ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٖ1428 )ٚ( : ِٝـ ) .
ؾكس مت سكط بطاَر انططاب ايتٛسس بدلْاَر ٚاسس يف نٌ إزاض ٠تطبٚ ١ٝتعًٜٛ ٫ ِٝدس بٗا
َعٗسٴٌُ يًذلب ١ٝايؿهطٚ ١ٜؽكل ٖص ٙاملعاٖس ٫غتكباٍ ايتَٝ٬ص ايصٜ ٜٔعاْ َٔ ٕٛانططاب ايتٛسس يف
املسٕ اييت تتٛاؾط بٗا تًو املعاٖس ,يصا ؾإٕ ٖصا ايُٓط َٔ ايتصبصب يف اـسَات م ز ٜٛيس َعٛقات
َتٓٛع ١ت٪ثط عً ٢عًُ ١ٝايسَر بؿهٌ َباؾط ٖ َٔٚ,صا املٓطًل ٫بس َٔ َعطؾٚ ١سكط املعٛقات اييت
تكاسب عًُ ١ٝايسَر ٚاييت تكـ عا٥كاً يتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يهٜ ٞتِ زفِٗ زاخٌ اجملتُع
بكٛض ٠قشٝشٚ ١إخطادِٗ َٔ ايععيٚ ١اْ٫طٛا ٤اييت تعس َٔ أِٖ خكا٥كِٗ.

ٚأؾاضت ايؿطٜـ ( ْ ): 2003ك ً٬عٔ ًٜٚـ " Welchإىل إٔ أؾهٌ ططٜك ١يطعا١ٜ
املعاقني ٖ ٞزفِٗ يف ايكؿٛف اـاق ١باملساضؽ ايعاز ١ٜسٝح تتٝح شلِ ؾطم ايتشكٌٝ
ايسضاغ ٞمبعسٍ ٜتٓاغب َع قسضاتِٗ ٚإَهاْٝاتِٗ ايعكً ١ٝنُا أْٗا ؼكل ٖسف زفِٗ َع
باٱناف إىل
٠
أقطاِْٗ ايعازٜني يف ايٓؿاط غرل ايتعً ُٞٝاملتُجٌ يف ا٭ْؿط ١ايطٜانٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
َػاعستِٗ عً ٢كايط ١ايعازٜني ٚانتػاب ايػًٛى ا٫دتُاع ٞاملكب"ٍٛم . 3
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا غبل ؾإٕ ٖٓاى سادَ ١اغ ١إىل سكط َٚعطؾَ ١عٛقات زَر ايتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس ايكابًني يًتعًِ يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ بػ ١ٝايٛق ٍٛبأؾطاز ٖص ٙايؿ ١٦إىل
أقكَ ٢ا تػُح ب٘ قسضاتِٗ يف ظطٚف تعً ١ُٝٝطبٝع ١ٝأَ ٚعسي ١بؿهٌ ٜتٓاغب َع استٝاداتِٗ.
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ٖٓ َٔٚا بطظت َؿهًَ ١عٛقات ايسَر َٔ عسَ٘ يصا ؾإٕ َٛنٛع ايسضاغ ٖٛ ١قاٚي١
اٱداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ايتاي:ٞ
َا َعٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني
ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟
ٜٚتؿطع عٔ ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ا٭غ ١ً٦ايؿطع ١ٝايتاي: ١ٝ
َ .1ا املعٛقات ايتعً ٍ ١ُٝٝزّ ز تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ

َٔ ٚدٗ١

ْعط املعًُني ٚاملسٜط ٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١َٝٞاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟

َ .2ا املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعًِٝ
ايعاّ َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜط ٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜ؟
َ .3ا املعٛقات ا٫دتُاع ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ َٔ ٚدٗ١
ْعط املعًُني ٚاملسٜط ٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١َٝٞاملًُه ١ايعضب ١ٝايػعٛز١ٜ؟

 ٌٖ .4تٛز ز ؾطٚم زاي ١إسكا ١ٝ٥بني املتٛغطات اؿػاب ١ٝيٛدٗات ْعط أؾطاز ايسضاغ١
َعٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ تعع ٟتبعاً إىل

مٛ
املتػرلات

ايتايْٛ ( ١ٝع ايعٌُْٛٚ,ع ايتدكل ٚ,غٓٛات اـدلْٛ ٚ,٠ع بطْاَر ايسَر ٚ,عسز ايتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس يف بطْاَر ايسَرٚٚ,دٛز سا٫ت تطب ١ٝخاق ١أخط ٣؟)

أٖساف ايسضاغ: ١
تٖسف ٖص  ٙايسضاغ ١إىل َعطؾَ ١عٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف
َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً١ُٝٝ
َٔ املًَه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ. ١ٜميهٔ ؼسٜس أٖساف ايسضاغ ١عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
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تٖسف ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايهؿـ عٔ :
 .1املعٛقات ايتعًٍ ١ُٝٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ .
 .2املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ّٞايعاّ .

 .3املعٛقات ا٫دتُاعٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ .

أُٖ ١ٝاٍزضاغ: ١
تهُٔ أُٖ ١ٝايسضاغ ١يف

ايتعطف عً ٢املعٛقات املطتبط ١بعًُ ١ٝزَر

تَٝ٬ص شٟٚ

انططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ  .يصا تهتػب ٖص ٙايسضاغ ١أُٖ ١ٝخاق ١يٮ غباب
ايتاي: ١ٝ
 .1إٕ تٛغع املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف عًُ ١ٝزَر

تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ

ايتعً ِٝايعاّ سسخ ْػبٝاً ثِ أسذِ باملسٕ اييت تٛز ز بٗا َعاٖس ايذلب ١ٝايؿهط, ١ٜيصا ؾإٕ َٔ
ايتذطب .
٠
املتٛقع إٔ تٛؾط ٖص ٙاٍزضاغَ ١عًَٛات عٔ أبطظ املعٛقات املكاسب ١شلصٙ
 .2نْٗٛا َٔ أٚا ٌ٥ايسضاغات اييت تتٓا ٍٚػطب٘ ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
م ٛزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ.
 .3إٕ ٖص ٙايسضاغ ١تؿتح اجملاٍ أَاّ املعٜس َٔ ايسضاغات اييت تتٓا ٍٚايكهاٜا املكاسب ١يعًُ ١ٝزَر
تَٝ٬ص ش ٟٚاضططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ.

سسٚز ايسضاغ: ١
سسزت ايسضاغ ١باحملسزات ايتاي: ١ٝ

 .1احلسٚز املٛضٛع: ١ٝ
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اقتكط ت َٛنٛع ايسضاغ ١س ٍٛاملعٛقات ايتعًٚ ١ُٝٝاملعٛقات املطتبط ١باـسّ ات
املسضغٚ ١ٝاملعٛقات ا٫دتُاع ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ اٍتعً ِٝايعاّ َٔ
ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜط ٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني.

 .2احلسٚز املهاْ: ١ٝ
اقتكطت ايسضاغ ١عً ٢بطاَر ايسَر يص ٟٚانططاب ايتٛسس يًبٓني ايتابع ١يٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً. ِٝ-اقتكطت ايسضاغ ١عً ٢مجٝع املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ

 .3احلسٚز ايعَٓ: ١ٝ
-أدطٜت يف خ ٍ٬اٍعاّ ٖ 1430ـ ٖ 1431/ـ .

َصطًشات ايسضاغ: ١
َعٛقات :
ٜٚعطف ابٔ َٓعٛض (َ )1992عٛقات " ا٭قٌ َٔ عام  ,عاق٘ عٔ ايؿٜ ٤ٞعٛق٘ عٛقاً,
قطؾ٘ ٚسػب٘  َ٘ٓٚايتعٜٛل ٚاٱعتام ٚشيو إشا أضاز أَطاً ؾكطؾ٘ عٓ٘ قاضف" م .2
ٜٚعطف أيٌقاْ ٚ ٞاؾٌُ ( ) 2003املعٛقات " ٖ ٞاملعٝكات املٛدٛز ٠يف ايبٚ ١٦ٝامل٪ثط ٠عً٢
عًُ ١ٝايتعًِ" م . 279
ٜٚككـس بٗا يف ٖص ٙايسضاغَ ١ا ٜكازف زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ َٔ َعٛقات أ ٚقعٛبات َتعًك ١باجملا٫ت ايتعً١ُٝٝ

ٚ,املطتبط ١باخل زَات

املسضغٚ,١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت ؼ ٍٛز ٕٚإلاح عًُ ١ٝايسَر يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ.

ايسَر :
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ٚتعطف ٚظاض ٠املعاضف (أٖ 1422 :ـ ) ايسَر أْ٘ " تطبٚ ١ٝتعً ِٝايتَٝ٬ص غرل ايعازٜني يف
املساضؽ ايعازَ ١ٜع تعٜٚسِٖ غسَات ايذلب ١ٝاـاق" ١م . 5
ب يف ٖص ٙايسضاغ ١زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ
ٜٚككـس ٙ
غٛا ٤نإ ٖصا ايسَر تعًُٝٝاً ,أ ٚإدتُاعٝاً ,أٚ ٚظٝؿٝاً ٚاييت ػعً٘ يف ب ١٦ٝطبٝع ١أَ ٚعسي٘ قسض
اٱَهإ يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ .

اضططاب ايتٛسس :
ٚتعطف ٚظاض ٠املعاضف (أٖ 1422:ـ) اٍتٛسس " بأْ٘ انططاب يف ايُٓ ٛايعكيب ٪ٜثط عً٢
تطٛض يف ث٬خ فا٫ت أغاغ : ١ٝايتٛاقٌٚ,املٗاضات ا٫دتُاعٚ,١ٝايتد " ٌٝم 8

ايتًُٝص ش ٟٚاضططاب ايتٛسس
ٜٚككـس ب٘ يف ٖص ٙايسضاغ ١ايتًُٝص َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس ايصٜ ٟعٗط عً ٘ٝنٌ أ ٚبعض
خكا٥ل ايتٛسس .

بطاَر ايسَر مبساضؽ ايتعً ِٝايعاّ :
ٜٚككس ب٘ ا يف ٖص  ٙايسضاغ ١تًو ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝاملعس ٚ ٠املٗ ١٦ٝتعًُٝٝاً ٚاملطتبط١
باـسَات املسضغٚ ١ا٫دتُاع ١ٝيهٌ تَٝ٬ص َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس ٚشيو َٔ أدٌ زفِٗ َع
أقطاِْٗ ايعازٜني زاخٌ ايب ٠ٞ٦ٝايتعًٚ ١ُٝٝاجملتُع املسضغ. ٞ

املعٛقات ايتعً:١ُٝٝ
ٜٚككس ب٘ا يف ٖص ٙايسضاغ ١تًو املعٛقات اييت ت٪ثط عً ٢ايتًُٝص ش ٚانططاب ايتٛسس ٚعً٢
زف٘ َع أقطاْ٘ يف ايتعً ِٝايعاّ ٚشيو َٔ خ ٍ٬عسّ املطاعا ٠يًُٓٗر ططا٥ل ايتسضٜؼ أ ٚايٛغاٌ٥
ايتعً,١ُٝأ ٚعسّ تؿع ٌٝايدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطز. ٟ

املعٛقات املطتبط ١باخلسَات املسضغ: ١ٝ
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ٜٚككس ب٘ ا يف ٖص ٙايسضاغ ١تًو ا ملعٛقات اييت ت٪ثط عً ٢ايتًُٝص ش ٚانططاب ايتٛسس ٚعً٢
زف٘ َع أقطاْ٘ يف ايتعً ِٝايعاّ ٚشيو َٔ خٍ٬

اؾتكاض املبْ ٢ا ملسضغ ٞيٌتكاَ ِٝاملٓاغب ١أ ٚبعس

قؿٛؾِٗ ايسضاغ,١ٝأ ٚعسّ اٖ٫تُاّ بايب ١٦ٝايتعًٚ ١ُٝاـسَات املػاْس.٠

املعٛقات االدتُاع:١ٝ
ٜٚككس ب٘ ا يف ٖص  ٙايسضاغ ١تًو املعٛقات اييت ت٪ثط عً ٢ايتًُٝص ش ٚانططاب ايتٛسس ٚعً٢
زف٘ َع أقطاْ٘ يف ايتعً ِٝايعاّ ٚشيو َٔ خ ٍ٬اؾتكاض ايدلاَر ايتأٖ ١ًٝٝملٓػٛب ٞاملسضغ َٔ ١اٱزاضٜني
أ ٚاملعٌَني أ ٚايتَٝ٬ص َٔ ايتعً ِٝايعاّ أ ٚعسّ

َطاعا ٠خكا٥ل ش ٟٚانططاب ايتٛسس ,أ ٚعسّ

اٖ٫تُاّ يف إؾطانِٗ با٭ْؿط ١ايكؿ ٚ ١ٝغرل ايكؿ١ٝ

.
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ايؿصٌ ايجاْٞ
اخلًؿٝـ ــ ١ايٓعطٜـ ـ ـ ــ١
أٚالً  :اإلطـ ـ ـ ـ ــاض ايٓعـ ـ ـ ــط ٟثاْٝاً  :ايسضاغات ايػابك١

0

اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

 متٗٝس .
ٍـًؿ ١ٝايٓعط ١ٜأُٖ ١ٝقكٚ ٣ٛشيو َٔ خ ٍ٬ايبس َٔ ٤سٝح َا اْتٗ ٢إي ١ٝاٯخط ٕٚيف
ٖصا اجملاٍ  ٚإثطا ٤ايسضاغ ٚ ١يف عًُٝيت مجع املعًَٛات ٚته ٜٔٛأزا ٠ايسضاغ ٕ ٚ ١قػِ اـًؿ١ٝ
ايٓعط ١ٜإي ٞدع٥ني ؾاجل ظ ٤ا٭ ٍٚاٱطاض ايٓعطٚ ٟمت ػع ٘٦ٜإىل ث٬ثَ ١باسح ؾاملبشح ا٭ٍٚ
ٜتشسخ عٔ انططاب ايتٛسس ٚ,املبشح ايجا ًْٜ ٞك ٞايه ٤ٛعٔ ايسَر ٚ,أخرلاً املبشح اٍ ثايح
ىتتِ اٱطاض ايٓعط ٟبإغذلاتٝذٝات بٓا ٤املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ يص ٟٚانططاب ايتٛسس ٖصا
ؾُٝا ٜتعًل يف اؾع ٤ا٭,ٍٚأَا اؾع ٤ايجاْ ٞؾٜٗ ٛتعًل بايسضاغات ايػابكٚ ١ايص ٟدط ٣تكػُ٘ٝ
إىل قٛض ٜٔأغاغٝني,ايسضاغات ايعطب ١ٝباحملٛض ا٭ٚ,ٍٚايسضاغات ا٭دٓب ١ٝباحملٛض ايجاْ. ٞ

أٚالً  :اإلطاض ايٓعط. ٟ
 متٗٝس :
يعٌ َا اٖتُت ب٘ ؾهط ٠ايذلب ١ٝاـاقَٓ ١ص ْؿأتٗا ٖ ٞاٖ٫تُاّ بايؿطٚم ايؿطز ١ٜب بٜٔ
ايتَٝ٬ص ؾٗ ٞتك ّٛبته ٞٝف ايعًُ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛايتعًٚ ١ُٝٝايب ١٦ٝايكؿ١ٝ

ٚططا٥ل ايتسضٜؼ

ٚاملٓاٖر املكسَ ١إيٚ ِٗٝشيو بٗسف متهني ايتَٝ٬ص املدتًؿني عٔ أقطاِْٗ ا٭غٜٛا ٤غٛا ٤نإ
ٖصا ا٫خت٬ف عكًٝاً أ ٚدػُاْٝاً أ ٚغًٛنٝاً أ ٚيػٜٛاً بػ ١ٝايٛق ٍٛبٗ ٤٫٪ايتَٝ٬ص إي ٞأقكٞ
َا تػُح ب٘ قسضاتِٗ ٚإَهاْٝاتِٗ .
ٜٚعتدل َٛنٛع ايذلب ١ٝاـاق ١نُا أؾاض إيٗٝا ايطٚغإ

(  َٔ " )2000املٛنٛعات

اؿسٜج ١يف َٝسإ ايذلبٚ ١ٝعًِ ايٓـؽَ,كاضَْ ١ع املٛنٛعات املططٚس ١يف َٝسإ ايذلب ١ٝنُا
ٜتٓاَٛ ٍٚنٛع ايذلب ١ٝاـاق ١ا٭ؾطاز غرل ايعازٜني ٚايصٜٓ ٜٔشطؾ ٕٛامطاؾاً ًَشٛظاً عٔ ا٭ؾطاز
ايعازٜني يف من ِٖٛايعكًٚ,ٞاؿػٚ,ٞاْ٫ؿعايٚ,ٞاؿطنٚ,ٞايًػ " ٟٛم .17
ٚمما تكسّ ْط ٣إٔ ٖٓاى اٖتُاَاً خاقاً َٔ قبٌ املدتكني بؿ٦ات ايذلب ١ٝاـاق ١غٛا٤
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اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

َٔ سٝح تؿدٝكِٗ ٚٚنع ايدلاَر ايذلبٚ ١ٜٛايتعًٚ ١ُٝٝاختٝاض ططا٥ل ايتسضٜؼ اـام  ٠بِٗ
ٚايب ١٦ٝايتعً ٠ٟ ِٝاييت تتٓاغب َع خكا٥كِٗ ٚقسضاتِٗ .

املحبح األ  : ٍٚاضططاب ايتٛسس.
 متٗٝس :
ٜعتدل ش ٚانططاب ايتٛسس أسس ؾ٦ات ايذلب ١ٝاـاقٚ . ١نإ أ َٔ ٍٚأؾاض إىل ٖصا
ا٫نططاب ٖ ٛايطبٝب ايٓؿػ ٞا٭َطٜه ٞي ٛٝناْط

ٚ ,Kannerقس نإ شيو

ا٫نتؿاف يف عاّ(,)1943سٝح نإ ٜك ّٛايسنتٛض ناْط بؿشل فُٛعات َٔ ا٭طؿاٍ
املتدًؿني عكًٝاً,ظاَعٖٛ ١بهٓع بايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚ ١ٝيؿت اٖتُاَ٘ ٚدٛز أمناط َٔ
ايػًٛنٝات غرل ايعاز ١ٜ٭سس عؿط طؿ ً٬ناْٛا َكٓؿني عً ٢أِْٗ َتدًؿني عكًٝاً ؾكس نإ
َا ميتاظ ٕٚب٘ يف غًٛنِٗ عسّ ايٛع ٞبٛدٛز أؾدام سٛشلِ ٚعسّ اغتدساَِٗ يًػ ١ايًؿع١ٝ
يف عٌُ ١ٜايتٛاقٌ سٝح أطًل عً ِٗٝؾُٝا بعس َكطًح ايتٛسس ايطؿ ٟ ٍٛاملبهط ,سٝح ٫سغ
اغتػطاقِٗ املػتُط يف اْ٫ػ٬م ايهاٌَ عً ٢ايصات ٚعٔ نٌ َا سٛي٘ ّ َٔ ظٛاٖط أ ٚأسساخ
أ ٚأؾطاز ,ست ٢ي ٛناْت أغط ِٖ اييت ٜٓتُ ٕٛإ يٗٝا ؾِٗ غايباً زا ٚ ِ٥اْ٫طٛاٚ ٤ايععي٫ٚ ١
ٜتذاٚبَ ٕٛع أ َٔ ٟاملجرلات ايب ١ٝ٦ٝيف احملٝط ايصٜ ٟتعاٜؿ ٕٛؾ ٘ٝنُا ي ٛناْت سٛاغِٗ قس
تٛقؿت عٔ تطمج ١أ َٔ ٟاملجرلات اـاضد ١ٝإىل أعُاقِٗ ٚبصيو أقبشٛا يف ساي٘ اْػ٬م تاّ
ٚعٝح ٜكبح ٖٓايو ؾذ ٠ٛيف ته ٜٔٛأ ٟع٬قَٓٚ, ١ص عاّ ( )1943اغتدسَت تػُٝات
نجرلٚ ٠كتًؿ ١شلصا ا٫نططاب ٖ َٔٚص ٙايتػُٝات عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫احل

قط  :ايتٛسس

ايطؿٛي ٞاملبهط,شٖإ ايطؿٛي,١ؾكاّ ايطؿٛي( .١ايعاضع  ,2004 :م ) 13
ٚمما غبل ٕغتدًل إٔ ايطؿٌ املكاب بانططاب ايتٛسس نإ ٜكٓـ َٔ قبٌ عً٢
إَٔ ٙتدًؿاً عكًٝاً ٚيهٔ تبني ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫نططاب عًٜ ٢س ايطبٝب ايٓؿػ ٞا٭َطٜهٞ
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ناْط عاّ ( )1943إش إٔ انططاب ايتٛسس ىتًـ عٔ ايتدًـ ايعكًٞ

,يف

َؿٗٚ,١َٛخكا٥ك٘ ٚ,أغباب٘ٚ,ططم ايتسضٜؼ ٚيف ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝأٜهاً .

َ ؿٗ ّٛاضططاب ايتٛسس :
تطٛض يف اٯ ١ْٚا٭خرلَ ٠ؿٗ ّٛانططاب ايتٛسس نػرلَ َٔ ٠ؿاٖ ِٝايذلب ١ٝاـاقٚ ١شيو
ْعرل ايتطٛض املػتُط يف فاٍ ا٭عاخ مما أز ٣شيو إي ٞخًل خسَات أخطَ ٣ػاْسٚ ٠بطاَر
تطبٚ ١ٜٛططا٥ل كتًؿ ١يعًُٝات ايتسضٜؼ املٓاغب ١شلِ ٚإهاز اٍب٦ٝات اٍتعً ١ُٝٝاملٓاغبٖ ١ص ٙايؿ١٦
ٚتؿرل ايؿاَ ) 2004( ٞإٔ انططاب ايتٛسس " ٖ ٛانططاب يف ايُٓ ٛايعكيب ٪ٜثط عً ٢تطٛض
يف ث٬خ فا٫ت أغاغ : ١ٝايتٛاقٌ  ,املٗاضات ا٫دتُاع , ١ٝايتد "ٌٝم .19
ٟٚشنط ايعاضع ( )2004إٔ انططاب ايتٛسس " عٔ خًٌ يف اؾٗاظ ايعكيب غرل
َعطٚف املٓؿأ ٚايػبب ٪ٜثط عً ٢عسز َٔ دٛاْب ايُٓٛ

املُجً ١غايباً يف ا٭بعاز ايُٓا ١ٝ٥

ايتاي(١ٝبعس ايعٓا ١ٜبايصات ٚ,ايبعس ايًػٚ ٟٛا يتٛاقًٚ, ٞايبعس املعطيف ٚ,ايبعس ايػًٛنٚ ٞايبعس
ايبسْ(ٞاؾػُٚ )ٞايكشٚ,ٞايبعس ا٭نازميٚ,ٞايبعس ا٫دتُاعٚ ٞاْ٫ؿعايٚ, ٞايبعس اؿػ) ٞ
ٜٚعٗط انططاب ايتٛسس َٓص اي٫ٛز ٚ ٠ست ٢غٔ ايجايجٜٛ ٫ٚ, ١ز ز غبب ضٝ٥ػٚ ٞقسز يًتٛسس
نُا أْ٘ ٜٛ ٫دس ع٬ز ؾايف َٔ انططاب ايتٛسسٚ,قس ٜه ٕٛيس ٟايتٛسسبني قسضات خاق ١يف بعض
اؾٛاْبٚ,قس ٜه ٕٛايتسخٌ املبهط َٔ أؾهٌ ططم ؼػني ساي ١ايطؿٌ ايتٛسس " ٟم20

أَا ايتعطٟف ايص ٟدا ٤يف ايسي ٌٝايتؿدٝك ٞايطبع )(DSM– IV–TR: 2000ؾٝعطف
"ايتٛسس عً ٢اْ٘ ساي َٔ ١ايككٛض املعَٔ يف ايُٓ ٛا٫ضتكا ٞ٥بايطؿٌ ٜتُٝع بامطاف ٚتأخط يف
من ٛايٛظا٥ـ ايٓؿػ ١ٝا٭غاغ ١ٝاملطتبط ١بُٓ ٛاملٗاضات ا٫دتُاعٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛتؿٌُ

اْ٫تباٙ

ٚاٱزضاى اؿػٚ,ٞايُٓ ٛاؿطنٚ,ٞتبسأ ٖص ٙا٭ع ضاض خ ٍ٬ايػٓٛات ايج٬خ ا٭ ٚىل".
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ٚتؾرل ْكط (  ) 2002إٔ انططاب ايتٛسس نُا عطف يف َ٪متط ايتٛسس ايصٟ
عكس يف
الًذلا عً " ٢أْ٘ انططاب من ٛط ٌٜٛاملس٪ٜ ٣ثط عً ٢ا٭ؾطاز ط ١ًٝسٝاتِٗ ٚتتُطنع اـػا٥ط
اييت تأتٖ َٔ ٞصا ا٫نططاب يف ا٭ت: ٞ
 oخػا٥ط يف ايع٬قات ا٫دتُاع. ١ٝ
 oخػا٥ط يف غا٥ط أْٛاع ا٫تكا٫ت غٛا ٤اتكا٫ت يؿع ١ٝأ ٚغرل يؿع. ١ٝ
َ oؿه٬ت يف ض ١ٜ٩ايطؿٌ يًعامل َٔ سٛي٘ َٚؿه٬ت تعًُ٘ َٔ خدلات٘ .
َ oؿه٬ت يف ايتدٚ ٌٝاٱزضاى ٚايًعب ٚبعض ايكسضات ٚاملٗاضات ا٭خط "٣م. 19
ٜٚعطف عهاؾ )1992( ١انططاب ايتٛسس بأْ٘ عباض ٠عٔ " ْٛع َٔ ا٫نططاب ا٫ضتكاٞ٥
املٓتؿطٜ,عطف بٛدٛز اضتكا ٤غرل طبٝعٜ ٞتهح ٚدٛز ٠قبٌ غٔ ث٬خ غٓٛات ٜٚتُٝع با٭زا

 ٤غرل

ايطبٝع ٞيف ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٚ ٞايتٛاقٌ ٚايػًٛى ايُٓط ٞإناؾ ١إىل ٚدٛز َؿه٬ت َتعسزٚ ٠غرل
قسزَ ٠جٌ ايطٖاب  ٚانططابات ايٓ ٚ ّٛا٭نٌ ْٛٚبات اشلٝاز ٚايعسٚإ املٛد٘ م ٛايصات " م.42

 َٔٚخ ٍ٬اغتعطاض ايتعطٜؿات ايػابك ١لس أْٗا اتؿكت مجٝعٗا إىل سس نبرل يف ؼسٜس
َؿٗ ّٛانططاب ايتٛسسٚ,إ اختًؿت قٝاغتٗا ايًؿع ٖٞٚ ٠ٞتطنع عً ٢ث٬ث ١قاٚض ٖ: ٞ
 .1نعـ يف ايتٛاقٌ ايًؿعٚ ٞغرل ايًؿع. ٞ
 .2نعـ يف اٱزضاى ٚايتد. ٌٝ
 .3نعـ يف ايتؿاعٌ ا٫دتُاع. ٞ
ٚهب تُٓ ١ٝقسضاتِٗ يف احملاٚض ايج٬خ ايػابك ١إىل أقك ٢سس ممهٔ ٚؼكٝل زٚاتِٗ
َٚػاعستِٗ عً ٢ايتهٝـ ٚؼ َٔ ًِٜٗٛأؾطاز اعتُازٜني إىل أؾطاز َٓتشٝني زاخٌ ا

جملتُع ,

ْٚػتدًل َٔ ايتعطٜؿات ايػابك٫ ١نططاب ايتٛسس بأْ٘ عباض ٠عٔ " انططاب يف من ٛاؾٗاظ
14
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ايعكيب مما قس ٜػبب نعؿاً يف ايتٛاقٌ ايًؿعٚ ٞغرل ايٌ ؾعٚ ٞنعـ يف اٱزضاى ٚايتدٌٝ
ٚقكٛض ؾسٜس يف ايتؿاعٌ ا٫دتُاع."ٞ

 أغباب اضططاب ايتٛسس :
مل ٜكٌ ايعًُاٚ ٤ايباسج ٕٛإىل غبب أنٝس َٛٚسس ست ٢ا ٯٕ بٌ اختًؿت أغباب اٱقاب١
بانططاب ايتٛسس َٔ ؾدل إىل أخط ؾٜٓ ٬طبل غبب ٚاسس عً ٢نٌ َٔ ٜكاب بانططاب
ايتٛسس .سٝح إٔ ايتٛسس انططاب َعكس َٚعاٖط ٠ايػًٛنَ ١ٝتؿابهَ ١ع نجرل َٔ
ا٫نططابات َٚاظاٍ سك َٔ ً٬ايسضاغات ٚا٭بح

اخ اييت ساٚيت ايتعطف عً ٢أغباب٘ ٚ,قس

تعسزت ايعٛاٌَ اييت شنطت يف نجرل َٔ ايسضاغات نأغبا ب يًتٛسس إعتُازاً عً ٢اخت٬ف
ا٫ختكاقات ٚاٖ٫تُاَات بني ا يباسجني ٚتٓٛع خًؿٝاتِٗ ايٓعط١ٜ
ا٭غباب ايتاي ١ٝفطز اؾذلانات

 ( .اـطٝب ٚآخطٕٚ

٫نططاب ايتٛسس ٚإمنا

 ,2007 :م ( )321ايؿاَٞ

 ,2004:م ٖٞٚ . )25نُا : ًٜٞ

أ

ايعٛاٌَ ايٛضاث ٚ ١ٝاجل: ١ٝٓٝٚتؿرل ْكط (  ") 2002أْ٘ أثبتت بعض ايسضاغات اؿسٜج ١إٔ ٖٓاى ع٬قٚ ١طٝس ٠بني
ايتٛسس ٚؾصٚش ايهط َٛٚغَٛا ت ٚأٚنشت ٖص ٙايسضاغ ١إٔ ٖٓاى ع٬ق ١إضتباطٚ ١ٝضاث١ٝ
قسزَ ٠ع ايتٛسس ؾكط ٖٚصا ايهطَٛٚظٜ ّٚػُٜٚ Fragile x Syndrome ٢عتدل Fragile
 xؾهٚ ً٬ضاثٝاً سسٜجاً َػبباً يًتٛسس ٚ

ايتدًـ ايعكًٚ ٞأٜهاً ي٘ زٚض أغاغ ٞيف سسٚخ

َؿه٬ت غًٛنَ ١ٝجٌ ايٓؿاط ايعا٥س  ٚاٱْؿذاضات ايعٓٝؿٚ ١ايػًٛى ا٭ْاْٜٚ ٞعٗط عٓس
ا٭ؾطاز ايص ٜٔيس ِٜٗنطَٛٚظٚ X.F ّٚتأخطاً يف ايتٛاقٌ ايًػ ٟٛبؿهٌ ؾسٜس ٚتأخطا يف ايُٓٛ
اؿطنٚ ٞاملٗاضات اؿػ ١ٝبٓػب ١نٖٚ . ١ًٝ٦صا ايهطَٛٚظٜ ّٚه ٕٛؾا٥عاً بني ايصنٛض أنجط
َٔ اٱْاخ ٪ٜٚثط ٖصا ايهطَٛٚظ ّٚيف سٛاي َٔ % 10 :ٞسا٫ت ايتٛسس " م.22
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ب

ايعٛاٌَ ايبٛٝيٛد: ١ٝ
ٚشنط ايعاضع(  " )2004امكاض ٖص ٙايعٛاٌَ نُا يف اؿا٫ت اييت تػبب إقاب ١يف
ايسَاؽ م بٌ اي٫ٛز ٠أ ٚأثٓاٗ٥ا أ ٚبعسٖا ْٚ,عين بصيو إقاب ١ا٭ّ بأسس ا٭َطاض املعس ١ٜأثٓا٤
اؿٌُ أ ٚتعطنٗا أثٓا ٤ا ي٫ٛز ٠ملؿه٬ت َجٌ ْكل ا٭نػذني

,أٚاغتدساّ اٯ٫ت يف

اي٫ٛز,٠أ ٚعٛاٌَ ب ١ٝ٦ٝأخطَ ٣جٌ تعطض ا٭ّ يًٓعف قبٌ اي٫ٛز ٠أ ٚتعطنٗا ؿازث ١أ ٚندل غٔ
ا٭ّ نٌ ٖص ٙايعٛاٌَ قس ته ٕٛأغباب َتساخً ١غببت ساٍ ٠ايتٛسس " م. 29

ت

ايعٛاٌَ ايبٛٝنُٝٝا: ١ٝ٥
ٚتهٝـ فٝس(  ")2007أْ٘ يٛسغ يف بعض ايسضاغات اضتؿاع يف َعسٍ ايػرلٚتْٛني يف
ايسّ يس ٣ثًح أطؿاٍ ايتٛسس ,إ ٫إٔ ٖصا املعسٍ املطتؿع يٛسغ أٜهاً يف ثًح ا٭طؿاٍ امل ؽًؿني
عكًٝاً إىل زضد ١ؾسٜسٚ,٠أدطٜت زضاغَ ١عُك ١ملر َٛع ١قػرل َٔ ٠أطؿاٍ ايتٛسس ٚأنست ٚدٛز
ع٬ق ١شات ز٫ي ١بني َعسٍ ايػرلٚتْٛني املطتؿع يف ايسّ ْٚكل يف ايػا ٌ٥ايٓداع ٞأيؿٛنٞ
ٚدس إٔ ٖٓاى عسّ تٛاؾل َٓاع ٞبني خٜ٬ا ا٭ّ ٚاؾٓني مما ٜسَط بعض اـٜ٬ا ايعكب "١ٝم.57

خ

ايعٛاٌَ ايٓؿػٚ ١ٝاالدتُاع: ١ٝ
ٚأؾاض َٛغ )2007 (٢إٔ ٖٓاى استُا٫ت ٚٚدٗات ْعط ساٚيت تؿػرل ايتٛسس ؾعٗطت
ٚدٗ ١ايٓعط ا٫دتُاع ١ٝاييت تؿرل عً ٢أْ٘ انططاب يف ايتٛاقٌ ا٫دتُاعْ ٞتٝذ ١يعطٚف
ايب ١ٝ٦ٝا٫دتُاع Socialization ١ٝغرل ايػ ١ٜٛاييت ٜٓتر عٓٗا إسػاؽ ايطؿٌ بايطؾض َٔ
قبٌ ايٛايسٚ ٜٔؾكسإ اٯثاض ا يعاطؿَُٗٓ ١ٝا مبا أز ٣إىل اْػشاب٘ َٔ ايتؿاعٌ
ايٛغط احملٝط ب٘

ا٫دتُاعَ ٞع

,يف سني ٜؿػطٖا ايُٓٛشز ايٓؿػ ٞعً ٢أْٗا ؾهٌ َٔ أؾهاٍ

ايؿكاّ  Schizophreniaاملبهط ايٓاتر عٔ ٚدٛز ايطؿٌ يف ب ١٦ٝتتػِ بايتؿاعٌ ا٭غط ٟغرل
ايػ ٟٛمما ٜؿعط ٙبعسّ ايتهٝـ أ ٚايتٛاؾل ايٓؿػ " ٞم .54
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ٜٚهٝـ َٛغ " )2007 ( ٢إٔ ا٭طؿاٍ ايتٛسسٜني غايبا َا ته ٕٛب٦ٝتِٗ أقٌ تؿاعً٘ٝ
ٚأنجط مجٛزا  ٚاْػشابٚ ١ٝغرل ادتُاع ١ٝمما هعٌ ايطؿٌ ؾسٜس اْ٫طٛا ١ٝ٥مما ٪ٜز ٟيكعٛب١
أ ٚعسّ ايكسض ٠أ ٚايطغب ١يف ايتؿاعٌ َع اٯخطٚ, ٜٔنٓتٝذ ١إىل إٔ اٱؾاضات اييت ٜكسضٖا
غايب َا ته ٕٛغرل َت٬سك ١با٫غتذابات ,ؾإٕ شيو ٜعٜس َٔ استُاي ١ٝإٔ ٜه ٕٛايطؿٌ
ا
ايطؾٌ
عكبٝاً نٔتٝذ ١يٲسباط املػتُط ايصٜ ٟتعطض ي٘ ْ ٚتٝذ ١اخت٬ط اٱؾاضات ٚا٫غتذابات
ايكشٝش ١عً "٘ٝم.43
ٜٚصنط أٜهاً َٛغ )2007 ( ٞنُا أؾاض " o’Gormanإىل إٔ ؾؿٌ ايع٬ق ١ايعاطؿ٠ٞ
بني ا٭ّ ٚايطؿٌ قس ٜهَ ٕٛطتبطا ببعض أْٛاع اْ٫ؿكاٍ عٔ ا٭ّ غٛا ٤نإ ٖصا اْ٫ؿكاٍ
طبٝعٝاً أ ٚعاطؿٝاً  ,ؾاْ٫ؿكاٍ ايطبٝع ٞضمبا ٜه ٕٛبػبب ط ٍٛؾذل ٠ايبعس عٔ ايطؿٌ ٚاييت
ؼسخ عٓس َ٬ٝز طؿٌ دسٜس أ ٚمحٌ آخط يٮّ بػبب اْؿػاشلا ببعض ايٛقت عٔ ايطؿٌ ,أَا
اْ٫ؿكاٍ اٍعاطؿ ٞؾرلدع إىل عسّ قابً ٘ٝا٭ّ ٚايطؿٌ يكٓع ع٬قَ ١طنَ ١ٝعاً ٚضمبا ٜطدع شيو
إىل إٔ ا٭ّ اٍؾكاَ ١ٝأ ٚتعاَْ َٔ ٞطض عكً ٞأَ ٚتعًك ١طؿٛيٝاً بأَٗا يسضد ١أْٗا  ٫تػتطٝع
ايكٝاّ بسٚض ا٭ّ " م .55
مما غبل ْػتٓتر أْ٘ مل ٜكٌ ايعًُاٚ ٤ايباسج ٕٛإىل غبب أنٝس  َٛٚسس ست ٢اٯٕ بٌ
ؽتًـ أغباب انططاب ايتٛسس بإٔ اخت٬ف ايعٛاٌَ املػبب ١ي٘ ٚططأ شيو ْتٝذ ١يتعسز ا٭عاخ
املدتًؿ ١يف اجملا٫ت املتدككٚ ١شيو َجٌ املر

اٍ ايطيب ٚايٓؿػٚ ٞا٫دتُاعٖٚ ٞصا ٜسٍ

إٔ يٝؼ ٖٓاى أغباب َٛسس ٠شلصا ا٫نططاب ٚإمنا َتعسزٚ ٠يٝػت دصض ١ٜايػبب .

 خصا٥ص اضططاب ايتٛسس :
أؾاض عسز َٔ ايباسجني ٚاملتدككني إٔ يهٌ ؾ َٔ ١٦ؾ٦ات ايذلب ١ٝاخل

اق ١خكا٥ل

متٝعِٖ عٔ غرلِٖ ٚنصيو انططاب ايتٛسس نُا أؾاضت َٛقع فتُع ايتٛسس ا٭َطٜهٞ
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ايتابع يًُذًؼ ايكش ٞايك َٞٛا٭َطٜهٞ

" إٔ ا٭طؿاٍ املكاب ٕٛبايتٛسس تعٗط يس: ِٜٗ

انططابات يف ايتٛاقٌ  ٚاملٗاضات ا٫دتُاعٚ ١ٝايتد ٌٝبكؿ ١عاَٚ ١ايٝو خكا٥ل ش ٚانططاب
ايتٛسس  ٖٞٚتتُجٌ يف عسّ اٱسػاؽ با٭مل  ٚقعٛب ١ا٫خت٬ط باٯخطٚ ٜٔأٜهاً ٜٛ ٫دس يس١ٜ
تٛاقٌ بكطٚ ٟعسّ اـٛف َٔ ا٭خطاض ٚنصيو َكا ١َٚايتػرل يف ايطٚتني ٚا٫غتُطاض بًـ
ا٭ؾٝاٚ ٤اٖتُاّ غرل َٓاغب يبعض ا٭ؾٝا ٚ ٤ايتعبرل عٔ اؿاد ١باٱؾاضٚ ٠نصيو ايًعب بططٜك١
غرل ٖازؾ ٚ ١تطزٜس ايهٚ ّ٬تهطاض ٙأٜهاً أَا غًٛى  ٙؾٝتُتع باْ٫ععاٍ ١ٜعٔ اٯخطٜٔ
" اْ٫طٛاٜٚ "٤عٗط نأْ٘ ٜ ٫ػُع  ٫ٚوب املعاْك ٫ٚ ١تظٗط عً ١ٝأ ٟعٛاطؿ٘ ٚأَا بٓػبٍ ١يػ١
ؾٝعٗط أقٛات غرل ٚانش ٖٛٚ ١أٜهاً ٫غتذاب ١يططا٥ل ايتسضٜؼ ايعازٜٚ . ١ٜتُٝع بايهشو أٚ
ايكطار بس ٕٚغبب ٜ ٚتُٝع بح غاغ ١ٝظا٥س ٠أَٓ ٚدؿه ١يٮمل  ٚإتكإ ٙيًُٗاضات ايسقٝك ١زٕٚ
إتكإ ٙاملٗاضات ايهبرل٠
ٚمما غبل ْػتدًل إٔ إشا تٛؾطت نٌ أ ٚبعض ٖص ٙايػُات ايػابك ١يطؿًني
ٚؾدكا بٓؿؼ ا٭عطاض ؾُٗا ٜتكطؾإ بططٜك ١كتًؿ ١نً ١ٝعٔ بعهِٗ ايبعض ,أشاً أ ٟطؿٌ
َٔ ش ٚانططاب ايتٛسس ٜعتدل ؾدكَٓ ١ٝؿطز ٠عٓس أقطاْ٘ َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس .
1431 /3 /10 http: www.autism-society.org / Site/PageServer?pagename=about_whatis_chaw
ٖـ

 اضططابات طٝـ ايتٛسس :
اْتؿط ت يف اٯ ١ْٚا٭خرل ٠بعس غٓٛات َٔ ايبشح ايعًَُ ٞكطًح

"انططابات طٝـ

ايتٛسس " ٜٚػتدسّ َكطًح ( انططابات طٝـ ايتٛسس ) بايذلازف َع ا٫نططابات ايُٓا١ٝ٥
ايؿاًَ ١سٝح ٜؿرل نُٖ٬ا إىل سا٫ت كتًؿ ١عٔ ايتٛسس يف املضَٚ ٕٛتتؿل بايؿهٌ ايعاّ .
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أَا فُٛع ١انططاب طٝـ ايتٛسس تؿذلى مجٝعٗا يف قؿات ايتأخط ايؿسٜس باٱناؾ١
إىل امطاف ايع٬قات ا٫دتُاعٚ ١ٝشيو يف إسس ٣أ ٚن ٬ايكؿتني  :ايتأخط يف ايتٛاقٌ ايًػٟٛ
أ ٚا٫دتُاع .ٞمما ٜؿرل اىل إٔ ٖٓاى أْٛاع َٔ انططاب ايتٛسس ٚتسٍ ٖص ٙايتػُ ١ٝأٜهاً عً٢
إٔ ا٫خت٬ؾات ايها ١ٓ٥يف ايتٛسس تؾب٘ نصيو يف انططابات طٝـ ايتٛسس ٖٓٚ,اى أْٛع َٔ
ا٫ضططابات ا٭خط ٣كتًـ يف املهُٚ ٕٛايؿسٚ ٠عً ٢ايطغِ َٔ اتػاع ْطام ؾس ٠ا٫نططاب
نُٔ ا٭ْٛاع املدتًؿ ٚ ١تفتطى مجٝعٗا يف قؿات ايتأخط ايؿسٜس باٱناؾ ١إىل امط

اف يف

ايع٬قات ا٫دتُاعٚ ١ٝشيو يف إسس ٣أ ٚن ٬ايكؿتني ايتايٝتني :أَا تأخط يف ايتٛاقٌ ايًػٟٛ
باٱناف إىل إٔ املكابني بانططابات طٝـ ايتٛسس
٠
ٚا٫دتِ اع ٞأ ٚعسّ املكسض ٠عً ٢ايتدٖ.ٌٝصا
ٜعاْ ٕٛأٜهاً امطاؾات يف تطٛضِٖٖٚ,صا ٜؿرل إىل إٔ ايططٜك ١اييت  ُٜٛٓبٗا ٖ ٤٫ٛاملهططبني
 ٫تػرل ٚؾل ايتػًػٌ ايطبٝع ٞايص ٕ ٟضا ٙيف من ٛا٭طؿاٍ ايطبٝعٝني أ ٚستٜ ٕ َِ ٢ع أَْ ٞ
اٱعاق ١ايصَٖٓٚ .١ٝجا ً٫عً ٢شيو ٜبسأ ايطؿٌ ايطبٝع ٞيف اؿب ٛثِ املؿ ٞأَا ايطؿٌ ايتٛسسٟ
ؾكس ٜبسأ باٍضنض قبٌ اؿبٚ ٛقٝاغاً عً ٢شيو ,قس ٜ ٫هتػب املكاب مجع املٗاضات ا ييت
تؿًُٗا غًػ ١ايُٓ ٛايطبٝع ( . ٞايؿاَ,2004 : ٞم ) 47
ٚيف عكطْا اؿاي ٞمت ؼسٜس مخػ ١أْٛاع َٔ "انططابات طٝـ ايتٛسس نُا شنط ت
" يف ايسي ٌٝايتؿدٝكٚ ٞاٱسكاٍ ٞ٥

٫نططاب ات ايصٖٓ : ١ٝاٱقساض ايطابع املٓكح

(Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders : Fourth Edition
 ": ٖٞٚ )Text Revised Dsm-Iv-Trانططاب ايتٛسس "َ"ٚ,ت٬ظَ ١اغدلدط ""ٚ,انططاب
َت٬ظَ ١ضٜت "  "ٚ ,انططاب اْ٫تهاؽ ايطؿٛي "ٚ," ٞا٫نططابات ايُٓا ١ٝ٥ايؿاًَ – ١غرل
احملسزٚ ." ٠مز دا ٤غطز ٖص ٙا٭ْٛاع ؼت عٓٛإ " ا٫نططابات ايُٓا ١ٝ٥ايؿاًَٚ ." ١مز قاّ بٓؿط
ٖصا ايسي ٌٝمجع ١ٝعًِ ايٓؿؼ ا٭َطٜه( .١ٝايؿاَ , 2004 : ٞم . )48
19

اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

ٚؾُٝا  ًٜٞدس ٍٚضقِ ( ٜ ) 1بني ايؿطٚم بني انططابات طٝـ ايتٛسس .

علٚي هلُ ( ) 1
ٛ٠ػؼ اٌفوٚق ث ٓ١اػـواثبد ؿ١ف اٌزٛؽل
اضططاب ايتٛسس



انسٍ انصانصح .
ٚظٓش قثم ج
ٚرشأغ انزكاء يٍ فٕق
انًرٕسط إنٗ ذخهف رُْٙ
شذٚذ .
ذأخش ٔاضػ يٍ انسُح
(% 75
األٔنٗ
)يٍ انؽاالخ ػهٗ األقم.
ظٕاَة انرأشٛش ذظٓش
ٔذكٌٕ تاسصج ف ٙشانٕز
األػشاض.
ذرشأغ انُرائط ت ٍٛضؼٛفح
إنٗ يًراص.






اضططاب اغربدط

اضططاب ضٜت

ٚ ظٓش قثم أٔ تؼذ انسُح انصانصح
 دسظح ركاء يرٕسط أٔ يا فٕق
 ال ٚرأخش انطفم ف ٙذؼهى انكالو
أٔ انًٓاساخ اإلدساكٛح .
 ظٕاَة انرأشٛش ذظٓش ف ٙانرثادل
االضذًاػَٔ ٙطاق االْرًاياخ
يؽذٔدج
 ذرشأغ انُرائط يات ٍٛظٛذ ظذاً
أٔ يًراص

ٚ ظٓش قثم انشٓش ( . ) 18
 ذأخش رُْ ٙشذٚذ .
 رـٛه ؿج١ؼ ٟف ٟإٌّ ٛؽز ٝػّو

 انُرائط ضؼٛفح .

اضططاب االْتهاؽ ايطؿٛيٞ






ٚظٓش تأكصش يٍ شالز سُٕاخ .
ذأخش رُْ ٙشذٚذ.
ذطٕس طثٛؼ ٙف ٙانًُٕ ؼرٗ ػًش ( ( ٔ ) 3
 ) 5سُٕاخ ٔأؼٛاَاً ؼرٗ انؼاششج ٚرهِٕ
ذشاظغ ٔفقذاٌ نهًٓاساخ .
ظٕاَة انرأشٛش ذظٓش ف ٙػُصشاٌ يٍ
انصانٕز.
انُرائط ذكٌٕ ضؼٛفح.

اٌَزخ أشٙو األ ٠ ٌٝٚزٍ ٖٛرواعغ
ٚفملاْ ٌٍّٙبهاد ٚرٛلف اٌزـٛه
ف ٟػلح ِغبالد
 لظٛه ف ٟاٌزجبكي االعزّبػٟ
رزؾَٓ ِغ إٌّٚ ٛؽووبد ّٔـ١خ
ِزىوهح ٚطؼٛثخ ف ٟاٌؾووخ
ٚاٌزٕفٌ ٚإٌٚ َٛطو٠و األٍٕبْ .

اضططاب ايُٓا ٞ٥ايؿاٌَ غري احملسز







ظٕٓس غٛش يؽذد .
ٚرفأخ ت ٍٛذأخش دُْ ٙتسٛط إن ٙدسظح
ركاء فٕق انى ذٕسط .
انًُٕ األٔنٗ ٔانرطٕس غٛش يؽذد.
قصٕس ف ٙانرثادل االظرًاػٔ ٙػُصش أخش
يٍ انصانٕز.
ذرشأغ انُرائط يات ٍٛظٛذ ظذاً إنٗ يًراص.

 بتكطف ايباسح ( ,ايؿاَ , 2004 :ٞم . )84
ٚمما غبل ْػتٓر إٔ انططابات طٝـ ايتٛسس ؽتًـ عٔ بعهٗا ايبعض يف املهُٕٛ
ٚظٗٛض ا٭عطاض  ٚايٓتا٥ر ٚتتؿاب٘ إىل سس نبرل يف ايؿهٌ ايعاّ .
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ْ ػب ١اْتؿاض اضططابات ايتٛسس :
إٕ ْػب ١اْ٫تؿاض شلصا ا٫نططاب ؽتًـ َٔ فتُع ٭خط ٚتتؿاٚت ايٓػب ٜعٛز شيو
إىل تكبٌ ٚٚع ٞاجملتُعات شلصا ايٓٛع َٔ ا٫نططاب .
أنست ا٭نازمي ٠ ٞا٭َطٜه ١ٝيطب ا٭طؿاٍ يف املػح ايٛطين يٰبا ٤إٔ
ْػب ١انططاب ايتٛسس بًػت َا ٜكاضب (  1يهٌ  ) 91طؿ ٬يف ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه١ٝ
ٚناْت تًو ايسضاغ ١املػش ١ٝاييت أدطٜت يف عاّ

(ٚ ) 2007مت ْؿطٖا يف اـاَؼ َٔ

أنتٛبط َٔ ايعاّ (ٚ,)2009اعتُست ايسضاغ ١عًَ ٢ػح أضا  ٤ايٛايسٚ ٜٔشيو َٔ خ ٍ٬اشلاتـ
ٚاغتٗسؾت ا٭طؿاٍ َا بني غٔ ( )3غٓٛات إىل ()17غَٓ ١ا ٜكاضب ْػب َٔ ) % 1 ( ١غهإ
ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚ ١ٝناْت اٱقاب 4 ( ١إىل  ) 1يس ٣ا٭طؿاٍ ايصنٛض أعً ٢بأضبع١
أنعاف عُا ظٗط يس ٣اٱْاخ
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ٜٚصنط َٛغ )2007( ٞاملؿاض يف زضاغات ناْط ( Kanner )1973اييت بسأت يف
ا٭ضبعٓٝات ٚست ٢أٚا ٌ٥ايػبعٓٝات ٚاييت اعتُست يف تؿدٝكٗا ؿا٫ت ايتٛسس عًَ ٢عاٜرل مت
ٚنعٗا شلصا ايػطض ٜٚؿرل إٔ ْػب ١اٱقاب ١بإنططاب ايتٛسس يف أَطٜها غايباً َا ته4 ( ٕٛ
إىل  ) 5سا٫ت يف نٌ ( ٫ٚ )10000ز ٠يف ا٭عُاض ا٭قٌ َٔ ( )15غٓ,١م .43
ٟٚنٝـ َٛغ )2007( ٞاْ٘ يف إسس ٣زضاغات دًٝدلز
اٱقاب ١بايتٛسس يف املطسً ١ايعُطَٔ ١ٜ

 Gillbergإٔ ْػب١

(  5إىل  ) 7غٓٛات تكسٜط ١ٜبٓػب 12,4( ١يهٌ

٫ٚ 10000ز ٠س ,)١ٝبُٓٝا ناْت ْتا٥ر زضاغ ١أخط ٣ؾًٝدلز تعدل عٔ ْػب ١اْتؿاض مبعسٍ
( 11,6يهٌ ٫ٚ 10.000ز ٠س ) ١ٝيف املطسً ١ايعُط4 ( َٔ ١ٜاىل ) 14غٓ ١يف سني إٔ
دًٝدلز ٚدس إٔ ْػب ١اْ٫تؿاض تكسض عٛايٞ

( 8.1يهٌ ٫ٚ 10.000ز ٠س ) ١ٝيف
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ْؿؼ املطسً ١ايعُطٕٚ ١ٜؾؼ املْطك ١اييت أدطٜت ؾٗٝا ايسضاغ ١سلٌت اشلٓس ايػطبْٝٚ ١ٝذرلٜا ٚ
غرلْ٫ها ٚاييت مت ايتؿدٝل ؾٗٝا بٓا ٤عًَ ٢عاٜرل ناْط ٚ ,نإ َٔ ْتا٥ر زضاغات دًٝدلز
ٚآخطٚ ٕٚاييت مت إدطاٖ٩ا يف ايػٜٛس َٓٚاطل ٖٜٛػ ٕ٬ايطٜؿ ١ٝت٪نس إٔ ْػب ١اْتؿاض اٱقاب١
بايتٛسس أَ ٚا ٜػُ ٢ؾب ٘ٝايتٛسس  Autism Likeتكسض عٛايٞ

(  6.6ساي١

يهٌ  10000طؿٌ) ,م . 43
بُٓٝا أؾاض ايعاضع (  ) 2004إىل إٔ " ايسضاغات اييت أدطٜت يف ايٜ٫ٛات املتشس ٠اييت
ٜصنطٖا َاٜهٌ اْ٘ ٜٛدس عً ٢ا٭قٌ  630,000ؾطزاً َكاب بانططاب ايتٛسس ثًجِٗ َٔ
ا٭طؿاٍ ٚأٚض ست ايسضاغات إٔ انططاب ايتٛسس ٜعس َٔ اٱعاق ١ايطابع ١ا٭نجط ؾٛٝعاً
بايٓػب ١يٲعاقات املدتًؿٚ ١اييت تتُجٌ يف ايتدًـ ايعكً – ٞايكطع – ايؿًٌ ايسَاغٚ – ٞوسخ
انططاب ايتٛسس يف سٛاي 4.5 ٞأطؿاٍ يهٌ عؿط ٠اٯ٫ف َٛيٛز  .م 18
ٚأؾاضت ايسضاغات ٚا٭عاخ اؿسٜج ١إىل إٔ انططاب ايتٛسس وسخ ؾُٝا ٜكطب اٯٕ َٔ :
( َٔ )15:10بني  1000طؿٌ يف بًس َجٌ ح دِ ايٜ٫ٛات املتشس, ٠أَا سَ ٍٛس ٣اْتؿاض
انططاب ايتٛسس بني ايبٓني ٚايبٓات ؾٗ ٛوسخ مبعسٍ

( )1,4يف ايصنٛض عٔ اٱْاخ ٫ٚ

ٜصنط غبب ٚانح يصيو يف ظٗٛض انططاب ايتٛسس عٓس ايصنٛض أنجط َٔ اٱْاخ ٚيهٔ
أثبتت ا٭عاخ اْ٘ يف ساي٘ إقاب ١اٱْاخ يٲعاق ١ته ٕٛأؾس ٚأقعٛب ٚ ١أخطط أ ٚته ٕٛزضد١
شنآَ ِٗ٥دؿه ١دساً عٔ غرلِٖ َٔ ايصنٛض ايص ِٖ ٜٔيف َجٌ سا٫تِٗ سٝح أْ٘  ٫تٛدس
ع٬ق ١شلصا ا٫نططاب بايطبكات ا٫دتُاع ١ٝأٚاـًؿٝات ايجكاؾ ١ٝأٚايعطقٚ ١ٝشيو ٭ْ٘ ٜٔتؿط بني
ناؾ ١ايطبكات ٚناؾ ١اـٌفٜات ايجكاؾٚ ١ٝايعطق ."١ٝم 28
٩ٟٚنس اـطٝب ٚآخط " ) 2007 ( ٕٚإٔ زضاغات عًِ ا٭ٚب ١٦يف فاٍ ايتٛسس تؿرل
إىل
22
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اظزٜاز يف ْػب ١ؾٛٝع ٖصا ا٫نططاب يف ايٛقت اؿانط َكاض

ْ ١عُا نإ عً ٘ٝاؿاٍ يف
,

املانٚ, ٞميهٔ تدلٜط شيو ب ايٛع ٚ ٟايؿِٗ املتعا ٟز ٫نططاب ايتٛسس َٔ سٝح ايتعطٜـ
 ٚاحملهات ايتؿدٝك ١ٝاملع متسٚ, ٠زق ١أزٚات ايكٝاؽ ٚايتؿدٝل ٚتٛاؾط ا٫ختكاقٝني

ايكازض ٜٔعً ٢ايكٝاّ مبُٗات ايتؿدٝل ٚايتؿطٜل بني ٖصا ا٫نططاب ٚا٫نططابات ٚاٱعاقات
ا٭خط ٣اييت ؽتًط أعطانٗا َع أعطاض انططاب ايتٛسس " م . 321
أَا يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜؾٝكسض املػًٛخ (  " )2001إٔ عسز أطؿاٍ ايتٛسس يف
املًُهٜ ١كس ضبـ (  ) 6000طؿٌ ٚ .تؿرل َكازض َػتؿؿ ٢املًو ؾٝكٌ ايتدككَٚ ٞطنع
ا٭عاخ بايطٜاض إىل أْ٘ ٜتِ انتؿاف أنجط َٔ (  ) 300سايَ ١كاب ٠بايتٛسس غٜٓٛاً َٚ,ع
شيو  ٫تٛدس تكسٜطات زقٝك ١تٛنح عسز املكابني بانططاب ايتٛسس مما هعًٓا يف أَؼ
اؿاد ١إىل زضاغات َػش ١ٝميهٔ َٔ خ٬شلا تٛؾرل َعًَٛات زقٝك ١تؿٝس يف ايتدطٝط يتكسِٜ
خسَات طبْٚ ١ٝؿػٚ ١ٝتطبٚ ١ٜٛادتُاع ٚ ١ٝتأٖ ١ًٝٝ٭طؿاٍ ايتٛسس مبا ٜعٛز عً ٚ ِٗٝعً ٢أغطِٖ
ٚفتُعِٗ بايٓؿع  .إ ٫أْٓا إشا أخصْا ايتكسٜطات ايعامل ١ٝاييت تؿرل إىل ٚدٛز ( 4اىل ) 5ساي ١يف
نٌ ( )10,000ساي٫ٚ ١ز ٠س ١ٝؾإْ٘ ميهٔ ايك ٍٛإٔ ( ) 7200ساي ١تعاْ َٔ ٞانططاب
ايتٛسس املُٝع  )40.000( ٚ Proper Autismساي ١تكع يف ْطام طٝـ ايتٛسس " م
.33
ٚيف سني ٜؿرل ايكيب (  " )1423إٔ نٌ َا ٜتكٌ بٓػب ١اْتؿاض انططاب ايتٛسس
بني ايطبكات ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝاملدتًؿ ١لس إٔ ايتٛسس ب ٬دٓػٜ ١ٝكٝب اٍ

بٝض

ٚايػٛز ,ا٭غٓٝاٚ ٤ايؿكطا, ٤يف ايؿُاٍ ٚاؾٓٛب ,عً ٢سس غٛاٚ, ٤يٝؼ نُا نإ ٜعتكس يف
ايػابل بأْ٘ َطض ايطبك ١ايطاق,١ٝؾؿ ٞاملان ٞناْت اـسَ ١ايكشَ ١ٝتٛؾط يٮغٓٝاٚ ٤ناْٛا
ِٖ َٔ ٜٗتِ  ٕٚباؿاي ١ايٓؿػ ١ٝ٭بٓا," ِٗ٥م.20
23
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ٚمل تتٛقٌ ايسضاغات إىل ٚدٛز ؾطٚم بٗٓٝا

,نُا ٜؿرل ايسيٌٝ

ايتؿدٝك ٞاٱسكاٞ٥
٫نططابات ايٓؿػٚ ١ٝايعكً ١ٝيف طبعت٘ ايطابع(1994) ١

 DSM-IV,إىل إٕ ايٛنع

ا٫قتكاز ٟأ ٚا٫دتُاع ٞأ ٚايجكايف أ ٚا٭قٌ ايعٓكط ٟأ ٚايً ٕٛايعطق ٫ ٞع٬ق ١شلا باٱقاب١
بانططاب ايتٛسس44p,
أَا عهاؾ ) 1992 ( ١ؾصنط" إٔ ْػب ١اْتؿاض انططاب ايتٛسس بني ا٭طؿاٍ تذلاٚح
بني (  4إىل  ) 5أطؿاٍ بني نٌ (  ) 10,000طؿٌ " م .34
ٚمما غبل ْػتدًل اخت٬ف ايٓػب بني اجملتُعات بػبب عٛاٌَ عسٜسَٗٓ ٠ا تؿذٝع
ايبشح ايعًُٚ ٞاٱَهاْٝات املتطٛض ٠اييت تػاعس يف عًُ ١ٝايهؿـ ٚسكط عسز ٖصا ا٫نططاب.

 ايب٦ٝات ايتعً ١ُٝٝيص ٟٚاضططابات ايتٛسس :
ٜعس انططاب ايتٛسس َٔ ا ٫نططابات اٍمنا ١ٝ٥احملرل ٠بػبب ايتبا ٜٔيف اـكا٥ل
ٚا٭عطاض ايساي ١عً. ٘ٝيص ٣ططست ايهجرل َٔ ايتػا٫٩ت س ٍٛأ َٔ ٟايب٦ٝات ايتعً١ُٝٝ
املٓاغب ١يص ٟٚانططاب ايتٛسس َا بني املساضؽ املتدكك ٚ ١بطاَر ايسَر يف املساضؽ ايعاز.١ٜ

َ .1طسً ١ايتسخٌ املبهط ( َا قبٌ املسضغ: ) ١
تتهُٔ َطسً ١ايتسخٌ املبهط خسَات َتٓٛع,١طبٚ ١ٝادتُاعٚ ١ٝتطبْٚ ١ٜٛؿػ ١ٝيٮطؿاٍ
ز ٕٚايػازغ ١أ ٚاـاَػ َٔ ١أعُاضِٖ ايصٜ ٜٔعاْ َٔ ٕٛإعاق ١أ ٚتأخط مناٚ ٞ٥يصيو ؾإٕ بطاَر
ايتسخٌ املبهط تطنع بايهطٚض ٠عً ٢تطٜٛط َٗاضات أٚيٝا ٤ا٭َٛض ٚقسضاتِٗ ملػاعس ٠أطؿاشلِ
عً ٢ايُٓٚ ٛايتعًِ ٚؾكاً ملا ٜعطف باـط ١ايؿطز ١ٜـسَ ١ا٭غطٚ ٠مبا إٔ بطاَر ايتسخٌ املبهط
تعٓ ٢با٭طؿاٍ يف َطاسٌ عُط ١ٜتت با ٜٔؾٗٝا قسضاتِٗ ٚساداتِٗ تباْ ٟاً ٖا ً٬٥ؾإٕ َٓاٖر ٚ
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أغايٝب ايتسخٌ املبهط ؽتًـ ٚتتٓٛع سٝح مث ١ؾطٚم نبرل ٠دساً بني طؿٌ عُط ٙؾٗطإ ٚطؿٌ
عُط ٙغٓتإ ٚطؿٌ عُط ٙأضبع ١غٓٛات  ( .اـطٝب ٚاؿسٜس ,1998 : ٟم ) 30
ٚا٭طؿاٍ ايتٛسس ٕٜٛتكبٌ أعُاضِٖ َٔ غٔ ايجايج ١ست ٢غٔ ا٫يتشام باملسضغٚ ١قس بطٖٔ
شيو عًَ ٢س ٣ايؿا٥س ٠اييت ساظ عًٗٝا أٚي٦و ا٭طؿاٍ عٔ ططٜل زفِٗ َع أقطاِْٗ ايعازٜني
َٚػاعستِٗ عً ٢تعًِ املٖاضات ا٫دتُاعٚ ١ٝايعٓا ١ٜبايصات ( .فٝس ,2007 :م )139
ٚمما غبل ْػتدًل إٔ َطسً ١ايتسخٌ املبهط تعتدل َٔ أِٖ املطاسٌ ايذلب ٚ ١ٜٛايتعً١ُٝٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝيف سٝا ٠ا٭طؿاٍ ش ٟٚانططاب ايتٛسس

ٚ٭ْٗا تعتدل َطسً ١ا٭غاؽ ٚ

ايبٓا٤

يؿدكٚ ١ٝسٝا ٠ا٭طؿاٍ َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس  ٖٞٚأٜهاً تٗتِ با٭غط ٠٭ْٗا ايطنٝع٠
ا٭ٚىل يف عًُ ١ٝتأٖ ٌٝابٓٗا َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس .

َ .2طسً ١املساضؽ املتدصصَ( ١طانع َ ٚعاٖس ايتعً ِٝاخلاص ) .
٠

ؽتًـ ٖص ٙاملساضؽ أ ٚاملعاٖس أ ٚاملطانع عٔ املساضؽ ايعاز ١ٜيف ايب ١٦ٝاؾٛٝيٛدٞ

ٚايتكاَ ّٞاملسضغ ١ٝغ ٛا ٤يف املبٓ ٢أٚاؿذط ايكؿ ١ٝأ ٚايؿٓا ٤املسضغ ٞأٚ ٚغا ٌ٥ا٭َٔ ٚايػ١َ٬
أ ٚاـسَات ايذلبٚ ١ٜٛايٓؿػ ٚ ١ٝايطبٜٚ ١ٝه ٕٛايتشام ا٭طؿاٍ ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف غٔ
اـاَػٚ ١ستَ ٢طسً ١املطاٖك ١ؾكس نجط اؾساٍ س ٍٛإَهاْ ١ٝزَر ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس َع اٍ تَٝ٬ص ايعازٜني أ ٚإؿاقِٗ مبساضؽ خاق ١تتعاٌَ ؾكط َع ايتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس ٚأتهح إٔ ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس ٜتشػٓ ٕٛبكٛض ٠أؾهٌ يف ايب١٦ٝ
املطنب ١تعًُٝٝاً سٝح هس ٕٚاٖ٫تُاّ ايؿطز ٟثِ بعس شيو ٜسف ٕٛيف فُٛعات قػرل٠
َه )4 ,3( َٔ ١ْٛتَٝ٬ص أنجط تكسَاً يف مجٝع ايٓٛاس ( . ٞفٝس ,2007 :م ) 140
( ايعضٜكات  ,2004 :م ) 363
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ٚمما غبل لس إٔ ٖٓاى دسٍ س ٍٛزَر ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ أ ٚبكا ِٗ٥يف َساضؽ أَ ٚطنع أَ ٚعاٖس َتدكك. ١

َ .3طسً ١ايرباَر باملساضؽ ايعاز ( ١ٜبطاَر ايسَر ) :
اػ٘ اجملتُع ايعاملٖ ٞصا ا٫ػا ٙايصٜ ٟػع ٢إىل اْ٫سَاز َٔ خ ٍ٬ؾعاض ايعاّ ايسٚيٞ
يًُعٛقني ( " )1981املػاٚاٚ ٠املؿاضن ١ايهاًَ َٔٚ " ١خَ ٍ٬ؿٗ " ّٛفتُع يًذُٝع " –
سٝح ٜؿرل املؿَٗٛإ إيَ ٞػٛ٦ي١ٝ

اجملتُع سٝاٍ أؾطاز ٙاملعاقني ٚ,تغرل اجملتُع ٜتَ ّ٤٬ع

َتطًبات مجٝع أؾطاز ( ٙعاَط  2008 :م ) 157
 َٔٚاملُهٔ إٔ ته ٕٛا٫غتؿاز ٠ايهُٓ َٔ ١ٝايًذ ٤ٛإىل ايتهاٌَ عًٖ ٢صا ايٓشٛ
يًُس ٣ايطَ ٌٜٛؿاد ً١٦أنجط َٔ أ ٟعٓكط آخط ٚيكس ناْت اٖ٫تُاَات ايػابك ١مبس١ُ٥٬َ ٣
تعً ِٝش ٟٚانط ضاب ايتٛسس يف ايب٦ٝات ايتعً ١ُٝٝايٓعاَ ١ٝتعزاز ببط٤

 .نُا إٔ اـدل ٠قس

أظٗطت إٔ ايتَٝ٬ص ايصٜ ٜٔتِ زفِٗ يف أْعُ ١ايتعً ِٝايعاز ١ٜقس أتٝشت شلِ ؾطم ايتٛاقٌ
ٚاملٗاضات ا٫دتُاع ١ٝاملٓاغب ١سٝح ٜتِ بؿهٌ ثابت ٚشيو بُٓاشز ا٭قطإ املٓاغب ١شلِ ٚاييت
تػُح شلِ بتؿو  ٌٜغًٛنِٗٚ .نصيو ؾؿ ٞسايْ ١عاّ ايتعً ِٝايعازٚ ٟعٓسَا ٜػُح شلِ بتبازٍ
ايتؿاعٌ َع ْؿؼ أعها ٤فُٛع ١أقطاِْٗ ؾإْ٘ ٜتعاٜس استُاٍ ؾعٛض ا٭طؿاٍ ايصٜ ٜٔعأَْ ٕٛ
ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١بايكب َٔٚ,ٍٛاملُهٔ إٔ ٜهَ ٕٛجٌ ٖصا ايكب ٍٛعاَ ً٬دٖٛطٜاً ٫سكاً
يف ايتطٛض َٔ ايٓا س ٠ٞا٫دتُاع . ١ٝؾعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ,ايسضاغ ١ايطٛي ١ٝاييت أدطٜت َٔ قبٌ
أٚيٓسى ٚ ٚ Oolindqغت  ٚ,Westبٛضزٕ ٚ,Bordenدط Green ٜٔعاّ ( ٚ(1992اييت
تابعت ( )267طايباً ملس ٠مخؼ ؽْٛات ,أظٗطت بإٔ ا٭طؿاٍ ايص ٜٔمت ضؾهِٗ َٔ قبٌ أقطاِْٗ
ٜهَ ْٕٛٛعطنني يًدطط ٚعسّ ايتهٝـ عً ٢املس ٣ايط.ٌٜٛؾإشا نإ ايكب َٔ ٍٛقبٌ ا٭قطإ
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ع اَ ً٬سطداً يف تطٛض ايطؿٌ ٚمن, ٙٛؾُٔ احملتٌُ إٔ ٜه ٕٛأثط ايععٍ عٔ تطٛض ا٭قطإ َسَطاً
ٚأنجط َٔ شيو ؾكس ًٜشل بايطؿٌ ؾعٛضاً بايعذع  ( .نٛدٌ  ,2003 :م ) 43
ٚتطنع َععِ ايبشٛخ يف َٝسإ انططاب ايتٛسس عً ٢داْب

ُٖٚ ٜٔا بٓا ٚ ٤تعسٌٜ

ايػًٛى ٚظٜاز ٠ايكسضات ايًػٚ . ١ٜٛعً ٢أ ٟساٍ ؾعٓسَا ٜؿهط َععِ ايٓاؽ يف ايتٛسس ؾإِْٗ
ٜٓعط ٕٚإىل اْ٫ععاٍ ا٫دتُاع  ٟنذاْب َػٝطط عًٖ ٢صا ا٫نططابٚ,ا٭طؿاٍ ايصٜ ٜٔعإْٛ
َٔ انططاب ايتٛسس ٜٛدس يس ِٜٗقسضاً نبرل اُ َٔ ايكعٛب ١يف ايتؿاعٌ ايؿدكٚ, ٞى ش يو
نُا مت ايتٓ ٜ٘ٛإي ٘ٝغابكاً ,ؾإٕ عسزاً َٔ املؿه٬ت ايػًٛن ١ٝاييت تؿاٖس يسٖ ٣ص ٙايؿَٔ ١٦
ا٭طؿاٍ قس ٚدس بأْٗا تعٌُ عٌ

 ٣احملاؾع ١عً ٢ايتذٓب ا٫دتُاعٜٚ, ٞعٗط إٔ ايكعٛب١

ا٫دتُاع ١ٝاييت تٓتر عٔ َؿه٬ت ايػًٛى بأْٗا تُٓ ٛمبعسٍ غطٜع نٌ
ا٭طؿاٍ ايتٛح زٜني ٚ .بس ٕٚع٬ز ,غايباً َا ٜٓعسّ تعُ ِٝاملو
ا٫دتُاعٞ

(ايتبازي١ٝ

) يس ٤٫٪ٖ ٣ا٭طؿاٍ

َا اظزاز ْٚهر

ْٚات ا٭غاغ ١ٝيًتؿاعٌ

 .ؾُٔ ايٛانح إٔ ايكعٛبات

ايػًٛنٚ, ١ٝايتٛاقًٚ, ١ٝا٫دتُاع ١ٝاي٬سك ١اييت تٓتر عٔ ؾؿٌ يف تهاٌَ اٱميا٤ات
ا٫دتُاع َٔ ١ٝاملُهٔ إٔ ته ٕٛعاََ ً٬سَطاً يًتطٛض اٍ عاّ بايٓػب ١يًطؿٌ  .نُا إٔ قسض٠
ايطؿٌ عً ٢ايتعًِ تتأثط دسٜاً بعسّ ايعٓا ١ٜأ ٚبعسّ َعاؾ ١املعًَٛات ا٫ز متاع ١ٝأ ٚعسّ تؿعٌٝ
َؿاضن ١ايطؿٌ يف ايُٓصد ١ا٫دتُاع ( . ١ٝكٕظم  ,2003 :ص ) 44
ٜٚصنط اـطٝب ٚآخط )2007 ( ٕٚإٔ " بطْاَر اـدل ٠ايتعً ٖٛ ١ُٝٝب ضْاَر بسٌٜ
ح زٜح ْػبٝاً مت تطٜٛط ٙيف عاّ (ٜٚ,)1994عتُس ٖصا ايدلْاَر عً ٢ايسَر ٚتطٜٛط املٗاضات
ا٫دتُاع ١ٝيف ا٭ٚناع ايطبٝع ١ٝباغتدساّ اجملُٛعات ٚا٫غتؿاز َٔ ٠خدلات ا ٭طؿاٍ اٯخطٜٔ
يف عًُ ١ٝايتؿاعٌ ٜٚ,عتُس ايدلْاَر عً ٢ؾهط ٠إٔ ا٭طؿاٍ ايتٛسسٜ ٕٚ ٟػتؿٝس َٔ ٕٚبط اَر
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اٍطؿٛي ١اييت تتبٓ ٢ؾًػؿ ١ايسَر ,باٱناؾ ١إىل أُٖ ١ٝإؾطاى ايٛايسٚ, ٜٔنصيو ايٓؿاطات
املٓٗذ ١ٝهب إٔ تٓػذِ َع اؾٛاْب ايُٓا "١ٝ٥م .345
ٚبٓاً عً ٢خدل ٠ايباسح املٝساْ ١ٝؾإٕ زَر ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس ٜػاعس عً٢
ايتقًٚ ٌٝايتدًل َٔ بعض ايػًٛنٝات غرل املضغٛب ؾٗٝا ٚشيو عٔ ططٜل ايُٓصد٘ َع أقطاْ٘
َٔ ايعازٜني ٚتػاعس أٜها ايسَر عً ٢تُٓ ١ٝاملٗاضات ا٫دتُاع ١ٝايص ٟوتاز إيٗٝا ايتًُٝص شٟٚ
انططاب ايتٛسس ٚاـطٚز ب٘ َٔ ايععي ١ا٫دتُاعٚ ١ٝته ٜٔٛسك ١ًٝيػ.١ٜٛ

املحبح اٍخاْ :ٞايسَر .
 متٗٝس :
ؾٗست يف اٍعكٛز املان ١ٝإلاظات يف تعً ِٝايطًب ١ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ ١نإ
ٜعتكس ايهجرل إٔ ايتعً ِٝاـام غرل قابٌ يًتشكٝل عً ٢أضض ايٛاقع ٚيعٌ َٔ أِٖ تًو
ايتطٛضات تطٛض ططم ايتسضٜؼ شل ٤٫٪ايؿ٦ات ٚإغٓاز ايبشٛخ ايعً ١ُٝيًُدتكني مما ؾذع عً٢
ظٗٛض سطنات غرل َػبٛقٚ ١تػرل يف ا٫ػاٖات ٚايٓعط ٠ايهاًَ ١م ٛزَر تَٝ٬ص ايتعًِٝ
اـام (ايذلب ١ٝاـاق)١يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ بس َٔ ً٫ععشلِ يف َ٪غػات َٚطانع َٚعاٖس
خاق ١بِٗ .
 ٫ٚضٜب يف إٔ ايتٛد٘ م ٛايسَر ٖ ٛتٛد٘ م ٛاملسضغ ١ايؿاًَ ١اييت تػتطٝع تًب ١ٝمجٝع
استٝاز املتعًُني عً ٢ايطغِ َٔ ٚدٛز ايؿطٚم ايؿطز ١ٜايهبرل ٠بني ايتَٝ٬ص ٚيهٔ ْعاّ ايتعًِٝ
يف بعض ايسٚ ٍٚخاق ١ايٓاَ ١ٝؾٗست تسٖٛضاً يف ايػٓٛات املانٚ ١ٝشيو ٭غباب َتٓٛعَ ١جٌ
استٝاز بعض ايٓعِ إىل إعازٖٝ ٠هًٚ ١بٓا ٤ايٓعِ ايتعً ١ُٝٝاـاق ١بايتع

يِٝ

تَٝ٬ص ايذلب ١ٝاـاق ١أ ٚإظاي ١املعٛقات اييت ؼ ٍٛبني تعً ِٝتَٝ٬ص ايذلب ١ٝاـاق ١إش نإ
شلا إٔ تٛؾط ؾطم ايتعًِ ٚايتطٜٛط اؿكٝك ( .ٞاـطٝب  ,ّ 2004 :م . )3
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مما ٜػتسع ٞاٖتُاَاً خاقاً َٔ قبٌ املدتكني ٚأقشاب ايكطاض بتطٜٛط ا٭ْعُ١
ٚايب٦ٝات ايتعً ١ُٝاييت تتٓاغب َع خكا٥كِٗ ٚتجكٝـ ٚتٛع ١ٝاجملتُع .

َ ؿٗ ّٛايسَر :
تطٛضت يف أٯ ١ْٚا٭خرلْ ٠عط ٠اجملتُع  ٚتبًٛضت س ٍٛؾ٦ات ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق١
ْٚتٝذ ١شلصا ايتػرل ؾكس ظٗط َؿاٖ ِٝعسٜس ٠يًب٦ٝات ايتعًَٗٓٚ ١ُٝٝا َؿٗ ّٛايسَر نػرلَٔ ٠
املؿاٖ ِٝايذلب ١ٜٛيف فاٍ ايذلب ١ٝاـامٚ ٠شيو ْتٝذ ١يًتطٛض املػتُط ايص ٟأز ٣إىل تعسز  ٚتٓٛع
ايسَر زاخٌ اجملتُع املسضغ.ٞ
ٟ ٚشنط نٌ َٔ ايعط ٚ ١ٝقُس (  ) 2008ايسَر " بأْ٘ ايصٜ ٟؿرل إىل أٚي٦و
ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١ايصٜ ٜٔتِ زفِٗ بايهاٌَ يف قؿٛف ايتعً ِٝايعاّ ٚتًكٞ
أغًب
اـسَات اٱناؾ ١ٝاملطًٛب ١يف تًو ايكؿٛف إٕ مل تهٔ نًٗا " م .8
ٜٚعطف نٛاؾشٚ ١ايُٓط (  ) 2007ايسَر ايذلب ٖٛ " ٟٛتسضٜؼ ا٭طؿاٍ غرل ايعازٜني
( املعٛقني ) دٓباً إىل دٓب َع أقطاِْٗ ايعازٜني يف ايكؿٛف ايعازَ ١ٜع ت ٛؾرل ايعطٚف ٚايعٛاٌَ
اييت تػاعس عً ٢إلاح ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاغتؿاز ٤٫٪ٖ ٠ايطًب َٔ ١ايدلاَر املكسَ ١يف املساضؽ
ايعاز ١ٜقسض املػتطاع " م.65
ٟٚؾرل ناؾـ  ٚعبس اهلل (  ) 2007بإٔ ايسَر عباض ٠عٔ " تٛؾرل ؾطم ايتعً ِٝايكا١ُ٥
عً ٢املػاٚا ٠يٮطؿاٍ ش ٟٚاٱعاقات ايبػٝطٚ,١شيو َٔ خ ٍ٬إؿاقِٗ بايب ١٦ٝايذلب ١ٜٛا٭نجط
َٚ ١ُ٥٬قسضت٘ عً ٢تًب ١ٝساداتِٗ ٚ,يف نجرل َٔ اؿا٫ت تتُجٌ ٖص  ٙايب ١٦ٝيف ايكـ ايسضاغٞ
ايعاز, ٟإٕ مل ٜهٔ طٛاٍ ايٛقت ؾبعض ايٛقت عً ٢أقٌ تل

زٜط ٚ,يف أسٝإ أخط , ٣ؾايب١٦ٝ

ايذلب ١ٜٛا٭قٌ تكٝٝسا  ٫تؿٌُ ايكـ اٍزضاغ ٞايعاز ٟإط٬قاً " م.191
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ٜٚعطف غٝػامل (  ) 2006ايسَر ايؿاٌَ " ٖ ٛإٔ تؿتٌُ َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ٚقؿٛؾ٘
عً ٢ايتَٝ٬ص مجٝعاً بػض ايٓعط عٔ

:ايصنا ٤أٚاملٖٛب ١أ ٚاٱعاق ١أ ٚاملػت ٣ٛا٫دتُاعٞ

ٚا٫قتكاز ٟأ ٚاـًؿ ١ٝايجكاؾ ١ٝيًتًُٝصٚ,هب عً ٢املسضغ ١ايعٌَ عً ٢زعِ اؿادات اـاق١
يهٌ طايب " م .17
ٚعطؾت ا٭غط ٠ايٛطٓ ١ٝيًذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
(  ) 2000بإٔ ايسَر عباض ٠عٔ " تطبٚ ١ٝتعً ِٝا٭طؿاٍ غرل ايعازٜني يف املساضؽ ايعازَ ١ٜع
تعٜٚسِٖ غسَات ايذلب ١ٝاـاق ( " ١املٛغ 2004 : ٢م ) 26
 َٔٚخ ٍ٬اغتعطاض يًتعطٜؿات ايػابك ١لس أْٗا اتؿكت مجٝعٗا إىل

سس نبرل يف

ؼسٜس َؿٗ ّٛايسَر ٚ,إ اختًؿت قٝاغتٗا ايًؿع ٖٞٚ ١ٝتط نع عً ٢ؼػني ايب ١٦ٝايذلب١ٜٛ
ٚايتعًٚ ١ُٝٝاخلزَات املػاْسٚ ٠نص يو تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝاملسضغْٚ,١ٝػتدًل َٔ ايتعطٜؿات ايػابك١
يعًُ ١ٝايسَر " بأْٗا عباض ٠عٔ تٗٚ ١٦ٝتٛؾرل ايب١٦ٝ

ايذلب ٚ ١ٜٛايتعً ١ُٝٝاملٓاغبٚ ١شيو يتعًِٝ

تَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف املساضؽ ايعازَ ١ٜع أقطاِْٗ ايعازٜني َٔ خ ٍ٬تٛؾرل ب١٦ٝ
طبٝع ١ٝأَ ٚعسي ١قسض اٱَهإ َع ٚدٛز خسَات ايذلب ١ٝاـاق. " ١

 ايعٛاٌَ اييت غاُٖت يف زعِ ؾهط ٠ايسَر :
قس أغِٗ يف زعِ ٖصا ايتٛد٘ عسز َٔ ايعٛاٌَ ميهٔ اٱؾاض ٠إيٗٝا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ٚ .1دٛز قٛاْني ٚأْعُ ١تسعِ ايسَر ٚؼح املساضؽ عً ٢قب ٍٛايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق.١
 .2تٛؾط َتخككني يف فاٍ ايذلب ١ٝاـاق ١يهٜ ٞتِ

تطٟٛض اـسَات ٚايدلاَر ايذلب١ٜٛ

ٚايتعً ١ُٝٝايتأٖ ١ًٝٝمما أز ٣إىل تعس ٌٜاملؿاٖٚ ِٝا٫ػاٖات ايػًب ١ٝم ٛش ٟٚا٫ستٝادات
اـاقٚ ١اييت ناْت تٓاز ٟبععشلِ عٔ اجملتُع .
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 .3ظٗٛض اػا ٖات إهابٚ ٠ٞاٍت ٞتْاز ٟبسَر ا٭طؿاٍ غرل اٍ عازٜني يف املساضؽ ايعازٚ ١ٜشيو
٫عتباضات عسْٗ ّ ٠ا إعطاٖ ٤صا ايطؿٌ ؾطقت٘ ايطبٝع ١ٝبايُٓ ٛا٫دتُاعٚ ٞايذلبَ ٟٛع أقطاِْٗ
َٔ ا٭طؿاٍ ايعازٜني .
ٜ .4تِ ايسَر يف َطاسٌ َبهط ٠قسض ا٫غتطاع ١ملا ي٘ َٔ أُٖٚ . ١ٝقس ٜه َٔ ٕٛاملٓاغب اٱؾاض٠
إىل أُٖ ١ٝايتسخٌ يف َطسً ١عُطَ ١ٜبهط . ٠٭ٕ ايػٓٛات ا٭ٚىل َٔ سٝا ٠ايطؿٌ تعس ا٭نجط
تأثرلاً عً ٢ناؾ ١دٛاْب سٝات٘ اي٬سك. ١
 .5تػاعس تٛؾرل ايٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝايذلب ٚ ١ٜٛططم ايتسضٜؼ املٚ ١ُ٥٬اييت تتٛاؾل َع َتطًبات
ٚاستٝاز ات ايتًُٝص املعٛم إناؾ ١إىل تٓاغبٖا يًتًُٝص ايعاز ٟيف تػٗ ٌٝؾهط ٠ايسَر َا بني ايؿ٦تني .

 .6أز ٣تأثرل اؾُاعات ايهاغط ١يف اجملتُعات احملً ١ٝعًٚ ٢انع ٞايػٝاغات ايذلبٚ ١ٜٛايتعً١ُٝٝ
يف بًساِْٗ إىل تعس ٌٜاملؿاٖٚ ِٝتطٜٛط اـسَات املكسَ ١يٮؾطاز املعٛقني يتؿٌُ كتًـ َطاؾل اؿٝا٠

 .7ايٓعط ٠إىل اٱْػإ املعٛم َٔ َٓعاض ايكسضٚ ٠عسّ ايٓعط ي٘ َٔ َٓعاض ايعذع أز ٣إىل انتؿاف
ايكسضات اـاق ١يًُعٛقني ٚإظٗاضٖا َٚػاْس ٠ا٭ؾطاز املعٛقني ٚإتاس ١ايؿطق ١شلِ يًتُتع
بايؿطم املٛدٛز ٠يف اجملتُع يتُٓٚ ١ٝتطٜٛط ٚتجبٝت ٖص ٙايكسضات  ,ا٭َط ايص ٟخؿـ َٔ ايؿذ٠ٛ
املٛدٛز ٠بني قسضاتِٗ ٚقسضات غرل املعٛقني  (.اؿػني 2004 :م  ( ) 30اـؿطَ 2000 :ٞم
) 100
( ايهٛاؾشٚ ١ايُٓط 2007:م ) 67

ْ ٚػتدًل مما غبل إٔ ظٗٛض ايكٛاْني ٚايتؿطٜعات اييت غاعست عً ٢سؿغ
سكٛم
ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ ١تطٛض ايٓعط ٠اٱْػاْٚ ١ٝا٫غتُطاض ١ٜيف ايبشح ايعًُٚ ٞتٛؾط
ايهٛازض املتدكك ١مما أز ٟإىل تطٛض ايب٦ٝات ايتعًٚ ١ُٝٝظٗٛض ؾهط ٠ايسَر بؿهٌ غطٜع.
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 االؾرتاضات ايٓعط ١ٜإلغرتاتٝذ ١ٝايسَر :
عٓس ظٗٛض أ ٟؾهط ٠تطب ١ٜٚؾإْٗا تتبًٛض إىل إغذلاتٝذ ١ٝتطب ١ٜٛنُا أؾاض اؿػني
( )2004يف ن ٤ٛمماضغ ١إغذلاتٝذ ١ٝزَر

ش ٟٚا٫ستٜادات اـاق ١يف ايٓعِ ايتعً١ُٝٝ

ميهٔ اغتد٬م ث٬خ اؾذلاضات ٚنعٗا املساؾع ٕٛعٓٗا : ٖٞٚ
االؾرتاض األ : ٍٚإٔ فطز ايتٛادس املاز ٟيص ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف اٍ قؿٛف املسضغ١ٝ
ايعازٜ ١ٜذلتب عً ٘ٝظٜاز ٠تًكا ١ٝ٥يف زضد ١ايتؿاعٌ ا٫دتُاع ٞبني ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقَٔ ١
داْب ٚايعازٜني َٔ داْب آخط .
االؾرتاض ايجاْ : ٞإٔ ٚنع ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف اٍقؿٛف ايعاز٪ٜ ١ٜز ٟإىل ظٜاز ٠ؾطم
ايتكبٌ ا٫دتُاع ٞيص ٟٚا٫ستٝادات اـاق َٔ ١داْب ٚضؾاقِٗ َٔ ايعازٜني َٔ داْب أخط.
االؾرتاض ايجايح  :إٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١ايصًٜ ٜٔشك ٕٛباٍ قؿٛف أ ٚاملساضؽ ايعاز١ٜ
ٜك َٕٛٛبُٓصد ١أؾهاٍ ايػًٛى اييت تكس ض عٔ ضؾاقِٗ َٔ ايتَٝ٬ص ايعازٜني نٓتٝذ ١يعٜاز٠
ؾطم ايتعطض ملجٌ ٖص ٙايُٓاشز ايػًٛن . ١ٝم م 31 , 30
ٚمل تٜ٪س بعض ايسضاغات ايؿهط ايكا ٌ٥بإٔ إغذلاتٝذ ١ٝزَر ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق١
ٜذلتب عً ٘ٝظٜاز ٠ؾطم ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ

بؿهٌ تًكا ٞ٥بني ش ٟٚا ٫ستٝادات اخل اق١

ٚايعازٜني ,أ ٚإٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١هسٕٚ

– يف إطاض ٖص ٙاٱغذلاتٝذ١ٝ

– تكبً٬

ادتُاعٝاً أؾهٌ َٔ داْب ضؾاقِٗ ,أ ٚإٔ َ٪ثطات َؿٝسٚ ٠ؾعاي ١ايُٓصد ١ميهٔ إٔ ػس ططٜكٗا
إىل ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١نٓتٝذ ١يعًُ ١ٝايسَر  َٔٚ .خ ٍ٬شيو ميهٔ اـطٚز بٓتٝذ١
عاَ ١إْٔا عٓسَا ٕ أخص مجٝع املتػرلات يف اؿػبإ ,ؾإٕ ايسَر عس شات٘ ٪ٜ ٫ز ٟإىل ْتا٥ر
إهاب ١ٝبايٓػب ١يص ٟٚا٫ستٝادات اـاق,١أ ٟإٔ باٱَهإ اؿك ٍٛعًْ ٢تا٥ر أنجط إهاب١ٝ
ٚؾا٥س َٔ ٠إغذلاتٝذ ١ٝايسَر إشا َا أعط ٢ايذلنٝع اي٬ظّ يتسضٜب ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق١
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عً ٢املٗاضات ا٫دتُاع ١ٝاييت تعس نط ٚض ١ٜيًتؿاعٌ ا٫دتُاع َٔ ٞدٗٚ, ١يتشكٝل ايتكبٌ
ا٫دتُاع َٔ ٞدٗ ١أخط ( . ٣أمحس عبس اهلل  1998 :م . ) 91
ْ ٚػتدًل مما غبل إٔ اٍ زَر يص ٟٚا٫ستٝادات اـاقٜ ١ذلتب ظٜاز ٠ؾطم ايتؿاعٌ
ا٫دتُاع ٞبني ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ٚ ١ايعازٜني زاخٌ اجملتُع املسضغ. ٞ

 أؾهاٍ ايسَر :
ٟمتٝع ايسَر بأ ؾهاٍ  ٚأْٛاع كتًؿ ١ؾٜٗ ٫ ٛكتكط عً ٢ؾهٌ قسز ٚقس أؾاضت
ٚأضْٛى يف تكطٜطٖا عاّ

( )1978إي ٞث٬ث ١إؾهاٍ يًسَر

:ايسَر املهاْٚ, ٞايسَر

ا٫دتُاعٚ ,ٞايسَر ايٛظٝؿ(.ٞاـؿطَ , 2000 : ٞم )47

اْ: ٞ
ايسَر املو
سٝح ٜتِ اؾذلاى نًٌ َٔ َسضغ ١ايذلب ١ٝاـاقَٚ ١سضغ ١ايتعً ِٝايعاّ يف ْؿؼ املػاس١
ٚاملٛقع يتش ٌٜٛبعض ايتَٝ٬ص َٔ َسضغ ١ايذلب ١ٝاـاق ١إىل َسضغ ١ايتعً ِٝايعاّ يبعض اي ٛقت
بطؾكَ ١عًُٚ ,ِٗٝنُا ٜك ّٛنًٌ َٔ املعًُني باملسضغتني بايعٜاضات ايتبازي ١ٝب٘ زف ا٫غتؿاز٠
َٔ خدلات َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاقَ ١ع ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ ١شيو ٱسساخ ايتؿاعٌ
بني تَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقَ ١ع اقطأِْٗ ايعازٜني ٖٚصا ايسَر َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ
زفاً َهاْٝاً ٖٚصا ايتؿاعٌ َا بني املسضغتني ٜؿاض إي ٘ٝبٓعاّ ايطبط ايؿا٥ع يف املًُه ١املتشس٠
( بطٜطاْٝا )( .اـؿطَ , 2000 : ٞم )48

ايسَر االدتُاع: ٞ
ًٜشل ايتًُٝص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف قـ أٚ ٚسسات خاق ١إ٫
أْ٘ ٜؿاضى
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أقطاْ٘ ايعازٜني يف ا٭ْؿط ١ا٭خط ٣نايعب ٚايطعاّ ٚايٓؿاطات ا٫دتُاع ١ٝاييت تٓعِ خاضز
قـ ايذلب ١ٝاـاق( .١اـؿطَ , 2000 : ٞم )49

ايسَر ايٛظٝؿ: ٞ
ٖٛا ايسَر ا٭نازمي ٞايصٜ ٟكٛز ن َٔ ٬ايسَر ا٫دتُاعٚ ٞاملهاْ ٞيتَٝ٬ص شٟٚ
ا٫ستٝادات اـاقَ ١ع ا٭قطإ ايعازٜني يف املؿاضن ١يف ايدل

اَر ا٭نازميَ ١ٝع ٖ٤٫٪

ا٭قطإ ٖٛٚ .أنجط أؾهاٍ ايسَر ؼكٝكاً يٌتؿاعٌ ٚايتٛاقٌ َا بني ايتَٝ٬ص ,سٝح  ٜٔتظِ ا
ايتَٝ٬ص غرل ايعازٜني بؿهٌ دع ٞ٥أ ٚنً ٞبا ٍقؿٛف ايعازٜٚ ١ٜؿاضنٛا يف نٌ ايٓؿاطات
املسضغٜٚ ١ٝؿذلط يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايسَر تٛؾرل ايعطٚف ٚايعٛاٌَ ايتاي: ١ٝ
 .1تٛعٚ ١ٝتكبٌ ايتَٝ٬ص ايعازٜني ٭قطاِْٗ َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق. ١
 .2تٛؾرل َعًِ تطب ١ٝخاقٜ ١عٌُ داْباً َع َعًِ ايتعً ِٝايعاّ ( ايعازٜني ) .
 .3تٛؾرل ططا٥ل ايتسضٜؼ املٓاغب ١ٱٜكاٍ املاز ٠ايتعً ١ُٝٝيتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق١
 .4ايعٌُ عًَٛ ٢ادٗ ١ايعكبات ٚتصي ٌٝايكعٛبات اييت تعذلض ططٜل ايسَر نإػاٖات اٯخطٜٔ
ٚخسَات ايذلب ١ٝاـاقٚ ١غرلٖا (.اـؿطَ 2000 : ٞم ) 49
ٚمما غبل تػتدًل إٔ تٓٛع أؾهاٍ ايسَر ٚدست َٔ خ ٍ٬تٓٛع ؾ٦ات املػتؿٝسَٔ ٜٔ
ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق. ١

 أؾهاٍ ايسَر يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز: ١ٜ
 .1ايسَر اجلع: ٞ٥
ٚتتشكل ٖصا اٍزَر َٔ خ ٍ٬اغتشساخ بطاَر قـٚف خاقًَ ١شك ١باملساضؽ ايعاز١ٜ
ٖٚصا ايُٓط َٔ اـسَٜ ١تهُٔ إؿام ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛاـاق ١بقـ
خام بِٗ باملسضغ ١ايعازٚ . ١ٜبطاَر اٍقؿٛف اـاق ١املتٛادس  ٠باملساضؽ تك ّٛعً ٢ايطعا١ٜ
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ايذلبٚ ١ٜٛايتعً ١ُٝٝاـاق ١بِٗ َع بعهِٗ يف شيو اٍ

قـ َ,ع ايعٌُ عً ٢إتاس ١ايؿطق١

يْ٬سَاز َع أقطاِْٗ ايعازٜني يف ب عض ا٭ْؿط ١ايكؿٚ, ١ٝا٭ْؿط ١غرل ايكؿٚ, ١ٝيف َطاؾل
املسضغ .١أَا أْٛاع بطاَر ا اٍقؿٛف اـاق ١ؾْٗٛ ٞعني :
أ

قؿٛف تطبل َٓاٖر َعاٖس ايذلب ١ٝاـاقَ ١جٌ قؿٛف ايتَٝ٬ص ايكابًني يًتعًِ َٔ املتدًؿنيعكًٝاً  ٚقؿٛف ا٭طؿاٍ ايكِ ٚانططاب ايتٛسس.

ب

قؿٛف تطبل َٓاٖر املساضؽ ايعازَ ١ٜجٌ  :قؿٛف ايتَٝ٬ص املهؿٛؾني ٚ,قؿٛف ا٭طؿاٍ
نعاف ايػُع (.املٛغ ,2004 : ٢م ) 31
 .2ايسَر ايهً: ٞ
تتسكل عٔ ططٜل اغتدساّ ا٭غايٝب ايذلب ١ٜٛاؿسٜجَ ١جٌ,بطاَر غطف املكازض ٚ,بطاَر
املعًِ املتذٚ , ٍٛبطاَر ا ملعًِ املػتؿاض ٚ,بطاَر املتابع ١يف ايذلب ١ٝاـاقٖٚ ١ص ٙا٭مناط َٔ
تكس ِٜخسَات ايذلب ١ٝاـاق ١عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
بطْاَر غطؾ ١املصازض :
أ
 ٖٛٚاسس ا٭غايٝب ايص ٟبٛدٛز ٙتتِ عًُ ١ٝزَر ايتَٝ٬ص غرل ايعازٜني يف املساضؽ ايعاز١ٜ
 ّ ٖٛٚ ,ؾٗ ّٛتطبٜ ٟٛتهُٔ ايطنا٥ع ايطٝ٥ؼ ٠ايتاي: ١ٝ
 .1ؽكٝل غطؾ ١يف املسضغ ١ايعاز ١ٜته ٕٛشات َػتًعَات َهاْٚ ١ٝػٗٝعٚ ١ٜبؿط ١ٜؼسزٖا
طبٝع ١خكا٥ل ٚاستٝادات ايؿ ١٦أ ٚايؿ٦ات املػتؿٝس. ٠
 .2إبكا ٤ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف ايكؿٛف ايسضاغ ١ٝباملسضغ ١ايعازَ ١ٜع أقطاِْٗ
ايعازٜني إٕ ناْٛا َٔ ايؿ٦ات املٛدٛز – ٠أق – ً٬باملساضؽ ايعاز,١ٜأ ٚإؿاقِٗ بايكؿٛف
 .3ايسضاغ ١ٝباملسضغ ١ايعازَ ١ٜع أقطاِْٗ ايعازٜني إٕ ناْٛا َٔ ايؿ٦ات اييت ناْت تسضؽ تكًٝسٜاً
مبعاٖس ايذلب ١ٝاـاق,١أ ٚاٍقؿٛف اـاق ١املًشك ١باملساضؽ ايعاز. ١ٜ
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ٜ .4تشتِ عً ٢ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١إٔ ٜكهٛا – عً ٢ا٭قٌ – َِٜٗٛ َٔ %50
املسضغ ٞيف ايكؿٛف ايسضاغَ ١ٝع أقطاِْٗ ايعازٜني .
ٜ .5ذلزز ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١عً ٢غطؾ ١املكازض ي٬غتؿاز َٔ ٠خسَاتٗا سػب
دس ٍٚؼسزَ ٙتػرلات أُٖٗا ساد ١ا يتًُٝص إىل خسَات ايذلب ١ٝاـاق, ١طبٝع ١عٛم ايتًُٝص ,
ؾس ٠عٛم ايتًُٝص,ايلف ايسضاغ ٞايصٜ ٟسضؽ ؾ ٘ٝايتًُٝصٚ,غرل شيو َٔ املتػرلات اييت ميًٗٝا
املٛقـ ايذلب ٟٛعً ٢نٌ َٔ َعًِ ايذلب ١ٝاـاقَٚ,١عًِ اٍقـ ايعاز. ٟ
 .6قس ٜه َٔ ٕٛايهطٚض ٟتػذ ٌٝايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف املسضغ ١اييت ٜٛدس
بٗا بطْاَر غطؾَ ١كازض,أ ٚؼ ًِٜٗٛإيٗٝا إٕ ناْٛا َٔ ايتَٝ٬ص املػذًني يف َساضؽ ٜٛ ٫دس
بٗا ٖصا ايدلْاَر ,ا٭َط ايصٜ ٟػتسع ٞنطٚض ٠تأَني ٚغْ ١ًٝكٌ يًتَٝ٬ص بني املسضغٚ ١املٓعٍ .
( املٛغ)48 ,ّ1999 : ٢
ب

بطْاَر املعًِ املتذ: ٍٛ
 ٖٛٚأسس ا٭غايٝب اٍش ٟبٛدٛز ٙتتِ عًُ ١ٝزَر ايتَٝ٬ص ّ ٕ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق١
يف املساضؽ ايعاز ّ ٖٛٚ , ١ٜؾٗ ّٛتطبٜ ٟٛتهُٔ ايطنا٥ع ايطٝ٥ؼ ٠ايتاي: ١ٝ
 .1تػذ ٌٝايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف أقطب املساضؽ ايعاز ١ٜإىل َٓاظشلِ  ,أٚ
إبكا ِٗ٥ؾٗٝا إٕ ناْٛا َػذًني بٗا ؾع. ً٬
ٜ .2تشتِ عً ٢ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اخل

اق ١إٔ ٜكهٛا َععِ  َِٜٗٛايسضاغ ٞيف

ايكؿٛف ايسضاغَ ١ٝع أقطاِْٗ ايعازٜني  ( .املٛغ)46 ,ّ2004 : ٢
ت

بطْاَر املعًِ املػتؿاض :
 ٖٛٚأسس ا٭غايٝب ايص ٟمبٛدب٘ تتِ عًُ ١ٝزَر ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف
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املساضؽ ايعازَ ٖٛٚ,١ٜؿٗ ّٛتطب ٟٛتك ّٛؾهطت٘ عً ٢ا٫غتؿاز َٔ ٠خسّ ات َعًِ َتدكل يف
ايذلب ١ٝاـاقٜ, ١ك ّٛبعٜاضات َٝساْ ١ٝيًُساضؽ ايعاز ١ٜاييت ٜٛدس بٗا تَٝ٬ص َٔ شٟٚ
ا٫ستٝادات اـاق ,١فاْ٘ يف شيو ؾإٔ املعًِ املتذ, ٍٛبػطض تكس ِٜخسَات ايذلب ١ٝاـاق١
اييت تتُجٌ يف ايٓكح ٚاملؿٛض ٠ملعًُ ٞاٍ قؿٛف ايعاز ١ٜس ٍٛنٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع ايتَٝ٫ص َٔ
ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ٖٛٚ, ١أٜهاً ناملعًِ املتذٜ ٍٛهَ ٕٛكط ٙيف قػِ ايذلب ١ٝاـاق١
بإزاض ٠تعً ِٝاملٓطك,١أ ٚإسس ٣املساضؽ اييت ٜعٌُ بٗا ,نُا وتاز أٜهاً إىل اغتدساّ ٚغ١ًٝ
ْكٌ ( .املٛغ)50 ,ّ1999 : ٢
-بطْاَر املتابع ١يف ايرتب ١ٝاخلاص: ١

ز

ٖٚصا ايدلْاَر ميهٔ تعطٜؿ٘ عً ٢أْ٘ عباض ٠عٔ بطْاَر ّ ٚدٛز يس ٣اٱزاض ٠ايعاَ ١يًذلب١ٝ
اـاق ١بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝملتابع ١بعض ايؿ٦ات اييت  ٫تػتؿٝس

سايٝاً َٔ خسَات ايذلب١ٝ

اـاق ٖٛٚ,١إدطا٪َ ٤قت ٜٓتٗ ٞمبذطز اغتشساخ بطاَر يًذلب ١ٝاـاق ١يف َساضؽ ايتعٌ ِٜ
ايعاّ يتًو ايؿ٦ات  ( .املٛغ)46 ,ّ2004 : ٢
ٚمما غبل ْػتدًل إٔ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزَ ١ٜتأقً ١بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًِ قس متٝع يف
ٚنع أْٛاع يًسَر ٚشيو عً ٢سػب ْٛع ٚاٱعاقٚ ١ا٫نططابات ٚزضد٘ نٌ َُٓٗا



عٛاٌَ عًُ ١ٝايسَر :
ٚيتطبٝل عًُ ١ٝا يسَر يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ٫بس إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى تطابط ٚتعا ٕٚبني
املدتكني يف ايتعً ِٝاـام ( ايذلب ١ٝاـاقٚ ) ١املدتكني يف ايتعً ِٝايعاّ إناؾ ١إىل تٛؾرل
اٱَهاْات اي٬ظَ ١يٓذاح عِ ي ١ٝايسَر ٖٓٚاى ث٬خ عٛاٌَ ضٝ٥ػ ١ؽسّ

عًُ ١ٝايسَر يف

َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ٚقؿٛؾ٘ :

ايعاٌَ األ: ٍٚ

ايتعا ٕٚايؿاٌَ ٚاملٓعِ بني املػٚ٪يني مجٝعِٗ يف عًُ ١ٝايسَرٚ,قس سسزت
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نٌ اؾٗات املػٚ٪ي ١عٔ عًُ ١ٝايسَر : ٖٞٚ ,
 .1ؾطٜل تكس ِٜاـسَات عًَ ٢ػت ٣ٛاملسضغ. ١
 .2ؾطٜل تكس ِٜاـسَات عًَ ٢ػت ٣ٛاملٓطك ١أ ٚاٱزاض ٠ايتعً. ١ُٝٝ
 .3امل٪غػات ا٫دتُاع ١ٝاييت تؼِٖ يف عًُ ١ٝايسَر .
ٚتعٌُ ٖص ٙاؾٗات ايج٬ثٚ ١تتعاٚ ٕٚتٓػل ؾُٝا بٗٓٝا َٔ أدٌ تطٜٛط قسضات ايعاًَني ؾٗٝا
إناؾ ١إيٗٝا تكس ِٜاـسَات ٚايسعِ اي٬ظّ يتُٓ ١ٝقسضات ايتَٝ٬ص ٚلاح عًُ ١ٝايسَر.

ايعاٌَ ايجاْ: ٞ

إٔ ٜعٌُ اـدلاٚ ٤ا٫غتؿاض ٕٜٛيف ٖصا اجملاٍ عٌُ ايؿطٜل ايٛاسس ,إش ٜهِ

ٖصا اٍؾطٜل اـدلا َٔ ٤ؽككات كتًؿٜ, ١عًَُ ٕٛعاً يف ؽطٝط ايدلاَر ايذلب ١ٜٛاي٬ظَ, ١
ٚتٓؿٝصٖا َع ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ ١املٓسفني يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ٚقؿٛؾ٘ .

ايعاٌَ ايجايح :

ايتعًِ ايتعاٚ ْٞٚايصٜ ٟؿٌُ عًَ ٢هْٛات عًُ ١ٝايت زضٜؼ مجٝعٗا ,مبا

٪ٜز ٟإىل تٛؾرل َٓار تعً ُٞٝزاخٌ ايكـ ٜػاعس ايتَٝ٬ص مجٝعِٗ يًٛق ٍٛإىل أقك ٢زضدات
قسضاتِٗ ايهاّ ْ,١بػض ايٓعط عٔ زضد ١ا٫خت٬ف يف ٖص ٙايكسضات ,أ ٚيف ْٛع اٖتُاَات ٖ٤٫٪
ايتَٝ٬ص  ( .غٝػامل , 2006 :م )18
ٚمما غبل ٜتبني إٔ  ٫لاح يعًُ ١ٝايسّ ز إ ٫بتطبٝل ايج٬خ ايعٛاٌَ املهًُ ١يبعهٗا ايبعض

 إجيابٝات ٚغًبٝات ايسَر :
ٚنُا أؾطْا يف ايػابل ؾإٕ ايسَر عً ٢ايطغِ َٔ نٜ ْ٘ٛتُجٌ سَ ً٬عكٚ ً٫ٛب ١٦ٝتطب١ٜٛ
َٓاغب ١إ ٫أْ٘ قس ٜكبح غًبٝاً ٚقبطاً يتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١إشا مل ٪ٜخص يف عني
ا٫ع تباض ناؾ ١ا٫هابٝات ٚايػًبٝات .

إجيابٝات ايسَر :
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 .1ميٓح ايسَر يتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١ؾطقاً أندل يكهاَ ٤ععِ ايٛقت َع أقطاِْٗ ايعازٜني .
 .2تعس ٌٜا٫ػاٖات م ٛؾ٦ات ايذلب ٠ٞاـاق َٔ ١قبٌ أؾطاز اجملتُع ,خاق ١ايعاًَني يف املسضغ١
ايعاز َٔ ١ٜاملسٜطٚ ٜٔاملعًُني ٚاٍتَٝ٬ص ٚأٚيٝا ٤أَٛضِٖ َٔ خ ٍ٬انتؿاف قسضات ٚإَهاْات
ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١اييت مل تتٝح شلِ ايعطٚف املٓاغب ١ٱظٗاضٖا
 .3تٛؾرل ا يؿطم ايذلب ١ٜٛاملٓاغب ١يًتعًِ ٜٚ,ككس بصيو إٔ بطاَر ايسَر تعٌُ عً ٢ظٜاز ٠ؾطم
ايتؿاعٌ ايكؿ ٞبني ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادا ت اخلاقٚ ١أقطاِْٗ َٔ ايعازٜني ,سٝح تعٌُ
ا٭ْؿط ١ايكؿٚ ١ٝاملتُجً ١يف أ ٚططم ايتسضٜؼ املدتًؿٚ ١أغايٝب ايتك ِٜٛؼح عً ٢ظٜاز ٠ؾطم
ايتعًِ اؿكٝك ٞيس ٣تَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف َٛاقـ ايسَر ايؿاٌَ وكك ٕٛإلاظاً
أنازميٝاً َكب ً٫ٛبسضد ١عاي ١ٝيف ايهتابٚ ١ؾِٗ ايًؼ

 ٠ا٫غتكباي ١ٝأنجط مما وكك ٕٛيف

َساضؽ ايذلب ١ٝاـاق ١يف ْعاّ ايععٍ .
ٜ .4ػتؿٝس ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق َٔ ١ايتؿاعٌ ايكاَ ِ٥ع أقطإِٖ ايعازٜني خ ٍ٬عًُ١ٝ
ايسَر يتشػني ٚتطٜٛط غًٛنّ٘ ا٫دتُاعَٗٚ ٞاضاتّ٘ ايًػ١ٜٛ
 .5زَر ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف َساضؽ عازٜ ٫ ١ٜتطًب تهًؿَ ١اي ١ٝباٖعَ ١كاضْ١
َع تهًؿ ١املساضؽ اـاق ١اييت قس تطٖل َٝعاْ ١ٝايسٚي. ١
ٜ .6تطًب ايسَر عسزاً أقٌ َٔ َسضغ ٞايذلب ١ٝاـاقَ ١كاضَْ ١ع اٱعساز املطًٛب ١يًُساضؽ
اـاق, ١مما قس ٜػاعس يف ساٍ عسّ تٛادس إعساز ناؾ َٔ ١ٝاملتدككني يف بعض ايسٍٚ
نايس ٍٚايعطبَ ١ٝج. ً٬
ٜ .7ػاعس ايسَر يف ؼكٝل ؼك ٌٝأنازمي ٞأندل يًتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق.١
 .8وكل ايسَر زعُاً ْؿػٝاً أندل ٭غط ٠ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق َٔ,١خ ٍ٬تٛؾرلٙ
ؾطقاً تطبَ ً١ٜٛتػا ً١ٜٚ٭طؿاشلِ .
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ٜ .9تدًل ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق َٔ ١ايٛمَ ١اييت قس تعًل بِٗ َٔ دطا ٤تػُٝتِٗ
يف املساضؽ اـاق. ١
ٜ .10تعاٜس َؿٗ ّٛايصات ا٫هابٍ ٞيتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف ساٍ زفِٗ يف املساضؽ
ايعاز ( .١ٜاـؿطَ 2000 : ٞم  ( ) 63ايععٜع  2003 :م ) 18
ٚمما غبل ْػتدًل إٔ يعًُ ١ٝايسَر إهابٝات تتُشٛض

س ٍٛايتًُٝص َٔ شٟٚ

ا٫ستٝادات اـاقٚ ١تعس ٌٜاػاٖات اجملتُع ٚتٛؾرل ايؿطم ايتعً ١ُٝٝاملٓاغبٚ ١شيو َٔ خٍ٬
تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝاملسضغٚ ١ٝظٜاز ٠ؾطم ايتؿاعٌ ا٫دتُاع ٞبني ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقَ ١ع
أقطاِْٗ ايعازٜني .

غًبٝات ايسَر :
َ .1ؿهً ١ع زّ تكبٌ إزاض ٠املسضغ ١ايعازٚ ١ٜايعاًَني ؾٗٝا يؿهط ٠ايسَر

,إش أظٗطت بعض

ايسضاغات إٔ املؿه٬ت اييت تعٛز أقٛشلا إىل ا٫ػاٖات ايػًب ١ٝاييت قس تٛدس يسَ ٣عًُٞ
ايكؿٛف ايعازٚ ١ٜاييت قس تٛدس نصيو يس ٣أغط ايتَٝ٬ص ايعازٜني ٚاييت قس ػعٌ َٔ عًُ١ٝ
زَر ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١ػطب ١تعً ١ُٝٝبايٓػب ١شلِ .
َ .2ؿهً ١عسّ ايكسض ٠عً ٢تٛؾرل أخكا ٞ٥تطب ١ٝخاق ١يف املساضؽ ايعازٜٚ, ١ٜعٓ ٢شيو اْ٘ َٔ
ايكعب تٛؾرل َسضؽ تطب ١ٝخاقٚ ١غطؾَ ١كازض .
َ .3ؿهً ١ظٜاز ٠ايععي ١ا٫دتُاع ١ٝبني بعض ايتَٝ٬ص

َٔ ش ٟٚا٫ستٜادات اـاقٚ ١أقطاِْٗ

ايعازٜني,خاق ١عٓسَا  ٫تػُح ظضٚف اٱعاق ١باملؿاضن ١يف ا٭ْؿط ١املسضغ ١ٝاملدتًؿ. ١
 .4قس ٜؿعط ايتًُٝص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١بايععي ١إشا مل وكٌ عً ٢ؾطق ١يًتؿاعٌ
بؿهٌ َٓاغب َع ا٭قطإ ايعازٜني.
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 .5قس ٜؿكس ايتًُٝص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١اٖ٫تُاّ ايؿطز ٟايص ٟوكٌ عً ٘ٝعاز ٠يف
املساضؽ اـامٚ ٠يف ايكؿٛف اـاق. ١
 .6قس  ٫ػس أغط ٠ايتًُٝص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١زعُاً َٔ أغط أخط ٣تعاْْ َٔ ٞؿؼ
ايٛنع  ,سٝح إٔ َععِ ايتَٝ٬ص يف قؿٛف ايسَر عازٜ ٫ٚ ٕٜٛؿذلنَ ٕٛع ايتًُٝص اـام
يف سادات٘ اـاق. ١
 .7قس ٜكاب ايتًُٝص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١باٱسباط إشا َا تعطض يهػٛط َٔ أغطت٘
َٚػاٚات َع أقطإ ايعازٜني يف ايكـ ايعاز(.ٟاـؿطَ 2000 : ٞم
ٙ
يتشك ٌٝأزاَ ٚ ٘٥ػتٛاٙ
( ) 64ايععٜع 2005 :م )20
ٚمما غبل ْػتدًل إٔ يهٌ ؾهط ٠أ ٚعًُ ١ٝتطب,١ٜٛإهابٝات ٚغًبٝات ؾػًبٝات عًُ١ٝ
ايسَر ؼ ٍٛس ٍٛعسّ تكبٌ اجملتُع ٚخاق ١اجملتُع املسضغٚ ٞعسّ تٛؾرل ايهٛازض املتدكك١
ٚؾكسإ اٖ٫تُاّ ايؿطز ٟيتَٝ ٬ص ّ ٕ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١نُا ٖ ٛاحل اٍ يف املعاٖس
ٚاملطنع املتدكك. ١

 االجتاٖات ايطٝ٥ؼ ٠حن ٛغٝاغ ١ايسَر :
 .1االجتا ٙاأل: ٍٚ

ٜعاضض أقشاب ٖصا ا٫ػا ٙبؿس ٠ؾهط ٠ايسَر ٜٚعتدل ٕٚتعً ِٝايتَٝ٬ص

َٔ ش ٟٚاؿادات اـاق ١يف َساضؽ خاق ١بِٗ أنجط ؾعايٚ ١ٝأَٓاً ٚضاس ١شلِ  ٖٛٚوكل
أندل ؾا٥س ٠ممهٓ ١ؾُٝا ٜتعًل بايدلاَر ايتسضٜب. ١ٝ

 .2االجتا ٙايجاْ: ٞ

ٜ٪ٜس أقشا ب ٖصا ا٫ػا ٙؾهط ٠ايسَر ملا يف

شيو َٔ أثط يف تعسٌٜ

اػاٖات اجملتُع ٚايتدًل َٔ ععٍ ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ ١ايصٜ ٟػبب إؿام
ٚقُ ١ايعذع ٚايككٛض ٚاٱعاقٚ ١غرلٖا َٔ ايكؿات ايػًب ١ٝاييت قس ٜه ٕٛشلا أثط عً ٢ايتًُٝص
شات٘ ٚطُٛس٘  ٚزاؾعٝت٘ أ ٚعً ٢ا٭غط ٠أ ٚاملسضغ ١أ ٚاجملتُع بؿهٌ عاّ .
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 .3االجتا ٙايجايح

ٜ :ط ٣أقشاب ٖصا ا٫ػا ٙبأْ٘ َٔ املٓاغب احملاٜسٚ ٠ا٫ع

تساٍ ٚبهطٚض٠

عسّ تؿه ٌٝبطْاَر عً ٢آخط بٌ ٜط ٕٚإٔ ٖٓاى ؾ٦ات يٝؼ َٔ ايػٌٗ زفٗا بٌ ٜؿهٌ تكسِٜ
اـسَات اـاق ١بِٗ َٔ خ٪َ ٍ٬غػات خاقٖٚ ١صا ا٫ػاٜ٪ٜ ٙس زَر ايتَٝ٬ص شٟٚ
اٱعاقات ايبػٝط ١أ ٚاملتٛغط ١يف املساضؽ ايعازٜٚ ١ٜعاضض ؾهط ٠زَر ايتَٝ٬ص ش ٟٚاٱعاقات
ايؿسٜس ٠دساً ( ا٫عتُازَٚ ) ١ٜتعسز ٟاٱعاقات (.و :2006 :ٞم ) 20
 َٔٚاملُهٔ تًدٝل َا غبل إٔ ٖٓاى أضاَ ٤تبا ١ٜٓس ٍٛعًُ ١ٝايسَر ؾهاْت اٯضا٤
تتُطنع َا بني َعاضضٚ ,قاٜس ٜ٪َٚس يعًُ ١ٝايسَر .

 ايتالَٝص ش ٟٚاضططاب ايتٛسس ايص ٟميهٔ زدلِٗ :
يٝؼ مجٝع ايتَٝ٬ص ايتٛسسٜني ٜػتطٝع ٕٛانتػاب مجٝع املٗاضات خ ٍ٬غٓ ١أ ٚغٓتني .
ٜٚطدع شيو إىل عس ٠عٛاٌَ ت٪

ثط عًَ ٢س ٣تكسّ ايتًُٝص ٚأُٖٗا

َٗٚاض ٠انتػاب٘ يًػ ًٜٞ. ١شيو يف ا٭ُٖ ١ٝاٖتُاّ ٚتعا ٕٚا٭غط٠

زضد ١شنا٘٥

َع املسضغٚ ١ططم ايتسضٜؼ

املتبعٚ ١املٓٗر املتدص يًتعًٚ .ِٝقس أؾاضت ا٭عاخ إىل إٔ ايتَٝ٬ص ايصٜ ٜٔتُهٓ َٔ ٕٛمما ضغ١
املٗاضات ايػايؿ ١نشس أزْ,٢يس ِٜٗؾطق ١يًسَر يف املزاضؽ ايعاز ١ٜإٕ انتػبٛا ايكسض ٠عً٢
ؾعٌ ٖص ٙاملٗاضات قبٌ ٚقٛشلِ غٔ ايػازغ َٔ ١ايعُط ,إ ٫إٔ اقذلإ ايتأخط ايصٖين بايتٛسس
ىؿض َٔ ؾطق ١ايس َر يس ٣ايتَٝ٬ص ايص ٜٔهتُع يس ِٜٗا٫نططاب  ٜٔايػابكني ٚ,ى ملا
اظزازت زضد ١ايتأخط ايصٖين ,انؿهت ؾطم ايسَر اٍتًُٝص ش ٚانططاب ايتٛسس اْعط إىل
ايؿهٌ ضقِ (ٜ )1ي َطاسٌ ضعا ١ٜؾ٦ات ايذلب ١ٝاـاقٚ ١ق ٫ٛإي ٞايسَر  .ايؿاَ:2004 ( ٞ
م ) 100
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0

املساضؽ ايؿاًَ١

ايسَر االدتُاعٞ

زَر َهاْٞ
ؾصًَ ٍٛشك ١باملساضؽ ايعاز١ٜ

اإلقاَ ١ايٓٗاض ١ٜاإلقاَ ١ايسا١ُ٥
ايٓبص ٚايكتٌ ٚعسّ االٖتُاّ

ؾهٌ ضقِ ( ) 1
ايتٓع ِٝاهلطَ ٞملطاسٌ ضعا ١ٜؾ٦ات ايرتب ١ٝاخلاص١
 بتصطف ايباسح (ايهٛاؾشٚ ١ايُٓط  , 2007 :ص )46

املحبح اٍثايح :
اغرتاتٝذٝات بٓا ٤املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ يص ٟٚاضططاب ايتٛسس.
 متٗٝس :
إٕ اٍغطض ا٭غاغ َٔ ٞايذلب ١ٝاـاقَ ٖٞ ١ػاعس ٠ف٥ات ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق١
َٗٓٚا " ش ٟٚانططاب ايتٛسس " عًٚ ٢د٘ اـكٛم َٔ سٝح ا٫عتُاز عً ٢ايٓؿؼ

َٛٚانب١

ٚايتكسّ ٚايٓذاح ٚايتهٝـ َع ظطٚف اؿٝاٚ ٠ايتٛا قٌ َع اجملتُع غٛا ٤يف اؿانط أ ٚاملػتكبٌ
َٓٚاٖر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس هب إٔ ٜه ٕٛبؿهٌ َػتكٌ يو ٍ تًُٝص ع ىل سػب
قسضات٘ ايؿطزٚ,١ٜإ تؿٌُ عً ٢طا٥ؿ َٔ ١املٗاضات ٚشيو َٔ سٝح ايعَٔ ٚايػٔ املٓاغب ٚاملؿٝس
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يًُتعًِ ٚخاق ١تُٓ ١ٝاملٗاضات ايًػٚ ١ٜٛاييت تعٜس َٔ اغتل ٫يٝت٘ ٚتٛاقً٘ عًٚ ٢د٘ اـكٛم
ٚاملٗاضات ا٭خط ٣بؿهٌ عاّ .
ٚتتطًب عًُ ١ٝبٓا ٤املٓاٖر ٚتسضٜؼ تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس عسز َٔ ا٫غذلاػٝات
ٜػتشػٔ َطاعاتٗا َٗٓٚا .

أٚالً  :اقرتح دالغط  )1965( Glasserايُٓٛشز ايتاي: ٞ
قياس مستىي
األداء الحالي

كخابت األْذاف
انخشبٌٕت

انًذخم
انغهٕكً

األعهٕب
انخعهًًٍ

لٍاط ٔحمٌٕى
األْذاف

ؾهٌ ضقِ ( ) 2
منٛشز دالغط  )1965( Glasserيبٓآَ ٤اٖر ش ٟٚاالستٝادات اخلاص١
 بتصطف ايباسح (ايطٚغإ ٖ ٚاض ,2001 : ٕٚص )74

ثاْٝاً  :اقرتح تًٛٝض  )1969( Taylor,ايُٓٛشز ايتاي: ٞ
فهم الظروف
التعليمية

حاخاث ٔيخطهباث
انًدخًع

أبعاد انًُٓاج

فٓى انًخعهى

حاخاث ٔاْخًاياث انًخعهى

انًُٓح انٕظٍفً

َظشٌت انخذسٌظ

ؾهٌ ضقِ ( ) 3
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منٛشز تًٛٝض ),1969( Taylor,يبٓآَ ٤اٖر ش ٟٚاالستٝادات
اخلاص١
 بتصطف ايباسح ايطٚغإ ٖ ٚاض: 2001 (ٕٚص )74
ثايجاً  :اقرتح ُٜٗٚإ )1981( Wehman ,ايُٓٛشز ايتاي: ٞ
السلىك
المدخلي

قياس مستىي
األداء الحالي

إعذاد انخطت
انخشبٌٕت انفشدٌت

إعذاد الخطت
الحعهًٍٍت انفشدٌت

حمٌٕى األداء
انُٓائً

ؾهٌ ضقِ ( )4
منٛشز ُٜٗٚإ  )1981( Wehman,يبٓآَ ٤اٖر ش ٟٚاالستٝادات اخلاص١
 بتصطف ايباسح (ايطٚغإ ٖ ٚاض , 2001 :ٕٚص )75
ٜٚعتدل ايُٓٛشز ايص ٟقسَ٘ ُٜٗٚإ  ),1981( Wehmanيف بٓا ٤املٓاٖر يصٟٚ
ا٫ستٝادات اـاق َٔ ١ايُٓاشز املكبٛيٚ ١املعتُس يف فا٫ت ايذلب ١ٝاـاق. ١
ٚمما غبل ْػتدًل إٔ ٖٓاى عسز َٔ ا٫غذلاتٝذٝات يبٓا ٤املٓاٖر يص ٟٚا٫ستٝادات
اـاق ١بؿهٌ عاّ ٚيص ٟٚانططاب ايتٛسس بؿهٌ خام

ٚ,يهٔ اْؿطزت ُٜٗٚإ

 )1981( Wehman,بإغذلاتٝذٝتٗا عٔ بك ١ٝا٫غذلاتٝذٝات ٚشيو يتُٝعٖا باملط١ْٚ
ٚايتػًػٌ املْطك َٔ ٞسٝح ايتعطف عً ٢ايػًٛى املسخً َٔٚ ٞثِ قٝاؽ َػت ٟٛا٭زا ٤اؿايٞ
يًتًُٝص أيتٛسس َٔٚ ٟثِ إعساز ايدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطز ٟايصٜ ٟتهُٔ نٌ َٔ اـط ١ايذلب١ٜٛ
ايؿطزٚ ١ٜاـط ١ايتعً ١ُٝايؿطزٚ ١ٜأخرلاً تك ِٜٛا٭زا ٤ايٓٗاٖٚ ٞ٥ص ٙاٱغذلاتٝذ ١ٝتػتدسّ يف بٓا٤
َٓاٖر ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ

 ايتعطف عً ٢ايػًٛى املسخً: ٞ
ٜـٜط أؿاظَ ) 2007 ( ٞإىل إٔ َؿٗ ّٛايػًٛى املسخًَ ٖٛ " ٞػت ٣ٛايتعمل قبٌ إٔ ٜبسأ
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ايتعً "ِٝمٜٚ .111عتُس بٓآَ ٤اٖر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس عًَ ٢عطؾ ١خكا٥ل ٖ٤٫٪
ايتَٝ٬ص ؾايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس ايؿسٜس ىتًؿ ٕٛيف استٝاداتِٗ عٔ ايتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس املتٛغط أ ٚايبػٝط ٚنصيو

انططابات طٝـ ايتٛسس " بايذلازف َع

ا٫نططابات ايُٓا ١ٝ٥ايؿاًَ ١سٝح ٜؿرل نُٖ٬ا إىل سا٫ت كتًؿ ١عٔ انططاب ايتٛسس يف
املضَٚ ٕٛتتؿل بايؿهٌ ايعاّ ٚىتًـ استٝاداتِٗ عٔ بك ١ٝؾ٦ات ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق١
.

ٚبايتاي ٞهب َعطؾ ١ايؿ ١٦املػتٗسؾ ١ستْ ٢تُهٔ َٔ ايػرل قسَاً يف بٓا ٤املٓاٖر
( و,2006 : ٞم .) 30
ٚمما غبل ْػتٓتر إٔ ايتعطف عً ٢ايػًٛى املسخً ٖٞ ٞايكاعس ٠ا٭غاغ ١ٝيبْا ٤أَٗٓ ٟر
يص ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١بؿهٌ عاّ ٚيص ٟانططاب ايتٛسس بؿهٌ خام

 قٝاؽ َػت ٟٛاألزا ٤احلاي: ٞ
ٜعتدل قٝاؽ َػت ٣ٛا٭زا ٤اؿاي ٞيًتًُٝص ش ٟٚانططاب ايتٛسس ٖ ٞايكاعس ٠اييت تٓبجل
عٓٗا ايدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطزٚ ٟيف ن ٤ٛاملعًَٛات اييت هُعٗا ؾطٜل

ايعٌَ ايذلب ١ٝاـاق١

ٚاييت تٗسف إىل َعطؾْ ١كاط ايكْٚ ٠ٛكاط ايهعـ يف أزا ٤ايتًُٝص باغتدساّ املكٝاؽ اييت
تكٝؼ املٗاضات ايػًٛن ١ٝاملدتًؿ ١يف نٌ بعس َٔ ا٭بعاز املدتًؿ ١اييت ٟتهُٓٗا قت ٣ٛاملٓٗر .
( و, 2006: ٢ٝم  ( ) 30أؿاظَ, 2007 :ٞم ) 117

أٚالً  :أٖساف حتسٟز َػت ٣ٛاألزا ٤احلاي ٞنُا ٜؿري احلاظََ ) 2007 ( ٞا : ًٜٞ
 .1ايعٌُ عً ٢اؽاش اٍقطاضات عً ٢اٍم ٛا٭ؾهٌ ؾُٝا ٜتعًل بأبعاز ايدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطز. ٟ
 .2أ ٟتًُٝص ميتًو قسضاً َٔ ايطاقٚ ١عً ٘ٝهب عسّ ضؾض تعً. ِٝ
 .3ايعٌُ عً ٢ؼسٜس اٱعاقات املكاسب ١يس ٣ايتًِ ٜص ( غٛا ٤نا ْت سػ ١ٝأٚسطن ١ٝأ ٚيػ١ٜٛ
...اخل ) َٚس ٣تأثرلٖا عًَ ٢ؿاضن ١ايتًُٝص يف ايدلْاَر .
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 .4ؼسٜس أٚيٜٛات ايتسضٜؼ ٚٚغاٚ ٌ٥ططم ايتسضٜؼ املٓاغب. ١
 .5ؼسٜس ٚاختٝاض املععظات املٓاغب ١ي٬غتدساّ َع ايتًُٝص .
 .6ؼسٜس َػتٜٛات ا٭زا ٤املتٛقع ١بٓا ٤عً ٢قسضات ايتًُٝص .
 .7اؿهِ عً ٢زضد ١اؾٛز ٠اييت ٜػتطٝع ايتًُٝص ؼكٝكٗا يف أزا ٘٥يًُُٗ. ١
ٚأغًٛب يف ا٭زا. ٤
ٙ
 .8اؿك ٍٛعً ٢أندل قسض َٔ املعًَٛات عٔ أزا ٤ايتًُٝص
 .9إعطا ٤فاٍ يًعٌُ عً ٢تػٝرل ايبٚ ١٦ٝايػًٛى َٚؿٗ ّٛايصات يس ٣ايتًُٝص .م 31
ثاْٝاًًً  :منٛشز حتسٜس َػت ٣ٛاألزا ٤احلايٚ ٞاييت تطبل يف بطاَر ايسَر مبزاضؽ ايتعً ِٝايعاّ
َٚعاٖس ايرتب ١ٝايؿهط ١ٜيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ( . ١ٜاْعط ًَشل ايسضاغ ١ضقِ ( . )) 1
ٚمما غبل ٜتبني يٓا إٔ ٖٓاى ؾطم بني بٓآَ ٤اٖر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس ٚبٓا٤
َٓاٖر تَٝ٬ص ايتعً ِٝايعاّ سٝح إٔ َٓاٖر ايتعً ِٝايعاّ تٛنع غًؿاً َٔ قبٌ ايًذإ املؿذلن١
يصيو ٚاييت تتٓاغب َع نٌ َطسً ١زضاغَ ١ٝع ١ٓٝأَ ٚػت ٣ٛعُطَ ٟعني أَا َٓاٖر غرل
ايعازٜني " ش ٟٚانططاب ايتٛسس " ؾ ٬تٛنع غًؿاً ٚإمنا تٛدس َٓاٖر عاَ ١يص ٟٚا٫ستٝادات
اـاق ١تؿهٌ اـطٛط ايعطٜه ١يًُشت ٣ٛايتعً ُٞٝأ ٚايطدٛع إىل ز

ي ٌٝاملٓٗر املطدعٞ

يتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس ثِ ٜهع املٓٗر ايؿطز ٟيتًُٝص ش ٚانططاب ايتٛسس بٓا ً٤عً٢
قٝاؽ َػت ٣ٛا٭زا ٤اؿايٚ ٞعً ٢ن ٤ٛا٭ٖسا ف ايذلب ١ٜٛاييت ٜتهُٓٗا املٓٗر  ( .ايطٚغإ
ٖٚاض, 2001 :ٕٚم ) 82

 اخلط ١ايرتب ١ٜٛايؿطز: ١ٜ
تعتدل اـط ١ايذل ب ١ٜٛايؿطز ١ٜسذط ايعا ١ٜٚيف بٓآَ ٤اٖر ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق١
بؿهٌ عاّ ٚيتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس بؿهٌ خام ٖٚص ٙاـط١

َٔ املٓاٖر ايؿطز١ٜ

يهٌ تًُٝص ش ٚانططاب ايتٛسس ٚتكُِ ٖص ٙاـط ١بعس قٝاؽ َػت ٣ٛا٭زا ٤اؿايٚ ٞت٪نس
47

اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

أٜها عً ٢أَُٖ ١ٝطاعا ٠ايؿط ٚم ايؿطزٚ ١ٜاييت ؼسز استٝادات نٌ تًُٝص ٚقسضات٘ َٚتطًبات٘
اـاق. ١

أٚالً  :تعطٜـ اخلط ١ايرتب ١ٜٛايؿطز: ١ٜ
ٜٚعطف أؿاظَ )2007( ٞاـط ١ايذلب ١ٜٛايؿطز ١ٜبأْٗا عباض ٠عٔ " خط ١تكُِ بؿهٌ
خام يطؿٌ َعني ؼسز ؾٗٝا اـسَات ايذلبٚ ١ٜٛاـسَات املػاْس ٠أ ٚايساعُ ١اييت غٝتِ
تقسميٗا يًطؿٌ عٝح تؿٌُ نٌ ا٭ٖساف املتٛقع ؼكٝكٗا ٚؾل َعاٜرل َعٚ ١ٓٝيف ؾذل ٠ظَٓ١ٝ
قسز " ٠م 132
أَا و ) 2006 ( ٞؾتعطف اـط ١ايذلب ١ٜٛايؿطز ١ٜبأْٗا " خط ١تكُِ بؿهٌ خام
يطؿٌ
َعني يه ٞتكابٌ سادات٘ ايذلب ١ٜٛعٝح تؿٌُ نٌ ا٭ٖساف املتٛقع ؼكٝكٗا ٚؾل َعاٜرل َع١ٓٝ
ٚيف ؾذل ٠ظَٓ ١ٝقسز " ٠م 34
ٟٚؾرل ايطٚغإ ٖٚاض ) 2001 ( ٕٚاـط ١ايذلب ١ٜٛايؿطز ١ٜبأْٗا " عباض ٠عٔ تًو اـط١
اييت تكُِ بؿهٌ يطؿٌ َعني يه ٞتكابٌ سادات٘ ايذلب ١ٜٛعٝح تؿٌُ نٌ ٖص ٙا٭ٖساف
املتٛقع ؼكٝكٗا ٚؾل َعاٜرل َعٚ ١ٓٝيف ؾذل ٠ظََٓ ١ٝح زز . ٠م 58
 َٔٚخ ٍ٬اغتعطاض ايتعطٜؿات ايػابك ١لس أْٗا اتؿكت مجٝعٗا إىل سس نبرل يف ؼسٜس
َؿٗ ّٛاخل ط ١ايذلب ١ٜٛايؿطزٚ, ١ٜإ اختًؿت قٝاغتٗا ايًؿعٚ ٠ ٞميهٔ تعطٜـ اـط ١ايذلب١ٜٛ
ايؿطز ١ٜادطاٝ٥اً "بأْٗا ع باض ٠عٔ خط ١تكُ ِٝبؿهٌ خام يهٌ

تًُٝص َٔ تَٝ٬ص شٟٚ

انططاب ايتٛسس ؼسز ؾٗٝا اـسَات ايذلبٚ ١ٜٛايٓؿػٚ ١ٝاـسَات املػاعسٚ ٠اييت تػِٗ يف
تكسّ ايتًُٝص سٝح تؿٌُ ا٭ٖساف املتٛقع ؼكٝكٗا ٚؾل َعاٜرل َعٚ ١ٓٝيف ؾذل ٠ظَٓ ١ٝقسز"٠

ثاْٝاً  :أُٖ ١ٝاخلط ١ايرتب ١ٜٛايؿطز ١ٜنُا تٓاٚيتٗا حيَ ) 2006 ( ٢ٝا : ًٜٞ
48

اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

 .1تطمج ١ؾعً ٘ٝجلَٝع إدطا٤ات ايكٝاؽ ٚايتك ِٜٛملعطؾْ ١كاط ايكٚ ٠ٛايهعـ يس ٣ايطؿٌ.
ٚ .2ثٝكَ ١هتٛب ١ت٪ز ٟإىل سؿس اؾٗٛز اييت ٜبصشلا ش ٚٚا٫ختكاقات املدتًؿ ١يذلب ١ٝايتًُٝص شٟٚ
ا٫ستٝادات اـاقٚ ١تسضٜب. ١ٝ
 .3تعٌُ عً ٢إعساز بطاَر غٓ ١ٜٛيًتًُٝص يف ن ٤ٛاستٝادات٘ ايؿعً. ١ٝ
 .4نُإ ٱدطا ٤اٍتك ِٝٝاملغتُط يًتًُٝص ٚاختٝاض اـسَات املٓاغب ١يف ن ٤ٛشيو ايتك. ِٝٝ
 .5تعٌُ عً ٢ؼسٜس َػٚ٪يٝات نٌ كتل يف تٓؿٝص اـسَات ايذلب ١ٜٛاـاق. ١
 .6ت٪ز ٟإىل إؾطاى ٚايس ٟايتًُٝص يف ايعًُ ١ٝايذلب ١ٜٛيٝؼ بٛقؿُٗا َكسض َؿٝس يًُعًَٛات ؾكط
ٚإمنا نأعها ٤ؾاعًني يف ايؿطٜل َتعسز ايتدككات .
 .7تعٌُ مبجاب ١قو يًُػا ١ً٥عٔ َسٚ ١ُ٥٬َ ٣ؾاعً ٘ٝاـسّ ات املكسَ ١يًتًُٝص  .م 34

ثايجاً َ :هْٛات اخلط ١ايرتب ١ٜٛايؿطز: ١ٜ
 .1املعًَٛات ايعاّ  ٠عٔ ايتًُٝص ٚاييت تؿٌُ اغِ ايتًُٝص

ٚ,تاضٜذ امل٬ٝز َٚ,ػت ٣ٛزضد١

اٱعاقٚ,١اؾٓؼٚ,ايػٓ ١ايسضاغٚ,١ٝتاضٜذ ايتشام ٙباملطنع أ ٚايدلْاَر .
 .2ؾطٜل ايعٌُ املؿاضى يف إعساز اـط ١املهَ,َٔ ٕٛعًِ تٛسس َٚسٜط املسضغٚ ١املطؾس ايط٬بٞ
ٚٚي ٞأَط ايتًُٝص َٚعًِ تطب ١ٝؾَٓٚ ١ٝعًِ تطب ١ٝضٜانَٚ ١ٝعًِ تسضٜبات غًٛن. ١ٝ
َ .3ػت ٣ٛا٭زا ٤ايذلب  ٟٚاؿاي ٞيًطؿٌ  َٔ,سٝح ايتشك ٌٝا٭نازميٚ, ٞاملٗاضات ا ؿٝات١ٝ
ايٚ, ١َٝٛٝاملٖاضات اؿطنٚ, ١ٝاملٗاضات ايًػٚ, ١ٜٛايكسضا ت املعطؾٚ, ١ٝايتهٝـ اْ٫ؿعايٚ ٞ
ا٫دتُاعٚ ٞاملٗاضات ايتٛاقًٚ ١ٝاملٗاضات ا٫غتك٬ي. ١ٝ
 .4ؼسٜس ا٭ٖساف بعٝس ٠املسٚ ٣اييت تكـ َا ٜتٛقع َٔ ايطؿٌ ؼكٝك٘ يف ْٗا ١ٜايػٓ ١ايسضاغ١ٝ
 .5قٝاغ ١ا٭ٖساف ايتعً ١ُٝٝقلٜط ٠املسٚ ٣اييت هب إٔ ته ٕٛأٖساف غًٛن ١ٝقابً ١يًُ٬سع١
ٚايكٝاؽ
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اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

 .6ؼسٜس اـسَات ايذلب ١ٜٛاـاق ١املباؾطٚ ٠غرل املباؾطٚ ٠اـسَات املػاْس ٠ا٭ظَٚ ١ا٭زٚات
ٚاملٛاز ايتعًٚ ١ُٝٝايتسضٜب. ١ٝ
 .7ؼسٜس ايبسا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يًطؿٌ ٚؼسٜس َٛعس ايبس ٤بتٓؿٝص ايدلْاَر ٚاملٛاعٝس ايسٚض١ٜ

يتكٚ ُ٘ٝٝإدطا ٤ايتعس٬ٜت اي٬ظَ ١عً ( .٘ٝأؿاظَ 2007 : ٞم ) 134
ضابعاًًً  :اغتُاض ٠اخلط ١ايرتب ١ٜٛايؿطزٚ ١ٜاييت تطبل يف بطاَر ايسَر مب زاضؽ ايتعً ِٝايعاّ
َٚعاٖس ايرتب ١ٝايؿهط ١ٜيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز( . ١ٜاْعط ًَشل ايسضاغ ١املًشل ضقِ ( )) 2
ٚمما غبل ٜتبني يٓا إٕ اـط ١ايذلب ١ٜٛايؿطز ١ٜعباض ٠عٔ اؾاْب ايٓعط ٟيًدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطزٟ

 اخلط ١ايتعً ١ُٝٝايؿطز: ١ٜ
تؿهٌ اـط ١ايتعً ١ُٝٝايؿطز ١ٜاؾاْب ايتٓؿٝص ٟيٌخط ١ايذلب ١ٜٛايؿطز ١ٜؾبعس إعساز اـط١
ايذلب ١ٜٛايؿطز ١ٜتهتب اـط ١ايتعً ١ُٝٝايؿطز١ٜ

ٚاييت تؿٌُ عً ٢تطمج ١ا٭ٖساف قكرل٠

املس ٣إىل ا٭ٖساف غًٛن ١ٝأزاٚ ١ٝ٥ؼسز ططم ايتسضٜؼ ٚأزٚاتٗا

أ

تعطٜـ اخلط ١ايتعً ١ُٝايؿطز: ١ٜٜٚعطف أؿاظَ )2007( ٞبإٔ اـط ١ايتعٌمي ١ٝايؿطز ١ٜعباض ٠عٔ " ا٭زا ٠ايتٓؿٝص١ٜ

يًدط ١ايذلب١ٜٛ
ايؿطزٚ ١ٜاييت تتهُٔ تطمج ١ا٭ٖساف قكرل ٠املس ٣إىل زضٚؽ ٚ ١َٜٝٛأغبٛع َٔ ١ٝأدٌ تعًُٗٝا
يًطؿٌ املعام عكًٝا " م 147
ٟ ٚؾرل ايطٚغإ ٖٚاض )2001( ٕٚإٔ اـط ١ايتعً ١ُٝٝايؿطز ٖٞ ١ٜاييت " تؿهٌ اؾاْب
ايتٓؿٝص ٟيًدط ١ايذلب ١ٜٛايؿطز ١ٜؾبعس إعساز اـط ١ايذلب

 ١ٜٚتهتب اـط ١ايتعً١ُٝ

ايؿطزٚ,١ٜاييت تتهُٔ ٖسؾاً ٚاسس ؾكط َٔ ا٭ٖساف ايذلب ١ٜٛايٛاضز ٠يف اـط ١ايذلب ١ٜٛايؿطز١ٜ
َٔ أدٌ تعًُٗٝا يًطؿٌ ش ٟٚا٫نططابات ايًػ . ١ٜٛم 93
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اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

 َٔٚخ ٍ٬اغتعطاض ايتعطٜؿات ايؼابك ١لس أْٗا اتؿكت مجٝعٗا إىل سس نبرل يف ؼسٟز
َؿٗ ّٛاـط ١ايتعً ١ُٝٝايؿطزٚ,١ٜإ اختًؿت قٝاغتٗا ايًؿعٕٚ ٠ ٞعطف اـط ١ايتعً ١ُٝٝايؿطز١ٜ
ادطاٝ٥اً " بأْٗا عباض ٠عٔ ا٭زا ٠ايتٓؿٝص ١ٜيًدط ١ايذلب ١ٜٛايؿطزٚ ١ٜاييت تتهُٔ تطمج ١ا٭ٖساف
قكرل ٠املس ٣إىل أٖساف تسضٜؼ َٔ ٙأدٌ تعً ِٝتًُٝص ش ٟٚانططاب ايتٛسس "

ب

َهْٛات اخلط ١ايتعً: ١ُٝٝ
-

َ .1عًَٛات عاَ ١عٔ ايتًُٝصٚ,نصيو اشلسف ايتعً ُٞٝاملكاؽ بعباض ٠غًٛن ١ٝقسزٚ ٠نصيو
أغًٛب ايتععٜع ايص ٟغٝػتدسَ٘ املعًِ َع ايتًُٝص.
 .2ا٭ٖساف ايتعً ١ُٝٝاٍؾطع, ١ٝسٝح ٜتِ ؼً ٌٝاشلسف ايتعً ُٞٝإىل عسز َٔ

ا٭ٖساف ايتعً١ُٝٝ

ايؿطعٚ ١ٝؾل أغًٛب ؼً ٌٝاملُٗ. ١
ٚ .3قـ قت ٣ٛخط ١ايسضؽ َجٌ املؿاٖ ِٝاييت غٝتعًُٗا ايتًُٝص أ ٚا٭غايٝب اييت غٝػتدسَٗا املعًِ .

 .4ا٭زٚات اي٬ظَ ١اييت ٜك ّٛاملعًِ بإعسازٖا يتشكٝل اشلسف ايتعًٚ ُٞٝتٓؿٝص ايسضؽ بؿهٌ دٝس
 .5تك ِٝٝخط ١ايسضؽ َٔ خ ٍ٬اٍ

ططم اييت غٝػتدسَٗا املعًِ يتك ِٝٝتعًِ ايتَٝ٬ص

( أؿاظَ, 2007: ٞم . ) 147

ت

أغًٛب حتً ٌٝاملٗاض: ٠
اـط ٠ٛا٭ٚىل يف ؼً ٌٝاملٗاض ٠أ ٚؼً ٌٝاشلسف ٖ ٛؼسٜس املُٗ ١ايتعً ١ُٝٝبسق ١اـط٠ٛ

ايجاْ ١ٝيف ؼً ٌٝاملُٗ ٖٛ ١عٌُ قا ١ُ٥باـطٚات اييت ٜتؿهٌ َٓٗا اشلسف ايتعًٚ ُٞٝؾُٝا ًٜٞ
َجاٍ عً ٢شيو :

اهلسف ايتعً: ُٞٝ
إٔ ٜعس ايتًُٝص َٔ ايطقِ (  ) 1إىل ايطقِ (  ) 10عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو بٓػب ١لاح %100

حتً ٌٝاهلسف :
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 إٔ ٜعس ايتًُٝص َٔ  3 – 1عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو بٓػب ١لاح %100
 إٔ ٜعس ايتًُٝص َٔ  5 – 1عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو بٓػب ١لاح %100
 إٔ ٜعس ايتًُٝص َٔ  7 – 1عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو بٓػب ١لاح %100
 إٔ ٜعس ايتًُٝص َٔ  9 – 1عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو بٓػب ١لاح %100
 إٔ ٜعس ايتًُٝص َٔ  10 – 1عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو بٓػب ١لاح %100
( إٔ ٖص ٙاـطٛات ميهٔ تبػٝطٗا أ ٚظٜاز ٠قعٛ

بتٗا سػب قسض ٠ايتًُٝص ٚاغتٝعاب٘ )

( و ,2006 :٢ٝم ) 41
خ

اغتعُاٍ املعًَٛات املػتدًص َٔ ١حتً ٌٝاملٗاض: ٠بعس ؼسٜس قا ١ُ٥املٗاضات ايؿطع ١ٝاييت ٜتأيـ َٓٗا اشلسف ايتعً,ُٞٝعً ٢املعًِ إٔ ٜتدص

ايكطاض املتعًل مبػت ٣ٛايتًُٝص اؿاي,ٞأ ٟؼسٜس املٗاضات ايؿطع ١ٝاييت ٜتكٓٗا ٖصا ايتًُٝص أ٫ ٚ
ٜتكٓٗا َٔ غًػً ١ا٭ٖساف ايؿطع ١ٝاييت ٜتهَٗٓ ٕٛا اشلسف ايتعًٚ, ُٞٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ,قس
لس عٓس ؼًًٓٝا يًٗسف اـام بايعس اٯي ٞست ٢ايطقِ

(ٚ ) 10امله َٔ ٕٛمخؼ أٖساف

ؾطع ١ٝإٔ ايتًُٝص ٜتكٔ ايعس ست ٢ايطقِ (َ )5جٚ,٬بايتايٜ ٫ ٞهٖٓ ٕٛاى َدلضاً
أَاّ املعًِ ٱناع ١ايٛقت ٚاؾٗس يف تعً ِٝايتًُٝص اشلسؾني ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ٞإمنا ٜػتطٝع إٔ ٜبسأ
َباؾط ٠باشلسف ايجايح أ,ٟتعً ِٝايتًُٝص ايعس اٯي) 7 – 1( َٔ ٞ
َعطؾَ ١ػت ٣ٛايتًُٝص عً ٢ا٭ٖساف ايؿطع ١ٝيًُٗاض ٠أ ٚاي٘ زف اٍتعًٜ ُٞٝعتدل اـط
ايكاعسٚ,ٟعٔ ططٜل عٌُ ٖصا اـط أَ ٚعطؾت٘ ٜتذٓب املعًِ إناع ١ايٛقت يف تعًِٝ

ايتًُٝص

َٗاضات ٜعطؾٗا,أ ٚايبسَ َٔ ٤ػت ٣ٛأعً ٢مما ٖ ٛعً ( ٘ٝو ,2006 : ٢ٝم ) 42
ٚمما غبم ٜتبني يٓا إٕ اـط ١ايتعً ١ُٝٝايؿطز ١ٜعباض ٠عٔ اؾاْب ايعًُ ٞايتطبٝل  ٟايصٟ

ٜذلدِ اـط ١ايذلب ١ٜٛايؿطز ١ٜزاخٌ ايدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطز. ٟ
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ز

 َٔ-:أِٖ أغايٝب ايتسضٜؼ .
ايتٛد ٘ٝايًؿعٞ

ٚ,اؿٛاض ٚايٓكاف

ٚ,احملاناٚ, ٠ايُٓصدٚ, ١ايًعب ٚ,ايتٛد٘ٝ

ايبسْٚ,ٞايتُجٚ,ٌٝايككلٚ,اـدل  ٠املباؾط. ٠

 عٛاٌَ ؼسٜس ٚاختٝاض ا٭غايٝب ايتسضٜػ ١ٝاملٓاغب: ١
 .1طبٝع ١أٖساف ٚقت ٣ٛايسضؽ .
 .2عُط ايتًُٝص ٚخدلات٘ ايػابكَٚ ١ػتٛا ٙايعكًٚ ٞايبسْ. ٞ
 .3ايعَٔ املتاح ٚاٱَهاْٝات املتٛؾط. ٠
 .4قسضات املعًِ ٚاغتعسازات٘ يف تٓؿٝص ايسضؽ ( ايطٚغإ ٖ ,اض 2001 : ٕٚم ) 97

ز

اغتُاض ٠اخلط ١ايتعً ٠ُٞٝايؿطزٚ ١ٜاييت تطبل يف بطاَر ايسَر مبساضؽ َٚعاٖس ايرتب١ٝ
اخلاص ١يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ( .١ٜاْعط ًَشل ايسضاغ ١ضقِ ( . )) 3
ٚمما غبل ٜتبني يٓا إٕ اـط ١ايتعً ١ُٝٝايؿطز ١ٜعباض ٠عٔ اؾاْب ايتٓؿٝص يًدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطزٟ

 تك ِٜٛاألزا ٤ايٓٗا: ٞ٥
ٜ .1عس ايتكَُٗ ِٜٛاً يف ايدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطزٚ ٟميهٔ تٛنٝح شيو َٔ خ ٍ٬اؾسٍٚ
ايتاي ٞضقِ (. ) 2
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علٚي هلُ ( ) 2
ٛ٠ػؼ أّ٘١خ اٌزمٌ ُ٠ٛل ٜاٌجؤبِظ اٌزوث ٞٛاٌفوكٞ

أُٖ ١ٝايتكِٜٛ

أغايٝب ايتكِٜٛ

بعض ططم ايتكِٜٛ

ٖسف ايتكِٜٛ
ٜٗسف ا يتك ِٜٛإىل َعطؾ١

ٜ .1ػاعسٖا عً ٢اؽاش

 .1ايتك ِٜٛايتهٜٛين أٚ

 .1ططٜك ١تكُ ِٝا٫ختباض

َكساض َا ؼكل َٔ أٖساف

قطاضات عً ٢م ٛأؾهٌ

املطسًٚ – ٞايصٜ ٟك ّٛب٘

ايكبً – ٞا٫ختباض أيبعس.ٟ

َٔ أدٌ ايتعطف عً ٢أٚد٘

ؾُٝا ٜتعًل بايدلْاَر .

املعًِ أثٓا ٤ايتسضٜؼ يف

ايٓذاح ٚتععٜعٖا ٚايتعطف

َ .2عطؾَ ١س ٣ق٬ح

 ١ٜبسا ١ٜنٌ زضؽ ْٗٚاٜت٘ ٚيف

عً ٢أٚد٘ ايهعـ

ا٭غايٝب ايتعً١ُٝ

ْٗا ١ٜاشلسف ايتعً ُٞٝبٗسف

َٚعاؾتٗا .

املػتدسَ.١

ايتعطف عًْٛ ٢اح  ٟايك٠ٛ
ٚايهعـ يف ؼكٞ

 .3ايتعطف عًَ ٢س٣

ٍ

اٍلاح ايص ٟسكك٘ ايدلْاَر ايتًُٝص

 .2ططٜك ١تكسٜط أزا٤
ايتًُٝص ٚؾل املعاٜرل ايٛاضز٠
نُٔ نٌ  ٙزف غًٛنٞ
 .3ططٜك ١ايتكسٜطات
ايكبً١ٝ

– ٚايتكسٜطات

ايبعس ١ٜيف قٛا ِ٥ايتكسٜط .

يًتًُٝص.

 .2ايتك ِٜٛايٓٗاٖٛٚ ٞ٥

 .4ايعٌُ عً ٢تهٝٝـ

ايصٜ ٟك ّٛب٘ املعًِ يف ْٗا١ٜ

ا٭غايٝب ايتعً ١ُٝٝأٚ

نٌ قـ زضاغ ٞأ ٚعٓس

تعسًٜٗا يتكبح َ١ُ٥٬

اْتٗا ٤ايدلْاَر بٗسف

يًتًُٝص .

ايتعطف عًَ ٢س ٣ؼكل
أٖساف ايدلْاَر ايؿطزٟ

 بتكطف ايباسح ( و , ّ2006 :ٞم . )42
 .2نٝؿ ١ٝتك ِٜٛا٭ٖساف ايػًٛنٚ ١ٝميهٔ تٛنٝح شيو َٔ خ ٍ٬اؾس ٍٚايتاي ٞضقِ ( : ) 3
علٚي هلُ ( ) 3
ّٔٛمط رم ُ٠ٛاأل٘لاف اٌٍَٛو١خ
و

األْذاف انسهٕكٛح

1

أٌ ٚؼذ انرهًٛز أنًٛا يٍ – 1
 10ذشذٛثًا ذصاػذًٚا ػُذيا
ٚطهة يُّ رنك تؽٛس ُٚعػ
ف 6 ٙيٍ  10يؽأالخ

ػذد انًؽأالخ
_

+

+

_

+

_

+

َسثح انصٕاب
+

_

+
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6/10

 بتكطف ايباسح  ,و : ّ2006 ( ٞم . )42

54

اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

ٚمما غبل ٜتبني يٓا إٔ تك ِٜٛا٭زا ٤اؿاي َِٗ ٞيهٜ ٞتبني َس ٣اغتؿاز ٠ايتًُٝص َٔ
ايدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطزٜٛ ٌٖٚ ٟدس خًٌ يف ٖصا ايدلْاَر أّ . ٫

 زي ٌٝاملٓٗر املطدع ٞيًتالَٝص ش ٟٚاضططاب ايتٛسس باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز:١ٜ
مت إْؿا ٤ايسي ٌٝاملٓٗر املطدع ٞيًتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس ٚشيو َٔ خ ٍ٬املر

َٛع١

ا٫غتؿاض ١ٜايتدكك ١ٝيًتٛسس ٚا٫نططابات ايػًٛنٚ ١ٝاْ٫ؿعاي ١ٝبٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝقس
مت َطادعٖ ١صا ايسي َٔ ٌٝقبٌ ا٭غط ٠ايٛطٓ ١ٝيًذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝباملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيعاّ(ٖ 1424ـ )ٚقس مت طباعٖ ١صا ايسي ٌٝعًْ ٢ؿل ٠اؾُع ١ٝايػعٛز ١ٜيًتٛسس
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 1
ٜح تٖ ٟٛصا ايسي َٔ ٌٝاملسخٌ ٚاملكَٛات األغاغ ١ٝيًربْاَر ايرتب ٟٛايؿطزَٗٓٚ ٟا َا : ًٜٞ
أٚالً  :ايهٛازض ايبؿط. ١ٜ
ثاْٝاً  :اخلسَات ايرتبٚ ١ٜٛايؿطز. ١ٜ
ثايجاً  :املػتًعَات املهاْٚ ١ٝايتذٗٝع. ١ٜ
ضابعاً  :اخلسَات األغط. ١ٜ
خاَػاً  :دلاالت املٓٗر املطدع ٞيتالَٝص ش ٟٚاضططاب ايتٛسس َٗٓٚا :
 .1دلاٍ االْتباٚ , ٙعً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا اجملاٍ :
األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ. ١
 إٔ ٜتُهٔ ايتًُٝص َٔ اؾًٛؽ املٓاغب عً ٢ايهطغ ٞبؿهٌ قشٝح .
 إٔ ٜتُهٔ ايتًُٝص َٔ ايتٛاقٌ ايبكط ٟاملَ ِ٥٬ع اٯخط. ٜٔ
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ ٜتُهٔ ايتًُٝص َٔ اؾًٛؽ املٓاغب عً ٢ايهطغ ٞبؿهٌ قشٝح .
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األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عً ٢ايهطغ ٞاـام ب٘ يف ايكـ .
 إٔ هًؼ ايتًُٝص بؿهٌ قشٝح عً ٢ايهطغ ٞاـام ب٘ مبػاعس. ٠
 إٔ هًؼ ايتًُٞش بؿهٌ قشٝح عً ٢ايهطغ ٞاـام ب٘ بسَ ٕٚػاعس. ٠
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 15
 .2دلاٍ ايتكًٝس ٚاحملاناٚ , ٠عً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا اجملاٍ :
األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ: ١
 إٔ ٜكًس ايتًُٝص اؿطنات ايهبرل. ٠
 إٔ ٜكًس ايتًُٝص اؿطنات ايسقٝك. ١
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ ٜتُهٔ ايتًُٝص َٔ تكًٝس اؿطنات ايهبرل٠
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ميؿ ٞايتًُٝص مبؿطزٙ
 إٔ ٜكعس ايتًُٝص ايػًِ مبؿطزٙ
 إٔ ٜٓعٍ ايتًُٝص َٔ ايػًِ مبؿطزٙ
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 17
 .3دلاٍ ايتٛاصٌ ٚ ,عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ي٘شا اجملاٍ :
األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ:١
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عً ٢املجرلات ايػُعٚ ١ٝايبكط ١ٜاـاضد١ٝ
 إٔ ٜؿِٗ ايتًُٝص املجرلات ايػُعٚ ١ٝايبكط١ٜ
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
56

اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عً ٢املجرلات ايػُعٚ ١ٝايبكط ١ٜاـاضد١ٝ
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ًٜتؿت ايتًُٝص إىل املجرلات ايػُع ١ٝاـاضد. ١ٝ
 إٔ ًٜتؿت ايتًُٝص إىل املجرلات ايبكط ١ٜاـاضد. ١ٝ
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عً ٢بعض املػُٝات املطتبط ١باملجرلات ايػُع ١ٝاـاضد. ١ٝ
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 19
 .4دلاٍ َٗاضات ايعٓا ١ٜبايصات ٚ ,عً ٢غب ٌٝاملحاٍ شلصا اجملاٍ :
األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ: ١
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاضات ا٭نٌ ٚايؿطب .
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاضات ايٓعاؾ ١ايؿدك.١ٝ
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاضات ا٭نٌ ٚايؿطب
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عً ٢أزٚضات ا٭نٌ ٚايؿطب ( قح ًَٕ,عك,١غهني ,ناؽ...,اخل ) .
 إٔ ٜٓطل ايتًُٝص َػُٝات أزٚضات ا٭نٌ ٚايؿطب أٜ ٚؿرل إيٗٝا سػب اؿاد. ١
 إٔ ميٝع ايتًُٝص عًٚ ٢ظا٥ـ أزٚات ا٭نٌ ٚايؿطب .
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 23
 .5دلاٍ املٗاضات احلطنٚ ١ٝاحلػٚ , ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا اجملاٍ :
األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ: ١
 إٔ  ُٜٞٓايتًُٝص َٗاضات ايًُؼ
 إٔ  ُٜٞٓايتًُٝص َٗاضات ايتآظض اؿطن ٞايبكطٟ
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اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ  ُٜٞٓايتًُٝص َٗاضات ايًُؼ .
ا٭ٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عًًَُ ٢ؼ ا٭ؾٞا ( ٤خؿْٔ ,اعِ ,ساض ,باضز... ,اخل ).
 إٔ ميٝع ايتًُٝص بني ََ٬ؼ ا٭ؾٝا. ٤
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 26
 .6دلاٍ املٗاضات االدتُاعٚ , ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا اجملاٍ :
األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ: ١
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عًَ ٢ؿٗ ّٛايصات
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عًَ ٢ؿٗ ّٛا٭غط٠
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عًَ ٢ؿٗ ّٛايصات
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عً ٢قٛضت٘
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عً ٢قٛضت٘ َٔ بني فُٛع َٔ ١ايكٛض
 إٔ ٜؿرل ايتًُٝص عً ٢قٛضت٘ َٔ بني ايكٛض
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 2717
 .7دلاٍ َٗاضات األَٔ ٚايػالَٚ, ١عً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا اجملاٍ :
األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ:١
 إٔ ٜتذٓب ايتًُٝص َكازض اـطط يف ايب ١٦ٝاملسضغٚ ١ٝاملٓعي١ٝ
 إٔ ٜطبل ايتًُٝص قٛاعس ا٭َٔ ٚايػ ١َ٬يف ا٭َانٔ ايعاَ١
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اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ ٜتذٓب ايتًُٝص َكازض اخلطط يف ايب ١٦ٝاملسضغٚ ١ٝاملٓعي١ٝ
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عًَ ٢كازض اـطط يف ايب ١٦ٝاملسضغٚ ١ٝاملٓعيَ ( ١ٝكازض ايهٗطبا , ٤املٛقس
 ,ا٭زٚات اؿاز , ٠ايػاظ  ,ا٭ز , ١ٜٚاملٓعؿات )
 إٔ ٜػُٜ ( ٞػرل ) ايتًُٝص َكازض اـطط يف ايب ١٦ٝاملسضغٚ ١ٝاملٓعي ١ٝايب ١٦ٝاملسضغٚ ١ٝاملٓعي١ٝ
 إٔ ميٝع ايتًُٝص َكازض اـطط يف ايب ١٦ٝاملسضغٚ ١ٝاملٓعي١ٝ
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 32
 .8دلاٍ َٗاضات ايرتب ١ٝايبسْٚ , ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا اجملاٍ :
ا٭ٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ:١
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاض ٠املؿ ٞبؿهٌ قشٝح
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاض ٠اؾطٟ
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاض ٠املؿ ٞبؿهٌ قشٝح
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ٜػتذٝب ايتًُٝص يتعًُٝات املعًِ أثٓا ٤تسضٜب٘ ي٘ عًَٗ ٢اض ٠املؿٞ
 إٔ ٬ٜسغ ايتًُٝص املعًِ عٓس قٝاَ٘ باؿطنات املتعًك ١مبٗاض ٠املؿٞ
 إٔ ٜكًس ايتًُٝص سطنات املعًِ املتعًك ١مبٗاض ٠املؿٞ
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 33
 .9دلاٍ َٗاضات ايرتب ١ٝايؿٓٚ , ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا اجملاٍ :
األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ: ١
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 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاض ٠ايطغِ بؿهٌ قشٝح
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص ّ ٖاض ٠ايتًٜٔٛ
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاض ٠ايطغِ بؿهٌ قشٝح
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ٜػتذٝب ايتًُٝص يتعًُٝات املعًِ أثٓا ٤ايتسضٜب عًَٗ ٢اض ٠ايطغِ
 إٔ ٬ٜسغ ايتًُٝص املعًِ عٓس قٝاَ٘ باؿطنات املتعًك ١مبٗاض ٠ايطغِ
 إٔ ٜكًس ايتًُٝص سطنات املعًِ املتعًك ١مبٗاض ٠ايطغِ
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 38
.10

دلاٍ املٗاضات ايرتٜٚح ٚ ١ٜؾػٌ أٚقات ايؿطاؽ ٚ,عً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا

األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ: ١
 إٔ مياضؽ ايتًُٝص بعض اي٘ٚاٜات ايؿٓ ١ٝأثٓاٚ ٤قت أيؿطاؽ
 إٔ مياضؽ ايتًُٝص بعض اشلٛاٜات ايبسْ ١ٝأثٓاٚ ٤قت ؾطاغ٘
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ مياضؽ ايتًُٝص بعض اشلٛاٜات ايؿٓ ١ٝأثٓاٚ ٤قت ؾطاغ٘
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ مياضؽ ايتًُٝص ٖٛا ١ٜايطغِ
 إٔ مياضؽ ايتًُٝص ٖٛا ١ٜايتؿه ( ٌٝايكًكاٍ  ,ايطني  ,ايعذني )
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 41
.11

دلاٍ َٗاضات َا قبٌ األنازميٚ , ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا اجملاٍ :
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األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ: ١
 إٔ ٜتُهٔ ايتًُٝص َٔ ايتعطف عً ٢ا٭ؾٝا٤
 إٔ ٜتُهٔ ايتًُٝص َٔ َطابك ١ا٭ؾٝا٤
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ ٜتُهٔ ايتًُٝص َٔ ايتعطف عً ٢ا٭ؾٞا٤
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
ٜ ٕ تُهٔ ايتًُٝص َٔ ايتعطف عً ٢ا٭يٛإ
 إٔ ٜتُهٔ ايتًُٝص َٔ ايتعطف عً ٢ا٭ؾهاٍ
 إٔ ٜتُهٔ ايتًُٝص َٔ ايتعطف عً ٢اؿطٚف
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م ) 44
.12

دلاٍ املٗاضات األنازميٚ , ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا اجملاٍ :

األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ: ١
 إٔ  ُٜٞٓايتًُٝص َٗاضات ايكطا٠٤
 إٔ  ُٜٞٓايتًُٝص َٗاضات ايطٜانٝات
 إٔ  ُٜٞٓايتًُٝص َٗاضات ايهتاب١
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ  ُٜٞٓايتًُٝص َٗاضات ايكطا٠٤
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عً ٢سطٚف اشلذا٤
 إٔ ٜػُٜ ( ٞؿرل ) ايتٌَٝص سطٚف اشلذا٤
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.13

دلاٍ َٗاضات ايتٗ ١٦ٝاملٗٓٚ , ١ٝعً ٢غب ٌٝاملجاٍ شلصا اجملاٍ :

األٖساف ايتعً ١ُٝٝايعاَ: ١
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاضات َا قبٌ ايتٗ ١٦ٝاملٗٓ١ٝ
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاضات ايتٗ ١٦ٝاملٗٓ١ٝ
اهلسف ايتعً ُٞٝايعاّ ضقِ ( : ) 1
 إٔ ٜهتػب ايتًُٝص َٗاضات َا قبٍ ايتٗ ١٦ٝاملٗٓ١ٝ
األٖساف ايػًٛن: ١ٝ
 إٔ ٜتعطف ايتًُٝص عً ٢بعض َػُٝات املٗٔ َجٌ

( ايٓر اض ,٠ايعضاع , ١ايٓػٝر  ,ايسٖإ ,

ايتعًٝبٚ ,ايتػًٝـ ,ايهٝاؾ ,١ايتكٜٛط املهتيب... ,اخل ) .
( ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ( ِٝز ) ٖ1424 :ـ  ,م) 46
ٚمما غبل ْػتدًل إٔ زي ٌٝاملٓٗر املطدع ٞيتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس باملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜخط ٠ٛأٚىل يٛنع اـطٛط ايعطٜه ١ملٓاٖر ايتَٝ٬ص يص ٟٚانططاب ايتٛسس
ٚيهٔ مل ٜتكٝس املطدع بكٝاغ ١اشلسف ايػًٛن : ٞإٔ  +ايؿعٌ ايػًٛن + ٞايتًُٝص  +دعَٔ ٤
املاز ٠ايتعً + ١ُٝٝايعطف أ ٚايؿطط ايصٜ ٟت ّ يف ن ٤ٛا٭زاَ + ٠ػت ٣ٛا٭زا ٤املكب ( ٍٛاملعٝاض )
َ,جٌ  :إٔ ٜٓ +طل  +ايتًُٝص  +يؿغ اؾ٬ي ( ١اهلل )  +عٓسَا ٜػأي٘ املعًِ َٔ ضبو ا٭زاٚ + ٠إ
ٜٓذح يف  10 َٔ 9قا٫ٚت خ ٍ٬ث٬ث ١أٜاّ َتتاي ١ٝأَا ا٭ٖساف ايتعً ١ُٝؾٜٓ ٬بػ ٞإٔ تبسأ بإٔ
٭ْٗا يٝػت ٖسف غًٛن. ٞ

ثاْٝاً  :ايسضاغات ايػابك. ١
 متٗٝس :
ٜكسّ ٖصا اؾع َٔ ٤ايسضاغًَ ١دل يبعض ايسضاغات ايػابك ١شات ايكً ١يف َٛنٛع
62

اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

ايسضاغ ١اؿايٚ ١ٝشيو بػ ١ٝا٫غتؿازٖ َٔ ٠ص ٙايسضاغات

ٚ ,بايطغِ َٔ تعسز اؾٛاْب اييت

عاؾتٗا ايسضاغات ايػابك , ١مل ٜٛدس ايباسح أ ٟزضاغ ١تٓا ٚيت "َعٛقات زَر تَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ " ست ٢تبني إٔ ٖصا املٛنٛع بٗصا ايعٓٛإ مل ٜتططم ي٘
أ ٟعح َٔ قبٌ عً ٢سػب عًِ ايباسح َٚع شيو ؾإٕ ايباسح اغتأْؼ بعض ايسضاغات
ايكطٜبَ َٔ ١ؿهً ١ايسضاغ ١اؿايٚ ١ٝشيو ي٬غتؿازَٗٓ ٠ا يف بعض دٛاْب ايس ضاغٚ ١ميهٔ
عطض ايسضاغات عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ

احملٛض األ : ٍٚايسضاغات ايعطب. ١ٝ
أدط ٣نٌ َٔ "املٛغٚ ٢ايعبس اجلباض  ٚايبتاٍ ٚاحلػني  ٚايػططاٟٚ

(

ّ)"

زضاغٚ ١اييت ٖسؾت إىل تك ِٝٝػطب ١املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف فاٍ زَر ا٭طؿاٍ شٟٚ
ا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛاـاق ١يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ٚ,شيو َٔ ٚدْٗ ١عط املسٜطٚ ٜٔايٛن٤٬
ٚاملطؾس ٜٔايط٬بٝني بدلاَر اٍزَر يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ  ٚ,أٚيٝا ٤أَٛض ايط٬ب غرل ايعازٜني
ٚسلًت بطاَر املهؿٛؾني ٚايكِ ٚاملدًؿني عكًٝا  ٚايتٛسسٜني َ ٚتعسٚايعٛم ٚنعاف ايػُع
ٚقعٛبات ايتعًِ نُا ٖسفت إىل ايهؿـ عٔ ٚاقع بطْاَر ايسَر يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ
باملًُه ٚ ١تأثرل ايب ١٦ٝايتعً( ١ُٝٝاْ٫سَادٚ ١ٝاْ٫ععاي ) ١ٝعً ٢ايتشك ٌٝايسضاغٚ, ٞايػًٛى
أيتهٝؿَٚ,ٞؿٗ ّٛايصات يس ٣ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛاـاقٚ ١اػاٖات ايعاًَني يف
املساضؽ ايعازَٚ ١ٜعاٖس ايذلب ١ٝاـاقٚ, ١اػاٖات ايتَٝ٬ص ايعازٜني ٚغرل ايعازٜني ٚ,أٚيٝا٤
أَٛضِٖ م ٛايسَر ايذلبٚ ٟٛاٯثاض ا٫هابٚ ١ٝايػًب ١ٝاييت أسسثتٗا عًُ ١ٝايسَر يف ايب٦ٝتني املٓعي١ٝ

ٚاملسضغ ١ٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
ٜٚؿٌُ ٖصا ايتك ِٝٝا٭بعاز ايج٬ثٚ ١اييت اضتهعت عًٗٝا عًُ ١ٝايتٛغع يف تطبٝل ايسَر
ايذلب ٟٛباملًُه : ٖٞٚ ١ايبعس اؾػطايف  :سٝح تتِ عِ ي ١ٝايسَر يف مجٝع أما ٤املًُه. ١
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ايعطب ١ٝايػعٛز ٚ ١ٜايبعس ايؿ : ٟٛ٦سٝح ٜؿٌُ ايسَر مجٝع ايؿ٦ات اييت تػتؿٝس – سايٝاً – َٔ
خسَات ايذلب ١ٝاـاق ١يف املًُه ١ايعطب ٠ٞايػعٛزٚ . ١ٜنصيو ايبعس أـسَات : ٞسٝح تكسّ
خسَات ايذلب ١ٝاـاق ١يًتَٝ٬ص غرل ايعازٜني يف املساضؽ ايعاز ١ٜعدل أمناط تكس ِٜخسَات
ايذلب ١ٝاـاق ١املتُجً ١يف

 :بطاَر ايؿك ٍٛاملًشك ١باملساضؽ ايعاز١ٜ

ٚ,بطاَر غطف

املكازض ٚ,بطاَر املعًِ املتذٚ, ٍٛبطاَر املعًِ املػتـ اض ٚ.اغتٗسؾت ايسض اغ ١اؾٓػني َٔ
ايصنٛض ٚاٱْاخٚ,قس بًؼ عسز املؿاضنني ٚاملؿاضنات ؾٗٝا ( َ ) 23173ؿاضناً َٚـ اضن١
ميجً ٕٛث٬خ ؾ٦ات ضٝ٥ػٖٞ ١ٝ

:ايعاًَ ٕٛيف ايتعً ِٝعً ٢اخت٬ف ؾ٦اتِٗ بٛاقع

( ) 15979

ؾطزاًٚ,ايتَٝ٬ص عً ٢خ٬ف ؾ٦اتِٗ بٛاقع (  ) 5159تًُٝصاًٚ,أٚيٝا ٤أَٛض ايتَٝ٬ص عً ٢اخت٬ف
ؾ٦اتِٗ بٛاقع (  ) 2035ؾطزاً .
َٛظعني عً ٢أضبع ١أمناط تكس ِٜخسَ : ٖٞ ١بطاَر زَر يف املساضغ ١ايعاز ١ٜبعسز () 8839
ؾطزاًَٚ,ساضغ ١عازٜٛ ١ٜدس بٗا بطاَر زَر ( أ َٔ ٟغرل َٓػٛب ٞايذلب ١ٝاـاق ١بتًو املساضؽ )
بعسز (  ) 4047ؾطزاً َٚ,ساضؽ عازٜٛ ٫ ١ٜدس بٗا بطاَر زَر بعسز (  ) 5611ؾطزاً َٚ ,عاٖس
تطب ١ٝخاق ١بعسز (  ) 4676ؾطزاُ ٚ.اعتُست ايسضاغ ١عً ) 29 ( ٢ؾطناً مت اختباضٖا َٔ خٍ٬
ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت مت مجعٗا عٔ ططٜل أزٚات ايسضاغ ١اييت اؾتًُت عً ٢ايعسٜس َٔ
املكاٜٝؼ ٚ,ا٫ختباضات ايتشكٚ, ٠ ًٞٝاختباضات ايػًٛى أيتهٝٝؿٚ, ٞاختباضات َؿٗ ّٛايصات
ٚ.نُا تٛقًت ْتا٥ر ايسضاغ ١إيْ ٞتا٥ر عسٜسٚ ٠يهٔ َٔ أُٖٗا اييت تتٓا ٍٚداْب زَر شٟٚ
انططاب ايتٛسس َا :ًٜٞ
أَا بايٓػب ١يًؿطٚض ايج٬ث ) 21 , 18 , 9 ( ١املتعًك ١بايػًٛى أيتهٝؿ ٞؾكس مت ضؾض
ايؿطض اـام بايتَٝ٫ص ايتٛسٝسٜني ,إش أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسكاٝ٥اً يكاحل
ايتَٝ٬ص ايتٛسسٜني بدلاَر ايسَر عً ٢سػاب أقطاِْٗ باملعاٖس,يف سني مت قب ٍٛايؿطض اـام
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بايتَٝ٬ص َتعسز ٟايعٛم ,إش أظٗطت ايٓتا٥ر عسّ ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسكاٝ٥ا بني ايتَٝ٬ص َتعسزٟ
ايعٛم بدلاَر ايسَر  ٚأقطاِْٗ باملعاٖس ,أَا ايؿطض اـام باملتدًؿني عكًٝاُ َٔ ايتَٝ٬ص
ٚايتًُٝصات ؾكس مت ضؾه٘ دعٝ٥اً إش أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسكاٝ٥ا يكاحل ايتَٝ٬ص
ايصنٛض َٔ املتدًؿني عكًٝاً ٚفتُع ايصنٛض ٚاٱْاخ بدلاّ ز ايسَر عً ٢سػاب املعاٖس ,إىل اْ٘
مت قب ٙ ٍٛشا ايؿطض دعٜ٨اً يف سايٚ ١اسس, ٠إش أظٗطت ايٓتا٥ر عسّ ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسكاٝ٥اً بني
تًُٝصات بطاَر ايسَر ٚقطٜٓاتٗٔ يف املعاٖس .
 -إٔ ايسَر ٜتٝح ؾطم عسٜسٚ ٖٞٚ ٠غً ١ًٝيعٜاز ٠ايتٛاقٌ ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاعٚ ٞانتػابِٗ

أ

اـدلات ٚتهَ ٜٔٛؿاٖ ِٝقشٝشٚٚ ١اقع ١ٝعٔ ايعامل ايصٜ ٟعٝؿ ٕٛؾ. ٘ٝ
ٚ-دٛز ع٬ق ١بني ايػًٛى أيتهٝؿ ٞيًتَٝ٬ص ايتٛسس ٚ ٕٜٛاػاٖات أٚيٝا أَٛض تتػِ بإهاب.١ٝ

ب

نُا أدط ٣ايط ) ّ 2007 ( ًٜٞٚزضاغٚ ١اييت ٖسؾت إ ىل ايتعطف عً ٢اػاٖات
املعًُني ٚاملعًُات م ٛزَر املعاقني سطنٝاً يف املساضؽ اؿه ١َٝٛيف سلاٍ املًُه ١ايعطب١ٝ
ايؼعٛز ١ٜنُا ٖسؾت إىل ايتعطف عً ٢ايؿطٚم ايس٫ي١

إسكا ١ٝ٥بني إدابات فتُع

ايسضاغ:١مجٝع املعًُني َٚعًُات املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يف سلاٍ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف نٌ
َٔ احملاؾعات ايتاي :١ٝايكطٜات ٚتبٛى  ٚعطعطٚ .اغتدسّ ايباسح يف ٖص ٙايسضاغ١

املٓٗر

ايٛقؿٚ ,ٞبًػت عني ٠ايسضاغَ ) 768 ( : ١عًُاً َٚعًُ َٔ ١فتُع ايسضاغٚ ١قس مت اختٝاض ع١ٓٝ
ايسضاغ ١بايططٜك.١
ايعؿٛا ١ٝ٥ايعٓكٛزٚ .١ٜقس اغتدسّ اٱغتباْ٘ نأزا ٠يًسضاغٚ .١تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
أ

-إٔ اػاٖات ع ١ٓٝايسضاغ ١م ٛزَر ا٭طؿاٍ املعاقني سطنٝاً يف املساضؽ اؿه ٠َٞٛناْت إهاب١ٝ
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ب

ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛايس٫ي ١اٱسكا١ٝ٥
-

( )0,05 =ocتعع ٣ملتػرل

اؾٓؼ يكاحل ايصنٛضٚ,ملتػرل اـدل ٠يكاحل ش ٟٚاـدل ٠ايككرل )5 -1( ٠غٓٛات يف سني مل
تعٗط ؾطٚم ملتػرل ايتدكل .
أَا ايجكؿ ) ّ 2007 ( ٞؾكس أدط ٣زضاغٚ ١اييت ٖسؾت إىل ؼسٜس َطايب اٱؾطاف
ايذلب ٟٛيسَر ايتَٝ٬ص املعٛقني زلعٝاً يف املساضؽ ايعاز ١ٜيف املًُه ١ايع

ضب ١ٝايػعٛز١ٜ

ٚاملطتبط ١مبذا٫ت  :تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝايذلب ١ٜٛامل ١ُ٥ ٬يًسَر ٚ,تسضٜب َعًُ ٞايسَر ٚ,تٛع ١ٝأٚيٝا٤
ا٭َٛض يف بطاَر ايسَر  .نُا ٖسؾت إ ىل ايتعطف عً ٢ايؿط ٚم ايساي ١إ سكا ١ٝ٥بني إدابات
فتُع ايسضاغ ( ١املدتكني ا٭نازميٝني ٚ ,املؿطؾني ايذلبٜٛني )ٚ,اغتدسّ ايباسح يف ٖصٙ
ايسضاغ :١املٓٗر ايٛقؿٚ ٞسلٌ فتُع ايسضاغ : ١ؾ ١٦املتدككني َٔ أعها ٠٧ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٔ
اؾاَعات ٚايهًٝات ٚ,ؾ ١٦املؿطؾني ٚ,بًػت فتُع ايسضاغ َٔ )92( ١املتخككني ٍيذلب١ٝ
ٚ

اـاق َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٔ اؾاَعات ٚايهًٝات باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

( َٔ )208ؾ ١٦املؿطؾني ايذلبٜٛني يًذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ .ِٝقس اغتدسّ اٱغتباْ٘
نأزا ٠يًسضاغٚ.١تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
أ

-سكٌ فاٍ تٗ ١٦ٝايب ٠٧ٝامل ١ُ٥٬يًسَر عً ٢زضد ١تكسٜط عاي ١ٝدساً ٚمبتٛغط سػاب. 4,53 ٞ

ب

سكٌ فاٍ تٛع ١ٝأٚيٝا ٤ا٭َٛض عً ٢زضد ١تكسٜط عاي ١ٝدساً ٚمبتٛغط سػاب. 4,35 ٞ
-

ت

سكٌ فاٍ تسضٜب َعًُ ٞبطاَر ايسَر عً ٢زضد ١تكسٜط عايٚ ١ٝمبتٛغط سػاب4,15 ٞ
-

خ

ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسكاٝ٥اً بني اغتذابات املدتل ٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني تبعاً ملتػرل ْٛع ايعٌُ
يكاحل املدتكنيٚ,ملتػرل امل ٌٖ٪ايعًُ ٞيكاحل محً ١زضد ١ايسنتٛضاٚ,ٙملتػرل اؾٓػ ١ٝيكاحل
غرل ايػعٛزٜني .

ز

عسّ ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسكاٝ٥اً تبعاً ملتػرلات (ايتدكل,اـدلٚ,٠ايدلاَر ايتسضٜب.)١ٝ66
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نُا أدط ٣احلػني (  ) ّ 2004زضاغٚ ١اييت ٖسؾت إىل ايتعطف عًَ ٢ؿه٬ت زَر
ايتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً يف املساضؽ ا٫بت زا ١ٝ٥باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزْ ٚ ١ٜػب ١ؾٛٝع تًو
املؿه٬ت ٚشيو َٔ ٚدْٗ ١عط َسٜط ٚٚن ٌٝاملسضغَٚ ١ؿطف قؿٛف ايذلب ١ٝاـاقَٚ ١عًِ
ايذلب ١ٝاـام َٚعًُ ٞايذلب ١ٝايطٜانٚ ١ٝايؿٓ ١ٝيتَٝ٬ص ايذلب ١ٝاـاقَٚ ١ٝعًُ ٞايتعً ِٝايعاّ
.

يف املسضغ ١نُا تٗسف إىل نؿـ ايعٛاٌَ ٚايعطٚف املطتبطٚ ١احملٝط ١يتًو املؿه٬ت
ٚاغتدسّ ايباسح يف ٖص ٙايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿٚ, ٞسلٌ فتُع ايسضاغَٓ ١ػٛب ٞاملساضؽ

ا٫بتسا ١ٝ٥املًشل بٗا قؿٛف زَر ايتَٝ٬ص املتدٌ ؾني عكًٝاً ٚ ,بًػت ع ١ٓٝايسضاغَٔ ) 200( ١
َٓػٛبَ )17 ( ٞسضغ ١ابتسا ١ٝ٥بٗا قؿٛف يسَر ايتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً يف نٌ َٔ َٓطك١
ايطٜاض ٚاـطز ٚاملٓطك ١ايؿطق ٚ ١ٝقا ٌٜعػرل ٚقس مت اختٝاض ع ١ٓٝايسضاغ ١با

يططٜك١

ايعؿٛا ١ٝ٥ايعٓكٛزٚ . ١ٜقس اغتدسّ اٱغتباْ٘ نأزا ٠يًسض اغٚ ١تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر
ايتاي:١ٝ
أ

املٓاٖر ايسضاغ ١ٝاؿاي ١ٝيًتَٝ٬ص ايعازٜني  ٫تتهُٔ َٛنٛعات ٚأْؿط ١تتعًل بصٟٚا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛاـاق. ١

ب

عسّ تٛؾط خسَا ت طب ١ٝيًتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً زاخٌ املسضغٚ ١عسّ ٚدٛز خسَات َٓاغب١
تًيب استٝادات ايٓعاؾ ١ايؿدل ١ٜاي٬ظَ ١يًتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً .

ت

عسّ ٚدٛز بطاَر ادتُاعَٓ ١ٝاغب ١تػاعس ايتَٝ٬ص ايعازٜني يف ته ٜٔٛاػاٖات إهاب ١ٝػاٙ
ايتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً ٚ,قً ١ا٭ْؿط ١غرل ايكؿ ١ٝاملؿذلن ١بني ايتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً
ٚأقطاِْٗ ايعازٜني تكًٌ َٔ ؾطم تؿاعًِٗ َع بعنِٗ .

خ

قسٚز ١ٜا٭ْؿطٚ ١ايدلاَر املٓاغب ١اييت تتٝح ايؿطق ١يتؿاعٌ ايتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً َع
أقطاِْٗ ايعازٜني بكٛض ٠ت٪ز ٟإىل تكبًِٗ يبعهِٗ ايبعض .
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ز

-إٔ َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاقَٚ ١سٜط ٟاملساضؽ َٚؿطيف

ايكؿٛف ناْٛا أنجط ا ملػاُٖني يف

إلاح عًُ ١ٝايسَر ,بُٓٝا ناْت ٖٓا ى قسٚز ١ٜيف َػاُٖ ١ا٭غطَٚ ٠عًُٚ ٞتَٝ٬ص ايتعًِٝ
ايعاّ يف إلاح ايسَر .
ٚيف سني إٔ زضاغ ١ايؿطٜـ ( ٖ ) ّ 2003سؾت إىل ايتعطف عًَ ٢س ٣ؾاعً ٘ٝزَر طايبات
َعٗس ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜبطايبات ايتعً ِٝايعاّ مبه ١املهطَ َٔ ١خ ٍ٬آضا ٤املعًُات

 ٚ.أٜها

ايتعطف عً ٢ا يؿطٚم بني آضا ٤املعًُات بايٓػب ١ملس ٣ؾاعً ٘ٝزَر طايبات َعٗس ايذلب ١ٝايؿهط١ٜ
بطايبات ايتعً ِٝايعاّ مبه ١ا ملهطَ ١يف اؾاْب ا٫دتُاعٚ, ٞاملٗاضٚ, ٟاملعطيف ٚ,ايٛدساْ.. ٞ
ٚاغتدسَت ايباسج ١يف ٖص ٙايسضاغ: ١املٓٗر ايٛقؿ( ٞاؿكًٚ ) ٞسلٌ فتُع ايسضاغَٔ ١
َعًُات َعٗس ايذلب ١ٜايؿهطَٚ ١ٜعًُات ايتعً ِٝايعاّ ٚاملعًُات املتسضبات َٔ ظاَع ١أّ ايكط, ٣
ٚبًػت ع ١ٓٝايسضاغَ )22( َِٗٓٚ )64 ( ١عًَُ َٔ ١عٗس ايذلب ١ٝايؿهط ّ )35 ( ٚ ١ٜعًَُٔ ١
ايتعً ِٝايعاّ َ )7(ٚعًُات َٔ املتسضبات ظاَع ١أّ ايكطٚ ٣قس مت اختٝاض ع ١ٓٝايسضاغ ١بايططٜك١
ايعؿٛاٚ ١ٝ٥قس اغتدسّ اٱغتباْ٘ نأزا ٠يًسضاغٚ ١تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
أ

-سٝازٚ ١ٜدٗات ْعط ٚآضا ٤املعًُات ػا ٙزَر طايبات َعٗس ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜبطايبات ايتعً ِٝايعاّ

ب

عسّ ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسكاٝ٥اً بني َتٛغطات زضدات املعًُات ع ١ٓٝايسضاغ ١عً ٢قٝاؽ ا٫ػاٙ
م ٛايسَر ٚشيو بايٓػب ١يًذاْب ا٫دتُاعٚ ٞايٛدساْ ٚ,ٞاملٗاضٚ,ٟاملعطيف .
أَا زضاغ ١إبطاٖٚ ) ّ 2002 ( ِٝاييت نإ ٖسفٖا ايتعطف عً ٢املؿه٬ت اييت تٛاد٘
َسٜط ٟاملساضؽ املًشل بٗا

قؿٛف زَر املعٛقني زلعٝاً

ا٫دتُاعٚ, ١ٝايؿٓٚ , ١ٝاٱزاض ١ٜاييت ت ٛاد٘ تٓؿٝص بطاَر ايسَر

ٚ .أٜها ؼسٜس املؿه٬ت
ٚ .اغتدسّ ايباسح يف ٖصٙ

ايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿٚ ٞسلٌ فتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع َسٜط ٟاملساضؽ املًشل بٗا

قؿٛف
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زَر املعٛقني زلعٝاً يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

ٚ .قس اغتدسّ اٱغتباْ٘ نأزا ٠يًسضاغ١

ٚتٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
أ

-عسّ تٗ ١٦ٝايتَٝ٬ص ايعازٜني ٚاملعٛقني زلعٝاً قبٌ تطبٝل بطْاَر ايسَر

ب

عسّ َٓاغب ١بعض املٓاٖر ايسضاغ ١ٝيكسضات ٚإَهاْات ايتَٝ٬ص املعٛقني زلعٝاً .
-

ت

عسّ َٓاغب ١املباْ ٞاملسضغ ١ٝاؿاي ١ٝيتطبٝل ايسَر .
ٜٛٚق ٞايباسح بإقاَ ١بطاَر تسضٜب ١ٝأثٓا٤

اـسَ ١يًعاًَني يف بطاَر ايسَر ٚ,خاق ١يف

اـكا٥ل ايػًٛن ١ٝيًُعٛقنيَٗٚ ,اضات ايتٛاقٌ َعِٗ .
نُا أدط ٣ايعبس اجلباض َٚ ,ػعٛز (  ) ّ 2002زضاغٖ ١سؾت إىل "اغتككا ٤آضا ٤املسٜطٜٔ
ٚاملعًُني يف املساضؽ ايعاز ١ٜس ٍٛبطاَر ايسَر ٖٚسؾت إىل ايتعطف عً ٢أثط َتػرلات (ايٛظٝؿ١
ٚ,ايسضد ١ايعًُٚ,١ٝؾ ١٦اٱعاقْٛٚ,١ع ايدلْاَر ) عً ٢آضا ٤املسٜطٚ ٜٔاملعًُني ٚ .اغتدسّ ايباسجني
يف ٖص ٙايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿٚ ٞسلٌ فتُع ايسضاغ ١مجٝع املساضؽ ا٫بتسا ١ٝ٥اييت ٜٛدس بٗا
بطاَر يسَر ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١مبٓطك ١ايطٜاض ايتعًٚ, ١ُٝٝبًػت ع ١ٓٝايسضاغ١
(َ ) 447سٜطاً  ّٚعًُاً ممٔ ٜعًُ ٕٛيف املساضؽ ايعاز ١ٜاملًشل بٗا بطاَر يًسَر يف
ايطٜاض ايتعًٚ ١ُٝٝقس مت اختٝاض ع ١ٓٝايسضاغ ١بايططٜك ١ايعؿٛا١ٝ٥

َٓطك١

ٚ .قس اغتدسّ اٱغتباْ٘

نأزا ٠يًسضاغٚ .١تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ

أ

ٖٓ-اى تأثرل إهاب ٞيدلاَر ايسَر عً ٢آضاٚ ٤اػاٖات امل

زٜطٚ ٜٔاملعًُني م ٛايتَٝ٬ص شٟٚ

ا٫ستٝادات اـاق. ١

ب

ٖٓاى ؾطٚم زاي ١إسكاٝ٥اً يف اٯضا ٤س ٍٛبطاَر ايسَر يف املس
-

اضؽ ايعاز ١ٜتطدع ملتػرل

ايٛظٝؿٚ,١ايسضد ١ايعًُٚ,١ٝؾ ١٦اٱعاقْٛٚ,١ع بطاَر ايسَر .
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أَا زضاغ ١أيؿُطٚ ) ّ 2000 ( ٟاييت ٖسؾت إىل ايتعطف عًَ ٢عٛقات َؿاضن ١ا٭غط يف
تكس ِٜاـسَات ايذلب ١ٜٛ٭طؿاشلِ املعٛقني  ٚايتعطف عً ٢أِٖ املعٛقات اييت ؼ ٍٛزَ ٕٚؿاضن١
أغط ا٭طؿاٍ املعٛقني يف عًُ ١ٝتكس ِٜاـسَات ايذلب ١ٜٛاملٓاغب ١شلِ َٔ ٚدْٗ ١عط أٚيٝا ٤أَٛضِٖ ,
ٚاملٗٓٝني ايعاًَني َعِٗ يف املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥مبعا ٙز ا٭ٌَ ٚ,ايٓٛض ٚ,ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜيف َس١ٜٓ
ايطٜاض  .سٝح اغتدسّ ايباسح يف ٖص ٙايسضاغ١

املٓٗر ايٛقؿٚ ٞسلٌ فتُع ايسضاغ ١أٚيٝا٤

ا٭طؿاٍ املعٛقني ٚاملٗٓٝني ايعاًَني ٚ ,بًػت ع ١ٓٝايسضاغ ) 397( ١ؾطزاً َِٓٗ (ٚ ) 221ي ٞأَط
يس ِٜٗأطؿاٍ َعٛق ٕٛزلعٝاً أ ٚعكًٝاً أ ٚبكطٜاً َٝٓٗ ) 176 ( ٚاً ممٔ ٜعًَُ ٕٛع ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ ,
ٚقس مت اختٝاض ع ١ٓٝايسضاغ ١بايططٜك ١ايعؿٛاٚ ١ٝ٥قس اغتدسّ اٱغتباْ٘ نأزا ٠يًسضاغٚ . ١تٛقًت
ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
أ

-إٕ أِٖ َعٛقات َؿاضن ١أغط ا٭طؿاٍ املعٛقني تهٌُ يف بعس ايٓعاّ ايتعً.ُٞٝ

ب

تٛدس ؾطٚم شات ز ٠ ٍ٫إسكا ١ٝ٥يف فٌُ اغتذابات أؾطاز ايع ١ٓٝعً ٢ؾكطات أبعاز ايسضاغ١
ايج٬ثٚ ١شيو يكاحل املٗٓٝني .

ت

ٜٛ -٫دس تأثرل ش ٚز٫ي ١إسكا ١ٝ٥ملتػرل اؾٓؼ ٚ,املػت ٣ٛايتعًٚ, ُٞٝقً ١ايكطاْٛٚ, ٠٤ع اٱعاق١
عً ٢اغتذابات أٚيٝا ٤ا٭َٛض .

خ

 -٫تٛدس تأثرلات شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥ملتػرل امل ٌٖ٩ايعًُٚ,ٞطبٝع ١ايعٌُ ٚ,ايعُط ْٛٚ ,ع اٱعاق١
عً ٢اغتذابات أؾطاز ايع َٔ ١ٓٝاملٗٓٝني ايعاًَني َع ا٭طؿاٍ املعٛقني
نُا أدطٜت اخلؿطَ. ) ّ 2000 ( ٞزضاغٖ ١سؾت إىل ايتعطف عً ٢زَر ا٭طؿاٍ شٟٚ
ا٫ستٝادات اـاق ١يف املساضؽ ايعازٖٚ ١ٜسؾت أٜها إىل ايتعطف ع ىل بطاَر ايسَر املطبك١
عً ٢ايتَٝ٬ص ٚايتًُٝصات َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـام ٠يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ, ١ٜشيو َٔ
خ ٍ٬قاٚي ١تكسٚ ِٜقـ تؿك ًٞٝيتًو ايدلاَر ٚ,تكَ ِٝٝس ٣لاح تًو ايدلاَر ٚ,ؼسٜس
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ايتذٗٝعاتٚ,ايتعس٬ٜت اييت اؽصتٗا املساضؽ اييت تطبل ايسَر َٚ,عطؾ ١املعٛم ات اييت تٛاد٘
تطبٝك٘ ٚ,شيو يًدطٚز بتٛقٝات تػا ّ ٙيف تصي ٌٝتًو ايكعٛبات ٚ .اغتدسّ ايباسح يف ٖصٙ
ايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿ ٞايتشًٚ ًٞٝسلٌ فتُع ايسضاغ ١دِ ٟع املزاضؽ اييت تطبل بطاَر ايسَر
مجٝع املٓاطل ايتعً ١ُٝٝيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ , ١ٜبًػت ع ١ٓٝايسضاغَ ) 169 ( ١سضغ, ١
تطبل بطاَر ايسَر يًتَٝ٬ص ٚايت ملٝصات َٔ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ, ١قس مت اختٝاض ع١ٓٝ
ايسضاغ ١بايططٜك ١ايعؿٛاٚ ١ٝ٥قس اغتدسّ اٱغتباْ٘ نأزا ٠يًسضاغٚ ١تٛقًت ايسضاغ ١إىل
ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
أ

تٓٛع ايبسا ٌ٥ايذلب ١ٜٛاملت ٛؾط ٠يٮطؿاٍ املسفني,سٝح متجًت يف ؾك ٍٛخاقٚ ١قـ عازَ ٟعغطؾَ ١كازضٚ,خسَات املعًِ املتذٚ,ٍٛخسَات املعًِ املػتؿاض .

ب
ت

إٕ ناؾ ١ؾ٦ات اٱعاق ١قس اغتؿاز َٔ ٠بطاَر ايسَرٚ,با٭خل ؾ ١٦اٱعاق ١ايبػٝط. ١-إٕ ( َٔ )%2املساضؽ اييت طبكت ايسَر قس اٖتُت بايتٛعٚ ١ٝايتجكٝـ  ٚإٔ

( َٗٓ ) % 61ا

اٖتُت بايتذٗٝعات املهاْ , ١ٝيف سني بًؼ اٖ٫تُاّ باملػتًعَات ايبؿط ١ٜاملطتبط ١بتٛؾرل َعًُٞ
ايذلب ١ٝاـاق) %35 ( ١
خ

أؾاضت ايٓتا٥ر إىل إٔ َععِ ايتعس٬ٜت قس ضنعت عً ٢إناؾات ضٝ٥ػ ١يف ايٛؽ اٚ ٌ٥ا٭زٚات ,ٚتعس٬ٜت بػٝط,١أَ ٚعس ١َٚيف بك ١ٝاؾٛاْب .

ز

إٔ َٔ عٛاٌَ لاح ايسَر إتاس ١ايؿطق ١يًتَٝ٬ص املعٛقني يًتؿاعٌ َع أقطاِْٗ ايعازٜني يتشػنيأزاٚ , ِٗ٥تػٝرل اػاٖات ايعاًَني يف املسضغ ١م ٛاملعٛقني .

ح

إٔ ْػب ١لاح ايسَر يف َععِ املساضؽ اييت تطبل ايسَر َٔ ٚدْٗ ١عط ايكاُ٥ني عًٗٝا قس بًػت %84ؾُٝا بًػت ْػب ١اٱخؿام ٚعسّ ايٓذاح . %16

ر

إٕ َعٛقات لاح بطاَر ايسّ ز قس متجًت يف ا٫ػاٖات ايػًبْٚ, ١ٝكل اـدلٚ ٠املعطؾٚ,١عسّ71
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تٛؾط املعًِ املتدكل

ٚ,تعسز إعاقات ا٭طؿاٍ

ٚ,عسّ ايتٗ ١٦ٝاملػبك١

ٚ,عسّ تعإٚ

ا٭غطٚ,٠ايتؿدٝل اـاط. ٧

احملٛض ايجاْ : ٞايسضاغات األدٓب. ١ٝ
أدط ٣نٌ َٔ دْٛؼ ٚ ,خٚضٕ ٚ ,ؾٚ , ٛثَٛبػٚٚ , ٕٛاًٜس ( ,Jones ,M.N,. Thorn,
 ) ّ 2002 ( ) C.R., Chow, P., Thompson I.S., & Wild , Cزضاغٖ ١سؾت إىل
قٝاؽ اػاٖات تَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛاـاق ٚ ١ايتَٝ٬ص ايعازٜني ٚآبا ِٗ٥ػاَ ٙؿّٗٛ
ايسَر ايهًٚ ,ٞايسَر املتكطعَٚ,بسأ ايععٍٚ,نصيو اػاٖاتِٗ م ٛاملعٌَني ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛيف
ايسَرٚ .اغتدسّ ايباسح يف ٖص ٙايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿٚ ٞسلٌ فتُع ايسضاغ ١تَٝ٬ص شٟٚ
ا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛاـاقٚ ١ايتَٝ٬ص ايعازٜني ٚأباٚ ِٗ٥املعًُني ٚ,بًػت ع ١ٓٝايسضاغ) 63 ( ١
َٔ اٯبا َٔ ) 25 ( َِٗٓ ٤أبـا ٤ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛا ـاق َٔ ) 38 (ٚ ١أبا٤
اٍتَٝ٬ص ايعازٜني  ) 98 (ٚتًُٝص اً َٔ ايكـ اـاَؼ ست ٢ايكـ اؿاز ٟعؿط َٔ املسا

ضؽ

ا٫بتساٚ ١ٝ٥ايجاْ ١ٜٛيف نٓسا  َٔ ) 60 ( َِٗٓ,ش ٟٚا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛاـاقَٔ ) 38 ( ١
تَٝ٬ص ايكؿٛف ايعاز ١ٜميجٌ ايصنٛض َِٓٗ (  ) 41طايباً ٚايباق ٞإْاخٚ .قس اغتدسّ اٱغتباْ٘
نأزا ٠يًسضاغٚ .١تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
أ

ٚ-دٛز قب ٍٛإهاب َٔ ٞقبٌ أؾطاز ايع ١ٓٝعً ٢املٛاؾك ١عً ٢ايسَر مبدتًـ قٛض. ٙ

ب

إٕ اػاٖات ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١ناْت إهاب ١ٝبؿهٌ نبرل م ٛايسَر
مبدتًـ قٛض. ٙ

ت

ٜط ٣أؾطاز ايع ١ٓٝإٔ امل عًُني ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛيف ايسَر ٜعٗط ٕٚمحاغاً ٚدٗساً نبرلاً ٚيسِٜٗ
ايطغب ١يف ا٫غتُطاض بايعٌُ َع ايتَٝ٬ص املسَٛدني .
أَا زضاغ ١ؾاَٝال َٚ ,طٚ ( 2001 (Familia & Miriem, ِٜاييت ٖسؾت إىل ايتعطف
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عً ٢آضاَ ٤عًُ ٞايذلب ١ٝاـاقَٚ, ١عًُ ٞايتعً ِٝايعاّ يف َسْٜٛٛٝ ١ْٟضى ػا ٙزَر ايتَٝ٬ص شٟٚ
ا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛاـاق ١يف ايكؿٛف ايسضاغ ١ٝيف ايتعً ِٝايعاّ ٚ,إَهاْ ١ٝتطٛعِٗ يًعٌُ
ّ عِٗ ٚ,اػاٖاتِٗ ػاٖ ٙصا ايعٌُ َٚ,ا َٖٛ ٞاقؿِٗ ي ٛمت إدباضِٖ قاْْٝٛاً يًعٌُ ٚؾكاً
ٱغذلاتٝذ ٠ٞايسَرَ ٚ,ا ٖ ٞا٭ؾٝا ٤اييت ٜطْٗٚا قؿع ٠شلِ ٍ يعٌُ َع تًو ايؿ ١٦زاخٌ ايكـ
ايعازٚ,ٟاغتدسّ ايباسجني يف ٖص ٙايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿٚ ٞسلٌ فتَع ايسضاغَ ١عًُ ٞايذلب١ٝ
اـاقَٚ,١عًُ ٞايتعً ِٝايعاّ يف َسْٜٛٛٝ ١ٜٓضى ٚ,بًػت ع ١ٓٝايسضاغَ ) 20 ( ١عًُاً َِٓٗ ( 10
) َٔ َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاقَ َٔ ) 10 (ٚ, ١عًُ ٞايتعً ِٝايع اّٚ .قس اغتدسّ اٱغتباْ٘ نأزا٠
يًسضاغٚ .١تٛقًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
أ

أظٗط مجٝع َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاق ١غعازتِٗ يف ايعٌُ َع ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات ايذلب١ٜٛاـاقٚ ١ؾل ٱغذلاتٝذ ١ٝايسَر ,بُٓٝا اظٗط ْكـ عسز َعًُ ٞايتعً ِٝايعاّ ؾٝاً َٔ عسّ
ايطغب ١يف ايعٌُ َع تًو ايؿٚ ١٦أظٗط ايٓكـ اٯخط ايطغب ١يف ايتذطب. ١

ب

ٜؿعط َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاق ١بإٔ ايٓتا٥ر اٱهاب ١ٝشلص ٙاٱغذلاتٝذ ١ٝغتٓعهؼ عً ٢ايتَٝ٬ص
ش ٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ ١عً ٢ايتَٝ٬ص ايعازٜنيٚ,إٔ ْتا٥ذٗا ا٫هاب ١ٝتؿٛم ايٓتا٥ر ايػًب١ٝ

ت

ٚاؾل َعًُ ٛايذلب ١ٝاـاق ١عً٢
-

ايعٌُ َع ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ح

تٝادات اـاق ١يف ساي١

اٱدباض,أَا َعًُ ٛايتعً ِٝايعاّ ؾكس أظٗط اثٓإ َِٓٗ املٛاؾك ١يف َكابٌ مثاْ ١ٝأظٗط ايطغب ١يف
ايتكاعس,أ ٚتػٝرل املسضغ ١عٓس إدباضِٖ .
خ

ضسب أؾطاز ع ١ٓٝايبشح باملػاعس ٚايتعاَ ٕٚع املسٜط ٜٔملا يف شيو َٔ أُٖ ١ٝيف ْر اح عٌُ ٖصٙ
اٱغذلاتٝذ. ١ٝ

 تعكٝب عً ٢ايسضاغات ايػابك: ١
ْتٝذٍ ١ؾشل ايباسح يٮعاخ ٚايسضاغات ايػابك (١ايعطبٚ ١ٝا٭دٓبٚ ) ١ٝاييت تططقت إيٞ
73

اـــــًؿٝــــــــــــ ١ايٓعطٜــــــــــ١

عًُ ١ٝايسَر َٚؿه٬تٗا ٚأثطٖا تبني ا٫غتٓتادات ايتاي: ١ٝ
 .1تٓاٚيت بعض ايسضاغات املؿه٬ت ٚايكعٛبات اييت تٛاد٘ عًُ١ٝ

:

ايسَر َٗٓٚا

زضاغ ١اؿػني (  ٚ ) ّ 2004زضاغ ١إبطاٖ ٚ ) ّ 2001 ( ِٝزضاغ ١ايؿُط.) ّ 2000 ( ٟ
أ

املٓاٖر ايسضاغ ١ٝاؿاي ١ٝيًتَٝ٬ص ايعازٜني  ٫تتهُٔ َٛنٛعات ٚأْؿط ١تتعًل بصٟٚا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛاـاق. ١

ب

إٕ أِٖ َعٛقات َؿاضن ١أغط ا٭طؿاٍ املعٛقني تهٌُ يف بعس ايٓعاّ ايتعً. ُٞٝ
-

ت

عسّ ٚدٛز بطاَر ادتُاعَٓ ١ٝاغب ١تػاعس ايتَٝ٬ص ايعازٜني يف ته ٜٔٛاػاٖات إهاب ١ٝػاٙ
ايتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً ٚ,قً ١ا٭ْؿط ١غرل ايكؿ ١ٝاملؿذلن ١بني ايتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً
ٚأقطاِْٗ ايعازٜني تكًٌ َٔ ؾطم تؿاعًِٗ َع بعهّ٘ .

خ

قسٚز ١ٜا٭ْؿطٚ ١ايدلاَر املٓاغب ١اييت تتٝح ايؿطق ١يتؿاعٌ ايتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً َع
أقطاِْٗ ايعازٜني بكٛض ٠ت٪ز ٟإىل تكبًِٗ يبعهِٗ ايبعض.

ز

-عسّ تٗ ١٦ٝايتَٝ٬ص ايعازٜني ٚاملعٛقني قبٌ تطبٝل بطْاَر ايسَر .

ح

عسّ َٓاغب ١املباْ ٞاملسضغ ١ٝاؿاي ١ٝيتطبٝل ايسَر .أَا زضاغ ١دْٛع  ٚآخط (2002(Jones, et al ٜٔو دراسة فاميال ,ومريم Miriem
&  (2001) Familiaأظٗطت إٔ ٖٓاى اػاٖات إهاب ١ٝم ٛزَر املعٛقني َع ايعازٜني  ,يف
سني أظٗطت َععِ ايسضاغات ايعطبْ ١ٝتا٥ر َتبا ١ٜٓيس ٣عًُ ١ٝايسَر َٔٚ .خ ٍ٬اغتعطاض ٖصٙ
ايسضاغات اييت تططقت إىل بطاَر ايسَر ٚا٫تر اٖات م ٛتطب ١ٝا٭طؿاٍ املعٛقني ٚ,طبٝع ١عًُ١ٝ
ايسَر ٚآثاضٖا ٚاػاٖات املعًُني م ٛزَر ش ٟٚاؿادات اـاقَ ١ع ايعازٜني يف املساضؽ
ايعاز ١ٜاتهح ا٭ت: ٞ
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أ

أظٗط مجٝع َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاق ١غعازتِٗ يف ايعٌُ َع ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫سيت ادات ايذلب١ٜٛاـاقٚ ١ؾل اً ٱغذلاتٝذ ١ٝايسَر ,بُٓٝا اظٗط ْكـ عسز َعًُ ٞايتعً ِٝايعاّ ؾٝاً َٔ عسّ
ايطغب ١يف ايعٌُ َع تًو ايؿٚ ١٦أظٗط ايٓكـ اٯخط ايطغب ١يف ايتذطب. ١

ب

ٜؿعط َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاق ١بإٔ ايٓتا٥ر اٱهاب ١ٝشلص ٙاٱغذلاتٝذ ١ٝغتٓعهؼ عً ٢ايتَٝ٬ص شٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ ١عً ٢ايتَٝ٬ص ايعازٜنيٚ,إٔ ْتا٥ذٗا ا٫هاب ١ٝتؿٛم ايٓتا٥ر ايػًب١ٝ

ت

ٚ-دٛز قب ٍٛإهاب َٔ ٞقبٌ أؾطاز ايع ١ٓٝعً ٢املٛاؾك ١عً ٢ايسَر مبدتًـ قٛضٙ

ٚ.إٔ اػاٖات

املؿطؾني ٚاملعًُني اتػُت م ٛايسَر بعسّ ايجبات ,ؾُععُِٗ وٌُ اػاٖات إهابٚ,١ٝبعهِٗ وٌُ
اػاٖات غًبٚ, ١ٝتأثطت تًو ا٫ػاٖات بهجرل َٔ املتػرلات َجٌ

 :طبٝع ١اٱعاقٚ, ١اـدل٠

ايتعًٚ,١ُٝٝغٓٛات اـدل,٠نُا أٚنشت شيو زضاغ ١ايعبس اؾباض َٚػعٛز ( ) ّ 2002
خ

-إٕ اٯضا ٤تتؿل إىل سس َا عً ٢قب ٍٛزَر اٱعاقات ايبػٝطٚ ١شيو يػٗٛي ١تسضٜػِٗ ٚايتعاٌَ َعِٗ

,

َكاضْ ١بش ٟٚاٱعاقات اؿػ ١ٝايؿسٜسَ ٠جٌ املهططبني غًٛنٝاً .
ز

ٜؿعط َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاق ١بإٔ ايٓتا٥ر اٱهاب ١ٝشلص ٙاٱغذلاتٝذ ١ٝغتٓعهؼ عً ٢ايتَٝ٬ص شٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ ١عً ٢ايتَٝ٬ص ايعازٜنيٚ,إٔ ْتا٥ذٗا ا٫هاب ١ٝتؿٛم ايٓتا٥ر ايػًب١ٝ

ح

تبني إٔ ثًيت املعًُني ٜسعُ ٕٛؾهط ٠ايسَر زاخٌ ايكؿٛف ايعازٚ,١ٜأِْٗ ٜطغب ٕٛيف ايعٌُ َع املعٛقنيزاخٌ ٖص ٙايكؿٛف,إ ٫إٔ ا٫غتذابات أظٗطت إخت٬ؾاً س ٍٛؾ ١٦اٱعاقٚ ١زضدتٗا ٚس ٍٛطبٝع ١ايسٚض
املطًٛب َٔ املعًِ

 .2اتؿكت َععِ ايسضاغات عً ٢أُٖ ١ٝتطبٝل بضاَر ايسَر يف املساضؽ ايعازٚ ١ٜاتػُت با٫هاب١ٜ
َٗٓٚا  :زضاغ" ١املٛغٚ ٢ايعبس اجلباض  ٚايبتاٍ ٚاحلػني  ٚايػططاٟٚ

(

ّ )  ٚزضاغ١

ايط ٚ ) ّ 2007 ( ًٜٞٚزضاغ ١ايجكؿ ٚ ) ّ 2007 ( ٞزضاغ ١ايعبز اؾباض َٚػعٛز ( ّ 2002
) ٚزضاغ ١اـؿطَ. ) ّ 2000 ( ٞ
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أ

-إٔ ايسَر ٜتٝح ؾطم عسٜسٚ ٖٞٚ ٠غً ١ًٝيعٜاز ٠ايتٛاقٌ ٚايتؿاع

ٍ ا٫دتُاعٚ ٞانتػابِٗ

اـدلات ٚتهَ ٜٔٛؿاٖ ِٝقشٝشٚٚ ١اقع ١ٝعٔ ايعامل ايصٜ ٟعٝؿ ٕٛؾ. ٘ٝ
ب

ٚدٛز ع٬ق ١بني ايػًٛى أيتهٝؿ ٞيًتَٝ٬ص ايتٛسس ٚ ٕٜٛاػاٖات أٚيٝا أَٛض تتػِ بإهاب.١ٝ
-

ت

إٔ اػاٖات ٚآضا ٤املسٜطٚ, ٜٔاملعًُني ٚ,ايتَٝ٬ص ٚ,أٚيٝا ٤أَٛضِٖ ناْت إهاب ١ٝم ٛزَر
اٍتَٝ٬ص املعٛقني يف املساضؽ ايعازٖٚ, ١ٜصا ٜسعِ اػا ٙايسضاغ ١اؿاي ١ٝيهْٗٛا َٔ أِٖ ايعٛاٌَ
اييت ميهٔ إٔ ت٪ثط يف إلاح ػطب ١ايسَر .

خ

تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝامل ١ُ٥٬يًسَر .
-

ز

إٔ ؾ ١٦املعٛقني بسضد ١بػٝط ِٖ ١أنجط ايؿ٦ات اغتؿاز َٔ ٠بضاَر ايسَر إشا تٛؾط شلِ اـسَاتاملػاْس. ٠ز

ح

إٔ اػاٖات املعًُني ٚاملعًُات م ٛزَر ا٭طؿاٍ املعاقني سطنٝاً يف املساضؽ اؿه١َٝٛناْت إهاب. ١ٝ
أَا زضاغ ١دْٛع  ٚآخط (2002(Jones, et al ٜٔو دراسة فاميال ,ومريم Miriem
&  (2001) Familiaأظٗطت إٔ ٖٓاى اػاٖات إهاب ١ٝم ٛزَر املعٛقني َع ايعا زٜني  ,يف
سني أظٗطت َععِ ايسضاغات ايعطبْ ١ٝتا٥ر َتبا ١ٜٓيس ٣عًُ ١ٝايسَر َٔٚ .خ ٍ٬اغتعطاض ٖصٙ
ايسضاغات اييت تططقت إىل بطاَر ايسَر ٚا٫تر اٖات م ٛتطب ١ٝا٭طؿاٍ املعٛقني ٚ,طبٝع ١عًُ١ٝ
ايسَر ٚآثاضٖا ٚاػاٖات املعًُني م ٛزَر ش ٟٚاؿادات اـاقَ ١ع ايعازٜني يف ا

ملساضؽ

ايعاز ١ٜاتهح ا٭ت: ٞ
خ

أظٗط مجٝع َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاق ١غعازتِٗ يف ايعٌُ َع ايتَٝ٬ص ش ٟٚا٫ستٝادات ايذلب١ٜٛ
اـاقٚ ١ؾل اً ٱغذلاتٝذ ١ٝايسَر ,بُٓٝا اظٗط ْكـ عسز َعًُ ٞايتعً ِٝايعاّ ؾٝاً َٔ عسّ
ايطغب ١يف ايعٌُ َع تًو ايؿٚ ١٦أظٗط ايٓكـ اٯخط ايطغب ١يف ايتذطب. ١
76
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ز

ٜؿعط َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاق ١بإٔ ايٓتا٥ر اٱهاب ١ٝشلص ٙاٱغذلاتٝذ ١ٝغتٓعهؼ عً ٢ايتَٝ٬ص شٟٚا٫ستٝادات اـاقٚ ١عً ٢ايتَٝ٬ص ايعازٜنيٚ,إٔ ْتا٥ذٗا ا٫هاب ١ٝتؿٛم ايٓتا٥ر ايػًب١ٝ

ح

ٚ-دٛز قب ٍٛإهاب َٔ ٞقبٌ أؾطاز ايع ١ٓٝعً ٢املٛاؾك ١عً ٢ايسَر مبدتًـ قٛضٙ

ٚ.إٔ اػاٖات

املؿطؾني ٚاملعًُني اتػُت م ٛايسَر بعسّ ايجبات ,ؾُععُِٗ وٌُ اػاٖات إهابٚ,١ٝبعهِٗ وٌُ
اػاٖات غًبٚ, ١ٝتأثطت تًو ا٫ػاٖات بهجرل َٔ املتػرلات َجٌ

 :طبٝع ١اٱعاقٚ, ١اـدل٠

ايتعًٚ,١ُٝٝغٓٛات اـدل,٠نُا أٚنشت شيو زضاغ ١ايعبس اؾباض َٚػعٛز ( ) ّ 2002
ر

إ ٕ-اٯضا ٤تتؿل إىل سس َا عً ٢قب ٍٛزَر اٱعاقات ايبػٝطٚ ١شيو يػٗٛي ١تسضٜػِٗ ٚايتعاٌَ َعِٗ

,

َكاضْ ١بص ٟٚاٱعاقات اؿػ ١ٝايؿسٜسَ ٠جٌ املهططبني غًٛنٝاً .
ز

ٜؿعط َعًُ ٞايذلب ١ٝاـاق ١بإٔ ايٓتا٥ر اٱهاب ١ٝشلص ٙاٱغذلاتٝذ ١ٝغتٓعهؼ عً ٢ايتَٝ٬ص شٟٚا٫ستٝادات اـامٚ ٠عً ٢ايتَٝ٬ص ايعازٜني ٚ,إٔ ْتا٥ذٗا ا٫هاب ١ٝتؿٛم ايٓتا٥ر ايػًب١ٝ

ش

تبني إٔ ثًيت املعًُني ٜسعُ ٕٛؾهط ٠ايسَر زاخٌ ايكؿٛف ايعازٚ,١ٜأِْٗ ٜطغب ٕٛيف ايعٌُ َع املعٛقنيزاخٌ ٖص ٙايكؿٛف,إ ٫إٔ ا٫غتذابات أظٗطت إخت٬ؾاً س ٍٛؾ ١٦اٱعاقٚ ١زضدتٗا ٚس ٍٛطبٝع ١ايسٚض
املطًٛب َٔ املعًِ

 .3أَا ايسضاغات اييت تٓاٚيت بعض اٯثاض احملاٜس يعًُ ١ٝايسَر َٗٓٚا  :زضاغ ١ايؿطٜـ ( 2003
ّ ) ٚاييت أظٗطت أِٖ ْتا٥ذٗا :
 سٝاز ١ٜاػاٖات املعًُات ػا ٙزَر طايبات َعٗس ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜبطايبات ايتعً ِٝايعاّ.
ٚمما غبل تػتدًل َا . ًٜٞ
 .1إٔ ايسضاغ ١اؿاي ١ٝتتؿل َع ايسضاغات ا يػابك ١يف اغتدساّ املٓٗر ايٛقؿٚ , ٞأزا ٠ايسضاغٖٞٚ ١
اٱغتباْ٘ ٚتتؿل َع زضاغ ١اؿػني ( ,) ّ 2004زضاغ ١إبطاٖ ٚ,) ّ 2001 ( ِٝزضاغ ١ايؿُطٟ
(  ) ّ 2000عًٚ ٢دٛز َؿه٬ت ٚقعٛبات تٛاد٘ عًُ ١ٝايسَر .
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 .2إٔ ايسضاغ ١اؿاي ١ٝقس اغتـازت َٔ مجٝع ايسضاغات ايػابك ١يف اٱطاض ايٓعطٚ ٟغٛف ٜػتؿاز َٓٗا
يف تكُ ِٝاٱغتباْ٘ .
 .3إٔ ايسضاغ ١اؿاي ١ٝؽتًـ َع مجٝع ايسضاغات ايػابك ١يف ؾ ١٦املػتٗسؾني َٔ ايذلب ١ٝاـاق ١يف
سني تطنع ٖص ٙايسضاغ٘ عً ٢ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس أَا ايسضاغات ايػابك ١ناْت ع ٕ ؾ١٦
ايتدًـ ايعكً ٚ ٞاٱعاق ١ايبكطٚ ١ٜاٱعاق ١ايػُعٚ ١ٝاٱعاق ١اؿطن.١ٝ
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 متٗٝس :
,

تتٓاٖ ٍٚصا ايؿكٌ ٚقؿاً ؾاَ ٬يٲدطا٤ات اييت اتبعٗا ايباسح يف تٓؿٝص ايسضاغ١

ٜٚتَحٍ شيو يف َٓٗر ايسضاغٚ, ١بٓا ٤أزا ٠ايسضاغ ١املػتدسَٚ, ١قسم ٚثبات ا٭زاٚ,٠فتُع
ايسضاغٚ, ١إدطا٤ات تطبٝل أزا ٠ايسضاغٚ ٚ, ١قـ فتُع ايسضاغ ٚ ١نُا ٜتهُٔ عطناً
يٮغايٝب اٱسكا ١ٝ٥اييت اغتدسَت يف ؼً ٌٝايبٝاْات ٚاغتد٬م ايٓتا٥ر .

َٗٓ ر ايسضاغ. ١
بايٓعط إىل ّ ؾهً ١ايسضاغٚ ١طبٝع ١تػا٫٩تٗا ٚدس ايباسح إٔ املٓٗر املٓاغب ٖ ٛاملٓٗر
ايٛقؿ ( ٞاملػش) ٞاملعتُس عًَ ٢ػح اٯضاٚٚ, ٤قـ ايٛاقع ٪ٜٚ,نس ؾإ زيني
Dalin

Van

(  " ) 1993إٔ املعًَٛات اييت ٜبشح عٓٗا يف َععِ ايسضاغات املػش١ٝ

تكع يف ايٓٛاس ٞايتاٍ :١ٜايٛنع ايص ٜ ٟتِ ؾ ٘ٝايتعً ١٥ٖٞ, ِٝايتسضٜؼ ,ايتًُٝص ,ايعًُ ١ٝايذلب" ١ٜٛ
م . 320
ٜٚؿرل عبٝسات ٚآخط )2007( ٕٚإىل" إٔ ايعًَ ١ٝايذلب ١ٜٛبأبعازٖا املدتًؿٚ, ١أٖساؾٗا ,
ٚبطافٗا ايسضاغٚ, ١ٝططم ايتسضٜؼ ٚ,املٓاٖر ٚ,ايٓؿاطات ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝاملطتبط١
باملٓاٖر ايسضاغٚ ١ٝا ملؿه٬ت املطتبط ١باملٝسإ ايذلب ٟٛػعٌ َٔ املػح املسضغ ٞاـط ٠ٛا٭ٚىل
اييت ٜؿذلض إٔ تتِ ؾُع املعًَٛات

عٔ ا٭ٚناع ايذلب " ١ٜٛم ٚ .187يصيو اخترل ا٭غًٛب

ايٛقؿ( ٞاملػشَٗٓ ) ٞذاً شلص ٙايسضاغ. ١

 أزا ٠ايسضاغ. ١
يًتعطف عًَ ٢عٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ا يتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ قاّ
ايباسح بتكُ ِٝاغتباْ٘ ٚاسسَٛ ٠دٗ ١إىل مجٝع أؾطاز ايسضاغ ّ َٔ ١عًُني َٚسٜطَٚ ٜٔؿطؾني
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تطبٜٛني ٚ,تعس ٖص ٙاٱغتباْ٘ يف ٖص ٙايسضاغ ١أزا ٠ضٝ٥ػ ١ؾُع املعًَٛات

 َٔ,أدٌ ؼكٝل

أٖساف ايسضاغٚ ١اٱداب ١عٔ أغً٦تٗاٚ ,قس اؽص ايباسح يبٓاٗ٥ا اـطٛات ٚؾل َطاسٌ َتتاٍ :
َساضؽ ايتعًِٝ

 .1مجع ايعباضات اييت متجٌ َعٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف
ايعاّ َٔ,خ ٍ٬ا٫عتُاز عً ٢عسز َٔ املكازض َٔ أُٖٗا :
 -ايهتب ٚايسضاغات ايعًُ١ٝ

شات ايكً ١مبٛنٛع ايسضاغَٗٓٚ ١ا

:ايطٚ ) ّ 2007 ( ًٜٞٚ

ايجكؿٚ,) ّ 2007 ( ٞاؿػني ( ٚ,) ّ 2004ايؿطٜـ ( ٚ ) ّ 2003غرلٖا .
 -اغتباْ٘ اغتط٬عَ ١ٝؿتٛسٚ ١ظعت عً ٢فتُع

ايسضاغ َٔ ١املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني

ايذلبٜٛني يص ٟٚانططاب ايتٛسس يف ى ٍ َٔ َسٜٓ ١ٜٓبع ٚ,بٝؿٚ,١لطإٚ,اؾٛف ( ًَشل ضقِ
(.) )4
 ا٫غتؿاز َٔ ٠آضا ٤املتدككني ٚاملؿطؾني ايذلبٜٛني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملعًُني ايص ٜٔشلِ خدل ٠يف فاٍتطبٚ ١ٝتعً ِٝش ٟٚانططاب ايتٛسس .
 ا٫غتعاْ ١مب ا مت اغتعطان٘ يف اٱطاض ايٓعط ٟشلص ٙايسضاغ. ١ .2عطض أزا ٠ايسضاغ( ١اٱغتباْ٘ )عً ٢املؿطف شلص ٙايسضاغٚ,١أخص َطٝ٥ات٘ سٛشلاٚ,بشيو مت بٓا٤
يف قٛضتٗا ا٭ٚي ١ٝسٝح تهْٛت َٔ قٛض: ٜٔ
 احملٛض ا٭ : ٍٚاست ٣ٛعً: ٢أ
ب

َكسَ ١تبني أٖساف ايسضاغٚ,١تػا٫٩تٗاٚ ,ؼسٜس دٛاْب ايتشهٚ,ِٝتٛنٝح املعاٜرل .
َعًَٛات عاَ ١عٔ أؾطزا ايسضاغ ١تؿٌُ
-

 :اغِ ايدلْاَر  ,ملس ١ٜٓاييت ٜٛدس بٗا بطْاَر

ايسَر,اٱزاض ٠ايتعً ١ُٝٝايتابع شلاْٛ,ع اٍعٌُ اؿايْٛ,ٞع ايتدكل,غٓٛات اـدلْٛ,٠ع ايسَر ,
ْٛع املبين ,طبٝع ١ايدلْاَر ,عسز ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف ايدلْاَر ٜٚ,ؿٌُ بطْاَر
ايسَر عً ٢سا٫ت تطب ١ٝخاق ١أخط ٣غرل ايتٛسس,اـسَات املػاْس ٠املتٛؾط ٠بدلْاَر ايسَر .
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 احملٛض ايجاْ : ٞاست ٣ٛعً: ٢َعٛمات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف ث٬ث ١أبعاز ٖ: ٞ
ايبعس ا٭ : ٍٚاملعٛقات ايتعً ١ُٝٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ.
ايبعس ايجاْ : ٞاملعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف
َساضؽ ايتعي ِٝايعاّ .
ايبعس ايجايح  :املعٛقات ا٫دتُاع ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ .

ٚميهٔ تٛنٝح شيو َٔ خ ٍ٬اؾس ٍٚايتاي ٞضقِ (.) 4

علٚي هلُ ( ) 4
رٛى٠غ فمواد األكاح ف ٟطٛهرٙب األ١ٌٚخ ػٍ ٝأثؼبك اٌلهاٍخ
األتؼاد

انًؼٕقاخ انرؼهًٛٛح لديط
ذاليٛز رٔ٘ اضطشاب
انرٕؼذ ف ٙيذاسس انرؼهٛى
انؼاو

انًؼٕقاخ انخذياخ
انًذسسٛح لديط ذاليٛز رٔ٘
اضطشاب انرٕؼذ فٙ
يذاسس انرؼهٛى انؼاو

انًؼٕقاخ االظرًاػٛح
لديط ذاليٛز رٔ٘
اضطشاب انرٕؼذ فٙ
يذاسس انرؼهٛى انؼاو

انًعًٕع

ػذد انفقشاخ

23

17

19

59

(ًَشل ضقِ ( . )) 5

 صسم أزا ٠ايسضاغ. ١
إٕ قسم ا٭زا ٠نُا شنط أب ٛيبس ) 1985 ( ٠هب " إٔ تكٝؼ ا٭زا ٠ؾعٚ ً٬سكٝكَ ١ا
ٚنعت يكٝاغ٘ " م . 242
بعس اْ٫تٗا َٔ ٤إعساز أزا ٠ايسضاغ ١يف قٛضتٗا ا٭ٚي, ١ٝقاّ ايباسح بايتشكل َٔ قسم
ا٭زاٚ ٠قسضتٗا عً ٢قٝاؽ اشلسف ايصٚ ٟنعت َٔ أز ي٘ ٚ ,شيو بإتباع اٱدطا٤ات ايتاي. ١ٝ

َ .1طسً ١ايتشه: ِٝ
بعس اْ٫تٗا َٔ ٤إعسا ز ا٫غتباْ ١يف قٛضتٗا ا٭ٚي, ١ٝمت عطنٗا عً ٢فُٛعَٔ ١
احملهُني َٔ أقشاب اـدلٚ ٠ا٫ختكام َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بهًٝات ايذلب ١ٝيف
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داَع ١أّ ايكطٚ ٣داَع ١املًو ع بس ايععٜع ٚايهً ١ٝاؾاَع ١ٝمبه ١املهطَ ٚ ١داَع ١ا ـًٝر
ايعطب ٚ ٞداَع ١املًو غعٛزٚ,شيو يًكٝاّ بتشهُٗٝاٖٚ,صا َا ٜعطف بايكسم ايعاٖطٟ
يٲغتباْ٘ أ ٚقسم احملهُنيٜٚ,بًؼ عسزِٖ (َ )46ح نُاً ًَ( .شل ضقِ (. ) )6
ٚقس مت تعٜٚسِٖ بأٖساف ايسضاغٚ ١ايططٜك ١اييت بٓٝت عً ٢أغاغٗا ا٭زاٚ ٠قس طيب َٔ
احملهُني بعس تؿهًَِٗ,ؿهٛض,ٜٔبإبسا ٤آضا ِٗ٥يف :
أ

َ-سٚ ٣نٛح ّ عين نٌ َعٛم َٔ َعٛقات ا٫غتباْ٘ٚ,غ ١َ٬قٝاغتٗا .

ب

ب ٚاْتُاٗ٥ا إي. ٘ٝ
َس ٣اضتباط نٌ َعٛم باحملٛض اـام ٙ
-

ت

ؼػني اٱغتباْ٘ بؿهٌ عاّ .
ٚقس أزت املع يَٛات اييت شنطٖا احملهُ ٕٛإىل تعسٌٜ

بعض ايؿكطات فتُع ,أ ٚإعاز٠

قٝاغتٗا ,أ ٚسصف بعض ايؿكطات ,أ ٚإناؾ ١ؾكطات دسٜس ٠أ ٚإعاز ٠تطتٝب ٚتٓع ِٝؾكطات
اٱغتباْ٘ ٚؾكاً ملطٝ٥ات احملهُني .

 .2ا٫تػام ايساخً( ٞايكسم ا٫ضتباط: ) ٞ
يًتعطف عً ٢ايكسم ا٫ضتباط ٞ٭زا ٠ايس ضاغ ( ١اٱغتباْ٘ ),قاّ ايباسح بإغتدطاز َعاٌَ
ا٫ضتباط برلغ ٕٛعٔ ططٜل اؿاغب اٯيٚ, ٞشيو ٱهاز َعاٌَ ا٫ضتباط بني نٌ بعس َٔ أبعاز
َعٛقات ايسَر ٚاملعسٍ ايهً ٞيٲغتباْ٘ َٔ ْاس ١ٝأخط. ٣شيو َٔ خ ٍ٬اؾس ٍٚايتاي ٞضقِ (.)5
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علٚي هلُ ( ) 5
ٛ٠ػؼ ٔزبئظ ل ُ١اٌظلق االهرجبؿٌ ٟلهعبد ػجبهاد أكاح ( اٍزجبٔٗ ) اٌلهاٍخ ثّؼلي
اٌجؼل ٚاٌّؼلي اٌىٌٍ ٟإلٍزجبٔٗ ٌؼجبهاد وً ثؼل ػٍ ٝؽلٖ ٌّغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ( 68
= ْ ):
يغهغم
انعباسة

ارجببط درجبث العببراث ببلهعدل الكمي لـ :

يغهغم
انعباسة

البعد1
**0.371
**0.588
**0.475
**0.626
**0.533
**0.592
**0.405
**0.471
**0.317
**0.397
**0.409
**0.686
**0.327
**0.328
*0.283
**0.533

اإلسجببىً ككل
**0.499
**0.521
**0.337
**0.500
**0.504
**0.498
**0.365
**0.459
*0.299
**0.367
*0.245
**0.333
**0.310
**0.339
*0.253
**0.379

البعد2
**0.583
**0.705
**0.782
**0.783
**0.470
**0.601
**0.607
**0.452
**0.538
**0.532
**0.492
**0.414
**0.469
**0.524
**0.544
-

اإلسجببىً ككل
**0.455
**0.521
**0.629
**0.679
**0.387
**0.512
**0.463
**0.522
**0.361
**0.415
**0.356
*0.269
**0.404
**0.437
**0.436
-

البعد3
**0.387
**0.471
**0.486
**0.387
**0.564
**0.597
**0.484
**0.420
**0.585
**0.665
**0.568
**0.411
**0.649
**0.674
**0.716
**0.519

اإلسجببىً ككل
**0.472
**0.327
**0.369
**0.418
**0.537
**0.533
**0.379
**0.395
**0.420
**0.498
**0.420
**0.461
**0.543
**0.629
**0.614
**0.378

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

17

**0.473

*0.266

-

-

**0.447

*0.268

17

18

**0.318 **0.542

-

-

**0.456 **0.501

18

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

19

**0.416 **0.318

-

-

-

-

19

20

**0.515 **0.614

-

-

-

-

20

يعذل انبعذ1

-

**0.810 **0.496 **0.810 **0.527 **0.810

يعذل انبعذ1

**0.817 **0.550 **0.817

يعذل انبعذ2

-

**0.849

يعذل انبعذ3

**0.849

-

هعدل اإلسجببىً ككل

-

يعذل انبعذ2

**0.817 **0.527

يعذل انبعذ3

**0.849 **0.550 **0.849 **0.496

هعدل اإلسجببىً ككل **0.810

-

**0.817

-

يالؼظح :
( * * ) انقٛى االسذثاطٛح انٕاسدج ف ٙانعذٔل أػالِ راخ دالنح إؼصائٛح ػُذ يسرٕٖ ( , ) 0.01
( * ) انقٛى االسذثاطٛح انٕاسدج ف ٙانعذٔل أػالِ راخ دالنح إؼصائٛح ػُذ يسرٕٖ ( .) 0.05

ْػتٓتر َٔ اؾس ٍٚايػابل أ ٕ أزا ٠ايسضاغ ١تتُتع بكسم اضتباط  ٟؾُٝا ٜعين إٔ زضدات
عباضاتٗا َٚعسٍ نٌ َٔ ايبعس ٚاملعسٍ ايهً ٢يٲغتباْ٘ ٜععظ قسم احملهُني .

 ثبات أزا ٠ايسضاغ. ١
ٚيتشسٜس ثبات ا٭زا ٠قاّ ايباسح بتطبٝل َعازي ١أيؿا نطْٚبار Alpha cronbach
ٱهاز َعاٌَ ايجبات يهٌ بعس َٔ أبعاز اٱغتباْ٘ ( :ٖٞٚاملعٛقات ايتعً ١ُٝٝيسَر تَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ  ٚاملعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص
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ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ

ٚاملعٛقات ا٫دتُاع ١ٝيسَر تَٝ٬ص شٟٚ

انططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ) ٚشيو عٔ ططٜل سػاب َعاَ٬ت ا٫ضتباط ايعباض٠
بايسضد ١ايهً ١ٝيًبعس ٚ,قس ٚدس إٔ َعاٌَ ايجبات يٲغتباْ٘ مبعازي١

أيؿا نطْٚبا ر ٜبني إٔ

ايجبات ايهً ٞيٲغتباْ٘ =( َ ٖٛٚ) 0.9031عاٌَ ثبات َطتؿع ٚميهٔ ايٛثٛم ب٘ ٭غطاض
ايسضاغٚ ١اؾس ٍٚضقِ (ٜ )6بني قَ ِٝعاٌَ اٍثبات ٭بعاز ا٭زا. ٠

ظذٔل سقى ( ) 6
اٌّٛػؼ ٌٕزبئظ ل ُ١صجبد ِقزٍف أثؼبك أكاح ( اٍزجبٔٗ ) اٌلهاٍخ اٌّقزٍفخ ٚاٌّؾَٛثخ
ثـو٠مخ اٌزٕبٍك اٌلافٍ ( ٟآٌفب وؤٚجبؿ  ) Alpha -اٌؼل اٌىٍ: ) ْ = 68 ( ٟ
اٌجؼل :

ِؼبًِ اٌضجبد
ػلك اٌجٕٛك لّ١خ اٌضجبد

اٌجؼل  - 1اٌّؼٛلبد ايرؼٍ١ّ١خ

20

0.7489

اٌجؼل  - 2اٌّؼٛلبد اٌّورجـخ ثبٌقلِبد اٌّلهٍ١خ

15

0.8386

اٌجؼل  - 3اٌّؼٛلبد االعزّبػ١خ

18

0.8504
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0.9031

اٌضجبد اٌىٌٍ ٟإلٍزجبٔٗ

٬ٜسغ َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ َعاٌَ ايجبات يهٌ بعس َٔ ا٭بعاز ٚايجبات ايهً ٞيٮزا٠
ايسضاغ ١عاي ١ٝسٝح بًؼ ق ١ُٝايجبات ()0.9031

 األزا ٠يف صٛضتٗا ايٓٗا: ١ٝ٥
ٚبعس اغتؿا ٤أزا ٤احملهُني قاّ ايباسح عكط َا ؾٗٝا َٔ َ٬سعات ٚإدطا ٤ايتعس٬ٜت
املطًٛب ١مبا ٜتَ ّ٤٬ع َكذلسات احملهُنيٚ,قس اؾتًُت ا٭زا ٠يف قٛضتٗا ايٓٗا ١ٝ٥عً٢
ث٬خ ٚمخػني ؾكط ٠نُا يف اؾس ٍٚضقِ (. )7

علٚي هلُ ( ) 7
ٛ٠ػؼ رٛى٠غ فمواد األكاح ف ٟطٛهرٙب إٌٙبئ١خ ػٍ ٝأثؼبك اٌلهاٍخ
األتؼاد

انًؼٕقاخ انرؼهًٛٛح
لديط ذاليٛز رٔ٘

انًؼٕقاخ انخذياخ
انًذسسٛح لديط ذاليٛز رٔ٘

انًؼٕقاخ االظدياػٛح
لديط ذاليٛز رٔ٘

انًعًٕع
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اضطشاب انرٕؼذ فٙ
يذاسس انرؼهٛى انؼاو

اضطشاب انرٕؼذ فٙ
يذاسس انرؼهٛى انؼاو

اضطشاب انرٕؼذ فٙ
يذاسس انرؼهٛى انؼاو

20

15

18

ػذد انفقشاخ

53

( ًَشل ضقِ (. )) 7

 دلتُع ايسضاغ. ١
ٜته ٕٛفتُع ايسضاغ َٔ ١ث٬خ ؾ٦ات:
أ : ً٫ٚؾ ١٦املعًُني ٚ :تؿٌُ َعًُ ٞتَٝ٬ص
بايتعً ِٝايعاّ يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايسَر

ٚقس بًؼ فُٛع ٖص ٙايؿ ١٦يًعاّ

ٖ1429ـ-

ٖ1430ـ ( َ ) 23تدككاً يف ايذلب ١ٝاـاقَ ١ػاض ا٫نططابات غًٛنٚ ١ٝايتٛسس ؾكط
يف بطاَر ايسَر ٚؾكاً يًبٝاْات اييت سكٌ عًٗٝا ايباسح َٔ َطنع اٱسكاٚ ٤املعًَٛات باٱزاض٠
ايعاَ ١يًذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً. ِٝ
ثاْٝاً  :ؾ ١٦املسٜطٚ : ٜٔتؿٌُ َسٜط ٟبطاَر يص ٟٚانططاب ايتٛسس يف
بايتعً ِٝايعاّ يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜقس بًؼ فُٛع ٖص ٙايؿ ١٦يًعاّ

َساضؽ ايسَر
ٖ1429ـ -

ٖ1430ـ (  )23ؾكط ايصٜ ٜٔسٜط ٕٚبطاَر ايسَر يص ٟٚانططاب ايتٛسس  ٚؾكاً يًبٝاْات اييت
سكٌ عًٗٝا ايباسح َٔ َطنع اٱ سكاٚ ٤املعًَٛات باٱزاض ٠ايعاَ ١يًذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض٠
ايذلبٚ ١ٝايتعً. ِٝ
ثايجاً :ؾ ١٦املؿطؾني ايذلبٜٛني ٚ :تؿٌُ َؿطيف انططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايسَر بايتعًِٝ
ايعاّ يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜقس بًؼ َر َٛع ٖص ٙايؿ ١٦يًعاّ ٖ1429ـ ٖ1430 -ـ (
َ ) 22تدككاً يف ايذلب ١ٝاـاقٚ ١ؾكاً يًبٝاْات اييت سكٌ عًٗٝا ايباسح َٔ َطنع اٱسكا٤
ٚاملعًَٛات باٱزاض ٠ايعاَ ١يًذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ. ِٝقس مت أخص مجٝع أؾطاز فتُع
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ايسضاغٚ ١عسزِٖ ( ٚ .)68اؾس ٍٚضقِ (ٜ ) 8ب ٜٔتٛظٜع ايؿ٦ات ايج٬خ عً ٢املساضؽ ٚاملسٕ
ٚاٱزاضات ايتعً ١ُٝٝايتابع ١شلا:
علٚي هلُ ( ) 8
اٌّٛػؼ ٌزٛى٠غ ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ؽَت وً ِٓ اٍُ ِٚلٕ٠خ ٚاإلكاهح اٌزؼٍ١ّ١خ ٌجؤبِظ
اٌلِظ ( : ) ْ = 68
اسن البرىبهج

ث

%

يذٌُت انبشَايح

ث

%

اإلداسة انخعهًٍٍت نهبشَايح

ث

%

يعار بٍ خبم
انًثُى بٍ انحاسد
عبذهللا بٍ انضبٍش
أحًذ بٍ حُبم
اإلياو عبذانشحًٍ انفٍصم
عًش بٍ عبذانعضٌض
يحًذ بٍ عبذانْٕاب
انشاطً
انحٕطت األٔنى
حطٍٍ
فٓذ بٍ خهٕي
انفٍصهٍت
انًعخصى باهلل
انعمٍك
انفاسٔق
خانذ بٍ انٕنٍذ
انحغًٍُ
انغعٕدٌت
ابٍ ياخّ
انحاسد بٍ ْشاو
طهحت بٍ عبذهللا
األيٍش عهًاٌ بٍ عبذانعضٌض
األيٍش عهًاٌ بٍ عبذانعضٌض ٔانعزاس
انعزاس

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
2

4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
2.9
1.5
2.9

انخبش
يكت انًكشيت
ضباء
َدشاٌ
انبكشٌت
انمشٌاث
انخافشة
ٌُبع انبحش
انًبشص
عكاكا
انمُفزة
انًذٌُت انًُٕسة
ٔادي انذٔاعش
بٍشت
انذٔاديً
صبٍا
انشط
حائم
خًٍظ يشٍظ
حفش انباطٍ
انخشج
انذنى

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
2.9

انًُطمت انششلٍت
يكت انًكشيت
حبٕن
َدشاٌ
انكصٍى
انمشٌاث
انًُاص
ٌُبع
حٕطت بًُ حًٍى
اإلحغاء
اندٕف
انمُفزة
انًذٌُت انًُٕسة
ٔادي انذٔاعش
بٍشت
انذٔاديً
صبٍا
انشط
حائم
عغٍش أبٓا
حفش انباطٍ
انخشج

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5

4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
7.4

الهجهوع الكمي

68

100.0

الهجهوع الكمي

68

100.0

الهجهوع الكمي

68

100.0

حٕطت بًُ حًٍى

 إدطا٤ات تطبٝل أزا ٠ايسضاغ. ١
بعس تح زٜس فتُع ايسضاغٚ ١اؿك ٍٛعً ٢ا٭عساز اٱسكاَ َٔ ١ٝ٥طنع اٱسكا٤
بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبعسز بطاَر ايسَر يؿ ١٦ش ٟٚانططاب ايت

ٚسس يف املًُه ١ايعطب١ٝ

ايػعٛزٚ , ١ٜإسكا ١ٝ٥أخطَ َٔ ٣طنع اٱسكاٚ ٤املعًَٛات باٱزاض ٠ايعاَ ١يًذلب ١ٝاـاق١
بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبع زز املؿطؾني ايذلبٜٛني ٚاملعًُني يف فاٍ انططاب ايتٛسس ٚ,إدطا٤
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َا ًٜعّ َٔ خطابات ٚإدطا٤ات إزاض ١ٜبتطبٝل أزا ٠ايسضاغ١

(اٱغتباْ٘ ) يف ايؿكٌ ايسضاغٞ

ايجاْ ٞيًعاّ ايسضاغٖ 1429 ٞـ ٚؾل اـطٛات ايتاي: ١ٝ
 ٚد٘ ضٝ٥ؼ قػِ املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ خطاباً يعُٝس نً ١ٝايذلب ١ٝظاَع ١أّ ايكط ٣يػُاحيًباسح بتطبٝل أزا ٠ايسضاغ( ١اٱغتباْ٘)  ( .اْعط ًَشل ايسضاغ ١ضقِ (. )) 8
 ٚد٘ عُٝس نً ١ٝايذلب ١ٝظاَع ١أّ ايكط ٣خطاباً يٲزاض ٠ايعاَ ١يًذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض ٠ايذلب١ٝٚايتعً ِٝبتطبٝل أزا ٠ايسضاغ( ١اٱغتباْ٘) ًَ( .شل ضقِ (. ) )8
 اعتُس املسٜط ايعاّ يًذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝتعُُٝاً ملسٜط ٟإزاضات ايذلب١ٝٚايتعً ِٝيف املٓاطل ٚاحملاؾعات غكٛم ايتعاَ ٕٚع ايباسح ٚتػَُٗٗ ٌٝت٘ بتطبٝل أزا٠
ايسضاغ( ١اٱغتباْ٘) ًَ( .شل ضقِ . ) 8
 مت ا٫يتكا ٤مبسٜط إزاض ٠ايذلب ٠ٞايؿهطٚ ١ٜايتٛسس ٚتعسز ايعٛم ْٚا٥ب َسٜط إزاض ٠ايسضاغات ٚاـسَات املػاعس ٠باٱزاض ٠ايعاَ ١يًذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبايطٜاض ٚتػً ُِٗٝأزا٠
ايسضاغ( ١اٱغتباْ٘) َٓاٚي. ١
 -مت تٛظٜع أزا ٠ايسضاغ١

(اٱغتباْ٘ ) َطؾكاً بٗا خطاب ضقِ

30267092

ٚتاضٜذ ٖ 14 30/ 6/ 13ـ َٛد٘ َٔ املسٜط ايعاّ إزاض ٠ايذلب ١ٝاـاق ١يًُٓاطل ٚاحملاؾعات
عٔ ططٜل ايدلٜس ايطزل ٞيٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ , ِٝتطنت ملس ٠غت أغابٝع يٲداب ١عً ٢أزا٠
ايسضاغ( ١اٱغتباْ٘) َٔ قبٌ أؾطاز فتُع ايسضاغ َٔ ١املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني .
 اغتػطم تطبٝل أزا ٠ايسضاغ ١املٝساْ( ١ٝاٱغتباْ٘) ٚمجعٗا َس ٠ؾٗط ّٜٛ َٔ ٜٔايػبت املٛاؾلٖ1430 / 6 / 13ـ إي ّٜٛ ٞا٫ثٓني املٛاؾل ٖ1430 / 8 /12ـ .
ٚاؾس ٍٚايتاي ٞضقِ (ٜٛ )9نح عسز ا٫غتباْات املٛظعٚ ١ايعا٥سٚ ٠املؿكٛزٚ ٠غرل

املهتًُٚ ١

ا٫غتباْات ايكاؿ ١يًُعاؾ ١اٱسكا. ١ٝ٥
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دس ٍٚضقِ ( ) 9
ٚاملؿكٛز
.
ٜٛنح عسز ا٫غتباْات املٛظع ١عً ٢أؾطاز فتُع ايسضاغٚ ١عسز ايعا٥س َٓٗا
ػلك االٍزجبٔبد
اٌفئخ

اٌؼبئلح

اٌّفمٛكح

اٌَّزجؼلح

اٌظبٌؾخ ٌٍزؾًٍ١

اٌّئٞٛ
ح
إٌَجخ

==

==

23

%100

==

23

%100

==

22

%100

اٌّؼٍّٓ١

اٌّٛىػخ
23

23

اٌّل٠وٓ٠

23

23

==

اٌّشوفٓ١

22

22

==

 .1إٕ عسز ا٫غتباْات املٛظع ١عً ٢املعًُني

(  ) 23اغتباْ٘ ,ثِ عاز

( ) 23

اغتباْ٘ٚ,خهعت (  ) 23اغتباْ٘ يًتشً ٌٝاٱسكا ٞ٥أَ ٟا ٜكسض بٓػب. ) %100 (١
 .2إٕ عسز ا٫غتباْات املٛظع ١عً ٢املسٜطٜٔ

(  ) 23اغتباْ٘,ثِ عاز ( ) 23اغتباْ٘ ,,

ٚخهعت (  ) 23اغتباْ٘ يًتشً ٌٝاٱسكا ٞ٥أَ ٟا ٜكسض بٓػب. ) %100 (١
 .3إٕ عسز ا٫غتباْات املٛظع ١عً ٢املؿطؾني

ايذلبٜٛني (  ) 22اغتباْ٘ ,ثِ عاز ( ) 22

اغتباْ٘ٚ,خهعت (  ) 22اغتباْ٘ يًتشً ٌٝاٱسكا ٞ٥أَ ٟا ٜكسض بٓػب. ) %100 (١

ٚ صف أؾطاز دلتُع ايسضاغ: ١
َٔ خ ٍ٬اؾع ٤اـام باملعًَٛات ايعاَ ١عٔ ايؿ ١٦املػتٗسؾ َٔ ١أزا ٠ايسضاغ١
( اٱغتباْ٘),اغتطاع ايباسح اؿك ٍٛعًَ ٢عًَٛات عٔ فتُع ايسضاغ ١يف اؾٛاْب ايتاي: ١ٝ
ْٛع ايعٌُ اؿايْٛٚ,ٞع ايتدكلٚ,امل ٌٖ٪ايعًُٚ, ٞغٓٛات اـدلْٛٚ, ٠ع بطْاَر ايسَر ْٛٚ,ع
املبينٚ,طبٝع ١بطْاَر ايسَرٚ,عسز تَٝ٬ص انططاب ايتٛسس بايدلْاَرٚ,سا٫ت ايذلب ١ٝاـاق١
غرل انططاب ايتٛسس يف ايدلْاَر ٚ.,ؾُٝا  ًٜٞاؾسا ٍٚضقِ ( ) 10اييت تكـ أؾطاز فتُع
ايسضاغ ١سػب ْٛع املتػرلات:
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دس ٍٚضقِ ( ) 10
ٜٛنح ٚقـ َر متع ايسضاغ ١ايهً ١ٝسػب املتػرلات ( : ) ٕ = 68
و

ٚطف ِغزّغ اٌلهاٍخ

1

ايعٌُ اؿايٞ

2

ايتدكل

3

املٌٖ٪

4

غٓٛات اـدل٠

5

ْٛع ايسَر

6

ْٛع املبين

7

طبٝع ١ايدلْاَر

 8سا٫ت تطب ١ٝخاق ١أخط٣

د

%

ِؼٍُ

23

33.8

ِل٠و

23

33.8

ِشوف روثٞٛ

22

32.4

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

68

100.0

ِزقظض ف ٟاٌزوث١خ اٌقبطخ

43

63.2

غ١و ِزقظض ف ٟاٌزوث١خ اٌقبطخ

25

36.8

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

68

100.0

ثىبٌٛه ًٛ٠روث١خ فبطخ

25

36.8

كثٍ َٛروث١خ فبطخ

11

16.2

ثىبٌٛه ًٛ٠اػـواثبد ٍٍٛو١خ ٚاٌزٛؽل

6

8.8

كثٍ َٛاػـواثبد ٍٍٛو١خ ٚاٌزٛؽل

-

-

ِؤً٘ آفو

26

38.2

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

68

100.0

ألً ِٓ فٌّ ٍٕٛاد
َ ْ فٌّ إٌ ٝألً ِٓ ػشو ٍٕٛاد
ػشو ٍٕٛاد فؤوضو

14
16
38

20.6
23.5
55.9

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

68

100.0

وٍٟ

7

10.3

عيئٟ

61

89.7

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

68

100.0

ؽىِٟٛ

64

94.1

َِزؤعو

4

5.9

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

68

100.0

ر١ٙئخ ( رؾؼ١و) ٞ

1

1.5

اثزلائٟ

64

94.1

ِزٍٛؾ

3

4.4

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

68

100.0

ال

12

17.6

ٔؼُ

56

82.4

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

68

100.0
88
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تابع يًذسٜٛ ٍٚنح ٚقـ فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝسػب املتػرلات ( : ) ٕ = 68
و

ربثغ ٌٛطف َ عزّغ اٌلهاٍخ

8

د

%

ِٓ ٚاؽل إٌ ٝصالصخ رالِ١ن

24

35.3

عسز تَٝ٬ص

ِٓ أهثؼخ إٌٍ ٝزخ رالِ١ن

40

58.8

ش ٟٚانططاب ايتٛسس

أوضو ِٓ ٍزخ رالِ١ن

4

5.9

اٌّغّٛع اٌىٍٟ

68

100.0

علٚي هلُ ( ) 11
اٌّٛػؼ ٌزٛى٠غ ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ؽَت اإلفبكح ثزٛفو اٌقلِبد اٌَّبٔلح اٌّزٛفوح
ثجؤبِظ ايكِظ(:) ْ = 68
َ

اٌقلِبد اٌَّبٔلح
اٌّزٛفوح ثجؤبِظ اٌلِظ

ِزٛفو

غ١و ِزٛفو

اٌّغّٛع
اٌىٍٟ

د

د

%

د

%

1

َِبػل ِؼٍُ

7

10.3

61

89.7

100.0 68

2

ِؾًٍ ٍٍٛوٟ

2

2.9

66

97.1

100.0 68

3

أفظبئ ٟرله٠جبد ٔـك ٚوالَ

31

45.6

37

54.4

100.0 68

4

أفظبئ ٟػالط ٚظ١فٟ

1

1.5

67

98.5

100.0 68

5

أفظبئ ٟاعزّبػٟ

12

17.6

56

82.4

100.0 68

6

ِوشل رالِ١نٞ

67

98.5

1

1.5

100.0 68

7

ِؼٍُ رله٠جبد ٍٍٛو١خ

58

85.3

10

14.7

100.0 68

8

فلِبد أفوٜ

2

2.9

66

67.1

100.0 68

%

 األغايٞب اإلسصا ٠ٞ٥املػتدسّ . ٠
بعس سكط ا٫غتبٝاْات ايكاؿ ١يًتشً ٌٝمت إزخاٍ ايبٝاْات إىل اؿاغب اٯي ٞملعاؾتٗا
بإغتدساّ بطْاَر ايطظّ اٱسلاٚ) SPSS (ٞ٥بعس اغتؿاض ٠املدتكني يف فاٍ اٱسكا ٤ظاَع١
أّ ايكطَٚ, ٣عٗس ايبشٛخ ايعًُٚ ٞايذلاخ اٱغ َٞ٬ظاَع ١أّ ايكط٣

ٚ,املعٗس ايػعٛزٟ

ايٝاباْ,ٞاغتدسّ ايباسح يتشً ٌٝاٍبٝاْات َا :ًٜٞ
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علٚي هلُ ( ) 12
ٛ٠ػؼ رمل٠و اٌّؼٛق  ٚكهعخ اٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌّؼٛق ِ ٚزٍٛـٙب اٌؾَبث. ٟ
كهعخ اٌّٛافمخ ػٍٝ
اٌّؼٛق
3

 2.34فؤػٍٝ

ِٛافك إٌ ٝؽل ِب

2

ألً ِٓ  – 2.34اٌ1.68ٝ

غ١و ِٛافك

1

ألً ِٓ 1.68

رمل٠و اٌّؼٛق
ِٛافك

ِزٍٛـٙب اٌؾَبثٟ

 .1اٱسكا ٤ايٛقؿ: ٞ
امل , ٟٛ٦املتٛغط اؿػاب , ٞا٫مطاف املعٝاض. ٟ
٠
ايتهطاضات  ,ايٓػب

 .2اٱسكا ٤ا٫غتس٫ي: ٞ
َ عاٌَ برلغ ٕٛيكٝاؽ قسم اٱغتباْ٘.
َ عاٌَ أيؿا نطْٚبار )  ) Alpha cronbachيكٝاؽ ثبات أزا ٠ايسضاغ( ١اٱغتباْ٘).
 اٍؼً ٌٝايتبا ٜٔأساز ٟا٫ػا ) One - way ANOVA ( ٙيسضاغ ١ايؿطٚم سػب ايعٌُ
اؿايَٚ ٞػت ٣ٛاـدل. ٠
 اختباض " ت " يًعٓٝات املػتكً ) Independent Samples T-test ( ١يسضاغ ١ايؿطٚم
سػب ايتدكل ْٛٚع ايدلْاَر  ٚعسز ايتَٝ٬ص  ٚاؿا٫ت ا٭خط. ٣
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ايـصٌ ايطابع
عطض ْتا٥ر ايسضاغٚ ١تؿػريٖا َٓٚاقؿتٗا

78

عطض اٍْتا٥ر ٚتؿػرلٖا َٓٚاقؿتٗا

 متٗٝس :
ٜتهُٔ ٖصا ايؿكٌ عطض ٚتؿػرل َٓٚ,اقؿ ١ايبٝاْات املػتُس َٔ ٠إدابات فتُع
ايسضاغ,١سٝح قاّ ايباسح بعطض ٚؼً ٌٝاملعًَٛات املٝسآَْٚ, ١ٝاقؿتٗا ٚؾل أغ ١ً٦ايسضاغ١
ٚاتبع ايباسح يف ؼً ً٘ٝاـطٛات ايتاي: ١ٝ

أ : ً٫ٚتبٜٛب ايبٜاْا ت يف دسا ٍٚتبعاً ٭غ ١ً٦ايساضغٚ ١أبعازٖا ٖٞٚ,املعٛقات ايتعًٍ ١ُٝٝزَر
تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ,املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ١ٝ
ٍزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ,املعٛقات ا٫دتُاع ١ٝيسَر تَٝ٬ص
ش ٟٚانططاب اٍتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ,يتؿٌُ ٖص ٙايبٝاْات اغتذابات نٌ ؾَٔ ١٦
ؾ٦ات ايسضاغ َٔ ١املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني

ٚ,ا٫غتذاب ١ايهً ١ٝؾُٝع أؾطاز

فتُع ايسضاغ. ١

ثاْٝاً  :تطتٝب اغتذابات املعًُني أ , ً٫ٚ٭ِْٗ اـط ا٭ ٍٚمل٬قا ٠ش ٟٚانططاب ايتٛسس َٔٚ
ثِ َسٜط ٜٔبطاَر ايسَر يص ٟٚانططاب ايتٛسس  ِٖٚسًك ١ايٛم

ٍ بني املعًِ ٚاٱزاض٠

ايتعً,١ُٝٝثِ املؿطف ٜٔايذلبٜٛني ايصٜ ٜٔتابع ٕٛغرل ايعًُ ١ٝايذلب ١ٜٛيف املٝسإ ايذلب.ٟٛ

ثايجاً  :تطتٝب اٱدابات سػب املتٛغط اؿػاب ٞيهٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ٚ ,شيو
يتػٗ ٌٝعطض ايبٝاْات َع إٜهاح املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ يهٌ بعس .

ضابعاً ٜ :ه ٕٛايتشًٚ ٌٝايتؿػرل َعتُساً عً ٢ق ١ُٝاملتٛغط اؿػابٚ,ٞقس سسز ايباسح َعٝاضاً
92
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يتؿػرل اغتذابات أؾطاز فتُع ايسضاغٚ ١شيو ٍؼسٜس زضدَ ١عٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس يف َساضؽ ايتع ي ِٝايعاّ ,يف ث٬خ بساٖٞ ٌ٥

,

َٛ :اؾل َٛٚ,اؾل إىل سس َا

ٚغرل َٛاؾل ٖٞٚ,تتهُٔ املعاْ ٞايتاي: ١ٝ
َٛاؾل  :عٓسَا ٜه ٕٛاملتٛغط اؿػاب 2.34 ٞؾأعً. ٢
َٛاؾل إىل سس َا  :عٓسَا ٜه ٕٛاملتٛغط اؿػاب ٞأقٌ َٔ  – 2.34إىل . 1.68
غرل َٛاؾل  :عٓسَا ٜه ٕٛاملتٛغط اؿػاب ٟأقٌ َٔ .1.68
ٚيتُج ٌٝتًو ايبسا ٌ٥ضقِ ٜاً سٝح أزخًت إىل اؿاغب ا٫ىل عً ٢ايٓش ٛايتاي) 1 , 2 , 3 ) ٞ
ٚسٝح إٔ أزا ٠ايسضاؽ ٠اؾتًُت عًَ ٢كٝاؽ تكسٜط ٟث٬ث, ٞيصا ؾكس عُس ايباسح إىل
ٖصا ايتكػٚ ِٝايصٜ ٟذلاٚح بني ( ) 3إىل ()1عٝح مت استػابٗا عٓس ؼً ٌٝايبٝاْات ٚيف ن٤ٛ
َا غبل تهْ ٕٛتا٥ر ايسضاغ ١نُا : ًٜٞ

أ : ً٫ٚعطض ٚتؿػرل َٓٚاقؿ ١ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ا٭: ٍٚ
ٚايصٜٓ ٟل عًَ":٢ا املعٛقات ايتعًٍ ١ُٝٝزَر تَٝ٬ص ش  ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ ّ ٕ ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜط ٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعًَٔ ١ُٝٝ
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟"
ٚيٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ مت تطتٝب املعٛقات سػب املتٛغط اؿػاب ٞجملتُع ايسضاغ١
ايهًٚ ١ٝؾل اؾس ٍٚضقِ ( )13ايتاي: ٞ
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كهعخ اٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌؼٛق

عطض اٍْتا٥ر ٚتؿػرلٖا َٓٚاقؿتٗا

ِٛافك

ِٛافك إي ٜؽل
ِب

غ١و ِٛافك

اٌّزٍٛؾ
اٌؾَبثٟ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

رور١ت
اٌّؼٛق

كهعخ
اٌّٛافمخ

ٚ - 12عٛك رالِ١ن ِٓ م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ِقزٍف ٟاٌملهاد كافً طف
ٚاؽل .

2.72

0.595

01

ِٛافك

 - 01لظٛه فلِبد اٌىشف اٌّجىو ػٓ اٌؾبالد اٌّؼوػخ ٌٍقـو.

2.69

0.526

02

ِٛافك

2.68

0.471

03

ِٛافك

2.51

0.658

04

ِٛافك

2.43

0.719

05

ِٛافك

2.41

0.815

06

ِٛافك

2.37

0.731

07

ِٛافك

2.37

0.751

08

ِٛافك

2.34

0.725

09

ِٛافك

2.31

0.718

10

2.28

0.730

11

2.28

0.770

12

ٔ - 20لهح ٚعٛك ِشوف روثِ ٞٛزقظض ف ٟاالػـواثبد اٌٍَٛو١خ
ٚاٌزٛؽل ف ٟثؼغ اإلكاهاد اٌزؼٍ١ّ١خ .
 - 11غ١بة ؿوق اٌزله ٌ٠إٌَّلح ػٍ ٝأٌٍ ػٍّ١خ ِشزمخ ِٓ ثواِظ
ػٍّ١خ ػبٌّ١خ ػٍّ١بً ِضً ( ر١زش ٌٛ ،فبً  ٍٓ ،ها٠ي ١٘ ،مبشٌ ) ٟزالِ١ن
م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل .
 - 08إٌّٙظ اٌّوعؼِ ٟؾلٚك اٌّٙبهاد ال ٠شًّ عّ١غ اؽز١بعبد اٌزالِ١ن
م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ِٕن ظٛٙه األػواع ٚؽز. 18 ٍٓ ٝ
 - 13وضوح ػلك اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل كافً اٌضف اٌٛاؽل ( أوضو
ِٓ صالصخ رالِ١ن) ػّٓ غ١بة َِبعك ِؼٍُ كافً اٌظف.
 - 02إغفبي إشوان ِؼٍّ ٟاٌزٛؽل أصٕبء ػٍّ١خ اٌزشق١ض ٌٍزالِ١ن مٞٚ
اػـواة اٌزٛؽل .
 - 19اٌزغبٚى ف ٟشوٚؽ لجٛي اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ِضً ( لجٛي
اٌغ١و لبثً ٌٍزؼٍُ ،رغبٚى آٌَ اٌمبٔ....ٟٔٛاٌـ ).
 - 14الزظبه كهاٍخ اٌّٛاك األوبك١ّ٠خ ٌٍزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل كافً
اٌظفٛف اٌٍّؾمخ فمؾ ك ْٚكِغ ُٙف ٟاٌظفٛف اٌؼبك٠خ .
 - 06غ١بة اٌّؼب١٠و اٌؼٍّ١خ ٌزم ُ١١اٌجؤبِظ اٌزوث ٞٛاٌفوك. ٞ
 - 04لظٛه ِزبثؼخ فو٠ك اٌؼًّ ِزؼلك اٌزقظظبد ٌّزبثؼخ رملَ اٌزالِ١ن
م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ف ٟاٌغٛأت اٌزؼٍ١ّ١خ .
 - 03الزظبه ػٍّ١خ رمٚ ُ١١رشق١ض رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ػٍٝ
ِزقظض ٚاؽل ك ْٚاٌفو٠ك اٌّزىبًِ .

*

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

علٚي هلُ ( ) 13
ٛ٠ػؼ اٌّزٍٛـبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ الٍزغبثخ ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ِٓ
ِؼٍِّٚ ٓ١ل٠وِٚ ٓ٠شوف ٓ١روثٌٍّٛ ٓ١٠ٛافمخ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٌلِظ رالِ١ن مٞٚ
اػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهً اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ
اٌٌػٛك٠خ ( : ) ْ = 68
ربثغ ٌٍغلٚي
ٛ٠ػؼ اٌّزٍٛـبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ الٍزغبثخ ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ِٓ ِؼٍّٓ١
ِٚل٠وِٚ ٓ٠شوف ٓ١روثٌٍّٛ ٓ١٠ٛافمخ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٌلِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل
فِ ٟلاهً اٌذػٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌُ ٍِىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ( : ) ْ = 68

*كهعخ اٌّٛافمخ إٌٙبئ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد اٌٛاهكح أػالٖ ف ٟاٌغلٚي رّذ ثٕبء ػٍ ٝلّ١خ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٚ ٟاٌؾلٚك اٌؾم١م١خ ٌٗ ثؾ١ش
ّ٠ىٓ اػزجبهٖ اٌّٛافمخ ثلهعخ :
ِٛ –1افك  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ (  2.34فؤػٍِٛ – 2 ، ) ٝافك إٌ ٝؽل ِب  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ رزواٚػ فّ١ب ث ( ٓ١ألً ِٓ  – 3 ،) 1.68 – 2.34غ١و ِٛافك
 :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ ( ألً ِٓ )1.68
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كهعخ اٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌؼٛق

اٌّؼــــــــــــــــــــــــٛق
 - 09غ١بة عٛأت اإلصبهح ٚاٌزش٠ٛك ف ٟؿوق اٌزله ٌ٠اٌَّزقلِخ َع
اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل.
 - 05إغفبي إشوان األٍوح أصٕبء ػٍّ١خ ٚػغ اٌجؤبِظ اٌزوث ٞٛاٌفوكٞ
ٌٍزٍّ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل .
 - 18ػؼف إػلاك ِؼٍّ ٟاٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ ف ٟإٌٛاؽ ٟاٌقبطخ ٌٍزؼبًِ ِغ
اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل .
 - 17ػؼف إػلاك ِؼٍّ ٟاٌزوث١خ اٌفٕ١خ ف ٟإٌٛاؽ ٟاٌقبطخ ٌٍزؼبًِ ِغ
اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل .
 - 16ػؼف وفب٠خ اإلػلاك اٌغبِؼٌّ ٟؼٍّ ٟاٌزٛؽل ِٓ ؽ١ش اٌّٙبهاد
اٌّ١ٕٙخ اٌالىِخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل .
 - 07لظٛه ٚػ ٟاٌّؼٍُ ثؤٔظّخ اٌزم ُ٠ٛاٌَّزّو ٌٍزالِ١ن م ٞٚاػـواة
اٌزٛؽل.
٠ - 15ظوف ِؼٍُ اٌزٛؽل عً ا٘زّبِبرٗ ثئػلاك األٔشـخ ٚرغ١ٙي اٌٍٛبئً
ٍٍت ػٍ ٝاال٘زّبَ ثبٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل.
ثلهعخ رؤصو اً
 - 10لظٛه اٌّؼٍُ ف ٟعنة ٚرّٕ١خ ِٙبهاد االٔزجبٖ ٚاإلكهان ٌٍزالِ١ن مٞٚ
اػـواة اٌزٛؽل.
ايِؼلي ايػبَ يٌّؼٛلبد اٌزؼٍ١ّ١خ يكِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فٟ
ِلاهً اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ .

ِٛافك إٌ ٝؽل
ِب

غ١و ِٛافك

اٌّزٍٛؾ
اٌؾَبثٟ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

رور١ت
اٌّؼٛق

كهعخ
*
اٌّٛافمخ

2.26

0.683

13

2.26

0.745

14

2.26

0.765

15

2.26

0.803

16

2.19

0.815

17

2.15

0.815

18

2.13

0.790

19

2.07

0.719

20

2,35

0,3009
3

-

ِٛافك

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك

َٔ خ ٍ٬قطا ٠٤اؾس ٍٚايػابل ضقِ ( ٜ ) 13تهح َا : ًٜٞ
ٜط ٣ن َٔ ً٬املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني إٔ ( َٔ )9املعٛقات ايتعً ١ُٝٝيسَر
تَٝ٬ص ش ٟٚانطط

اب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل ايتعًَٔ ١ُٝٝ

املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز, ١ٜتتُتع بسضدَٛ ١اؾل  ,سٝح ٜذلاٚح املتٛغط اؿػابَ ٞا بني
( )2.34 ( ٚ )2.72زضد.١
ٖٚصا تطتٝب ايؿ ١٦ا٭ٚىل َٔ املعٛقات سٝح دا ٤املعٛم "ٚدٛز تَٝ٬ص َٔ ش ٟٚانططاب
ايتٚسس كتًؿ ٞايكسضات زاخٌ قـ ٚاسس " ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب) 2.72 ( ٞيف املطتب ١ا٭ٚىل
 ًٜ٘ٝاملعٛم "قكٛض خسَات ايهؿـ املبهط عٔ اؿا٫ت املعطن ١يًدطط ٚ .قس بًؼ املتٛغط

*كهعخ اٌّٛافمخ إٌٙبئ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد اٌٛاهكح أػالٖ ف ٟاٌغلٚي رّذ ثٕبء ػٍ ٝلّ١خ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٚ ٟاٌؾلٚك اٌؾم١م١خ ٌٗ ثؾ١ش
ّ٠ىٓ اػزجبهٖ اٌّٛافمخ ثلهعخ :
ِٛ –1افك  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ (  2.34فؤػٍِٛ – 2 ، ) ٝافك إٌ ٝؽل ِب  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ رزواٚػ فّ١ب ث ( ٓ١ألً ِٓ  – 3 ،) 1.68 – 2.34غ١و ِٛافك
 :إما وبٔذ قّ٠خ اٌّزٍٛؾ ( ألً ِٓ )1.68
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اؿػاب)2,69( ٞيف املطتب ١ايجاْ ًٜ٘ٝ ١ٝاملعٛم "ْسضٚ ٠دٛز َؿطف تطبَ ٟٛت
ا٫نططابات ايػًٛنٚ ١ٝايتٛسس يف بعض اٱزاضات ايتعً١ُٝٝ

خكل يف

"ٚ.قس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ

()2.68يف املطتب ١ايجايج ًٜ٘ٝ ١املعٛم "غٝاب ططم ايتسضٜؼ املػٓس ٠عً ٢أغؼ عًَُ ١ٝؿتكَٔ ١
بطاَر عًُ ١ٝعامل ١ٝعًُٝاً َجٌ (تٝتـ ,Thichيٛؾاؽ ,Lovaasغٔ ضاٜع ٖٝ, ageRazكاؾٞ
 )Ehigashiيتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس " ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ

( )2.51يف املطتب١

ايطابع ًٜ٘ ١املعٛم " املٓٗر املطدع ٞقسٚز املٗاضات ٜ ٫ؿٌُ مجٝع استٝادات ايتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس َٓص ظٗٛض ا٭عطاض ٚست ٢غٔ ٚ " 18قس بًؼ املتٛغط اؿػاب)2.43( ٞيف
املطتب ١اـاَػ ًٜ٘ٝ ١ا ملعٛم "نجط ٠عسز ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس زاخٌ ايكـ ايٛاسس
(أنجط َٔ ث٬ث ١تَٝ٬ص )نُٔ غٝاب َػاعس َعًِ زاخٌ ايكـ "ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
( )2.41يف املطتب ١ايػازغ ًٜ٘ٝ ١املعٛم "إغؿاٍ إؾطاى َعًُ ٞايتٛسس أثٓا ٤عًُ ١ٝايتـ خٝل
يًتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس"ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.37( ٞيف املطتب ١ايػابع ًٜ٘ٝ ١املعٛم
"ايتذاٚظ يف ؾطٚط قب ٍٛايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايت ٚسس َجٌ ( قب ٍٛايػرل قابٌ يًتعًِ ,ػاٚظ
ايػٔ ايكاْ....ْٞٛاخل)"ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب)2.37(ٞيف املطتب ١ايجآَٚ ١أخرلاً املعٛم"اقتكاض
زضاغ ١املٛاز ا٭نازمي ١ٝيًتَٝ ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس زاخٌ

ايكؿٛف املًشك ١ؾكط زٕٚ

زفِٗ يف ايكؿٛف ايعازٚ"١ٜقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.34( ٞيف املطتب ١ايتاغع. ١
أَا ايؿ ١٦ايجاْ َٔ ١ٝاملعٛقات ؾكس بًؼ عسزٖا ( َٔ )11املعٛقات ايتعً ١ُٝٝيسَر تَٝ٬ص
ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايع

اّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب١ٝ

ايػعٛز ٖٞٚ,١ٜتتُتع بسضدَٛ ١اؾل إىل سس َا ,سٝح ٜذلاٚح املتٛغط اؿػابَ ٞا بني ()2.31
 )2.07(ٚزضد.١

96

عطض اٍْتا٥ر ٚتؿػرلٖا َٓٚاقؿتٗا

ٚقس دا ٤املعٛم"غٝاب املعاٜرل ايعًُ ١ٝيتل ِٜٝايدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطز" ٟيف املطتب ١ا٭ٚىل ٚقس
بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.31( ٟيف املطتب ١ايجاْ ًٜ٘ٝ ١ٝاملعٛم "قكٛض َتابع ١ؾطٜل ايعٌُ َتعسز
ايتدككات ملتابع ١تكسّ ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططا ب ايتٛسس يف اؾٛاْب ايتعًٚ" ١ُٝٝقس بًؼ املتٛغط
اؿػاب )2.28( ٞيف املطتب ١ايجايج ًٜ٘ٝ ١املعٛم "اقتكاض عًُ ١ٝتكٚ ِٝٝتؿدٝل تَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس عً ّ ٢ؽكل ٚاسس ز ٕٚايؿطٜل املتهاٌَ "ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
( )2.28يف املطتب ١ايطابع ًٜ٘ٝ ١املعٛم"غٝاب دٛاْب اٱثاضٚ ٠ايتؿٜٛل يف ططم ايتسضٜؼ املػتدسَ١
َع ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس"ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.26( ٞيف املطتب ١اـاَػًٜ٘ٝ ١
املعٛم"إغؿاٍ إؾطاى ا٭غط ٠أثٓا ٤عًُٚ ١ٝنع ايدلْاَر ايذلب ٟٛاٍ ؾطز ٟيًتًُٝص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس"ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.26( ٞيف املطتب ١ايػازغ ًٜ٘ٝ ١املعٛم "نعـ إعساز َعًُٞ
ايذلب ١ٝايطٜان ١ٝيف ايٓٛاس ٞاـاق ١يًتعاٌَ

َع ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس "ٚقس بًؼ

املتٛغط اؿػاب )2.26( ٞيف املضتب ١ايػابع ًٜ٘ٝ ١املعٛم "نعـ إعساز َعًُ ٞايذلب ١ٝايؿٓ ١ٝيف
ايٓٛاس ٞاـاق ١يًتعاٌَ َع ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس "ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب)2.26( ٞ
يف املطتب ١ايجآَ ًٜ٘ٝ ١املعٛم"نعـ نؿا ١ٜاٱعساز اؾاَع ٞملعًُ ٞايتٛسس َٔ سٝح املٗاضات
املٗٓ ١ٝاي٬ظَ ١يًتعاٌَ ّ ع ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس " يف املطتب ١ايتاغعٚ ١م ز بًؼ املتٛغط
اؿػاب )2.19( ٞيف املطتب ١ايعاؾط ًٜ٘ٝ ٠املعٛم "قكٛض ٚع ٞاملعًِ بأْعُ ١ايتك ِٜٛاملػتُط
يًتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس"ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.15(ٞيف املطتب ١اؿاز ٟعؿطًٜ٘ٝ ٠
املعٛم "ٜكطف َعًِ اٍتٛسس دٌ اٖتُاَات٘ بإعساز ا٭ْؿطٚ ١ػٗٝع ايٛغا ٌ٥بسضد ١ت٪ثط غًباً
عً ٢اٖ٫تُاّ بايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب

ايتٛسس " يف املطتب ١ايجاْ ١ٝعؿط ٚقس بًؼ املتٛغط

اؿػابٚ )2.13(ٞأخرلاً املعٛم "قكٛض املعًِ يف دصب ٚتَُٓٗ ١ٝاضات اْ٫تباٚ ٙاٱزضاى يًتَٝ٬ص
ش ٟٚانططاب ايتٛسس" ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب. )2.07(ٞ
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ٜٚط ٣ايباسح إٔ خسَات ايهؿـ أ ٚايتسخٌ املبهط عٔ اؿا٫ت املعطن ١يًدطط متهٔ
ش ٟٚانططاب ايتٛسس َٔ ػاٚظ إعاقتِٗ ٚاعتُازِٖ عً ٢أْؿؼِٖٖٚ .صا َا تٛقًت إيْ ٘ٝتٝذ١
زضاغ ١ايؿُط )ّ 2000( ٟأَا زضاغ ١ايعبس اؾباض َٚػعٛز

( )ّ 2002ت٪نس عً ٢أُٖ١ٝ

نطٚض ٠تسضٜب َعًُ ٞبطاَر ايسَر يف املساضؽ ايتعً ِٝايعاّ  ٚزضاغ ١اـؿطَ )ّ 2000( ٞاييت
أظٗطت ْتا٥ذٗا إٔ تٓٛع ايبسا ٌ٥ايذلب ١ٜٛناغتدساّ ايدلْاَر ايذلب ٟٛايؿطز ٟامل ِ٥٬ـكا٥ل
ٚاستٝادات ايتَٝ٬ص مما ٜعٜس َٔ ؾاعً ١ٝبطاَر ايسَر .
 َِٚا غبل ْػتدٌم إٔ املتٛغطات اؿػاب ١ٝتذلاٚح َا بني أعً ٢زضدَ ١تٛغط سػابٞ
يًُعٛقات (ٚ )2.72اقٌ زضدَ ١تٛغط سػاب ٞيًُعٛقات ( )2.07إشا ٜتي يٓا إٔ املعسٍ ايعاّ
يًُعٛقات ايتعً ١ُٝٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل
ايتعً َٔ ١ُٝٝاملِ يه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜايبايؼ َتٛغطٗا اؿػاب )2.35( ٞتتُتع بسضدَٛ ١اؾل.
ثاْٝاً  :عطض ٚتؿػرل َٓٚاقؿ ١ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ايجاْ: ٞ
ٚايصٜٓ ٟل عًَ": ٢ا املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغٍ ١ٝ
انططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ

زَر تَٝ٬ص شٟٚ

َٔ  ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜط ٚ ٜٔاملؿطؾني

ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜ؟ "

علٚي هلُ ( ) 14
ٛ٠ػؼ اٌّزٍٛـبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ الٍزغبثخ ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ِٓ ِؼٍّٓ١
ِٚل٠وِٚ ٓ٠شوف ٓ١روثٌٍّٛ ٓ١٠ٛافمخ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد اٌّورجـخ ثبٌقلِبد اٌّلهٍ١خ ٌلِظ رالِ١ن
م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهً اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ
اٌَؼٛك٠خ ( : ) ْ = 68

ٚيٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ مت تطتٝب املعٛقات سػب املتٛغط اؿػاب ٞجملتُع ايسضاغ١
ايهًٚ ١ٝؾل اؾس ٍٚضقِ ( )14ايتاي: ٞ

ايِؼــــــــــــــــــــــــٛق

كهعخ اٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌؼٛق
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ِٛافك

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

غ١و ِٛافك

اٌّزٍٛؾ
اٌؾَبثٟ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

رور١ت
اٌّؼٛق

كهعخ
اٌّٛافمخ

ٔ - 30لهٖ ٚعٛك أفظبئ ٟػالط ٚظ١ف ٟكافً اٌّلهٍخ ٌّزبثؼخ اٌّشىالد اٌؾَ١خ ٚاإلكهاوٟ
ػٍ ٝرالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل
 - 27افزمبه اٌٛؽلح اٌظؾ١خ اٌّلهٍ١خ إٌ ٝؿج١ت ِزغٛي ٌي٠بهح ِلاهً اٌلِظ ٌّزبثؼخ اٌّشىالد اٌظؾ١خ
اٌز ٟرظبؽت رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ِضً ( اٌظوع ٘ ،شبشخ اٌؼظبَ ...اٌـ).

2.90

0.392

01

ِٛافك

2.87

0.383

02

ِٛافك

 - 21افزمبه رظبِ ُ١اٌّجٕ ٟاٌّلهٌٍّ ٟزـٍجبد اٌج١ئخ اٌزؼٍ١ّ١خ إٌّبٍجخ ٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل .

2.81

0.465

03

ِٛافك

 - 32غ١بة َِبػل ِؼٍُ كافً اٌّلهٍخ ٌَّبػلح اٌّؼٍُ األٍبٌٍ ٟؼجؾ طف رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل
.
 - 29غ١بة األفظبئ ٟاعزّبػ ٟكافً اٌّلهٍخ ٌّزبثؼخ اٌُ شىالد االعزّبػ١خ ٚاألٍو٠خ اٌز ٟرظٙو ػٍٝ
رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل.

2.79

0.561

04

ِٛافك

2.69

0.605

05

ِٛافك

 - 23إغفبي ِٛاطفبد ٍٚبئً إٌمً اٌّلهٌٍ ٟقظبئض رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل .

2.63

0.667

06

ِٛافك

 - 22افزمبه اٌّجبٔ ٟاٌّلهٍ١خ ِٚوفمبرٙب ٌٍٛاىَ األِٓ ٚاٌَالِخ اٌقبطخ ثزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ِضً
( اٌّمبػل ٚاٌّىبرت اٌلهاٍ١خ ِ ٚظبث١ؼ اإلٔبهح  ٚاٌىٙوثبء ٚثؼل اٌزى١ف.....اٌـ )
ٍٛ - 35ء إكاهح اٌّمظف اٌّلهٍ ِٓ ٟؽ١ش ثج١غ ثؼغ اٌّؤوٛالد اٌَّججخ ٌٍٕشبؽ اٌيائل ٌزالِ١ن مٞٚ
اػـواة اٌزٛؽل .
 - 26افزمبه لبػخ اٌزوث١خ اٌفٕ١خ إٌ ٟاٌزغ١ٙياد اٌقبطخ اٌز ٟرَبػل اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ثبٌلِظ
ِغ ألوأ ُٙاٌؼبك ٓ١٠كافً اٌظف ٚاٌّلهٍخ.
ٔ - 31لهٖ ٚعٛك أفظبئ ٟرله٠جبد ٔـك ٚوالَ كافً اٌّلهٍخ ٌّزبثؼخ ِشىالد إٌـك ٚاٌىالَ اٌز ٟرظٙو
ػٍ ٝرالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل .
 - 25افزمبه طبٌخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ إٌ ٟاٌزغ١ٙياد اٌقبطخ اٌز ٟرَبػل اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل
ثبٌلِظ ِغ ألوأ ُٙاٌؼبك ٓ١٠كافً اٌظف ٚاٌّلهٍخ.
 - 34لظٛه ف ٞرٛفو ػبًِ ٔظبفخ كافً اٌّغزّغ اٌّلهٌٍ ٟىٍ٠ ٟج٠ ٚ ٟزبثغ ِشىالد إٌظبفخ اٌشقظ١خ
ٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل .
 - 24افزمبه ِواوي ِظبكه اٌزؼٍُ إٌ ٝاٌزغ١ٙياد ٚاٌٍٛبئً اٌزؼٍ١ّ١خ إٌّبٍجخ ٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل
.
ٍٛ - 33ء رٕظ ُ١طوف اٌّىبفآد اٌشٙو٠خ اٌقبطخ ثزال ِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ٚلظٛه٘ب ف ٟرٍج١خ
اؽز١بعبر. ُٙ
 - 28غ١بة ِؼٍُ اٌزله٠جبد ٍٍٛو١خ كافً اٌّلهٍخ ٌّزبثؼخ اٌّشىالد إٌفَ١خ ٚاٌٍَٛو١خ اٌز ٟرظٙو ػٍٝ
رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل .

2.63

0.689

07

ِٛافك

2.62

0.670

08

ِٛافك

2.57

0.654

09

ِٛافك

2.54

0.679

10

ِٛافك

2.53

0.722

11

ِٛافك

2.49

0.702

12

ِٛافك

2.43

0.759

13

ِٛافك

2.26

0.822

14

2.06

0.826

15

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

اٌّؼلي اٌؼبَ اٌّؼٛلب د اٌّورجـخ ثبٌقلِبد اٌّلهٍ١خ كِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهً اٌزؼٍُ١
اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ

2,59

0,361
85

-

ِٛافك

ح اٌز ٟرظٙو

**كهعخ اٌّٛافمخ إٌٙبئ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد اٌٛاهكح أػالٖ ف ٟاٌغلٚي رّذ ثٕبء ػٍ ٝلّ١خ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٚ ٟاٌؾلٚك اٌؾم١م١خ ٌٗ ثؾ١ش
ّ٠ىٓ اػزجبهٖ اٌّٛافمخ ثلهعخ :
ِٛ –1افك  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ (  2.34فؤعٌِٛ – 2 ، ) ٝافك إٌ ٝؽل ِب  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ رزواٚػ فّ١ب ث ( ٓ١ألً ِٓ  – 3 ،) 1.68 – 2.34غ١و ِٛافك
 :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ ( ألً ِٓ )1.68
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َٔ خ ٍ٬قطا ٠٤اؾس ٍٚايػابل ضقِ ( ٜ ) 14تهح َا : ًٜٞ
ٜط ٣نًٌ َٔ املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ا

يذلبٜٛني إٔ ( َٔ )13املعٛقات املطتبط١

باـسَات املسضغ ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل
ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعط ب ١ٝايػعٛز, ١ٜتتُتع بسضدَٛ ١اؾل ,سٝح ٜذلاٚح املتٛغط اؿػابٞ
َا بني ( )2.43( ٚ )2.90زضد. ١
ٖٚصا تطتٞب ايؿ ١٦ا٭ٚىل َٔ املعٛقات سٝح دا ٤املعٛم "ْسضٚ ٙدٛز أخكا ٞ٥ع٬ز ٚظٝؿٞ
زاخٌ املسضغ ١ملتابع ١املؿه٬ت اؿػٚ ١ٝاٱزضان ٠ ٞاييت تعٗط عً ٢تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس" ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.90( ٞيف املطتب ١ا٭ٚي ًٜ٘ٝ ٞاملعٛم "اؾتكاض ايٛسس ٠ايكش١ٝ
سب

املسضغ ١ٝإىل طبٜب َتذ ٍٛيعٜاضَ ٠ساضؽ ايسَر ملتابع ١املؿه٬ت ايكش ١ٝاييت تكا

تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس َجٌ (ايكطع ٖ,ؿاؾ ١ايععاّ ...اخل)ٚ".قس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
( )2.87يف املطتب ١ايجاْ ًٜ٘ٝ ١ٝاملعٛم "اؾتكاض تكاَ ِٝاملبين املسضغ ٞملتطًبات ايب ١٦ٝايتعً١ُٝٝ
املٔاغب ١يتَٝ٬ص ش ٟ ٚانططاب ايتٛسس"ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.81( ٞيف املطتب ١ايجايجًٜ٘ٝ ١
املعٛم "غٝاب َػاعس َعًِ زاخٌ املسضغ ١ملػاعس ٠املعًِ ا٭غاغ ٞيهب ط قـ تَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس "ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ

( )2.79يف املطتب ١ايطابع ًٜ٘ٝ ١املعٛم

"غٝاب

ا٭خكا ٞ٥ادتُاع ٞزاخٌ املس ضغ ١ملتابع ١املؿه٬ت ا٫دتُاعٚ ١ٝا٭غط ١ٜاييت تعٗط عً٢
تَٝ٬ص ش ٟ ٚانططاب ايتٛسس "ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ

( )2.69يف املطتب ١اـاَػًٜ٘ٝ ١

املعٛم"إغؿاٍ َٛاقؿات ٚغا ٌ٥ايٓكٌ املسضغ ٞخل قا٥ل تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس "ٚقس بًؼ
املتٛغط اؿػاب )2.63( ٞيف املطتب ١ايػازغ ًٜ٘ٝ ١املعٛم "اؾتكاض املباْ ٞاملسضغَٚ ١ٝطؾكاتٗا
يًٛاظّ ا٭َٔ ٚايػ ١َ٬اـاق ١بتَٝ٬ص ش ٟٚا نططاب ايتٛسس َجٌ( املكاعس ٚاملهاتب ايسضاغ١ٝ
َ ٚكابٝح اٱْاض ٚ ٠ا يهٗطباٚ ٤بعس ايتهٝـ .....اخل )" ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.63( ٞيف
100
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املطتب ١ايػابع ًٜ٘ٝ ١املعٛم "غ ٤ٛإزاض ٠املككـ املسضغ َٔ ٞسٝح ببٝع بعض املأن٫ٛت املػبب١
يًٓؿاط اٍظا٥س يتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس "ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب)2.62( ٞيف املطتب١
ايجآَ ًٜ٘ٝ ١املعٛم"اؾتكاض قاع ١ايذلب ١ٝايؿٓ ١ٝإي ٞايتذٗٝعات اـاق ١اييت تػاعس ايتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس بايسَر َع أقطا

ِْٗ ايع ازٜني زاخٌ ايكـ ٚاملسضغٚ" ١قس بًؼ املتٛغط

اؿػاب )2.57(ٞيف املطتب ١ايتاغع ًٜ٘ٝ ١ا ملعٛم"ْسضٚ ٙدٛز أخكا ٞ٥تسضٜبات ْطل ٚن ّ٬زاخٌ
املسضغ ١ملتابعَ ١ؿه٬ت ايٓطل ٚايه ّ٬اييت تع٘ ض عً ٢تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس "ٚقس
بًؼ املتٛغط اؿػاب)2.54( ٞيف املطتب ١ايعاؾط ًٜ٘ٝ ٠ا ملعٛم "اؾتكاض قاي ١ايذلب ١ٝايطٜان ١ٝإيٞ
ايتذٗٝعات اـاق ١اييت تػاعس ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس بايسَر َع أقطاِْٗ ايعازٜني
زاخٌ ايكـ ٚاملسضغٚ" ١قس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ

( )2.53يف املطتب ١اؿاز ٟعؿط ًٜ٘ٝ

املعٛم"قكٛض يف تٛؾط عاٌَ ْعاؾ ١زاخٌ اجملتُع املسضغ ٞيهًٜ ٞيب ٜ ٚتابع َؿه٬ت ايٓعاؾ١
ايـخك ١ٝيتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس "ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.49( ٞيف املطتب ١ايجاْ١ٝ
عؿط ٚأخرلاً املعٛم "اؾتكاض َطانع َكازض ايتعًِ إىل ايتذٗٝعات ٚايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملٓا

غب١

يتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس"ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب)243(ٞيف املطتب ١ايجايج ١عؿط .
أَا ايؿ ١٦ايجاْ َٔ ١ٝاملعٛقات ؾُٗا اثٓإ َٔ املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝيسَر
تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛزٜ, ١ٜتُتع بس ضدَٛ ١اؾل إىل سسَا ,سٝح ٜذلاٚح املتٛغط اؿػابَ ٞا بني ((ٚ) 2.26
 )2.06زضد. ١
".سٝح دا ٤املعٛم " غ ٤ٛتٓع ِٝقطف املهاؾآت ايؿٗط ١ٜاـاق ١بتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس ٚقكٛضٖا يف تًب ١ٝاستٝاداتِٗ  ".يف املطتب ١ا٭ٚىل ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب)2.26( ٞ
ٚأخرلاً املعٛم "غٝاب َعًِ ايتسضٜبات غًٛن ١ٝزاخٌ املسضغ ١ملتابع ١املؿه٬ت ايٓؿػ١ٝ
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ٚايػًٛن ١ٝاييت تغٖط عً ٢تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس"ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب.)2.06( ٞ

ٜٚط ٣ايباسح بإ تكاَ ِٝاملبين املسضغ ٞاؿاي ٞؼس َٔ َتطًبات ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝاملٓاغب١
يتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس  ٫ٚغُٝا إٔ ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتع ي ِٝقس سسزت َٛاقؿات خاق١
ٍقؿٛف ايذلب ١ٝاـاقٚ ١تتؿل ْتٝذ ١زضاغ ١ايجكؿٞ

(ٚ)ّ 2007زضاغ ١اؿػني ()ّ 2004

ٚزضاغ ١ايدلاٖٚ )ّ 2003( ِٝتتؿل ٚزضاغ ١اـؿطَ )ّ 2000( ٞعً ٢أُٖ ١ٝإدطا ٤ايتعس٬ٜت
امل ١ُ٥٬عً ٢املبين املسضغ ٞاؿايَ ٞجٌ تٗ ١٦ٝاملُطات ٚ
ٚتتؿل زضاغ ١نٌ َٔ ايعبساؾباض َٚػعٛز

ايكؿٛف ايسضاغٚ ١قا ٫ت ا٭ْؿط١

(ٚ.)ّ 2002زضاغ ١زضاغ ١ؾاََٚ ٬ٝطِٜ

Familia&Miriem
( )2001إٔ تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝايذلب ١ٜٛتػِٗ يف عًُ ١ٝإلاح ايسَر .
ٚمما غبل ْػتدًل إٔ املتٛغطات اؿػاب ١ٝتذلاٚح َا بني أعً ٢زضدَ ١تٛغط سػابٞ
يًُعٛقات (ٚ )2.90اقٌ زضدَ ١تٛغط سػاب ٞيًُعٛقات ( )2.06إشا ٜتي يٓا إٔ املعسٍ ايعاّ
يًُعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعًِٝ
ايعاّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜايبايؼ َتٛغطٗا اؿػابٞ

()2.52

تتُتع بسضدَٛ " ١اؾل ".

ثايجاً  :عطض ٚتؿػرل َٓٚا قؿ ١ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ايجايح :
ٚايصٜٓ ٟل عًَ":٢ا املعٛقات ا٫دتُاعٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ ّ ٕ ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜط ٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعًَٔ ١ُٝٝ
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ؟"
ٚيٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ مت تطتٝب املعٛقات سػب املتٛغط اؿػاب ٞجملتُع

ايسضاغ١

ايهًٚ ١ٝؾل اؾس ٍٚضقِ (  ) 15ايتاي: ٞ
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علٚي هلُ ( ) 15
ٛ٠ػؼ اٌّزٍٛـبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ِٓ ِؼٍِّٚ ٓ١ل٠وٓ٠
ِٚشوف ٓ١روثًٌِٛ ٓ١٠ٛافمخ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد االعزّبػ١خ ٌلِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل
فِ ٟلاهً اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ َ ْ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ( : ) ْ = 68
ربثغ ٌٍغلٚي
كهعخ اٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌؼٛق

اٌّؼــــــــــــــــــــــــٛق
ٔ - 39لهٖ ٚعٛك أٔل٠خ ِشزووخ كافً اٌّلهٍخ ث ٓ١اٌزالِ١ن اٌؼبك ٚ ٓ١٠ألوأِٓ ُٙ
م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ( ِضً عّبػخ أطللبء اٌزوث١خ اٌقبطخ ٔٚؾ٘ٛب ) ٠مًٍ ِٓ
فوص رفبػٍ ُٙاٌّجبشو ِغ ثؼؼ ُٙاٌجؼغ.
 - 36االفزمبه ٌجواِظ اٌزٛػ١خ اٌزؤ٘١ٍ١خ ٌز١ٙئخ عّ١غ َِٕٛث ٟاٌّلهٍخ الٍزمجبي
اٌزالِ١ن ِٓ م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل لجً اٌجلء ثؼٍّ١خ اٌلِظ.
ٔ - 53لهح أٍبٌ١ت اٌزٛػ١خ اٌغبمثخ ٚاٌّغل٠خ .
ِ - 43جبٌغخ ثؼغ أ١ٌٚبء أِٛه اٌزالِ ٟم م ٞٚاعؿواة اٌزٛؽل ٚأٍوُ٘ فٟ
اٌزٛلؼبد اإل٠غبث١خ ٌٍَّز ٞٛاالعزّبػ ٟألثٕبئ ُٙكافً ثواِظ اٌلِظ.
ٚ - 44عٛك اٌؼل٠ل ِٓ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌّظبؽجخ الػـواة
اٌزٛؽل رؼ١ك ِٓ اٌزى١ف االعزّبػ ٟثبٌّلهٍخ .
 - 47ثؼل ِلاهً ايكِظ ػٓ أِبوٓ ٍىٓ اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ٠ؤصو ٍٍجبً
ػٍ ٝكِغ ُٙاالعزّبػٚ ٟفبطخ ف ٟاالطـفبف اٌظجبؽ. ٟ
 - 45اٌزٛلؼبد اٌل١ٔٚخ ٌَّٕٛث ٟاٌّلهٍخ ٌملهاد ٚإِىبٔ١بد اٌزالِ١ن مٞٚ
اػـواة اٌزٛؽل االعزّبػ١خ .
 - 40ػٍّ١خ اٌلِظ اٌؾبٌ١خ ال رشؼو أ١ٌٚبء أِٛه اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل
ثَّبٚاح أثٕبئِ ُٙغ ألوأ ُٙاٌؼبك. ٓ١٠
 - 46ػيي فظٛي ٚلبػبد اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ف ٟأؿواف اٌّجٕٟ
اٌّلهٍ٠( ٟؼؼف ثشىً ِجبشو فوص اٌلِظ االعزّبػ َ ٟع ألوأ ُٙاٌؼبك)ٓ١٠
 - 42ػؼف اٌزٛاطً األٍوٌٍ ٞزالِ١ن ِٓ م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ِغ اٌّلهٍخ

ِٛافك

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

غ١و ِٛافك

اٌّزٍٛؾ
اٌؾَبثٟ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

رور١ت
اٌّؼٛق

كهعخ
اٌّٛافمخ

2.60

0.626

01

ِٛافك

2.53

0.701

02

ِٛافك

2.44

0.608

03

ِٛافك

2.44

0.632

04

2.43

0.676

05

2.32

0.762

06

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

2.29

0.692

07

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

2.28

0.688

08

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

2.28

0.770

09

2.26

0.638

10

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

ِٛافك
ِٛافك

ٛ٠ػؼ اٌّزٍٛـبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ِٓ ِؼٍِّٚ ٓ١ل٠وٓ٠
ِٚشوف ٓ١روثٌٍّٛ ٓ١٠ٛافمخ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد االعزّبػ١خ ٌلِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل
فِ ٟلاهً اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ( : ) ْ = 68

اٌّؼــــــــــــــــــــــــٛق

*

كهعخ اٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌؼٛق

*كهعخ اٌّٛافمخ إٌٙبئ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد اٌٛاهكح أػالٖ ف ٟاٌغلٚي رّذ ثٕبء ػٍ ٝلّ١خ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٚ ٟاٌؾلٚك اٌؾم١م١خ ٌٗ ثؾ١ش
ّ٠ىٓ اػزجبهٖ اٌّٛافمخ ثلهعخ :
ِٛ –1افك  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ (  2.34فؤػٍِٛ – 2 ، ) ٝافك إٌ ٝؽل ِب  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ رزواٚػ فّ١ب ث ( ٓ١ألً ِٓ  – 3 ،) 1.68 – 2.34غ١و ِٛافك
 :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ ( ألً ِٓ .) 1.50 ) 1.68
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ِٛافك
اٌّزٍٛؾ
اٌؾَبثٟ

 - 38لٍخ إشوان اٌزالِ١ن ِٓ م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ِغ ألوأ ُٙاٌؼبك ٓ١٠فٟ
األٔشـخ اٌظف١خ ٚغ١و اٌظف١خ ِّب ٠مًٍ ِٓ فوص رغ١و االرغب٘بد اٌٍَج ٟح ٌلٞ
ألوأ ُٙاٌؼبك.ٓ١٠

2.21

 - 52رَجت اٌزَٗ ٠الد اٌّملِخ ٌّؼٍّ ٟم ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ك ْٚألوأ ِٓ ُٙاٌّؼٍّٓ١
( وؼالٚح اٌزوث١خ اٌقبطخ –ٚرفبٚد ٔظبة اٌؾل األػٍِٓ ٝ
ثبٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ
اٌؾظض – ٚأؼّبِِ ُٙغ إعبىح ِؼٍّ ٟاٌظفٛف األ١ٌٚخ ) لل رَجت ارغب٘بد ٍٍج١خ
رؤصو ػٍ ٝرؼبِ ْٚؼٍّ ٟاٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ٔؾ ٛإٔغبػ ػٍّ١خ اٌلِظ .

 - 37لٍخ اال٘زّبَ ثبٌّٕبٍجبد اٌؼبٌّ١خ ٚرفؼٍٙ١ب ثبٌّلهٍخ ِضً
ٌإلػبلخ  ٚاٌ َٛ١اٌقٍ١غ ٟالػـواة اٌزٛؽل).

( اٌ َٛ١اٌؼبٌّٟ

 - 48لظٛه ٚػِ ٟل٠و اٌّلهٍخ ِٚؼٍّٙ١ب ثّٙبَ ِؼٍُ م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل.
 - 49ػؼف للهاد ِل٠و ٞاٌّلاهً اٌز ٟرؾز ٞٛثواِظ اٌلِظ ِٓ إٌٛاؽ ٟاٌفٕ١خ
.
 - 50ػيٚف رمجً ثؼغ ِل٠وِ ٞلاهً ثواِظ اٌلِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل
ف ٟاٌلِظ االعزّبػ ٟفٛفبً ِٓ اٌّشىالد اٌٍَٛوٟح .
 - 41ػلَ رمجً أ١ٌٚبء أِٛه اٌزالِ١ن اٌؼبك ٓ١٠إٌؾبق أثٕبئ ُٙثبٌّلاهً اٌز ٟرزٛاعل
ثٙب ثواِظ اٌلِظ
 - 51اٌزَ١ٙالد اٌّملِخ ٌٍزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ك ْٚألوأ ُٙاٌؼبك( ٓ١٠
إٌمً اٌّلهٍ -ٟاٌّىبفآد اٌشٙو٠خ-اٌٛعجخ اٌقف١فخ -اٌزغ١ٙياد اٌظف١خ ) لل رَجت
ارغب٘بد ٍٍج١خ ِٓ اٌزالِ١ن اٌؼبكٔ ٓ١٠ؾ ٛألوأ ِٓ ُٙم ٞٚاػـواة اٌزٛؽل.
ايِؼلي اٌؼبَ يٌّؼٛلبد االعزّبػٟح يكِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهً
اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍّٟ١ح ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ
ايِؼلي اٌؼبَ يٌّؼٛلبد اٌىٍ١خ يكِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهً اٌزؼٍُ١
اٌؼبَ إٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

0.724

غ١و ِٛافك
كهعخ
اٌّٛافمخ

رور١ت
اٌّؼٛق

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

11

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

2.15

0.738

12

2.06

0.790

13

2.06

0.790

14

2.00

0.792

15

1.99

0.782

16

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

1.97

0.791

17

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

1.94

0.808

18

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

-

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

-

ِٛافك

2.24
2.38

0.3854
2
0.2867
9

ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب
ِٛافك إٌٝ
ؽل ِب

َٔ خ ٍ٬قطا ٠٤اؾس ٍٚايػابل ضقِ ( ٜ ) 15تهح َا : ًٜٞ
ٜط ٣نًٌ َٔ املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني إٔ ( َٔ )5املعٛقات ا٫دتُاع ١ٝيسَر
تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز,١ٜتتُتع بسضدَٛ ١اؾل ,سٞخ ٜذلاٚح املتٛغط اؿػابَ ٞا بني ()2.43(ٚ )2.60زضد.١
ٖٚصا تطتٝب ايؿ ١٦ا٭ٚىل َٔ املعٛقات سٝح دا ٤املعٛم "ْسضٚ ٙدٛز أْسَ ١ٜؿذلن ١زاخٌ
املسضغ ١بني ايتَٝ٬ص ايعازٜني ٚأقطاِْٗ َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس (َجٌ مجاع ١أقسقا ٤ايذلب١ٝ
اـاقٚ ١مٖٛا ) ٜكًٌ َٔ ؾطم

*

تؿاعًِٗ املباؾط َع بعهِٗ ايبعض

"ٚقس بًؼ املتٛغط

*كهعخ اٌّٛافمخ إٌٙبئ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد اٌٛاهكح أػالٖ ف ٟاٌغلٚي رّذ ثٕبء ػٍ ٝلّ١خ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٚ ٟاٌؾلٚك اٌؾم١م١خ ٌٗ ثؾ١ش
ّ٠ىٓ اػزجبهٖ اٌّٛافمخ ثلهعخ :
ِٛ –1افك  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ (  2.34فؤػٍِٛ – 2 ، ) ٝافك إٌ ٝؽل ِب  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ رزواٚػ فّ١ب ث ( ٓ١ألً ِٓ  – 3 ،) 1.68 – 2.34غ١و ِٛافك  :إما وبٔذ لّ١خ اٌّزٍٛؾ
( ألً ِٓ .) 1.50 )1.68
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اؿػاب )2.60( ٞيف املطتب ١ا٭ٚىل  ًٜ٘ٝاملعٛم " ا٫ؾتكاض يدلاَر ايتٛع ١ٝايتأٖ ١ًٝٝيتٗ ١٦ٝمجٝع
َٓػٛب ٞاملسضغ٫ ١غتكباٍ ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚانططا ب ايتٛسس قبٌ ايبس ٤بعًُ ١ٝايسَر "ٚقس بًؼ
املتٛغط اؿػاب )2.53( ٞيف املطتب ١ايجاْ ًٜ٘ٝ ١ٝاملعٛم

"ْسض ٠أ غايٝب ايتٛع  ١ٜاؾاشب١

ٚاجملسٚ"١ٜقس بًؼ املتٛغط اؿػاب)2.44( ٞيف املطتب ١ايجايج ًٜ٘ٝ ١املعٛم"َبايػ ١بعض أٚيٝا ٤أَٛض
ايتَٞ٬ش ش ٟٚانططاب ايتٛسس ٚأغطِٖ يف ايتٛقعات اٱهاب ١ٝيًُػت ٟٛا٫دتُاع ٞ٭بٓاِٗ٥
زاخٌ بطاَر ايسَرٚ ".قس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.44( ٞيف املطتب ١ايطابعٚ ١أخرلاً املعٛم "ٚدٛز
ايعسٜس َٔ املؿه٬ت ايػًٛنٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاملكاسب٫ ١نططاب ايتٛسس تعٝل َٔ ايتهٝـ
ا٫دتُاع ٞباملسضغٚ ". ١قس بًؼ املتٛغط اؿػاب) 2.53 ( ٞ
أَا ايؿ ١٦ايجاْ َٔ ١ٝاملعٛقات ايباق ١ٝؾكس بًؼ عسزٖا (َ)13عٛقاًٳ َٔ املعٛقات املطتبط١
باـسَات املسضغ ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل
ايتعً ٕ ّ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز, ١ٜمتتعت بسضدَٛ ١اؾل إىل سسَا ,سٝح تطاٚح املتٛغط
اؿػابَ ٞا بني ( )1.94(ٚ)2.32زضد. ١
.سٝح دا ٤املعٛم".بعس َساضؽ ايسَر عٔ أَانٔ غهٔ ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس
٪ٜثط غًباً عً ٢زفِٗ ا٫دتِ اعٚ ٞخاق ١يف ا٫قطؿاف ايكباس " ٞيف املطتب ١ا٭ٚىل ٚقس بًؼ
املتٛغط اؿػاب ًٜ٘ٝ )2.32( ٞاملعٛم" ايتٛقعات ايس ١ْٝٚملٓػٛب ٞاملسضغ ١يكسضات ٚإَهاْٝات
ايتَٞ٬ش ش ٟٚانططاب ايتٛسس ا٫دتُاع " ١ٝيف املطتب ١ايجاْٚ ١ٝقس بًؼ املتٛغط اؿػاب)2.29( ٞ
٠

 ًٜ٘ٝاملعٛم "عًُ ١ٝايسَر اؿاي ٫ ١ٝتؿعط أٚيٝا ٤أَٛض ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس مبػاٚا

أبٓاَ ِٗ٥ع أقطاِْٗ ايعازٜني" ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.28( ٞيف املطتب ١ايجايج ًٜ٘ٝ ١املعٛم"ععٍ
ؾكٚ ٍٛقاعات ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب

ايتٛسس يف أططاف املب ْ ٞاملسضغٜ( ٞهعـ بؿهٌ

َباؾط ؾطم ايسَر ا٫دتُاعَ ٞع أقطاِْٗ ايعازٜني )" ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.28( ٞيف
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املطتب ١ايطابع ًٜ٘ٝ ١املعٛم "نعـ ايتٛاقٌ ا٭غط ٟيًتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس َع
املسضؽٚ " ٠قس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.26( ٞيف املطتب ١اـاَػ ًٜ٘ٝ ١املعٛم "قٌ ٠إؾطاى ايتَٝ٬ص
َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس َع أقطاِْٗ ايعازٜني يف ا٭ْؿط ١ايكؿٚ ١ٝغرل ايكؿ ١ٝمما ٜكًٌ َٔ
ؾطم تػرل ا٫ػاٖات ايػًيب  ٠يس ٟأقطاِْٗ ايعازٜني ٚ ".قس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.21( ٞيف
املطتب ١ايػازغ ًٜ٘ٝ ١املعٛم " تػبب ايتػٗ٬ٝت املكسَ ١ملعًُ ٞش ٟٚانططاب ا

يتٛسس زٕٚ

أقطإِٖ َٔ املعًُني بايتعً ِٝايعاّ (نع ٠ٚ٬ايذلب ١ٝاـاقٚ– ١تؿاٚت ْكاب اؿس ا٭عًَٔ ٢
اؿكل – ٚاْهُاَِٗ َع إداظَ ٠عًُ ٞايكؿٛف ا٭ٚي )١ٝقس تػبب اػاٖات غًب ١ٝت٪ثط عً٢
تعاَ ٕٚعًُ ٞايتعً ِٝايعاّ م ٛإلاح عًُ ٠ٞايسَر "ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.15 ( ٞيف املطتب١
ايػابع ًٜ٘ٝ ١املعٛم "قً ١اٖ٫تُاّ باملٓاغبات ايعاملٚ ١ٝتؿعًٗٝا باملسضغَ ١جٌ (اي ّٛٝايعامل ٞيٲعاق١
ٚاي ّٛٝاـًٝذ٫ ٞنططاب ايتٛسس )" ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب )2.06( ٞيف املطتب ١ايجآًَٜ٘ٝ ١
املعٛم "قكٛض ٚعَ ٞسٜط املسضغَٚ ١عًُٗٝا مبٗاّ َعمل ش ٟٚانططاب ايتٛسس " ٚقس بًؼ املتٛغط
اؿػاب )2.06( ٞيف املطتب ١ايتاغع ًٜ٘ٝ ١املعٛم "نعـ قسضات َسٜط ٟاملساضؽ اييت ؼتٟٛ
بطاَر ايسَر َٔ ايٓٛاس ٞايؿٓٚ ". ١ٝقس بًؼ املتٛغط اؿػاب ) 2.00 ( ٞيف املطتب ١ايعاؾطًٜ٘ٝ ٠
املعٛم " ععٚف تكبٌ بعض َسٜطَ ٟساضؽ بطاَر ايسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف ايسَر
ا٫دتُاع ٞخٛؾاً َٔ املؿه٬ت ايػًٛنٚ ". ١ٝقس بًؼ املتٛغط اؿػاب ) 1.99 ( ٞيف املطتب١
اؿاز ١ٜعؿط  ًٜ٘ٝاملعٛم "عسّ تكبٌ أٚيٝا ٤أَٛض ايتَٝ٬ص ايعازٜني إؿام أبٓا ِٗ٥باملساضؽ اييت
تتٛادس بٗا بطاَر ايسَر " ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػاب ) 1.97 ( ٞيف املطتب ١ايجاْ ١ٝعؿط ٚأخرلاً
املعٛم "ايتػٗ٬ٝت املكسَ ١يًتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس ز ٕٚأقطاِْٗ ايعازٜني

( ايٓكٌ

املسضغ -ٞاملهاؾآت ايؿٗط -١ٜايٛدب ١اـؿٝؿ -١ايتذٗٝعات ايكؿ ) ١ٝقس تػبب اػاٖات
غًب َٔ ١ٝايتَٝ٬ص ايعازٜني م ٛأقطاِْٗ َٔ ش ٟٚانططاب ايتٚسسٚ " .قس بيؼ املتٛغط اؿػابٞ
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(ٜٚ )1.94ط ٣ايباسح بإ بطاَر ايتٛع ١ٝايتأٖ ١ًٝٝيتٗ ١٦ٝمجٝع َٓػٛب ٞاملسضغ٫ ١غتكباٍ
ايتَٝ٬ص َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس قبٌ ايبس ٤بعًُ ١ٝايسَر تػِٗ يف ته ٜٔٛاػاٖات اهاب١ٝ
عً ٢أضا.٤
ٚاػاٖات َٓػٛب ٞاملسضغ ١م ٛايتَٝ٬ص َٔ شٟٚ

انططاب ايتٛسس  ٖٞٚتتؿل ْتٝذ١

زضاغ ١ايط )ّ 2007(ًٜٞٚزضاغ ١اؿػني (ٚ )ّ 2004زضاغ ١ايدلاٖ. )ّ 2003( ِٝ
ٚمما غبل ْػتدًل إٔ املتٛغطات اؿػاب ١ٝتذلاٚح َا بني أعً ٢زضدَ ١تٛغط سػابٞ
يًُعٛقات (ٚ ) 2.60اقٌ زضدَ ١تٛغط سػاب ٞيًُعٛقات (  ) 1.94إشا ٜتي يٓا إٔ املعسٍ ايعاّ
يًُعٛقات ا٫دتُاع ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل
ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜايبايؼ َتٛغطٗا اؿػابٞ

( ) 2.24تتُتع بسضد" ١

َٛاؾل إىل سس َا".
ْػتٓر مما غبل إٔ املعسٍ ايعاّ يًُعٛقات ايو ي ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف
َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜايبايؼ َتٛغطٗا
اؿػاب )2.38( ٞتتُتع بسضدَٛ" ١اؾل ".

ضابعاً  :عطض ٚتؿػرل َٓٚاقؿ ١ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ايطابع :
ٚايصٜٓ ٟلم عً ٌٖ" :٢تٛدس ؾطٚم زاي ١إسكا ١ٝ٥عٓس بني املتٛغطات اؿػاب ١ٝيٛدٗات ْعط
أؾطاز ايسضاغ ١مَ ٛعٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ تعع ٟتبعاً إىل
املتػرلات ايتايْٛ ( :١ٝع ايعٌُْٛٚ,ع ايتدكل ٚ,غٓٛات اـدلْٛ ٚ,٠ع بطْاَر ايسَر ٚ,عسز ايتَٝ٬ص
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ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف بطْاَر ايسَرٚٚ,دٛز سا٫ت تطب ١ٝخاق ١أخط ٣؟ "

ٚيٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ مت تكُ ِٝاؾسا ٍٚامل ١ُ٥٬اسكاٝ٥اً ٫غتذابات فتُع
ايسضاغٚ ١قس مت عطض ايٓتا٥ر ٚؾل اؾسا ٍٚضقِ ( )21 ,20 ,19, 18 ,17 ,16ايتاي. ١ٝ
أَ .تػرل ْٛع ايعٌُ :
علٚي هلُ ( ) 16
ايِجٔ ٓ١زبئظ افزجبه رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠أؽبك ٞاالرغبٖ ( ٌٍ ) One- way ANOVAفوٚق فٟ
ايِزٍٛـبد اٌىٍ١خ ألثؼبك أكاح اٌلهاٍخ اٌّؼجوح ػٓ آهاء ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ٌٍّٛافمخ ػٍٝ
اٌّؼٛلبد كِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهً اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ
اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ٌٕٛع اٌؼًّ اٌؾبٌ: ) ْ = 68 ( ٟ
اٌّزغ١و

اٌّؼٛلبد اٌزؼٍ١ّ١خ

اٌّؼٛلبد اٌّورجـخ
ثبٌقلِبد اٌّلهٍ١خ

اٌّؼٛلبد االعزّبػ١خ

ِظله اٌزجبٓ٠

ِغّٛع
اٌّوثؼبد

كهعخ اٌؾو٠خ

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.106

2

ِغ اٌّغّٛػبد

5.962

65

اٌّغّٛع

6.067

67

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.012

2

ِغ اٌّغّٛػبد

8.761

65

اٌّغّٛع

8.773

67

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.189

2

ِغ اٌّغّٛػبد

9.764

65

اٌّغّٛع

9.953

67

ِزٍٛـبد

لّ١خ ( ف

َِزٛ

اٌّوثؼبد

)

اٌلالٌخ

0.053
0.092

0.577

0.564
ؽ.ك

0.006
0.135

0.043

0.958
ؽ.ك

0.094
0.150

0.628

0.537
ؽ.ك

َٔ خ ٍ٬قطا ٠٤اؾس ٍٚايػابل ضقِ ( ٜ ) 16تهح َا : ًٜٞ
 .1إٔ ق ١ُٝاختباض ( ف ) يًُعسٍ ايعاّ يًبعس ا٭ ٍٚاملعٛقات ايتعً ١ُٝٝاييت بًػت (ٖٞٚ )0,577
ق ١ُٝغرل زاي٘ إسكاٝ٥اً,عٓس أَ ٟػت َٔ ٟٛاملػتٜٛات اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾ, ١مما ٜسٍ عً ٢عسّ
ٚدٛز ؾطٚم يف أزا ٤فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝاييت تعع ٣يٓٛع ايعٌُ  .مما ٪ٜنس شيو تكاضب
املتٛغطات اؿػاب ١ٝجملُٛعات ْٛع ايعٌُ ٭ؾطاز فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝسٝح بًؼ َتٛغط
فُٛع ١املعٌ َني (ٚ )2,3239فُٛع ١املسٜطٜٔ

(ٚ )2,4043فُٛع ١املؿطؾني
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ايذلبٜٛني(ٚ)2,3182مجٝع تًو ايك ِٝتتُتع نُٔ املٛاؾك ١بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا " سػب
ايكاعس ٠اييت اعتُسٖا ايباسح يف َكسَٖ ١صا ايؿكٌ .
 .2إٔ ق ١ُٝاختباض ( ف ) يًُعسٍ ايعاّ يًبعس ا٭ ٍٚاملعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝاييت
بًػت ( ٖٞٚ )0,043ق ١ُٝغرل زاي٘ إسكاٝ٥اً

,عٓس أَ ٟػت َٔ ٟٛاملػتٜٛات اٱسكا١ٝ٥

املعطٚؾ, ١مما عًٜ ٢سٍ عسّ ٚدٛز ؾطٚم يف أزا ٤فتُع ايسض اغ ١ايهً ١ٝاييت تعع ٣يٓٛع
ايعٌُ.مما ٪ٜنس شيو تكاضب املتٛغطات اؿػاب ١ٝجملُٛعات ْٛع ايعٌُ ٭ؾطاز فتُع ايسضاغ١
ايهً ١ٝسٝح بًؼ ّ

تٛغط فُٛع ١املعًُني

(ٚ )2,5942فُٛع١

املسٜطٚ)2,6000(ٜٔفُٛع ١املؿطؾني ايذلبٜٛني (ٚ )2,5697مجٝع تًو ايك ِٝتتُتع نُٔ
املٛاؾك ١بسضدَٛ" ١اؾل" سػب ايكاعس ٠اييت اعتُسٖا ايباسح يف َكسَٖ ١صا ايؿكٌ .
 . 3إٔ ق ١ُٝاختباض ( ف ) يًُعسٍ ايعاّ يًبعس ا٭ ٍٚاملعٛقات ا٫دتُاع ١ٝاييت بًػت

( )0,628

 ٖٞٚق ١ُٝغرل زاي٘ إسكاٝ٥اً,عٓس أَ ٟػت َٔ ٟٛاملػتٜٛات اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾ, ١مما ٜسٍ عً٢
عسّ ٚدٛز ؾطٚم يف أزا ٤فتُع ايسضاؽ ٠ايهً ١ٝاييت تعع ٣يٓٛع ايعٌُ .مما ٪ٜنس شيو تكاضب
املتٛغطات اؿػاب ١ٝجملُٛعات ْٛع ايعٌُ ٭ؾطاز فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝسٝح بًؼ ّ

تٛغط

فُٛع ١املعًُني (ٚ )2,2585فُٛع ١املسٜطٚ )2,2850( ٜٔفُٛع ١املؿطؾني ايذلب ٜٚني
(ٚ )2,1616مجٝع تًو ايك ِٝتتُتع نُٔ املٛاؾك ١بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا "سػب ايكاعس ٠اييت
اعتُسٖا ايباسح يف َكسَٖ ١صا اٍؾكٌ .
 .4إٔ ق ١ُٝاختباض ( ف ) يًُعسٍ ايعاّ يًبعس ا٭ ٍٚاملعٛقات ايهً ١ٝاييت بًػت (  ٖٞٚ )0,463ق١ُٝ
غرل زاي٘ إسكاٝ٥اً,عٓس أَ ٟػت َٔ ٟٛاملػتٜٛات اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾ,١مما ٜسٍ عسّ ٚدٛز ؾطٚم يف
أزا ٤فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝاييت تعع ٣يٓٛع ايعٌُ .مما ٪ٜنس شيو تكاضب املتٛغطات اؿػاب١ٝ
جملُٛعات ْٛع ايعٌُ ٭ؾطاز فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝسٝح بًؼ َتٛغط فُٛع ١املعًُني
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(ٚ )2,3782فُٛع ١املسٜطٚ )2,4192( ٕٟفُٛع ١املؿطؾني ايذلبٜٛني (ٚ)2,3362مجٝع
تًو ايك ِٝتتُتع نُٔ املٛاؾك ١بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا"سػب ايكاعس ٠اييت اعتُسٖا ايباسح يف
َكسَٖ ١صا ايكـ .

ب َ .تػرل ْٛع اٍؽكل :
علٚي هلُ ( ) 17
اٌّجٌٕ ٓ١زبئظ افزجبه " د " ٌٍؼٕ١بد اٌَّزمٍخ ( ٌٍ ) Independent Samples Testفوٚق فٟ
ايِزٍٛـبد اٌىٍ١خ ألثؼبك أكاح اٌلهاٍخ اٌّؼجوح ػٓ آهاء ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ٌٍّٛافمخ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد
كِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهً اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ
اٌَؼٛك٠خ ٌٕٛع اٌزقظض ف ٟاٌزوث١خ اٌقبطخ ( : ) ْ = 68

ِؼلي ػبَ ثؼل :

اٌزقظض

ِزقظض ف ٟاٌزوث١خ
فبطخ
اٌّؼٛلبد اٌزؼٍ١ّ١خ
غ١و ِزقظض ف ٟاٌزوث١خ
فبطخ
اٌّؼٛلبد اٌّورجـخ ِزقظض ف ٟاٌزوث١خ
فبطخ
ثبٌقلِبد
غ١و ِزقظض ف ٟاٌزوث١خ
اٌّلهٍ١خ
فبطخ
ِزقظض ف ٟاٌزوث١خ
اٌّؼٛلبد
فبطخ
غ١و ِزـطض ف ٟاٌزوث١خ
االعزّبػ١خ
فبطخ

لّ١خ
َِزِ ٜٛزٍٛؾ
االٔؾواف
افزجبه (
ْ اٌّزٍٛؾ
* اٌلالٌخ** االفزالف
اٌّؼ١بهٞ
د)
0.31270 2.3233 43
0.934 -

0.28000 2.3940 25
0.37001 2.5767 43
0.341 -

0.734
ؽ.ك

0.823 -

0.414
ؽ.ك

0.35398 2.6080 25
0.37432 2.2067 43
0.40657 2.2867 25

0.354
ؽ.ك

0.0707-

0.0313-

0.0799-

َٔ خ ٍ٬قطا ٠٤اؾس ٍٚايػابل ضقِ ( ٜ ) 17تهح َا : ًٜٞ
اْ٘ ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي٘ إسكا ١ٝ٥تعع ٣يٓٛع ايتدكل َٔ سٝح املتدككني يف ايذلب ١ٝاـاق١
ٚغرل املتدككني يف ايذلب ١ٝاـاق ١سٝح بًؼ َتٛغطٗا اؿػاب ٞبايٓػب ١يًُتدككني( )2,3233أَا
غرل املتدككني ؾكس بًؼ املتٛغط اؿػابٖ ) 2,3940( ٞصا َا ٜتعًل ببعس املعٛقات ايتعً١ُٝٝ

ٖٞٚ

تتُتع بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا " أَا بعس املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝؾٝتبني إٔ املتٛغط
اؿػاب ٞبايٓػب ١يًُتدككني يف ايذلب ١ٝاـاق )2,5767( ١أَا غرل املتدككني يف ايذلب ١ٝاـاق١
ؾكس بًؼ َتٛغطٗا اؿػاب ٖٞٚ )2,6080( ٞتتُتع بسضدَٛ" ١اؾل " ٚأخرلًا بعس املعٛقات ا٫دتُاع١ٝ

* عّ١غ ل ُ١افزجبه ( د ) اٌٛاهكح ف ٟاٌغلٚي أػالٖ ثلهعخ ؽو٠خ ( . ) 66
** ؽ  .ك  /لّ١خ افزجبه ( ف ) أ ( ٚد ) غ١و كاٌخ إؽظبئ١بً ػٕل أَِ ٞز ِٓ ٜٛاٌَّز٠ٛبد اإلؽظبئ١خ اٌّؼوٚفخ .
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سٝح بًؼ َتٛغطٗا اؿػاب ٞبايٓػب ١يًُتدككني يف ايذلب ١ٝاـاق )2,2067( ١أَا غرل املتدككني
يف ايذلب ١ٝاـاق ١ؾكس بًؼ املتٛغط اؿػاب ٖٞٚ ) 2,2867( ٞتتُتع بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا "ٚ.مما
غبل ٜتبني يٓا إٔ املعٛقات ايهً ١ٝقس بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞبايٓػب ١يًُتدككني يف ايذلب ١ٝاـاق١
( )2,3554أَا غرل املتدككني يف ايذلب ١ٝاـاق ١ؾكس بًؼ املتٛغط اؿػاب ٖٞٚ )2,4181( ٞتتُتع
بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا " إشا مجٝع اٍْتا٥ر غرل زاي٘ إسكاٝ٥اً .

ز.

َتػرل غٓٛات اـدل: ٠
علٚي هلُ ( ) 18
اٌّجٔ ٓ١زبئظ افزجبه رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠أؽبك ٞاالرغبٖ ( ٌٍ) One- way ANOVAفوٚق ف ٟايِزٍٛـبد
اٌىٍ١خ ألثؼبك أكاح اٌلهاٍخ اٌّؼجوح ػٓ آهاء ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ٌٍّٛافمخ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد كِظ رالِ١ن
م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهً اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ رؼيٜ
ٌَٕٛاد اٌقجوح ( :) ْ = 68

اٌّزغ١و

اٌّؼٛلبد اٌزؼٍ١ّ١خ

اٌّؼٛلبد اٌّورجـخ
ثبٌقلِبد اٌّلهٍ١خ
اٌّؼٛلبد
االعزّبػ١خ

ِغّٛع

كهعخ

اٌّوثؼبد

اٌؾو٠خ

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.091

2

ِغ اٌّغّٛػبد

5.977

65

اٌّغّٛع

6.067

67

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.029

2

ِغ اٌّغّٛػبد

8.743

65

اٌّغّٛع

8.773

67

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.012

2

ِغ اٌّغّٛػبد

9.941

65

اٌّغّٛع

9.953

67

ِظله اٌزجبٓ٠

ِزٍٛـب
د
اٌّوثؼبد

لّ١خ ( ف

َِزٜٛ

)

اٌلالٌخ

0.045
0.092

0.492

0.613
ؽ.ك

0.015
0.135

0.109

0.897
ؽ.ك

0.006
0.153

0.038

0.963
ؽ.ك

111

عطض اٍْتا٥ر ٚتؿػرلٖا َٓٚاقؿتٗا

َٔ خ ٍ٬قطا ٠٤اؾس ٍٚايػابل ضقِ ( ٜ ) 18تهح َا : ًٜٞ
 .1إٔ ق ١ُٝاختباض ( ف ) يًُعسٍ ايعاّ يًبعس ا٭ ٍٚاملعٛقات ايتعًٚ ١ُٝٝاييت بًػت (ٖٞٚ )0,492
ق ١َٞغرل زاي٘ إسكاٝ٥اً ,عٓس أَ ٟػت َٔ ٟٛاملغتٜٛات اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾ,١مما ٜسٍ عً ٢عسّ
ٚدٛز ؾطٚم يف أزا ٤فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝاييت تعع ٣يٓٛع يػٓٛات اـدل. ٠
مما ٪ٜنس شيو تكاضب املتٛغطات اؿػاب ١ٝجملُٛعات ؾ٦ات غٓٛات اـدل ٠٭ؾطاز
فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝسٝح بًؼ َتٛغط فُٛع ١اقٌ َٔ  5غٓٛات (ٚ )2,3036فُٛع١
َٔ ( )5إىل أقٌ َٔ ( )10غٓٛات (ٚ )2,3125فُٛع )10( ١غٓٛات ؾأنجط ()2,3816
ٚمجٝع تًو ايك ِٝتتُتع نُٔ املٛاؾك ١بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا " سػب ايكاعس ٠اييت اعتُسٖا
ايباسح يف َكسَٖ ١صا ايؿكٌ .
 .2إٔ ق ١ُٝاختباض ( ف ) يًُعسٍ ايعاّ يًبعس ا٭ ٍٚاملعٛقات امل ضتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝاييت
بًػت ( ٖٞٚ )0,109ق ١ُٝغرل زاي٘ إسكاٝ٥اً ,عٓس أَ ٟػت َٔ ٟٛاملػتٜٛا ت اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾ١
 ,مما ٜسٍ عسّ ٚدٛز ؾطٚم يف أزا ٤فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝاييت تعع ٣يٓٛع يػٓٛات اـدل. ٠
مما ٪ٜنس شيو تكاضب املتٛغطات اؿػاب ١ٝجملُٛعات ؾ٧

ات غٓٛات اـدل ٠٭ؾطاز

فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝسٝح بًؼ َتٛغط َر َٛع ١اقٌ َٔ  5غٓٛات (ٚ )2,6286فُٛعَٔ ١
( )5إىل أقٌ َٔ ( )10غٓٛات (ٚ )2,5833فُٛع )10( ١غٓٛات ؾأنجط (ٚ )2,5754مجٝع تًو
ايك ِٝتتُتع نُٔ املٛاؾك ١بسضدَٛ " ١اؾل "سػب ايكاعس ٠اييت اعتُسٖا ايباسح يف ّ قسَٖ ١صا
ايؿكٌ.

 . 3إٔ ق ١ُٝاختباض ( ف ) يًُعسٍ ايعاّ يًبعس ا٭ ٍٚاملعٛقات ا٫دتُاعٚ ١ٝاييت بًػت ()0,038
 ٖٞٚق ١ُٝغرل زاي٘ إسكاٝ٥اً,عٓس أَ ٟػت َٔ ٟٛاملػتٜٛات اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾ, ١مما ٜسٍ عً٢
عسّ ٚدٛز ؾطٚم يف أزا ٤فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝاييت تعع ٣يٓٛع يػٓٛات اخل

بط. ٠مما ٪ٜنس
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شيو تكاضب املتٛغطات اؿػاب ١ٝجملُٛعات ؾ٦ات غٓٛات اـدل ٠٭ؾطاز فتُع ايسضاغ ١ايهً١ٝ
سٝح بًؼ َتٛغط فُٛع ١اقٌ َٔ  5غٓٛات ( ٚ )2,2540فُٛع )5( َٔ ١إىل أقٌ َٔ ()10
غٓٛات (ٚ )2,2153فُٛع )10( ١غٓٛات ؾأنجط (ٚ )2,2383مجٝع تًو ايك ِٝتتُتع نُٔ
املٛاؾك ١بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا" سػب ايكاعس ٠اييت اعتُسٖا ايباسح يف َكسَٖ ١صا ايؿكٌ.
 .4إٔ ق ١ُٝاختباض ( ف ) يًُعسٍ ايعاّ يًبعس ا٭ ٍٚاملعٛقات ايهًٚ ١ٝاييت بًػت (  ٖٞٚ )0,067ق١ُٝ
غرل زاي٘ إسكاٝ٥اً,عٓس أَ ٟػت َٔ ٟٛاملػتٜٛات اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾ,١مما ٜسٍ عً ٢عسّ  ٚدٛز ؾطٚم
يف أزا ٤فتُع ايسضاغ ١ايهً ١ٝاييت تعع ٣يٓٛع يػٓٛات اـدل. ٠
مما ٪ٜنس شيو تكاضب املتٛغطات اؿػاب ١ٝجملُٛعات ؾ٦ات غٓٛات اـدل ٠٭ؾطاز

فتُع

ايسضاغ ١ايهً ١ٝسٝح بًؼ َتٛغط فُٛع ١اقٌ َٔ  5غٓٛات ( ٚ )2,3787فُٛع )5( َٔ ١إىل
أقٌ َٔ ( ) 10غٓٛات (ٚ )2,3561فُٛع ) 10(١غٓٛات ؾأنجط (ٚ )2,3878مجٝع تًو ايكِٝ
تتُتع نُٔ املٛاؾك ١بسضدَٛ " ١اؾل إىل سس َا" سػب ايكاعس ٠اييت اعتُسٖا ايباسح يف َكسَٖ ١صا
ايؿكٌ .
أَ .تػرل ْٛع ايسَر:
علٚي هلُ ( ) 19
اٌّجٌٕ ٓ١زبئظ افزجبه " د " ٌٍؼٕ١بد اٌَّزمٍخ ( ) Independent Samples Test
ٌٍفوٚق ف ٟايِزٍٛـبد اٌىٍ١خ ألثؼبك أكاح اٌلهاٍخ اٌّؼجوح ػٓ آهاء ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ٌٍّٛافمخ ػٍٝ
اٌّؼٛلبد كِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهً اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ
اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ رؼيٌٕٛ ٜع اٌلِظ ( : ) ْ = 68

ِؼلي ػبَ ثؼل :

اٌّؼٛلبد اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌّؼٛلبد اٌّورجـخ
ثبٌقلِبد اٌّلهٍ١خ
اٌّؼٛلبد االعزّبػ١خ

*

ٔٛع
اٌلِظ

ْ

اٌّزٍٛؾ

وٍٟ

7

0.41418 2.2786

عيئٟ

61

0.28865 2.3574

وٍٟ

7

0.51763 2.2952

عيئٟ
وٍٟ

61
7

0.32902 2.6219
0.45442 1.9841

عيئٟ

61

0.37010

2.2650

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

َِزٜٛ
اٌلالٌخ**

ِزٍٛؾ
االفزالف

لّ١خ
افزجبه ( د )

0.653 -

0.516
ؽ.ك

0.0788-

2.336 -

0.05

0.3266-

1.860 -

0.067
ؽ.ك

0.2809-

*

جهيع قين اخجببر ( ث ) الواردة في الجدول أعالي بدرجت حريت ( . ) 66

** غ  .د  /قيهت اخجببر ( ف ) أو ( ث ) غير دالت إحصبئيبً عىد أي هسجوى هو الهسجويبث اإلحصبئيت الهعروفت

.
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َٔ خ ٍ٬قطا ٠٤اؾس ٍٚايػابل ضقِ ( ٜ ) 19تهح َا : ًٜٞ
٫ .1تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي٘ إسكا  ١ٝ٥تعع ٣يٓٛع بطْاَر ايسَر ٚشيو عٓس َػت ٣ٛايس٫ي)0.516( ١
ملعسٍ بعس املعٛقات ايتعً ١ُٝٝسٝح بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًسَر ايهً )2.2786( ٞأَا ايسَر
اؾع ٞ٥ؾكس بًؼ املتٛغط اؿػابٚ )2.3574( ٞبًػت ق ُ٘ٝاختباض ت ( )0.653 -مما ٜعين إٔ
َػت ٣ٛايس٫ي ١غرل زاي ١إسكاٝ٥اً ع ْس أَ ٟػت َٔ ٣ٛاملػتٜٛات اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾ.١
 .2تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي٘ إسكا ١ٝ٥تعع ٣يٓٛع بطْاَر ايسَر ٚشيو عٓس َػت ٣ٛايس٫ي١

()0.05

ملعسٍ بعس املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝسٝح بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًسَر ايهًٞ
( )2.2952أَا ايسَر اؾع ٞ٥ؾكس بًؼ املتٛغط اؿػا

بٚ )2.6219( ٞبًػت ق ُ٘ٝاختباض

ت ( )2.336 -مما ٜعين إٔ َػت ٣ٛايس٫ي ١اٱسكا ١ٝ٥زاي ١عٓس أَ ٟػت َٔ ٣ٛاملػتٜٛات
اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾٚ ١شيو يكاحل ايسَر اؾع. ٞ٥
٫ .3تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي٘ إسكا ١ٝ٥تعع ٣يٓٛع بطْاَر ايسَر ٚشيو عٓس َػت ٣ٛايس٫ي)0.067( ١
ملعسٍ بعس املعٛقات ا٫دتُاع ١ٝسٝح بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًسَر ايهً )1.9841( ٞأَا ايسَر
اؾع ٞ٥ؾكس بًؼ املتٛغط اؿػابٚ )2.2650( ٞبًػت ق ُ٘ٝاختباض ت ( )1.860 -مما ٜعين إٔ
َػت ٣ٛايس٫ي ١غرل زاي ١إسكاٝ٥اً عٓس أَ ٟػت َٔ ٣ٛاملػتٜٛات اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾ.١
٫ .4تٛدس ؾطٚم شات ز ٫ي٘ إسكا ١ٝ٥تعع ٣يٓٛع بطْاَر ايسَر ٚشيو عٓس َػت ٣ٛايس٫ي)0.057( ١
ملعسٍ بعس املعٛقات ايهً ١ٝسٝح بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًسَر ايهًٞ

( )2.1833أَا ايسَر

اؾع ٞ٥ؾكس بًؼ املتٛغط اؿػابٚ )2.4009( ٞبًػت ق ُ٘ٝاختباض ت ( )1.940 -مما ٜعين إٔ
َػت ٣ٛايس٫ي ١غرل زاي ١إسكاٞ٥اً عٓس أَ ٟػت َٔ ٣ٛاملػتٜٛات اٱسكا ١ٝ٥املعطٚؾ.١
مما غبل ْػتٓتر إٔ مجٝع املعٛقات غرل زاي ١إسكاٝ٥ا َا عس ٣املعٛقات املطتبط١
باـسَات املسضغ. ١ٝ
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زَ .تػرل عسز ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف بطْاَر ايسَر:
علٚي هلُ ( ) 20
اٌّجٌٕ ٓ١زبئظ افزجبه " د " ًٌػٕ١بد اٌَّزمٍخ ( ٌٍ) Independent Samples Testفوٚق فٟ
ايِزٍٛـبد اٌىٍ١خ ألثؼبك أكاح اٌلهاٍخ اٌّؼجوح ػٓ آهاء ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ٌٍّٛافمخ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد كِظ
رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهًاٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ رؼيٜ
ٌؼلك اٌزالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل ف ٟثؤبِظ اٌلِظ ( : ) ْ = 68
ِؼلي ػبَ ثؼل :

اٌّؼٛلبد اٌزؼٍ١ّ١خ

اٌّؼٛلبد اٌّورجـخ
ثبٌقلِبد اٌّلهٍ١خ
اٌّؼٛلبد
االعزّبػ١خ

ػلك اٌزالِ١ن
ِٓ 3 – 1
رالِ١ن
أوضو ِٓ 3
رالِ١ن
ِٓ 3 – 1
رالِ١ن
أوضو ِٓ 3
رالِ١ن
ِٓ 3 – 1
رالِ١ن
أوضو ِٓ 3
رالِ١ن

ْ

اٌّزٍٛؾ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

0.31726 2.3500 24
0.29541 2.3489 44
0.41237 2.5333 24
0.33236 2.6182 44
0.38102 2.3009 24
0.38754 2.2008 44

لّ١خ
افزجبه ( د
*
)

َِزٜٛ
اٌلالٌخ**

ِزٍٛؾ
االفزالف

0.015

0.988
ؽ.ك

0.0011

0.923 -

0.359
ؽ.ك

0.0848 -

1.025

0.309
ؽ.ك

0.1002

َٔ خ ٍ٬قطا ٠٤اؾس ٍٚايػابل ضقِ ( ٜ ) 20تهح َا : ًٜٞ
اْ٘ مت زَر أخط ؾ َٔ ١٦ؾ٦ات اٱدابات  ٖٞٚأنجط َٔ غت ١تَٝ٬ص ٭ٕ بٗا إدابات أضبع١
أؾطاز ٚاٱسكا ٤ا٫غتس٫يٜ ٞػتبعس أقٌ َٔ مخؼ إدابات ٚضغب َٔ ١ايباسح يف عسّ ؾكس أٟ
إداب َٔ ١أؾطاز فتُع ايسضاغ ١مت عًُ ١ٝايسَر يًؿ ١٦ايجاْ ٚ ١ٝايجايج ١٭عساز ايتَٝ٬ص يتكبح ؾ١٦
ٚاسس ٖٞٚ ٠أنجط ث٬خ تَٝ٬ص .
اْ٘ ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي٘ إسكا ١ٝ٥تعع ٣يعسز ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف بطْاَر
ايسَر ّ ٕ سٝح(َٔ  - 1إىل  3تَٝ٬ص ٚأنجط َٔ () 3تَٝ٬ص سٝح بًؼ َتٛغطٗا اؿػابٞ
بايٓػب ١يـ(َٔ  - 1إىل  ) 3تَٝ٬ص (  )2,3500أَا ٭نجط َٔ () 3تَٝ٬ص ؾل ز بًؼ املتٛغط
اؿػابٖ) 2,3489(ٞصا َا ٜتعًل ببعس املعٛقات ايتعً ٖٞٚ ١ُٝٝتتُتع بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا "

*
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 .أَا بعس املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسض غ ١ٝؾٝتبني إٔ املتٛغط اؿػاب ٞباٍ ْػب ١يـ (َٔ 1
 إىل ) 3تَٝ٬ص( )2,5333أَا ٭نجط َٔ () 3تَٝ٬ص ؾكس بًؼ َتٛغطٗا اؿػاب2,6182( ٞ) ٖٞٚتتُتع بسضدَٛ" ١اؾل " ٚأخرلاً بعس املعٛقات ا٫دتُاع ١ٝسٝح

بًؼ َتٛغطٗا اؿػابٞ

بايٓػب ١يـ (َٔ  - 1إىل )3تَٝ٬ص ( )2,3009أَا ٭نجط َٔ () 3تَٝ٬ص ؾل ز بًؼ املتٛغط
اؿػاب ٖٞٚ)2,3008( ٞتتُتع بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا ".
ٚمما غبل ٜتبني يٓا إٔ املعٛقات ايهً ١ٝقس بًؼ ا ملتٛغط اؿػاب ٞبايٓػب ١يـ (َٔ  -1إىل)3
تَٝ٬ص ( )2,3852أَا ٭نجط َٔ() 3تَٝ٬ص ؾكس بًؼ املتٛغط اؿػاب ٖٞٚ) 2,3748( ٞتتِتع بسضد١
"َٛاؾل إىل سس َا " إشا مجٝع ايٓتا٥ر غرل زاي٘ إسكاٝ٥اً َ.تػرل ٚدٛز سا٫ت تطب ١ٝخاق ١أخط ٣غرل
ايتٛسس يف بطْاَر ايسَر :
علٚي هلُ ( ) 21
اٌّجٌٕ ٓ١زبئظ افزجبه " د " ٌٍؼٕ١بد اٌَّزمٍخ ( ٌٍ ) Independent Samples Testفوٚق فٟ
ايِزٍٛـبد اٌىٍ١خ ألثؼبك أكاح اٌلهاٍخ اٌّؼجوح ػٓ آهاء ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌىٍ١خ ٌٍّٛافمخ ػٍ ٝاٌّؼٛلبد
كِظ رالِ١ن م ٞٚاػـواة اٌزٛؽل فِ ٟلاهً اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟإٌّبؿك اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ
اٌَؼٛك٠خ رؼيٌٛ ٜعٛك ؽبالد روث١خ فبطخ أفو ٜغ١و اٌزٛؽل ف ٟثؤبِظ اٌلِظ ( : ) ْ = 68

ِؼلي ػبَ ثؼل :

اٌّؼٛلبد اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌّؼٛلبد اٌّورجـخ
ثبٌقلِبد اٌّلهٍ١خ
اٌّؼٛلبد االعزّبػ١خ

ٚعٛك ؽبالد
أفو ٜفٟ
اٌجؤبِظ

ْ

ٔؼُ

56

0.30162 2.3607

ال

12

0.30485 2.2958

ٔؼُ

56

0.37195 2.6000

ال

12

0.31909 2.5333

ٔؼُ

56

0.40207 2.2143

ال

12

0.28766 2.3380

اٌّزٍٛؾ

َِزِ ٜٛزٍٛؾ
لّ١خ
االٔؾواف
اٌّؼ١به ٞافزجبه( د)* اٌلالٌخ** االفزالف

0.675

0.502
ؽ.ك

0.576

0.566
ؽ.ك

1.009 -

0.317
ؽ.ك

0.0649

0.0667

0.1237-

َٔ خ ٍ٬قطا ٠٤اؾس ٍٚايػابل ضقِ ( ٜ ) 21تهح َا : ًٜٞ

*
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اْ٘ ٫تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي٘ إسكا ١ٝ٥تعع ٣يٓٛع يٛدٛز سا٫ت تطب ١ٝخاق ١أخط ٣غرل
ايتٛسس يف يدلْاَر ايسَر سٝح بًؼ َتٛغطٗا اؿػاب ٞبايٓػب ١يٲداب ١بٓعِ

( )2,3500أَا

يٲداب ١ب ٬ؾكس بًؼ املتٛغط اؿػابٖ)2,3489( ٞصا َا ٜتعًل ببعس املعٛقات ايتعًٖٞٚ ١ُٝٝ
تتُتع بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا " .أَا بعس املعٛقات ا ملطتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝؾٝتبني إٔ
املتٛغط اؿػاب ٞبايٓػب ١يٲداب ١بٓعِ

( )2,5333أَا يٲداب ١ب ٬ؾكس بًؼ َتٛغطٗا

اؿػاب ٖٞٚ ) 2,6182( ٞتتُتع بسضدَٛ" ١اؾل " ٚأخرلاً بعس املعٛقات ا٫دتُاع ١ٝسٝح بًؼ
َتٛغطٗا اؿػاب ٞبايٓػب ١يٲداب ١بٓعِ

( )2,2009أَا يٲداب ١ب٬

ؾكس بًؼ املتٛغط

اؿػاب ٖٞٚ ) 2,2008(ٞتتُتع بسضدَٛ" ١اؾل إىل سس َا ".
ٚمما غبل ٜتبني يٓا إٔ املعٛقات ايهً ١ٝقس بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞبايٓػب ١يٲداب ١بٓعِ
( )2,3852أَا يٲداب ١ب ٬ؾكس بًؼ املتٛغط اؿػاب ٖٞٚ ) 2,3748( ٞتتُتع بسضدَٛ" ١اؾل
إىل سس َا " إشا مجٝع ايٓتا٥ر غرل زاي٘ إسكاٝ٥اً .
ٚأخرلاً ْػتٓتر إٔ ْتا٥ر ايسضاغ ١بكؿ ١عاَ ١تتُتع بسضدَٛ ١اؾل  :سٝح سكًت املعٛقات
ايتعً ١ُٝٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ بسضدَٛ ١اؾل  .مبتٛغطٗا
اؿػابٚ .) 2.35 ( ٞنُا سكًت املعٛقات املطتب ط ١باـسَات املسضغ ١ٝيسَر تَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ بسضدَٛ ١اؾل

 .مبتٛغطٗا اؿػاب )2.59 ( ٞأَا

املعٛقات ا٫دتُاع ١ٝيسَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ؾكس سكًت
بسضدَٛ ١اؾل إىل سس َا مبتٛغطٗا اؿػابٚ ) 2.24 ( ٞدٛز ؾطٚم زاٍ ٙإسكاٝ٥اً بني ٚدٗات
ْعط أؾطاز ايسضاغ ١تعع ٣تبعاً إىل َتػرل ْٛع بطْاَر ايسَر عسّ ٚدٛز ؾطٚم زاي٘ إسكاٝ٥اً بني
ٚدٗات ْعط أؾطاز ايسضاغ ١تعع ٣تبعاً إىل املتػرلات ايتاي١ٝ

ْٛ ( :ع ايعٌُ ْٛٚ,ع ايتدكل ٚ,
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غٓٛات اـدل ٚ,٠عسز ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف بطْاَر ايسَر ٚ ٚ,دٛز سا٫ت تطب ١ٝخاق١
أخط٣

)

.
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ايؿصٌ اخلاَؼ
ًَدص ايٓتا٥ر  ٚايتٛصٝات  ٚاملكرتسات

0

ًَدل ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ٚاملكذلسات

أٚالًًَ :دص ْتا٥ر ايسضاغ: ١
ٜعطض ايباسح يف ٖصا ايؿكٌ تًدٝكاَ َٛدعاً ٭ِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٗٝا ٖصٙ
ايسضاغٚ,١املتعًك ١مبعٛقات زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ َٔ ٚدٗ١
ْعط املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
ٚؾكاً يذلتٝب أغ ١ً٦ايسضاغ ١عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ

أَ .ا املعٛقات ايتعًٍ ١ُٝٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ َٔ
ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز: ١ٜ
نؿؿت ْتا٥ر ايسضاغ َٔ ١خ ٍ٬إداب ١أؾطاز فتُع ايسضاغَ ( : َٔ ١عًُني َٚسٜطٜٔ
َٚؿطؾني تطبٜٛني ) ػا ٙاملعٛقات ايتعً ٍ ١َٝ ٞزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز : ١ٜإٔ ٖٓاى َعٛقات َُٗ ١بسضد١
عاي ١ٝبتكسٜط( َٛاؾل ) ٖ ٚص ٙاملعٛقات ٖ: ٞ
ٚ .1دٛز تَٝ٬ص َٔ ش ٟٚانططاب ايتٛسس كتًؿ ٞايكسضات زاخٌ قـ ٚاسس .
 .2قكٛض خسَات اٍنؿـ املبهط عٔ اؿا٫ت املعطن ١يًدطط .
ْ .3سضٚ ٠دٛز َؿطف تطبَ ٟٛتدكل يف ا٫نططابات ايػًٛنٚ ١ٝايتٛسس يف بعض اٱزاضات ايتعً. ١ُٝٝ

 .4غٝاب ططم ايتسضٜؼ املؼ تْس ٠عً ٢أغؼ عًَُ ١ٝؿتك َٔ ١بطاَر عًُ ١ٝعامل ١ٝعًُٝاً َجٌ
( تٝتـ ,Thichيٛؾاؽ , Lovaasغٔ ضاٜع ٖٝ, age Razكاؾ )Ehigashi ٞيتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس .
ٚبٓعط ٠إمجايٜ ١ٝتهح إٔ املعٛقات ايتعًٍ ١ُٝٝ

زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف

َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜايبايؼ َتٛغطٗا
119

ًَدل ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ٚاملكذلسات

اؿػاب ) 2.35 ( ٞتتُتع بسضدَٛ ١اؾل .

بَ .ا املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعًَٔ ١ُٝٝ
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز: ١ٜ
نؿؿت ْتا٥ر ايسضاغ َٔ ١خ ٍ٬إداب ١أؾطا ز فتُع ا يسضاغَ ( : َٔ ١عًُني َٚسٜطٜٔ
َٚؿطؾني تطبٜٛني ) ػا ٙاملعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز : ١ٜإٔ ٖٓاى
َعٛقات َُٗ ١بسضد ١تكسٜط عايَٛ ( ١ٝاؾل ) ٖ ٚص ٙاملعٛقات : ٟ ٙ
ْ .1سضٚ ٙدٛز أخكا ٞ٥ع٬ز ٚظٝؿ ٞزاخٌ املسضغ ١ملتابع ١املؿه٬ت اؿػٚ ١ٝاٱزضان ٠ ٞاييت
تعٗط عً ٢تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس.
 .2اؾتكاض ايٛسس ٠ايكش ١ٝاملسضغ ١ٝإىل طبٝب َتذ ٍٛيعٜاضَ ٠ساضؽ ايسَر ملتابع ١املؿه٬ت
ايكش ١ٝاييت تكاسب تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس َجٌ ( ايلضع ٖ ,ؿاؾ ١ايععاّ ...اخل)..
 .3اؾتكاض تكاَ ِٝاملبين املسضغ ٞملتطًبات ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس
 .4غٝاب َػاعس َعًِ زاخٌ املسضغ ١ملػاعس ٠املعًِ ا٭غاغ ٞيهبط قـ تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس.

 .5غٝاب ا٭خكا ٞ٥ادتُاع ٞزاخٌ املسضغ ١ملتابع ١املؿه ٬ت ا٫دتُاعٚ ١ٝا٭غط ١ٜاييت تعٗط
عً ٢تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس.
 .6إغؿاٍ َٛاقؿات ٚغا ٌ٥ايٓكٌ املسضغ ٞـكا٥ل تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس .
 .7اؾتكاض املباْ ٞاملسضغَٚ ١ٝطؾكاتٗا يًٛاظّ ا٭َٔ ٚايػ ١َ٬اـاق ١بتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس َجٌ ( املكاعس ٚاملهاتب ايسضاغَ ٚ ١ٝلابٝح اٱْاض ٚ ٠ايهٗطباٚ ٤بعس ايتهٝـ....اخل )
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 .8غ ٤ٛإزاض ٠املككـ املسضغ َٔ ٞسٝح ببٝع بعض املأن٫ٛت املػبب ١يًٓؿاط ايعا٥س يتَٝ٬ص شٟٚ
انططاب ايتٛسس .
 .9اؾتكاض قاع ١ايذلب ١ٝايؿٓ ١ٝإي ٞايتذٗٝعات اـاق ١اييت تػاعس ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس
بايسَر َع أقطاِْٗ ايعازٜني زاخٌ ايكـ ٚاملسضغ.١
ْ .10سضٚ ٙدٛز أخكا ٞ٥تسضٜبات ْطل ٚن ّ٬زاخٌ املسضغ ١ملتابعَ ١ؿه٬ت ايٓطل ٚايهّ٬
اييت تعٗط عً ٢تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس .
.11اؾتكاض قاي ١ايذلب ١ٝايطٜان ١ٝإي ٞايتذٗٝعات اـاق ١اييت تػاعس ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس بايسَر َع أقطاِْٗ ايعاز ٜٟٔزاخٌ ايكـ ٚاملسضغ.١
ٚبٓعط ٠إمجايٜ ١ٝتهح إٔ املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغٍ ١ٝ

زَر تَٝ٬ص شٟٚ

انططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
 )2.تتُتع بسضدَٛ ١اؾل.
ٚايبايؼ َتٛغطٗا اؿػاب59( ٞ

تَ .ا املعٛقات ا٫دتُاعٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ َٔ
ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز: ١ٜ
نؿؿت ْتا٥ر ايسضاغ َٔ ١خ ٍ٬إداب ١أؾطاز فتُع ايسضاغَ ( : َٔ ١عًُني َٚسٜطٜٔ
َٚؿطف ٜٔتطبٜٛني ) ػاَ ٙعٛقات ا٫دتُاع ٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز : ١ٜإٔ ٖٓاى َعٛقات َُٗ ١بسضد١
عاي ١ٝتكسٜط ( َٛاؾل ) ٖ ٚص ٙاملعٛقات ٖ: ٞ
ْ .1سضٚ ٙدٛز أْسَ ١ٜؿذلن ١زاخٌ املسضغ ١بني ايتَٝ ٬ص ايعازٜني  ٚأقطاِْٗ َٔ ش ٟٚانططاب
ايتٛسس ( َجٌ مجاع ١أقسقا ٤ايذلب ١ٝاـاقٚ ١مٖٛا ) ٜكًٌ َٔ ؾطم تؿاعًِٗ املباؾط َع
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بعهِٗ ايبعض.
 .2ا٫ؾتكاض يدلاَر ايتٛع ١ٝايتأٖ ١ًٝٝيتٗ ١٦ٝمجٝع َٓػٛب ٞاملسضغ٫ ١غتكباٍ ايتَٝ٬ص َٔ شٟٚ
انططاب ايتٛسس قبٌ ايبس ٤بعًُ ١ٝايسَر.
ٚبٓعط ٠إمجايٜ ١ٝتهح إٔ املعٛقات ا٫دتُاع ٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف
َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ يف املٓاطل ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜايبايؼ َتٛغطٗا
 ) 2.تتُتع بسضدَٛ ١اؾل إىل سس َا .
اؿػاب24( ٞ

خ .ايؿطٚم يف اغتذابات أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١تبعاً ملتػرلات ايسضاغ: ١
٫ .1تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني املتٛغطات اؿػاب ١ٝيٓتا٥ر اغتذابات املعًُني ٚاملسٜطٜٔ
ٚاملؿطؾني تطبٜٛني تعع ٣ملتػرل ْٛع ايعٌُ اؿاي. ٞ
٫ .2تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني املتٛغطات اؿػاب ١ٝيٓتا٥ر اغتذابات املعًُني ٚاملسٜطٜٔ
ٚاملؿطؾني تطبٜٛني تعع ٣ملتػرل ْٛع ايتدكل يف ايذلب ١ٝاـاق.١
 .3تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني املتٛغطات اؿػاب ١ٝيٓتا٥ر اغتذابات املعًُني ٚاملسٜطٜٔ
ٚاملؿطؾني تطبٜٛني تعع ٣ملتػرل ْٛع بطْاَر ايسَر ٚ .ناْت ايؿطٚم يكاحل ايسَر اؾع ٞ٥يبعس
املعٚقات املطتبط ١باـسَات املسضغ. ١ٝ
٫ .4تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني املتٛغطات اؿػاب ١ٝيٓتا٥ر اغتذابات املعًُني ٚاملسٜطٜٔ
ٚاملؿطؾني تطبٜٛني تعع ٣ملتػرل غٓٛات اـدل. ٠
٫ .5تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني املتٛغطات اؿػاب ١ٝيٓتا٥ر اغتذابات املعًُني ٚاملسٜطٕٟ
ٚاملؿطؾني تطبٜٛني تعع ٣ملتػرل عسز ايتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف بطْاَر ايسَر.
٫ .6تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني املتٛغطات اؿػاب ١ٝيٓتا٥ر اغتذابات املعًُني ٚاملسٜطٜٔ
ٚاملؿطؾني تطبٜٛني تعع ٣ملتػرل ٚدٛز سا٫ت تطب ١ٝخاق ١أخط ٣غرل ايتٛسس يف يدلْاَر ايسَر.
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ثاْٝاً :ايتٛصٝات :
يف ن ٤ٛأٖساف ايسضاغٚ , ١أغً٦تٗا ٚ,فتُع٘ اٚ,املٓٗر املػتدسّ َٚ,ا أغؿطت عٓ٘ ْتا٥ر
ايسضاغ ١اؿاي ١ٝتٛق ٞايسضاغ ١مبا : ًٜٞ
أ ً٫ٚايبعس ا٭َ" ٖٞٚ ٍٚا املعٛقات ايتعً ٍ ١ُٝٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ " َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل ايتعًَٔ ١ُٝٝ
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
إٔ ٜصيٌ املعٛقات ايتعً ١ُٝٝاييت ت٪ثط عً ٢زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ بسضز  ٠أندلٚ ,ميهٔ إٔ ٜتِ شيو َٔ خ ٍ٬اٯي ١ٝايتاي. ١ٝ
 .1تٓع ِٝايتَٝ٬ص َٔ ش ٟ ٚانططاب ايتٛسس كتًؿ ٞايكسضات يف قؿٛف تتٓاغب َع قسضات نٌ
تًُٝص َٔ .ش ٚانططاب ايتٛسس
 .2تؿع ٌٝخسَات ايهؿـ املبهط عٔ اؿا٫ت املعطن ١يًدطط.
 .3ايتعاقس َع َؿطؾني تطبٜٛني َتدككني يف ا٫نططابات ايػًٛنٚ ١ٝايتٛسس يتػط ١ٝايعذع يف
اٱزاضات ايتعً. ١ُٝٝ
 .4تهُني املٓاٖر ططم ايتسضٜؼ املػٓس ٠عً ٢أغؼ عًَُ ١ٝؿتك َٔ ١بطاَر عًُ ١ٝعامل ١ٝعًُٝاً َجٌ
( تٝتـ ,يٛؾاؽ ,غٔ ضاٜع ٖٝ,كاؾ ) ٞنُٔ َٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ يتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس .
ثاْٝاً ايبعس ايجاَْ " ٖٞٚ ٞا املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس يف ّ زاضؽ ايتعً ِٝايعاّ " َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني يف املٓاطل
ايتعً َٔ ١ُٝٝاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
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إٔ تصيٌ املعٛقات املطتبط ١باـسَات املسضغ ١ٝاييت ت٪ثط عً ٢زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ بسضز  ٠أندلٚ ,ميهٔ إٔ ٜتِ شيو َٔ خ ٍ٬اٯي ١ٝايتاي. ١ٝ
 .1تٛؾرل أخكا ٞ٥ع٬ز ٚظٝؿ ٞزاخٌ املسضغ ١ملتابع ١املؿه٬ت اؿػٚ ١ٝاٱزضان ٠ ٞاييت تعٗط
عً ٢تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس
 .2تعٜٚس ايٛسس ٠ايكش ١ٝاملسضغ ١ٝبطبٝب َتذ ٍٛيعٜاضَ ٠ساضؽ ايسَر ملتابع ١املؿه٬ت ايكش١ٝ
اييت تكاسب تَٝ٬ص ش ٟٚاضططاب ايتٛسس َجٌ ( ايكطع ٖ ,ؿاؾ ١ايععاّ ...اخل).
 .3إعاز ٠ايٓعط يف تكاَ ِٝاملبين املسضغٚ ٞاييت تػع ٞملتطًبات ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يتَٝ٬ص
ش ٟٚانططاب ايتٛسس .
 .4تٛؾرل َػاعس َعًِ زاخٌ املسضغ ١ملػاعس ٠املعًِ ا٭غاغ ٞيهبط قـ تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب
ايتٛسس .
 .5ايعٌُ عًَٛ ٢اقؿات ٚغا ٌ٥ايٓكٌ املسضغ ٞاييت تٓاغب خكا٥ل تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس
ثايجاً ايبعس ايجايح َ " ٖٞٚا املعٛقات ا٫دتُاعٍ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ " َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملسٜطٚ ٜٔاملؿطؾني ايذلبٜٛني

يف املٓاطل ايتعًَٔ ١ُٝٝ

املٌُن ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
إٔ تصيٌ املعٛقات ا٫دتُاع ٞاييت ت٪ثط عً ٢زَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ
ايتعً ِٝايعاّ بسضز  ٠أندلٚ ,ميهٔ إٔ ٜتِ شيو َٔ خ ٍ٬اٯي ١ٝايتاي. ١ٝ
 .1ظٜاز ٠تٛؾرل أْسَ ١ٜؿذلن ١زاخٌ املسضغ ١بني ايتَٝ٬ص ايعازٜني  ٚأقطاِْٗ َٔ ش ٟٚانط
ايتٛسس ( َجٌ مجاع ١أقسقا ٤ايذلب ١ٝاـاقٚ ١مٖٛا

ضاب

) ٜكًٌ َٔ ؾطم تؿاعًِٗ املباؾط َع

بعهِٗ ايبعض.
 .2إعساز بطاَر ايتٛع ١ٝايتأٖ ١ًٝٝيتٗ ١٦ٝمجٝع َٓػٛب ٞاملسضغ٫ ١غتكباٍ ايتَٝ٬ص َٔ شٟٚ
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انططاب ايتٛسس قبٌ ايبس ٤بعًُ ١ٝايسَر.
 .3تٛع ١ٝبعض أٚيٝا ٤أَٛض ايتَٞ٬ش ش ٟٚانططاب ايتٛسس ٚأغطِٖ يف ايتٛقعات اٱهاب ١ٝيًُػتٟٛ
ا٫دتُاع ٞ٭بٓا ِٗ٥زاخٌ بطاَر ايسَر.
 .4اؿس َٔ املؿه٬ت ايػًٛنٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاملكاسب٫ ١نططاب ايتٛسس تعٝل َٔ ايتهٝـ
ا٫دتُاع ٞباملسضغ. ١

ثايجاً :املكرتسات :
تكسّ ايسضاغ ١اؿايَ ١ٝكذلسات جملُٛع َٔ ١ايس ضاغات ٚايبشٛخ يف فاٍ َعٛقات زَر
تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ٚ,اييت غتهَ ٕٛهًُ ١يتُٓ ٠ٞاملٛنٛع ,
 َٔٚتًو املكذلسات َا : ًٜٞ
 .4إدطا ٤زضاغات مماثً ١عٔ َعٛقات زَر تًُٝصات ش ٟٚانططاب ايتٛسس يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ .

 .5إدطا ٤زضاغات مماثً ١عً ٢بعض

ؾ٦ات ايذلب ٠ ٞاـاق ١ا٭خط ٣نايعٛم ايػُع ٚ ٞايعٛم

ايبكطَ ٚ ٟتعسز ٟايعٛم يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ .
 .6إدطا ٤زضاغات يتتبع عًُ ١ٝزَر تَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس بعس تصي ٌٝاملعٛقات اييت أظٗطتٗا
ْتا٥ر ايسضاغ. ١
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 ؾٗطؽ املصازض  ٚاملـ ــطادـ ـ ـ ــع 
أٚالً :املصازض .
.1

. ) 32( ٟ
ايكطإٓ ايهط :ِٜغٛض ٠ايبكط,٠اؾع ٤ا٭,ٍٚآ ٠

ثاْٝاً :املعادِ .
.2

ابٔ َٓعٛض (  :)ّ 1992يػإ ايعطب ,اؾع ٤ايجاْ,ٞسطف ّ٪َ ,غػ ١ايتاضٜذ ايعطب, ٞبرلٚت ,
مجٗٛض ١ٜييإ,ط 2

ثايجاً :ايهتب ايعطب. ١ٝ
.3

أخهط,ؾٛظ ١ٜقُس ( :) ّ 1993زَــر ايتَٝ٬ص ايكــِ ٚنعــــاف ايػــــــُع يف املــــــــساضؽ
ايعازَ,١ٜهتب ١ايتٛب,١ايطٜاض,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ

.4

أب ٛيبس, ٠غبع قُس (َ :) ّ 1985باز ٨ايكٝاؽ ايٓؿػٚ ٞايتك ِٜٛايذلبٟٛ

,مجع ١ٝعُاٍ

املطابع ايتعا,١ْٝٚع َإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل,١ٝط. 3
.5

أؿاظَ, ٞعسْإ ( :) ّ 2007اٱعاق ١ايعكً١ٝ

,زاض ايؿهط ,عُإ ,املًُه ١ا٭ضزْ١ٝ

اشلاسل,١ٝط1
.6

اـؿطَ,ٞغٗرل أمحس (  :) ّ 2000املسضغ ١يًذُٝع زَر ا٭طؿاٍ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف
املساضؽ ايعازَ,١ٜهتب ١ايكؿشات ايصٖب ١ٝيًٓؿط,ايطٜاض,املًَه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

.7

اـطٝب ,مجاٍ  ٚاؿسٜس :) ّ 1998 ( ٢َٓ, ٟايتسخٌ املبهط َكسَ ١يف ايذلب ١ٝاـاق ١يف
ايطؿٛي ١املبهط,٠زاض ايؿهط ,عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل,١ٝط1

.8

اـطٝب ,مجاٍ  ٚاؿسٜس :) ّ 2003 ( ٢َٓ, ٟقهاٜا َعاقط ٠يف ايذلب ١ٝاـاقَ , ١هتب١
ايعبٝهإ يًٓؿط,ايطٜاض,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز,١ٜط1
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.9

اـطٝب,مجاٍ (  :) ّ 2004تعً ِٝايطًب ١ش ٟٚاؿادات اـاق ١يف املسضغ ١ايعاز,١ٜزاض ٚاٌ٥
يًٓؿط,عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل. ١ٝ

 .10اـطٝب ,مجاٍ  ٚاؿسٜس :) ّ 2005 ( ٢َٓ, ٟاغذلاتٝذٝات تعً ِٝايطًب ١ش ٟٚاؿادات
اـاق ,١زاض اٍؾهط,عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل,١ٝط1
 .11اـطٝب ,مجاٍ ٚآخطَ :) ّ 2007 ( ٕٚكسَ ١يف تعً ِٝايطًب ١ش ٟٚاؿادات اـاق١

,زاض

ايؿهط يًٓؿط,عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل. ١ٝ
,زاض ايؿهط

 .12ايطٚغإ ,ؾاضٚم (  :) ّ 1998قهاٜا َٚؿه٬ت يف ايذلب ١ٝاـاق١
يًٓؿط,عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل ١ٝط. 1

 .13ايطٚغإ,ؾاضٚم (  :) ّ 2000غٝهٛيٛد ١ٝا٭طؿاٍ غرل ايعازٜني َكسَ ١يف ايذلب ١ٝاـاق, ١
زاض ايؿهط يًٓؿط,عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل,١ٝط . 4
 .14ايعضٜكات,إبطاٖ ِٝعبس اهلل ( :) ّ 2004ايتٛسس اـكا٥ل ٚايع٬ز ,زاض ٚا ٌ٥يًٓؿط ,عُإ ,
املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل. ١ٝ
 .15ايعاضع ْ,اٜـ عابس (  :) ّ 2003تأٖ ٌٝش ٟٚا٫ستٝادات اـاق١

 ,زاض ايؿهط  ,عُإ ,

املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل ,١ٝط. 1
 .16ايعاضع ْ ,اٜـ عابس (  :) ّ 2005قا ١ُ٥تكسٜط ايػًٛى ايتٛسس, ٟزاض ايؿهط ,عُإ املًُه١
ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل,١ٝط. 1
 .17ايػعٝس,غعٝس قُس  ٚعبسايكازض,عبسايكازض  ٚعبسايٖٛاب ,ؾاطُ :) ّ 2006( ١بطاَر ايذلب١ٝ
اـاقَٓٚ ١اٖذٗا,عامل ايهتاب يًٓؿط,ايكاٖط,مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب,١ٝط. 1
 .18غًُٝإ ,عبس ايطمحٔ غٝس

(  :) ّ 2001إعاق ١ايتٛســـــــس

َ,هتبــــ ١ظٖطا٤

ايؿطم,ايكاٖط,مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب,١ٝط. 1
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 .19غًُٝإ,ايػٝس ٚعبس اهلل ,قُس (  :) ّ 2003ايسي ٌٝايتؿـدٝك ٞيًتٛسسٜني,زاض ايؿهط
ايعطب,ٞايكاٖط,٠مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب. ١ٝ
 .20غٝػامل ,نُاٍ غامل (  :) ّ 2006ايسَر يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ٚقؿٛؾ٘ ,زاض ايهتا ب
اؾاَع,ٞايعني,زٚي ١اٱَاضات ايعطب ١ٝاملتشس. ٠
 .21ؾاف ,غٗرل قُس (  :) ّ 2002ايذلب ١ٝاـاق ١يًُعاقني عكـًٝاً بني ايعــــــــــــــــعٍ ٚايسَر
َهتب ١ظٖطا ٤ايؿطم,ايكاٖط ,٠مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب. ١ٝ
 .22ايؿاَٚ, ٞؾا ٤عً :) ّ 2004 ( ٢خؿاٜا ايتٛسس َ,هتب ١ا ملًو ؾٗس ايٛطٓ ١ٝيًٓؿط ,ايطٜاض ,
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز,١ٜط. 1
 .23ايؿاَٚ,ٞؾا ٤عً :) ّ 2004 ( ٢زلات ايتٛسس َ,هتب ١املًو ؾ٘ ز ايٛطٓ ١ٝيًٓؿط ,ايطٜاض ,
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز,١ٜط. 1
 .24ايؿاَٚ, ٞؾا ٤عً :) ّ 2004 ( ٢ع٬ز ايتٛسس َ ,هتب ١املًو ؾٗس ايٛطٓ ١ٝيًٓؿط ,ايطٜاض ,
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز,١ٜط. 1
 .25ايكيب ,عبساهلل قُس ( ٖ 1423ـ ) :ايتٛسس ٚطٝـ ايتٛسس َ,هتب ١املًو ؾٗس ايٛطٓ, ١ٝ
ايطٜاض,املًُه ١اٍعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 .26عاَط,طاضم ( :) ّ 2008ايطؿٌ ايتٛسس,ٟزاض ايٝاظٚض,ٟعُإ,.املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل.١ٝ
 .27عبس اهلل,قُس قاغِ (  :) ّ 2001ايطؿٌ ايتٛسس ٟأ ٚايصات, ٟٛزاض ايؿهط ,عُإ ,املًُه١
ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل,١ٝط. 1
 .28زٜإ بطازىل َ,اغطٜت غرلظ ,زٜإ غٛتًو (  :) ّ 2000ايسَر اٍؾاٌَ يص ٟٚا٫ستٝادات
اـاقٚ ١تطبٝكات٘ ايذلب ,١ٜٛتطمج ١ايعبس اؾباض ,عبس ايععٜع ٚآخط, ٕٚزاض ايهتاب اؾاَعٞ
,يعني,ا٭َاضات ايعضب ١ٝاملتشس, ٠زاض قؿا ٤يًٓؿط,عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل. ١ٝ
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 .29عبٝسات,شٚقإ  ٚعسؽ,عبسايطمحٔ  ٚعبساؿل,ناٜس (  :) ّ 2007ايبشح
ايعًَُ,ٞؿٗ,١َٛأزٚات٘,أغايٝب٘,زاض ايؿهط,عُإ ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل,١ٝط.1
 .30ايععٜع ,غعٝس عبس ايععٜع

(  :) ّ 2005إضؾاز ش ٟٚاؿادات اـاق, ١زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط

ٚايتٛظٜع ,عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل. ١ٝ
 .31عهاؾ, ١أمحس ( :) ّ 1992ايطب ايٓؿػ ٞاملعاقط َ,هتب ١ا٭ لً ٛاملقط ١ٜيًٓؿط ,ايكاٖط, ٠
مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطبَ,١ٝطنع ايهتاب يًٓؿط,ايكاٖط,٠مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب,١ٝط. 1

 .32أيػاَس,ٟمحسإ ٚعبس اؾٛازْٛ,ض ايس :) ّ 2002 ( ٜٔتطٛض ْعاّ ايتعً ِٝيف املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛزَ,١ٜطبعَ ١هتب ١ايذلب ١ٝايعطب ٞبس ٍٚاـًٝر,ايطٜاض,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
 .33ؾايني,زايني  ٚز,ٜٛبٛيس (َٓ :) ّ1993اٖر ايبشح يف ايذلبٚ ١ٝعًِ ايٓؿؼ ,تطمج ١قُس ْ,بٌٝ
ٚغًُٝإ ,اـهط ٚ ٟطًعت ,غرلٜاٍ َهتب ١ا٭ لً ٛاملكط ١ٜيًٓؿط ,ايكاٖط , ٠مجٗٛضَ ١ٜكط
ايعطبَ,١ٝطنع ايهتاب يًٓؿط,ايكاٖط,٠مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب,١ٝط. 1

 .34ايكطٜٛتٜٛ, ٞغـ ٚايػططا, ٟٚعبسايععٜع  ٚايكُاز, ٟمج:) ّ 1998 ( ٌٝاملسخٌ إىل ايذلب١ٝ
اـاق, ١زاض ايكًِ يًٓؿط,زب,ٞزٚي ١اٱَاضات ايعطب ١ٝاملتشس,٠ط . 2
 .35ناؾـ,إميإ ٚ,عبس اهلل ٖ,ؿاّ (  :) ّ 2007تُٓ ١ٝاملٗاضات ا٫دتُــــــــــــــــــاع ١ٝ٭طؿاٍ شٟٚ
ا٫ستٝادات اـاق,١زاض ايهتاب اؿسٜح,ايكاٖط,٠مجٗٛض ّ ١ٜقط ايعطب. ١ٝ
 .36نٛاؾش, ١تٝػرل َؿًح (  : ) ّ 2004عًِ ايٓؿؼ ايذلبٚ ٟٛتطبٝكات٘ يف فــــــــــاٍ ايذلبٝـــــــــــ١
اـاق,١زاض املػرل,٠عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل,١ٝط. 1
 .37نٛاؾش, ١تٝػرل ٚايُٓط ,عكاّ (  :) ّ 2007تطبٝـــــــــ ١ا٭ؾطاز غرل ايعــــــــازٜني يف املسضغـ١
ٚاجملتُع ,زاض املػرل, ٠عُإ ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل,١ٝط. 1
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 .38نٛدٌ ,ضٚبطت  ٚنٛدٌ ,ئ (  :) ّ 2003تـــــــــسضٜؼ ا٭طؿـــــــــــــاٍ املكـــــــابني بايتٛســــــــس
اغذلاتٝذٝات ايتؿاعٌ ا٫هابٚ ١ٝؼػني ؾطم ايتعًِ ,تطمج ١ايؿدل عبس ايععٜع  ٚايعبس
اؾباض,عبسايععٜع ٚايػططا,ٟٚظٜسإ,زاض ايكًِ يًٓؿط,زب,ٞزٚي ١اٱَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ,٠ط.1

 .39أيًكاْ,ٞأمحس سػني ٚاؾٌُ,عً ٢أمحس ( َ : ) ّ 2002عذِ املكطًشات ايذلب ١ٜٛيف املٓاٖر
ٚططم ايتسضٜؼ,عامل ايهتب يًٓؿط,ايكاٖط,٠مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب. ١ٝ
َ .40اٜدل, ٣ؽاىل نٛنؼ ٫ ٚظاضٚؽ ,بضْسا بًػـ :) ّ 2008 ( ٕٛتعًٝـــــــــــــِ ايتَٝ٬ــــــــــص شٟٚ
ا٫ستٝادات اـاق ١يف قؿٛف ايكطٕ اؿازٚ ٟايعؿطٜٔ

,تضمج ١أغاَ ١ايعطَٛ ٚ ١ٝغ٢

قُسَ,طنع ايتطٜٛط ايذلب ٟٛيًٓؿط,اٱغهٓسض,١ٜمجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب,١ٝط.1
 .41فٝس ,غٛغٔ ؾانط ( :) ّ 2007ايتٛسس ,أغبابــــــــ٘ ,ر قا٥كـــــــــ٘ ,تؿدٝكـــ٘ ,ع٬د٘ ,
زٜب ْٛٛيًطباعٚ ١ايٓؿط ,عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل. ١ٝ
َ .42هًٓٗإ,ئ إ ٚ ٟنـــــــطاْتـــــــــط ,باتطٜؿـــــــــاد :) ّ 2004 ( ٞدسا ٍٚا٭ْؿطــــــ ١يٮطؿــــاٍ
ايتٛسسٜني تسضٜؼ ايػًٛى ا٫غتك٬ي , ٞتطمج ١عبس ايععٜع ايعبس اؾباض ,ايٓاؾط أنازمي١ٝ
ايذلب ١ٝاـاق,١ايطٜاض,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز,١ٜط. 1
َٛ .43غ, ٢قُس غٝس (  :) ّ 2007انططاب ايتٛسس َ,هتب ١ا٭لً ٛاملكطٜــــــــــ, ١ايكاٖــط٠
,مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ,١ٝط. 1
 .44املٛغْ, ٢اقط عًَ :) ّ 1999 ( ٞػرل ٠ايذلب ١ٝاـاق ١بٛظاض ٠املعاضف يف ظ ٍ٬ايصنط٣

امل١ٜٛ٦

يتأغٝؼ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز,١ٜاملُتاظ يًطباع,١ايطٜاض ,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ

 .45املٛغْ,٢اقط عً :)ّ2004( ٞزَر ا٭طؿاٍ ش ٟٚا٫ستٝادات اـاق ١يف ايتعً ِٝايعاّ َ,طبع١
َهتب ايذلب ١ٝايعطب ٞيس ٍٚاـًٝر,ايطٜاض,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
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 .46املٛغْ,٢اقط عًَ : ) ّ 2008 ( ٞػرل ٠ايذلب ١ٝاـاق ١يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز, ١ٜزاض ايكًِ
,زب,ٞاٱَاضات ايعطب ١ٝاملتشس. ٠
ْ .47كط,غٗ ٢أمحس (  :) ّ 2002ا٫تكاٍ ايًػ ٟٛيًطؿـــــٌ ايتٛســــــــــس, ٟزاض ايؿهط,عُإ,
املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل , ١ٝط. 1
 .48و, ٢ٝخٛي٘ أمحس ( : ) ّ2006ايدلاَر ايذلب ١ٜٛيٮؾطاز ش ٟٚا٫ستٝــــــــــــادات اـاق, ١زاض
املػرل ٠يًٓؿط,عُإ,املًُه ١ا٭ضزْ ١ٝاشلاسل,١ٝط. 1

ضابعاً  :ايسضاغات :
 .49ايدلاْٖ,ِٝاقط محس( :) ّ 2002املؿه٬ت اييت تٛاد٘ َسٜط ٟاملساضؽ املًشل بٗا ؾك ٍٛزَر
املعٛقني زلعٝاً ,ضغايَ ١ادػترل غرل َٓـٚض,٠نٌ ١ٜايذلب,١ٝداَع ١املًو غعٛز
 .50ايجكؿ,ٞعبس ايععٜع عٝهَ :)ّ2007( ١طايب اٱؾطاف ايذلب ٟٛيسَر ايتَٝ٬ص املعٛقني زلعٝا
يف املساضؽ ايعازٚ َٔ ١ٜدْٗ ١عط املتدككني يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

,ضغاي١

َادػترل,غرل َٓؿٛض,نً ١ٝايذلب,١ٝداَع ١أّ ايكط. ٣
 .51اؿػني ,سػني عجِ إ (َ :) ّ 2004ؿه٬ت زَر ايتَٝ٬ص املتدًؿني عكًٝاً يف املساضؽ
ا٫بتسا ١ٝ٥باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز, ١ٜضغايَ ١ادػترل ,غرل َٓؿٛض , ٠ى ي ١ٝايسضاغات ايعًٝا ,
داَع ١اـًٝر ايعطب,ٞزٚي ١ايبشط. ٜٔ
 .52ايطَ,ًٜٞٚساهلل َهش: )ّ 2007( ٞاػاٖات املعًُني م ٛزَر ا٭طؿاٍ املعاقني ح ضنٝاً يف
املساضؽ اؿه ١َٝٛيف سلاٍ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز, ١ٜضغايَ ١ادػترل ,غرل َٓؿٛض ٠نً١ٝ
ايذلب,١ٝداَع ١ايرلَٛى .
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 .53اٍظٖطاْ, ٞعبساهلل عبسايٖٛاب (ٖ1427ـ ) :املؿه٬ت ايػًٛن ١ٝيٮطؿاٍ ايتٛسسٜني َٔ
ٚدْٗ ١عط املعًُني ٚاملعًُات يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز,١ٜضغايَ ١ادؼترل,غرل َٓؿٛض ,نً١ٝ
ايذلب, ١ٝداَع ١املًو غعٛز .
 .54ايعٖطاْ, ٞأمحس غعٝس (ٖ1423ـ ):تك ِٝٝؾاعً ١ٝبطْاَر تسضٜيب يف خؿض زضد ١املؿه٬ت
ايػًٛن ١ٝيس ٣ا٭طؿاٍ املتدًؿني عكًٝا ً,ضغايَ ١ادػترل,غرل َٓؿٛض قػِ ايعً ّٛا٫دتُاع,١ٝ
أنازميْ ٠ٞاٜـ ايعطب ١ٝيًعً ّٛا٭َٓ. ١ٝ
 .55ايؿطٜـ َٓ ,اٍ عُاض (َ : )ّ 2003س ٣ؾاعً ١ٝزَر طايبات َعٗس ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜبطايبات
ايتعً ِٝايعاّ مبه ١املهطَٚ َٔ ١دْٗ ١عط املعًُات ,ضغايَ ١ادػترل,غرل َٓؿٛض,نً ١ٝايذلب١ٝ
,داَع ١أّ ايكط. ٣
 .56ايؿُط, ٟطاضف َػًِ ( َ :) ّ 2000عٛقات َؿاضن ١ا٭غط يف تكس ِٜاـسَات ايذلب ١ٜٚ
٭طؿاشلِ املعٛقنيَ,طنع ايبشٛخ ايذلب,١ٜٛنً ١ٝايذلب,١ٝداَع ١املًو غعٛز,ايطٜاض .
 .57ايعبس اؾباض,عبسايععٜع َ ٚػعٛز ٚ,ا : )ّ2002( ٌ٥اغتككا ٤آضا ٤املسضاٚ ٤املعًُني يف املساضؽ
ايعاز ١ٜس ٍٛبطاَر ايسَرَ,طنع ايبشٛخ ايذلب,ٟٛنً ١ٝايذلب,١ٝداَع ١املًو غعٛز .

 .58ايعبس اؾباض,عبسايععٜع قُس ( :)ّ1999زَر ا٭طؿاٍ غرل ايعازٜني يف املساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥
ا٭ًٖ ١ٝمبس ١ٜٓايطٜاض َٔ ٚدْٗ ١عط َسضا ٤املساضؽ,سٛي ١ٝنً ١ٝايذلب,١ٝضقِ ,51داَع ١قطط .

 .59ايعبس اؾباض,عبسايععٜع قُس ( :)ّ1998ايهؿاٜات اي٬ظَ ١ملعًُ ٞا٭طؿاٍ املعٛقني زلعٝاً
أُٖٝتٗا َٚس ٣تٛاؾطٖا يس,ِٜٗفً ١نً ١ٝايذلب, ١ٝايعسز ,2اؾع ,3 ٤م م ( , ) 86 – 47
داَع ١عني سلؼ .
 .60املٛغْ,٢اقط  ٚايػططا,ٟٚظٜسإ  ٚايعبساؾباض,عبسايععٜع  ٚايبتاٍ ,ظٜس  ٚاؿػني ,عبساهلل
( :)ّ2008ايسضاغ ١ايٛطٓ ١ٝيتك ِٝٝػطب ١املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف فاٍ زَر ايتَٝ٬ص شٟٚ
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ا٫ستٝادات ايذلب ١ٜٛاـاق ١يف َساضؽ ايتعً ِٝايعاّ ٚ ,ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً, ِٝاٱزاض ٠ايعاَ ١يًبشٛخ ,
,ايطٜاض ,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ,١ٜط . 1

خاَػاً  :ايٛثا٥ل .
ٚ .61ظاض ٠ايتدطٝط (ٖ1410ـ ) :خطط ايتُٓ ١ٝاـاَػ,١ايطٜاض,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
ٚ .62ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝاٍتعًٖ1428( ِٝـ ) ,ز ,إزاض ٠ايذلب ١ٝاـاقَٝ: ١عاْ ١ٝبطاَر ٚؾك ٍٛايتٛسس,
ايطٜاض,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
ٚ .63ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٖ1428( ِٝـ ) ,ٚ ,تكطٜط ايًذٓ ١املؿهً ١يسضاغٚ ١اقع بطاَر ايذلب١ٝ
اـاق , ١بطقِ ٚ 7 / 48571تاضٜذ ٖ 1428 /12 / 28ـ اٍ ضٜاض ,املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز.١ٜ
ٚ .64ظاض ٠اٍتطبٚ ١ٝايتعًٖ1428( ِٝـ )ٖ ,ـ ْ ,ؿط ٠عٔ إسكاٝ٥ات بطاَر ايسَر يص ٟٚانططاب
ايتٛسس,ايطٜاض,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ
,

ٚ .65ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٖ1424( ِٝـ )  ,دـ  ,ايسي ٌٝاملطدع ٞيتَٝ٬ص ش ٟٚانططاب ايتٛسس
ايطٜاض,املًُه ١ايعطب ١ٝاٍغعٛز. ١ٜ
ٚ .66ظاض ٠املعاضف (ٚظاض ٠ايذلب ٚ ١ٝايتعً ِٝسايٝاً )( ٖ1422ـ) ,أ,ايكٛاعس ايتٓع ١ُٝٝملعاٖس ٚبطاَر
ايذلب ١ٝاـاق , ١ايطٜاض ,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ

ٚ .67ظاض ٠املعاضف (ٚظاض ٠ايذلب ٚ ١ٝايتعً ِٝسايٝاً )( ٖ1422ـ )  ,ب ,زيَ ٌٝؿطف ايذلب ١ٝاـاق, ١
ايطٜاض,املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز. ١ٜ

غازغاً  :اٍْسٚات ٚاملؤمتطات .
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١ٜ يف املساضؽ ايعاز١ادات اـاقٝست٫ اٟٚ زَر ا٭طؿاٍ ش:) ّ 2000( غشط أمحس,َٞ اـؿط.68
١ يٲعاقْٞ ايجاٞيٚمتط ا يس٪امل, ١ٜزٛ ايػع١ٝ ايعطب١ عٔ اٍ زَر يف املًُه١ٝ َػش١زضاغ,
. اضٜايط,١ّ ضنع ا٭َرل غًُإ ٭عاخ اٱعاقٚ قنيٛ ا٭طؿاٍ املع١ٝمجع,ٌٖٝايتأٚ
ِْٗ َع أقطا١ادات اـاقٝست٫ اٟٚ زَر ا٭طؿاٍ ش:) ّ 1998 ( أمحس عباؽ,  عبس اهلل.69
١ٜٛادات ايذلبٝست٫ اٟٚ ػاضب زَر ا٭ؾدام ش٠ْٚس,عتباضا ت٫ اٚ ِٖٝني بعض املؿاٜايعاز
 غًطإ بٔ عبسايععبع١َٜٓس, اتٜايتشسٚ  ايتطًعاتٞذًٕٝ اـٍٚ فًؼ ايتع اٚ يف ز١اـاق
. ٜٔ ايبشط١يٚز,١َاملٓا,ٞر ايعطبًٝ اـ١ داَعٚ ١ْٝيًدسَات اٱْػا
١ يف املًُهٟسسٛ يًطؿٌ ايت١َاقع اـسَات املكسٚٚ ١عٝ طب:)  ٖـ1421 ( ؾٗس محس,خًٛ املػ.70
١داَع,١ًُٝتٗا ايع٬َؿهٚ ١ٜاٖا ايٓعطٜقضا,١ٝ٥ اٱعاقات ايُٓا٠ْٚس, ١ٜزٛ ايػع١ٝايعطب
.260 – 203 ٔ م مٜ ايبشط١يٚز,ٞر ايعطبًٝاـ

١ْٝٚنرت
:
ٍاقع اٛ امل: ًغابعا
71.

http www.autism-society.orgSite/PageServer?pagename=about_whatis_chaw.

72.

http www.autism-society.orgSite/PageServer?pagename=about_home.

73.

http://www.alquraa.com/qurantranslation/

: ١ٝ املطادع األدٓب:ًثآَا
74. American Psychiatric Association ( APA ) ( 2000 ) : Diagnostic and
statistical manual for mental disorders . ( DSM – IV – TR ) .
Washington , DC .
75. American Psychiatric Association ( APA ) ( 1994 ) : Diagnostic and
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ّ حلل ضقِ ( ) 1
تكَ ِٝٝػت ٣ٛاألزا ٤احلايٞ
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_____________________________________________________________________

اعى انطفم ..................... :

انخاسٌخ :

انًٕلف  /انًكاٌ ................. :

انٕلج :

اعى األخصائً انزي لاو بانخمٍٍى :

/

/

ْ 14ـ

......................

..........................................

 حعهًٍاث
إػؾ اٌـفً فَّخ فوص إلوّبي اٌّّٙخ اٌّـٍٛثخ ِٕٗ ٚػغ ف ٟاٌّوثؼبد ػالِخ (  ) +أ ( ٚـــ ) ٍٚغً
اٌلهعخ إٌٙبئ١خ ف ٟاٌّوثغ اٌقبص ثبٌلهعخ ف ٟؽبٌخ ػلَ ِملهح اٌـفً ػٍ ٝإوّبي اٌّّٙخ ثؼل صالس ِؾبٚالد
رٛلف ػٓ مٌه ٍٚغً اٌلهعخ اٌزَ٠ ٟزؾمٙب ٚف ٟؽبٌخ ِملهح اٌـفً ػٍ ٝأكاء اٌّّٙخ ثشىً طؾ١ؼ ِٓ اٌّؾبٌٚخ
األ ٌٝٚأػل اٌّؾبٌٚخ صالس ِواد أفو ( ٜأٔظو اٌّضبي ف ٟاٌغلٚي اٌزبٌ٠ ) ٟزٛعت ػٍ ٝاٌـفً أْ ٠ؤك ٞاٌّّٙخ
ثَّز ِٓ 4 ( ٜٛأطً ِ 5واد ) ٌىٔ ٟؼزجوٖ ِزّىٓ ِٓ أكاء رٍه اٌّّٙخ ( ٘ٚ ) % 80نا ٌ ٌ١ثبٌؼوٚهح أْ
٠م َٛثٗ ثشىً ِززبثغ أ ٚفٔ ٟفٌ اٌّىبْ

يثال :

و

انًٓاساث  /األَشطت  /أ -يٓاساث االَخباِ :

1

2

3

1

ٌهخفج عُذيا ٌُادي باعًّ

-

-

-

4

5

2

ٌُخبّ بصشٌاً نهًخحدد

-

+

-

+

-

3

ٌُخبّ بصشٌا ً نهًٕاد ٔاألشٍاء انخعهًٍٍت

+

+

-

+

+

4

ٌُخبّ نهًًٓت ( انُشاط ) إنى حٍٍ االَخٓاء يُّ

-

-

+

+

+

انذسخت

يالحظاث
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و

يٓاساث االَخباِ ATTENDING SKILLS

1

ًٜتؿت ٜٓٚعط عٓس َٓازات٘

2

ٜٓتب٘ بصطٜا يًُتهًِ

3

ٜٓتب٘ بصطٜا يًُٛاز ايسضاغ١ٝ

4

ٜٓتب٘ يًعٌُ املطًٛب ست ٢أنُاي٘

5

ٜبكٜ / ٢عٌ دايػاً عٓسَا ٜػاٍ

6

ٜٓتب٘ يًُعًِ عٓسَا ٜهَ ٕٛع دلُٛع١

7

َٗاضات اْتبا ٙأخط ( ٣سسز )

و

يٓاساث انًطابمت MATTCHING SKILLS
ٔضع األػٌاء انًخشابٓت يع بعضٓا ( انخصٍُف )

1

ٚضع أؾٝاَ ٤تطابك ( ١يعب غٝاضات  ,أ ٚيعب سٛٝاْات  ...اخل )

2

ٚضع أيٛإ َع أيٛإ َطابك ١هلا ( َطبعات ًَ) ْ٘ٛ

3

ٚضع أؾهاٍ َع أؾهاٍ َطابك ١هلا ( َجًجاتَ ,طبعات ,زٚا٥ط )

4

ٜطابل أؾٝاَ ٤ع صٛض

5

ٜطابل سطف َع سطف أ ٚعسز َع عسز ( ميهٔ اغتدساّ بالغتٝو )

6

ٜطابل نًَُ ١ع نًُ ( ١ميهٔ اغتدساّ ؾٗطؽ ايهًُات )

7

ٜطغِ خط ملطابك ١أيٛإ  ,أؾهاٍ ٚ ,سطٚف عً ٢ايٛضم

8

َٗاضات َطابك ١أخط ( ٣سسز )

و

يٓاساث االحصال ( اعخمبال )
)COMMUNICATION (RECEPTIVE

2

1

1

3

2

1

4

3

2

5

4

3

ايسضد١

5

4

5

ايسضد١

ايسضد١
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و

انًٓاساث انغهٕكٍت االخخًاعٍت

1

Social Behavioral skills

1

تػً ِٝؾَ ٞا يًُعًِ عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو ( قًِ  ,غٝاض , ٠نط)٠

2

ٜتبع تعًُٝات بػٝط ( ١اؾتح ايباب ,أعطٝين ايًعب ,١أعطٝين املهعب . ..إخل )

3

ٜؿري إىل األؾٝا ٤أًُٜ ٚػٗا عٓس تػُٝتٗا ي٘ ( األيٛإ )

4

ٜؿري يًُهعبات طبكاً أليٛاْٗا عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو

5
6

و
1

( نط ,٠أمحطٚ ,يس  ...إخل )
َٗاضات اتصاٍ ( اغتكباٍ ) أخط ٣سسز

يٓاساث االحصال ( إسعال )
)COMMUNICATION (EXPRESSIVE
ٜطزز نًُات بعس إٔ ٜكٛهلا املعًِ

3

ٜػُ ٢األؾٝا ٤عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو ( قًِ  ,يعب) ١

6

ٜعًل عًَ ٢اسسخ يف صٛض ٠أ ٚضغِ َبػط
( َاشا ٜعٌُ ايطدٌ ؟ ملا ٜطشو ايٛيس ؟.....اخل )
ٜػُ ٢صٛض األؾٝا ٤املأيٛؾ ١ي٘ عٓس ايطًب
ٜعرب عٔ اهلسف َٔ األؾٝا ٤عٓسْا ٜطًب َٓ ١شيو
( َاشا تعٌُ بايطغِ ؟ َا تعٌُ باملكص ؟ َاشا تعٌُ بايٓعاض ٠؟....اخل )

7

ٜػُ ٞأعطا ٤اجلػِ .

8

ٜعرب عٔ استٝادات٘ ٚضغبت٘ األغاغ. ١ٝ

9

جيٝب عٔ تػاؤالت " ْعِ  /ال " بؿهٌ َٓاغب .

10

جيٝب عٔ أغ ١ً٦االختٝاض َٔ بني ؾ٦ٝني .

11

ٜصؿل عٓسَا ٜصؿل املعًِ .

12
13
14
15

1

2

3

4

5

ايسضد١

( قٌ نطغ , ٞقٌ طاٚي , ١قٌ عؿط .... ٠إخل )

2

5

2

4

ٜؿري يهًُات بػٝطَ ١هتٛب ١عً ٢بطاقات عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو

ٜك ٍٛأمس٘ أٚال عٓسَا ٜطًب َٓ٘ شيو

4

3

5

ايسضد١

ًُٜؼ ايطأؽ  .ايع . ٕٛٝاألْـ  .عٓسَا ٜك ّٛاملعًِ بصيو
ٜٚك ٍٛي٘ " اعٌُ ٖهصا " .
حيطى دػُ٘ تبعا يٓػُات األصٛات ( ناألْاؾٝس َجال ) عٓسَا
ٜط ٜ٘املعًِ شيو ( األٜس ٟإىل أعً . ٢ضأؽ إىل األَاّ ...اخل )
ٜعٝس ايهًُات َع املعًِ باغتدساّ ايصٛض ٠االؾاضا ٠إيٗٝا
( أضْب  .ؾذط . ٠بطتكاي . ١عصؿٛض .........اخل )
َٗاضات اتصاٍ ( إضغاٍ ) أخط ٣سسز .
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1

ٜتٛقـ عٔ غًٛى إشا ٤ايصات .

2

ايتٛقـ عٔ ايػًٛى ايعسٚاْ. ٞ

3

ايتٛقـ عٔ غًٛى االغتجاض ٠ايصات. ١ٝ

4

ايتشهِ بايػطب ٚايطٝل ( بس ٕٚثٛضات غطب )

5

ٜتٛاصٌ بصطٜا عٓسَا ٜتشسخ أُٜ ٚتشسخ َع٘ .

6

ٜتشٌُ ايتؿاعٌ َع ايهباض ( ال ٜٓػشب أثٓا ٤ايتؿاعٌ َجال ) .

7

ٜؿاضى ٜٚتشٌُ ايتؿاعٌ َع ظَال. ٘٥

8

االْتكاٍ َٔ ْؿاط األخط بػٗٛيْ ١ػب ( ١ز ٕٚثٛضات غطب ) .

9

ًٜتكط ايًعب  /ايسَ / ٢املٛاز اييت اْتَٗٗٓ ٢ا عٓسَا ٜطًب َٓ٘
املعًِ شيو .

10

االغتذاب ١يًتش َٔ ١ٝقبٌ اآلخط. ٜٔ

11

َٗاضات غًٛن ١ٝادتَاع ١ٝأخط ( ٣سسز )

و

يٓاساث انًغاعذة انزاحٍت

Self – Help skills

1

ٜطعِ ْؿػ٘ بس ٕٚغهب .

2

ميطؼ ايطعاّ ايصًب ٜٚبتًع٘ .

3

ٜتٓاٚ ٍٚدب ١غصا ١ٝ٥دٝسٚ ٠ال ٜٓشصط غصا ٙ٤يف أطعُ ّ ١ع. ١ٓٝ

4

ميػو بأزٚات األنٌ بصٛض ٠صشٝش. ١

5

ٜؿطب َٔ ايهٛب مبؿطزٚ ٠بؿهٌ َػتكٌ .

6

خيرب حباد ١الغتعُاٍ زٚض ٠املٝا. ٙ

7

ٜك ّٛباالعتٓا ٤بٓؿػ٘ زاخٌ احلُاّ بؿهٌ َػتكٌ .

8

1

2

3

4

5

ايسضد١

ًٜبؼ ٚخيًع َالبػ٘ بؿهٌ َػتكٌ ( مبا يف شيو
ؾتح ٚغًل االظاضٜط ٚايػشبات ٚأضبط ١األسص) ١ٜ

9

ٜػػٌ ٚجيؿـ ٜس. ٜ٘

10

ٜٓعـ أغٓاْ٘ بٓؿػ٘ .

11

ٜػتشِ ٜٚػتػٌ بسَ ٕٚػاعس ٠أ ٚمبػاعس ٠قً. ١ًٝ

12

ٜٓعـ أْؿ ١عٓسَا ٜطًب َٔ شيو

13

َٗاضات َػاعس ٠شات ١ٝأخط ( ٣سسز )
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و

انًٓاساث اإلدساكٍت cog native skills

1

ٜصٓـ األؾٝا ٤طبكًا يًٓٛع  ,ايؿهٌ  ,احلذِ  ,ايًٕٛ

2

ٜتعطف عً ٢ايسا٥ط , ٠املجًح  ,املطبع  ,املػتطٌٝ

3

ٜتعطف عً ٢مثاْ ١ٝأيٛإ

4

ٜتعطف عً ٢األعساز َٔ 10 – 1

5

ٜعس أؾٝا ٤إىل ايعؿط٠

6

خيتاض دلُٛعات بأنجط  /أقٌ

7

ٜعط ٞأؾٝا 5 – 1 َٔ ٤عٓس ايطًب
( أعطين مخػ ١أقالّ َجالً )

8

ميٝع بني املطابل  /املدتًـ

9

ميٝع بني (ساض  ,باضز ) (نبري  ,صػري ) ( ط , ٌٜٛقصري )

10
11
12
13
14

1

2

3

4

5

ايسضد١

ٜصـ ساي ١ايطكؼ ايطآَٖ : ١ؿُؼ  ,ساض  ,باضز
غا , ِ٥ممطط ...اخل
ٜصٓـ األؾٝا ٤شات ايعالق ١ببعطٗا بؿهٌ ظٚدٞ
( قًِ ٚ /ضق / ١دٛضب  /سصا..... ٤اخل )
ٜصٓـ األؾٝا ٤يف دلُٛعات
( احلٛٝاْات  ,األثاخ  ,ايسَ) ٢
ٜعطف اغتدساَات األزٚات ( يألنٌ  ,يًٓ , ّٛيًذًٛؽ
يًكطع  ,يًكطا) ٠٤
ٜعطف االغِ  ,ايعٓٛإ  ,ضقِ ايتًٝؿ , ٕٛتاضٜذ املٝالز
( قٛال  ,أ ٚنتاب , ١أ ٚطباع) ١

15

ميٝع بني ؾرتات اي ( ّٛٝنايصبح  ,ايعٗط ٚ ,ايً) ٌٝ

16

َٗاضات إزضان ١ٝأخط ( ٣سسز )
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و

انًٓاساث انحشكٍت انذلٍمت
FINE MOTOR SKILLS

1

ٜطػط ٜٚعصط َاز ٠ايًعب أ ٚايطُٞ

2

ٜكًب صؿشات ايهتاب صؿشٚ ١اسس ٠نٌ َط٠

3

1

2

3

4

5

ايسضد١

ميػو بكًِ ايتً ٜٔٛأ ٚقًِ ايطصاص ٜٚعٌُ عالَات
أ ٚخطٛط

4

ٜسٜط َكبض ايباب يؿتش٘

5

ٜبين بطداً بأنجط َٔ عؿط ّ نعبات

6

ٜؿتح ٜ /كؿٌ غطا ٤ايكاضٚض ٠أ ٚايعًب١

7

ٜطبط عكس طٛي٘  1بٛص١
ٜطع األٚتاز (  ( ) PEGSخؿب ١ٝأ ٚبالغتٝه) ١ٝ

8

ايهبري ٠أٚالً ثِ ايصػري ٠يف ايجكٛب املٛدٛز ٠يف يٛس١
األٚتاز ( ) PEGBOARD
ٜطع قطع ايطغَٛات ٚاخلطٛط ( ) PUZZLES

9

ايبػٝط ١يف َهاْٗا  َٔٚثِ ٜعٌُ األنجط صعٛب١
( َٔ  15 – 10قطع) ١

10

ٜكًس ضغِ خطٛط أؾكٚ ١ٝضأغ ١ٝعً ٢ايٛضم

11

ٜٛصٌ خطٛط َتكطع ١أؾهاٍ  ,سطف  ,أعساز

12

ٜٓكٌ ٜ /كًس ضغِ أؾهاٍ  ,سطٚف أعساز

13

ٜكص ايٛضق ١بؿهٌ عطض ٞعٔ خط أغٛز عطٜض

14

ٜكص ايٛضم عً ٢خطٛط َٓشٓ ١ٝعطٜط١

15

ٜكص أؾهاٍ ٚصٛض بػٝط١

16

ٜػتعٌُ َربا ٠األقالّ احلا٥ط١ٝ

17

ٜطغِ ؾدص بجُاْ ١ٝأدعا ٤عً ٢األقٌ
( ضأؽ ٜ ,س , ٜٔع , ٕٛٝأضدٌ )

18

ٜٛصٌ ْكاط االغِ ثِ ٜٓكً٘ نتاب١

19

َٗاضات سطن ١ٝزقٝك ١أخط ( ٣سسز )
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و

انًٓاساث انحشكٍت انكبٍشة
GROSS MOTOR SKILLS

1

ميؿ ٞز ٕٚإٔ ٜتعجط

2

ٜصعس ايسضز بتبازٍ األضدٌ مبػاعس ٠احلادع املعسْ ٞأ ٚبسْ٘ٚ

3

ٜٓعٍ ايسضز بتبازٍ األضدٌ مبػاع ز ٠احلادع املعسْ ٞأ ٚبسْ٘ٚ

4

ميؿٜٚ ٞطنٌ نط ٠ثابت١

5

ٜػشب ايهطغ َٔ ٞطاٚيٚ ١جيًؼ عً ٘ٝحبطنَ ١تٓاغك١

6

ٜسؾع ايهطغ ٞحن ٛطاٚي ١بعس ايكٝاّ َٔ حبطنَ ١تٓاغك١

7

ٜكصف ايهط ٠بايٝس يؿدص عً ٢بعس  5أقساّ

8

ميػو نطَ ٠كصٚؾ٘ َٔ عً ٢بعس  8أقساّ

9

ميػو نط ٠بهًتا ايٝسَ ٜٔكصٚؾ٘ َٔ عً ٢بعس  8أقساّ

10
11

1

2

3

4

5

ايسضد١

ٜطنب زضاد ١ثالخ عذالت
( ثٓا ١ٝ٥ايعذالت ملٔ ِٖ  12غٓ ١ؾُا ؾٛم )
َٗاضات سطن ١ٝنبري ٠أخط ( ٣سسز )

َالسعات إضاؾ: ١ٝ
...................................................................................................... .............................................
...................... .............................................................................................................................
............... ............................................................................................................................. .......
............................... ....................................................................................................................
...................... .............................................................................................................................
..................................................................... ..............................................................................
...................... .............................................................................................................................
........................................................................................................... ........................................
...................... .............................................................................................................................
.................... ............................................................................................................................. ..
.................................... ...............................................................................................................
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ّ حلل ضقِ ( ) 2
اخلط ١ايرتب ١ٜٛايؿطز١ٜ
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ّ حلل ضقِ ( ) 3
اخلط ١ايتعً ١ُٝايؿطز١ٜ
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ّ حلل ضقِ ( ) 4
اإلغتباْ٘ االغتطالع١ٝ
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ّ حلل ضقِ ( ) 5
أزا ٠ايسضاغ ١يف صٛضتٗا األٚي١ٝ
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ًَشل ضقِ ( ) 6
قا ١ُ٥بأمسا ٤ذلهُ ٞأزا ٠ايسضاغ١
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 قا ١ُ٥ذلهُ ٞأزا ٠ايسضاغ ١

ايسضد ١ايعمل١ٝ

ايتدصص

دٗ ١ايعٌُ

ّ

اغِ

.1

أ..ز .إبطاٖ ِٝقُٛز ؾ٬ت٘

أغتاش

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

داَع ١أّ ايكط٣

.2

أ..ز .سػٔ عا ٌٜأمحس وٞ

أغتاش

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.3

أ..ز .ظاٜس عذرل اؿاضثٞ

أغتاش

عًِ ْؿؼ

داَع ١أّ ايكط٣

.4

أ..ز .ظنطٜا وٍ٫ ٞ

أغتاش

َٓاٖر ٚططم تزضٜؼ

داَع ١أّ ايكط٣

.5

أ..زٜٛ .غـ غًُٝإ ايطاٖط

أغتاش

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

ايهً ١ٝاؾاَع ١ٝمبه ١املهطَ١

.6

ز .عبسايطمحٔ عبساهلل املايهٞ

أَ .ؿاضى

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

.7

ز .ايػٝس غٝس اـُٝػٞ

أَ .ؿاضى

تطب ١ٝخاق١

.8

ز .ؾٛظ ٟقاحل بٓذط

أَ .ؿاضى

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

داَع ١أّ ايكط٣

.9

زَ .كطؿ ٞأمحس سػين

أَ .ؿاضى

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.10

ز ٢َٓ .سػٔ ايػٝس بسٟٚ

أَ .ؿاضى

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.11

ز.أمحس ق٬ح ايس ٜٔأبٛاؿػٔ

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١امليو عبس ايععٜع

.12

ز .أمحس ؾتش ٞعً٢

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.13

ز .امحس ْب ٟٛعبسٙ

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.14

ز .أمئ أمحس احملُسٟ

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.15

ز .إبطاٖ ِٝعبساهلل ايعجُإ

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو غعٛز

.16

ز .إغشام قُٛز ايكٝاّ

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.17

ز.ساَس قبش ٞايػٛٝطٞ

أَ .ػاعس

يػ ١عطب١ٝ

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.18

ز .خايس ضَهإ عبس ايؿتاح

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.19

ز.خايس عبس اؿُٝس عجُإ

أَ .ؼاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.20

ز .ؾاٖط خًَ ٌٝػًِ ايطٚادع١

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.21

ز .قؿا ٤غاظ ٟاؿُٛزٟ

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

.22

ز .عبساهلل عباؽ قُس أمحس

أَ .ػاعس

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

 .23ز.عبس اؿه ِٝضاؾس ايؿدلَٞ

أَ .ػاعس

يػ ١عطب١ٝ

داَع ١املًو عبس ايععٜع

 .24ز .عبسايٚ٪ف إزلاع ٌٝقؿٛظ

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

ايهً ١ٝاؾاَع ١ٝمبه ١املهطَ١
داَع ١اـًٝر ايعطبٞ
ممًه ١ايبشطٜٔ

ايهً ١ٝاؾاَع ١ٝمبه ١املو ضَ١
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 تابع ٍقا ١ُ٥ذلهُ ٞأزا ٠ايسضاغ ١

ايسضد ١ايعًُ١ٝ

ايتدصص

دٗ ١ايعٌُ

ّ

اغِ

 .25ز .عبسايععٜع ٜاض قٛقٓسٟ

أَ .ػاع ز

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

داَع ١أّ ايكط٣

 .26ز .عُط ؾٛاظ عبسايععٜع

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

 .27ز .يٓٝا عُط قسٜل

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

 .28ز .قُس قسق ١سٓٝؿ١

أَ .ػاعس

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

 .29ز .قُس عبس ايػتاض أمحس

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

 .30ز.قُس عبسايؿتاح عطٟٛ

أَ .ػاعس

يػ ١عطب١ٝ

داَع ١املًو عبس ايععٜع

 .31ز .قُس ْٛض إزضٜؼ

أَ .ػاعس

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

 .32زَ .طن ٞغطّ اهلل ايعٖطاْٞ

أَ .ػاعس

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

داّ ع ١أّ ايكط٣

 .33زْ .اٜـ عابس ايعاضع

أَ .ػاعس

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

 .34ز .و ٞمحٝس ايعاٖطٟ

أَ .ػاعس

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

داَع ١املًو عبس ايععٜع

 .35أ .ايػٝس قُس قُس

قانط

َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ

ايهً ١ٝاؾاَع ١ٝمبه ١املهطَ١

 .36أ .قاحل غعٝس باسؿٛإ

قانط

تطب ١ٝخاق١

داَع ١املًو عبس ايععٜع

 .37أ .ؾٗس قُس اؿاضثٞ

قانط

يػ ١عطب١ٝ

داَع ١املًو عبس ايععٜع

 .38أ .أزٜب قُس عً ٞع٬ف

َادػترل

تطب ١ٝخاق١

 .39أ .عبسايطمحٔ قاحل ايعُطٟ

َادػترل

تطب ١ٝخاق١

َعٗس ايذلب ٠ٞايؿهط ١ٜيًٓني ظس٠

 .40أ .عٛض قب املعبسٟ

َادػترل

عًِ ْؿؼ

َعٗس ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜيًٓني ظس٠

 .41أ .غٝجإ قاحل ايعُطٟ

َادػترل

تطب ١ٝخاق١

َؿطف يف إزاض ٠ايذلب ١ٝاـاق ١دسٙ

 .42أْ .طَني عبسايطمحٔ قطب

َادػترل

عًِ ْؿؼ إضؾازٟ

َطنع ا٭ٌَ املٓؿٛز

 .43أ .أمحس غعٝس اؿاضثٞ

بهايٛضٜٛؽ

تطب ١ٝخاق١

َعٗس ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜيًٓني ظس٠

 .44أ .أْٛض أمحس ايعطاؽ

بهايٛضٜٛؽ

يػ ١عطب١ٝ

ثاْ ١ٜٛمحع ٠بٔ عبساملطًب

 .45أ .تطن ٞو ٞايبداضٟ

بهايٛضٜٛؽ

تطب ١ٝخاق١

َعٗس ايذلب ١ٝايؿهط ١ٜيًٓني ظس٠

 .46أ.عبسايطسِ ٕ عً ٢ايػاَسٟ

بهايٛضٜٛؽ

تطب ١ٝخاق١

ايهً ١ٝاؾاَع ١ٝمبه ١املهطَ١

ايهً ١ٝاؾاَع ١ٝمبه ١املهطَ١

َسٜط إزاض ٠ايذلب ١ٝاـاق ١بإزاض٠
ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝدس ٠غابك ًا

َسٜط إزاض ٠ايذلب ١ٝاـاق ١بإزاض٠
ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝدس٠
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ًَشل ضقِ ( ) 7
أزا ٠ايسضاغ ١يف صٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥
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ّ حلل ضقِ ( ) 8
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1- With a mathematical mediation of (2.35), academic obstacles of integrating
autistic students in public schools has acquired a relatively accepted
degree.
2- With a mathematical mediation of (2.59), obstacles related to school
services for integrating autistic students in public schools has acquired an
accepted degree.
3- With a mathematical mediation of (2.24), social obstacles of integrating
autistic students in public schools has acquired a relatively accepted
degree.
4- There are a statistically indicated differences between subjects of the
study, which are referred to variations of type of the integrating program.
5- Lack of statistic indicating differences between subjects' opinions in
regard the matter, which is in regard of the following variations: (type of
position, type of major, years of expertise, number of autistic students in
the program and existence of special cases of education).
This study pointed to recommendations as follows; To work on
establishing Early Interference Services for risky cases. Also designing the
designing the appropriate school buildings that would fulfill
requirements of the appropriate academic environment for autistic
students, with conducting necessary adjustments. and designing
programs of awareness in order to qualify staff of schools to deal with
autistic students before commencing the integration process. and finally
designing a health program in collaboration with the school health unit,
through dispatching a ranging physician to visit schools included in the
integration program to follow up with the health issues accompanying
autistic students, such as; epilepsy, osteoporosis … etc.
There are some suggestion like undertaking; similar studies
concerning such obstacles. and conducting similar studies on some of the
other special disorder categories of education, such as visual and auditory
impairments, and multi impairment cases in public schools. and finally
conducting studies to follow the process of integrating students with
autism spectrum disorders after overcoming obstacles revealed by the
study.
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Abstract
The study aims to determine Obstacles of integrating Autism Spectrum
Disordered students in Public Schools, which are related to its' three dimensions,
academic obstacles, obstacles related to school services, and social obstacles.
Where the study seeks to answer the following major question; what are the
Obstacles of integrating Autism Spectrum Disordered students in Public Schools
through the teachers, directions, and academic supervisors' point of view in
educational regions of the Kingdom of Saudi Arabia?
This major question is branched into the following inquiries:

1- What are the academic or educational Obstacles of integrating Autism
Spectrum Disordered students in Public Schools through the teachers,
directions, and academic supervisors' point of view in educational regions
of the Kingdom of Saudi Arabia?
2- What are the Obstacles related to school services for integrating Autism
Spectrum Disordered students in Public Schools through the teachers,
directions, and academic supervisors' point of view in educational regions
of the Kingdom of Saudi Arabia?
3- What are the Social Obstacles of integrating Autism Spectrum Disordered
students in Public Schools through the teachers, directions, and academic
supervisors' point of view in educational regions of the Kingdom of Saudi
Arabia?
4- Are there any statistical differences at the level 0.05 between the
arithmetic means of points of view toward obstacles of such integration of
autism students in public schools, which can be linked to variations such
as (type of position, type of major, years of expertise, type of integration
programs, number of integrated autistic students, and existence of other
educational cases)?
The methodology of the Study is as follows; subjects of the study is a society
of teachers (23), and principals (23), and supervisors (22) at the integration
program of students with autism spectrum disorders in various educational
regions of the Kingdom of Saudi Arabia.
The study however, have utilized the survey descriptive methodology of
questionnaires as a tool, then to process data statistically using: first: descriptive
statistics: repetitions, ratios, mathematical mediation, standard deviation and
actual number. Second: indicative statistics: Alpha Cronbach's factor, Person
Factor for resolution measurement, one-way ANOVA, and independent samples
T-test.
The main results were as follows:
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In the name of Allah
, the Beneficent, the Merciful

They said: Be glorified! We have no knowledge
saving that which Thou hast taught us. Lo! Thou, only
Thou, art the Knower, the Wise.
Al-Baqarah verse (32)
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In the name of Allah, the Beneficent,
the Merciful
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