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 ١ايـكاهًؼّ وتَ

ؾاع١ًٝ اهتؼـاّ بلْاَر هًٛنٞ ـؿض َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ ع١ٓٝ َٔ ؾ١٦ ايتٛسـ :  املٛٓٛع

 ايبايػني

 :عٔ ايهٌـ إىل اؿاي١ٝ ايـكاه١ تٗـف  -: ايـكاه١ أٖـاف

 تٛسـاي ؾ١٦ َٔ ع١ٓٝ يـ٣ االدتُاعٞ ايتؿاعٌ يف ايعذن َعاٖل ـؿض هًٛنٞ يربْاَر االهتذاب١ ؾاع١ًٝ .1

  ايتٛسـ أطؿاٍ هًٛى يف االهاب١ٝ االهتذابات ت١ُٝٓ ػالٍ َٔ ايبايػني

بعـ ) ايؿلٚم بني َتٛهط كتب ؿكدات ايكٝاي ايكبًٞ ٚ ايبعـٟ يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  .2

 .يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –ايتٛاٌُ 

 –بعـ ايتٛاٌُ ) ايبعـٟ يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ايؿلٚم بني َتٛهط كتب ؿكدات ايكٝاي  .3

  .يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ٚائابط١ بعـ تطبٝل ايربْاَر ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ 

بني َتٛهط ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ )ايؿلٚم يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  .4

 ( .بعـ ًٗل َٔ اْتٗا٤ تطبٝل ايربْاَر ) ٚ ايتتبعٞ يًع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ  كتب ؿكدات ايكٝاهني ايبعـٟ

ساالت فُٛع١, ػلٜب١ٝ متتـ أعُاكِٖ اين١َٝٓ  5ساالت فُٛع١ ٓابط١ , ٚ  5ساالت فنٛك َٛمع١ 10 : ايع١ٓٝ

 ؿكد١ ع٢ً َكٝاي دٛكؿاكؿ  68 – 52ه١ٓ , نُا إٔ ؿكدات فنا٥ِٗ اَتـت بني  18 -13بني 

( 3. َكٝاي دٛؿاكؿ املعـٍ َٔ يٛس١  هٝذإ( 2ّ 1999قا١ُ٥ ايطؿٌ ايتٛسـٟ إعـاؿ عبـايلسِٝ  (1:  األؿٚات

بلْاَر  ( 4(2003ّ)َكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ألطؿاٍ ايتٛسـ إعـاؿ عن٠ ايػاَـٟ 

 هًٛنٞ َٔ تُِِٝ ايباسح 

 : ت ايـكاه١ إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ تًُٛ:  ايٓتا٥ر

ي١ إسِا٥ًٝا بني َتٛهطات كتب ؿكدات ايكٝاي ايكبًٞ ٚ ايبعـٟ يف َعاٖل ايعذن يف تٛدـ ؾلٚم ؿا .1

يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ يِاحل ايكٝاي ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

 .ايبعـٟ 

ايتؿاعٌ تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني َتٛهطات كتب ؿكدات ايكٝاي ايبعـٟ يف َعاٖل ايعذن يف  .2

يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ٚائابط١ يِاحل ايع١ٓٝ ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) االدتُاعٞ 

 .ايتذلٜب١ٝ بعـ تطبٝل ايربْاَر 

بعـ ايعالقات  –بعـ ايتٛاٌُ )ال تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  .3

بعـ ًٗل َٔ اْتٗا٤ ) دات ايكٝاهني ايبعـٟ ٚ ايتتبعٞ يًع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ بني َتٛهطات كتب ؿك( االدتُاع١ٝ 

 ( .تطبٝل ايربْاَر 

  : ايتُٛٝات

 ايتٛهع يف إقا١َ ايـٚكات ٚٚكَ ايعٌُ اييت تـكب َعًُٞ ايتٛسـ ع٢ً نٝؿ١ٝ تٓؿٝق ايرباَر  (1

 .ٚتـكٜب أؾلاؿٖا  تؿعٌٝ ؿٚك األهل يف تعًِٝ ٚتـكٜب طؿٌ ايتٛسـ َٔ ػالٍ إقا١َ ايـٚكات ٚٚكَ ايعٌُ (2

 .ايتٜٓٛع يف اهتؼـاّ االهرتاتٝذٝات املوتؼـ١َ يف بلاَر ايطالب ايتٛسـٜني  (3



   
3 

Abstract 
Effectiveness of using behavioral program to reduce deficiencies in social interaction 

for sample of autistic adults.  

Objectives of the study:  

This study aims at the following: 

1- Recognizing the effectiveness of response for behavioral program to reduce 

deficiencies in social interaction for sample of autistic adults through 

developing positive responses in the behavior of autistic child.  

2- Differences in prior and post scales for deficiencies in social interaction 

(contact dimension, social relationship dimension) for experimental sample.  

3- Differences in prior and post scales for deficiencies in social interaction 

(contact dimension, social relationship dimension) in experimental and control 

group after applying the program. 

4- Differences in social interaction deficiencies (contact/ communication 

dimension – social relationships dimension) between both prior and 

consecutive scales for experimental group ( after two months of applying the 

program).  

Samples :  

Ten cases of males divided, five cases of control group , five cases of experimental 

group that their chronological ages extend between 13-18 , and their intelligence 

scales are extended between 52-68 on Guarder Scale.   

Tools:  

1- List of autistic child prepared by Abdulraheem, 1999,  

2- Guarder modified Scale of Sagan Board. 

3-  Scale of deficiency in social interaction for autistic children prepared by Azza 

Al-Ghamdy, 2003.  

4-  Behavioral program prepared by he researcher.  

Findings:  

The study concluded the following:  

1- There are statistical differences in social interaction deficiency (contact and 

social relationships dimensions) between the performance of experimental  

2- There are statistical differences in social interaction deficiency (contact/ 

communication and social relationships dimensions) after the program 

between performance of experimental group and control group in favor of 

experimental group.  

3- There are not any statistical differences in social interaction deficiency in 

(contact and social relationships dimensions) among both prior and post scales 

for the experimental group.  

Recommendations:  

1- Extension of courses and workshops that train autism teachers on how to 

execute programs.  

2-    Activation of families' role in learning and training of autistic children 

through courses and workshops as well as training their members.  

3- Diversification in using the strategies adopted in autistic students programs.   
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 ر ــــــديـقـر وتـــــشك

َّ      … :  قهِ ايتٓعنٌٜ اؿُـ هلل ايعًٞ اؾًٌٝ , ايكا٥ٌ يف ٌ  علًَع٢  ايَّعايل َٚيه ع ٔنع َّ اهلَل َيقٚ َؾ إ

ٕن    ٌنهعععملمٚ ِن  اَل ٜل ٖم كبٓعا أٚمعٓعا إٔ ٌْعهل ْعُتعو ايعيت أْعُعت عًٝٓعا        ( .  60)ٜعْٛى يٜع١     َأنععنجععععللل

ٌل ؾٔعًو        ٚع٢ً ٚايـٜٓا , ًهلًا ًٜٝل بععُتو ٚداليو , ٚمحـًا نعجاًا َباكنعًا ؾٝع٘ , عًع٢ دنٜع

أقعـّ  ٚبعقيو ؾعيْٞ    .هٝـْا ْٚبٝٓعا قُعـ ُع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚهعًِ      ّ ع٢ً ْعُا٥و , ثِ ايِال٠ ٚايوالٚ

  ٕ َععال  بععٔ ًععهلٟ ايهععبا إىل قععـٚتٞ يف ؿكٚب ايعًععِ ٚاـععا هعععاؿ٠ األهععتاف ايععـنتٛك عبععـ املٓععا

 تباك ايقٟ قـّ يٞ نٌ َا ميًو َعٔ دٗعـ ٚٚقعت ٚفيعٌ ناؾع١ ايِععاب إىل إٔ ػلدع        ٜٛهـ َعُٛك

ـنتٛك هععاؿ٠ األهعتاف ايع   اؾنٜعٌ إىل األهعتافٜٔ ايؿآعًني    ٚأقـّ ًهلٟ . اه١ إىل ايٓٛك ـكاي ٖٙق

عًعع٢ تؿٔععًُٗا بكبععٍٛ قُععـ محععن٠ ايوععًُٝاْٞ هعععاؿ٠ ايععـنتٛك ٌٖععاّ بععٔ قُععـ إبععلاِٖٝ كُٝععل  

إلثلا٤ َعًَٛعاتٞ ائع١ًٝ٦ يف ععٛك عًُُٗعا َٚعلؾتُٗعا ايعُٝكع١ يف فعاٍ عًعِ         ـكاه١ اي َٙٓاق١ٌ ٖق

أُععشاب ػععّ بايٌععهل أّ ايكععل٣ َتُجًعع١ بهًٝعع١ ايرتبٝعع١ ٚ أ ايٌععهل َُٛععٍٛ ؾاَععع١  ٚ . ايععٓؿى 

نُععا أقععـّ ًععهلٟ إىل    ايوعععاؿ٠ أهععاتقتٞ األؾآععٌ أعٔععا٤ ٦ٖٝعع١ ايتععـكٜى بكوععِ عًععِ ايععٓؿى      

    ِ ـكاهعع١ األهععتاف ايععـنتٛك قُععـ بععٔ محععن٠     اي ٖٙععقػطعع١  األهععاتق٠ َععٔ ايععقٜٔ تؿٔععًٛا بتشهععٝ

 األهععاتق٠ٚأقععـّ ًععهلٟ ايعُٝععل إىل هعععاؿ٠    . ؿلدععٞ ايوععًُٝاْٞ ٚايععـنتٛك هععام بععٔ قُععـ امل    

تؿٔعًِٗ  عًع٢   عبـ ايعنٜعن ظعـ٠  ظاَع١ املًو أعٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى بكوِ ايرتب١ٝ اـا١ُ  األؾآٌ

ٙ نُا أقـّ دنٌٜ ًهلٟ إىل نٌ ًؼّ هاعـْٞ أثٓا٤ هعا ٖعق  , بتشهِٝ املكٝاي ٚ ايربْاَر 

إؿاك٠ ايرتب١ٝ اـا١ُ األهعتاف  ٢ كأهِٗ َـٜل ٚعً ايرتب١ٝ اـا١ُأػّ بايقنل َٓوٛبٞ ـكاه١ ٚ اي

األهعتاف ايؿآعٌ ُعاحل     ايؿآٌ عبـايلمحٔ بٔ عًٞ ايػاَـٟ َٚـٜل َعٗعـ ايرتبٝع١ ايؿهلٜع١ ظعـ٠    

ؾًععِٗ َععي دنٜععٌ ػايععـ بععٔ قُععـ اينٖلاْععٞ ٌَٚععلف ايرتبٝعع١ اـاُعع١ األهععتاف بععٔ قُععـ ايػاَععـٟ 

ـ   ايٌهل  ٟ ٚمجٝعع أؾعلاؿ ععا٥ًيت ٚأُعـقا٥ٞ ,     نُا أهذٌ ٚاؾل ايٌهل ٚدًٝعٌ االَتٓعإ إىل ٚايع

نُا أهذٌ ًهلٟ ٚتكـٜلٟ إىل نٌ َٔ هعاِٖ بعلأٟ   ٚنٌ َٔ قـّ يٞ عًْٛا َٚواعـ٠ ٚتٛدًٝٗا 

اينٖلاْٞ ٚاألهعتاف   قُـ بٔ إبلاِٖٝأٚ ِْٝش١ أٚ َواعـ٠ يف ٖقٙ ايـكاه١ ٚ يف َكـَتِٗ األهتاف 

يتٌذٝعِٗ يٞ ٚؿعا٥ِٗ ايعـا٥ِ   ـ٠مبعٗـ ايرتب١ٝ ايؿهل١ٜ ظعابـ ايكلًٞ ٚمجٝع مَال٥ٞ بٔ قُـ 

ٚأػاًا أتكـّ بايٌهل ٚايتكـٜل إىل أطؿاٍ ايربْاَر ايقٜٔ عٌعت   ؾًِٗ َي دنٌٜ ايٌهل ٚايتكـٜل

 . َعِٗ أٜاّ َٔ أمجٌ أٜاّ سٝاتٞ ؾًِٗ َي أععِ تكـٜل 
 ؾذن٣ اهلل اؾُٝع ػا اؾنا٤

 ايباسح
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 -: وكدوـُ

ٜعـ ع٢ً ايلغِ َٔ إٔ ايتٛسـ ٜعـ دن٤ًا َٔ اؿاالت اإلْوا١ْٝ إال إٔ ظٗٛك ٖقا ايٓٛع َٔ اؿاالت 

, ؾاألطؿاٍ ايتٛسـٜني ٜعإْٛ َٔ قِٛك ًـٜـ يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ , َٚٗاكات سـٜجا ْٛعا َا

ايعٓا١ٜ بايقات , يقا ؾِٗ ميجًٕٛ ؾ١٦ تتُٝن عٔ غاٖا َٔ ؾ٦ات ف٣ٚ االستٝادات اـا١ُ مبا 

ُٚـ  (2004ّاينكٜكات,. )هعًِٗ يف ساد١ إىل إعـاؿ بلاَر تلب١ٜٛ , ٚبلاَر عالد١ٝ َٓاهب١ هلِ

ّ إٔ ايتٛسـ ِٜٝب األطؿاٍ سـٜجٞ ايٛالؿ٠ يف هٔ َبهل٠ 1943ايطبٝب األَلٜهٞ يٝٛ ناْل عاّ 

ؾٝعذن ايطؿٌ ايتٛسـٟ َٓق ايوٓٛات ايجالخ األٚىل َٔ سٝات٘ تطٜٛل َٗاكات٘ االدتُاع١ٝ ْتٝذ١ 

كت٘ يالٓطلابات ايعِب١ٝ اييت تِٝب٘ مما ٜؤثل ع٢ً تٛاًُ٘ ايًؿعٞ ٚ غا ايًؿعٞ نُا تكٌ َكـ

اإلبـاع١ٝ ٚ ايتؼ١ًٝٝ ؾٝٓعهى فيو هًبا ع٢ً عـّ إقا١َ عالقات ادتُاع١ٝ َع اآلػلٜٔ أٚ ايًعب 

َع عـّ ايكـك٠ ع٢ً ايتِٛك ؾٝٓعنٍ عٔ ب٦ٝت٘ ٚ فتُع٘ ست٢ أهلت٘ ٚأقلاْ٘ َٔ األطؿاٍ , َعِٗ 

 عاّ نُا فنل ٚيـ ٚ نٝو (1943ّ)تعلٜـ  يٝٛ ناْل عاّ  ـٜٚع( 2006ّ:11,عو١ًٝ .)

أٍٚ أهًٛب اهتؼـّ يتٌؼّٝ آطلاب ايتٛسـ  إف ٜٛٓض إٔ تعلٜـ ناْل متجٌ يف (  1980ّ)

ايٓكاط ايتاي١ٝ َلننا ع٢ً ايِؿتني األٚىل ٚ ايجا١ْٝ , ؾكـ سـؿ ناْل إٔ ٖاتني ايِؿتني ُٖا 

- :َعٝاك يتٌؼّٝ ساالت ايتٛسـ 

 .ايكِٛك ايٌـٜـ يف ايتؿاعٌ االْؿعايٞ َع اآلػلٜٔ 

 (ؾض ايٌـٜـ ألٟ تػا يف بلاَر سٝا٠ ايطؿٌ ايل)ايتُوو بايلٚتني 

 .ايتُوو ايٌـٜـ غا املٓاهب باألًٝا٤ 

 .ايعٗٛك ع٢ً ١٦ٖٝ طؿٌ أُِ أبهِ 

 (22: 2010ّ,ايناكع ) .إظٗاك أٚ االستؿاظ ببعض ايكـكات املعلؾ١ٝ اؾٝـ٠ 

ُـ ٚق( 2002ّ)غٍ أَا٠ ٚ (  2001ّ)َجٌ ؿكاه١ ٖاي١ قُـ ايـكاهات ايع١ًُٝٚقـ أٚٓشت 

يف ٖقا اجملاٍ إٔ األطؿاٍ  (2007ّ)ٚؿكاه١ غناٍ ( 2003ّ)ٚ ؿكاه١ عن٠ ايػاَـٟ (  2003ّ)
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ايتٛسـٜني ٜؿتكلٕٚ إىل َٗاكات ايتؿاعٌ االدتُاعٞ اييت تهُٔ ٚكا٤ اْوشابِٗ َٔ املٛاقـ 

االدتُاع١ٝ َٔ أبلم اـِا٥ّ اييت ُٜٛـ بٗا االدتُاع١ٝ , ٚتعترب ًامبإ ايعذن يف املٗاكات 

طؿاٍ املٓوشبني ادتُاعٝا ٚ اييت ٜٓعل هلا باٖتُاّ ٚاهع َٔ قبٌ األػِا٥ٝني ايٓؿوٝني هٛا٤ َا األ

ييت َٚٔ اـِا٥ّ ا( 2003ّ,عن٠ ايػاَـٟ)ٜتعًل َٓٗا بتٌؼّٝ االْوشاب االدتُاعٞ أٚ عالد٘ 

كـ ؾِ أطؿاٍ ايتٛسـ ٚدٛؿ قِٛك ٚآض يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َع أقلاِْٗ ٚ ايب١٦ٝ احملٝط١ بٗمتٝن 

 .هـ ايٌؼّ ايتٛسـٟ عكبات يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚتطٜٛل املٗاكات ايالم١َ يقيو

 (2004ّاينكٜكات,)

ٜٚعـ ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ أِٖ َا ميٝن األطؿاٍ ٚؾ١٦ ايبايػني املِابني بآطلاب ايتٛسـ ٚ 

يبايػني إال أِْٗ ٖقٙ املٌهالت تتوِ بايٌُٛي١ٝ سٝح تِٔ األطؿاٍ ٚؾ١٦ اإٔ ع٢ً ايلغِ َٔ 

 َٔ أٚقاؿكٕٚ ع٢ً تعـٌٜ ٚتطٜٛل ايوًٛى َٚٗاكات ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يف ساٍ تٛؾل  ب١٦ٝ َٓاهب١ 

 . ايرباَر املؼطط هلا ػالٍ

ٚ ػا١ُ يف ايـٍٚ ايعلب١ٝ ٚ ع٢ً ٚد٘  –ع٢ً سـ عًِ ايباسح  –ٚدٛؿ ؿكاهات ناؾ١ٝ  يك١ًٚ ْعلا 

ػؿض َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ ؾ١٦ اـِْٛ املًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ تٓاٚيت 

ؾيٕ ايـكاه١ اؿاي١ٝ هٛف تكّٛ ع٢ً بلْاَر هًٛنٞ ـؿض َعاٖل يقا َٔ ايبايػني ,  ايتٛسـ

 .ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ ع١ٓٝ َٔ ؾ١٦ ايتٛسـ ايبايػني 

- :تصاؤالتّا و الدراشُ وعكمُ

 عٔ متٝنِٖ هلِ ممٝن٠ مس١ ٖٚٞ االدتُاعٞ عٌايتؿا يف ٚآض قِٛك َٔ ايتٛسـ أطؿاٍ ٜعاْٞ

 أٚ اـاكدٞ ايعام ؾِٗ يف قِٛك إىل فيو ٜؤؿٟ مما أػل٣ منا١ٝ٥ بآطلابات املِابني َٔ غاِٖ

  , ايٓؿو١ٝ اــَات َٔ االهتؿاؿ٠ َٔ ؼـ سٛادن أٚ عٛا٥ل ُٓع ٚنقيو بِٗ احملٝط

ٚقـ أٚٓشت ( 2003ّقُـ,)ٚاألقلإ  ملعًِٚا األهل٠ قبٌ ٚاالدتُاع١ٝ ٚ ايرتب١ٜٛ , املكـ١َ هلِ َٔ

ؾعاي١ٝ ايرباَر ( 2007ّ)ٚؿكاه١ غناٍ ( 2003ّ)ايػاَـٟ عن٠ ٚ ؿكاه١  (2002ّ)غٍ  أَا٠ ؿكاه١
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يتػًب ع٢ً ايتٛسـٟ ع٢ً ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚااييت تواعـ ايطؿٌ  ١ايوًٛن١ٝ ٚ ايتـكٜبٝ

 عٔ ايهٌـ يف اؿاي١ٝ ايـكاه١ ١ٌَهً ٚ بٓا٤ عًٝ٘ ميهٔ إٔ تتشـؿ. املٌهالت االدتُاع١ٝ

 ؾ١٦ َٔ ع١ٓٝ يـ٣ االدتُاعٞ ايتؿاعٌ يف ايعذن َعاٖل ـؿض هًٛنٞ بلْاَر اهتؼـاّ ؾاع١ًٝ

 : ايتايٞ ٚ ايقٟ ميهٔ ؼـٜـٙ يف ايوؤاٍ ايل٥ٝى. ايبايػني ايتٛسـ

 ١٦ؾ َٔ ع١ٓٝ يـ٣ االدتُاعٞ ايتؿاعٌ يف ايعذن َعاٖل ـؿض هًٛنٞ بلْاَر اهتؼـاّ ؾاع١ًٝ َا

  ؟ ايبايػني ايتٛسـ

  -: ايتاي١ٝ األه١ً٦ تٓبجل ايل٥ٝى ايتواؤٍ َٚٔ

ايكٝاي ايكبًٞ ٚ ايكٝاي ايبعـٟ يف  َتٛهط كتب ؿكداتٌٖ تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني /  1ي

يـ٣ ايع١ٓٝ ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

 ايتذلٜب١ٝ ؟

ًع١ٓٝ ائابط١ ٚ ي ايكٝاي ايبعـٟ َتٛهط كتب ؿكداتٌ تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني ٖ/  2ي

بعـ ايعالقات  –بعـ ايتٛاٌُ ) ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

 بعـ تطبٝل ايربْاَر ؟ ( االدتُاع١ٝ 

بعـ  –بعـ ايتٛاٌُ ) تُاعٞ يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدؿاي١ إسِا٥ًٝا ٌٖ تٛدـ ؾلٚم /  3ي

بعـ  )ايبعـٟ ٚ ايتتبعٞ يًع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ايكٝاي  بني َتٛهط كتب ؿكدات( ايعالقات االدتُاع١ٝ 

 ؟( َٔ اْتٗا٤ تطبٝل ايربْاَر  ًٗل

 -: الدراشُ أِىًُ

 :األِىًُ الٍظريُ

- : إىل اؿاي١ٝ ايـكاه١ أ١ُٖٝ تلدع

أسـ أِٖ ػِا٥ّ أطؿاٍ ايتٛسـ ٖٚٛ ايكِٛك إٔ ايـكاه١ اؿاي١ٝ تتٓاٍٚ بايبشح ايعًُٞ  .1

 .يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 
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 ؾ١٦ ٚ عاّ بٌهٌ ايتٛسـ أطؿاٍ يـ٣ االدتُاعٞ ايتؿاعٌ ظاْب املتعًك١ ايبشٛخ ق١ً .2

  . اـِْٛ ٚد٘ ع٢ً ايبايػني ايتٛسـ

 ٌقب َٔ تٓاٚهلا ٜتِ م َلس١ً األؾلاؿ ايتٛسـٜني ايبايػني ٖٚٞ اؿاي١ٝ ع١ٓٝ ايـكاه١ تتٓاٍٚ .3

 .ٚايباسجني املؼتِني

 :األِىًُ التطبًكًُ 

- : إىل اؿاي١ٝ ايـكاه١ أ١ُٖٝ تلدع

 َع االدتُاعٞ ايتؿاعٌ ايتٛسـ ع٢ً أطؿاٍ ملواعـ٠ ْتا٥ر ايـكاه١ اؿاي١ٝ َٔ االهتؿاؿ٠ .1

 . بِٗ احملٝط١ ايب١٦ٝ ٚ أقلاِْٗ

 أهى ع٢ً ا١ُ٥ق تلب١ٜٛ بطلم املعًُني َٔ ايتٛسـ أطؿاٍ َع ايتعاٌَ ع٢ً ايكا٥ُني تٛع١ٝ .2

 . االدتُاعٞ ايتؿاعٌ يف تٛادِٗٗ اييت املٌانٌ َٔ ايهجا سٌ يف توِٗ قـ ع١ًُٝ

 , ايتًكني , ايتعنٜن , ايتـكٜب١ٝ املُاكه١) ايوًٛنٞ ايعالز ؾٓٝات إىل ٜوتٓـ بلْاَر إعـاؿ .3

 ( ٚ ايتٌهٌٝ ايـٚك يعب , ايُٓقد١

  -: الدراشُ أِداف

 :عٔ ايهٌـ إىل اؿاي١ٝ ايـكاه١ تٗـف

 ع١ٓٝ يـ٣ االدتُاعٞ ايتؿاعٌ يف ايعذن َعاٖل ـؿض هًٛنٞ يربْاَر االهتذاب١ ؾاع١ًٝ .5

  ايتٛسـ أطؿاٍ هًٛى يف االهاب١ٝ االهتذابات ت١ُٝٓ ػالٍ َٔ ايبايػني ايتٛسـ ؾ١٦ َٔ

ؿكدات ايكٝاي ايكبًٞ ٚ ايبعـٟ يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ  ايؿلٚم بني َتٛهط كتب .6

 .يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –اٌُ بعـ ايتٛ) االدتُاعٞ 

) ؿكدات ايكٝاي ايبعـٟ يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  َتٛهط كتب ايؿلٚم بني .7

يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ٚائابط١ بعـ تطبٝل ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ 

  . ايربْاَر
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بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ )عٌ االدتُاعٞ ايؿلٚم يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿا .8

َٔ بعـ ًٗل )  ؿكدات ايكٝاهني ايبعـٟ ٚ ايتتبعٞ يًع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝبني َتٛهط كتب ( 

 ( .اْتٗا٤ تطبٝل ايربْاَر 

 -: الدراشُ وصطمخات

 التىحد

ٚايقٟ ٜعٗل يف أْ٘ ْٛع َٔ االٓطلابات ايُٓا١ٝ٥ ايتطٛك١ٜ  (ASA)علؾت مجع١ٝ ايتٛسـ األَلٜه١ٝ 

ايوٓٛات ايجالخ األٚىل َٔ سٝا٠ ايطؿٌ ٜٚٓتر عٔ آطلابات عِب١ٝ تؤثل يف ٚظا٥ـ ايـَاؽ ٚتعٗل 

ع٢ً ًهٌ ٌَهالت يف عـ٠ دٛاْب َجٌ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚايتٛاٌُ ايًؿعٞ ٚغا ايًؿعٞ 

األًؼاْ  ٌْٚاطات ايًعب,ٖٚؤال٤ األطؿاٍ ٜوتذٝبٕٛ ؿا٥ُا إىل األًٝا٤ أنجل َٔ اهتذابتِٗ إىل

ٜٚٔطلب ٖؤال٤ األطؿاٍ َٔ أٟ تػٝا وـخ يف ب٦ٝتِٗ ٚؿا٥ُا ٜهلكٕٚ سلنات دوُا١ْٝ أٚ 

 (2010ّ:30,ايناكع ). َكاطع َٔ ايهًُات بطلٜك١ يي١ٝ َتهلك٠ 

 تطٛك١ٜ أٚ منا١ٝ٥ إعاق١" أْ٘ ع٢ً ايتٛسـ ٜعلف( IDEA) اإلعاقات فٟٚ األؾلاؿ تعًِٝ يكإْٛ ٚٚؾكا

 ٖقا ٜعٗل َا ٚعاؿ٠,  ايطؿٌ َع االدتُاعٞ ايتؿاعٌ ٚ ايًؿعٞ ٚغا ؿعٞايً ايتٛاٌُ ع٢ً تؤثل

 ٖاالٖإ") أؿا٤ٙ ع٢ً هًبا ٜؤثل ٚ عُلٙ َٔ ايجايج١ ايطؿٌ ٌِٜ إٔ قبٌ عاّ بٌهٌ االٓطلاب

 . (638: 2008ّ,ٚنٛؾُإ

- : لمتىحد اإلجرآٌ التعريف

ايؿهل١ٜ ظـ٠ ُٓٔ ؾ٦ات ٜعلف ايباسح ايطؿٌ ايتٛسـٟ َٔ مت تٌؼِٝ٘ َٔ قبٌ َعٗـ ايرتب١ٝ 

ايِاؿك عٔ مجع١ٝ ايطب  (DSM-IV)ايتٛسـ ٜٚٓطبل عًِٝٗ املعٝاك ايتٌؼِٝٞ ايلابع يًتٛسـ 

 ( 1999ّ)ّ , َٚٔ ٜٓطبل عًِٝٗ قا١ُ٥ ايطؿٌ ايتٛسـٟ إعـاؿ عبـايلسِٝ 1994ايٓؿوٞ األَلٜه١ٝ 

 -: االجتىاعٌ التفاعن

ع٢ً أْ٘ املٗاك٠ اييت تِـك عٔ ايطؿٌ ٜٚعّبل َٔ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  (Gillson, 2000)ٜعّلف دًوٕٛ 

, ٌٜٚاكنِٗ يف األٌْط١ االدتُاع١ٝ, ػالهلا عٔ فات٘ يآلػلٜٔ ٜٚتذ٘ إيِٝٗ ٜٚتٛاٌُ َعِٗ
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ّٕٛ ُـاقات َعِٗ ٜٚوتعٌُ اإلًاكات االدتُاع١ٝ يًتٛاٌُ َعِٗ َع َلاعا٠ قٛاعـ ايقٚم , ٜٚه

 .االدتُاعٞ ايعاّ يف ايتؿاعٌ َعِٗ

إؿكاى ايطؿٌ يًُٛقعـ االدتُعاعٞ بٌعهٌ ٜوعاعـ     " بأْ٘ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ( 2007ّ)غناٍ  ٜٚعلف

 .  "ىل تؿاعً٘ َع احملٝطني ب٘

َلعٞ . ) بًٝن بأْ٘ ايوًٛى ايعاٖل يألؾلاؿ يف َٛقـ َعني ٚيف إطاك اؾُاعات ايِػا٠  ٜ٘ٚعلؾ

 (65ّ, 1984ٚبًكٝى ,

- : االجتىاعٌ لمتفاعن اإلجرآٌ التعريف

بعـ ) االدتُاعٞ ايتؿاعٌ يف ايعذن َعاٖل َكٝاي ع٢ً ايطؿٌ ايتٛسـٟ عًٝٗا شٌِٜت اييت ايـكد١

 (2003ّ)ايتٛسـ إعـاؿ عن٠ ايػاَـٟ  ألطؿاٍ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –ايتٛاٌُ 

- :الربٌاوج الصمىكٌ

ٖٛ بلْاَر ٜتُٔٔ بعض  ؾٓٝات ايعالز ايوًٛنٞ املوتُـ٠ َٔ املـكه١ ايوًٛن١ٝ َٔ إعـاؿ 

 ايباسح

- : الدراشُ ودحد

 (بٓني) دـ٠ مبشاؾع١ ايتعًِٝ ٚ ايرتب١ٝ إلؿاك٠ ايتابع ايؿهل١ٜ ايرتب١ٝ َعٗـ -: املها١ْٝ اؿـٚؿ

  . ايجاْٞ ايـكاهٞ ايؿٌِ 1432 – 1431 ايـكاهٞ ايعاّ -: اينَا١ْٝ اؿـٚؿ

 . ايبًٛؽ َلس١ً ٚػاٚمٚا ايتٛسـ بآطلاب املِابني األؾلاؿ -: ايبٌل١ٜ اؿـٚؿ
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 : اإلطار الٍظرٍ : اًلأو

 وفاًِي الدراشُ 

 وفّىً التىحد  -أ

 .التفاعن االجتىاعٌ   -ب

 .الدراشات الصابكُ  : ثاًًٌا

 الدراشات العربًُ -أ 

 الدراشات األجٍبًُ -ب

 .الدراشُ  فروض: ثالجًا 
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 : اإلطار الٍظرٍ : أواًل

 وفاًِي الدراشُ

 أ ـ وفّىً التىحد 

  -:راشُ التىحد التطىر التارخيٌ لد

ٜتٓاٍٚ ٖقا ايؿٌِ علًٓا تاكىًٝا يًُلاسٌ اييت تٓاٚيت آطلاب ايتٛسـ بـا١ٜ َٔ َلاسًٗا 

 :ايُٛؿ١ٝ األٚىل ٚست٢ ٚقتٓا ايلأٖ 

 بني أٚاهط ٚ أٚاػل اـُوٝٓات: امللس١ً األٚىل

بني أٚاهط  ميهٔ إٔ ْطًل عًٝٗا َلس١ً ايـكاهات ايُٛؿ١ٝ األٚىل ٖٚٞ اييت أدلٜت يف ايؿرت٠ َا  

ٚأٚاػل اـُوٝٓات َٔ ٖقا ايكلٕ ٚنإ اهلـف ايقٟ توع٢ ايٍُٛٛ إيٝ٘ ٖٛ إٔ ٜتٔض َٔ ػالٍ 

ايتكاكٜل ُٚـ هًٛى األطؿاٍ ايتٛسـٜني ٚأثل ٖقا االٓطلاب ع٢ً ايوًٛى بِؿ١ عا١َ سٝح 

اٖتُت تًو ايـكاهات باألطؿاٍ فٟٚ فٖإ ايطؿٛي١ املبهل٠ سٝح ناْت تٌؼّ إعاق١ ايتٛسـ 

إْٗا إسـ٣ فٖاْات ايطؿٛي١ باإلٓاؾ١ إىل األمناط األػل٣ َٔ آطلابات ايطؿٛي١ ٚقـ أهؿل ع٢ً 

ا َٔ ؼًٌٝ ْتا٥ر ٖقٙ ايـكاهات اييت اًتًُت ع٢ً ايهجا َٔ املعًَٛات إىل ايهٌـ عٔ نج

عـّ ايتذاْى بني اجملُٛعات أٚ أؾلاؿ اجملُٛعات املُٛٛؾ١ يف  ػِا٥ّ ايتٛسـ غا أْ٘ يٛسغ

هات هٛا٤ بايٓوب١ يًعُل اينَي أٚ املوت٣ٛ ايعكًٞ أٚ أهايٝب ايتٌؼّٝ أٚ تؿوا ٖقٙ ايـكا

أؿ٣ إىل اؿٍِٛ ع٢ً ايكًٌٝ َٔ االهتٓتادات ٚاالهتؼالُات اييت ميهٔ إٔ تٛٓع  ممااألهباب 

يف االعتباك عٓـ ؿكاه١ ٖقا االٓطلاب ع٢ً املـ٣ ايطٌٜٛ ٚميهٔ إٔ ْقنل بعض األمسا٤ اييت 

مللس١ً ايبانل٠ ظٗٛؿٖا هٛا٤ يف ايكٝاّ بايـكاهات أٚ نتاب١ ايتكاكٜل َجٌ هاُٖت يف ٖقٙ ا

هًُٝإ , ) Leon Eisenbergٚيٕٝٛ أٜنْربز   Hanns Aspergerٖاْن أهربدل  Leo Kannerيٝٛناْل 

2002ّ . ) 

إىل أٚاػل  اـُوٝٓاتَلس١ً ايـكاهات ايتابع١ يًُلس١ً األٚىل َٔ ؾرت٠ أٚاػل : امللس١ً ايجا١ْٝ 

 :ايوبعٝٓات
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إىل إٔ ايتكاكٜل املبـ١ٝ٥ يآلثاك ايٓاػ١ عٔ آطلاب ايتٛسـ  Victor Lotterٌٜا ؾٝهتٛك يٛتل 

ٚايتطٛكات احملت١ًُ يف ايكـكات ٚاملٗاكات يـ٣ األطؿاٍ ايتٛسـٜني ْتٝذ١ ايتـكٜب ٚاييت ٚكؿت يف 

١ ٚال تعطٞ ايـكاهات األٚىل ايوابك١ ايقنل ٖٞ ق١ِِٝ بٌهٌ نبا نُا إْٗا غا َٓتعُ

ُٛك٠ ٚآش١ ميهٔ االهتؿاؿ٠ َٓٗا بٌهٌ عًُٞ إال إٔ ايـكاهات ايالسك١ يًـكاهات األٚىل تعـ 

َٝتًل ٚ  Michael Rutterكٚتل  ٌع٢ً هبٌٝ املجاٍ ْقنل ؿكاه١ َاٜهأؿم َٔ َجٝالتٗا األٚىل ؾ

 ( . 1998ّناٌَ ,)   Mittler, et alٕ ٚٚيػل

 بـا١ٜ ايتوعٝٓات  ملتتابع١ ؾرت٠ ايجُاْٝٓات إىلَلس١ً ايـكاهات ا: امللس١ً ايجايج١ 

ٌٜٚاك إيٝٗا يف أؿبٝات ايبشح ايٓؿوٞ يف فاٍ إعاق١ ايتٛسـ بأْٗا ًٗـت تٝاكا ثابتًا َٔ ايتكاكٜل 

املتتابع١ ٚايهجا٠ يف فاٍ ؿكاهات َٛٓٛع آطلاب ايتٛسـ إال إٔ أغًب ٖقٙ ايبشٛخ ٚايـكاهات 

ٜني َٔ فٟٚ األؿا٤ ايعايٞ أٚ فٟٚ املوتٜٛات ايعاي١ٝ يف قـ كننت ع٢ً أنجل األؾلاؿ ايتٛسـ

ايكـكات ايعك١ًٝ ٚػـك اإلًاك٠ إىل إٔ ٖقٙ ايؿرت٠ اهتػلقت عكـ ايجُاْٝٓات ٚبـا١ٜ ايتوعٝٓٝات َٚٔ 

دًٝربز  Chung & Leeِل ًْٛر ٚيٞ اؿاألمسا٤ اييت بلمت يف ٖقٙ امللس١ً ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ال 

ٚاملتتبع يٓتا٥ر تًو  Kobayashi, et al, نٛباٜاًٞ ٚيػلٕٚ  Gillberg &Steffenberg  ٚهتٝؿٓربز

ايـكاهات ميهٔ إٔ ٜالسغ إْٗا َا مايت ُٚؿ١ٝ ٚغا ؿقٝك١ إىل سـ َا ٚفيو الٖتُاَٗا ببعض 

ايوًٛنٝات ٚبعض االػاٖات احملـٚؿ٠ يف مجع املعًَٛات َجٌ تكاكٜل اآلبا٤ عٔ َـ٣ نؿا٠٤ 

ٚاييت َٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ غا ؿقٝك١ ٚال تعهى َٛقؿِٗ اؿكٝكٞ بٌ أبٓا٥ِٗ يف ايكٝاّ بأؿٚاكِٖ 

ميهٔ إٔ ْٔٝـ إٔ أهايٝب تٌؼّٝ ساالت ايتٛسـ يف امللاسٌ ايبانل٠ النتٌاف م١ًَ 

أعلآٗا م تهٔ َل١ٝٓ ؿا٥ُا يف سني إٔ ايتأنٝـ املوتُل ع٢ً األهايٝب اؿـٜج١ أٚ املوتؼـ١َ 

 ( .2002ًُّٝإ ,ه)يف ايتٌؼّٝ نإ ٖٛ املطًٛب ؿا٥ُا 
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 -:تعريف التىحد 

 إىل االْػالم ع٢ً ايٓؿى ٚاالهتػلام يف ايتؿها ٚٓعـ اعلؾت َاكٜها إٔ ايتٛسـ َِطًض ٌٜ

ايكـك٠ ع٢ً االْتباٙ ٚٓعـ ايكـك٠ ع٢ً ايتٛاٌُ ٚإقا١َ عالقات ادتُاع١ٝ َع اآلػلٜٔ ؾٔال عٔ 

 ( . 440: ّ 1997باك ,)ٚدٛؿ ايٌٓاط اؿلنٞ املؿلؿ 

آطلاب اْؿعايٞ يف ايعالقات االدتُاع١ٝ َع اآلػلٜٔ ٜٓتر عٔ عـّ "بأْ٘ ( 1997ّ)٘ بـك ٚعلؾ

ايكـك٠ ع٢ً ؾِٗ ايتعباات االْؿعاي١ٝ ٚػا١ُ يف ايتعبا عٓٗا بايٛد٘ أٚ بايًػ١ ٜٚؤثل فيو يف 

 ". ايعالقات االدتُاع١ٝ َع ظٗٛك بعض املعاٖل ايوًٛن١ٝ ايُٓط١ٝ 

إعاق١ منا١ٝ٥ أٚ تطٛك١ٜ "ٜعلف ايتٛسـ ع٢ً أْ٘ ( IDEA)فٟٚ اإلعاقات  ٚٚؾكا يكإْٛ تعًِٝ األؾلاؿ

ٚعاؿ٠ َا ٜعٗل ٖقا , تؤثل ع٢ً ايتٛاٌُ ايًؿعٞ ٚغا ايًؿعٞ ٚ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َع ايطؿٌ 

ٖاالٖإ ")االٓطلاب بٌهٌ عاّ قبٌ إٔ ٌِٜ ايطؿٌ ايجايج١ َٔ عُلٙ ٚ ٜؤثل هًبا ع٢ً أؿا٤ٙ 

 (638: 2008ّ,ٚنٛؾُإ

إىل  إٔ ايتٛسـ ٖٛ أسـ االٓطلابات اإلمنا١ٝ٥ ايٌا١ًَ اييت تعترب َٔ ( 2002ّ)ا ايٌؼّ ٌٜٚ

أنجل ٌَهالت ايطؿٛي١ إمعادًا ٚإكبانًا ٚسا٠ ألْٗا تتُٔٔ املاؾًا يف مجٝع دٛاْب األؿا٤ 

١ ايٓؿوٞ ػالٍ َلس١ً ايطؿٛي١ مبا يف فيو االْتباٙ ٚاإلؿكاى ٚايتعًِ ٚايًػ١ ٚاملٗاكات االدتُاعٝ

 .ٚاالتِاٍ بايٛاقع ٚاملٗاكات اؿلن١ٝ 

 : أْ٘ ٜتعني ع٢ً َٔ ٜتِـ٣ يتعلٜـ ايتٛسـ إٔ ٌٜا إىل عـ٠ أَٛك َٓٗا ( 2002ّ)ٜٚل٣ هًُٝإ 

 . املٓتٌل٠ ( اإلمنا١ٝ٥ ) ٖٛ أسـ االٓطلابات االكتكا١ٝ٥   -1

 .ٜتُٝن بُٓٛ أٚ اكتكا٤ غا طبٝعٞ ٜتٔض ٚدٛؿٙ قبٌ عُل ثالخ هٓٛات  -2

 . ٝن بآطلاب يف االهتذاب١ يًُجاات اؿو١ٝ ٜتُ -3

 . ٜتُٝن بآطلاب يف ايًػ١ ٚايهالّ  -4
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ٜتُٝن بٌؼ١ِٝ َػًك١ ٚايتؿات إىل ؿاػٌ ايقات ٚاالٌْػاٍ ايهاٌَ باؿادات ٚايلغبات  -5

 . اـا١ُ ٚاييت ػـ اإلًباع ايتاّ هلا ع٢ً َوت٣ٛ اـٝاٍ 

 ( لك٠ منط١ٝ َته) ٜتُٝن بأمناط هًٛن١ٝ َكبٛي١  -6

 .ٜتُٝن بٌقٚف يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚايتٛاٌُ َع اآلػلٜٔ  -7

 يف نٌ عٌل٠ يالف طؿٌ 4-2ْاؿك اؿـٚخ أٚمتتـ ْوب١ سـٚث٘ بني  -8

ايتٛسـ ع٢ً أْ٘ ْٛع َٔ االٓطلابات ايُٓا١ٝ٥ ؾكـ علؾت  (ASA)أَا مجع١ٝ ايتٛسـ األَلٜه١ٝ 

ٔ سٝا٠ ايطؿٌ ٜٚٓتر عٔ آطلابات عِب١ٝ تؤثل ايتطٛك١ٜ ٚايقٟ ٜعٗل يف ايوٓٛات ايجالخ األٚىل َ

يف ٚظا٥ـ ايـَاؽ ٚتعٗل ع٢ً ًهٌ ٌَهالت يف عـ٠ دٛاْب َجٌ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚايتٛاٌُ 

ايًؿعٞ ٚغا ايًؿعٞ ٌْٚاطات ايًعب,ٖٚؤال٤ األطؿاٍ ٜوتذٝبٕٛ ؿا٥ُا إىل األًٝا٤ أنجل َٔ 

ػٝا وـخ يف ب٦ٝتِٗ ٚؿا٥ُا ٜهلكٕٚ اهتذابتِٗ إىل األًؼاْ ٜٚٔطلب ٖؤال٤ األطؿاٍ َٔ أٟ ت

 (2010ّ:30,ايناكع .)سلنات دوُا١ْٝ أٚ َكاطع َٔ ايهًُات بطلٜك١ يي١ٝ َتهلك٠ 

 كتًـ يف ٜؤثل ايعِيب اؾٗام يف ػًٌ" يف إٔ ايتٛسـ( 2003ّ)ايناكع  ٜٚتب٢ٓ ايباسح تعلٜـ

 ٚ,  ايتٛاًُٞ ٚ ايًػٟٛ ٚايبعـ,  تبايقا ايعٓا١ٜ بعـ ايتاي١ٝ ايُٓا١ٝ٥ األبعاؿ يف املُج١ً ايُٓٛ ْٛاسٞ

 االدتُاعٞ ٚايبعـ,  األناؿميٞ ايبعـ ٚ,  ايبـْٞ ٚايبعـ,  ايوًٛنٞ ايبعـ ٚ,  املعليف ايبعـ

 يف هًٛنٞ قِٛك ١٦ٖٝ ع٢ً ايتٛسـ آطلاب ٜٚعٗل اؿوٞ ٚايبعـ,  ايِشٞ ٚايبعـ,  االْؿعايٞ

 عالز ٜٛدـ ال أْ٘ نُا يًتٛسـ ك٥ٝوٞ هبب ٜٛدـ ٚال ايجايج١ هٔ ٚست٢ ايٛالؿ٠ َٓق ايوابك١ األبعاؿ

 أؾٌٔ َٔ املبهل ٚايتـػٌ,  اؾٛاْب بعض يف ػا١ُ قـكات ايتٛسـٜني يـ٣ ٜهٕٛ ٚقـ ي٘ ًاف

 . ايتٛسـٟ ايطؿٌ ساي١ ؼوني طلم

 -:أشباب التىحد 
هباب اييت ميهٔ كبطٗا َباًل٠ بآطلاب ايتٛسـ إال إٔ ٖٓاى ايعـٜـ األْعلًا يِعٛب١ ؼـٜـ 

م تجبت ُشتٗا بٌهٌ َؤنـ ٚدامّ ست٢ اآلٕ  كغِ أْ٘هباب اييت تكـّ تؿواات كتًؿ١ َٔ األ

, ٚيهٔ ٖقا ال ٜعي ػاًٖٗا بٌ ٜٓبػٞ َعلؾتٗا , ٚميهٔ علض فُٛع١ َٔ األهباب اييت 

 . هٔ إٔ تؤؿٟ يًًتٛسـمي
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ًٚقٚف  أثبتت بعض ايـكاهات اؿـٜج١ إٔ ٖٓاى عالق١ ٚطٝـ٠ بني ايتٛسـ -:العىاون الىراثًُ 

نلَٚٛمّٚ ٚ ايتٛسـ  بنيإٔ ٖٓاى عالق١ إكتباط١ٝ ٚكاث١ٝ قـؿ٠  سٝح أظٗلتايهلَٚٛهَٛات 

ًهال ٚكاثًٝا سـٜح َوببًا يًتٛسـ ٚايتؼًـ ايعكًٞ ٚأًٜٔا ي٘ ؿٚك  Fragile xعـٜٚ Fragile xٜو٢ُ 

اْٞ أهاهٞ يف سـٚخ ٌَهالت هًٛن١ٝ َجٌ ايٌٓاط اينا٥ـ ٚاالْؿذاكات ايعٓٝؿ١ ٚايوًٛى األْ

يف ايتٛاٌُ ايًػٟٛ بٌهٌ ًـٜـ ٚتأػلًا يف  تأػل X.Fٜٚعٗل عٓـ األؾلاؿ ايقٜٔ يـِٜٗ نلَٚٛمّٚ 

ايُٓٛ اؿلنٞ ٚاملٗاكات اؿو١ٝ بٓوب١ ١ًٝ٦ٓ ٖٚقا ايهلَٚٛمّٚ ٜهٕٛ ًا٥عًا بني ايقنٛك 

 (22: 2002ّ,ِْل). َٔ ساالت ايتٛسـ % 10: أنجل َٔ اإلْاخ ٜٚؤثل يف سٛايٞ 

  -:ُ العىاون البًًٔ

- :َٓٗا وـخ أثٓا٤ ؾرت٠ اؿٌُ % 92أنـت بعض ايـكاهات ٚايبشٛخ ٚدٛؿ ػًٌ عٟٔٛ إف إٔ 

 . إُاب١ األّ بأْٛاع َٔ اؿُٝات املِاسب١ ناؿِب١ األملا١ْٝ  -1

 . تعلض األّ ؾلعات إًعاع١ٝ  -2

 . سـٚخ ْنٜـ َتهلك َِاسب بٗبٛط بعـ ايٌٗل ايجايح  -3

 .بـٕٚ إفٕ ايطبٝب  تٓاٍٚ األّ بعض ايعكاقا -4

 . سـٚخ كًض ًاٌَ يف ايلسِ  -5

 . نرب هٔ األّ اؿاٌَ  -6

 . نقيو ايتـػنيٚ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ مبلنبات املعاؿٕ ايجك١ًٝ نايلُاْ ٚاين٥بل  -7

 (101:ّ 2008عاَل,.  )ْكّ األنوذني ايٛاٌُ ملؽ اؾٓني  -8

  -:العىاون الكًىًآًُ 

َععـٍ ايوعاٚتْٛني يف ايعـّ يعـ٣ ثًعح أطؿعاٍ ايتٛسعـ , إال إٔ        يٛسغ يف بعض ايـكاهعات اكتؿعاع يف   

ٖقا املعـٍ امللتؿع يٛسغ أًٜٔا يف ثًح األطؿعاٍ املعتؼًؿني عكًٝعًا إىل ؿكدع١ ًعـٜـ٠ ٚأدلٜعت ؿكاهع١        

َعُك١ جملُٛع١ ُػا٠ َٔ أطؿاٍ ايتٛسـ ٚأنعـت ٚدعٛؿ عالقع١ فات ؿاليع١ بعني َععـٍ ايوعاٚتْٛني        
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ٚدـ إٔ ٖٓاى عـّ تٛاؾعل َٓعاعٞ بعني ػالٜعا     ٚ ا٥ٌ ايٓؼاعٞ ايٌٛنٞ امللتؿع يف ايـّ ْٚكّ يف ايو

 (57: 2007ّفٝـ,).األّ ٚاؾٓني مما ٜـَل بعض اـالٜا ايعِب١ٝ 

 : العىاون الٍفصًُ واالجتىاعًُ 

 إىلٖٓاى استُاالت ٚٚدٗات ْعل ساٚيت تؿوا ايتٛسـ ؾعٗلت ٚد١ٗ ايٓعل االدتُاع١ٝ اييت تٌا 

غععا ايوعع١ٜٛ  Socializationٌ االدتُععاعٞ ْتٝذعع١ يعععلٚف ايب٦ٝٝعع١ االدتُاعٝعع١ أْعع٘ آععطلاب يف ايتٛاُعع

أؿ٣ إىل  ممااييت ٜٓتر عٓٗا إسواي ايطؿٌ بايلؾض َٔ قبٌ ايٛايـٜٔ ٚؾكـإ اآلثاك ايعاطؿ١ٝ َُٓٗا 

إْوشاب٘ َٔ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َع ايٛهط احملٝط ب٘ يف سعني ٜؿوعلٖا ايُٓعٛفز ايٓؿوعٞ عًع٢ أْٗعا       

املبهعل ايٓعاتر ععٔ ٚدعٛؿ ايطؿعٌ يف ب٦ٝع١ تتوعِ بايتؿاععٌ          Schizophreniaٍ ايؿِاّ ًهٌ َٔ أًها

إٔ األطؿععاٍ ايتٛسععـٜني غايبععًا َععا تهععٕٛ  ٚ األهععلٟ غععا ايوععٟٛ ممععا ٌٜعععلٙ بعععـّ ايتٛاؾععل ايٓؿوععٞ  

ب٦ٝتِٗ أقٌ تؿاع١ًٝ ٚأنجل مجٛؿًا ٚإْوشاب١ٝ ٚغا ادتُاع١ٝ مما هعٌ ايطؿٌ ًـٜـ االْطٛا١ٝ٥ مما 

إٔ اإلًعاكات   ٜالسعغ ُعٛب١ أٚ عـّ ايكـك٠ أٚ ايلغب١ يف ايتؿاععٌ َعع اآلػعلٜٔ ٚنٓتٝذع١      إىلٜؤؿٟ 

اييت ِٜـكٖا ايطؿعٌ غايبعا َعا تهعٕٛ غعا َتالسكع١ باالهعتذابات ؾعيٕ فيعو ٜنٜعـ َعٔ استُايٝع١ إٔ             

ٜهععٕٛ ايطؿععٌ عِععبًٝا نٓتٝذعع١ يسسبععاط املوععتُل ايععقٟ ٜتعععلض يعع٘ ْٚتٝذعع١ اػععتالط اإلًععاكات         

 (43: 2007َّٛه٢,).ِشٝش١ عًٝ٘ٚاالهتذابات اي

 :أعراض التىحد 

أ١ُٖٝ نبا٠ يف عًُٝات ايتٌؼّٝ ايوًِٝ هلا  ي٘ يتعلف ع٢ً األعلاض اؿكٝك١ٝ هلقٙ اإلعاق١اإٕ 

ػل٣ نايتؼًـ ايعكًٞ أٚ ُعٛبات ٚإعاقات أتٌاب٘ َع أعلاض بعض إعاقات ٜقـ ا ألٕ بعٔٗ

ٚكمبا أًٜٔا َع بعض أعلاض ايؿِاّ ايطؿٛيٞ  Learning Disability and Mental Retardationايتعًِ 

Childhood Schizophrenia   أٚ االنت٦ابDepression  ؾيٕ َٔ ائلٚكٟ اإلملاّ بتؿاٌُٝ ٖقٙ األعلاض

 :يػقٜٔ يف االعتباك َا ًٜٞ 
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أْ٘ يٝى َٔ ائلٚكٟ إٔ تعٗل مجٝع ٖقٙ األعلاض يف نٌ ساي١ َٔ اؿاالت اييت تعاْٞ َٔ  -أ

 .ٜعٗل بعٔٗا يف ساي١ َع١ٓٝ ٜٚعٗل ايبعض اآلػل يف ساي١ أػل٣  ايتٛسـ بٌ قـ

أْ٘ قـ تتبأٜ ظٗٛك ٖقٙ األعلاض َٔ سٝح ايٌـ٠ أٚ االهتُلاك١ٜ أٚ ايؤ ايقٟ ٜعٗل ب٘ -ب

ٚقـ تبـأ ظٗٛك أعلاض ايتٛسـ يف بعض اؿاالت يف ػالٍ ايٌٗٛك ايوت١ , ايعلض يف ايعٗٛك 

, ب إٔ ٜهٕٛ ظٗٛكُٖا ؾُٝا بعـ بني ايعاَني ايجاْٞ ٚايجايح ٚيهٔ األغً, األٚىل َٔ بعـ املٝالؿ 

 (41:  1995,ؾلاز. )أٚ ػالٍ ايٌٗٛك ايجالثني األٚىل َٔ عُل ايطؿٌ 

 :ٚغايبًا َا تهٕٛ األعلاض ٚآش١ ٚبٌهٌ دًٞ يف اؾٛاْب ايتاي١ٝ 

 ٌُايتٛا :  

عباكات اجملام١ٜ ؾٓذـِٖ ٜعاْٞ األطؿاٍ ايتٛسـٜٕٛ َٔ ُعٛب١ يف ؾِٗ بعض ايهًُات اجمللؿ٠ أٚ اي

ٜؿُٕٗٛ ايعباكات بٌهٌ سليف ٚنقيو عـّ قـك٠ ايؿلؿ ايتٛسـٟ ع٢ً قبٍٛ نًُتني يًـالي١ ع٢ً 

ٚنقيو ٜٛادٕٗٛ ُعٛب١ يف ؾِٗ ن١ًُ ٚاسـ٠ يًـالي١ ع٢ً ( َجٌ ايكاَٛي ٚاملعذِ)٤ًٞ ٚاسـ 

 نٖٛني(. )م ايٌذلع٢ً ٚكم نتاب ٚأسٝاًْا يٛك َجٌ ٚكم عٓـَا توتؼـّ ايـالي١)٦ًٝني كتًؿني 

 ( .102: ّ 2000 ,باتلٜو  ٚ

  ٚتعترب املٌهالت املتعًك١ بايتٛاٌُ َٔ ايـال٥ٌ اهلا١َ اييت متٝن االطؿاٍ ايتٛسـٜني

 :َٚٔ أبلم ٖقٙ املٌهالت 

ٖٚقٙ ايِؿ١ ٖٞ , عـّ تطٛك ايهالّ بٌهٌ نًٞ ٚاالهتعا١ٓ عٓ٘ باإلًاك٠ أسٝاًْا  - أ

 .ايتٛسـٜني األؾلاؿ  َٔ% 50ايػايب١ يـ٣ أنجل َٔ 

ُط١ٝ َجٌ تلؿٜـ بعض تطٛك ايًػ١ بٌهٌ غا طبٝعٞ ٚاقتِاكٖا ع٢ً بعض ايهًُات ايٓ - ب

, أٚ نالّ غا َعرب ٚال ىـّ غلض ايتٛاٌُ , عٔ ايطؿٌ بعض ايعباكات  إُـاكايعباكات أٚ 
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ٚتٛدـ ٖقٙ , باإلٓاؾ١ إىل ُـ٣ ايِٛت ايقٟ ٜوُع٘ ايطؿٌ بأٚقات ٚأَانٔ غا َٓاهب١ 

 .تكلٜبًا ايتٛسـٜني األطؿاٍ َٔ % ٣25 املٌهالت يـ

تطٛك ايًػ١ بٌهٌ طبٝعٞ َع سـٚخ ٌَهالت تتعًل بعـّ االهتؼـاّ املٓاهب يًػ١  -ز

ٚعـّ ايكـك٠ ع٢ً تؿوا ْربات ايِٛت أٚ , ناْتكاٍ ايطؿٌ َٔ َٛٓٛع إىل َٛٓٛع يػل 

اؿلبٞ )هتكباي١ٝ ٚنقيو املٌهالت املتعًك١ بايًػ١ اال, انؿآ٘ عٝح ال ٜتٓاهب َع املٛقـ 

 ,2008ّ  :10. ) 

ٜٚتِ اهتؼـاّ ايهًُات بٌهٌ كتًـ عٔ , ٚقـ ال تتطٛك بتاتًا , ٜٚهٕٛ تطٛك ايًػ١ بط٦ًٝا 

ٜٚهٕٛ ايتٛاٌُ , سٝح تلتبط ايهًُات مبعإ غا َعتاؿ٠ هلقٙ ايهًُات , األطؿاٍ اآلػلٜٔ 

ٌٌُٜٚ ػًٌ , ن ملـ٠ قِا٠ ٜٚهٕٛ االْتباٙ ٚايرتنٝ, عٔ طلٜل اإلًاكات بـاًل َٔ ايهًُات 

ؾكـ تػٝب ايًػ١ نًًٝا ٚقـ تُٓٛ ٚيهٔ ؿٕٚ ْٔر , ايتٛاٌُ املٗاكات ايًؿع١ٝ ٚغا ايًؿع١ٝ 

, ٚبرتنٝب يػٟٛ كنٝو َع تلؿٜـ ايهالّ َجٌ إعاؿ٠ يػل ن١ًُ َٔ اؾ١ًُ اييت مسعٗا 

" ؾُجاُل ال ٜكٍٛ "  أْا" َٔبـاًل " أْت " ٚاالهتعُاٍ اـاط٤ٞ ئًُا٥ل سٝح ٜوتعٌُ ايطؿٌ ائُا 

ٚعـّ ايكـك٠ ع٢ً تو١ُٝ " عًٞ ٜلٜـ إٔ ٌٜلب " بٌ ٜوتعٌُ امس٘ ؾٝكٍٛ " أْا أٚؿ إٔ أًلب 

ٜٚهٕٛ يًطؿٌ ْطل ػاْ ب٘ ٜعلف , األًٝا٤ ٚعـّ ايكـك ع٢ً اهتعُاٍ املِطًشات اجمللؿ٠ 

 (123: ّ 2007, ػًٝؿ١ ٚ عٝو٢. )َعٓاٙ ؾكط َٔ ىربٕٚ َآٞ ايطؿٌ 

ايتكوِٝ نٌ أْٛاع ايتٛاٌُ اييت تعتُـ ع٢ً ايًػ١ غا ايًؿع١ٝ ٜٚطًل عًٝ٘ ٜٚـػٌ ُٓٔ ٖقا 

 :ٜٚكوِ بعض ايباسجني ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ إىل ثالث١ أْٛاع ٖٞ , أسٝاًْا ايًػ١ ايِاَت١ 

  Signal Language يػ١ اإلًاك٠  -أ

 .بػاٙ ٚتتهٕٛ َٔ اإلًاكات ايبوٝط١ أٚ املعكـ٠ اييت ٜوتؼـَٗا اإلْوإ يف ايتٛاٌُ 

 Action language يػ١ اؿلن١ أٚ األؾعاٍ  -ب
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 .ٚتتُٔٔ اؿلنات اييت ٜأتٝٗا اإلْوإ يٝٓكٌ يًػا َا ٜلٜـ َٔ َعاْٞ أٚ ٌَاعل 

 Objects language يػ١ األًٝا٤   -ز 

يًتعبا عٔ  -غا اإلًاكات ٚاألؿٚات ٚاؿلن١  -ٜٚكِـ بٗا َا ٜوتؼـَ٘ َِـك ايتٛاٌُ 

لٜـ إٔ ٜٓكًٗا , َجٌ اكتـا٤ ايًٕٛ األهٛؿ ايقٟ ٜوتؼـّ يف نجا َٔ َعاْٞ أٚ أساهٝى ٜ

ايوٝـ ٚ ايِاؿم. )اجملتُعات إلًعاك اآلػلٜٔ باؿنٕ ايقٟ ٜعٍٝ ؾٝ٘ َٔ ٜلتـ٣ ٖقٙ املالبى 

,2007ّ :9. ) 

ايلغِ َٔ أ١ُٖٝ اإلًاكات ٚتعباات ايٛد٘ بايٓوب١ يًتٛاٌُ االدتُاعٞ إال إٔ مجٝع األطؿاٍ  ٚع٢ً

ٜني ٜعإْٛ َٔ ُعٛبات يف ٖقا األَل, بٌ إٕ إعاق١ ٖؤال٤ األطؿاٍ يف ٖقا اؾاْب تٌِ إىل ايتٛسـ

 ( .31:  1993ّأؿٜب , )سـ إٔ ٚدِٖٛٗ تبـٚ بال سٝا٠ أٚ تعبا يف مجٝع املٛاقـ تكلٜبًا 

  ٞايتؿاعٌ االدتُاع : 

نُؤًل ع٢ً  إٔ عـّ ايكـك٠ ع٢ً ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َٔ أِٖ اـِا٥ّ ايوًٛن١ٝ Dormanٜل٣ 

ؾبعض ايلٓع , ٚتًو اـِا٥ّ ميهٔ َالسعتٗا يف مجٝع امللاسٌ ايعُل١ٜ , اإلُاب١ بايتٛسـ 

, نُا ٜعٗل ايكًٌٝ َٔ االٖتُاّ بايِٛت ايبٌلٟ , ٚاألطؿاٍ ميًٕٝٛ إىل ػٓب ايتٛاٌُ ايبِلٟ 

ٚبـٕٚ  باينيَٜٚعٗلٕٚ غا , ٚعاؿ٠ َا ٜلؾعٕٛ أٜـِٜٗ يٛايـِٜٗ َٔ أدٌ محًِٗ نُا ٜؿعٌ أقلاِْٗ 

ْٚتٝذ١ يقيو ٜعتكـ ايٛايـإ إٔ طؿًِٗ أُِ , أٟ تعباات ع٢ً ايٛد٘  ٜعٗلٕٚٚقًٝاًل َا , عاطؿ١ 

ٚاالطؿاٍ ايقٜٔ يـِٜٗ ْكّ يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ قـ ال تهٕٛ سايتِٗ ٚآش١ ست٢ هٔ ايجا١ْٝ , 

 (2007ّ:18, غناٍ )ايجايج١ َٔ ايعُل  أٚ

إٔ قِٛك ايتؿاعٌ  ( The National Autistic Society )يتٛسـٜني ٚتل٣ اؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ يألطؿاٍ ا

َٚٔ ثِ , االدتُاعٞ يـ٣ ايطؿٌ ايتٛسـٟ ٜتًؼّ يف ايعذن عٔ إؿكاى ٌَاعل ٚأؾهاك اآلػلٜٔ 
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ٖٚٛ َا ٜطًل عًٝ٘ ْعل١ٜ ايعكٌ سٝح ٜعذن ايطؿٌ , ايعذن عٔ تؿوا اإلًاكات ٚتعباات ايٛد٘ 

 ( .26:  2005, قاهِ . )ٜٔ عٔ كؤ١ٜ األًٝا٤ َٔ َٓعٛك اآلػل

سٝح قاَت ّ 1987عاّ   (Wing)ايتِٓٝـ ايقٟ قاَت ب٘( ّ 2005) ٚقـ أٚٓشت مساغ قاهِ

 :بتِٓٝـ األطؿاٍ ايتٛسـٜني تبعًا يٌـ٠ قِٛك ايتؿاعٌ االدتُاعٞ إىل 

 The Aloof Groupفُٛع١ ايعنٚف  

ِٜلٕٚ ع٢ً ايتذٓب ٜٚلؾٕٔٛ ٚ, ٜتذٓب أطؿاٍ ٖقٙ اجملُٛع١ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ بٌـ٠        

 .االستهاى اؾوـٟ أٚ االدتُاعٞ 

  The Passive Groupاجملُٛع١ ايوًب١ٝ 

 يهِٓٗ ٜكبًٕٛ قاٚالت , ٜعٗل أطؿاٍ ٖقٙ اجملُٛع١ قِٛكًا ٚآشًا يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ        

ِٗ ناٌَ يهٔ ؿٕٚ ؾ, ٚميهِٓٗ املٌاكن١ يف بعض األٌْط١ ٚاأليعاب , االقرتاب َٔ اآلػلٜٔ 

 .ٚايهالّ يـِٜٗ أنجل تطٛكًا َٔ أطؿاٍ اجملُٛع١ املٓعني١ , هلا 

  Active But Odd Groupاجملُٛع١ ايٌٓط١ فات ايتِلؾات ايػلٜب١ 

نإٔ , تٌٌُ ٖقٙ اجملُٛع١ األطؿاٍ ايقٜٔ ٜتٛإًُٛ َع اآلػلٜٔ يهِٓٗ بٌهٌ غلٜب        

بِٗ دوُاًْٝا ِٜٚلٕٚ ع٢ً االستهاى  ٚقـ ٜتعًكٕٛ, ٜكَٕٛٛ بتهلاك تٛدٝ٘ األه١ً٦ إيِٝٗ 

ٗقا ايٌهٌ ألِْٗ بِٖٚ ال ٜكرتبٕٛ باآلػلٜٔ . اؾوـٟ بِٗ إىل اؿـ ايقٟ ٜوبب ائٝل ٚاالْنعاز 

ٜٚتوِ نالّ ٖقٙ , ألْٗا مس١ َٔ مسات آطلابِٗ , ٌٜعلٕٚ بايوعاؿ٠ َع ٖقا االقرتاب 

 (26: ّ 2005, قاهِ مساغ ) .اجملُٛع١ بأْ٘ أؾٌٔ َٔ نالّ أطؿاٍ اجملُٛعتني ايوابكتني 

  ايوًٛى ايتهلاكٟ ٚاالٖتُاَات ٚاألٌْط١ املكٝـ٠ : 

ٚاييت تل٣ بٌهٌ َتهلك يف ايتٛسـ ٚاالٓطلابات فات اي١ًِ ٖٞ ومن األعراض األخرى 

 كٚتٝيًٜعب األطؿاٍ املتٛسـٕٚ بٌهٌ ٚ , االٌْػاٍ ٚاالُْٗاى بأًٝا٤ قـٚؿ٠ ٚٓٝك١ املـ٣ 
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ِٖٚ ٜٓنعذٕٛ , ْؿو٘ أٚ إظٗاك اٖتُاّ َؿلط يف أًٝا٤ َٔ ْٛع قـؿ بأًٝا٤ يواعات يف ايٛقت 

نإٔ ٜهٕٛ ٤ًٞ يف غا َهاْ٘ أٚ دـٜـ يف ايِـ أٚ املٓنٍ أٚ أٟ ) ألٟ تػٝا وـخ يف ايب١٦ٝ 

 (Hallahan & Kauffman, 2003 : 43)(  .  تػٝا يف ايلٚتني

, يب١٦ٝ احملٝط١ بِٗ ست٢ أؿ٢ْ تػٝا ؾايهجا َٔ األطؿاٍ املِابني بايتٛسـ ٜتٔاٜكٕٛ َٔ تػٝا ا

نُا أِْٗ ٜلتبٕٛ أيعابِٗ , ٖقا ايلؾض قـ ٜؤؿٟ إىل ايجٛك٠ ٚايػٔب . ٜٚلؾٕٔٛ تػٝا كتاب١ ايًعب 

ٜٚعٗل , ٜٚكإَٚٛ تعًِ أٟ ٌْاط أٚ َٗاك٠ دـٜـ٠ , ٚأؿٚاتِٗ يف ٚٓع َعّٝٔ ٜٚٔطلبٕٛ عٓـ تػٝاٙ 

َٛدٛؿ٠ يف َهإ َعّٝٔ ٚبٛٓع َعّٝٔ ٚقـ ٜٓعل  ايطؿٌ اٖتُاًَا ب٤ٌٞ َعني نعًب١ ؾاكغ١ َجاًل

ٚعٓـ تػٝا ٚٓعٗا أٚ اػتؿا٥ٗا ؾيٕ ايطؿٌ , إيٝٗا أٚ ًٜعب بٗا بطلٜك١ َع١ّٓٝ ٚبٌهٌ َتهلك ممٌ 

ٚقـ ٜٓتٗٞ ايٛٓع بيعاؿ٠ ايعًب١ إىل ٚٓعٗا َل٠ , اهلاؿ٤ٟ قـ ٜتشٍٛ إىل ًع١ً َٔ ايػٔب ٚايِلاؾ 

, تػٝاٙ  تعٛؿ ع٢ً نٛب ُٚشٔ َعّٝٔ ٜٚلؾضايتٛسـٟ ٜٚبعض األٌٖ ٜالسعٕٛ إٔ طؿًِٗ . أػل٣ 

نُا إٔ بعض األطؿاٍ ٜعٗل عًِٝٗ ايػٔب عٓـ تػٝا ساؾ١ً . بٌ إْ٘ قـ ٜٓؿعٌ عٓـ عـّ ٚدٛؿٙ 

ٖٚهقا ؾيٕ ايلتاب١ يف مجٝع ايوًٛنٝات اي١َٝٛٝ ٖٞ ايو١ُ , ١ َواكٖا يعلٚف طاك١٥ هاملـك

 ًا َع بعض األًٝا٤ غا ايعاؿ١ٜٗلٕٚ اكتباطًا ًـٜـٚبعض األطؿاٍ ٜع. ايباكم٠ يف ايطؿٌ ايتٛسـٟ 

. ٜٚلغبٕٛ باالستهاى ب٘ طٛاٍ ايٛقت نكطع١ هًو أٚ ٚكق١ ًذل ٜٚكإَٚٛ إبعاؿٖا عِٓٗ 

 (2005ّ, اؿهِٝ )

بتِٓٝـ  ( The National Autistic Society )ٚقـ قاَت اؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ يألطؿاٍ ايتٛسـٜني 

 :إىل أكبع تِٓٝؿات ٖٚٞ  ايوًٛى ايتهلاكٟ يًطؿٌ ايتٛسـٟ

 :تهلاك بعض األٌْط١ اييت ال تتُٔٔ اهتؼـاّ أًٝا٤ َع١ٓٝ َجٌ -1

 االٖتنام ػا١ُ َع ايٛقٛف  -

 اإليكا٤ باؾوِ إىل اـًـ ثِ إىل األَاّ  -

 اـبط املتهلك يًلأي ٚإٜقا٤ ايقات  -
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 .ائػط ع٢ً األهٓإ  -

 :تهلاك بعض األٌْط١ اييت تتُٔٔ أًٝا٤ َجٌ -2

 عاب أٚ األًٝا٤ يف ُؿٛفتٓعِٝ األي -

 تـٜٚل األًٝا٤ ٌَٚاٖـتٗا ٖٚٞ تـٚك -

 متنٜل ايٛكم إىل قطع ُػا٠ -

 االٌْػاٍ بأدنا٤ َٔ األًٝا٤ بـاًل َٔ اي٤ٌٞ نهٌ -

أغط١ٝ ,  اؿ٢ِ, َجٌ ػُٝع ايعبٛات ايبالهتٝه١ٝ ) ػُٝع األًٝا٤ ؿٕٚ غلض ٚآض  -

 (ايعبٛات 

 :ني َجٌ هلاك بعض األٌْط١ اييت تٌتٌُ ع٢ً كٚتني َعت-3

 .أٚ هًٛى بٌهٌ َوتُل  َعني كٚتنياإلُلاك ع٢ً مماكه١  -

 :تهلاك بعض األٌْط١ ايًؿع١ٝ َجٌ -4

 إُـاك أُٛات تهلاك١ٜ َع١ٓٝ -

 ايتعًل مبٛٓٛعات َع١ٓٝ نايطٝٛك أٚ ايكطاكات -

 اإلُلاك ع٢ً هؤاٍ اآلػلٜٔ سٛهلا  -

 تهلاك ْؿى األه١ً٦ يف نٌ َل٠ ٚاْتعاك ْؿى اإلدابات -

الت ايوًٛى ايتهلاكٟ يًطؿٌ ايتٛسـٟ بٔعـ ايكـك٠ ع٢ً ايتؼٌٝ ايقٟ ٚقـ تلتبط ٌَه

ٜعتُـ ع٢ً اهتؼـاّ ػربات املآٞ ٚاؿآل املوتُـ٠ َٔ ايقات ٚايهتب ٚاألؾالّ ٚاأليعاب يف 

ٚقـ ميٌٝ األطؿاٍ فٟٚ ايكـكات امللتؿع١ إىل مماكه١ أمناط أنجل تعكٝـًا َٔ , ايتٓبؤ باملوتكبٌ 

 (27:  2005ّ,قاهِ مساغ . )ايوًٛى ايتهلاكٟ 
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- :أدوات تعخًص التىحد 

الدلًن التعخًصٌ اإلحصآٌ الرابع لألوراض الٍفصًُ الصادر وَ ادتىعًُ األوريكًُ لمطب  -أ

                                                                                                                            الٍفصٌ 

ات ايتٌؼ١ِٝٝ الٓطلاب ايتٛسـ َٔ هت١ بٓٛؿ أٚ أنجل َٔ اجملُٛعات تتهٕٛ احمله: أٚال 

ايجالخ ايتاي١ٝ ع٢ً إٔ تتُٔٔ بٓـٜٔ ع٢ً األقٌ َٔ اجملُٛع١ األٚىل ٚبٓـ ٚاسـ نشـ أؿ٢ْ َٔ 

 .اجملُٛع١ ايجا١ْٝ  ٚايجايج١ 

اعٞ نُا ٜتٔض باثٓني ع٢ً األقٌ االدتُ قِٛك ْٛعٞ يف ايكـك٠ ع٢ً ايتؿاعٌ: اجملُٛع١ األٚىل 

 :مما ًٜٞ 

ايتالسِ : قِٛك ٚآض يف اهتؼـاّ هًٛنٝات ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ ع٢ً اػتالف أْٛاعٗا َجٌ -

ايبِلٟ , ٚايتعباات ايٛد١ٝٗ , ٚاألٚٓاع اؾوـ١ٜ , ٚاإلميا٤ات املوتؼـ١َ يتٓعِٝ ايتؿاعٌ 

 االدتُاعٞ 

  . ؾام َٓاهب١ يًُلس١ً ايعُل١ٜ أٚ َلس١ً ايُٓٛأٚ تهٜٛٔ عالقات َع ايل ١ايؿٌٌ يف تُٓٝ-

 ٌاكن١ اآلػلٜٔ يف َباٖذِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ ٚالاماتِٗمل االؾتكاك إىل ايوعٞ املتٛاٌُ-

 اؾتكاؿ ايكـك٠ ع٢ً إظٗاك ٚإبلام اإلًاك٠ إىل األًٝا٤ فات األ١ُٖٝ -

 :ع٢ً األقٌ مماًٜٞ قِٛك ْٛعٞ يف ايكـك٠ ع٢ً ايتٛاٌُ نُا ٜتٔض بٛاسـ٠  :اجملُٛع١ ايجا١ْٝ 

غا َِشٛب١ بأ١ٜ قاٚي١ يًتعٜٛض أٚ املٛام١ْ عٔ ) تأػل أٚ اؾتكاؿ نًٞ يف منٛ ايًػ١ املٓطٛق١ -

( ايتؼاطب ) يف اإلؾلاؿ فٟٚ ايكـك٠ ع٢ً اؿـٜح ( طلٜل أهايٝب يًتٛاٌُ َجٌ اإلًاك٠ أٚ ايتكًٝـ 

 ؿـٜح َع اآلػلٜٔ ٜٛدـ قِٛك ٚآض يف ايكـك٠ ع٢ً املباؿأ٠ باؿـٜح أٚ َٛا١ًُ ا

 .يف اهتؼـاّ أٚ اعتُاؿ يػ١ ػا١ُ  ١ايتهلاك ٚايُٓطٝ-
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غٝاب ايكـك٠ ع٢ً املٌاكن١ يف ايًعب اإلٜٗاَٞ أٚ ايتكًٝـ االدتُاعٞ املٓاهب يًُوت٣ٛ ايعُلٟ -

 .أٚ َلس١ً ايُٓٛ 

ٔض ايتكٝـ بأمناط ثابت١ َٚهلك٠ َٔ ايوًٛى ٚاالٖتُاَات ٚاألٌْط١ نُا ٜت :اجملُٛع١ ايجايج١ 

 :بٛاسـ٠ ع٢ً األقٌ مما ًٜٞ 

االهتػلام أٚ االْـَاز ايهًٞ بٛاسـ أٚ أنجل َٔ األٌْط١ أٚ االٖتُاَات املكٝـ٠ ٚايُٓط١ٝ -

 .بٌهٌ غا عاؿٟ َٔ سٝح طبٝعتٗا أٚ ًـتٗا 

 .اؾُٛؿ ٚعـّ املل١ْٚ ايٛآض يف االيتناّ ٚااليتِام بأٌْط١ كٚت١ٝٓٝ ال دـ٣ٚ َٓٗا -

كؾلؾ١ األُابع أٚ ايٝـٜٔ أٚ يؿُٗا )َجٌ . ٢ً مٛ َتهلك ٚغا ٖاؿف مماكه١ سلنات منط١ٝ ع-

 . (بٌهٌ ؿا٥لٟ أٚ ثي اؾقع يألَاّ ٚاـًـ أٚ ؼلٜو األفكع أٚ األٜـٟ أٚ ايكؿن بايكـَني 

هًو١ً ) االٌْػاٍ اينا٥ـ بأدنا٤ َٔ األؿٚات ٚاألًٝا٤ َع اهتُلاك ايًعب بٗا ملـ٠ ط١ًٜٛ َجٌ -

 ( .ٚكٚؿ ُٓاع١ٝ أٚ هاع١ َؿاتٝض أٚ أدنا٤ َٔ 

 :تأػل أٚ قِٛك ٚظٝؿٞ ٜبـأ قبٌ هٔ ايجايج١ يف ٚاسـ٠ َٔ اجملاالت اآلت١ٝ : ثاًْٝا 

 .ايتؿاعٌ االدتُاعٞ -

 .اهتؼـاّ ايًػ١ يف ايتٛاٌُ االدتُاعٞ -

 .( يعب ؿٚك ايهباك) ايًعب ايلَنٟ أٚ ايتؼًٝٞ -

أٚ آطلاب " ٜت اك"بٛاهط١ آطلاب ٖقٙ االػتالالت ال ميهٔ تؿواٖا بٌهٌ أؾٌٔ : ثايجًا 

 (28: ّ 2004عبـايلمحٔ ٚسؤ . ) ايطؿٛي١ االماليٞ 

 :قآىُ كالٌض   -ب 

 7ظاٖل٠ ٚاهتٓتر إٔ ايطؿٌ ايتٛسـٟ تٓتاب٘  14ّ بٛٓع قا١ُ٥ َه١ْٛ َٔ 1969قاّ نالْى عاّ  

 -:٢ٖٚ  14ظٛاٖل ع٢ً األقٌ َٔ ايعٛاٖل ايع

 .اٍ ػالٍ ايًعب ُعٛب١ ؾا٥ك١ يف االػتالط َع األطؿ .1
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 .ايتِلف ناألُِ  .2

 .َكا١َٚ ًـٜـ٠ يًتعًِ  .3

 .باـٛف َٔ األػطاك احملـق١  كؾكـإ ايٌعٛ .4

 .َكا١َٚ إعاؿ٠ تلتٝب األًٝا٤ أٚ تػٝا كٚتٝٓٗا  .5

 .تؿٌٔٝ  طًب اؿادٝات باإلًاك٠  .6

 .ائشو ٚايكٗك١ٗ بػا هبب .7

 . ؾكـإ امللغ املعتاؿ يـ٣ األطؿاٍ .8

 .لن١ االْـؾاع ايـا٥ِ ٚمٜاؿ٠ اؿ .9

 .ال ٜوتذٝب بايٓعل إفا َا سـم ب٘  .10

 .تعًك٘ بأًٝا٤ غا اعتٝاؿ١ٜ َع١ٓٝ  .11

 . ٜربّ األًٝا٤ .12

 .تهلاك ايكٝاّ بأعُاٍ َع١ٓٝ ؿٕٚ طا٥ٌ يؿرت٠ ط١ًٜٛ  .13

 (176:ّ 2006إَاّ )  . ال ٜعا االْتباٙ ألسـ .14

 :1999ً يعبد الرحًإعداد قآىُ الطفن التىحدٍ  -ج 

) بعؿ يف ايطؿٌ ٌٜا إىل اْ٘ ٜعاْٞ َٔ ايتٛسـ ٜٚتِ اإلداب١ عًٝٗا بٓٛ 8بٓـ ٚٚدٛؿ 16ٚتتهٕٛ َٔ 

 -:ٖٚٞ  (َٛدٛؿ ٚغا َٛدٛؿ) أٚ .  (ال) أٚ ( ْعِ 

 . ٓشو ُٚلاؾ غا َٓاهب .1

 .ِلف نأْ٘ طؿٌ أُِ ايت .2

 .ايطلم ايطبٝع١ٝ يًتعًِ  َكا١َٚ .3

 . َٔ اـطلعـّ اـٛف  .4

 .ايتػٝا يف ايلٚتني  َكا١َٚ .5
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 .م ٜعٗل ٚنأْ٘ ال وى باأل .6

 .ُعٛب١ يف االػتالط باآلػلٜٔ  .7

 .ْٛبات ُلاؾ ٚبها٤ ٚانت٦اب ًـٜـ ألهباب غا ٚآش١ .8

 .ٌْاط دوـٟ ما٥ـ أٚ مخٍٛ َبايؼ ؾٝ٘  إظٗاك .9

 .ٓعل يف عٕٝٛ اآلػلٜٔ عـّ اي .10

 . اٖتُاّ غا َٓاهب يبعض األًٝا٤ .11

 .األًٝا٤  إتالف .12

ٔٗا  َٓؼؿض ٚقـ ال وب َٗاكات٘ اؿلن١ٝ غا َتٛاؾك١ يف املوت٣ٛ , بعٔٗا َلتؿع  ٚبع .13

 .ؿؾع ايهل٠ بُٝٓا ٜوتطٝع بٓا٤ يعب١ ايرتنٝب 

 . ال ٜعٗل عٛاطؿ٘ ٚال وب إٔ وتٔٓ٘ أسـ .14

 . االهتُلاك يف ايًعب بطلٜك١ غلٜب١ ًٚاف٠ .15

 (1999ّ:237,عبـ ايلسِٝ ) .كٖا اهلٜـ ايهًُات ٚ تلؿت .16

 :قآىُ التىحد الصمىكٌ  -د 

ٚميهعٔ  . ُٔٔ فُٛع١ َٔ األهع١ً٦ سعٍٛ هعًٛى ايطؿعٌ     ّ ٚتت1980"نٛكز"أعـت ايكا١ُ٥ َٔ قبٌ 

ٜعـ األطؿعاٍ فٟٚ آعطلاب ايتٛسعـ     ٚمبٛدب ايكا١ُ٥ ميهٔ ؼـ, تطبٝكٗا َٔ قبٌ ايعا١ً٥ اٚ املعًِ 

هؤااًل قوعُت   (57)يف اجملتُع ٚميهٔ اهتؼـاَٗا َٔ عُل ثالخ هٓٛات ؾأنجل ٚتتُٔٔ ايكا١ُ٥ 

 :إىل مخى فاالت ٖٞ 

  اإلسواي. 

  ايعالقات. 

  اهتؼـاّ اؾوِ ٚ األًٝا٤. 

  ايًػ١. 

  (73: 2007ّ,فٝـ. )اجملاٍ االدتُاعٞ َٚواعـ٠ ايقات 
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 :قآىُ تكدير الصمىك التىحدٍ  - ه

, ٚايبعـ ايًػٟٛ ٚايتٛاُعًٞ  , تكٝى هبع١ أبعاؿ ٖٞ بعـ ايعٓا١ٜ بايقات  (2004ّ)أعـٖا ايناكع عاّ 

ُ , ٚايبععععـ ايوعععًٛنٞ  , ٚايبععععـ األنعععاؿميٞ   ٚايبععععـ االدتُعععاعٞ ٚ  , ٞ ٚايِعععشٞ ٚايبععععـ اؾوععع

مخوع١ بعـا٥ٌ ٖعٞ    ػالٍ ايؿكلات َٔ  االهتذاب١ ع٢ًتِ تؾكل٠  ٚ 201ٚتتهٕٛ األؿا٠ َٔ . االْؿعايٞ 

سٝعح ال وعـخ   , ٚوعـخ باهعتُلاك  , ٚوعـخ غايبعًا   , ٚوعـخ أسٝاْعًا   , ٚوعـخ ْعاؿكًا   , الوـخ 

ثعِ  , ٌِ عًع٢ مخعى ؿكدعات    عٌِ ع٢ً ؿكد١ ٚاسـ٠ ٚ بتـكز تِاعـٟ ست٢ وـخ باهتُلاك و

ػُع ايـكدات ايه١ًٝ ٚعٔ طلم اإلكباعٝات ؼـؿ ؿكد١ ايتٛسـ سٝح ايلبٝع األٍٚ ٚايلبٝعع ايجعاْٞ   

ٚ ايلبٝعع ايلابعع تٛسعـ ٚآعض ٚ     , ال ٜعاْٞ املؿشْٛ َٔ ايتٛسـ ٚايلبٝع ايجايح استُاٍ ٚدعٛؿ تٛسعـ   

 .  ًـٜـ 

 (1999ً) ِدّ أوني   قآىُ تعخًص األوتًسً إعداد -و

تعـ ايكا١ُ٥ أؿا٠ تٌؼ١ِٝٝ َواعـ٠ ٜوتطٝع َٔ ػالهلا ايٛايـإ أٚ ايكا٥ُٕٛ مبالسع١ هًٛى 

ملوا١ُٖ يف ع١ًُٝ ايتٌؼّٝ ٚال تعـ أؿا٠ تٌؼ١ِٝٝ ميهٔ اهتؼـاَٗا يف ع١ًُٝ ٚ اايطؿٌ 

بكتِل ٚ .ايتٌؼّٝ بٌ ميهٔ اعتباكٖا أسـ احملهات ايتٌؼ١ِٝٝ يف تٌؼّٝ ايتٛسـ 

ملالسعني ايقٜٔ قاَٛا مبالسع١ هًٛى ايطؿٌ َٛٓع ايتكـٜل أٚ ايقٜٔ اهتؼـاّ ايكا١ُ٥ ع٢ً ا

ٜعلؾْٛ٘ َعلؾ١ ٚثٝك١ ناألبا٤ ٚ ٖٞ تعتُـ ع٢ً املالسع١ ايٛاقع١ٝ يًطؿٌ ٚبعض االهتؿواكات اييت 

تـٚك سٍٛ هًٛى ايطؿٌ اؿايٞ ٚعالقت٘ بايٛايـٜٔ ٚاألقلإ ٚقـكت٘ ع٢ً ايًعب اؾُاعٞ ٚ إقا١َ 

ٚتتهٕٛ قا١ُ٥ تٌؼّٝ األٚتٝنّٚ  َٔ .ٗٛك بعض املعاٖل املل١ٝٓ يف هًٛن٘ سٛاك َع اآلػلٜٔ ٚظ

 :ؼت أكبع١ أبعاؿ ك٥ٝو١ ٖٞ  ٗاهؤاٍ مت تِٓٝؿ( 54)

  ٞقِٛك يف ايتؿاعٌ االدتُاع. 

 ًٞٝقِٛك يف ايتٛاٌُ ايًؿعٞ ٚغا ايًؿعٞ ٚايٌٓاط ايتؼ . 

  قـٚؿ١ٜ األٌْط١ االدتُاع١ٝ. 

  (80 :ٖع1429,املعٝـٟ)ؾ١٦ أعلاض أػل٣ 
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 -:عالج التىحد براوج 
ال ٜٛدـ يف ايٛقت اؿايٞ عالز مللض ايتٛسـ إال إٔ املعاؾ١ ايرتب١ٜٛ أثبتت ؾعاي١ٝ ًَشٛظ١ يف 

إنواب األطؿاٍ ايتٛسـٜني َٗاكات نجا٠ َجٌ املعاؾ١ ايوًٛن١ٝ ٚٚها٥ٌ ايتٛاٌُ ايبِلٟ 

ؼوني هًٛنٝاتِٗ ؾ١٦ َٔ األطؿاٍ ايتٛسـٜني يف تؿٝـ أسٝاْا  بعض ايعكاقانُا إٔ 

 -: ٚهٓوتعلض بعض ٚها٥ٌ عالز األطؿاٍ املِابني بايتٛسـ

- :بلْاَر تٝتٍ -1

ايتعًِٝ املٓعِ ع١ًُٝ َتها١ًَ يًتـػٌ ايعالدٞ ألطؿاٍ ايتٛسـ تلتهن ع٢ً دعٌ ايب١٦ٝ َٔ سٍٛ 

ايطؿٌ ٚآش١ َٚؿ١َٛٗ ٚميهٓ٘ ايتٓبؤ باـطٛات اييت هتشٌِ ػالٍ أٜاَ٘ ايعاؿ١ٜ ٚتٔع٘ يف 

قـ غا ٌَتت١ ٖٚقا ٜكًٌ َٔ املٌانٌ ايوًٛن١ٝ يًطؿٌ ٜٚـؾع٘ مٛ املنٜـ َٔ اإلهتكالي١ٝ َٛا

ٚاالعتُاؿ ٚايجك١ بايٓؿى عرب ايتٓعِٝ احملوٛي باإلٓاؾ١ إىل فى ؾايربْاَر ٜٗتِ بايتكًٌٝ َٔ 

ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚت١ُٝٓ ايوًٛى االدتُاعٞ املٓاهب ٜٚتِ ب٘ ٚ َٛا١َ٤ املٌهالت ايوًٛن١ٝ 

ؼـاّ اهرتاتٝذٝات تعـٌٜ ايوًٛى َجٌ ايتعنٜن ٚؼًٌٝ امل١ُٗ ٚقـ أًاكت ايهجا َٔ ايـكاهات اهت

ناْت دٝـ٠ مما أؿ٣ إىل تكـَِٗ ٚؼوِٓٗ ٚتتوِ ايتٛسـ أطؿاٍ  إىل إٔ ْتا٥ر بلْاَر تٝتٍ ع٢ً

ًُات ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ يربْاَر تٝتٍ بطابع ممٝن ؾٗٞ ١٦ًَٝ مبعٝٓات ٚؿال٥ٌ بِل١ٜ َجٌ ايِٛك ٚايه

 . َع ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ  ايتٛاؾلاملهتٛب١ ٚاملٛاؿ بٗـف متهني ايطايب َٔ 

أكٜو ًٛبًل َؿّٗٛ ايتعًِٝ ٚملعاؾ١ ايِعٛبات اييت ٜػًب ظٗٛكٖا يف ب٦ٝات تع١ًُٝٝ اعتٝاؿ١ٜ طٛك 

أثبتت ْتا٥ذٗا إٔ األؿا٤  1971ّيألًؼاْ ايتٛسـٜني ٚمت فيو بعـ ؿكاه١ أدلاٖا يف عاّ  املٓعِ

يألًؼاْ ايتٛسـٜني ٚؿكد١ تكـَِٗ ٜلتؿعإ ٜٚتشوٓإ عٓـَا ٜهْٕٛٛ يف ب٦ٝات َٓع١ُ  ايعاّ

ٚايعهى ٖٛ أٜٔا ُشٝض ٚنُا أًاك ًٛبًل ؾيٕ ؿكد١ تٓعِٝ ايب١٦ٝ اييت وتادٗا ايتًُٝق ؽتًـ 

طابعًا  ٖقٙ ايـكاه١ أُبض ايتعًِٝ املٓعِباػتالف ايعُل اينَي ٚايعكًٞ يـ٣ ايتًُٝق ٚبٓا٤ ع٢ً 

 : ٖٚٞ  ٖٚٓاى مخى كنا٥ن يًتعًِٝ املٓعِ ا يربْاَر تٝتٍممٝن
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 . تهٜٛٔ كٚتني قـؿ  .1

 . تٓعِٝ املواسات  .2

 . اؾـاٍٚ اي١َٝٛٝ  .3

 . تٓعِٝ ايعٌُ  .4

 (2004ّٚؾا٤ ايٌاَٞ ,)  ١ايبِلٜ اتايتعًُٝ .5

- :بلْاَر يٛؾاي -2

 ر طٌٜٛبلْاَر يٛؾاي ايقٟ ٜعتُـ بٌهٌ أهاهٞ ع٢ً ايتشًٌٝ ايوًٛنٞ ايتطبٝكٞ ٖٚٛ بلْاَ

َٚٓطكٞ ٚ َهجـ ٌٜٚا يٛؾاي إىل إَها١ْٝ ؿَر ايطؿٌ  يًتـكٜب ع٢ً املٗاكات بٌهٌ َٓعِ

ٖقا ايربْاَر َٔ ايرباَر ٚاهع١ ربْاَر بٌهٌ َٓتعِ َٚهجـ ٚ ٜعـ ايتٛسـٟ يف ساٍ طبل اي

ٜتِ االْتٌاك ٚاالهتعُاٍ َٔ قبٌ اآلبا٤ ٚاملعًُني ملا ي٘ َٔ ؿٚك يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يًطؿٌ سٝح 

ؼـٜـ املجاات ايوابك١ ٚايالسك١ بعـ اهتذاب١ ايطؿٌ ٜٚتِ َعلؾ١ ايوًٛنٝات ايك١ٜٛ ٚائعٝؿ١ 

يًطؿٌ ٚبعـ فيو ٜتِ تٌهٌٝ املٗاكات اؾـٜـ٠ بتٓعِٝ املجاات ٚ ايتعنٜن ايؿٛكٟ ٖٚقا ايربْاَر 

نٞ يف تـكٜب ٜتطًب ٌَاكن١ اآلبا٤ ٚاملتطٛعني ٚأغًب ايرباَر ايرتب١ٜٛ تعتُـ ع٢ً املٓش٢ ايوًٛ

 ( . Waltz, 1999)األطؿاٍ ايتٛسـٜني 

  -:ايعالز بايتهاٌَ اؿوٞ -3

ٖٚٛ َأػٛف َٔ عًِ يػل ٖٛ ايعالز املٗي ٜٚكّٛ ع٢ً أهاي إٔ اؾٗام ايعِيب ٜكّٛ بلبط ٚتهاٌَ 

َجٌ ) مجٝع األساهٝى ايِاؿك٠ َٔ اؾوِ ٚبايتايٞ ؾيٕ ػًال يف كبط أٚ ػاْى ٖقٙ األساهٝى 

قـ ٜؤؿٟ إىل أعلاض تٛسـ١ٜ ( ايتقٚم ٚايتٛامٕ , ٚايًُى , ٚايبِل , ٚايوُع , ٚ, سٛاي ايٌِ 

ٜٚكّٛ ايعالز ع٢ً ؼًٌٝ ٖقٙ األساهٝى َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً تٛامْٗا ٚيهٔ يف اؿكٝك١ يٝى نٌ 

األطؿاٍ ايتٛسـٜني ٜعٗلٕٚ أعلآًا تـٍ ع٢ً ػًٌ يف ايتٛامٕ اؿوٞ نُا أْ٘ يٝى ٖٓاى عالق١ 

بني ْعل١ٜ ايتهاٌَ اؿوٞ ٌَٚهالت ايًػ١ عٓـ األطؿاٍ ايتٛسـٜني ٚيهٔ فيو  ٚآش١ َٚجبت١



   
37 

ال ٜعي ػاٌٖ املٌهالت اؿو١ٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا بعض األطؿاٍ ايتٛسـٜني إف هب َلاعا٠ فيو 

أنجل ع١ًُٝ  ٜعـهاٌَ اؿوٞ تأثٓا٤ ٚٓع بلْاَر ايعالز اـاْ بهٌ طؿٌ ٚكغِ إٔ ايعالز باي

ٚايتٛاٌُ املٝول سٝح ميهٔ بايتأنٝـ االهتؿاؿ٠ َٔ بعض ايطلم  َٔ ايتـكٜب ايوُعٞ

املوتؼـ١َ ؾٝ٘ إال إٔ ٖٓاى َبايػ١ يف ايرتنٝن ع٢ً ٖقا ايٓٛع َٔ ايعالز ع٢ً سواب عٛاٌَ أػل٣ 

 ( . 2003ّاؿهِٝ , )أنجل أ١ُٖٝ 

- :ايتٛاٌُ املٝول -4

ٚهاٍ اإلعالّ األَلٜه١ٝ نجا َٔ باٖتُاّ إعالَٞ َباًل ٚتٓاٚيت٘ يكـ سعٝت ٖقٙ ايطلٜك١ 

ٚتكّٛ ع٢ً أهاي اهتؼـاّ يٛس١ َؿاتٝض ثِ ٜكّٛ ايطؿٌ باػتٝاك األسلف املٓاهب١ يتهٜٛٔ مجٌ 

تعرب عٔ عٛاطؿ٘ ًٚعٛكٙ مبواعـ٠ ًؼّ يػل ٚقـ أثبتت َععِ ايتذاكب إٔ َععِ ايهالّ أٚ 

يتٛسـٟ ٚيقا ٌ ايٌؼّ ااملٌاعل ايٓاػ١ إمنا ناْت ُاؿك٠ َٔ ٖقا ايٌؼّ اآلػل ٚيٝى َٔ قب

اينكٜكات . )َٔ ايطلم غا امللغٛب١ ع٢ً ايلغِ َٔ ٚدٛؿ َؤهوات يٌٓل ٖقٙ ايطلٜك١  ؾيْٗا تعـ

,2004ّ) 

- :ايتـكٜب ع٢ً ايتهاٌَ ايوُعٞ -5

وُع يتكّٛ يكا٤ املؤٜـٜٔ هلقٙ ايطلٜك١ ع٢ً إٔ األًؼاْ املِابني بايتٛسـ َِابٕٛ عواه١ٝ يف ا

عٓـِٖ ْكّ يف اؿواه١ٝ ايوُع١ٝ ٚيقيو ؾيٕ طلم ايعالز ؾِٗ إَا َؿلطٕٛ يف اؿواه١ٝ أٚ 

تكّٛ ع٢ً ؼوني قـك٠ ايوُع يـ٣ ٖؤال٤ عٔ طلٜل عٌُ ؾشّ مسع أٚال ثِ ٚٓع مساعات يف يفإ 

تؤؿٟ إىل ( ؿهٝتاٍ)األًؼاْ ايتٛسـٜني عٝح ٜوتُعٕٛ ملٛهٝك٢ مت تلنٝبٗا بٌهٌ كقُٞ 

ساي١ ْكِٗا ٚيف ايبشٛخ اييت أدلٜت سٍٛ تكًٌٝ اؿواه١ٝ املؿلط١ ٚ مٜاؿ٠ اؿواه١ٝ يف 

ايتهاٌَ أٚ ايتـكٜب ايوُعٞ ناْت ٖٓاى بعض ايٓتا٥ر اإلهاب١ٝ سُٝٓا ٜكّٛ بتًو ايبشٛخ 

أًؼاْ َؤٜـٕٚ هلقٙ ايطلٜك١ أٚ مماكهٕٛ هلا بُٝٓا ال تٛدـ ْتا٥ر إهاب١ٝ يف ايبشٛخ ييت ٜكّٛ بٗا 
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جل يف تطبٝل املٓٗر ايعًُٞ ٚيقيو ٜبك٢ أطلاف َعاكٕٓٛ أٚ قاٜـٕٚ ػا١ُ َع ٚدٛؿ ُلا١َ أن

 (2004ّايٌاَٞ ,ٚؾا٤ . )اؾـٍ َوتُلًا سٍٛ دـ٣ٚ ٖقٙ ايطلٜك١ 

- :ايتٛاٌُ عٔ طلٜل تباؿٍ ايِٛك -6

َٔ أًٗل أهايٝب ايتٛاٌُ ايبِلٟ َع األطؿاٍ ايتٛسـٜني ٚاألطؿاٍ املٔطلبني يػًٜٛا ٜٚٗـف  ٜٚعـ

ك١ َواعـ٠ يًتٛاٌُ ٚفيو عٔ طلٜل تباؿٍ ايِٛك ٖقا األهًٛب إىل تـكٜب ايطؿٌ ع٢ً تعًِ طلٜ

سٝح ٜـكب ايطؿٌ ع٢ً إعطا٤ املعًِ ايِٛك٠ اييت تعرب عٔ استٝادات٘ ٚكغبات٘ باهتؼـاّ ُٛك 

تهٕٛ ع٢ً ًهٌ بطاقات ُػا٠ ٜٚتِ تـكٜب ايطؿٌ عًٝٗا مبلاسٌ عـٜـ٠ تبـأ مبباؿكات ايطؿٌ 

ع٢ً تهٜٛٔ مج١ً نا١ًَ عٔ طلٜل تلتٝب  ع٢ً تباؿٍ ايبطاقات َع احملٝطني ب٘ ٚتٓتٗٞ بتـكٜب٘

 ( .ّ 2003اؿهِٝ , ) ايبطاقات اـا١ُ بٗقٙ اؾ١ًُ 

- :طلٜك١ ايعالز اؾُعٞ -7

اهتؼـَت ٖقٙ ايطلٜك١ َٓق عٌلٕٚ عاَا يف ايٝابإ ٚنإ ايباسجٕٛ ٜكَٕٛٛ بعٌُ دًو١ عالز 

ًوات نٌ ّٜٛ هبت مجعٞ يألطؿاٍ ايتٛسـٜني باهتؼـاّ أهًٛب مماكه١ ايٌٓاط اؿل ٚتتِ اؾ

إٔ ٖؤال٤ األطؿاٍ ناْٛا ٜٓتعُٕٛ يف َعوهل ػاكدٞ َهجـ ملـ٠ أكبع١ أٜاّ نٌ  إىلباإلٓاؾ١ 

 (  123:  1999ّ:ايلؾاعٞ ) ُٝـ 

 ع٢ً إٔ ايتـكٜب ٚايتعًِٝ املٓعِ ٕ أغًب ايرباَر ايرتب١ٜٛ امل١ُُِ يألطؿاٍ ايتٛسـٜني تتؿلإ

 ٌ ايتٛسـٟ يًطؿ ٔٚاملؼطط ي٘ بعٓا١ٜ ُٖا َؿتاغ ايتشو

- :التفاعن االجتىـاعٌ  -ب 

- :وفّىً التفاعن االجتىاعٌ

ٜعـ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َٔ أنجل املؿاِٖٝ اْتٌاكًا يف عًِ االدتُاع ٚعًِ ايٓؿى ع٢ً ايوٛا٤ , ٖٚٛ 

األهاي يف ؿكاه١ عًِ ايٓؿى االدتُاعٞ ايقٟ ٜتٓاٍٚ ؿكاه١ نٝؿ١ٝ تؿاعٌ ايؿلؿ يف ايب١٦ٝ َٚا ٜٓتر 
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ؿاعٌ َٔ قِٝ ٚعاؿات ٚاػاٖات ٖٚٛ األهاي يف قٝاّ ايعـٜـ َٔ ْعلٜات ايٌؼ١ِٝ عٔ ٖقا ايت

 ( 220: 1974ّنلتٍٝ , ٚيػلٕٚ , . ) ْٚعلٜات ايتعًِ ْٚعلٜات ايعالز ايٓؿوٞ 

ٚ ًٜعب ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َع األقلإ ؿٚكا َُٗا يف ع١ًُٝ ايُٓٛ االدتُاعٞ يـ٣ األطؿاٍ سٝح 

٠ تواعـِٖ يف تعًِ املٗاكات االدتُاع١ٝ , ٚاملٗاكات ايًػ١ٜٛ ٜنٚؿِٖ غربات تع١ًُٝٝ عـٜـ

ٚاؿلن١ٝ ٚطلم ايتعبا عٔ املٌاعل ٚايعٛاطـ ٚتعلٜؿِٗ بايكِٝ األػالق١ٝ ايالم١َ يًتؿاعٌ 

 (1993ّاـطٝب , . )االدتُاعٞ

ايتؿاعٌ االدتُاعٞ بأْ٘ ايوًٛى ايعاٖل يألؾلاؿ يف َٛقـ َعني ٚيف إطاك ( بًٝن) ٜٚعلف 

 (1984ّ:65َلعٞ ٚبًكٝى , . ) عات ايِػا٠ اؾُا

ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ع٢ً أْ٘ املٗاك٠ اييت تِـك عٔ ايطؿٌ ٜٚعرب َٔ ( Gillson, 2000)ٜعلف دًوٕٛ 

ػالهلا عٔ فات٘ يآلػلٜٔ ٜٚتذ٘ إيِٝٗ ٜٚتٛاٌُ َعِٗ ٌٜٚاكنِٗ يف األٌْط١ االدتُاع١ٝ ٜٚهٕٛ 

تٛاٌُ َعِٗ َع َلاعا٠ قٛاعـ ايقٚم االدتُاعٞ ُـاقات َعِٗ ٜٚوتعٌُ اإلًاكات االدتُاع١ٝ يً

 .ايعاّ يف ايتؿاعٌ َعِٗ 

ع٢ً أْ٘ ايتأثا ٚايتأثل املتباؿٍ بني ؾلؿٜٔ عٝح ٜؤثل نٌ َُٓٗا ٜٚعلؾ٘ عًُا٤ ايٓؿى االدتُاعٞ 

يف اآلػل ٜٚتأثل ب٘ ٚتِبض بقيو اهتذاب١ أسـُٖا َجاا يآلػل ٜٚتٛاىل ايتباؿٍ بني املجا ٚاالهتذاب١ 

ٚنٝـ ٜتأثل ب٘ ص بطيف ايؿلؿ ص أطإٔ ٜٓتٗٞ ايتؿاعٌ ايكا٥ِ بُٝٓٗا ٚمبع٢ٓ أػل نٝـ ٜؤثل ايؿلؿ  إىل

أُٖٗا يف ( 22: ّ 1993)ٜٚتُٔٔ ٖقا ايتعلٜـ عـؿًا َٔ اؿكا٥ل أٚكؿ سوني ( . ّ 1993ايوٝـ ,),

 : ايٓكاط ايتاي١ٝ 

اْب أسـ األؾلاؿ يف سني ٜأػق إٔ ٖٓاى تأثاًا َتباؿاًل بني األؾلاؿ ٜأػق ُٝػ١ ايتٓبٝ٘ َٔ د -1

 . ُٝػ١ االهتذاب١ َٔ داْب ؾلؿ أٚ أؾلاؿ يػلٜٔ ٖٚقا ٜعي مبع٢ٓ أػل تباؿٍ ايتٓبٝ٘ ٚاالهتذاب١ 

 ايؿلؿ باآلػلٜٔ ؾيْ٘ ٜؤثل ؾِٝٗ إٔ ايتأثا ال مئٞ يف اػاٙ ٚاسـ بٌ يف اػاٖني ؾهُا ٜتأثل  -2

 . اؿ ٜـػًٕٛ ؿَٚا يف عالقات َع بعِٔٗ ايبعض إٔ ايتأثا ٚايتأثل ع١ًُٝ َوتُل٠ َاؿاّ األؾل -3
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ٚايتؿاعٌ االدتُاعٞ عالق١ َتباؿي١ بني ؾلؿٜٔ أٚ أنجل ٜتٛقـ هًٛى أسـُٖا ع٢ً هًٛى اآلػل 

إفا ناْا ؾلؿٜٔ أٚ ٜتٛقـ هًٛى نٌ َُٓٗا ع٢ً اآلػلٜٔ إفا ناْٛا أنجل َٔ ؾلؿٜٔ ٚميهٔ 

دالٍ )٢ً أؾعاٍ اآلػلٜٔ ٚٚدٗات ْعلِٖ ,ايٓعل إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ ع١ًُٝ اتِاٍ تؤؿٟ إىل ايتأثا ع

,1984ّ . ) 

ايتؿاعٌ االدتُاعٞ أهاي نٌ ْعاّ ؾعٓـَا ٜتٌِ ًؼّ بٌؼّ يػل ٜٚتعاٌَ َع٘  ٜعـنُا 

إىل األػل نٌؼّ ي٘  اؾيٕ هًٛى نٌ َُٓٗا ٜتأثل ٜٚتعـٍ بوًٛى اآلػل ٜٚٓعل نٌ َُٓٗ

 سـ َا ع٢ً اػاٖ٘ مٛ اػاٖات٘ ٚقُٝ٘ ٚتٛقعات٘ ٚأسهاَ٘ ٚإٕ تِلف نٌ ًؼّ ٜتٛقـ إىل

 ( . 1974ّايٌعٝبعٞ ,)األػلٜٔ ٚتٛقعات٘ عٔ اهتذاب١ اآلػلٜٔ احملت١ًُ مٛٙ 

ٚايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٜتُٔٔ فُٛع١ تٛقعات َٔ داْب نٌ َٔ املٌرتنني ؾٝ٘ ٚنقيو ايؿلؿ 

يًؿلؿ  االدتُاعٞ ٚهًٛى ايؿلؿ يف ٤ٛٓ املعاٜا عٔ طلٜل ايًػ١ ٚايلَٛم ٚاإلًاكات ٚتهٕٛ ايجكاؾ١

 ( .  65: 2001ّايٌٓاٟٚ , ٚيػلٕٚ ,)ٚاؾُاع١ منط ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

تٌهٌٝ األؿٚاك اييت ٜكّٛ بٗا ايؿلؿ دن٤ا َُٗا يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ سٝح أْٗا تعتُـ ع٢ً  ٜٚعـ

ع١ًُٝ ايتٛقع إف إٔ قٝاّ ايؿلؿ بأٟ ؿٚك ٜهٕٛ يف ٤ٛٓ َا ٜتٛقع٘ َٓ٘ اآلػلٕٚ َٚا ٜتٛقع٘ ٖٛ َِٓٗ 

ٛقعات اييت ٜوتذٝب هلا األؾلاؿ إمنا ٖٞ يف أهاهٗا أمناط َٔ ايوًٛى ٜتٛقعٗا ايؿلؿ َٔ ٚايت

اؾُع١ ) اآلػلٜٔ َٚـ٣ ؾِٗ ايؿلؿ هلقٙ األمناط ميهٓ٘ َٔ تٛدٝ٘ هًٛن٘ يف املوتكبٌ ٚتكُٝٝ٘ , 

 ,1996 ّ . ) 

  -:أِداف التفاعن االجتىاعٌ

 : ٖـاف َٓٗا وكل ايتؿاعٌ االدتُاعٞ بني األؾلاؿ فُٛع١ َٔ األ

 .تٝوا ؼكٝل أٖـاف اؾُاع١ ٚ ؼـٜـ طلا٥ل إًباع اؿادات -1

تعًِ أمناط ايوًٛى املتٓٛع١ ٚاالػاٖات اييت تٓعِ ايعالقات بني أؾلاؿ ٚمجاعات اجملتُع يف  -2

 . إطاك ايكِٝ ايوا٥ـ٠ ٚايجكاؾ١ ٚايتكايٝـ االدتُاع١ٝ املتعاكف عًٝٗا 
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 . ػلٜٔ بِٛك٠ َوتُل٠ ٜواعـ ع٢ً تكِٝٝ ايقات ٚاآل -3

ٜواعـ ع٢ً ؼكٝل ايقات ٚ ىؿـ ٚطأ٠ ايٌعٛك بائٝل ؾهجا َا تؤؿٟ ايعني١ إىل اإلُاب١  -4

 . باألَلاض ايٓؿو١ٝ 

دابل , ) ٜواعـ ع٢ً ايت١٦ٌٓ االدتُاع١ٝ يألؾلاؿ ٚغلي اـِا٥ّ املٌرتن١ بِٝٓٗ  -5

2004ّ:134 . ) 

  -:أِىًُ التفاعن االجتىاعٌ

االدتُاعٞ أهاي ع١ًُٝ ايُٓٛ االدتُاعٞ يـ٣ األطؿاٍ يف عالقاتِٗ بعِٔٗ ببعض ٜعـ ايتؿاعٌ 

سٝح ٜنٚؿِٖ غربات تع١ًُٝ عـٜـ٠ تواعـِٖ ع٢ً تعًِ املٗاكات االدتُاع١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚتعلؾِٗ 

بايكِٝ األػالق١ٝ مبا ميهِٓٗ َٔ ايتؿاعٌ اإلهابٞ ٜٚعنم بايتايٞ تٛاؾكِٗ ايٓؿوٞ ٚاالدتُاعٞ ٚملا 

٣ قبٍٛ اجملتُع يًؿلؿ ٜعتُـ دن٥ٝا ع٢ً نؿاٜت٘ االدتُاع١ٝ ؾيٕ املٌتػًني يف َٝـإ عًِ نإ َـ

ايٓؿى ٜبـٕٚ اٖتُاَا نباا بتطٜٛل املٗاكات االدتُاع١ٝ ٚايهؿا١ٜ االدتُاع١ٝ يألطؿاٍ املٓوشبني 

ُاعٝا ٚتبني ايـكاهات إٔ األطؿاٍ املٓوشبني ادت.ادتُاعٝا يهٞ ٜتو٢ٓ هلِ اإلْـَاز يف اجملتُع 

َٔ أِٖ األهباب اييت تهُٔ ٚكا٤ إْوشابِٗ  ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚإٔ فيو ٜعـ ٜؿتكلٕٚ إىل َٗاك٠

َٔ املٛاقـ االدتُاع١ٝ ؾٝشلَٕٛ َٔ ؾلْ ايتؿاعٌ َع األطؿاٍ ايعاؿٜني أٚ غاِٖ يقيو ٜٓعنيٕٛ 

عـٜـ٠  ع٢ً أْؿوِٗ ٚال ىايطٕٛ أسـا ػٛؾا َٔ إقا١َ عالقات ؾُٝا بِٝٓٗ ؾكـ أٚٓشت ؿكاهات

إٔ تؿاعٌ األطؿاٍ املٓوشبني ادتُاعٝا َع األطؿاٍ ايعاؿٜني قـٚؿا أٚ هًبٝا ؾاـِا٥ّ 

االدتُاع١ٝ ع٢ً هبٌٝ املجاٍ تهتوب أ١ُٖٝ ػا١ُ يف تٌؼّٝ اإلعاق١ االْؿعاي١ٝ سٝح ٜعاْٞ 

ِٓ عٔ عـّ ايٓٔر األطؿاٍ املعاقني إْؿعايٝا َٔ اإلْوشاب االدتُاعٞ ٜٚعٗلٕٚ اهتذابات ت

ايًػ١ ٚه١ًٝ أهاه١ٝ َٔ ٚها٥ٌ االتِاٍ االدتُاعٞ ٚػا١ُ يف ايتعبا عٔ ايقات  ؿعايٞ ٚتعـاالْ

 ( . 1993ّاـطٝب , . ) ٚؾِٗ اآلػلٜٔ ٚٚه١ًٝ ١َُٗ َٔ ٚها٥ٌ ايُٓٛ ايعكًٞ ٚاالْؿعايٞ 
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  -:خصآص التفاعن االجتىاعٌ 

ُٔ غا املعكٍٛ إٔ ٜتباؿٍ ٜعـ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚه١ًٝ اتِاٍ ٚتؿاِٖ بني أؾلاؿ اجملُٛع١ ؾ -1

 . أؾلاؿ اجملُٛع١ األؾهاك َٔ غا َا وـخ تؿاعٌ ادتُاعٞ بني أؾلاؿٖا 

 . إٔ يهٌ ؾعٌ كؿ ؾعٌ مما ٜؤؿٟ إىل سـٚخ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ بني األؾلاؿ  -2

عٓـَا ٜكّٛ ايؿلؿ ؿاػٌ اجملُٛع١ بوًٛنٝات ٚأؿا٤ َعني ؾيْ٘ ٜتٛقع سـٚخ اهتذاب١ َع١ٓٝ  -3

 . اؾُاع١ أَا إهاب١ٝ أٚ هًب١ٝ  َٔ أؾلاؿ

 .املٗاكات ايؿلؿ١ٜ ٚ ايتؿاعٌ بني أؾلاؿ اجملُٛع١ ٜؤؿٟ إىل ظٗٛك ايكٝاؿات ٚبلٚم ايكـكات  -4

إٔ تؿاعٌ اؾُاع١ َع بعٔٗا ايبعض ٜعطٝٗا سذُا أنرب َٔ تؿاعٌ األعٔا٤ ٚسـِٖ ؿٕٚ  -5

 . اؾُاع١ 

تُاعٞ تٛتل ايعالقات االدتُاع١ٝ بني إىل داْب َا تكـّ ؾيٕ َٔ ػِا٥ّ ايتؿاعٌ االد -6

 (.1998ّ:15املٓوٞ, )األؾلاؿ املتؿاعًني مما ٜؤؿٟ إىل تكاكب ايك٣ٛ بني أؾلاؿ اؾُاع١ 

  -:يف التفاعن االجتىاعٌ  وظاِر الكصىر

األطؿاٍ ايتٛسـٜٕٛ ال ٜتؿاعًٕٛ َع اآلػلٜٔ بٓؿى ايطلٜك١ اييت ٜتؿاعٌ بٗا األطؿاٍ اآلػلٕٚ أٚ ال 

ع٢ً اإلطالم ٜٚبـٚ أِْٗ ٜؿًٕٔٛ إٔ ٜبكٛا مبؿلؿِٖ طٛاٍ ايٛقت ٚ ٜؿًٕٔٛ إٔ ٜعٌٝٛا يف ٜتؿاعًٕٛ 

عني١ تا١َ ِٖٚ ٜعإْٛ َٔ ُعٛبات نبا٠ يف ؾِٗ ايعٛاطـ ٚايتعبا عٓٗا ٜٚعٗلٕٚ عـؿًا قًٝاًل 

ٚغا َعتاؿ َٔ إًاكات ٚعالَات االتِاٍ ٚايرتابط ايعاطؿٞ ايقٟ وـخ بني َٔ ٜٗتُٕٛ ببعِٔٗ 

ٚعٓـَا ٜالسغ االتِاٍ ؾيْ٘ كمبا ٜهٕٛ غلٜبًا ًٚافًا َٚٔ داْب ٚاسـ ٖٚقا ايوًٛى  بعًٔا

ٜٚبـٚ ايطؿٌ ايتٛسـٟ ٚنأْ٘ .ىتًـ متاّ االػتالف عٔ ايوًٛى االدتُاعٞ يـ٣ َععِ األطؿاٍ ,

تِؿض احملٝطني ب٘ ٚكمبا ب غا َٗتِ باآلػلٜٔ ٚغا َباٍ بِٗ ٚكمبا ٜتذٓب ايتٛاٌُ ايبِلٟ ٜٚبـٚ

غا َتذاٚب يًػا١ٜ ٚكمبا ٜعٗل قًٝاًل َٔ ايلغب١ إفا أبـ٣ ايلغب١ أُاًل يف املباؿأ٠ بايتٛاٌُ أٚ  ٜبـٚ

٦ًٝا ٓاغطا بايٓوب١ ي٘ ٚكمبا تًِب أٚ ٜكٛي ظٗلٙ ٚنإٔ محً٘ ٜعـ يف إٔ وٌُ ؾيْ٘ كمبا ٜ
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ا ال ٜبتوِ تهٕٛ َجاات األػلٜٔ االدتُاع١ٝ َجٌ االبتواَات ٚايتًٜٛض بايٝـ عـمي١ املع٢ٓ ي٘ ٚكمب

إال يف ٚقت َتأػل دـًا ٚباإلٓاؾ١ إىل فيو ؾيْ٘ كمبا ال ًٜعب َع اآلػلٜٔ ٚكمبا ٜوتؼـّ اآلػلٜٔ 

نٛه١ًٝ تًُٛ٘ هلـؾ٘ ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ ميهٔ إٔ ِٜطشب ٖقا ايطؿٌ أباٙ َٔ ٜـٙ  ييٞع٢ً مٛ 

ِا ؿٕٚ إٔ ٜبـٟ أٟ يٝٓذن ي٘ ٦ًًٝا ٜلٜـٙ نإٔ ٜأػقٙ َٔ ٜـٙ إىل ايجالد١ يٝشٔل ي٘ نٛبًا َٔ ايع

ابتوا١َ أٚ ٜٓطل به١ًُ ٚاسـ٠ ؾاألب يف ٖقٙ اؿاي١ ٜعاٌَ نأٟ يي١ َٚععِ األطؿاٍ ايتٛسـٜني 

يـِٜٗ َٗاكات ادتُاع١ٝ قـٚؿ٠ يًػا١ٜ ٜٚبـٕٚ نُا يٛ ناْٛا ٜعٌٕٝٛ يف عام ػاْ بِٗ مبعنٍ 

١ُ بايٓوب١ يًطؿٌ ؾكط عٔ احملٝطني بِٗ ٚكمبا تلتبط َععِ ايتؿاعالت املٛدٛؿ٠ بكٛاعـ ػا١ُ َٗ

 ( 59: 2008ّعاَل,.)ٖٚقا ايعذن عٔ االكتباط بايعام ٖٛ أقلب طلٜك١ ٚأق٣ٛ َـػٌ إىل ايتٛسـ 

  -:وشـآن التفاعن االجتىاعٌ

الًو إٔ اإلتِاٍ بني ايبٌل ع١ًُٝ أهاه١ٝ ميهٔ َٔ ػالهلا ؾِٗ ب٦ٝتٓا االدتُاع١ٝ َٚا تتُٔٓ٘ 

 ٕ َتعـؿ٠ ٜٚتأت٢ تبعا يقيو إٔ ْهٕٛ قاؿكٜٔ ع٢ً ايتعاٌَ َع  َٔ أؾلاؿ ٚمجاعات ْٚٔؿٞ عًٝٗا َعا

األؾلاؿ ٚاؾُاعات أٟ ْؤثل ؾِٝٗ أٚ ْتأثل بِٗ ٚيٝى مث١ هبٌٝ إىل ٖقا ايتأثل أٚ فاى ه٣ٛ عٔ 

ٚاالتِاٍ ع١ًُٝ ٜتِ مبكتٔاٖا  communicationطلٜل ٖقٙ ايع١ًُٝ األهاه١ٝ اييت تو٢ُ االتِاٍ 

تُع ٚتباؿٍ املعًَٛات ٚاآلكا٤ ٚاألؾهاك ٚايتذاكب ؾُٝا بِٝٓٗ هٛا٤ تهٜٛٔ ايعالقات بني أعٔا٤ اجمل

نإ فيو فا طبٝع١ ادتُاع١ٝ أٚ ثكاؾ١ٝ أٚ ع١ًُٝ ٚال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تؿاعاًل بني ؾلؿٜٔ 

 : ايتؿاعٌ االدتُاعٞ إىل ْٛعني ُٖاؿٕٚ إٔ ٜتِ اتِااًل بُٝٓٗا يقا ميهٔ تِٓٝـ ٚها٥ٌ أٚ ٚها٥ط 

 :  االتِاٍ ايًؿعٞ -1

إىل إٔ يػ١ األيؿاظ ٖٞ األؿا٠ ايل٥ٝو١ يتشكٝل ايتؿاعٌ بني أعٔا٤ اجملتُع ( 1996ّ)ٌٜا عبـاهلل 

سٝح تِٔ ايًػ١ ايهالّ املٓطٛم أٚ املوُٛع بأًهاي٘ املؼتًؿ١ كغِ تعكـٖا ايٌـٜـ مما هعًٗا 

ني األْا ٚاآلػل أنجل َل١ْٚ ٚاتواعا إلَها١ْٝ ايتعبا ٚاملوا١ُٖ يف ؼكٝل أؿم عًُٝات ايتؿاعٌ ب

ؾعٓـَا ْٓعل إىل َـ٣ ثلا٤ ايُٓٛ ايًػٟٛ يًطؿٌ ؾيْٓا مـؿ َـ٣ َواُٖت٘ يف ت١ُٝٓ هًٛن٘ 
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اآلػلٜٔ ٚامؿٜاؿ ًعٛكٙ باهتكالي٘ عِٓٗ ٚهلقا ؾيٕ ايًػ١ ٖٞ أٚٓض َع االدتُاعٞ َٔ سٝح اْـَاد٘ 

ع اآلػلٜٔ أمناط ايوًٛى االتِايٞ ؾاإلْوإ يـٜ٘ ٌَاعل يػ١ٜٛ يف ايتؿاِٖ ٚاالتِاٍ َ

 . مبٌاكنتِٗ ػرباتِٗ 

يف ٖقا ايِـؿ إىل إٔ ايوًٛى ايًؿعٞ ايتًكا٥ٞ ٜواعـ يف تـعِٝ ادتُاعٞ  Skinnerٌٜٚا ههٓل 

َٔ قبٌ اآلػلٜٔ ٜٚل٣ إٔ اإلْوإ يٝى أنجل َٔ ْعاّ َعكـ َٔ هًٛنٝات ٜتٌهٌ نٌ عِٓل 

املبهل٠ نُا ٜل٣ أْ٘ ٜتشتِ َٓٗا بايتؿاعالت االدتُاع١ٝ املهجؿ١ اييت تبـأ يف َلس١ً ايطؿٛي١ 

 ٝؿ١ٝ ععِ يف نعععٝط ٚايتشهعع٘ بايتؼطععععععع٢ً اإلْوإ نٞ ٜبك٢ ع٢ً سٝات٘ إٔ ٜكلك ٜٚٛد٘ َوتكبً

 ( . 1992ّايهٓـكٟ,)تٌهً٘ ػالٍ ايتؿاعالت االدتُاع١ٝ 

إىل إٔ ايتذاكب قـ أظٗلت إٔ ايتـعِٝ ايًؿعٞ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ( 1993ّ)ٚالي  ٚبٌا ٚيِٝ ٚ

بٓؿى ايـكد١ يف تػٝا أًهاٍ هًٛن١ٝ َعكـ٠ ٚنقيو تعٗل ايـكاهات ايتذلٜب١ٝ نٝـ ؾعاال 

 . ميهٔ ايتشهِ يف األؾعاٍ ٚاألؾهاك ٚتعـًٜٗا ػالٍ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

إىل إٔ ايتعنٜن ٜهٕٛ باهتؼـاّ ايه١ًُ ايطٝب١ ٚاالبتوا١َ ايعل١ٜٔ ( 1993ّ)ٌٜٚا أبٛ علقٛب 

كًب ٚايًػ١ املؿع١ُ بايعٛاطـ نقيو ٜوِٗ يف ايتعنٜن إػاٙ املتؿاعٌ ٚايتش١ٝ اييت تٓبع َٔ أعُام اي

 . أٚ تعـًٜ٘ أٚ تػٝاٙ ٚقـ ٜهٕٛ ايتعنٜن َاؿٜا أٚ َعٜٓٛا أٚ َاؿٜا َٚعٜٓٛا َعا 

ٚتٛدـ ٖٓاى َؿاِٖٝ كتًؿ١ عٔ ايتؿاعٌ ٚيهٓٗا يٝوت َتٓاق١ٔ بائلٚك٠ سٝح ٜل٣ نٌ َٔ 

عُٝات االدتُاع١ٝ ؼـؿ اهتُلاك أٚ قطع ايتؿاعٌ االدتُاعٞ إٔ ايتـ ,.Thibaut et alثٝبٛت ٚيػلٕٚ 

ؾؿٞ بـ٤ عالق١ َا ٜعٗل نٌ ٌَرتى ؾٝٗا دٛاْب َتٓٛع١ يف ًؼِٝت٘ َالسعا بـق١ يهٝؿ١ٝ كؿ 

ايؿعٌ اآلػل ػاٖٗا ٚفيو يف ْؿى ايٛقت ايقٟ ٜكِٝ ؾٝ٘ املالَض املتهلك٠ يٌؼ١ِٝ اآلػل ٚإفا 

تٌا بايكبٍٛ ٜوتُل ايتؿاعٌ ٚإفا م تهٔ نقيو تٓكطع ناْت ايتذاكب َكبٛي١ َٔ ايطلؾني أٚ 

ايعالق١ ٚقـ ٚدـ إٔ األَل ايقٟ هعٌ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َكبٛال بِٛك٠ َتباؿي١ يف بعض اؿاالت 

نٕٛ املتؿاعًني َتعاْٚني أٚ ٚؿٚؿٜٔ أٚ هبل إٔ عربٚا عٔ اػاٖات َتٌاب١ٗ ؾيٕ ايعالق١ تبٌل 
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ػالٍ ايتؿاعٌ مما هعٌ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َكبٛال بِٛك٠  باالهتُلاك ؾهال ايٌؼِني ٜجاب َٔ

َتباؿي١ أَا إفا ماؿ نٌ ٌَرتى َٔ قًل اآلػل أٚ أظٗل ايعـٚإ ؾيٕ ايعالق١ ايٓا١٦ً قـ تٓتٗٞ 

. بوبب ايتهًؿ١ االدتُاع١ٝ اييت هًبٗا ٖقا االكتباط مما هعٌ ايتؿاعٌ نلٜٗا يف ساالت أػل٣

 ( . 1993ّ , ٚالي ٚيِٝ ٚ)

 : االتِاٍ غا ايًؿعٞ  -2

ٖٚٛ عباك٠ عٔ تباؿٍ يًُعًَٛات ٚاآلكا٤ ٚاألؾهاك ؿٕٚ اهتؼـاّ يػ١ األيؿاظ نأؿا٠ إتِاٍ سٝح 

أٚ َا ٜلاؿؾٗا ٚتعي يػ١ اؾوِ اهتؼـاّ  body language ٜهٕٛ االتِاٍ باهتؼـاّ يػ١ اؾوِ

ًعب يػ١ اؾوِ ؿٚكا ؾعااًل أدنا٤ َٔ دوِ اإلْوإ يًتعبا عٔ ساي١ ٖقا اإلْوإ ؿٕٚ إٔ ٜتهًِ ٚت

يف ع١ًُٝ االتِاٍ ٚايتؿاعالت االدتُاع١ٝ بني األًؼاْ يف نجا َٔ اجملاالت ٚيالتِاٍ غا 

ايًؿعٞ أًهاٍ َتعـؿ٠ ميهٔ إٔ ٜوتٌـ َٓٗا ساي١ ايؿلؿ نتعباات ايٛد٘ ٚٚٓع اؾوِ 

ايًؿع١ٝ اييت تعرب عٔ ٚامل١ٌٝ ٚاملعٗل ايعاّ ٚايُِت ٚايِٛت ٚغا فيو َٔ ايتعباات اؾو١ُٝ غا 

ساي١ اإلْوإ اؾو١ُٝ ٚايٓؿو١ٝ ٌٜٚتل االتِاٍ ايًؿعٞ َٔ ثكاؾ١ اجملتُع ٚإطاكٙ امللدعٞ مبا 

ٜٓعُ٘ َٔ عاؿات ٚتكايٝـ ٜؤػق َٓٗا ايلَٛم ٚاإلًاكات ٚاؿلنات يف قاٚي١ ايتعبا عُا ٜلٜـٙ 

 ( . 1996ّعبـاهلل,) األؾلاؿ بعِٔٗ َٔ ايبعض اآلػل 

إىل أْ٘ تٛدـ عالق١ َتـاػ١ً بني ايتشـخ ٚاؿلنات اآلي١ٝ يًلأي   ,Kendonـٕٚ ٚقـ تٌُٛ نٝٓ

ٚايقكاعني ٚاألٜـٟ ٚاؾقع ٚقـ اهتؼـّ فيو ايبشح ؼًٝالت ؿقٝك١ يِٛك هُٝٓا١ٝ٥ ؿلن١ 

اؾوِ َٓوك١ َع دن٦ٜات َكطع١ٝ يًهالّ ٜٚعٗل عج٘ إٔ سلنات اؾوِ ايتعبا١ٜ ٖٞ دٛاْب 

ٞ ٜٚبـٚ إٔ ٚٓع أدنا٤ اؾوِ ٜتؼق َباًل٠ قبٌ ُـٚك أٟ ٚسـ٠ َٓـف١ يف نٌ عٌُ اتِاي

نالّ أٚ ؾهل٠ ك٥ٝو١ ٜٚوتُل ٖقا ايٛٓع طٛاٍ فل٣ ٖقٙ ايٛسـ٠ َع تػاات بوٝط١ يف ٚٓع 

ايلأي ٚايقكاعني ٚاألٜـٟ عٝح تهٕٛ َِاسب١ يًٛسـات األُػل يألؾهاك ٚايهالّ ٜٚبـٚ إٔ 

ػاٙ ؾهل٠ املالَض امل١ُٗ يف ايلهاي١ ٚمما ٜـعٛ إىل ايتػاات اؿلن١ٝ عٓـ املتهًِ تٌا إىل ا
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ايـ١ٌٖ ٖٛ إٔ املوتُع ميٌٝ إىل إٔ ٜٓول دوُ٘ ٚإٔ ٜػا ٚٓع٘ تبعا يًُتهًِ نأْ٘ ُٛك٠ َلي٠ 

ي٘ ٖٚهقا ٜبـٚ إٔ املوتُع ٜتابع املتهًِ نُا يٛ نإ عًٝ٘ إٔ ٜتؼق ؿٚك ٖقا املتهًِ يٝؿِٗ 

ملتابع١ عٓـَا ٜهٕٛ قـ اهتُع مبا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ ٜٚلٜـ بِٛك٠ أنجل مشٛال ٜٚتٛقـ املوتُع عٔ ا

ٚالي  ٚيِٝ ٚ )إٔ ٜتهًِ ٖٛ بٓؿو٘ ٚتهٕٛ سلنات٘ إًاك٠ يًُتهًِ نٞ ٜهـ عٔ ايهالّ 

,1993ّ) 

 -:وظآف التفاعن االجتىاعٌ

 :يالتِاٍ ايًؿعٞ أٚ غا ايًؿعٞ ٚظا٥ـ ميهٔ إمجاهلا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ 

 . ُاعٞ ٚاـًكٞ يًؿلؿ ؼكٝل ايُٓٛ ايعكًٞ ٚاالدت -1

 . ؼكٝل ايتٛامٕ ؿاػٌ اجملتُع َٔ سٝح ػؿض ايتٛتلات ايٓؿو١ٝ  -2

 . اإلهٗاّ يف تباؿٍ املعًَٛات ٚاآلكا٤ ٚاألؾهاك ٚايتذاكب بني أؾلاؿ اجملتُع  -3

 ( ّ 1996عبـاهلل , )ؼكٝل ايتهاٌَ االدتُاعٞ بني ؾ٦ات اجملتُع  -4

 ـ:أشض التفاعن االجتىاعٌ 

 : تؿاعٌ االدتُاعٞ ع٢ً أكبع١ أهى أٚ قـؿات ٖٞ ٜكّٛ اي

 : االتِاٍ  -1

ٚ ٜواعـ  ال ميهٔ بطبٝع١ اؿاٍ إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو تؿاعاًل بني ؾلؿٜٔ ؿٕٚ إٔ ٜتِ اتِاٍ بِٝٓٗ

( 1998ّ:17عالٟٚ , ) االتِاٍ بوبً٘ املتعـؿ٠ ع٢ً ٚسـ٠ ايؿهل ٚايتٌُٛ إىل ايوًٛى ايتعاْٚٞ 

بني األؾلاؿ ٜٚعي ْكٌ ؾهل٠ َع١ٓٝ أٚ َع٢ٓ قـؿ يف فٖٔ ًؼّ َا  ؾاالتِاٍ تعبا عٔ ايعالقات

إىل فٖٔ ًؼّ يػل أٚ فُٛع١ َٔ األًؼاْ , ٚعٔ طلٜل ع١ًُٝ االتِاٍ وـخ ايتؿاعٌ بني 

األؾلاؿ ٚع١ًُٝ االتِاٍ ال ميهٔ إٔ ؼـخ أٚ تتشكل يقاتٗا , ٚيهٓٗا ؼـخ َٔ سٝح ٖٞ 

ٌٝ ؾِٗ ٚؿكاه١ ع١ًُٝ ايتؿاعٌ يف أ١ٜ مجاع١ ؿٕٚ أهاي ع١ًُٝ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ سٝح ٜوتش

 ( .  2001ّ:38ؾٛمٟ ٚ بـك ايـٜٔ , . ) ايتعلف ع٢ً ع١ًُٝ االتِاٍ بني أؾلاؿٖا 
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  -:ايتٛقع  -2

ٜٚؤؿٟ ايتٛقع ؿٚكا أهاهًٝا ( 1981ّ:142ٜاهني , ) ٖٛ اػاٙ عكًٞ ٚاهتعـاؿ يالهتذاب١ ملٓب٘ َعني 

ِاؽ هًٛى اإلْوإ ٚؾل َا ٜتٛقع٘ َٔ كؿ ؾعٌ اآلػلٜٔ ؾٗٛ يف ع١ًُٝ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ سٝح ٜ

عٓـَا ٜكّٛ بأؿا٤ َعني ٜٔع يف اعتباكٙ عـ٠ تٛقعات الهتذابات اآلػلٜٔ نايلؾض أٚ ايكبٍٛ 

بٗذت , ) ٚايجٛاب أٚ ايعكاب ثِ ٜكِٝ تِلؾات٘ ٜٚهٝـ هًٛن٘ طبكًا هلقٙ ايتٛقعات  

ؾٗٛ أٜٔا عاٌَ ٖاّ يف تكُٝٝ٘ فيو إٔ تكِٝٝ ٚإفا نإ ايتٛقع ٖٛ احملـؿ يًوًٛى ( 1985ّ:127

ايوًٛى ٜتِ ع٢ً أهاي ايتٛقع ؾوًٛى ايؿلؿ يف اؾُاع١ ٜكُٝ٘ فاتًٝا َٔ ػالٍ َا ٜتٛقع٘ عٔ طلٜل 

ؾٛمٟ ٚ بـك ايـٜٔ , )اهتكباٍ اينَال٤ ي٘ , هٛا٤ أنإ ٖقا ايوًٛى سلنًٝا أّ ادتُاعًٝا 

2001ّ:42) 

ٚ ع٢ً ايكٝاي بايٓوب١ إىل أسـاخ ٌَاب١ٗ ٜٚعـ ٚٓٛغ ٜٚب٢ٓ ايتٛقع ع٢ً اـربات ايوابك١ أ

ايتٛقعات أَلا المَا ٚٓلٚكًٜا يتٓعِٝ ايوًٛى االدتُاعٞ يف أثٓا٤ عًُٝات ايتؿاعٌ نُا ٜؤؿٟ 

غُٛٓ٘ إىل دعٌ ع١ًُٝ ايتالؤّ َع هًٛى اآلػلٜٔ أَلا ُعبا ٜؤؿٟ إىل ايٌعٛك بايعذن عٔ 

 ( . 125: 1984ّبًكٝى , َلعٞ ٚ) االهتُلاك يف إلام ايوًٛى املٓاهب 

  -:إؿكاى ايـٚك ٚمتجًٝ٘  -3

يهٌ إْوإ ؿٚك ٜكّٛ ب٘ , ٖٚقا ايـٚك ٜؿول َٔ ػالٍ ايوًٛى ٚقٝاَ٘ بايـٚك ؾوًٛى ايؿلؿ ٜؿول 

َٔ ػالٍ قٝاَ٘ باألؿٚاك االدتُاع١ٝ املؼتًؿ١ يف أثٓا٤ تؿاعً٘ َع غاٙ طبكًا ـربت٘ اييت انتوبٗا 

ايٌٓاٟٚ ) بني األؾلاؿ ٜتشـؿ ٚؾكًا يألؿٚاك املؼتًؿ١ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا  ٚعالقت٘ االدتُاع١ٝ ؾايتعاٌَ

 ( . 2001ّ:70ٚيػلٕٚ,

ٚملا ناْت َٛاقـ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ اييت ًٜعب ايؿلؿ ؾٝٗا أؿٚاكًا تتُٔٔ ًؼ١ِٝ أٚ أنجل 

ْؿو٘  توتًنّ إداؿ٠ ايؿلؿ يـٚكٙ ٚايكـك٠ ع٢ً تِٛك ؿٚك اآلػلٜٔ أٚ ايكـك٠ ع٢ً ايكٝاّ ب٘ يف ؿاػٌ

دالٍ )قاٚيتٓا ٚٓع أْؿوٓا َهإ ايػا : بايٓوب١ يـٚكٙ مما قـ ْعرب عٓ٘ بايكٍٛ ايـاكز 
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ٜٚواعـ إْوذاّ اؾُاع١ ٚمتاههٗا إٔ ٜهٕٛ يهٌ ؾلؿ يف اؾُاع١ ؿٚك ٜؤؿٜ٘ ( 1984ّ:122,

 .َع قـكت٘ ع٢ً متجٌٝ أؿٚاك اآلػلٜٔ ؿاػًٝا ٜواعـ فيو ع٢ً إؿكاى ع١ًُٝ ايتٛقع ايوابل فنلٖا 

غا إٔ ايٌؼّ ايقٟ ٜكّٛ بٌٓاط يف اؾُاع١ ٜٚعذن عٔ تٛقع أؾعاٍ اآلػلٜٔ يعذنٙ عٔ إؿكاى 

) أؿٚاكِٖ ٚعالق١ ؿٚكٙ بـٚكِٖ ئ ٜتُهٔ َٔ تعـٌٜ هًٛن٘ يٝذعً٘ َتؿكا َع َعاٜا اؾُاع١ 

 ( . 1998ّ:18عالٟٚ , 

  -:ايلَٛم فات ايـالي١  -4

 لاؿ عععـ٣ أؾع١ يعع١ املٌرتنععٛم فات ايـاليععععٔ طلٜل ايلَٜتِ االتِاٍ ٚايتٛقع ٚيعب األؿٚاك بؿاع١ًٝ 

ٚتؤؿٟ نٌ ( 43: 2001ّؾٛمٟ ٚ بـك ايـٜٔ , )اؾُاع١ نايًػ١ ٚتعباات ايٛد٘ ٚايٝـ َٚا إىل فيو 

ٖقٙ األهايٝب إىل إؿكاى ٌَرتى بني أؾلاؿ اؾُاع١ ٚٚسـ٠ ايؿهل ٚاألٖـاف ؾٝوإٚ يف 

إىل إٔ اإلْوإ ٜعٍٝ يف " ْٜٛر"ٌٜٚا ( 1984ّ:122دالٍ , ) ايتؿها ٚايتٓؿٝق يف إػاٙ ٚاسـ 

عام َٔ ايلَٛم ٖٞ ًهٌ َٔ أًهاٍ ايتعبا عٔ األؾهاك ٚاملٌاعل اييت بـاػًٗا َٚٔ ػالهلا 

 ( . 2001ّ:70ايٌٓاٟٚ ٚيػلٕٚ , ) ْوتطٝع إٔ ْعرب عٔ ػرباتٓا 

 : الٍظريات املفصرَ لمتفاعن االجتىاعٌ 

الدتُاعٞ بُٛؿ٘ قٛكًا َٚلننًا يهاؾ١ ايعٛاٖل اييت ٜـكهٗا عًِ ىتًـ تؿوا ايتؿاعٌ ا

 : ايٓؿى االدتُاعٞ الػتالف أٚدٗٗا ٚبٓا٤ ع٢ً فيو هٓكّٛ باهتعلاض مخى ْعلٜات 

  -:ايٓعل١ٜ ايوًٛن١ٝ  -1

كؿ ايوًٛنٕٝٛ ع١ًُٝ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ بني األؾلاؿ ٚاؾُاعات إىل ْعل١ٜ املؤثل ٚاالهتذاب١ 

يت ٜتنعُٗا ايعام األَلٜهٞ ههٓل ٜٚل٣ ايوًٛنٕٝٛ إٔ املؼًٛقات االدتُاع١ٝ يٝوت ٚايتعنٜن اي

هًب١ٝ يف تؿاعًٗا بٌ إٕ يـِٜٗ املكـك٠ ع٢ً االهتذاب١ يًُؤثلات أٚ املٓبٗات اييت ٜتًكْٛٗا ػالٍ 

ع١ًُٝ ايت١٦ٌٓ االدتُاع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتؿاعٌ ٚايٌؼ١ِٝ اييت تتهٕٛ ٚتٌهٌ ايؿلؿ أٚ اؾُاع١ 

ٖٞ ْتٝذ١ َباًل٠ هلقا ايتؿاعٌ ؾايتؿاعٌ ٜتُجٌ يف االهتذابات املتباؿي١ بني األؾلاؿ يف ٚهط أٚ ٚ
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َٛقـ ادتُاعٞ عٝح ٌٜهٌ هًٛى ايٛاسـ َؤًلًا أٚ َٓبٗا يوًٛى اآلػل ٖٚهقا ؾهٌ ؾعٌ 

  ( .2001ّ:72ايٌٓاٟٚ ٚيػلٕٚ , )ٜؤؿٟ اهتذاب١ أٚ اهتذابات يف إطاك تباؿٍ املٓبٗات ٚاالهتذابات 

ِٖٚ ٜؤنـٕٚ إٔ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ال ٜبـأ ٚال ٜوتُل إال إفا نإ املٌرتنٕٛ ؾٝ٘ ٜتًكٕٛ ٦ًًٝا 

ؾايتؿاعٌ ٖٓا ٖٛ إًباع ؿادات . َٔ ايتـعِٝ أٚ اإلثاب١ اييت تكّٛ ع٢ً َبـأ إًباع اؿاد١ املتباؿٍ 

ٚايٛايـإ وِالٕ ايطلؾني ايًقٜٔ ٜكّٛ بُٝٓٗا ايتؿاعٌ ؾايطؿٌ وٌِ ع٢ً َا ٜلٜـ َٔ ٚايـٜ٘ , 

 ( 2004ّ:135دابل , ) ع٢ً َا ٜلٜـإ َٔ تعًِ ايطؿٌ يًهالّ ٚايتٛاٌُ ايًػٟٛ 

  -:ْعل١ٜ ْٝٛنُب  -2

إىل ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚنأْ٘ ْٛع َٔ اؾٗام أٚ ايٓعاّ ايقٟ ٜلتبط أدنا٤ٙ ( ْٝٛنُب)ٜٓعل 

ٖقا األهاي ٜكّٛ ايٓاي  ٚع٢ً. ببعٔٗا ٜٚتٛقـ عٌُ دن٤ َٓ٘ ع٢ً أؿا٤ بك١ٝ األدنا٤ يٛظا٥ؿٗا 

ايقٜٔ وـخ بِٝٓٗ ايتؿاعٌ بتػٝا هًٛنِٗ ْتٝذ١ هلقا ايتؿاعٌ سٝح ٜتعـٍ هًٛى أسـ ايطلؾني 

إٔ منطًا َٔ ( ْٝٛ نُب )ٜٚل٣ ( 2004ّ:137دابل ,) إفا سـخ تػٝا يف هًٛى ايطلف اآلػل 

٥ُٗا بايٓوب١ ي٤ٌٞ أٚ ايعالق١ املتٛام١ْ توٛؿ بني ًؼِني َتؿاعًني عٓـ تٌاب٘ اػاٖاتُٗا ٚيكا

ًؼّ أٚ َٛقـ ٚإٔ منطًا َٔ ايعالق١ املتٛتل٠ غا املتٛام١ْ ٌٜٓأ بني ايطلؾني املتآيؿني إفا نإ 

نٌ َُٓٗا وٌُ أؾهاكًا أٚ اػاٖا َتبآٜا مٛ طلف ثايح ٌَرتى نُا ٌٜٓأ منطا َٔ ايعالق١ 

َٛاقؿُٗا ٚاػاٖاتُٗا بايٓوب١  غا املتٛام١ْ بني طلؾني غا َتآيؿني ست٢ ٚيٛ ناْا َتٌابٗني يف

ٚػال١ُ فيو ميهٔ ايكٍٛ إٔ منطًا يف ايعالق١ املتٛام١ْ توٛؿ بني ًؼِني . يًطلف ايجايح 

 . َتؿاعًني عٓـَا تتٌاب٘ اػاٖاتُٗا ٚيكا٥ُٗا بايٓوب١ ي٤ٌٞ أٚ ًؼّ أٚ َٛقـ َعني 

طلؾني ايقٜٔ تلبطُٗا إٔ َـ٣ ايِـاق١ ٚايٛؿ ٚايتذافب تك٣ٛ بني اي( ْٝٛ نُب ) ٖٚهقا ٜوتٓتر 

َٛقـ ٚاػاٖات ٚأؾهاك ٚيكا٤ َتٌاب١ٗ مٛ األًؼاْ أٚ األًٝا٤ أٚ املٛقـ ٚاآلكا٤ فات االٖتُاّ 

 ( . 1998ّ:212أبٛ داؿٚ , ) املٌرتى 

 



   
50 

ميٌٝ أٚ ٜتذ٘ ايؿلؿ إىل تػٝا أسهاَ٘ يف املٛاقـ غا املتٛام١ْ اييت  -:ْعل١ٜ هامبوٕٛ  -3

املٛاقـ املتٛام١ْ ٚميٌٝ األًؼاْ بِٛك٠ عا١َ إىل إُـاك األسهاّ  ٜوٛؿٖا ايتٛتل أنجل َٓ٘ يف

 . املٌاب١ٗ ألسهاّ َٔ وبٕٛ أٚ ٜأيؿٕٛ ٚاملؼايؿ١ ألسهاّ َٔ ال وبٕٛ 

إٔ ايعالقات املتٛام١ْ يف ْطام ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ( هامبوٕٛ ) ٚيكـ أثبتت ايتذاكب اييت أدلاٖا 

 : تهٕٛ ْاػ١ عٔ 

ني إٔ ايطلف اآلػل ايقٟ وٌُ ْؿى اآلكا٤ ٚوٌُ ْؿى ايكِٝ ٚاملعتكـات اعتكاؿ أسـ ايطلؾ -1

 . اييت وٌُ أٚ ٌَابًٗا هلا 

اعتكاؿ بإٔ ايطلف اآلػل ايقٟ ال مب ال وٌُ ْؿى اآلكا٤ َٚعتكـات أٚ قًُٝا ًب١ٗٝ بآكا٥٘  -2

 . ٚأسهاَ٘ 

أًٜٔا ( هامبوٕٛ ) ييت أدلاٖا ؾتهٕٛ سوب ْتا٥ر ايتذاكب ا( ايتٛتل ) أَا ايعالقات غا املتٛام١ْ 

 : ٖٚقٙ ايٓتا٥ر ٖٞ َا ٜأتٞ 

 االعتكاؿ بإٔ ايطلف اآلػل ايقٟ مب ِٜـك أسهاًَا ؽايـ أسهآَا  -1

 . االعتكاؿ بإٔ ايطلف اآلػل ايقٟ ال مب ِٜـك أسهاًَا تٌاب٘ أسهآَا  -2

يف ٚسـ٠ أٚ ق٠ٛ ايعالق١  ٚيف نًتا اؿايتني ؾيٕ أل١ُٖٝ اؿهِ أٚ ايلأٟ أٚ ايك١ُٝ أثلًا نباًا

ايٓا١٦ً عٔ املٛقـ ألٕ ٜؤؿٟ اٖتُاًَا أنرب يألَٛك اهلا١َ ٚاـطا٠ اييت تؤثل يف سٝات٘ ٚتهٝؿ٘ َع 

فتُع أنجل َٔ تًو اييت تهٕٛ فات أثل قـٚؿ يف فيو ناألسهاّ املتعًك١ باألنٌ ٚايٌلب 

) ١ أٚ األػالق١ٝ أٚ ايـ١ٜٝٓ أٚ ايوٝاه١ٝ َكاك١ْ باألسهاّ املتعًك١ بؿًوؿ١ اؿٝا٠ أٚ ايكِٝ االدتُاعٝ

 ( . 1996ّ:87ايهٓـكٟ , 

ؿكاه١ َلاسٌ ٚأمناط ايتؿاعٌ االدتُاعٞ , ٚسـؿ َلاسٌ ( بًٝن ) ساٍٚ  -:ْعل١ٜ بًٝن  -4

ع١ًُٝ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يف عـ٠ ( بًٝن ) ٚأمناط عا١َ يف َٛاقـ ادتُاع١ٝ ػلٜب١ٝ , ٚسـؿ 
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مٖلإ .)ؿاعٌ االدتُاعٞ ع٢ً أهاي َٔ ْتا٥ر ؿكاهت٘ َٚالسعات٘ َلاسٌ ٚأمناط , ٚؼـخ عٔ ايت

 ,1977ّ:98 ) 

ايتؿاعٌ االدتُاعٞ بأْ٘ ايوًٛى ايعاٖل يألؾلاؿ يف َٛقـ َعني ٚيف إطاك ( بًٝن) ٜٚعلف 

يقيو اقتِل يف عٛث٘ ع٢ً َالسع١ ايوًٛى ( . 1984ّ:65َلعٞ ٚبًكٝى , . ) اؾُاعات ايِػا٠ 

ْٚعل إىل ع١ًُٝ ايتؿاعٌ نُا يٛ ناْت فلؿ اتِاٍ َٔ األؾعاٍ ٚايهًُات اـاكدٞ يًُتؿاعًني 

 (. 1989ًَّٝه١ , ) ٚايلَٛم ٚاإلًاكات بني األًؼاْ عرب اينَٔ 

 سلناتمنٛفدًا يع١ًُٝ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ استٌ َلننًا ٖاَا يف أهايٝب ايبشح يف " بًٝن"ٚقـّ 

 . اؾُاع١ 

  -:عٞ اييت تتٛاىل يف ايرتتٝب إىل َاًٜٞ َلاسٌ ايتؿاعٌ االدتُا" بًٝن"ٚقوِ 

 . ايتعلف  -1

 .ايتكِٝٝ  -2

 . ائبط  -3

 . اؽاف ايكلاكات  -4

 .ٓبط ايتٛتل  -5

 . ايتهاٌَ  -6

 : أمناط ايتؿاعٌ االدتُاعٞ إىل " بًٝن"نُا قوِ 

 ( . األه١ً٦ ) ايتؿاعٌ االدتُاعٞ احملاٜـ  -1

 ( . تاإلدابا)ايتؿاعٌ االدتُاعٞ احملاٜـ  -2

 ( . ايوًيب ) ايتؿاعٌ االدتُاعٞ االْؿعايٞ  -3

 ( . اإلهابٞ ) ايتؿاعٌ االدتُاعٞ االْؿعايٞ  -4
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 -: ْعل١ٜ ؾًـَإ  -5

االهتُلاك أٚ : ع٢ً ػاُتني ك٥ٝوتني , ُٖا ( ؾًـَإ ) توتٓـ ْعل١ٜ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ عٓـ 

( ؾًـَإ ) َٚٔ ػالٍ ؿكاه١ قاّ بٗا ايتآمك ايوًٛنٞ بني أعٔا٤ اؾُاع١ ٚاؾُاعات األػل٣ , 

َٔ األطؿاٍ , َٚا تٌُٛ إيٝ٘ ٖٛ إٔ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َؿّٗٛ َتعـؿ ٜتُٔٔ فُٛعات ( 6)ع٢ً 

  -:ثالث١ أبعاؿ ٖٞ 

ٜٚكِـ ب٘ ايٌٓاط املتؼِّ ٚاملٓعِ ايقٟ وكل َتطًبات اؾُاع١ َٔ سٝح : ايتهاٌَ ايٛظٝؿٞ  -1

 . ـاػ١ًٝ ؾٝٗا ٚايعالقات اـاكد١ٝ بٝٓٗا ٚبني اؾُاعات األػل٣ ؼكٝل أٖـاؾٗا ٚتٓعِٝ ايعالقات اي

ٜٚعي ب٘ ايتهاٌَ بني األًؼاْ َٔ سٝح ايتأثا ٚعالق١ اؿب املتباؿي١ : ايتهاٌَ ايتؿاعًٞ  -2

 . ٚنٌ َا ٜـٍ ع٢ً متاههِٗ 

ا اييت ٜٚكِـ ب٘ ايتهاٌَ َٔ سٝح االدتُاع١ٝ أٚ ايكٛاعـ املتعاكف عًٝٗ: ايتهاٌَ املعٝاكٟ  -3

 ( .  2001ّ:80ايٌٓاٟٚ ٚيػلٕٚ , ) تٔبط هًٛى األؾلاؿ يف اؾُاع١

  -:التفاعن االجتىاعٌ لدّ الطفن التىحدٍ 

َٔ أِٖ األَٛك املُٝن٠ يألطؿاٍ ٚاألًؼاْ املِابني بايتٛسـ ٖٛ أِْٗ ال ٜوتطٝعٕٛ تطٜٛل 

إٔ اـا١ُٝ ( Gillson, 2000)ايعالقات االدتُاع١ٝ اييت تتٓاهب ٚأعُاكِٖ ٜٚل٣ دًٝوٕٛ 

األهاه١ٝ يًتٛسـ تتُجٌ يف اػتالٍ األؿا٤ ايٛظٝؿٞ يف ايوًٛى االدتُاعٞ ٚنقيو ُٜٛـ األطؿاٍ 

ايتٛسـٜٕٛ بإٔ يـِٜٗ إعاق١ يف تطٜٛل ٚاهتؼـاّ ايوًٛنٝات غا ايًؿع١ٝ َجٌ ايتٛاٌُ ايبِلٟ 

 . ٚاملتعاكف عًٝ٘ إٔ ايتٛاٌُ ايبِلٟ ٜوٌٗ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يألؾلاؿ ايتٛسـٜني 

ٜٚتِـ األًؼاْ ايتٛسـٜٕٛ مبٌهالت تتعًل بيقا١َ عالقات ادتُاع١ٝ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا سٝح 

َٔ أًهاٍ ايتؿاعٌ ٚايتٛاٌُ االدتُاعٞ مما ٜؤؿٟ إىل  نجااإٔ ايٌؼّ ايتٛسـٟ ٜٓوشب 

ِٗ ال ٜتٔاٜل َٔ بكا٥٘ يٛسـٙ  نُا أْ ُ٘عٛب١ يف تهٜٛٔ ٚإقا١َ عالقات ادتُاع١ٝ نُا أْ

ٚسـِٖ ٚال ٜلغبٕٛ يف االستٔإ أٚ ائِ  ٜٚعٗلٕٚ ايالَباال٠ يًٛايـٜٔ ٜٚلدع  ٜؿًٕٔٛ ايبكا٤
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ايٛايـإ فيو إىل إٔ ايطؿٌ ال ٜٗتِ يف َا إفا نإ ٚسـٙ أٚ بِشب١ يػلٜٔ نُا تعٗل عٓـ ايطؿٌ 

ايتٛسـٟ ٌَهالت ٓعـ اهتؼـاّ ايًػ١ ايٛظٝؿ١ٝ ٚاالتِاٍ غا ايًؿعٞ مما ٜؤؿٟ إىل ُعٛب١ يف 

 ( . 2000ّو٢ٝ , ) ٌ االدتُاعٞ ع١ًُٝ ايتؿاع

ٚنقيو ٜتُٝن ايٌؼّ ايتٛسـٟ بعـّ ؾِٗ ٌَاعل اآلػلٜٔ َجال ال ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜتؿاعٌ َع 

أَ٘ عٓـَا ٜلاٖا تبهٞ أٚ سن١ٜٓ َجٌ األطؿاٍ ايعاؿٜني ٜٚعٛؿ َِـك اإلػؿام عٓـ األطؿاٍ 

ملٌاعل يف املٛاقـ االدتُاع١ٝ ايتٛسـٜني ؾُٝا ىّ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يعـّ قـكتِٗ ع٢ً تباؿٍ ا

 ( 2001ّهًُٝإ , )أٚ ايعذن يف ؾِٗ ايطبٝع١ ايتباؿي١ٝ يف ع١ًُٝ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

ٚتعـ عـّ ايكـك٠ ع٢ً ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َٔ أِٖ اـِا٥ّ ايوًٛن١ٝ نُؤًل ع٢ً اإلُاب١ 

ع ٚاألطؿاٍ بايتٛسـ ٚتًو اـِا٥ّ ميهٔ َالسعتٗا يف مجٝع امللاسٌ ايعُل١ٜ ؾبعض ايلٓ

ميًٕٝٛ إىل ػٓب ايتٛاْ ايبِلٟ نُا ٜعٗل ايكًٌٝ َٔ االٖتُاّ بايِٛت ايبٌلٟ ٚعاؿ٠ ال 

ٜلؾعٕٛ أٜـِٜٗ يٛايـِٜٗ َٔ أدٌ محًِٗ نُا ٜؿعٌ أقلاِْٗ ٜٚعٗلٕٚ غا َبايني ٚبـٕٚ عاطؿ١ 

ألطؿاٍ ٚقًٝال َا ٜعٗلٕٚ أٟ تعباات ع٢ً ايٛد٘ ْٚتٝذ١ يقيو ٜعتكـ ايٛايـإ إٔ طؿًِٗ أُِ ٚا

ايقٜٔ يـِٜٗ ايكًٌٝ َٔ ْكّ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ قـ ال تهٕٛ سايتِٗ ٚآش١ ست٢ هٔ ايجا١ْٝ أٚ 

 . ( Dorman, 1999)ايجايج١ َٔ ايعُل 

ٖٚٓاى بعض االعتباكات ايعا١َ ٚاييت هب إٔ تؤػق يف اؿوبإ عٓـ تـكٜب ٚتعًِٝ األطؿاٍ 

   -:ايتٛسـٜني ٖٚٞ نُا ًٜٞ 

ت١٦ٝٗ اؿذل٠ ايتع١ًُٝٝ  هًى بٌهٌ َلٜض يقيو َٔ ائلٚكٟتأنـ َٔ إٔ ايطؿٌ اي .1

 .دٝـًا 

2. ٕ  . أطؿاٍ نشـ أق٢ِ يف نٌ فُٛع١  4ايتعًِٝ ايؿعاٍ ٜهٕٛ بٛدٛؿ  إ

 . َلاعا٠ اـِا٥ّ ٚايوُات ايٌؼ١ِٝ يهٌ طؿٌ  .3

 . االْتكاٍ بايطؿٌ َٔ ػرب٠ ألػل٣  ؼطٝط بٌهٌ دٝـايت .4
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 Dunlap)اكن١ يف ع١ًُٝ تعًِٝ ايطؿٌ ٚتكُٝٝ٘ تٌذٝع ايٛايـٜٔ ٚأؾلاؿ األهل٠ َٔ أدٌ املٌ .5

& Fox 1999 . ) 

َٔ َلاعا٠ َعاٜا اجملتُع ايقٟ ٗاكات االدتُاع١ٝ املٓاهب١ البـ ٚيتـكٜب األطؿاٍ ايتٛسـٜني ع٢ً امل

 .  ْعٍٝ ؾٝ٘ إىل داْب املوت٣ٛ اإلمنا٥ٞ يًطؿٌ

تـكٜب ٚتعًِٝ األؾلاؿ  عـؿا َٔ اإلكًاؿات اييت تواعـ يف( Grandin, 2002)ٚقـَت دلاْـٜٔ 

 : ايتٛسـٜني ٖٚقٙ اإلكًاؿات ٖٞ 

ٜؿهل نجا َٔ األًؼاْ املِابني بايتٛسـ باهتؼـاّ ايتؿها املل٥ٞ بـال َٔ ايًػ١ أٚ  -1

 . ايهًُات 

ػٓب اهتؼـاّ نًُات نجا٠ سٝح ٜٛاد٘ األًؼاْ املِابٕٛ بايتٛسـ ٌَهالت يف  -2

 . تقنل توًوٌ ايهًُات 

 َٔ ايعلٚكٟاألطؿاٍ املِابني بايتٛسـ َٖٛب١ يف ايلهِ ٚايؿٔ أٚ ايهُبٝٛتل يـ٣ نجا َٔ  -3

 . تٌذٝع ٖقٙ املٛاٖب ٚتطٜٛلٖا 

يعب ايكطاكات أٚ َجٌ قـ ٜلنن األطؿاٍ املِابٕٛ بايتٛسـ ع٢ً ٤ًٞ َا ٜلؾٕٔٛ ايتؼًٞ عٓ٘  -4

 . اـلا٥ط 

 . اهتؼـّ طلم َل١ٝ٥ ٚآش١ يتعًِٝ َؿّٗٛ األكقاّ  -5

 . جا َٔ األطؿاٍ املِابٕٛ بايتٛسـ ُعٛبات يف ايهتاب١ ٜٛاد٘ ن -6

عٔ طلٜل       بعض األطؿاٍ املِابني بايتٛسـ ٜتعًُٕٛ ايكلا٠٤ بُٝٓا ٜتعًِ ايبعض اآلػل  -7

 . اهتؼـاّ ايهًُات ؿٕٚ تعًِ اؿلٚف أٚال 

بعض األطؿاٍ يـِٜٗ سواه١ٝ ٓـ األُٛات امللتؿع١ ٚيقيو هب محاٜتِٗ َٔ األُٛات  -8

 .امللتؿع١ 
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ٜوتذٝب بعض األطؿاٍ املِابني بايتٛسـ بٌهٌ أؾٌٔ إفا تٛاٌُ املعًِ َعِٗ بُٝٓا ِٖ  -9

 . ًٜعبٕٛ ع٢ً أكدٛس١ 

ساه١ ايًُى عٓـ نجا َٔ األًؼاْ املِابني بايتٛسـ أنجل اؿٛاي ؾاع١ًٝ ٚيقيو  تعـ -10

 . ميهٔ تعًُِٝٗ اؿلٚف بتعٜٛـِٖ ع٢ً ملى األسلف 

ٚٓع يٛس١ املؿاتٝض يف أقلب َهإ إىل  ٓلٚك٠اّ اؿاهٛب يف ايتعًِٝ يف ساٍ اهتؼـ -11

 . ايٌا١ً 

قـ ال ٜـكى بعض األًؼاْ املِابٕٛ بايتٛسـ إٔ ايهالّ ٜوتؼـّ نٛه١ًٝ يًتٛاٌُ ٚفيو  -12

 ( . Waltz, 1999. )ؾيٕ تعًِ ايًػ١ هب إٔ ٜلنن ع٢ً تعنٜن ايتٛاٌُ 

الدتُاع١ٝ امل١ُٗ يًطؿٌ ايتٛسـٟ ٚاييت تواِٖ يف مٜاؿ٠ إٔ املٗاكات ا( Waltz , 1999)ٜٚل٣ ٚيتن 

 : ايتؿاعٌ االدتُاعٞ تتُٔٔ َا ًٜٞ 

 . ٚدٛؿ تٛاٌُ بِلٟ َٓاهب يًطؿٌ -1

 .َجٌ اجملاَالت ٚإيكا٤ ايتش١ٝ ٚايٛؿاع  ١ب االدتُاعٝاتعًِ ايطؿٌ يآلؿ-2

 . تطٜٛل ٚؾِٗ ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ -3

  .١ يف اٖتُاَات اآلػلٜٔ ٚتهٜٛٔ ُـاقاتكناملٌاكن١ االدتُاع١ٝ َجٌ املٌا-4

َٚٔ ػالٍ ايعلض ايوابل ايقٟ ٌٜا بٛٓٛغ إىل َا ٜعاْٝ٘ األطؿاٍ ايتٛسـٜني َٔ إْوشاب 

ادتُاعٞ ٚعذن يف ايتٛاٌُ ايًؿعٞ ٚغا ايًؿعٞ ٚعذن يف ايتٛاٌُ االدتُاعٞ ْب٘ ايعـٜـ َٔ 

هبٌٝ َواعـتِٗ ع٢ً ايتؼًّ َٔ  ايباسجني إىل ٓلٚك٠ االٖتُاّ مبٌه١ً األطؿاٍ ايتٛسـٜني يف

عنيتِٗ االدتُاع١ٝ ٚٓلٚك٠ ايتـػٌ يعالز َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـِٜٗ نُا ٜلٕٚ 

أْ٘ ميهٔ ؼكٝل ٖقا َٔ ػالٍ االٖتُاّ بينوابِٗ املٗاكات االدتُاع١ٝ َٚٗاكات ايتٛاٌُ 

 . ا٤ َع مجاع١ األقلإ ايًؿعٞ ٚغا ايًؿعٞ ست٢ ميهِٓٗ ايكٝاّ بايتؿاعٌ االدتُاعٞ ايبٓ
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 الدراشات الصابكُ:ثاًٌا ُُ 

قاّ ايباسح باإلطالع ع٢ً َِاؿك املعًَٛات َٚلادع١ اآلؿاب املتٛؾل٠ ملتػاات ايـكاه١ اؿاي١ٝ , 

ٚ األدٓب١ٝ , َتوًو١ً مًَٓٝا َٔ األقـّ إىل األسـخ  ١ٚهٛف ٜتِ تٓاٍٚ فُٛع١ َٔ ايـكاهات ايعلبٝ

 . َتبٛع١ بتعًٝل عًٝٗا 

- :ـ الدراشات العربًُ أ 

ؽؿٝـ ؿكاه١ ٖـؾت إىل َعلؾ١ َـ٣ ؾاع١ًٝ بلْاَر هًٛنٞ تـكٜيب يف ( 1997ّ)أدل٣ باك  -1

ٚايٌٓاط اؿلنٞ , ٚايوًٛى ايعـٚاْٞ  , املتُج١ً يف نٌ َٔ ايكًل سـ٠ أعلاض آطلاب ايتٛسـ

ػلٜٔ ٚفيو يـ٣ ع١ٓٝ ٚعـّ ايكـك٠ ع٢ً إقا١َ عالقات ادتُاع١ٝ َع اآل , ٚٓعـ االْتباٙ , املؿلط

طؿال َٔ األطؿاٍ املٌؼِني بآطلاب ايتٛسـ اَتـت  30َٔ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ َه١ْٛ َٔ 

ه١ٓ ٚأٚٓشت ْتا٥ر ايـكاه١ إٔ ٖٓاى ؾلٚقا ؿاي١ إسِا٥ٝا بني ؿكدات ايكًل  14-7أعُاكِٖ بني 

ْاَر ايتـكٜعبٞع ًربايتطبٝل ايبعـٟ ي يـ٣ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ قبٌ ٚبعـ ايربْاَر يِاحل

نُا إٔ ٖٓاى ؾلٚقا ؿاي١ إسِا٥ٝا بني ؿكدات ايوًٛى ايعـٚاْٞ يـ٣ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب .

ًربْاَر ايتـكٜعبعٞ سٝح انؿض ايكًل ٚايوًٛى ايتطبٝل ايبعـٟ ي ايتٛسـ قبٌ ٚبعـ ايربْاَر يِاحل

علِٓٗ يًربْاَر ايعـٚاْٞ يـ٣ ٖؤال٤ األطؿاٍ نُا انؿض ايٌٓاط اؿلنٞ املؿلط يـِٜٗ بعـ ت

ٚاكتؿع االْتباٙ يـِٜٗ ٚاكتؿعت ؿكدات ايعالقات االدتُاع١ٝ يـ٣ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ بعـ 

 . تطبٝل ايربْاَر 

يف ؼوني اي١َٝٛٝ ؿكاه١ بٗـف َعلؾ١ َـ٣ ؾعاي١ٝ ايعالز باؿٝا٠ ( 1997ّ)نُا أدل٣ بـك  -2 

ه١ٓ ٚناْت قا١ُ٥ املعاٖل  8ظ7-6ظ5 ساالت األطؿاٍ فٟٚ ايتٛسـ ايقٜٔ اَتـت أعُاكِٖ بني

 -:ايوًٛن١ٝ يألطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ َكو١ُ إىل أكبع١ أبعاؿ ٖٞ 

 . االٓطلابات االْؿعاي١ٝ * 

 . االٓطلابات االدتُاع١ٝ * 
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 . االٓطلابات ايًػ١ٜٛ * 

 . األمناط ايوًٛن١ٝ ايُٓط١ٝ * 

يف ؼوني ساالت األطؿاٍ فٟٚ  ١َٝٛٝاي ٚاتٔض َٔ ايـكاه١ َـ٣ ؾاع١ًٝ بلْاَر ايعالز باؿٝا٠

ايتٛسـ ٜٚلدع فيو إىل إٔ ؾ١ٝٓ ايعالز باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ نُٓٗر تلبٟٛ ملواعـ٠ األطؿاٍ فٟٚ ايتٛسـ 

 مبباؿ٥٘ اـُو١ ٜوِٗ يف ؼؤ ساالتِٗ ٚهعًِٗ قاؿكٜٔ ع٢ً االعتُاؿ ع٢ً أْؿوِٗ

ؾاع١ًٝ بلْاَر عالدٞ ؿكاه١ بٗـف ايتشكل َٔ َـ٣ بيدلا٤ ( 2001ّ)ٚقاَت ه٢ٗ ِْل  -3

 10يت١ُٝٓ االتِاٍ ايًػٟٛ يـ٣ بعض األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ ٚقـ تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ 

ٚقـ تًُٛت ( قٝاي بعـٟ –َعاؾ١  –قٝاي قبًٞ ) اهتؼـاّ املٓٗر ايتذلٜعبعٞ سٝح مت  أطؿاٍ

ـ تطبٝل ايربْاَر ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ٝا يف َٗاكات نٌ طؿٌ بع: ايـكاه١ يًٓتا٥ر ايتاي١ٝ 

ايتـكٜعبعٞ يِاحل ايكٝاي ايبعـٟ سٝح استًت َٗاكات ايتكًٝـ ثِ ايتعلف ٚايؿِٗ ثِ االْتباٙ امللانن 

 األٚىل يف ت١ُٝٓ االتِاٍ ايًػٟٛ يـ٣ ع١ٓٝ ايـكاه١

بيدلا٤ ؿكاه١ ٖـؾت إىل تُِِٝ بلْاَر إلنواب َٗاكات ( 2001ّ)ٚ قاَت ٖاي١ قُـ  -4

طؿال  16ؿاٍ املِابني بأعلاض ايتٛسـ سٝح تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ ايوًٛى االدتُاعٞ يألط

تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ : هٓٛات ٚقـ تًُٛت ايـكاه١ إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ  7-3اَتـت أعُاكِٖ بني 

إسِا٥ٝا بني ؿكدات اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ يِاحل ايكٝاي ايبعـٟ يف انؿاض َوت٣ٛ األؿا٤ املُٝن 

يوًٛى ايتٛسـٟ ٚ اكتؿاع َعـٍ ظٗٛك األيؿاظ اؾـٜـ٠ ٚاملتٓٛع١ يف يًطؿٌ ايتٛسـٟ ع٢ً قا١ُ٥ ا

اهتُاك٠ ايوًٛى ايًؿعٞ ٚ انؿاض َوت٣ٛ ايتٛسـ االدتُاعٞ ٚاكتؿاع ايتؿاعٌ ٚايًعب املوتكٌ يف 

 .اهتُاك٠ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

ٝاي ايبعـٟ تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني ؿكدات اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ ٚاجملُٛع١ ائابط١ يف ايك 

يِاحل اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ يف انؿاض َوت٣ٛ اـِا٥ّ املُٝن٠ يًطؿٌ ايتٛسـٟ عٝح أُبشت 

تٓتُٞ يؿ١٦ األطؿاٍ ًب٘ ايتٛسـٜني بُٝٓا اهتُل أطؿاٍ اجملُٛع١ ائابط١ يف اْتُا٥ِٗ إىل ؾ١٦ 
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ؿاظ اؾـٜـ٠ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ ع٢ً قا١ُ٥ ايوًٛى ايتٛسـٟ , ٚ اكتؿع َعـٍ ظٗٛك األي

ٚاملتٓٛع١ فات املكاطع املتعـؿ٠ يـ٣ اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ يف اهتُاك٠ ايوًٛى ايًؿعٞ بُٝٓا اهتُل 

ٚ اكتؿع َعـٍ ايتؿاعٌ ٚايًعب ايبٓا٤ املوتكٌ يف , َعـٍ ٖقٙ األيؿاظ يـ٣ اجملُٛع١ ائابط١ 

ٛع١ ائابط١ يف ْؿى اهتُاك٠ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ بُٝٓا اهتُلت اجملُ

 .. َوتٛاٖا يف ايكٝاي ايبعـٟ 

ؿكاه١ اهتٗـؾت ؾٝٗا ايتشكل َٔ ؾعاي١ٝ بلْاَر بيدلا٤ ( 2002ّ)ٚ قاَت أَا٠ غٍ  -5

هًٛنٞ تـكٜيب يت١ُٝٓ َٗاكات ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚػؿض ايوًٛى ايعـٚاْٞ يـ٣ ع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ 

َٔ املًتشكني مبلنن أٌَ يسمنا٤ ايؿهلٟ طؿال  24ايتٛسـٜني ٚقـ تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ 

ؿكد١ ع٢ً  68 - 55ه١ٓ نُا اَتـت ْوب١ فنا٥ِٗ  بني  14 - 7ظـ٠ ٚ اَتـت أعُاكِٖ بني 

هاؾ٦تني يف ايعُل تَكٝاي دٛؿاكؿ ٚقـ قاَت ايباسج١ بتكوِٝ ع١ٓٝ ايـكاه١ إىل فُٛعتني َ

ايوًٛى ايعـٚاْٞ إسـاُٖا ػلٜب١ٝ اينَي ْٚوب١ ايقنا٤ ٚاملوت٣ٛ االقتِاؿٟ ٚاالدتُاعٞ ٚؿكد١ 

 طؿاًل  12ٚايجا١ْٝ ٓابط١ تتُٔٔ نٌ َُٓٗا 

دًو١ بٛاقع ثالخ دًوات أهبٛعٝا َـ٠ نٌ َٓٗا ِْـ  30ٚقـ تهٕٛ ايربْاَر ايعالدٞ َٔ 

هاع١ ٜتِ ػالهلا تـكٜب األطؿاٍ ايتٛسـٜني ع٢ً بعض املٗاكات ايالم١َ ؿـٚخ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

 . قلاِْٗ ايتٛسـٜني ؾُٝا بِٝٓٗ ٚبني أ

ٚقـ تًُٛت ْتا٥ر ايـكاه١ إىل ؾعاي١ٝ ايربْاَر ايتـكٜيب ايوًٛنٞ يف ت١ُٝٓ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ بني 

 .أؾلاؿ ع١ٓٝ ايـكاه١ ٚنقيو ؾعاي١ٝ ايربْاَر يف ػؿض ؿكد١ ايوًٛى ايعـٚاْٞ يـِٜٗ 

َر تـكٜيب يت١ُٝٓ بيدلا٤ ؿكاه١ ٖـؾت إىل َعلؾ١ َـ٣ ؾعاي١ٝ بلْا( 2002ّ)نُا قاّ قُـ  -6

بعض املٗاكات االدتُاع١ٝ ع٢ً َوت٣ٛ ايتؿاعالت االدتُاع١ٝ يألطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ ٚ 

ه١ٓ ٚؿكد١ فنا٥ِٗ  12-8أطؿاٍ تٛسـٜني اَتـت أعُاكِٖ بني  10تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ 

مت تكوُِٝٗ إىل فُٛعتني َتذاْوتني ػلٜب١ٝ ٚٓابط١ ٚقـ اهتؼـّ ايباسح  78-58بني 
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اػتباك دٛؿاكؿ يًقنا٤ ٚ اهتُاك٠ املوت٣ٛ االقتِاؿٟ االدتُاعٞ ايجكايف يألهل٠ إعـاؿ بَٝٛٞ 

َٚكٝاي ايطؿٌ ايتٛسـٟ َٚكٝاي ايتؿاعالت االدتُاع١ٝ املطٛك يألهل٠ ٚايربْاَر ( 2000ّ)

ايتـكٜيب ٚمجٝعٗا َٔ إعـاؿ ايباسح ٚقـ تًُٛت ايـكاه١ إىل ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني 

ملوت٣ٛ ايتؿاعالت االدتُاع١ٝ يِاحل اجملُٛع١  ٟع١ ائابط١ ٚايتذلٜب١ٝ يف ايكٝاي ايبعـاجملُٛ

 .ايتذلٜب١ٝ 

ؿكاه١ اهتٗـؾت ايعالز ايوًٛنٞ ملعاٖل ايعذن يف ايتٛاٌُ ( 2003ّ)ٚ أدلت عن٠ ايػاَـٟ  -7

ْٛت ٚمت اهتؼـاّ املٓٗر اإلنًٝٓٝهٞ ٚته, ايًػٟٛ ٚ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ أطؿاٍ ايتٛسـ 

 4ظ3ايع١ٓٝ َٔ مخو١ أؾلاؿ فُٛع١ ٓابط١ ٚ مخو١ أؾلاؿ فُٛع١ ػلٜب١ٝ اَتـت أعُاكِٖ بني 

هٓٛات ٚتًُٛت ايـكاه١ إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم بني َتٛهطات كتب ايكٝاي  9 -

 ايكبًٞ ٚ ايبعـٟ ع٢ً َكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتٛاٌُ ايًػٟٛ ٚ َكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ

ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني َتٛهطات كتب أؾلاؿ اجملُٛعتني , االدتُاعٞ ألطؿاٍ ايتٛسـ 

ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ , ايتذلٜب١ٝ ٚ ائابط١ يف َعاٖل ايعذن ايًػٟٛ بعـ تطبٝل ايربْاَر ايعالدٞ 

ٌ إسِا٥ًٝا بني َتٛهطات كتب أؾلاؿ اجملُٛعتني ايتذلٜب١ٝ ٚ ائابط١ يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاع

 .االدتُاعٞ بعـ تطبٝل ايربْاَر ايعالدٞ

بـكاه١ ٖـؾت الػتباك ؾعاي١ٝ بلْاَر َكرتغ يتطٜٛل َٗاكات ( 2005ّ) ٚ قاَت يٝٓا ُـٜل  -8

ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ يـ٣ ع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ مبـ١ٜٓ ايلٜاض ٚأثل فيو ع٢ً 

 6-4 تٛسـٜا اَتـت أعُاكِٖ بني طؿال 38هًٛنِٗ االدتُاعٞ ٚقـ تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ 

طؿال ٚفُٛع١  18ٚقـ قوُت ايباسج١ ع١ٓٝ ايـكاه١ إىل فُٛع١ ػلٜب١ٝ تهْٛت َٔ.هٓٛات 

طؿاًل ٚقـ أعـت ايباسج١ قا١ُ٥ يتكـٜل َٗاكات ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ ٚاييت  20ٓابط١ تهْٛت َٔ 

ع ٚايؿِٗ ٚاإلًاك٠ إىل َا ٖٛ َلغٛب متجًت يف االْتباٙ املٌرتى ٚايتٛاٌُ ايبِلٟ ٚايتكًٝـ ٚاالهتُا

ٚؾِٗ تعباات ايٛد٘ ٚمتٝٝنٖا ْٚربات ايِٛت ايـاي١ عًٝٗا نُا أعـت ايباسج١ قا١ُ٥ ايوًٛى 
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االدتُاعٞ إٓاؾ١ إىل بٓا٤ ايربْاَر املكرتغ يت١ُٝٓ َٗاكات ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ ٚقـ أظٗلت ْتا٥ر 

ٌُ غا ايًؿعٞ يف ايكٝاي ايبعـٟ ٚايتتبعٞ ايـكاه١ ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا يف َٗاكات ايتٛا

يِاحل اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ نُا أظٗلت ايـكاه١ ٚدٛؿ ؾلٚم يف ايكٝاي ايبعـٟ ٚايتتبعٞ يف 

 .ايوًٛى االدتُاعٞ بني اجملُٛع١ ائابط١ ٚاجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ 

ظٝـ ؿكاه١ بٗـف َعلؾ١ َـ٣ ؾاع١ًٝ بلْاَر هًٛنٞ يتٛ( ٖع 1426)ٚأدلت ْاَني قطب  -9

االْتباٙ االْتكا٥ٞ ٚأثلٙ يف تطٜٛل اهتذابات ايتٛاٌُ ايًؿع١ٝ ٚغا ايًؿع١ٝ يع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ فٟٚ 

أطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ اَتـت أعُاكِٖ بني  8آطلاب ايتٛسـ ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ 

 35هٓٛات قوُت إىل فُٛعتني َتذاْوتني ٓابط١ ٚػلٜب١ٝ ٚاهتػلم تطبٝل ايربْاَر  3-6

ؿكدات األطؿاٍ َتٛهطات تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا يف :ٚتًُٛت ايباسج١ إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ .ًَٜٛا 

فٟٚ آطلاب ايتٛسـ ع٢ً بعـ ايتٛاٌُ ايًؿعٞ ٚايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ ٚ ايبعـ احملـؿ الهتذابات 

ٛسـ ايطؿٛيٞ بعـ االْتباٙ االْتكا٥ٞ ٚايبعـ احملـؿ يتطٜٛل ايتٛاٌُ َع اآلػلٜٔ يف َكٝاي تكـٜل ايت

تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ .تطبٝل ايربْاَر ايوًٛنٞ يتؿعٌٝ االْتباٙ االْتكا٥ٞ يِاحل اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ

ايتكًٝـ ٚاحملانا٠ ٚاالهتذابات ) إسِا٥ًٝا يف ؿكدات األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ ع٢ً األبعاؿ 

ٚاالهتذاب١ االهتُاع١ٝ  االْؿعاي١ٝ ٚاهتؼـاّ اؾوِ ٚايتهٝـ َع ايتػٝا ٚاالهتذاب١ ايبِل١ٜ

ٚاهتذاب١ اهتؼـاّ ايتقٚم ٚايٌِ ٚايًُى ٚاـٛف ٚايكًل ٚايعِب١ٝ َٚوت٣ٛ ايٌٓاط َٚوت٣ٛ 

ٚثبات االهتذاب١ ايعك١ًٝ ٚاالْطباعات ايعا١َ يف َكٝاي تكـٜل ايتٛسـ ايطؿٛيٞ بعـ تطبٝل ايربْاَر 

 .ايوًٛنٞ يتؿعٌٝ االْتباٙ االْتكا٥ٞ يِاحل اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ 

بيدلا٤ ؿكاه١ بٗـف اػتباك ؾعاي١ٝ بلْاَر تـكٜيب يتطٜٛل املٗاكات ( 2007ّ)ٚ قاّ غناٍ  -10

االدتُاع١ٝ يـ٣ ع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ يف َـ١ٜٓ عُإ ٚقـ تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ 

َٔ فُٛعتني ٓابط١ ٚػلٜب١ٝ نٌ فُٛع١ تتهٕٛ َٔ عٌل٠ أطؿاٍ فنٛك اَتـت أعُاكِٖ 
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ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا يف املٗاكات االدتُاع١ٝ يِاحل : هٓٛات ٚتًُٛت ايـكاه١ إىل  9-5بني 

 اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ يف ايكٝاي ايبعـٟ ٚيف قٝاي املتابع١

بيدلا٤ ؿكاه١ بٗـف قٝاي ؾاع١ًٝ بلْاَر تـكٜيب يف ت١ُٝٓ بعض ( 2008ّ)ٚ قاَت ملٝا٤ بَٝٛٞ -11

طؿٌ تٛسـٟ  12ايتٛسـ ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ  َٗاكات ايقات يـ٣ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب

 3)أطؿاٍ  6ه١ٓ مت تكوُِٝٗ إىل فُٛعتني فُٛع١ ٓابط١ َٔ  12-9اَتـت أعُاكِٖ بني 

ٚقـ تًُٛت ايـكاه١ يًٓتا٥ر ( إْاخ  3فنٛك ٚ 3)أطؿاٍ  6ٚفُٛع١ ػلٜب١ٝ َٔ ( إْاخ  3فنٛك ٚ 

كتب ؿكدات اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ ع٢ً أبعاؿ تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ٝا بني َتٛهطٞ  -1: ايتاي١ٝ 

تٛدـ  -2.َكٝاي َٗاكات ايعٓا١ٜ بايقات يف ايكٝاهني ايكبًٞ ٚايبعـٟ يِاحل ايكٝاي ايبعـٟ 

ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ٝا بني َتٛهطٞ كتب ؿكدات اجملُٛع١ ائابط١ ٚاجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ ع٢ً أبعاؿ 

 .احل اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ َكٝاي َٗاكات ايعٓا١ٜ بايقات يف ايكٝاي ايبعـٟ يِ

ؿكاه١ بٗـف ايتشكل َٔ َـ٣ ؾاع١ًٝ بلْاَر تـكٜيب هًٛنٞ يف ( 2008ّ)نُا أدل٣ عًٞ -12

ت١ُٝٓ بعض َٗاكات ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ يـ٣ األطؿاٍ فٟٚ ايتٛسـ سٝح ٜعتُـ ٖقا ايربْاَر ع٢ً 

ؿعٞ ٚايتٛاٌُ ايتـػٌ ايوًٛنٞ املهجـ يف ت١ُٝٓ ٚؼوني نٌ َٔ َٗاكات ايتٛاٌُ غا ايً

ٚتًُٛت ايٓتا٥ر إىل . ايبِلٟ ٚايتٛاٌُ بايِٛك ٚتعباات ايٛد٘ ٚايتٛاٌُ باإلًاكات ٚاإلميا٤ات 

ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني ايـكدات اييت سٌِ عًٝٗا األطؿاٍ فٟٚ ايتٛسـ يف اجملُٛع١ 

ٌ االْتعاّ يف ايتذلٜب١ٝ يف نٌ َٔ أبعاؿ َٗاكات ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ َٛٓع االٖتُاّ ٚفيو قب

دًوات ايربْاَر ايتـكٜيب ايوًٛنٞ املوتؼـّ ٚبعـ االْتٗا٤ َٔ ٖقٙ اؾًوات سٝح ناْت ٖقٙ 

ٚ تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ٝا بني ايـكدات اييت سٌِ عًٝٗا , ايؿلٚم يِاحل ايكٝاي ايبعـٟ  

ُٛع١ األطؿاٍ فٟٚ ايتٛسـ يف اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ ٚايـكدات اييت سٌِ عًٝٗا ْعلا٥ِٗ باجمل

ائابط١ يف نٌ َٔ أبعاؿ َٗاكات ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ َٛٓع االٖتُاّ عـا بعـ تعبا ايؿلغ  
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ٚفيو يِاحل األطؿاٍ فٟٚ ايتٛسـ يف اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ عكب اْتٗا٤ٖا  05ظ0َوت٣ٛ ايـالي١ عٓـ 

 . َٔ دًوات ايربْاَر ايتـكٜيب ايوًٛنٞ املوتؼـّ 

ٌِ عًٝٗا أطؿاٍ اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ فٟٚ ايتٛسـ يف نٌ َٔ ال تٛدـ ؾلٚم بني ايـكدات اييت س

 .َٗاكات ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ ٚفيو بايٓوب١ يًكٝاي ايتتبعٞ يهٌ ٖقٙ املٗاكات 

بيدلا٤ ؿكاه١ اهتٗـؾت ايتعلف ع٢ً ؾاع١ًٝ اهتؼـاّ ( ّ 2009)ٚ قاّ عبـ اهلل ايوًُٞ  -13

يوًٛى ايتهٝؿٞ يـ٣ أطؿاٍ ايتٛسـ ايهالهٝهٞ يـ٣ ثٛكْـٜو يف ت١ُٝٓ ا طأهايٝب االًلا

ه١ٓ ٚ  12-8طالب فنٛك أعُاكِٖ َابني  8مبه١ املهل١َ ٚقـ تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ 

ؿكد١ ع٢ً َكٝاي دٛؿاكؿ ٚاهتؼـّ يف ؿكاهت٘ َكٝاي ايوًٛى  65-50ؿكد١ فنا٥ِٗ بني 

ٚ قاّ  1999ٚقا١ُ٥ تكـٜل ايوًٛى ايتٛسـٟ إعـاؿ عبـ ايلسِٝ  1998ايتهٝؿٞ إعـاؿ ايٌؼّ 

ٚتًُٛت ايـكاه١ إىل , ايباسح بيعـاؿ بلْاَر تـكٜيب َـت٘ هت١ أهابٝع بٛاقع دًوتني نٌ ّٜٛ 

ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ٝا بني َتٛهطات كتب ؿكدات ايع١ٓٝ يف ايكٝاي ايكبًٞ ٚ ايكٝاي ايبعـٟ يف 

دات ٚ عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم بني َتٛهطات كتب ؿك, ت١ُٝٓ يوًٛى ايتهٝؿٞ يِاحل ايكٝاي ايبعـٟ 

أطؿاٍ ايتٛسـ بني اجملُٛعتني ايتذلٜب١ٝ ٚ ائابط١ يف َوت٣ٛ ايُٓٛ ايًػٟٛ ع٢ً َكٝاي ايوًٛى 

ٚ تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ٝا بني َتٛهطات كتب ؿكدات أطؿاٍ , ايتهٝؿٞ بعـ تطبٝل ايربْاَر 

ايتٛسـ بني اجملُٛعتني ايتذلٜب١ٝ ٚ ائابط١ يف َوت٣ٛ األؿا٤ ايٛظٝؿٞ ع٢ً َكٝاي ايوًٛى 

ايتهٝؿٞ يِاحل اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ يف ايكٝاي ايبعـٟ , ٚ تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ٝا بني 

َتٛهطات كتب ؿكدات أطؿاٍ ايتٛسـ بني اجملُٛعتني ايتذلٜب١ٝ ٚ ائابط١ يف َوت٣ٛ أؿا٤ األؿٚاك 

األهل١ٜ ع٢ً َكٝاي ايوًٛى ايتهٝؿٞ يِاحل اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ يف ايكٝاي ايبعـٟ , تٛدـ 

ؿاي١ إسِا٥ٝا بني َتٛهطات كتب ؿكدات أطؿاٍ ايتٛسـ بني اجملُٛعتني ايتذلٜب١ٝ ٚ ائابط١ ؾلٚم 

يف َوت٣ٛ ايٌٓاط املٗي االقتِاؿٟ ع٢ً َكٝاي ايوًٛى ايتهٝؿٞ يِاحل اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ يف 

ايكٝاي ايبعـٟ , ال تٛدـ ؾلٚم بني َتٛهطات كتب ؿكدات أطؿاٍ ايتٛسـ بني اجملُٛعتني 
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١ ٚ ائابط١ يف َوت٣ٛ األؿٚاك االدتُاع١ٝ ع٢ً َكٝاي ايوًٛى ايتهٝؿٞ بعـ تطبٝل ايتذلٜبٝ

ٚ تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ٝا بني َتٛهطات كتب ؿكدات أطؿاٍ ايتٛسـ بني اجملُٛعتني , ايربْاَر 

 ٛع١ ايتذلٜب١ٝ يف ايكٝاي ايبعـٟايتذلٜب١ٝ ٚ ائابط١ ع٢ً َكٝاي ايوًٛى ايتهٝؿٞ يِاحل اجملُ

ؿكاه١ ٖـؾت إىل ت١ُٝٓ ايتٛاٌُ ايًػٟٛ عٔ طلٜل ايًعب يع١ٓٝ ( ٖع1431)كؾاٙ ملؿٕٛ  ٚأدلت-14

اثٓني َٔ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ  ٚقـ تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ َٔ امللاٖكني فٟٚ آطلاب ايتٛسـ

تكـٜل االتِاٍ ايًػٟٛ َكٝاي  ايف ؿكاهتٗ ت ايباسج١ٚاهتؼـَ ه١ٓ (14-13)متتـ أعُاكِٖ َٔ 

ٚمت ع بٛأه 12بيعـاؿ بلْاَر َـت٘  ١ايباسج تٚ قاَّ 2002ه٢ٗ أَني ِْل  ؿٟ إعـايًطؿٌ ايتٛسـ

تٛدـ ؾلٚم بني َتٛهط ؿكدات ايكٝاي ايكبًٞ  أْ٘ ال ٚتًُٛت ايـكاه١ إىلدًو١ , 36تطبٝك٘ يف 

يف ايًػ١ االهتكباي١ٝ ٚايًػ١ ايتعبا١ٜ نُا تكٝوٗا قا١ُ٥ تكـٜل ايتٛاٌُ ايًػٟٛ ( ع)ٚايبعـٟ يًشاي١ 

ٚتًُٛت ايـكاه١ نقيو اىل اْ٘ التٛدـ  اه١ تلدع إىل ايربْاَر املوتؼـّ ,وتؼـ١َ يف ايـكامل

ع٢ً ؿكدات اجملُٛع ايهًٞ يف ايًػ١ ( ع)ؾلٚم بني َتٛهط ؿكدات ايكٝاي  ايكبًٞ ٚ ايبعـٟ يًشاي١ 

ًشاي١ ٚالتٛدـ ؾلٚم بني َتٛهط ؿكدات ايكٝاي ايكبًٞ ٚ ايبعـٟ ي ,االهتكباي١ٝ ٚايًػ١ ايتعبا١ٜ 

يف ايًػ١ االهتكباي١ٝ ٚايًػ١ ايتعبا١ٜ نُا تكٝوٗا قا١ُ٥ تكـٜل ايتٛاٌُ ايًػٟٛ املوتؼـ١َ يف ( ْ)

ايبعـٟ  ٚالتٛدـ ؾلٚم بني َتٛهط ؿكدات ايكٝاي ايكبًٞ ٚ , ايـكاه١ تلدع اىل ايربْاَر املوتؼـّ

 .ا١ٜع٢ً ؿكدات اجملُٛع ايهًٞ يف ايًػ١ االهتكباي١ٝ ٚايًػ١ ايتعب( ْ)يًشاي١ 

 -:الدراشات األجٍبًُ  -ب 

ممٔ ٜعإْٛ  ٍؿكاه١ اهتٗـؾت تـكٜب فُٛع١ َٔ األطؿاCreedon (1993) أدلت نلٜـٕٚ  -1

َٔ آطلاب ايتٛسـ ع٢ً بلْاَر يًتٛاٌُ ٚفيو بػلض ت١ُٝٓ َٗاكاتِٗ االدتُاع١ٝ ٚايتؼًّ َٔ 

طؿال َٔ أطؿاٍ ( 21)بعض ايوًٛنٝات غا امللغٛب١ نيٜقا٤ ايقات ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ 

هٓٛات ٚقـ اهتؼـَت ايباسج١ يف بلْافٗا ايتـكٜيب املتُٔٔ  9 - 4ايتٛسـ اَتـت أعُاكِٖ بني 

أٌْط١ َتٓٛع١ سلن١ٝ ٚؾ١ٝٓ ٚادتُاع١ٝ ٚأيعاب ع٢ً بعض تكٓٝات ايعالز ايوًٛنٞ املتُج١ً يف 
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ْتا٥ر ايـكاه١ إىل  ايتعنٜن املاؿٟ ٚايًؿعٞ ٚاالقتِاؿ ايلَنٟ ٚايتكبٌ االدتُاعٞ ٚقـ تًُٛت

ؼؤ يف املٗاكات االدتُاع١ٝ ألطؿاٍ ايتٛسـ سٝح اهتطاع األطؿاٍ بعـ االْتٗا٤ َٔ ايربْاَر 

ايتـكٜيب ايتؿاعٌ َع بعِٔٗ ايبعض َٔ ػالٍ َٗاك٠ املواعـ٠ نُا امؿاؿ ٌْاطِٗ االدتُاعٞ 

 .ْٚكّ بايتايٞ هًٛى إٜقا٤ ايقات 

١ اهتٗـؾت اػتباك ؾعاي١ٝ ايتـػٌ املباًل يًتكلٜب بني بـكاه Roeyers (1995)م لنُا قاّ كٜٚ -2

األقلإ بػلض توٌٗٝ ع١ًُٝ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ بني أطؿاٍ ايتٛسـ ٚقـ تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ 

ه١ٓ ٚ يتشكٝل ٖـف ايـكاه١ قاّ ايباسح بايرتنٝن ع٢ً  12 – 5طؿال اَتـت أعُاكِٖ بني ( 13)

ٚآش١ أثٓا٤ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ بني األقلإ ٚتؤثل عًٝ٘  املٌهالت االدتُاع١ٝ اييت تعٗل بِٛك٠

ٚقـ تًُٛت ْتا٥ر ايـكاه١ إىل ؼؤ دٖٛلٟ يف ايوًٛى االدتُاعٞ ألؾلاؿ ايع١ٓٝ بعـ ايتـػٌ 

 . ايعالدٞ ٚبايتايٞ مٜاؿ٠ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ بِٝٓٗ 

كاه١ ٖـؾت إىل ايتعلف ؿ Garrison- Harrelinda et al. (1997)ٚ أدل٣ داكٜوٕٛ ٖاكٌٜ ٚيػلٕٚ  -3 

ع٢ً تأثاات األقلإ ع٢ً هًٛنٝات ايتٛاٌُ االدتُاعٞ ألطؿاٍ ايتٛسـ َٚـ٣ ؿٚاّ ايتؿاعالت 

َٔ تالَٝق امللس١ً االبتـا١ٝ٥ ايقٜٔ  3االدتُاع١ٝ يـ٣ أٚي٦و األطؿاٍ ٚقـ تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ 

ع٢ً هًٛنٝات األطؿاٍ  ٜعإْٛ َٔ ايتٛسـ ٚقـ تٌُٛ ايباسجٕٛ إىل سـٚخ تأثاات إهاب١ٝ

ايتٛسـٜني سٝح سـخ مٜاؿ٠ يف اينَٔ املوتػلم يف ايتؿاعالت االدتُاع١ٝ ٚؼؤ ًَشٛظ يف 

اهتؼـاّ ْول ايتٛاٌُ ايتعنٜنٟ يـ٣ مجٝع األطؿاٍ نُا سـثت مٜاؿ٠ يف نِ ايًػ١ ايتعبا١ٜ يـ٣ 

 .اثٓني َِٓٗ 

١ اهتٗـؾا َٔ ٚكا٥ٗا ايتأنـ َٔ َـ٣ بيدلا٤ ؿكاه Wheeler& Carter (1998) ٚقاّ ًٜٚل ٚناكتل -4

ؾعاي١ٝ اهتؼـاّ دـاٍٚ ايٌٓاط املِٛك٠ ع٢ً أؿا٤ املٗاّ املت١ُٓٔ ٚأؿا٤ تًو املٗاّ بٌهٌ َوتكٌ 

ؿٕٚ َواعـ٠ إىل داْب ايتؼؿٝـ َٔ أثاك ايوًٛى غا املٓاهب ايقٟ ِٜـك عٔ األطؿاٍ ايتٛسـٜني 

يعٓٝـ أٚ ايوًٛى غا املال٥ِ , ٚقـ ٜٚوبب هلِ ايعـٜـ َٔ املٌهالت ايوًٛن١ٝ نايوًٛى ا
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أهؿلت ْتا٥ر ايتـكٜب ع٢ً دـاٍٚ ايٌٓاط إٔ األطؿاٍ ايتٛسـٜني قـ انتوبٛا ايوًٛى 

ٚ أُبض بيَهاِْٗ أؿا٤ , َٔ ػالٍ دـاٍٚ ايٌٓاط ايقٟ مت تـكٜبِٗ ٚتعًُِٝٗ عًٝ٘  االهتكاليٞ

غا املال١ُ٥ اييت ناْت تعـٌٜ ايوًٛنٝات  عٔ تًو املٗاّ َٔ تًكا٤ أْؿوِٗ ٚأهؿلت ايـكاه١

قًت سـ٠  ٚ ,تِـك عِٓٗ ٚ أؿت أٜٔا إىل تـعِٝ ايوًٛنٝات االهاب١ٝ اييت انتوبٖٛا 

االدتُاع١ٝ َع  ِٚامؿاؿت تؿاعالتٗ, ايوًٛنٝات املٌه١ً اييت ناْت تِـك عِٓٗ بٌهٌ نبا 

 .أقلاِْٗ مما هاعـِٖ إىل سـ نبا ع٢ً االْـَاز َعِٗ 

بيدلا٤ ؿكاه١ اهتٗـؾت ايتعلف ع٢ً َـ٣ ؾعاي١ٝ  Smith et al (1999)قاّ مسٝح ٚ يػلٕٚ -5

إدلا٤ات ايعالز ايوًٛنٞ اييت توتؼـّ َع دـاٍٚ ايٌٓاط يف إنواب ع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ 

ايتٛسـٜني َٗاكات تٓعٝـ املا٥ـ٠ ٚمتجًت تًو اإلدلا٤ات يف اهتؼـاّ اإلًاكات اييت تٗـف إىل 

 داْب ايتٛدٝ٘ ايٝـٟٚ ٚايُٓقد١ ٚايتعًُٝات ٚايِٛك تقنل٠ ايطؿٌ مبا هب عًٝ٘ إٔ ٜؿعً٘ إىل

ٚايتعنٜن ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ أكبع١ َلاٖكني ٜعإْٛ َٔ آطلاب ايتٛسـ املِشٛب بايتؼًـ 

ايعكًٞ مت تـكٜبِٗ ع٢ً َٗاكات تٓعٝـ املا٥ـ٠ ٚقـ تًُٛت ْتا٥ر ايـكاه١ إىل ؾعاي١ٝ ٖقا األهًٛب 

بِٗ عًٝٗا إٓاؾ١ إىل انتوابِٗ ايوًٛنٝات اإلهاب١ٝ يف انتواب املٗاكات اييت مت تـكٜ

املوتٗـؾ١ ٚقـ قاَٛا بتعُِٝ َا انتوبٛٙ ع٢ً َٛاقـ أػل٣ مما أهِٗ يف تٛاؾكِٗ االدتُاعٞ 

 ٚاألهلٟ ٚاْـَادِٗ َع أؾلاؿ أهلِٖ

بـكاه١ ٖـؾت إىل ايتأنـ َٔ َـ٣ ؾعاي١ٝ  Din& Mc Laughlin (2000)قاّ ؿٜٔ َٚاى الؾني  ٚ -6

ّ أهًٛب احملاٚي١ املتُٝن٠ أٚ املوتك١ً ٖٚٛ َٔ األهايٝب اييت ٜتِ اهتؼـاَٗا يف دـاٍٚ اهتؼـا

ايٌٓاط ٚفيو يف انتواب فُٛع١ َٔ األطؿاٍ ايتٛسـٜني يًُٗاكات ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملٗاكات قبٌ 

أطؿاٍ ٜعإْٛ َٔ آطلاب ايتٛسـ اَتـت أعُاكِٖ  4األناؿمي١ٝ ٚقـ تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ 

ٓٛات ٚاهتؼـّ ايباسجإ أسـ إدلا٤ات ايعالز ايوًٛنٞ املتُجٌ يف ايتعنٜن يًوًٛى ه 4-3بني 

املع١ًُ / اإلهابٞ إىل داْب اهتؼـاّ أهًٛب دـاٍٚ ايٌٓاط ٚمت يف بـا١ٜ نٌ دًو١ يؿت املعًِ 
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 املع١ًُ ثِ بتٛدٝ٘ تعًُٝات يؿع١ٝ/ باػاٙ ٚد٘ املعًِ  ؿٌ بايتشـخ إيٝ٘ أٚال ٚؼٌٜٛ ٚدٗ٘اْتباٙ ايط

ي٘ ٚاالْتعاك ست٢ ٜوتذٝب ايطؿٌ ٚتكـِٜ اإلًاكات اييت تٗـف إىل تقناٙ مبا هب عًٝ٘ إٔ ٜؿعٌ 

املع١ًُ ٜكّٛ بيعطا٥٘ ٤ًٞ ٜأنً٘ أٚ يعب١ ًٜعب بٗا يبعض / ٚمبذلؿ إٔ ٜوتذٝب ايطؿٌ نإ املعًِ 

ًٝا٤ اييت وـؿٖا ايٛقت ٚقـ مت تعًِٝ ٖؤال٤ األطؿاٍ إٔ ٜكَٛٛا بيتباع ايتعًُٝات ٜٚكَٛٛا بتعٝني األ

املع١ًُ ٚايتعلف عًٝٗا ٚنقيو ايتعلف ع٢ً أدنا٤ اؾوِ املؼتًؿ١ ٚتلؿٜـ بعض / هلِ املعًِ 

ايهًُات ٚاألؾعاٍ ٚإدلا٤ احملاؿثات َوتؼـَني نًُات بوٝط١ ٚقـ تًُٛت ْتا٥ر ايـكاه١ إىل 

ملٗاكات قبٌ ؾعاي١ٝ دـاٍٚ ايٌٓاط َكل١ْٚ بايعالز ايوًٛنٞ يف ت١ُٝٓ املٗاكات ايٛظٝؿ١ٝ ٚا

األناؿمي١ٝ سٝح تعًِ أؾلاؿ ع١ٓٝ ايـكاه١ املٗاكات املوتٗـؾ١ ٚاهتطاع اثٓإ َِٓٗ إدلا٤ احملاؿث١ 

 .املطًٛب١ 

بـكاه١ ٖـؾت إىل تٛٓٝض أثل ؿعِ ٚتعنٜن أهايٝب  Cafiero( 2001)أًٜٔا يف ْؿى ايوٝام قاّ  -7

وًٛن١ٝ ٚ ايتٛا١ًُٝ يًُلاٖكني ايتٛاٌُ ايًؿع١ٝ ٚغا ايًؿع١ٝ ع٢ً ايرباَر األناؿمي١ٝ ٚاي

املِابني بآطلاب ايتٛسـ ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ َلاٖل ٚاسـ ًَتشل مبلنن تأًٖٝٞ 

ٚمشًت أؿٚات ايـكاه١ املوتؼـ١َ ُٛك ٚيٛسات إٜٔاس١ٝ باإلٓاؾ١ إىل ايربْاَر املكرتغ ايقٟ ِٓ 

هًُات ُٚٛك ايهًُات أهايٝب تٛاٌُ يؿع١ٝ ٚ غا يؿع١ٝ ٚقـ أٚٓشت ايٓتا٥ر مٜاؿ٠ س١ًِٝ اي

باإلٓاؾ١ إىل إٔ ع١ًُٝ االهتكباٍ يـ٣ ايطايب ,اييت ميهٔ يًطايب اهتؼـاَٗا ٚايتعلف عًٝٗا 

 .  تطٛكت مما اهتـع٢ تطٜٛل املٓٗر ايتعًُٝٞ املوتؼـّ َع٘ 

 -:التعمًل عمِ الدراشات الصابكُ 

 ُا أْٗا اتؿكت َع ؿكاه١ تبآٜت ْتا٥ر ايـكاهات ايوابك١ ؾاتؿكت ع٢ً ْكاط ٚاػتًؿت ع٢ً أػل٣ ن

ايباسح ٚاػتًؿت َعٗا يف ْكاط أػل٣ ٚهٛف ٜعًل ايباسح ع٢ً ايـكاهات ايوابك١ يف ٤ٛٓ 

  .األٖـاف , ايع١ٓٝ , األؿٚات , ايٓتا٥ر 



   
67 

 ـ:األِداف 

ٚ تبآٜت أٖـاف ايـكاه١ ايوابك١ سٝح نإ ايبعض َٓٗا ٜلنن ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايوًٛى ايتٛسـٟ 

ٚاييت ٖـؾت إلعـاؿ بلْاَر عالدٞ يت١ُٝٓ ( 2001ّ)ٗا ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل إعـاؿ بلاَر عالد١ٝ َٓ

ٚاييت ( 2001ّ)االتِاٍ ايًػٟٛ يـ٣ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـٜني نقيو ؿكاه١ ٖاي١ قُـ 

ٖـؾت يتُِِٝ بلْاَر عالدٞ إلنواب َٗاكات ايوًٛى االدتُاعٞ يألطؿاٍ املِابني بأعلاض 

إال أْٗا أًٜٔا تلنن ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ( 2001ّ)ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل  ايتٛسـ ٚإٕ ناْت أنجل مشٛي١ٝ َٔ

ايوًٛى ايتٛسـٟ ٖٚٛ ايوًٛى االدتُاعٞ بُٝٓا االتِاٍ ايًػٟٛ دن٤ َٔ ايوًٛى االدتُاعٞ يقيو 

ٚأًٜٔا ؿكاه١ ( 2001ّ)أنجل مشٛي١ٝ َٔ ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل ( ّ 2001)تعـ ؿكاه١ ٖاي١ قُـ 

٢ً ايوًٛى االدتُاعٞ ؾٗٞ تتؿل َع ؿكاه١ ٖاي١ َٔ ايـكاهات اييت كننت ع( 2002ّ)قُـ 

نقيو َٔ ايـكاهات اييت اٖتُت بع١ٓٝ َٔ ( 2001ّ)ٚأمشٌ َٔ ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل ( 2001ّ)قُـ 

سٝح تٗـف الػتباك ؾعاي١ٝ بلْاَر يتطٜٛل ( ّ 2005)ايوًٛى ايتٛسـٟ ؿكاه١ يٝٓا بٔ ُـٜل 

ٓطلاب ايتٛسـ ٚأثل فيو ع٢ً هًٛنِٗ َٗاكات ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ يـ٣ ع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ فٟٚ ا

ٚؿكاه١ ( 2001ّ)مجعت بني ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل ( 2005ّ)االدتُاعٞ ٚنإٔ ؿكاه١ يٝٓا بٔ ُـٜل 

( ايًؿعٞ ) تلنن ع٢ً االتِاٍ ايًػٟٛ ( 2001ّ)إال إٔ ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل ( 2001ّ)ٖاي١ قُـ 

ؿكاه١ يٝٓا بٔ ُـٜل  تلنن ع٢ً االتِاٍ غا ايًؿعٞ ٚتتؿل( 2005ّ)ٚؿكاه١ يٝٓا بٔ ُـٜل 

يف ايرتنٝن ع٢ً ايوًٛى االدتُاعٞ إال أُْٗا ؽتًؿإ يف ( 2001ّ)َع ؿكاه١ ٖاي١ قُـ ( 2005ّ)

ٖـؾت إلعـاؿ بلْاَر إلنواب َٗاكات ايوًٛى االدتُاعٞ ( 2001ّ)ايطلٜك١ ؾـكاه١ ٖاي١ قُـ 

عٞ ع٢ً ايوًٛى ٖـؾت يـكاه١ أثل االتِاٍ غا ايًؿ( 2005ّ)بُٝٓا ؿكاه١ يٝٓا بٔ ُـٜل 

ٚاييت ٖـؾت ايعالز ايوًٛنٞ ملعاٖل ايعذن يف ( 2003ّ)إال إٔ ؿكاه١ عن٠ ايػاَـٟ . االدتُاعٞ 

ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚايعذن يف ايتٛاٌُ ايًػٟٛ تتؿل َع ؿكاه١ ايباسح يف تُِِٝ بلْاَر ـؿض 

تعاجل  مشٛي١ٝ أنجل( 2003ّ)عنٙ ايػاَـٟ َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ إال إٔ ؿكاه١ 
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( 2002ّ)َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚايتٛاٌُ ايًػٟٛ نُا اتؿكت ؿكاه١ أَا٠ غٍ 

يف أْٗا مجٝعٗا تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ( 1993ّ)ٚنقيو ؿكاه١ نلٜـٜٕٛ ( 2002ّ)ٚؿكاه١ قُـ 

 . املٗاكات االدتُاع١ٝ 

اه١ مسٝح ٚ يػلٕٚ ٖٚٓاى ؿكاهات اهتؼـَت ايتعنٜن إلنواب ايطؿٌ هًٛى َعني َجٌ ؿك

ٚاتؿكا يف أُْٗا اهتؼـاَا دـاٍٚ ايٌٓاط إال إٔ ( 1998ّ)ٚنقيو ؿكاه١ ًٜٚل ٚناكتل ( 1999ّ)

اهتؼـَت دـاٍٚ ايٌٓاط ع٢ً َوت٣ٛ أع٢ً َٔ املٗاكات ( 2000ّ)ؿكاه١ ؿٜٔ َٚاى  الٜؿني 

ب هًٛى ايٛظٝؿ١ٝ ٚقبٌ األناؿمي١ٝ بعهى ايـكاهتني ايوابكتني تٓاٚيت دـاٍٚ ايٌٓاط إلنوا

 . َوتكٌ ؾكط 

ٚاييت ( ٖع1426)نقيو َٔ ايـكاهات اييت اٖتُت بع١ٓٝ َٔ ايوًٛى ايتٛسـٟ ؿكاه١ ْلَني قطب 

ٖـؾت يتٛظٝـ االْتباٙ االْتكا٥ٞ ٚأثلٙ يف تطٜٛل االهتذابات ايًؿع١ٝ ٚغا ايًؿع١ٝ ٚإفا نإ 

( 2001ّ)ُـ ٖٚاي١ ق( 2001ّ)مجعت بني ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل ( 2005ّ)ؿكاه١ يٝٓا بٔ ُـٜل 

ٚيٝٓا بٔ ُـٜل ( 2001ّ)مجعت بني ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل ( ٖع1426)ؾهقيو ؿكاه١ ْلَني قطب 

ٚؿكاه١ يٝٓا بٔ ( ايًؿعٞ)اٖتُت باالتِاٍ ايًػٟٛ ( 2001ّ)سٝح ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل ( ّ 2005)

مجعت بني ( ٖع1426)اٖتُت بايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ ؾيٕ ؿكاه١ ْلَني قطب ( 2005ّ)ُـٜل 

ؿعٞ ٚغا ايًؿعٞ عٔ طلٜل تٛظٝـ االْتباٙ االْتكا٥ٞ يف تطٜٛل االهتذابات ايًؿع١ٝ ايتٛاٌُ ايً

تعـ َٔ ايـكاهات اييت اٖتُت بع١ٓٝ َٔ هًٛى ( 2008ّ)ٚغا ايًؿع١ٝ نقيو ؿكاه١ ملٝا٤ بَٝٛٞ 

ايطؿٌ ايتٛسـٟ سٝح كننت ع٢ً ت١ُٝٓ بعض َٗاكات ايقات يـ٣ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ 

ْٚلَني قطب ( 2005ّ)ٚيٝٓا بٔ ُـٜل ( 2001ّ)جل مشٛي١ٝ َٔ ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل ٜٚالسغ أْٗا أن

يف ؼـٜـ ع١ٓٝ َٔ ايوًٛى سٝح ؿكاه١ ٖاي١ ( 2001ّ)ٚتتوا٣ٚ َع ؿكاه١ ٖاي١ قُـ ( ٖع1426)

تلنن ع٢ً َٗاكات ( 2008ّ)تلنن ع٢ً ايوًٛى االدتُاعٞ ٚؿكاه١ ملٝا٤ بَٝٛٞ ( 2001ّ)قُـ 

تٗتِ بعالق١ ( 2001ّ)تٗتِ بايؿلؿ ٚؿكاه١ ٖاي١ قُـ ( 2008ّ)بَٝٛٞ ايقات ؾهإٔ ؿكاه١ ملٝا٤ 

ٖقا ايؿلؿ باجملتُع احملٝط ب٘ ٚنٌ َٓٗا الَوت داْب َِٗ يف سٝا٠ ايطؿٌ ايتٛسـٟ أًٜٔا يـٜٓا 

َٔ ايـكاهات اييت اٖتُت بع١ٓٝ َٔ ايوًٛى سٝح تٗـف إىل ت١ُٝٓ َٗاكات ( 2008ّ)ؿكاه١ ع٢ً 
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يف ايرتنٝن ع٢ً ايتٛاٌُ إال إٔ ( ٖع1426)تتؿل َع ؿكاه١ ْلَني قطب ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ ؾٗٞ 

( 2008ّ)تلنن ع٢ً ايتٛاٌُ ايًؿعٞ ٚغا ايًؿعٞ بُٝٓا ؿكاه١ ع٢ً ( ٖع1426)ؿكاه١ ْلَني قطب 

أنجل مشٛي١ٝ َٔ ( ٖع1426)تلنن ؾكط ع٢ً ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ ؾهإٔ ؿكاه١ ْلَني قطب 

 . ؿكاه١ عًٞ 

ؿكاهات اٖتُت بع١ٓٝ َٔ هًٛى ايطؿٌ ايتٛسـٟ ؾهقيو نإ ٖٓاى  ٚنُا أْ٘ ناْت ٖٓاى

سٝح تعـ َٔ أٚا٥ٌ ( 1997ّ)ؿكاهات اٖتُت بايوًٛى ايهًٞ ٚايٌُٛيٞ ي٘ َٚٓٗا ؿكاه١ باك 

ايـكاهات اييت تٓاٚيت ايطؿٌ ايتٛسـٟ ع٢ً َوت٣ٛ املًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ , ٚناْت تٗـف 

ب األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ املتُج١ً يف نال َٔ إلعـاؿ بلْاَر يتؼؿٝـ سـ٠ أعلاض آطلا

ايكًل ٚايوًٛى ايعـٚاْٞ ٌْٚاط اؿلن١ املؿلط ٚٓعـ االْتباٙ ٚعـّ ايكـك٠ ع٢ً إقا١َ عالقات 

ادتُاع١ٝ َع اآلػلٜٔ ٚتعـ ٖقٙ ا يـكاه١ َٔ أنجل ايـكاهات مشٛي١ٝ ؾهأمنا مشًت فُٛع١ َٔ 

يف ( 1997ّ)تتؿل َع ؿكاه١ باك ( 2001ّ)ُـ ايـكاهات ايوابك١ ؾٓالسغ إٔ ؿكاه١ ٖاي١ ق

يف ت١ُٝٓ ٓعـ االْتباٙ أٜٔا ( ٖع1426)املٗاكات االدتُاع١ٝ نُا أْٗا تتؿل َع ؿكاه١ ْلَني قطب 

يف ت١ُٝٓ املٗاكات االدتُاع١ٝ إال إٔ ؿكاه١ ( 1997ّ)تتؿل َع ؿكاه١ باك ( 1999ّ)ؿكاه١ هٗاّ ع٠ًٛٝ 

يف نٕٛ ٖقٙ ايـكاهات تٓاٚيت ع١ٓٝ َٔ هًٛى ايطؿٌ امشٌ َٔ ٖقٙ ايـكاهات ( 1997ّ)باك 

تٓاٚيت فُٛع١ َٔ ايوًٛنٝات املٛدٛؿ٠ يف األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ( 1997ّ)ايتٛسـٟ ٚؿكاه١ باك 

يف عالز ايعـٚا١ْٝ ٚٓعـ ( 1997ّ)تتؿل َع ؿكاه١ باك ( 2002ّ)ايتٛسـ ْٚالسغ إٔ ؿكاه١ قُـ 

عٔ طلٜل ت١ُٝٓ ايتٛاٌُ ؾهإٔ ؿكاه١ قُـ االْتباٙ ٚاالْـؾاع١ٝ ٚؾلط ايٌٓاط اؿلنٞ 

يف ت١ُٝٓ َٗاكات ( ٖع1426)ْٚلَني قطب ( 2001ّ)مجعت بني ؿكاهات ه٢ٗ ِْل ( 2002ّ)

يف عالز بعض االٓطلابات ايوًٛن١ٝ يـ٣ األطؿاٍ فٟٚ ( 1997ّ)ايتٛاٌُ باإلٓاؾ١ يـكاه١ باك 

ٚناْت ( 1997ّ)١ بـك نقيو َٔ ايـكاهات اييت اتوُت بايٌُٛي١ٝ ؿكاه. آطلاب ايتٛسـ 

يف ؼوني ساالت األطؿاٍ فٟٚ ( بلْاَر ٖٝكاًٞ)تٗـف ملعلؾ١ َـ٣ ؾاع١ًٝ ايعالز باؿٝا٠ 

 : آطلاب ايتٛسـ َلنن٠ ع٢ً مخو١ َباؿئ ٖٞ 

ايتعًِ املٛد٘ ٚتعًِ األٌْط١ ايلٚت١ٝٓٝ ٚايتعًِ َٔ ػالٍ ايتكًٝـ ٚتكًٌٝ َوتٜٛات ايٌٓاط غا اهلاؿف 

 . يف مشٛيٝتٗا يعـؿ َٔ دٛاْب ايوًٛى ايتٛسـٟ ( 1997ّ)َع ؿكاه١ باك ( 1997ّ)ٚتتؿل ؿكاه١ بـك 
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  -:العًٍُ 

َٔ املالسغ إٔ مجٝع ايـكاهات ايوابك١ تتبع َٓٗذ١ٝ ايبشح يف ايرتب١ٝ اـا١ُ ٚاييت تعتُـ غايبا 

ع٢ً ايعٝٓات ايك١ًًٝ ٚاجملُٛعات ايِػا٠ ٚفيو ْعلًا يعلٚف فٟٚ االستٝادات اـا١ُ نقيو 

ٖٚقا األهًٛب ( قٝاي  –َعاؾ١  –قٝاي ) ض ايـكاهات اعتُـت ؿكاه١ اجملُٛع١ ايٛاسـ٠ بع

ًا٥ع االهتؼـاّ يف َٓٗذ١ٝ ؿكاهات ايرتب١ٝ اـا١ُ ٚم ؽلز ايـكاهات ايوابك١ عٔ ٖقٜٔ 

األهًٛبني اجملُٛعتني املتذاْوتني فات ايع١ٓٝ ايِػا٠ أٚ اجملُٛع١ ايٛاسـ٠ َٚٔ فيو ؿكاه١ بـك 

ؾهإ عـؿ ( 1997ّ)أطؿاٍ فنٛك أَا ؿكاه١ باك  4ؾهاْت ع١ٓٝ ايـكاه١ تتهٕٛ َٔ ( 1997ّ)

َٔ ايـكاهات ايكال٥ٌ اييت توتؼـّ َجٌ ٖقا ايعـؿ ( 1997ّ)ؿكاه١ باك  ٚتعـطؿاًل  30ايع١ٓٝ ؾٝٗا 

طؿاًل  24ؾكـ تهْٛت عٝٓتٗا َٔ ( 2002ّ)أَا ؿكاه١ أَا٠ غٍ ,يف ؿكاهات ايرتب١ٝ اـا١ُ 

إال إٔ ؿكاه١ , طؿاًل  38تهْٛت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ ( 2005ّ)ه١ يٝٓا بٓت ُـٜل ٚنقيو ؿكا

أَا ؿكاه١ باك  مثا١ْٝ أؾلاؿ يف  عـؿ ايع١ٓٝتتؿل  (ٖع1426)ٚؿكاه١ ْاَني قطب ( 2009ّ)ايوًُٞ 

تتؿل َع ؿكاه١ ( ٖع1426)ٚؿكاه١ ْاَني قطب ( 2009)ٚايوًُٞ ( 1997ّ)ٚؿكاه١ بـك ( ّ 1997)

 . ى ايع١ٓٝ أٟ أِْٗ فنٛكايباسح يف دٓ

 ( 2003ّ)ٚنقيو ؿكاه١ عن٠ ايػاَـٟ ( 2002ّ)ٚؿكاه١ قُـ ( 2001ّ)ٚتتؿل ؿكاه١ ه٢ٗ ِْل 

يف  عـؿ ايع١ٓٝ عٝح إٔ أؾلاؿ ع١ٓٝ ايـكاهات ايوابك١ تهْٛت َٔ عٌل٠ ( 2007ّ)ٚؿكاه١ غناٍ 

ؿ ع١ٓٝ ايـكاهات عـ ٚبٌهٌ عاّ ؾيٕ. تؿل َع ؿكاه١ ايباسح يف عـؿ ايع١ٓٝ ٖٚٛ َا ٜ أؾلاؿ

, َع طبٝع١ ايـكاهات يف ايرتب١ٝ اـا١ُ  طؿاًل ٖٚقا ٜتٛاؾل 38أطؿاٍ إىل  4ايوابك١ اَتـ بني 

ه١ٓ ٜٚالسغ َٔ فيو إٔ املـ٣ ايعُلٟ  14-3اَتـت أعُاك ايعٝٓات يف ايـكاهات ايوابك١ َٔ 

ُاّ بأطؿاٍ ايتٛسـ َتأػل٠ ٚاالٖتناْت يًعٝٓات ايوابك١ ُػا دـًا ٜٚلدع فيو إىل إٔ ايبـاٜات 

 . بايٛطٔ ايعلبٞ عًَُٛا ٚاملًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ ػًُِٛا 

  -:األدوات 

أغًب ايـكاهات ايوابك١ إٕ م ٜهٔ مجٝعٗا ناْت تعتُـ ع٢ً إٔ نٌ باسح ٜكّٛ بيعـاؿ أؿٚات 

ؿكاهت٘ ٜٚلدع فيو ؿـاث١ ايـكاهات يف فاٍ آطلاب ايتٛسـ ؾٓالسغ َجاًل إٔ مجٝع ايـكاهات 

١ ٚايتع١ًُٝٝ ع٢ً ايباسح ٚفيو ٜعٛؿ يعـّ ٚدٛؿ بلاَر داٖن٠ َٚٓاهب١ عتُـت يف ايرباَر ايتـكٜبٝا
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يؿ١٦ ايتٛسـ أَا ؾُٝا ىّ ايكـكات ايعك١ًٝ ؾذُٝع ايـكاهات ايوابك١ اييت ؾأت يكٝاي ايكـكات 

ايعك١ًٝ اعتُـت ع٢ً َكاٜٝى ايقنا٤ غا ايًؿع١ٝ ألْٗا ٖٞ األْوب يكٝاي قـكات األطؿاٍ فٟٚ 

ِ َٔ َا عًٝٗا َٔ َالسعات َجٌ اػتباك دٛؿاكؿ يًقنا٤ سٝح اهتؼـَ٘ آطلاب ايتٛسـ بايلغ

ٖٚٞ ْؿى األؿا٠ اييت ( 2009ّ)ٚ ايوًُٞ ( 2002ّ)ٚأَا٠ غٍ ( 2002ّ)نٌ َٔ قُـ 

أَا يف فاٍ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ هٛف ٜوتؼـّ ايباسح َكٝاي , ٜوتؼـَٗا ايباسح يف ؿكاهت٘ 

  ( .2003ّ)عـاؿ عن٠ ايػاَـٟ َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َٔ إ

  -:الٍتآج 

تهاؿ ػُع ايـكاهات ايوابك١ ع٢ً ؾاع١ًٝ ايرباَر ايتـكٜب١ٝ يف تعًِٝ ٚتـكٜب ٚتأٌٖٝ األطؿاٍ فٟٚ 

آطلاب ايتٛسـ سٝح تًُٛت مجٝع ايـكاهات ايوابك١ إىل ْتا٥ر إهاب١ٝ يف بلافٗا ايتـكٜب١ٝ 

١ٝ ايربْاَر ايتـكٜيب يف ػؿض ؿكدات ايكًل ٚايوًٛى إىل ؾاعً( 1997ّ)ٚايتع١ًُٝٝ سٝح أًاك باك 

ايعـٚاْٞ ٚانؿاض ايٌٓاط اينا٥ـ يـ٣ األطؿاٍ ع١ٓٝ ايـكاه١ بعـ تعلِٓٗ يًربْاَر نُا أًاك 

إىل َـ٣ ؾاع١ًٝ ايعالز باؿٝا٠ يف ؼوني ساالت األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ , ( ّ 1997)بـك 

َٔ ػالٍ تطبٝل بلْاَر يت١ُٝٓ املٗاكات االدتُاع١ٝ  إىل ْتا٥ر ؿاي١ إسِا٥ًٝا( 2007ّ)ٚغناٍ 

ٚبلْاَر إكًاؿٟ ألهل األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ نقيو تًُٛت ناًل َٔ ه٢ٗ ِْل 

إىل ْتا٥ر ؿاي١ إسِا٥ًٝا ( 2008ّ)ٚع٢ً ( ٖع1426)ْٚلَني قطب ( 2005ّ)ٚيٝٓا بٔ ُـٜل ( 2001ّ)

إىل ؾاع١ًٝ ( 2002ّ)تًُٛت أَا٠ غٍ  نُا, َٔ بلاَر ت١ُٝٓ ايتٛاٌُ ايًؿعٞ ٚغا ايًؿعٞ 

ٚؿكاه١ ( 2003ّ)ايربْاَر ايتـكٜيب ايوًٛنٞ يف ت١ُٝٓ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚنقيو عن٠ ايػاَـٟ 

 . تًُٛت إىل ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا يِاحل اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ ( 2007ّ)غناٍ 

هًٛى ايطؿٌ ايتٛسـٟ   ايـكاه١ اؿاي١ٝ إٔ ايباسح هٛف ٜكّٛ باهتؼـاّ قا١ُ٥ نٚمما ميٝ

ٚتٌؼّٝ أؾلاؿ ايع١ٓٝ , ٚنقيو أْٗا تكّٛ ع٢ً بلْاَر هًٛنٞ ٜٗـف إىل ػؿض َعاٖل ايعذن 

يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ ع١ٓٝ َٔ ؾ١٦ ايتٛسـ ايبايػني ٚ ٖٞ َلس١ً عُل١ٜ م تتطلم هلا  ؿكاه١ 

 .ع١ًُٝ َٔ قبٌ 
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 -:فروض الدراشُ : ثالجا 

َٔ َؿاِٖٝ ٚاهتٓاؿًا إىل َا تًُٛت إيٝ٘ , علض ألؿبٝات ايـكاه١ يف ٤ٛٓ َا اتٔض يًباسح َٔ 

 : ايـكاهات ايوابك١ َٔ ْتا٥ر ٚ ؼًًٝٗا ُاؽ ايباسح ؾلًٓا ك٥ٝوًا َؿاؿٙ 

تٛدـ ؾاع١ًٝ الهتؼـاّ بلْاَر هًٛنٞ ـؿض َعاٖل ايعذن االدتُاعٞ يـ٣ ع١ٓٝ َٔ ؾ١٦ 

 .ايتٛسـ ايبايػني 

 :تاي١ٝ ٜٚتؿلع َٔ ايؿلض ايوابل ايؿلٚض اي

ايكٝاي ايكبًٞ ٚ ايبعـٟ يف َعاٖل ؿكدات  َتٛهطات كتببني  تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا .4

يـ٣ ايع١ٓٝ ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

 .يِاحل ايكٝاي ايبعـٟ ايتذلٜب١ٝ 

ٟ يف َعاٖل ايعذن يف ايكٝاي ايبعـؿكدات  َتٛهطات كتببني  تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا .5

يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

 .يِاحل ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ بعـ تطبٝل ايربْاَر ٚائابط١ 

بعـ  –بعـ ايتٛاٌُ )يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝاال  .6

ايكٝاهني ايبعـٟ ٚ ايتتبعٞ يًع١ٓٝ َتٛهطات كتب ؿكدات  بني( ايعالقات االدتُاع١ٝ 

 ( .َٔ اْتٗا٤ تطبٝل ايربْاَر بعـ ًٗل )  ايتذلٜب١ٝ
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 ( ّاإجراْات و الدراشُوٍّج ) 

 .وٍّج الدراشُ  -

 .جمتىع الدراشُ  -

 .عًٍُ الدراشُ  -

 .أدوات الدراشُ   -

 . ب اإلحصآًُ ألشالًا -
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 -:وٍّج الدراشُ 

ٙ ايـكاه١ تبشح يف َـ٣ ؾاع١ًٝ اهتؼـاّ بلْاَر هًٛنٞ ـؿض َعاٖل ايعذن يف مبا إٔ ٖق

املٓٗر ايتذلٜيب  ؾكـ اهتؼـَت ايـكاه١ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ ع١ٓٝ َٔ ؾ١٦ ايتٛسـ ايبايػني 

اػتٝاك فُٛع١ ٓابط١ ٚفُٛع١ ػلٜب١ٝ بعـ ؼكٝل ايتُاثٌ بني اجملُٛعتني  ٚ اػتاك سٝح مت 

ٗر ألْ٘  ال ٜتِ االػتٝاك ٚ ايتعٝني  عٌٛا٥ًٝا نقيو ال ٜتِ ؾٝ٘ ٓبط املتػاات ايباسح ٖقا املٓ

. اـاكد١ٝ مبكـاك ٓبطٗا يف ايتُُِٝات ايتذلٜب١ٝ ٖٚقا ٖٛ َا ٜٓاهب ايـكاهات اإلْوا١ْٝ عا١َ

 (1995ّ:320ايعواف,)

- :جمتىع الدراشُ 

ـ مبعٗـ ايرتب١ٝ ايؿهل١ٜ ايتابع ٜتهٕٛ فتُع ايـكاه١ َٔ طالب ايتٛسـ املًتشكني بربْاَر ايتٛس

ًا سوب اإلسِا٤ات طايب 85مبشاؾع١ دـ٠ ٚ ايبايؼ عـؿِٖ ( بٓني)يسؿاك٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ 

 .2010ّايِاؿك٠ َٔ إؿاك٠ ايرتب١ٝ اـا١ُ ظـ٠ 

- :عًٍُ الدراشُ 

 (ب١ٝػلٜساالت فُٛع١  5ٚ  ساالت فُٛع١ ٓابط١ 5 )ساالت فنٛك  10ع١ٓٝ قِـٜ٘ متجٌ 

ؿكد١  68 – 52, نُا إٔ ؿكدات فنا٥ِٗ اَتـت بني ه١ٓ  18 -13متتـ أعُاكِٖ اين١َٝٓ بني 

 ع٢ً َكٝاي دٛكؿاكؿ سوب اؾـٍٚ ايتايٞ 
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 (  1 )دـٍٚ 

أمسا٤ أؾلاؿ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ٚايع١ٓٝ ائابط١ ٚأعُاكِٖ ٚؿكد١ فنا٥ِٗ , ٚنقيو َتٛهط 

  أعُاكِٖ ٚؿكد١ فنا٥ِٗ 

 العينة الضابطة العينة التجريبية

 ؿكد١ ايقنا٤ ايعُل االهِ ؿكد١ ايقنا٤ ايعُل االهِ

 55 13 (أ) 52 13 (أ)

 62 15 (ب) 60 16 (ب)

 60 16 (ز) 56 18 (ز)

 58 18 (ؿ) 68 18 (ؿ)

 63 18  (ٖع) 59 14 (ٖع)

 6ظ59 0ظ16 املتٛهط  59 8ظ15 املتٛهط 

 

- :طريكُ اختًار العًٍُ 

ايكِـ١ٜ يف اػتٝاك ايع١ٓٝ ْعلًا ألٕ إؿاك٠ املعٗـ ًَتن١َ بتكـِٜ بلاَر  اهتؼـّ ايباسح ايطلٜك١

تع١ًُٝٝ ٚتلب١ٜٛ ٚتـكٜب١ٝ ألطؿاٍ ايربْاَر قـؿ٠ بنَإ َٚهإ قـؿٜٔ مما ِٜعب تؿلٜؼ 

فُٛع١ َٔ ايطالب َٔ ؾ١٦ ايتٛسـ ايبايػني َٔ ؾٍِٛ َتعـؿ٠ إلػٔاعِٗ يًربْاَر طٛاٍ 

اجملاْو١ بني اجملُٛعتني ايتذلٜب١ٝ ٚائابط١ عٔ طلٜل إدلا٤ ٚقـ متت ( 1995ّ:99ايعواف, .)

بعـ ايعالقات  –بعـ ايتٛاٌُ ) ايكٝاي ايكبًٞ ملكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

ع٢ً ايعٝٓتني ايتذلٜب١ٝ ٚائابط١ ٚاييت أظٗلت عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم فات ؿالي١ إسِا٥ٝا ( االدتُاع١ٝ 

ٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاع١ٝ نُا ٜٛٓشٗا اؾـٍٚ بني ؿكدات اجملُٛعتني ع٢ً َك

 :ايتايٞ 
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 (  2 )دـٍٚ 

ٚتي ع٢ً َتٛهط كتب ؿكدات َكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  –ْتا٥ر اػتباك َإ 

 يًُذُٛعتني ايتذلٜب١ٝ ٚائابط١ قبٌ تطبٝل ايربْاَر 

 ايبٝاْات       

 املكٝاي 
فُٛع كتب 

 تذلٜب١ٝاجملُٛع١ اي

فُٛع كتب 

 اجملُٛع١ ائابط١
 Uق١ُٝ 

َوت٣ٛ 

 ايـالي١

َكٝاي َعاٖل 

 ايعذن االدتُاعٞ 

 غا ؿاٍ  046ظ0 5ظ27 5ظ26

 غا ؿاٍ  037ظ0 5ظ25 5ظ24 بعـ ايتٛاٌُ 

بعـ ايعالقات 

 االدتُاع١ٝ 

 غا ؿاٍ  040ظ0 28 27

- : أدوات الدراشُ 

 :ّ األؿٚات ايتاي١ٝ اهتؼـمت ا

ـ َكٝا:  أٚال ٍ ايتٛس ٞ ألطؿا ٌ االدتُاع  (2003ّ) إعـاؿ عن٠ ايػاَـٟ, .ي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاع

بٓـ متت ُٝاغتٗا يف ٤ٛٓ تعلٜؿٗا ملعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  (32)ع٢ً  املكٝاي وتٟٛ

 اعٚإتب اهتُاع ٚ ؾِٗ َٔ االهتكبايٞ ايتٛاٌُ يف املتُج١ً ايتؿاع١ًٝ املعاٖل فُٛع١"ايقٟ ّٜٓ ع٢ً 

 ٚ األؾعاٍ كؿٚؿ يف املتُج١ً ايبٌٝٓؼ١ِٝ ايعالقات ٚ ايتعباٟ ٚايتٛاٌُ,  ٚاْتباٙ ٚإُػا٤ يًتعًُٝات

 " تكًٝـٙ ٚ االدتُاعٞ يًتٛاٌُ االهتذاب١ ٚ املأيٛؾني يألؾلاؿ االهتذاب١ ٚ املٌاعل عٔ ايتعبا

  :ُـم املكٝاي 

ني يًشهِ ع٢ً َـ٣ َٓاهبت٘ مت علض املكٝاي ع٢ً فُٛع١ َٔ احملهُ: ايِـم املٓطكٞ ( أ

يكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚسٌِ املكٝاي ع٢ً ْوب١ اتؿام عاي١ٝ َع إدلا٤ بعض 

 . ايتعـٜالت ايطؿٝؿ١ 

ٚايـكد١ , طؿٌ تٛسـ  50مت تطبٝل االػتباك ع٢ً ع١ٓٝ اهتطالع١ٝ عـؿِٖ : االتوام ايـاػًٞ ( ب

 . 01ظ0ٓـ َوت٣ٛ ايه١ًٝ يًُكٝاي قـ ناْت ؿاي١ إسِا٥ٝا هع
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ٚع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ ( 50=ٕ)مت تطبٝل املكٝاي ع٢ً ع١ٓٝ َٔ أطؿاٍ ايتٛسـ : ايِـم ايتُٝٝنٟ  (ز

ٚمت ايتشكل َٔ ؿالي١ ايؿلٚم بني َتٛهطات ؿكدات أؾلاؿ اجملُٛعتني عٔ ( 52=ٕ)املتؼًؿني عكًًٝا 

تؿاعٌ االدتُاعٞ ألطؿاٍ ٚتبني بعـ ايتطبٝل ملكٝاي َعاٖل ايعذن يف اي. t-test"ت"طلٜل اػتباك 

ٚمجٝعٗا ؿاي١ إسِا٥ًٝا عٓـ َوت٣ٛ  20ظ10- 45ظ4ايتٛسـ قـ سًِت ع٢ً قِٝ تا١ٝ٥ اَتـت بني 

مما ٌٜا إىل قـك٠ املكٝاي ع٢ً ايتُٝٝن بني أطؿاٍ ايتٛسـ ٚ املتؼًؿني عكًًٝا ٚبايتايٞ متتع  01ظ0

 .  املكٝاي بايِـم ايتُٝٝنٟ 

طؿاًل ٚع١ٓٝ أػل٣ َٔ أطؿاٍ   ص54=ٕطَٔ األطؿاٍ ايعاؿٜني  نُا مت تطبٝل املكٝاي ع٢ً ع١ٓٝ

ٚقاّ املعًُٕٛ ٚ املعًُات بع١ًُٝ ايتكـٜل ع٢ً املكٝاي ٚمت ايتشكل َٔ ؿالي١ ايؿلٚم بني ص50=ٕطايتٛسـ 

ٚتبني بعـ ايتطبٝل ملكٝاي َعاٖل  t-test"ت"َتٛهطات ؿكدات أؾلاؿ اجملُٛعتني عٔ طلٜل اػتباك 

 87ظ22 - 68ظ6الدتُاعٞ ألطؿاٍ ايتٛسـ قـ سًِت ع٢ً قِٝ تا١ٝ٥ اَتـت بني ايعذن يف ايتؿاعٌ ا

ٌٜا إىل قـك٠ املكٝاي ع٢ً ايتُٝٝن بني أطؿاٍ  مما 01ظ0ٚمجٝعٗا ؿاي١ إسِا٥ًٝا عٓـ َوت٣ٛ 

 .ايتٛسـ ٚ ايعاؿٜني

ٚمت سواب ؼًٌٝ ايتبأٜ أساؿٟ االػاٙ يـالي١ ايؿلٚم بني َتٛهطات ؿكدات نٌ َٔ أطؿاٍ 

ٚ األطؿاٍ ايعاؿٜني ع٢ً َكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ , ٛسـ , ٚ املتؼًؿني عكًًٝا ايت

املتؼًؿني عكًًٝا , ٚتبني ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني َتٛهطات اجملُٛعات ايجالخ أطؿاٍ ايتٛسـ 

سٝح بًػت  ٚاألطؿاٍ ايعاؿٜني ع٢ً َكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ألطؿاٍ ايتٛسـ, 

 .  01ظ0ٖٚٞ ق١ُٝ ؿاي١ إسِا٥ٝا عٓـ َوت٣ٛ  ص15ظ152ط" ف"ق١ُٝ 

 : ثبات املكٝاي 

 .ٚ ٖٞ ق١ُٝ عاي١ٝ دـًا ص96ظ0طنلْٚباؾ سٝح بًػت قُٝت٘  ؿايمت سواب ثبات املكٝاي بطلٜك١ أ-أ

ثِ ( 37)مت تطبٝل االػتباك ع٢ً ع١ٓٝ َٔ املِابني بآطلاب ايتٛسـ عـؿِٖ : إعاؿ٠ االػتباك -ب 

 ص86ظ0طٚبًؼ َعاٌَ االكتباط بني ايتكـٜلٜٔ , أعٝـ تطبٝك٘ َل٠ أػل٣ بؿاٌُ مَي َـت٘ أهبٛعإ 

 .َعاٌَ َلتؿع  ٖٚٛ
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ايعباكات ايؿلؿ١ٜ ٚ اينٚد١ٝ )املكٝاي   سواب َعاٌَ االكتباط بني دن٥ٞمت: ايتذن١٥ ايِٓؿ١ٝ  -ز

 . ص90ظ0طبلإٚ  ٚ اَإٚقـ بًػت قُٝت٘ ايه١ًٝ بعـ تِشٝض ايطٍٛ باهتؼـاّ َعاؿي١ هب( 

 .ٚتٌا قِٝ َعاَالت ايجبات املؼتًؿ١ إىل ثبات املكٝاي 

 : ُـم املكٝاي  

قعاّ ايباسعح عوعاب ايِعـم ععٔ      ( 2003ّ)إٓاؾ١ إىل ايِعـم ايعقٟ أدلتع٘ ايباسجع١ ععن٠ ايػاَعـٟ       

 : طلٜل

 : ايِـم ايعاٖلٟ (  أ

ايرتب١ٝ اـا١ُ به١ًٝ ايرتب١ٝ  َٔ أعٔا٤ ايتـكٜى َٔ قوِ 8مت علض ُٛك َٔ املكٝاي ع٢ً عـؿ 

ظـ٠ ٚبوؤاهلِ عُا إفا ناْت ايعباكات تٓتُٞ إىل املكٝاي ( 2اْعل ًَشل )داَع١ املًو عبـايعنٜن 

 ( : 3)َٔ عـّ دا٤ت اهتذابتِٗ بأْٗا تٓتُٞ نُا ٜٛٓشٗا اؾـٍٚ 
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 ( 3 )دـٍٚ 

 باملكٝاي ايٓوب١ امل١ٜٛ٦ يتكـٜلات احملهُني ع٢ً َـ٣ اْتُا٤ ٚاكتباط ايعباكات 

كقِ 

 ايؿكل٠

ايٓوب١ 

 امل١ٜٛ٦ 

كقِ 

 ايؿكل٠

ايٓوب١ 

 امل١ٜٛ٦ 

كقِ 

 ايؿكل٠

ايٓوب١ 

 امل١ٜٛ٦ 

كقِ 

 ايؿكل٠

ايٓوب١ 

 امل١ٜٛ٦ 

 %5ظ87 25 %100 17 %5ظ87 9 %5ظ87 1

 %100 26 %5ظ87 18 %5ظ87 10 100% 2

 %75 27 %100 19 %5ظ87 11 %5ظ87 3

 %100 28 %5ظ87 20 75% 12 100% 4

 %5ظ87  29 %100 21 %5ظ87 13 100% 5

 %100 30 %5ظ87 22 %100 14 %5ظ87 6

 %75 31 %5ظ87 23 %5ظ87 15 100% 7

8 100% 16 100% 24 100% 32 100% 

: ٚقـ أبـ٣ احملهُني َالسع١ َؿاؿٖا أ١ُٖٝ تِٓٝـ عباكات املكٝاي إىل بعـٜٔ ك٥ٝوٝني ُٖا 

ع٢ً َالسعاتِٗ قاّ ايباسح بتٛمٜع عباكات املكٝاي بعـ ايتٛاٌُ ٚبعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ ٚبٓا٤ 

 . ع٢ً بعـٟ ايتٛاٌُ ٚايعالقات االدتُاع١ٝ 

 ( 4 )دـٍٚ 

 ايعالقات االدتُاع١ٝ –تٛمٜع ايعباكات ع٢ً بعـٟ ايتٛاٌُ 

 أكقاّ ايعباكات  األبعاؿ 

 23,  21,  18,  17,  16,  15,  14,  11,  10,  8,  6,  4, 3,  2,  1 بعـ ايتٛاٌُ 

بعـ ايعالقات 

 االدتُاع١ٝ 

7  ,9  ,12  ,13  ,19  ,20  ,22  ,24  ,25  ,26  ,27  ,28  ,29  ,

30 ,31  ,32  
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 : ُـم ايتهٜٛٔ (  ب 

 : ُـم املؿلؿات ( أ

طايعب   50مت سواب َعاٌَ االكتباط بني نٌ ؾكل٠ َٔ ؾكلات املكٝاي ٚبعني ايـكدع١ ايهًٝع١ يعٝٓع١     

 مما ٌٜا إىل ُـم املكٝاي  97ظ0-82ظ0باط متتـ بني تٛسـٟ ٚناْت َعاَالت االكت

 (  5 )دـٍٚ 

 . َعاَالت االكتباط بني ايـكد١ ع٢ً ايؿكل٠ ٚايـكد١ ايه١ًٝ 

كقِ 

 ايؿكل٠

ايٓوب١ 

 امل١ٜٛ٦ 

كقِ 

 ايؿكل٠

ايٓوب١ 

 امل١ٜٛ٦ 

كقِ 

 ايؿكل٠

ايٓوب١ 

 امل١ٜٛ٦ 

كقِ 

 ايؿكل٠

ايٓوب١ 

 امل١ٜٛ٦ 

 91ظ0 25 88ظ0 17 88ظ0 9 92ظ0 1

 85ظ0 26 86ظ0 18 85ظ0 10 95ظ0 2

 92ظ0 27 82ظ0 19 94ظ0 11 88ظ0 3

 94ظ0 28 88ظ0 20 97ظ0 12 82ظ0 4

 82ظ0 29 95ظ0 21 82ظ0 13 86ظ0 5

 95ظ0 30 88ظ0 22 97ظ0 14 85ظ0 6

 97ظ0 31 85ظ0 23 94ظ0 15 95ظ0 7

 88ظ0 32 86ظ0 24 88ظ0 16 92ظ0 8

 : ُـم االتوام ايـاػًٞ ( ب

واب َعاَالت االكتباط بني نٌ بعـ ٚايبعـ اآلػل , ٚنقيو بني نٌ بععـ ٚايـكدع١ ايهًٝع١    مت س

ٜٛٓعض  ( 6)ٚدعـٍٚ  ( 01ظ0)ع٢ً املكٝاي ٚقـ ناْت َعاَالت االكتبعاط َلتؿعع١ ٚؿايع١ عٓعـ َوعت٣ٛ      

 .فيو 
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 ( 6)دـٍٚ 

 َعاَالت االكتباط بني ايـكد١ ع٢ً األبعاؿ ٚايـكد١ ايه١ًٝ 

بعـ ايعالقات  بعـ ايتٛاٌُ  األبعاؿ 

 االدتُاع١ٝ 

 ايـكد١ ايه١ًٝ 

 91ظ0 88ظ0-  بعـ ايتٛاٌُ 

بعـ ايعالقات 

 االدتُاع١ٝ 

 85ظ0- - 

- - -   ايه١ًٝايـكد١ 

 : ايجبات  -

ٚقـ أدل٣ ايباسح ايطلم ايتاي١ٝ يًتأنعـ َعٔ ثبعات َكٝعاي ايعذعن يف َععاٖل ايتؿاععٌ االدتُعاعٞ         

 . ٠ يًباسج١ عن٠ ايػاَـٟ يف ُٛكت٘ اؾـٜـ

 : طلٜك١ إعاؿ٠ ايتطبٝل * 

طايب َٔ طالب ايتٛسـ مبعٗـ ايرتبٝع١ ايؿهلٜع١ , ثعِ     50طبل ايباسح املكٝاي ع٢ً ع١ٓٝ َكـاكٖا 

سوعاب   متأعاؿ ايباسح تطبٝل ْؿى املكٝاي ع٢ً ْؿى ايعٝٓع١ بععـ ؾعرت٠ مَٓٝع١ َكعـاكٖا ًعٗل , ثعِ        

  .ٜٛٓض ايٓتٝذ١ ( 7)اؾـٍٚ  ٚاالكتباط بني ايتطبٝكني َعاٌَ 

 ( 7)دـٍٚ 

 َعاَالت االكتباط بني ايتطبٝكني ملكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

 َعاَالت االكتباط  املكٝاي 

 88ظ0 بعـ ايتٛاٌُ 

  76ظ0 بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ 

  84ظ0 ايـكد١ ايه١ًٝ 

 . اهتؼـاّ املكٝاي تط٦ُٔ إىل ٖٚٞ َعاَالت اكتباط عاي١ٝ 
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 : ايِٓؿ١ٝ  طلٜك١ ايتذن١٥* 

ايجبعات بطلٜكع١ ايتذن٥ع١ ايِٓعؿ١ٝ َعٔ ػعالٍ سوعاب االكتبعاط بعني أكقعاّ ايعبعاكات             مت سوعاب نُا 

اينٚد١ٝ ٚبني أكقاّ ايعباكات ايؿلؿ١ٜ , َٚعٔ دٗع١ أػعل٣ سوعاب االكتبعاط َعٔ ؿكدعات أؾعلاؿ ايعٝٓع١          

عايٝع١ تٌعا إىل   ٚناْت اكتباطعات  ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) ع٢ً بعـٟ املكٝاي 

 : ثبات األؿا٠ املوتؼـ١َ يف ايـكاه١ اؿاي١ٝ نُا ٜٛٓشٗا اؾـٍٚ ايتايٞ 

 ( 8)دـٍٚ 

 االكتباط بني أكقاّ ايعباكات اينٚد١ٝ ٚبني أكقاّ ايعباكات ايؿلؿ١َٜعاَالت 

 َعاَالت االكتباط  املكٝاي 

  79ظ0 بني أكقاّ ايعباكات ايؿلؿ١ٜ ٚبني أكقاّ ايعباكات اينٚد١ٝ 

  88ظ0 ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بني بعـٟ املكٝاي ايتٛاٌُ 

 :طلٜك١ تِشٝض املكٝاي 

 : وٌُ َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ إسـ٣ اإلًاكات األكبع ايتاي١ٝ 

ٖٚقٙ اإلًاكات تـٍ ع٢ً َـ٣ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ ٜعاْٞ َٓ٘ ايطؿٌ ص"- -","-","+","++"

 : ايتاي١ٝ ........ 

ٚتعط٢ ايـكد١  ايطؿ١ً/ إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ غا َٛدٛؿ عٓـ ايطؿٌ تعي ++

 .(ُؿل)

 .(1)ٚتعط٢ ايـكد١  تعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ بوٝط ٚ ال ٜوتـعٞ ايتـػٌ +

ػٌ تعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ َتٛهط ٚ ال ميجٌ ػطٛك٠ توتـعٞ ايتـ -

 (.2)ٚتعط٢ ايـكد١  املباًل يف ايٛقت اؿآل

 .(3) تعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ ًـٜـ ٚ ٜوتـعٞ ايتـػٌ - -
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( 96)ٚ أع٢ً ؿكد١ ( ُؿل)ٚع٢ً ٖقا األهاي ؾيٕ أقٌ ؿكد١ ميهٔ ألطؿاٍ ايتٛسـ اؿٍِٛ عًٝٗا 

 (5اْعل املًشل . )املع١ًُ / ٚؾكًا يتكـٜلات املعًِ 

  .بلْاَر هًٛنٞ ـؿض َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ : عًا كاب

ّ ايباسح بيعـاؿ بلْاَر هًٛنٞ ٜوع٢ ـؿض َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚؾكا اق

ٚعلٓ٘ ع٢ً املؼتِني يتشهُٝ٘ ٚ ايتأنـ َٔ  يألطل ٚ اـطٛات ايع١ًُٝ املتبع١ يف فيو

هِٝ مت اعتُاؿ املٗاكات اييت سعٝت بتأٜٝـ ُالسٝت٘ يًتطبٝل ٚبعـ علٓ٘ ع٢ً ؾ١ٓ ايتش

َٔ أعٔا٤ ؾ١ٓ ايتشهِٝ ٚبعـ إٓاؾ١ ايتعـٜالت اييت ٚد٘ بٗا ايواؿ٠ احملهُني , ػلز %5ظ87

  .َٗاك٠ 32ايربْاَر يف ُٛكت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ِٜٔ 

- :األشاط الٍظرٍ لمربٌاوج 

 -:اهلـف ايعاّ يًربْاَر  

 .ع١ٓٝ َٔ ؾ١٦ ايتٛسـ ايبايػني  االدتُاعٞ يـ٣ػؿض َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ 

 -:األٖـاف اإلدلا١ٝ٥ يًربْاَر 

 ٝنيك٥ٝو نيٜتؿلع َٔ اهلـف ايعاّ ايربْاَر ٖـؾ

ت١ُٝٓ َٗاكات ايطالب ايتٛسـٜني يف فاٍ ايتٛاٌُ  ٚاؾًوات ايتـكٜب١ٝ اييت وتادٗا اهلـف -1

 عٌلٕٚ دًو١ تـكٜب١ٝ  ٚاملـ٠ ايالم١َ يتشكٝل فيو أهبٛعإ

ٗاكات ايطالب ايتٛسـٜني يف فاٍ ايتؿاعالت االدتُاع١ٝ ٚاؾًوات ايتـكٜب١ٝ اييت ت١ُٝٓ َ -2

 .وتادٗا اهلـف ثالث١ ٚ عٌلٕٚ دًو١ تـكٜب١ٝ  ٚاملـ٠ ايالم١َ يتشكٝل فيو أهبٛعإ ٚثالث١ أٜاّ 

سٝح مت تـكٜب ايطالب عًٝٗا سوب أٚيٜٛتٗا عٝح ٜٓعهى ايتـكٜب بٌهٌ إهابٞ ع٢ً  

 . هلـف ايعاّ يًربْاَراايطايب يتشكٝل 
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 -:االهرتاتٝذٝات املوتؼـ١َ يف ايربْاَر 

 -:يًٍُٛٛ إىل اهلـف ايعاّ يًربْاَر قاّ ايباسح باآلتٞ  - أ

 :َلادع١ األؿب ايٓعلٟ املتعًل بايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ أطؿاٍ ايتٛسـ (1

 ( 2010ّ)ايناكع , ( 2004ّ), ايٌاَٞ ( 2004ّ) اينكٜكات

باك : ايعالق١ اييت أدلٜت ع٢ً األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ َجٌ َلادع١ ايـكاهات فات ( 2

ٚؿكاه١ غناٍ ( 2003ّ)ٚ ؿكاه١ عن٠ ايػاَـٟ (  2003ّقُـ,), ( 2002ّ)غٍ ( . 1997ّ)

(2007ّ) 

 : االهتؿاؿ٠ َٔ طلم بٓا٤ بلاَر ايتـكٜب َٔ ػالٍ اإلطالع ع٢ً ( 3

 (.2010ّ)ايوًُٞ , ( 2004ّ)ايٌاَٞ  ,( 2002ّ)قُـ, ( 2001ّ)إبلاِٖٝ ٚيػلٕٚ ,(1997ّ)بـك

ايؿٝـٜٛ , بطاقات ايٌٓاط املِٛك, + اهتؼـاّ ايٛها٥ٌ ايبِل١ٜ املواعـ٠ َجٌ دٗام ايتًؿام  -ب

 دٗام ساهب ييٞ, ايوبٛك٠ , أػل٣ تقنل إفا اهتؼـّ ايباسح أؿٚات أػل٣ أثٓا٤ تطبٝل ايربْاَر 

 -:اهتؼـاّ اهرتاتٝذٝات تعـٌٜ ايوًٛى ٚاملتُج١ً يف -ت

 : ايتعنٜن : أٚاًل 

 ٖٛ مٜاؿ٠ ٚتك١ٜٛ ايوًٛى ْتٝذ١  ملا ٜكع بعـٙ َٔ َعنمات ٖٚقٙ املعنمات ميهٔ إٔ تهٕٛ إهاب١ٝ

 ( . 1998ايٌٓاٟٚ ٚ عبـايلمحٔ , )ٚميهٔ إٔ تهٕٛ هًب١ٝ  

َٔ ػالٍ ْتا٥ذ٘ ع٢ً ايوًٛى , ؾيفا أؿت تٛابع ايوًٛى إىل مٜاؿ٠ استُاٍ : ٜٚعلف ايتعنٜن ٚظٝؿًٝا 

سٛاًني , ) عنٜن ْؿو٘ تخ يف املوتكبٌ تهٕٛ تًو ايتٛابع َعنم٠ ٜٚهٕٛ َا سـخ ٖٛ ايسـٚ

2002 . ) 
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 -:أْٛاع ايتعنٜن 

ظٗٛك سـخ هاك ْتٝذ١ الهتذاب١ َا , ٜٚرتتب عًٝ٘ تهلاك ٖقٙ االهتذاب١ : ايتعنٜن اإلهابٞ  -1

فيو إىل سِٛي٘ ع٢ً  تو٢ُ فيو تعنٜنًا إهابًٝا َجاٍ فيو إفا أت٢ ًؼّ َا بوًٛى َعني ٚأؿ٣

 .َهاؾأ٠ ٜعترب فيو تعنٜنًا إهابًٝا 

 : ًلٚط ايتعنٜن اإلهابٞ 

يتؿعٌٝ ايتعنٜن اإلهابٞ ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ ( Tomas,1968)ٖٓاى قٛاعـ ٚآعٗا ايعام ايٓؿوٞ تَٛاي 

 : ايتايٞ 

 . شٝال االهتذاب١ امللاؿ تعنٜنٖا هب إٔ تٛيـ أٚاًل ٚتجاك ٚإال ؾيٕ ايتعنٜن ٜهٕٛ َوت -1

 .هب إٔ ال ٜتأػل ايتعنٜن ؾهًُا نإ ايتعنٜن هلٜعًا ٚؾٛكًٜا نًُا نإ ْادشًا  -2

 . املعنمات املال١ُ٥ يوًٛى َعني عٓـ ؾلؿ كمبا ال تهٕٛ َال١ُ٥ يؿلؿ يػل  -3

ايتعنٜن ألٟ اهتذاب١ َلغٛب١ متت إثاكتٗا ٖٛ األنجل ؾعاي١ٝ يف تلهٝؽ ايوًٛى امللغٛب  -4

 ( 127:  2000اؿذاك , )

اهتبعاؿ َجاات غا هاك٠ اقرتْت هًٛى َا مما ٜؤؿٟ إىل تك١ٜٛ ايوًٛى أٚ : ايتعنٜن ايوًيب  -2

 : إمؿٜاؿ ظٗٛكٙ ٚميهٔ متٝٝن ايتعنٜن ايوًيب مبا ٜأتٞ 

 . ٤ًٞ ٜهلٖ٘ ايطؿٌ أٚ ال وتاز إيٝ٘ أٚ أٟ ٤ًٞ ٜوبب ي٘ األم  -1

 ٌ َٔ إَها١ْٝ إعاؿتٗا ٜٔعـ االهتذاب١ اييت توبك٘ أٚ تتبع٘ مما ٜكً -2

 . ٜطُى ايوًٛى غا امللغٛب ب٘  -3

 ( . 2002سٛاًني , ) ٜكٟٛ االهتذاب١ امللغٛب بٗا  -4

 : أْٛاع املعنمات 

ٖٓاى تِٓٝؿات َتعـؿ٠ يًُعنمات املوتؼـ١َ يف ايعالز ايوًٛنٞ ؾٗٞ تٓكوِ إىل عـ٠ أقواّ 

 : َٚٓٗا َا ًٜٞ 
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 : ٚتأتٞ ع٢ً ًهًني : َعنمات أٚي١ٝ  -1

ٖٚقٙ املعنمات توتؼـّ ع٢ً ْطام .. َجٌ األطع١ُ , املٌلٚبات , اؿًٜٛات : َعنمات غقا١ٝ٥  -أ

ٚاهع َع األطؿاٍ ٚػًُِٛا األطؿاٍ َٔ ايؿ٦ات اـا١ُ َجٌ املتؼًؿني عكًًٝا ٖٓاى قافٜل َٔ 

إلًباع اإلؾلاط يف اهتؼـاّ املعنمات ايػقا١ٝ٥ َع األطؿاٍ ألٕ اإلؾلاط ؾٝٗا قـ وـخ ْٛعًا َٔ ا

 . يـ٣ ايطؿٌ ٚبايتايٞ ٜؿكـ ايتعنٜن ؾعايٝت٘ 

 . َجٌ ايكِّ املِٛك٠ , ايـَٞ , ايوٝاكات ايِػا٠ : َعنمات َاؿ١ٜ  -ب

 : َعنمات كَن١ٜ  -2

عباك٠ عٔ بطاقات ١ًَْٛ َلهّٛ عًٝٗا ٚدٛٙ بامس٘ أٚ لّٛ تكـّ يًطؿٌ عٓـ سـٚخ ايوًٛى 

ق١ُٝ غقا١ٝ٥ أٚ َاؿ١ٜ أٚ ٌْاط١ٝ ٖٚقا األهًٛب امللغٛب ؾٝ٘ ٚتوتبـٍ ؾُٝا بعـ مبعنمات فات 

ٜوتؼـّ بٌهٌ نبا َع األطؿاٍ املتؼًؿني عكًًٝا ٚاألطؿاٍ بٌهٌ عاّ عٓـ ت١ُٝٓ املٗاكات 

 . االدتُاع١ٝ 

 : املعنمات ايٌٓاط١ٝ  -3

تعتُـ ٖقٙ املعنمات ع٢ً سب ايطؿٌ ألٌْط١ َع١ٓٝ توتٜٗٛ٘ أنجل َٔ غاٖا عٝح ٜٛظؿٗا املعاجل 

ـٌٜ بعض هًٛنٝات٘ اـاط١٦ َٚٓٗا ٌَاٖـ٠ َباك٠ نل٠ قـّ , سٔٛك َولس١ٝ , ايلهِ , يف تع

يعب نل٠ ايتٓى ٖٚقٙ املعنمات تتُٝن بإٔ ايطؿٌ ال ٜعاْٞ َٔ ساي١ إًباع عٓـ اهتؼـاَٗا نُا 

ٖٛ اؿاٍ َع املعنمات ايػقا١ٝ٥ ؾٗٞ َعنمات ال ميٌ ايطؿٌ َٓٗا ؾإٔ عِٓلٟ اؿلن١ ٚاملتع١ 

 . ا ٜتٛؾلإ ؾٝٗ

 : املعنمات االدتُاع١ٝ  -4

ممتام أسوٓت كا٥ع : َٚٓٗا َا ٜلؿؿٙ اآلبا٤ ٚاملعًُٕٛ يتٌذٝع ايطؿٌ َجٌ : َعنمات يؿع١ٝ  -أ

 . ًهلًا يو , دٗٛؿ مج١ًٝ 
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ٖٚٞ َا ِٜـك عٔ أعٔا٤ اؾوِ َٔ سلنات َٔ قبٌ ايٛايـٜٔ ٚاملعًُني : َعنمات دوـ١ٜ  -ب

 ., االبتوا١َ , ٚٓع ايٝـ ع٢ً ايهتـ  إما٤ هًٛنٝات ايطؿٌ َجٌ ؼلٜو ايلأي

 : ممٝنات املعنمات االدتُاع١ٝ 

هٗٛي١ تٛظٝـ ٖقٙ املعنمات ؾُٔ املُهٔ تكـميٗا بٌهٌ ؾٛكٟ َٚٔ املُهٔ تكـميٗا ؾلؿًٜا  -1

 . أٚ مجاعًٝا 

 ( . َاؿ١ٜ أٚ كَن١ٜ ) هٗٛي١ كبط ٖقٙ املعنمات مبعنمات أػل٣  -2

اـطٝب ) بٌهٌ طبٝعٞ نأسـاخ َوتواغ١ ادتُاعًٝا  هٗٛي١ سـٚخ ٖقٙ املعنمات ًَٜٛٝا -3

 ,2001 . ) 

 : ايتٌهٌٝ : ثاًْٝا 

ٜٚعلف أسٝاًْا باهِ ايتكلٜب املتتابع أٚ َؿا١ًٓ االهتذاب١ ٚاملكِٛؿ ب٘ فيو اإلدلا٤ ايقٟ ٜعٌُ 

) ع٢ً ؼًٌٝ ايوًٛى إىل عـؿ َعني َٔ املُٗات ايؿلع١ٝ ٚتعنٜنٖا ست٢ ٜتشكل ايوًٛى ايٓٗا٥ٞ 

 ( . 1998ّٓاٟٚ ٚ عبـايلمحٔ, ايٌ

 : ػطٛات تٌهٌٝ ايوًٛى 

ايوًٛى ) ؼـٜـ ٚتعلٜـ ايوًٛى ايٓٗا٥ٞ بـق١ َٚٛٓٛع١ٝ ع٢ً ًهٌ ٖـف هًٛنٞ  -1

ٚاهلـف َٔ فيو تعنٜن ايتكاكب ايتـكهٞ َٔ ايوًٛى املوتٗـف َع ػٓب تعنٜن ( امللغٛب ؾٝ٘ 

 . ايوًٛنٝات اييت ال ْلٜـٖا 

إىل ايوًٛى ايٓٗا٥ٞ إىل هًٛنٝات ؾلع١ٝ ٜعلف نٌ َٓٗا بايوًٛى  ػن١٥ ايوًٛى املؤؿٟ -2

 . املـػًٞ عٝح ٜهٕٛ قلٜبًا دـًا َٔ ايوًٛى املوتٗـف 

تعنٜن نٌ ػط٠ٛ تكرتب َٔ ايوًٛى ايٓٗا٥ٞ ٚفيو باػتٝاك املعنمات ايؿعاي١ يًُشاؾع١ ع٢ً  -3

 . ؿكد١ عاي١ٝ َٔ ايـاؾع١ٝ يـ٣ ايؿلؿ 

 . ٠ ايالسك١ قبٌ ايتأنـ َٔ لاغ ايؿلؿ يف اـط٠ٛ ايوابك١ عـّ االْتكاٍ إىل اـطٛ -4
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عٓـ االْتكاٍ َٔ َلس١ً إىل َلس١ً ؾيْٓا ْتٛقـ عٔ تعنٜن امللس١ً ايوابك١ ٚملْ ع٢ً -5

 ( . 2002ّسٛاًني , )تٜٓٛعٗا يف امللس١ً ايالسك١ ينٜاؿ٠ ؿاؾع١ٝ ايطؿٌ 

 : ايتوًوٌ : ثايجًا 

ْعٌُ ع٢ً تكِٝٝ ايوًٛى املوتٗـف إىل عـؿ َٔ اؿًكات ٜعلف بأْ٘ اإلدلا٤ ايقٟ َٔ ػالي٘ 

 . امله١ْٛ ي٘ َع تعنٜن اؿًك١ األػا٠ َٓ٘ 

 : ػطٛات ايتوًوٌ 

 ( . ايوًٛى املوتٗـف ) ؼـٜـ ايوًٛى ايٓٗا٥ٞ  -1

 . ؼًٌٝ ايوًٛى ايٓٗا٥ٞ إىل عـؿ َٔ اؿًكات املتوًو١ً ٚاملرتابط١  -2

 . تعنٜن ايوًٛى ايٓٗا٥ٞ ؾكط  -3

ايٌٓاٟٚ ٚعبـايلمحٔ , )ال ٜتِ االْتكاٍ َٔ هًٛى إىل يػل إال بعـ لاغ ايوًٛى ايوابل  -4

1998 . ) 

 : ايُٓقد١ : هاؿهًا 

يًطؿٌ سٝح ٜهٕٛ اهلـف ٖٛ تٌُٛٝ َعًَٛات ( ؾلؿ )ٜٚكِـ بٗا إتاس١ منٛفز هًٛنٞ َباًل 

نواب٘ هًٛنًا سٍٛ ايُٓٛفز ايوًٛنٞ املعلٚض يًطؿٌ بكِـ إسـاخ تػا َا يف هًٛن٘ أٚ إ

 ( . 1998ّايٌٓاٟٚ ٚ عبـايلمحٔ , ) دـٜـًا 

  -:أْٛاع ايُٓقد١ 

سٝح تٛدـ قـ٠ٚ ؾع١ًٝ أٚ ًؼّ ٜؤؿٟ ايُٓٛفز ايوًٛنٞ االدتُاعٞ املطًٛب : املباًل٠  -1

إتكاْ٘ أٚ قـ٠ٚ كَن١ٜ َٔ ػالٍ ؾًِٝ أٚ فُٛع١ َٔ ايِٛك املوًو١ً بطلٜك١ تهٌـ عٔ ػطٛات 

 ( . 1993ّإبلاِٖٝ ٚيػلٕٚ , )يُٓٛفز بٗقا ايوًٛى يف َٛاقـ ؾع١ًٝ أٚ كَن١ٜ أؿا٤ ايوًٛى أٚ ٜكّٛ ا

ايُٓقد١ اي١ُٝٓٔ ٚؾٝٗا ٜتشًٌ املـكب منافز تكّٛ بايوًٛنٝات االدتُاع١ٝ اييت ٜلغب املـكب  -2

 . إٔ ًٜكٝٗا يًُتـكب 
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نقيو ٚؾٝٗا ٜتِ علض ايوًٛى االدتُاعٞ امللغٛب بٛاهط١ منٛفز ٚ: ايُٓقد١ باملٌاكن١  -3

ايٌٓاٟٚ ٚعبـايلمحٔ ) أؿا٤ ٖقا ايوًٛى َٔ داْب املتـكب َع تٛدٝٗات تكٛمي١ٝ َٔ داْب املـكب 

 ,1998ّ . ) 

  -:ايعٛاٌَ املؤثل٠ يف ايُٓقد١ 

ؾاالْتباٙ يًُٓٛفز ٜنؿاؿ نًُا نإ ٖقا ايُٓٛفز قببًا ٌَٚٛقًا يًُتـكب : ػِا٥ّ ايُٓٛفز  -1

 . ُل املتـكب ٚدٓو٘ ٜٚؿٌٔ إٔ ٜهٕٛ ايُٓٛفز َٓاهبًا يع. 

أْ٘ ست٢ تٓذض ايُٓقد١ ؾيٕ املتـكب هب إٔ تتٛاؾل  Banduraأٚٓض بٓـكٚا : ػِا٥ّ املتـكب  -2

 : ؾٝ٘ عـ٠ ػِا٥ّ 

 .ب املعًَٛات اييت ٜعلٓٗا ايُٓٛفزٜٓبػٞ إٔ ٜٓتب٘ املتـكب يًُٛقـ ٚإٔ ٜوتٛع: عًُٝات االْتباٙ  -أ

ٛاْب املعًَٛات ايقٟ ٜٓب٘ إيٝٗا ٜتِ سؿغ ٚؽنٜٔ ؾبعـ إٔ ٜؿِٗ املتـكب د: عًُٝات اؿؿغ  -ب

 . ٖقٙ ايوًٛنٝات يف ُٛك٠ َٚلَن٠ 

 . سٝح ٜتِ اهرتداع ايوًٛى احملؿٛظ يف ايقانل٠ : ايوًٛى ( إعاؿ٠ تٛيٝـ ) اهرتداع  -ز

ؾعٓـَا ٜتٛقع املتـكب ْتا٥ر إهاب١ٝ َٔ أؿا٤ ايوًٛى املُٓقز ؾيْ٘ ٜتٛقع إٔ : عًُٝات ايـاؾع١ٝ  -ؿ

 . بأؿا٤ ٖقا ايوًٛى  ٜكّٛ

ؾُٛقـ ايُٓقد١ ٚاألهًٛب ايقٟ تتِ ب٘ قـ ٜتُٔٔ بعض : ػِا٥ّ َلتبط١ باإلدلا٤ات  -3

ايٌٓاٟٚ ٚعبـايلمحٔ , ) اؾٛاْب اييت تؤثل ع٢ً املتـكبني عُا إفا نإ ايُٓٛفز ًٜكٞ عكابا 

1998ّ . ) 

 .ٝع١ٝ مت تهلاك األٌْط١ ايتع١ًُٝٝ ٚمبٛاقـ كتًؿ١ يف ب١٦ٝ ايطايب ايطب  - ب

 : أهًٛب ؼًٌٝ املٗاكات :هابعًا

 ٌ ععٖٚٛ ٜعي ػن١٥ املٗاك٠ ايتع١ًُٝٝ إىل األدنا٤ ايِػا٠ اييت تتهٕٛ َٓٗا ُٚٝاغتٗا ع٢ً ًه

ٗا ٚتلتٝبٗا ع٢ً مٛ توًوًٞ  أَاَٞ أٚ ػًؿٞ   ( .  58: ّ  2002ناٌَ,)ٚسـات إدلا١ٝ٥ َٔ ايوٌٗ تعًُ
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 -:قت٣ٛ ايربْاَر 

دًو١ تـكٜب١ٝ ؼتٟٛ اؾًو١ ع٢ً عـؿ َٔ األٌْط١ تبعًا يًُٗاك٠ امللاؿ  43ٜتهٕٛ ايربْاَر َٔ 

-13َٚٔ اؾًو١ ايتـكٜب١ٝ كقِ  تـكٜب١ٝ نذًواتؼـٜـ اؿِّ ايجايج١ ٚايلابع١ تعًُٝٝٗا ٚمت 

يـ٣ بعـ ايتٛاٌُ  مت تـكٜب ايطالب بٛاقع دًوتني يهٌ َٗاك٠  , ٚأٜٔا َٔ اؾًو١ ايتـكٜب١ٝ  16

 .عـ ايتؿاعالت االدتُاع١ٝ  مت تـكٜب ايطالب بٛاقع دًوتني يهٌ َٗاك٠  يـ٣ ب 16-10كقِ 

 : املوتٗـؾٕٛ َٔ ايربْاَر 

 . ايؿ١٦ اييت تعاْٞ َٔ آطلاب ايتٛسـ 

 : املٌاكنٕٛ يف ايربْاَر 

 . ٚؿٚكٙ َطبل يًربْاَر : ايباسح  -1

 . ١ٓٝ ايـكاه١ املٌاكن١ يف تطبٝل ايكٝاي ايكبًٞ ٚايبعـٟ ع٢ً ع: األػِا٥ٞ ايٓؿوٞ  -2

 : َهإ تطبٝل ايربْاَر 

 . َعٗـ ايرتب١ٝ ايؿهل١ٜ ظـ٠ 

 :إدلا٤ات تطبٝل ايربْاَر 

 -:قبٌ تطبٝل ايربْاَر 

م وتاز ايباسح ـطاب توٌٗٝ ١َُٗ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ أّ ايكل٣ ٚفيو ألٕ ع١ٓٝ -1

 ايـكاه١ يف فاٍ عٌُ ايباسح 

ايرتب١ٝ ايؿهل١ٜ ظـ٠ ٚاملٌلف ايرتبٟٛ ٚفيو بػلض أْ٘ عكـ ايباسح ادتُاع َع َـٜل َعٗـ -2

 .هٛف أقّٛ بتطبٝل ايـكاه١ يف ايؿٌِ ايقٟ ٜعٌُ ب٘ ايباسح 

تطبٝل أؿا٠ ايـكاه١ ع٢ً ايع١ٓٝ ائابط١ ٚ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ,َكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ -3

 (  .ايكٝاي ايكبًٞ)االدتُاعٞ 
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 .ٌ طايب ٚؾل ْتا٥ر املكٝاي يتُٓٝتٗا ؼـٜـ ايوًٛنٝات اييت وتادٗا ن-4

 .ايٌلٚع يف تطبٝل ايربْاَر ع٢ً ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ -5

 -:أثٓا٤ تطبٝل ايربْاَر 

طبل ايباسح اإلدلا٤ات ايتـكٜب١ٝ املقنٛك٠ يف ٖقا ايربْاَر بايتؿٌِٝ نا١ًَ ٖٚقا بعـ ؼهِٝ 

 .نٌ َٔ املكٝاي ٚ ايربْاَر َٔ املؼتِني 

 -:بعـ تطبٝل ايربْاَر  

 ( .ايكٝاي ايبعـٟ)تطبٝل أؿا٠ ايـكاه١ ع٢ً ايع١ٓٝ ائابط١ ٚ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ  -1

ايكٝاي ) بعـ ًٗل َٔ اْتٗا٤ تطبٝل ايربْاَر تطبٝل أؿا٠ ايـكاه١ ع٢ً ايع١ٓٝ ائابط١  -2

 ( ايتتبعٞ

 .ايتشًٌٝ اإلسِا٥ٞ يًٓتا٥ر  -3

 (  7اْعل املًشل ) .ْتا٥ر ؾلٚض ايـكاه١ ٚتؿواٖا   -4

 -:ُ صآًُ املصتخدواألشالًب اإلح

 : األهايٝب اإلسِا١ٝ٥ ايتاي١ٝ يًتشكل َٔ ُش١ ؾلٚض ايـكاه١ ّ اهتؼـمت ا

 .َعاٌَ االكتباط ايجٓا٥ٞ ( 3اػتباك ًٜٚهٛنوٕٛ  ( 2ٚتي  –اػتباك َإ ( 1
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93 

 :عرض نتائج الدراسة وحتليلها 

تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني َتٛهطات كتب ؿكدات ايكٝاي  يؿلض ع٢ً أّْٜ٘ٓ ا:  ايؿلض األٍٚ

بعـ ايعالقات  –بعـ ايتٛاٌُ ) ايكبًٞ ٚ ايبعـٟ يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ يِاحل ايكٝاي ايبعـٟ ٚيًتشكل َٔ ُش١ ايؿلض مت اهتؼـاّ ( االدتُاع١ٝ 

 ٜٛٓض ايٓتا٥ر( 9) اػتباك ًٜٚهٛنوٕٛ ٚ دـٍٚ

 ( 9 )دـٍٚ 

( بععـ ايعالقعات االدتُاعٝع١     –بعـ ايتٛاُعٌ  ) ؿكدات َكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

 قبٌ ٚبعـ تطبٝل ايربْاَر ع٢ً ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ٚنقيو َعاٌَ االكتباط ايجٓا٥ٞ 

 عـؿ أؾلاؿ

اجملُٛع١ 

 ايتذلٜب١ٝ

ؿكدات االػتباك 

 ايكبًٞ

ؿكدات 

 االػتباك

 ايبعـٟ

ايؿلٚم َع 

َلاعا٠ 

 اإلًاكات

ايؿلٚم 

 املطًك١

كتب ايؿلٚم 

ؿٕٚ َلاعا٠ 

 اإلًاكات

كتب 

ايؿلٚم 

 املٛدب١

كتب 

ايؿلٚم 

 ايوايب١

 ق١ُٝ

U 

1 120 85 +35 35 4 4  -

1 

2 96 64 +32 32 5 5  -

3 100 50 +50 50 1 1  -

4 110 70 +40 40 2 2  -

5 118 80 +38 38 3 3  -

 ُؿل 15- - - - -  اجملُٛع

  05ظ0َوت٣ٛ ايـالي١ 

ايكبًععٞ ٚايتطبٝععل  ايكٝاهععنيبععني ( 05ظ0)اؾععـٍٚ ايوععابل ٚدععٛؿ ؾععلٚم ؿايعع١ عٓععـ َوععت٣ٛ  َععٔ ٔععض تٜ

( بععـ ايعالقعات االدتُاعٝع١     –بععـ ايتٛاُعٌ   )ايبعـٟ ملكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُعاعٞ  

ايبعععـٟ ٖٚععقا ٜعععي إٔ ٖٓععاى تػععاًا  ايكٝععاييععـ٣ اجملُٛععع١ ايتذلٜبٝعع١ بعععـ تطبٝععل ايربْععاَر يِععاحل 

ؼلٜو ايععني  : دٖٛلًٜا سـخ يـ٣ اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ بعـ تطبٝل ايربْاَر يف َعاٖل ايتٛاٌُ َجٌ 
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ٚايععلأي ػععاٙ ايِععٛت , ٚاالهععتذاب١ يٓععـا٤ املعًععِ , ٚاالهععتذاب١ مبععا ٜؿٝععـ ايؿٗععِ ملععا ٜطًععب َٓعع٘ ,       

 ٘ , ٚاالبتوعاّ بعؿٜٛع١ ٚتًكا٥ٝع١ , ٚاالهعتذاب١ يألًعؼاْ       ٚاإلُػا٤ باٖتُاّ يًتعًُٝات اييت تًك٢ عًٝع

تبعاؿٍ األيععاب   : املأيٛؾني يـٜ٘ , ٚنقيو سـخ تػاًا دٖٛلًٜا يف َعاٖل ايعالقات االدتُاع١ٝ َجعٌ  

َعععع األقعععلإ, ٚاملٌعععاكن١ يف األٌْعععط١ االدتُاعٝععع١ ٚاالهعععتذاب١ مبعععا ٌٜعععا بايلغبععع١ يف االتِعععاٍ     

ػعلٜٔ , ٚايلغبع١ يف إكٓعا٤ املعًعِ , ٚايتععلف عًع٢ ٌَعاعل        االدتُاعٞ , ٚإظٗاك ٌَعاعل اؿعب يآل  

ايؿلغ , ٚاؿنٕ , ٚايػٔب عٓـ اآلػلٜٔ , ٚاؿـٜح مبعا ٜؿٝعـ االٖتُعاّ مبٛآعع ٌَعرتن١ ٖٚعقا       

ؿ إىل األٌْط١ اييت تُٔٓٗا ايربْعاَر ٚاالهعرتاتٝذٝات ايعيت اتبععت ؾٝع٘ ٚنعقيو ٚهعا٥ٌ ايتكٝعِٝ         ٛعٜ

 ٘ َععٔ تُٓٝعع١ ملٗععاكات ايتٛاُععٌ ( 2001ّ)ؿكاهعع١ ٖايعع١ قُععـ  ٖٚععقٙ ايٓتٝذعع١ ْوععل َععع َععا تُٛععًت إيٝعع

َٔ ْتٝذ١ ملٗاكات نٌ َٔ ايتٛاٌُ ايًػٟٛ ( ّ 2003)ٚايعالقات االدتُاع١ٝ , ٚؿكاه١ عن٠ ايػاَـٟ 

ايععيت ٖععـؾت إىل تُٓٝعع١  ( 2005ّ)ْٚكععّ يف ايعذععن يف ايتؿاعععٌ االدتُععاعٞ , ٚؿكاهعع١ يٝٓععا عبععـاهلل   

ُٝع١  ايعيت ٖعـؾت إىل تٓ  ( 2009ّ)ع١ٝ , ٚؿكاه١ عبـاهلل ايوعًُٞ  َٗاكات ايتٛاٌُ ٚايعالقات االدتُا

اييت ٖـؾت إىل تُٓٝع١ ايتٛاُعٌ   ( Gossison, et al ,1997)ٕ ايوًٛى ايتعًُٝٞ , ٚؿكاه١ دٜٛوٕٛ ٚيػلٚ

ٚاسـ ُشٝض ٖٚقا ( 1)ٚايعالقات االدتُاع١ٝ , نُا ٜٛٓض اؾـٍٚ إٔ َعاٌَ االكتباط ايجٓا٥ٞ بًؼ 

ـخ يف هًٛى اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ ع٢ً َوعت٣ٛ بععـ ايتٛاُعٌ ٚبععـ ايعالقعات      ٜعي إٔ ايتػا ايقٟ س

, ٖٚقٙ ايٓتٝذ١ تعي قبٍٛ ايؿعلض  % 100ؿ إىل ايربْاَر املوتؼـّ يف ايـكاه١ بٓوب١ ٜعٛ االدتُاع١ٝ

تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني َتٛهطات كتب ؿكدات ايكٝاي ايكبًٞ ٚ ايبعـٟ يف َعاٖل : ايكا٥ٌ 

يعـ٣ ايعٝٓع١ ايتذلٜبٝع١    ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) ؿاعٌ االدتُاعٞ ايعذن يف ايت

 . يِاحل ايكٝاي ايبعـٟ
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تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني َتٛهطات كتب ؿكدات  ٚ ّٜٓ ايؿلض ع٢ً أْ٘:  ايؿلض ايجاْٞ 

القات بعـ ايع –بعـ ايتٛاٌُ ) ايكٝاي ايبعـٟ يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

ٚيًتشكل  يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ٚائابط١ يِاحل ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ بعـ تطبٝل ايربْاَر( االدتُاع١ٝ

 .ٜٛٓض ايٓتا٥ر ( 12)َٔ ُش١ ايؿلض مت اهتؼـاّ اػتباك َإ ٚتي دـٍٚ 

 ( 10 )دـٍٚ 

 Uاجملُٛع١ ائابط١ , ٚق١ُٝ كتب اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ , ٚفُٛع كتب 

 عـؿ األؾلاؿ
تلتٝب 

ؿكدات 

 اجملُٛعتني

كتب 

 ايـكدات

اْتُا٤ 

ايـكدات 

 يًُذُٛعات

فُٛع 

كتب 

اجملُٛع١ 

 ايتذلٜب١ٝ

فُٛع 

كتب 

اجملُٛع١ 

 ايتذلٜب١ٝ

 ٣َوتٛ

 ايـالي١

اػاٙ 

اجملُٛع١  ايؿلم

 ايتذلٜب١ٝ

اجملُٛع١ 

 ائابط١

 ػلٜب١ٝ 5ظ1 50 50 85

 5ظ35 5ظ19

ؿاٍ عٓـ 

 َوت٣ٛ

 05ظ0

 يِاحل

اجملُٛع١ 

 ١ايتذلٜبٝ

 ٓابط١ 5ظ1 50 125 64

 ػلٜب١ٝ 3 64 110 50

 ػلٜب١ٝ 4 70 123 70

 ػلٜب١ٝ 5 80 115 80

 ػلٜب١ٝ 6 85- - 

 ٓابط١ 7 110- - 

 ٓابط١ 8 115- - 

 ٓابط١ 9 123- - 

 ٓابط١ 10 125- - 

 05ظ0َوت٣ٛ ايـالي١ 

 ايتذلٜب١ٝ اجملُٛع١ ؿكدات بني( 05ظ0) َوت٣ٛ عٓـ ؿاي١ مؾلٚ ٚدٛؿ ايوابل اؾـٍٚ ٜٛٓض

 ايعالقات بعـ – ايتٛاٌُ بعـ) االدتُاعٞ ايعذن َعاٖل َكٝاي ع٢ً ائابط١ اجملُٛع١ ٚؿكدات



   
96 

 قـ دٖٛلًٜا تػاًا ٖٓاى إٔ ٜعي ٖٚقا ايتذلٜب١ٝ اجملُٛع١ يِاحل ايربْاَر تطبٝل بعـ( االدتُاع١ٝ

 ع٢ً ائابط١ اجملُٛع١ غالف ايتذلٜب١ٝ اجملُٛع١ يـ٣ اعٞاالدتُ ايتؿاعٌ َعاٖل يف سـخ

 االهتذاب١ , املعًِ يٓـا٤ االهتذاب١ , ايِٛت ػاٙ ٚايعني ايلأي ؼلٜو َجٌ ايتٛاٌُ بعـ َوت٣ٛ

 االبتواّ , يًتعًُٝات باٖتُاّ اإلُػا٤ بايتش١ٝ اآلػلٜٔ َباؿك٠ , ي٘ ٜكاٍ َا ؾِٗ إىل ٌٜا مبا

 أٚ , اؿاد١ عٔ يتعبا باؿلنات اإلًاك٠ , ٚاالبتٗاز ايولٚك عٔ اايتعب , ٚتًكا١ٝ٥ بعؿ١ٜٛ

 عٔ ٚايتعبا , املعًِ عًٝ٘ ٜلبت عٓـَا االْنعاز عـّ , يًُعًِ ٚاالهتذاب١ , ايلؾض أٚ , املٛاؾك١

 بعض تكًٝـ ٚ , اـٛف أٚ , ايؿلغ أٚ , اؿنٕ:  َجٌ املعلٚؾ١ االْؿعاالت َٔ أنجل أٚ أثٓني

:  َجٌ االدتُاع١ٝ ايعالقات َعاٖل يف أٚ , بايٝـ ايتًٜٛض أٚ ايتِؿٝل:  َجٌ ايبوٝط١ اؿلنات

 مبا ايهالّ أٚ االْكواّ أٚ , االدتُاع١ٝ األٌْط١ يف االًرتاى أٚ , اآلػلٜٔ َع األيعاب َباؿي١

 مبا االبتواّ أٚ ايؿعٌ أٚ يآلػلٜٔ اؿب ٌَاعل إظٗاك أٚ , االدتُاعٞ االتِاٍ يف ايلغب١ إىل ٌٜا

 ٌَاعل ع٢ً ايتعلف أٚ , املعًِ إكٓا٤ يف ايلغب١ أٚ , االدتُاعٞ االتِاٍ يف ايلغب١ إىل اٌٜ

 يًعباكات اهتذاب١ ائشو أٚ باالبتواّ االهتذاب١ أٚ , اآلػلٜٔ عٓـ ٚايتعٓت ٚاؿنٕ ايؿنع

 اآلػلٜٔ َع اؿـٜح أٚ , ًؼّ َع قِا ادتُاعٞ ؿـٜح االهتذاب١ أٚ , ي٘ تكاٍ اييت اإلهاب١ٝ

 قُـ ٖاي١:  َٔ نٌ ؿكاهات ْتا٥ر َع تتؿل ايؿلض ٖقا ْٚتٝذ١ ٌَرتى اٖتُاّ فات َٛآٝع يف

 ايػاَـٟ عن٠ ٚؿكاه١ , االدتُاع١ٝ ٚايعالقات ايتٛاٌُ َٗاكات ت١ُٝٓ اهتطاعت اييت( 2001ّ)

 ُـٜل يٝٓا ٚؿكاه١ , االدتُاعٞ ٚايتؿاعٌ ايًػٟٛ ايتـاػٌ َٗاكات ت١ُٝٓ اهتطاعت اييت( 2003ّ)

ٌٜا  نُا( Gassison, 1997) ٚيػلٜٔ داكٜوٕٛ ٚؿكاه١( 2009ّ) ايوًُٞ عبـاهلل ٚؿكاه١( 2005ّ)

اؾـٍٚ ايوابل إىل إٔ َعاٌَ االكتباط ايجٓا٥ٞ سـخ يف هًٛى اجملُٛع١ ايتذلٜب١ٝ إىل طبٝع١ 

ر ؾكط َٔ ايتػا سـثت ْتٝذ١ عٛاٌَ أػل٣ ٖٚقا ٌٜا إىل ايتأثا ايهبا يًربْاَ% 10ايربْاَر ٚ 

تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني َتٛهطات كتب ؿكدات ايكٝاي ٚعًٝ٘ ؾيْٓا ْكبٌ ايؿلض ايكا٥ٌ 

يـ٣ ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) ايبعـٟ يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

 . ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ٚائابط١ يِاحل ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ بعـ تطبٝل ايربْاَر
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بعععـ )ال تٛدععـ ؾععلٚم ؿايعع١ إسِععا٥ًٝا يف َعععاٖل ايعذععن يف ايتؿاعععٌ االدتُععاعٞ   : ح ايؿععلض ايجايعع

بعني َتٛهعطات كتعب ؿكدعات ايكٝاهعني ايبععـٟ ٚ ايتتبععٞ        ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –ايتٛاٌُ 

ٚيًتشكل َٔ ُش١ ايؿلض مت اهعتؼـاّ   ( .بعـ ًٗل َٔ اْتٗا٤ تطبٝل ايربْاَر ) يًع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ 

 .ٜٛٓض ايٓتا٥ر ( 15)تي  دـٍٚ اػتباك َإ ٚ

 ( 11 )دـٍٚ 

ؿكدات َكٝاي َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ ع٢ً اجملُٛع١ ايتذلٜبٝع١ بععـ تطبٝعل ايربْعاَر     

 . ٚبعـ اْتٗا٤ تطبٝك٘ بٌٗل 

 عـؿ أؾلاؿ

اجملُٛع١ 

 ايتذلٜب١ٝ

ؿكدات 

ايكٝاي 

 ايبعـٟ

ؿكدات 

ايكٝاي 

 ايتتبعٞ

ايؿلٚم َع 

َلاعا٠ 

 اإلًاكات

ٚم ايؿل

 املطًك١

كتب 

ايؿلٚم 

ؿٕٚ 

َلاعا٠ 

 اإلًاكات

كتب 

ايؿلٚم 

 املٛدب١

كتب 

ايؿلٚم 

 ايوايب١

 ق١ُٝ

U 

َوت٣ٛ 

 ايـالي١

1 85 92 +7 7 1 - 1 

 غا ؿاي١ 1-

2 64 64 - - - -  -

3 50 45 -5 5 2 2  -

4 70 70 - - - -  -

5 80 80 - - - -  -

 1 2- - - - -  اجملُٛع

 05ظ١0 َوت٣ٛ ايـالي

َكٝاي َعاٖل ايعذن يف  َتٛهطات كتب اؾـٍٚ ايوابل ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا بني َٔ ٔض تٜ

بعـ ايربْاَر ) ايبعـٟ  ايكٝايبني ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

تأثا ايربْاَر ع٢ً  ٖٚقا ٜعي ثبات( بعـ ًٗل َٔ اْتٗا٤ تطبٝل ايربْاَر )ايتتبعٞ  ايكٝايٚبني ( 

ؼلٜو ايعني : َوت٣ٛ َلٚك اينَٔ أٟ ؾاعًٝت٘ يف مٜاؿ٠ َعاٖل ايتؿاعٌ االدتُاعٞ َٚٔ َعاٖلٖا 
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ٚايلأي ػاٙ مساع ايِٛت , ٚاالهتذاب١ يٓـا٤ املعًِ , أٚ َباؿي١ اآلػلٜٔ بايتش١ٝ , أٚ االهتذاب١ 

األٌْط١ االدتُاع١ٝ , أٚ االهتذاب١ يًتعًُٝات , أٚ تباؿٍ األيعاب َع األقلإ , أٚ املٌاكن١ يف 

يًُأيٛؾني يـٜ٘ , أٚ اإلًاك٠ باؿلنات يًتعبا عٔ اؿاد١ , أٚ املٛاؾك١ , أٚ ايلؾض , أٚ 

االهتذاب١ يتعًُٝات املعًِ , أٚ ؼلٜو ايعني َٔ ْكط١ إىل أػل٣ , أٚ ايتٛقـ عٔ االْنعاز أٚ 

االدتُاعٞ , أٚ أػتاك ٌَاعل اؿب  ايرتبٝت عًٝ٘ , ٚإظٗاك َا ٌٜا إىل كغبت٘ يف االتِاٍ

تػا اينَٔ يآلػلٜٔ , أٚ ايلغب١ يف إكٓا٤ املتعًِ ٖٚقا ٜعي إٔ ايربْاَر أثبت ؾاعًٝت٘ سوب َ

ال تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ : ل٣ ايقٟ ٜكٍٛ ٚعًٝ٘ ٜكبٌ ايؿلض ايِؿ

بني َتٛهطات كتب ؿكدات ايكٝاهني ( ١ٝ بعـ ايعالقات االدتُاع –بعـ ايتٛاٌُ )االدتُاعٞ 

 ( .بعـ ًٗل َٔ اْتٗا٤ تطبٝل ايربْاَر ) ايبعـٟ ٚ ايتتبعٞ يًع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ 
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 ومخص الٍتآج  -

 التىصًات  -

 الدراشات املكرتحُ  -
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  -:ٌتآج الدراشُ ومخص 
 : تًُٛت ايـكاه١ إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ 

ايكٝاي ايكبًٞ ٚ ايبعـٟ يف َعاٖل ؿكدات  َتٛهطات كتب بني تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا-1

يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

 .يِاحل ايكٝاي ايبعـٟ 

ايكٝاي ايبعـٟ يف َعاٖل ايعذن يف ؿكدات  َتٛهطات كتببني  تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝا-2

يـ٣ ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ ٚائابط١ ( بعـ ايعالقات االدتُاع١ٝ  –بعـ ايتٛاٌُ ) ُاعٞ ايتؿاعٌ االدت

 .يِاحل ايع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝ بعـ تطبٝل ايربْاَر 

بعـ  –بعـ ايتٛاٌُ )يف َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  تٛدـ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ًٝاال -3

)   ايبعـٟ ٚ ايتتبعٞ يًع١ٓٝ ايتذلٜب١ٝايكٝاهنيَتٛهطات كتب ؿكدات  بني( ايعالقات االدتُاع١ٝ 

 ( .َٔ اْتٗا٤ تطبٝل ايربْاَر بعـ ًٗل 

  -:تىصًات الدراشُ 

 ايتٛهع يف إقا١َ ايـٚكات ٚٚكَ ايعٌُ اييت تـكب َعًُٞ ايتٛسـ ع٢ً نٝؿ١ٝ تٓؿٝق ايرباَر ( 1

ُعٌ ٚتعـكٜب   تؿعٌٝ ؿٚك األهل يف تعًِٝ ٚتـكٜب طؿٌ ايتٛسعـ َعٔ ػعالٍ إقاَع١ ايعـٚكات ٚٚكَ ايع     ( 2

 . أؾلاؿٖا 

 . ايتٜٓٛع يف اهتؼـاّ االهرتاتٝذٝات املوتؼـ١َ يف بلاَر ايطالب ايتٛسـٜني ( 3

ايتٜٓٛع يف اهتؼـاّ املعـاػٌ ايٓعلٜع١ نايوعًٛن١ٝ أٚ املعلؾٝع١ يف ايعرباَر ايعيت توعتٗـف تُٓٝع١         ( 4

 . إَهاْٝات ايطالب ايتٛسـٜني 

 . االٖتُاّ بتؿعٌٝ اـطط ايرتب١ٜٛ ايؿلؿ١ٜ ( 5

 . تـكٜب ايٛايـٜٔ ع٢ً بلاَر ايتـػٌ املبهل يت١ُٝٓ َٗاكات األطؿاٍ ايتٛسـٜني االدتُاع١ٝ ( 6

 . االٖتُاّ برباَر اإلكًاؿ األهلٟ ألهل أطؿاٍ ايتٛسـ ( 7

 . االٖتُاّ برباَر إكًاؿ كؾام ٚمَال٤ أطؿاٍ ايتٛسـ ( 8
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  -:الدراشات املكرتحُ 
 . ض هًٛنٝات ايتٛسـٜني ؾاع١ًٝ ايعالز بايًعب يف ت١ُٝٓ بع( 1

 . ؾاع١ًٝ اهتؼـاّ دـاٍٚ ايٌٓاط يف ت١ُٝٓ بعض هًٛنٝات األطؿاٍ ايتٛسـٜني ( 2

 . ؿكاه١ ؾاع١ًٝ تـكٜب األػ٠ٛ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض املٗاكات االدتُاع١ٝ يـ٣ األطؿاٍ ايتٛسـٜني ( 3

 . طؿاٍ ايتٛسـٜني ؿكاه١ ؾاع١ًٝ تـكٜب ايٛايـٜٔ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض املٗاكات االدتُاع١ٝ يـ٣ األ( 4

 . ؿكاه١ ايعالق١ بني بعض ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ يألهل٠ ٚاملٗاكات االدتُاع١ٝ ألبٓا٥ِٗ ايتٛسـٜني ( 5

 . ؿكاه١ تأثا ت١ُٝٓ املٗاكات االدتُاع١ٝ ألطؿاٍ ايتٛسـ ع٢ً اؾٛاْب األناؿمي١ٝ يـِٜٗ ( 6

 . كات االدتُاع١ٝ ألطؿاٍ ايتٛسـ ؿكاه١ تأثا اػتالف اهرتاتٝذٝات ايتعنٜن ع٢ً ت١ُٝٓ املٗا( 7

 . ؿكاه١ تأثا منط اؿٝا٠ يألهل٠ ع٢ً َٗاكات ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ أطؿاهلِ ايتٛسـٜني ( 8

ؿكاه١ ايعالق١ بني بلاَر اإلكًاؿ ايٓؿوٞ املٛد٘ ألؾلاؿ األهل٠ ٚايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ أبٓا٥ِٗ ( 9

 . ايتٛسـٜني 
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 املراجع

ايععالز ايوعًٛنٞ   ( : 1993ّ)ايعـػٌٝ , عبعـايعنٜن ٚإبعلاِٖٝ , كٓع٣ٛ     إبلاِٖٝ , عبـايوتاك ٚ .1

اجملًعى ايعٛطي يًجكاؾع١    : هًو١ً عام املعلؾ١ , ايهٜٛت . أهايٝب٘ ٚمنافز َٔ ساالت٘ : يًطؿٌ 

 .ٚايؿٕٓٛ ٚاآلؿاب 

ؿاك املوا٠ : هٝهٛيٛد١ٝ ايت١٦ٌٓ االدتُاع١ٝ ,عُإ( : 1998ّ)أبٛ داؿٚ , ُاحل قُـ عًٞ  .2

. 

ؿاك : االتِاٍ اإلْواْٞ ٚؿٚكٙ يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ , عُإ ( : 1993ّ)علقٛب , إبلاِٖٝ أبٛ  .3

 . فـالٟٚ 

ّ    )األطؿاٍ املتٛسـٜٔ ( : 1993ّ)ْاؿ١ٜ , أؿٜب  .4 ( ٚكق١ عٌُ قـَت ُٓٔ ٚكًع١ عُعٌ ععٔ األٚتٝعن

 ., ناكٜتاي َِل , َلنن هٝت٢ يًتـكٜب ٚايـكاهات يف اإلعاق١ ايعك١ًٝ , ايكاٖل٠ 

ؾاع١ًٝ بلْاَر هًٛنٞ تـكٜيب يف ؽؿٝـ سـ٠ أععلاض  ( : 1997ّ), عبـاملٓإ َال َعُٛك  باك .5

آععطلاب األطؿععاٍ ايتٛسععـٜني عععح َكععـّ يًُععؤمتل ايععـٚيٞ ايلابععع مللنععن اإلكًععاؿ ايٓؿوععٞ       

 ( 459-437)اجملًـ األٍٚ , ْ . داَع١ عني مشى . ٚاجملاٍ ايرتبٟٛ 

١ َكاكْع١ يف ايوععًٛى اإلْوعشابٞ يألطؿععاٍ فٟٚ   ؿكاهع١ تٌؼِٝععٝ ( : 2001ّ)غعٍ , أَعاٙ طعع٘    .6

اجملًعـ ايجعاْٞ   . فًع١ ايعًعّٛ ايرتبٜٛع١ ٚايٓؿوع١ٝ     . آطلاب ايتٛسـٜني ٚأقلاِْٗ املتؼًؿني عكًٝعًا  

 . داَع١ ايبشلٜٔ : ن١ًٝ ايرتب١ٝ . ايعـؿ ايجايح 

األطؿاٍ  َـ٣ ؾاع١ًٝ ايعالز باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يف ؼؤ ساالت( : 1997ّ)بـك , إمساعٌٝ قُـ  .7

عععح َكععـّ يًُععؤمتل ايععـٚيٞ ايلابععع مللنععن اإلكًععاؿ ايٓؿوععٞ ٚاجملععاٍ ايرتبععٟٛ      . فٟٚ ايتٛسععـ 

 (.756-727)اجملًـ ايجاْٞ , ْ . داَع١ عني مشى 

ؿاك : املٝوععل يف هععٝهٛيٛد١ٝ ايًعععب , عُععإ   ( : 1982ّ)بًكععٝى , أمحععـ , َٚلعععٞ , تٛؾٝععل    .8

 . ايؿلقإ يًٌٓل ٚايتٛمٜع 

ؾاع١ًٝ بلْاَر َكرتغ يتطٜٛل َٗاكات ايتٛاٌُ غا ايًؿعٞ يـ٣ ( 2005ّ)عُل بٔ ُـٜل , يٝٓا  .9

كهاي١ ؿنتعٛكاٙ  ) ع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـ ٚأثل فيو ع٢ً هًٛنِٗ االدتُاعٞ 

 . اؾاَع١ األكؿ١ْٝ : عُإ ( . غا ٌَٓٛك٠ 

هتعب اؾعاَعٞ   امل: عًُٝات ػـ١َ اؾُاع١ , األهعهٓـك١ٜ  ( : 1985ّ)بٗذت , قُـ ُاحل  .10

 . اؿـٜح

ؾاع١ًٝ بلْاَر تـكٜيب يت١ُٝٓ بعض َٗاكات ايعٓا١ٜ بايعقات  (: 2008ّ)بَٝٛٞ , ملٝا٤ عبـ اؿُٝـ  .11
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داَعع١  : قٓا٠ ايوٜٛى ( كهاي١ َادوتا غا ٌَٓٛك٠ .) يـ٣ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـٜني 

 . قٓا٠ ايوٜٛى 

 ؿاك ايجكاؾ١ يًٌٓل ٚايتٛمٜع : , عُإ عًِ ايٓؿى االدتُاعٞ ( : 2004ّ)دابل , دٛؿت بي  .12

 .ٌَٓأ٠ املعاكف : عًِ ايٓؿى االدتُاعٞ , األههٓـك١ٜ ( : 1984ّ)دالٍ , هعـ  .13

. عًععععِ ايععععٓؿى االدتُععععاعٞ , االػاٖععععات ايتطبٝكٝعععع١ املعاُععععل٠     ( : 1984ّ)دععععالٍ , هعععععـ   .14

 .ٌَٓأ٠ املعاكف : األههٓـك١ٜ 

وععاي بايٛسععـ٠ ايٓؿوعع١ٝ ٚعالقتٗععا باملٗععاكات   ؿكدعع١ اإلس( : ٖععع1416)اؾُععع١ , َٛٓععٞ ايعاٜععـ   .15

كهعاي١ َادوعتا غعا ٌَٓعٛك٠ , ايلٜعاض , نًٝع١       .االدتُاع١ٝ يـ٣ عٝٓع١ َعٔ طايبعات اؾاَعع١     

 . ايرتب١ٝ , داَع١ املًو هعٛؿ 

ؿاك : ايٛدٝن يف ؾعٔ مماكهع١ ايععالز ايٓؿوعٞ ع ايوعًٛنٞ , بعاٚت        ( : 2000ّ)اؿذام, قُـ  .16

 ايٓؿا٥ى

ٟ )ؿكاهععع١ يف ايرتبٝععع١ اـاُععع١  ( : 2008ّ)ٝعععل اؿلبعععٞ , هعععًِٝ عت  .17 َهععع١ , ( ايطؿعععٌ ايتٛسعععـ

 .ؿاك ايجكاؾ١ يًطباع١ : املهل١َ 

 . ؿاك ايِؿا٤ يًٌٓل ٚايتٛمٜع : ايتٛسـ , عُإ ( : 2006ّ), نٛثل عو١ًٝ سؤ  .18

 .املـ١ٜٓ يًطباع١ : دـ٠ , ؿيًٝو يًتعاٌَ َع ايتٛسـ( : 2003ّ)كاب١ٝ إبلاِٖٝ , سهِٝ  .19

ًعلن١ املـٜٓع١ املٓعٛك٠    : دعـ٠  , ؿيًٝعو يًتعاَعٌ َعع ايتٛسعـ     ( : 2005ّ)١ٝ إبعلاِٖٝ  كاب, سهِٝ  .20

 .يطباع١ ٚايٌٓل

 .ؿاك ايؿهل: إكًاؿ األطؿاٍ ٚتٛدِٝٗٗ , عُإ ( : 2002ّ)سٛاًني , َؿٝـ  .21

ؿاك ايجكاؾعع١ : , هععٝهٛيٛد١ٝ ايطؿععٌ ايتٛسععـٟ , عُععإ   ( ّ 2004) ػطععاب , قُععـ أمحععـ ,   .22

 . يًٌٓل ٚايتٛمٜع 

ؾاع١ًٝ بلْعاَر عالدعٞ بايًععب ـؿعض ؿكدع١ بععض       ( : 2004ّ) , قُـ أمحـ قُٛؿ  ػطاب .23

 .االٓطلابات ايوًٛن١ٝ يـ٣ ع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـٜني 

: ؿيٌٝ اآلبا٤ ٚاملعًُني , ايهٜٛت : تعـٌٜ هًٛى األطؿاٍ املعٛقني ( : 2001ّ)اـطٝب , مجاٍ  .24

 . َهتب١ ايؿالغ 

ؿاك ايٌعلٚم يًٌٓعل   : , عُعإ  2ط:تععـٌٜ هعًٛى األطؿعاٍ املععٛقني     ( : 1993ّ)اـطٝب ,مجاٍ  .25

 .ٚايتٛمٜع 

, نٝعععـ ٜعععتعًِ املعععؽ ايتٛسعععـٟ    ( : 2007ّ)َعععلاؿ عًعععٞ  , عٝوععع٢ . اـًٝؿععع١ , ٚيٝعععـ ايوعععٝـ    .26
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 .ؿاك ايٛؾا٤ يـْٝا ايطباع١ ٚايٌٓل: االههٓـك١ٜ  

ـ املعلؾٝع١ ٚعالقتٗعا   آطلاب بعض ايٛظعا٥ ( : 1999ّ)ايلؾاعٞ , ايوٝـ عبـايعنٜن َِطؿ٢  .27

) كهاي١ ؿنتٛكاٙ يف ايـكاهات ايٓؿوع١ٝ ٚاالدتُاعٝع١   . مبوت٣ٛ ايتٛاؾل يـ٣ األطؿاٍ ايقاتٜٛني 

 .داَع١ عني مشى : ايكاٖل٠ ( غا ٌَٓٛك٠ 

 .ؿاك ايؿهل :  عُإ . املـػٌ إىل آطلاب ايتٛسـ ( : 2010ّ)ايناكع , ْاٜـ بٔ عابـ  .28

ؿاك : عُععإ . قا٥ُعع١ تكععـٜل ايوععًٛى ايتٛسععـٟ ( : 2004ّ)ِٖٝ ايععناكع , ْععاٜـ بععٔ عابععـ بععٔ إبععلا  .29

 . ايؿهل

ؿاك ٚا٥ععٌ : عُععإ . ايتٛسععـ اـِععا٥ّ ايعععالز   ( : 2004ّ)اينكٜكععات , إبععلاِٖٝ عبععـاهلل ؾععلز    .30

 . يًطباع١ ٚايٌٓل 

 عام ايهتب :, ايكاٖل٠ 4ط. عًِ ايٓؿى االدتُاعٞ ( : 1977ّ)مٖلإ , ساَـ عبـايوالّ  .31

ؾاع١ًٝ اهعتؼـاّ أهعايٝب األًعلاط ايهالهعٝهٞ يعـ٣      ( : 2009ّ)اهلل َلًٛؿ ايوًُٞ , عبـ .32

كهعاي١ َادوعتا   . ) ثٛكْـٜو يف ت١ُٝٓ ايوًٛى ايتهٝؿٞ يعـ٣ أطؿعاٍ ايتٛسعـ مبهع١ املهلَع١      

 . َه١ املهل١َ , قوِ عًِ ايٓؿى , داَع١ أّ ايكل٣ ( غا ٌَٓٛك٠ 

 .َهتب١ مٖلا٤ ايٌلم  : يكاٖل٠ ا. إعاق١ ايتٛسـ ( : 2002ّ)هًُٝإ , عبـايلمحٔ هٝـ  .33

. ايتٛسععـ , أهععباب٘ , ػِا٥ِعع٘ , تٌؼِٝعع٘ , عالدعع٘  ( : 2007ّ) )ًععانل , هٛهععٔ فٝععـ  .34

 .ؿٜبْٛٛ يًطباع١ ٚايٌٓل ٚايتٛمٜع : عُإ 

. عًِ ايٓؿى االدتُعاعٞ كؤٜع١ َعاُعل٠    ( : 1999ّ)ايوٝـ , ؾؤاؿ ايبٗٞ , ٚعبـايلمحٔ , هعـ  .35

 .ؿاك ايؿهل ايعلبٞ : ايكاٖل٠ 

: ايلٜعاض  . ععالز ايتٛسعـ ايطعلم ايرتبٜٛع١ ٚايٓؿوع١ٝ ٚايطبٝع١       ( . 2004ّ. ) ايٌاَٞ , ٚؾا٤ عًعٞ   .36

 .ؾٗله١ َهتب١ املًو ؾٗـ ايٛط١ٝٓ أثٓا٤ ايٌٓل 

بععلاَر تـكٜبٝعع١ إلعععـاؿ َتؼِِععني يًعُععٌ يف فععاٍ ايتٛسععـ     ( 2002ّ)ايٌععؼّ ,عبععـايعنٜن   .37

 30-26ْ: اٖل٠ ايطؿٛيٞ , َلنن اإلكًاؿ ايٓؿوٞ داَع١ عني مشى , ايك

َهتبععع١ ايٓٗٔععع١ : ايكعععاٖل٠ . هعععٝهٛيٛد١ٝ ايُٓعععٛ ( : 1974ّ)ايٌععٝعبععععٞ , قُعععـ َِعععطؿ٢   .38

 .املِل١ٜ 

ايلؾععاعٞ , . دععٛؿت ,سناَعع١ . عبٝععـ , َادععـ٠ ايوععٝـ. أبععٛ ايععلب, ٜٛهععـ  .قُععـ ايٌععٓاٟٚ ,  .39

ٌٓععل ؿاك ايِععؿا٤ يً: عُععإ. ايتٌٓعع١٦ االدتُاعٝعع١ يًطؿععٌ  ( : 2001ّ)َِععطؿ٢ , ْاؿٜعع١ . داهععل 

 . ٚايتٛمٜع 



   
105 

ايعالز ايوًٛنٞ اؿعـٜح  ( : 1998ّ)عبـايلمحٔ , قُـ ايوٝـ . ايٌٓاٟٚ , قُـ قلٚي .40

 .ؿاك قبا٤ : أهو٘ ٚتطبٝكات٘ , ايكاٖل٠ 

ؿٚك أٌْعط١ ايًععب اؾُاعٝع١    ( : 2007ّ)ايوعٝـ هععـ   , اـُٝوعٞ  . ايِاؿم , َِطؿ٢ أمحـ  .41

فًعع١ ايبشععح ٚايـكاهععات يف اآلؿاب ٚ   , يف تُٓٝعع١ ايتٛاُععٌ يععـ٣ األطؿععاٍ املِععابني بايتٛسععـ     

ايتعًِٝ ٚايرتب١ٝ , ن١ًٝ املعًُني , داَع١ املًو عبـ ايعنٜن, ايعـؿ ايجأَ , ايو١ٓ ايلابع١ ,ْ 

ْ5-57. 

 ؿاك ايٝامٚكٟ ايع١ًُٝ يًٌٓل ٚايتٛمٜع  : ايطؿٌ ايتٛسـٟ , عُإ ( : ّ 2008),عاَل , طاكم .42

ؿيٌٝ اآلبا٤ ٚاملؼتِني يف ايععالز  ( 2004ّ)ٞ سؤ ٢َٓ ػًٝؿ١ عً. عبـايلمحٔ , قُـ ايوٝـ  .43

 .ؿاك ايؿهل ايعلبٞ إَاّ : ايكاٖل٠ . ايوًٛنٞ املهجـ ٚاملبهل يًطؿٌ ايتٛسـٟ 

ايكٝعاي  " ) االدعرتاكٟ   –ايعقاتٞ  " ايطؿعٌ ايتٛسعـٟ   ( 1999ّ) عبـايلسِٝ , عبعـايلسِٝ غٝعت    .44

ٞ  املؤمتل ايـٚيٞ ايواؿي مللنعن اإلكًعاؿ  (: ٚايتٌؼّٝ ايؿاكٚم داَعع١ ععني   : ايكعاٖل٠  . ايٓؿوع

 مشى 

ؿاك املعلؾععع١ :ايوعععًٛى االدتُعععاعٞ ٚؿٜٓاَٝاتععع٘ ,ايكعععاٖل٠   (: 1996ّ)عبعععـاهلل, فعععـٟ أمحعععـ    .45

 اؾاَع١ٝ

َلنععن  : هععٝهٛيٛد١ٝ اؾُاعععات ايلٜآعع١ٝ , ايكععاٖل٠    ( : 1998ّ)عععالٟٚ , قُععـ سوععٔ    .46

 . ايهتاب ايٌٓل

ايوًٛنٞ ملعاٖل ايعذعن يف ايتٛاُعٌ ايًػعٟٛ    ايعالز ( : 2003ّ) ايػاَـٟ , عن٠ عُل  عبـاهلل  .47

نًٝعععات ايبٓعععات ( : كهععاي١ ؿنتعععٛكاٙ ٌَٓعععٛك٠  )ٚايتؿاعععٌ االدتُعععاعٞ يعععـ٣ أطؿعععاٍ ايتٛسعععـ ,  

 .قوِ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿى . بايلٜاض 

ؾعاي١ٝ بلْاَر تـكٜيب يتطٜٛل َٗعاكات ادتُاعٝع١ يعـ٣ عٝٓع١     ( : 2007ّ)غناٍ , فـٟ ؾتشٞ ,  .48

نًٝعع١ : عُععإ ( كهععاي١ َادوععتا غععا ٌَٓععٛك٠   )  َـٜٓعع١ عُععإ  َععٔ فٟٚ آععطلاب ايتٛسععـ يف 

 . ايـكاهات ايعًٝا , اؾاَع١ األكؿ١ْٝ 

فًعع١ اؿٝععا٠ , ػٛاُععٗا ٚتٌؼِٝععٗا  –إعاقعع١ ايتٛسععـ أٚ االدععرتاك  ( : 1995ّ)ؾععلاز , عجُععإ  .49

,  41ايععـؿ  , اؼاؿ ٦ٖٝات كعا١ٜ ايؿ٦عات اـاُع١ ٚاملععٛقني    , ايكاٖل٠ , ايطبٝع١ٝ سل يًُعٛم 

 ايو١ٓ ايجا١ْٝ عٌل

هعٝهٛيٛد١ٝ ايؿلٜعل ايلٜآعٞ ,    ( : 2001ّ)ؾٛمٟ , أمحـ أَني , ٚبـك ايـٜٔ , طاكم قُعـ   .50

 . ؿاك ايؿهل ايعلبٞ : ايكاٖل٠
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ؾاع١ًٝ اهتؼـاّ ْعاّ ايتٛاُعٌ بايِعٛك يف تُٓٝع١ ايتٛاُعٌ ايعٛظٝؿٞ      ( : 2005ّ)قاهِ , مساغ  .51

 داَع١ سًٛإ, ن١ًٝ ايرتب١ٝ , (ك٠ كهاي١ َادوتا غا ٌَٓٛ) , يـ٣ ايطؿٌ ايٛسـٟ 

بلْععاَر هععًٛنٞ يتٛظٝععـ االْتبععاٙ االْتكععا٥ٞ ( :1426)قطععب , ْععلَني بٓععت عبععـايلمحٔ بهععل  .52

ٚأثععلٙ يف تطععٜٛل اهععتذابات ايتٛاُععٌ ايًؿعٝعع١ ٚغععا ايًؿعٝعع١ يعٝٓعع١ َععٔ األطؿععاٍ فٟٚ آععطلاب 

ى , داَععع١ أّ قوععِ عًععِ ايععٓؿ َهعع١ املهلَعع١ ,  ( كهععاي١ َادوععتا غععا ٌَٓععٛك٠   . ) ايتٛسععـ 

 .ايكل٣

إعاق١ ايتٛسـ طبٝعتٗعا ٚػِا٥ِعٗا يف معٛ كعاٜع١ ْؿوع١ٝ      ( : 2000ّ)قٓـٌٜ , ًانل عط١ٝ ,  .53

 . ٚتلب١ٜٛ أؾٌٔ يقٟٚ االستٝادات اـا١ُ , ن١ًٝ ايرتب١ٝ , داَع١ املِٓٛك٠ 

: َععٔ ٖععِ فٟٚ األٚتٝععنّ ٚنٝععـ ْعععـِٖ يًٓٔععر , ايكععاٖل٠     ( : 1998ّ)ناَععٌ , قُععـ عًععٞ   .54

 .١ٔ املِل١ٜ َهتب١ ايٓٗ

هعععٝهٛيٛد١ٝ ايؿعععلؿ يف ( : 1974ّ) بٝعععٍٛ , هعععتٝٛاكت,. دعععٛكؿٕ , كٜتعععا . نعععلٜتٍ , ؿاؾٝعععـ  .55

َهتبعع١ اإللًععٛ  : , ايكععاٖل٠ ( تلمجعع١ ساَععـ عبععـايعنٜن ايؿكععٞ , ٚهععٝـ ػععا اهلل     ) اجملتُععع 

 .املِل١ٜ 

: ت ايهٜٛعع. عًععِ ايععٓؿى االدتُععاعٞ ٚاؿٝععا٠ املعاُععل٠  ( : 1992ّ)ايهٓععـكٟ , أمحععـ قُععـ  .56

 . َهتب١ ايؿالغ 

 .َطابع اجملـ: األهى ايٓؿو١ٝ يًوًٛى االدتُاعٞ , ايهٜٛت ( : 1996ّ)ايهٓـكٟ , قُـ  .57

تلمجع١ عبعـ اهلل إبعلاِٖٝ    )سكا٥ل ععٔ ايتٛسعـ   ( :2000ّ)بٛيتٕٛ , باتلٜو . نٖٛني , هاميٕٛ  .58

ب١ٝ اـاُع١  أناؿمي١ٝ ايرت: ايلٜاض , هًو١ً إُـاكات أناؿمي١ٝ ايرتب١ٝ اـا١ُ ( . اؿُـإ

. 

تلمجعع١ هعع٣ًٛ املععال ,  ) عًععِ ايععٓؿى االدتُععاعٞ  ( . 1993ّ)الَععربت  ٚالي ,. الَععربت , ٚيععِٝ   .59

 .ؿاك ايٌلٚم : ايكاٖل٠ .  2ط( ٚقُـ عجُإ لاتٞ 

ت١ُٝٓ ايتٛاٌُ ايًػٟٛ عٔ طلٜل ايًعب يع١ٓٝ َعٔ املعلاٖكني فٟٚ   ( : ٖع1431)ملؿٕٛ , كؾاٙ مجاٍ  .60

َهعع١ املهلَعع١ , قوععِ عًععِ ايععٓؿى ,   ( َادوععتا غععا ٌَٓععٛك٠  كهععاي١ )  . آععطلاب ايتٛسععـ

 .داَع١ أّ ايكل٣ 

. ايتٛسععـ , أهععباب٘ , ػِا٥ِعع٘ , تٌؼِٝعع٘ , عالدعع٘  ( : 2007ّ) )فٝععـ , هٛهععٔ ًععانل  .61

 .ؿٜبْٛٛ يًطباع١ ٚايٌٓل ٚايتٛمٜع : عُإ 

دتُاعٝع١ عًع٢   ؾعاي١ٝ بلْاَر تـكٜيب يت١ُٝٓ بعض املٗاكات اال( : 2002ّ)قُـ , عاؿٍ عبـاهلل  .62
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) يف , عاؿٍ عبعـاهلل قُعـ   . َوت٣ٛ ايتؿاعالت االدتُاع١ٝ يألطؿاٍ فٟٚ آطلاب ايتٛسـٟ 

األطؿعععاٍ فٟٚ آعععطلاب ايتٛسعععـ , ؿكاهعععات   . هًوععع١ً فٟٚ االستٝادعععات اـاُععع١   ( ؼلٜعععلًا 

 . ؿاك ايلًاؿ : ايكاٖل٠ . تٌؼ١ِٝٝ ٚبلاف١ٝ 

ِعُِٝ بلْعاَر يتُٓٝع١ ايوعًٛى االدتُعاعٞ      ت( : 2001ّ)قُـ , ٖايع١ بٓعت ؾعؤاؿ نُعاٍ ايعـٜٔ       .63

ـ  َعٗعععـ :  ايكعععاٖل٠ ( :كهعععاي١ ؿنتعععٛكاٙ غعععا ٌَٓعععٛك٠  . ) يألطؿعععاٍ املِعععابني بعععأعلاض ايتٛسععع

 .ايـكاهات ايعًٝا يًطؿٛي١ داَع١ عني مشى 

 :, عُإ 2املٝول يف عًِ ايٓؿى االدتُاعٞ , ط( : 1984ّ)َلعٞ , تٛؾٝل , ٚبًكٝى , أمحـ  .64

 . ؿاك ايؿلقإ 

املؤًلات ايتٌؼ١ِٝٝ يعقانل٠ ايطؿعٌ ايتٛسعـٟ    ( : 2009ّ) عٝـٟ , عٛض بٔ قُـ هعٝـ امل .65

كهععاي١ َادوععتا غععا ) َٚكاكْتٗععا بععايتؼًـ ايعكًععٞ مبعٗععـ ايرتبٝعع١ ايؿهلٜعع١ مبشاؾععع١ دععـ٠ ,  
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 . ؿاك ايؿهل : عُإ ( . 1ط)يتٛسـٟ , االتِاٍ ايًػٟٛ يًطؿٌ ا( . 2002ّ)ِْل , ه٢ٗ  .69

َـ٣ ؾاع١ًٝ بلْاَر عالدٞ يت١ُٝٓ االتِاٍ ايًػٟٛ يعـ٣ األطؿعاٍ   ( 2001ّ)ِْل , هٗا أمحـ  .70

َعٗعـ ايـكاهعات ايعًٝعا    : ايكاٖل٠ ( : كهاي١ ؿنتٛكاٙ غا ٌَٓٛك٠ . ) فٟٚ آطلاب ايتٛسـٜني 
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 قآىُ املالحل
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 (1)ومخل  
 

 توذٌٝ َٛٓٛعػطاب 
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 (2)ومخل 

 
 أعٔا٤ ؾ١ٓ ايتشهِٝ
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 أعضاْ دتٍُ التخكًي
 

 االهِ ّ
 ايـكد١

 ايع١ًُٝ
 د١ٗ ايعٌُ

 داَع١ املًو عبـ ايعنٜن أهتاف َواعـ ْاٜـ بٔ عابـ ايناكع/ ؿ 1

 داَع١ املًو عبـ ايعنٜن أهتاف َواعـ ػايـ عبـ اؿُٝـ عجُإ/ ؿ 2

 داَع١ املًو عبـ ايعنٜن ف َواعـأهتا ػايـ كَٔإ/ ؿ 3

 داَع١ املًو عبـ ايعنٜن أهتاف َواعـ أمحـ ْبٟٛ/ ؿ 4

 داَع١ املًو عبـ ايعنٜن أهتاف َواعـ قُـ عبـ ايوتاك / ؿ 5

 داَع١ املًو عبـ ايعنٜن أهتاف َواعـ أمحـ ؾتشٞ/ ؿ 6

 داَع١ املًو عبـ ايعنٜن أهتاف َواعـ كا٥ـ اـطٝب/ ؿ 7

 داَع١ املًو عبـ ايعنٜن أهتاف َواعـ ٛمٟ عبٝـاتو٢ٝ ؾ/ ؿ 8
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 (3)ومخل    
 

 قا١ُ٥ ايطؿٌ ايتٛسـٟ   
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 :قا١ُ٥ ايطؿٌ ايتٛسـٟ 

 (االدرتاكٟ _ايقاتٟٛ )ايطؿٌ ايتٛسـٟ 

 ِغٝت عبـ ايلسٝ ِعبـ ايلسٝ/ ايـنتٛك 

 إٕ ٚدـ مثا١ْٝ َٔ ٖقٙ ايِؿات ٜعي إٔ ايطؿٌ ٜعاْٞ َٔ ايتٛسـ  : َالسع١

 )   (ال )   (   ْعِ  و ُٚلاؾ غا َٓاهبٓش -1

 )   (ال )   (   ْعِ  ٜتِلف نأْ٘ طؿٌ أُِ -2

 )   (ال )   (   ْعِ  ٜكاّٚ ايطلم ايطبٝع١ٝ يًتعًِ -3

 )   (ال )   (   ْعِ  ال ىاف َٔ اـطل -4

 )   (ال )   (   ْعِ  ٜكاّٚ ايتػٝا يف ايلٚتني -5

 )   ( ال)   (   ْعِ  ٜعٗل ٚنأْ٘ ال وى باألم -6

 )   (ال )   (   ْعِ  هـ ُعٛب١ يف االػتالط باآلػلٜٔ -7

 )   (ال )   (   ْعِ  ْٛبات ُلاؾ ٚبها٤ ٚانت٦اب ًـٜـ ألهباب غا ٚآش١ -8

 )   (ال )   (   ْعِ  ٜعٗل ٌْاط دوـٟ ما٥ـ أٚ مخٍٛ َبايؼ ؾٝ٘ -9

10-  )   (ال )   (   ْعِ  ال ٜٓعل يف عٕٝٛ اآلػلٜٔ 

11-  )   (ال )   (   ْعِ      ض األًٝا٤ اٖتُاّ غا َٓاهب يبع 

12-  )   (ال )   (   ْعِ  ٜتًـ األًٝا٤ 

  َٗاكات٘ اؿلن١ٝ غا َتٛاؾك١ يف املوت٣ٛ  -13

  بعٔٗا َلتؿع ٚبعٔٗا  َٓؼؿض ٚقـ ال وب           

 )   (ال )   (   ْعِ  ؿؾع ايهل٠ بُٝٓا ٜوتطٝع بٓا٤ يعب١ ايرتنٝب          

14-  )   (ال )   (   ْعِ  وب إٔ وتٔٓ٘ أسـال ٜعٗل عٛاطؿ٘ ٚال  

15-  )   (ال )   (   ْعِ  االهتُلاك يف ايًعب بطلٜك١ غلٜب١ ًٚاف٠ 

16-  )   (ال )   (   ْعِ  ٜلؿؿ ايهًُات ٚ ٜهلكٖا 

 ................../....................................تاكٜؽ املٝالؿ   /................................................اهِ ايطؿٌ 

 /................................................ايِـ ايـكاهٞ   /.....................................................  املـكه١ 

 :ْتٝذ١ ايتٌؼّٝ

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

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

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

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

 األػِا٥ٞ ايٓؿوٞ
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 (4)ومخل 
 

 َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  يَكٝا

 يف ُٛكت٘ األٚي١ٝ
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 وكًاط وظاِر العجس يف التفاعن االجتىاعٌ ألطفاه التىحد
 عن٠ عُل عبـاهلل ايػاَـٟ. ؿ                                                                        

 داَع١ املًو هعٛؿ/ قوِ عًِ ايٓؿى 
 ..........أْج٢......... فنل / اؾٓى  ........................ .........................................اهِ ايطؿٌ 

 /.................ايؤ  ................................./ ...................امللنن / املـكه١ 

 .........../ .......تلتٝب ايطؿٌ    .......... ../ .............عـؿ االػ٠ٛ ٚ االػٛات 

 ...................../ ......تاكٜؽ ايتكـٜل  ................ ........../ .............................ايكا٥ِ بايتكـٜل 

 
 :يرتعمًىات التكد

 عنٜنتٞ املع١ًُ / عنٜنٟ املعًِ 

ؾُٝا ًٜٞ قا١ُ٥ مبعاٖل ايعذن أٚ ايكِٛك يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ اييت تِـ ٌَهالت 

ٚ نٌ َعٗل َٔ َعاٖل ايعذن تًو وٌُ إسـ٣ . ايتٛاٌُ االدتُاعٞ عٓـ أطؿاٍ ايتٛسـ

تـٍ ع٢ً َـ٣ ايعذن أٚ  كاتاإلًا, ٚ ٖقٙ  ]" عع" , " عع عع", "+" , "++"   [ايتاي١ٝ  األكبع اإلًاكات

 :ايكِٛك ايقٟ ٜعاْٞ َٓ٘ ايطؿٌ ٚؾكا يألٚمإ ايتاي١ٝ 

 .ايطؿ١ً /تعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ غا َٛدٛؿ عٓـ ايطؿٌ  ++

 .تعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ بوٝط ٚ ال ٜوتـعٞ ايتـػٌ +

تتُٔٓ٘ ايعباك٠ َتٛهط ٚ ال ميجٌ ػطٛك٠ تعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ  عع

 .توتـعٞ ايتـػٌ املباًل يف ايٛقت اؿآل

 .تعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ ًـٜـ ٚ ٜوتـعٞ ايتـػٌ عع عع 

عنٜنتٞ املع١ًُ ايتهلّ بكلا٠٤ مجٝع ايعباكات املـ١ْٚ أؿْاٙ / ٚ املطًٛب َٓو عنٜنٟ املعًِ  

عذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ , ٚ ؼـٜـ ْٛع اإلًاك٠ اييت متجٌ ؿكدتٗا عٓـ ٚ اييت متجٌ َعاٖل اي

ال تٓى أٟ َٔ . أَاّ نٌ عباك٠ يف ايعُٛؿ املٓاهب ) / ( ايطؿ١ً عٔ طلٜل ٚٓع عال١َ / ايطؿٌ 

 .ايطؿ١ً/ املعاٖل ؿٕٚ ؼـٜـٖا يف تكـٜل َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ ايطؿٌ 



   
118 

 

 "عع عع" "عع" "+" "++" (ايِؿات ) ٛن١ٝ املعاٖل ايوً ايلقِ

     .ال ولى عٝٓٝ٘ ٚ كأه٘ باػاٙ ايِٛت عٓـ مساع٘ ي٘  1

     .باؿٔٛك عٓـَا ٜٓاؿٜ٘ ( املع١ًُ) ال ٜوتذٝب يًُعًِ  2

     .ال ٜؤؿٟ َا ٌٜا اىل ؾُٗ٘ ملا ٜطًب َٓ٘  3

     .ال ٜباؿك اآلػلٜٔ بايتش١ٝ  4

     .ًُٝات ال ِٜػٞ باٖتُاّ يًتع 5

     .ال ٜوتذٝب يًتعًُٝات اييت تتطًب ايكٝاّ بعٌُ ٚاسـ  6

     .ال ٜتباؿٍ األيعاب َع أقلاْ٘  7

     " .ؾوٛف" _" إفا"ال ٜوتذٝب يًتعًُٝات اييت تأػق ُٛك٠  8

     .ال ٌٜاكى يف األٌْط١ االدتُاع١ٝ  9

     ( .بتًكا١ٝ٥ ) ال ٜبتوِ بعؿ١ٜٛ  10

     .عٔ هلٚكٙ ٚ ابتٗاد٘ ال ٜعرب  11

     .أٚ يٛدٛؿ ًؼّ َأيٛف ( املع١ًُ ) ال ٜوتذٝب باالبتواّ يٛدٛؿ املعًِ  12

     " .َع ايوال١َ"ال ًٜٛغ بٝـٜ٘ يآلػلٜٔ ٌَاا  13

     " .ايلؾض", "املٛاؾك١", " اؿاد١"ال ٌٜا باؿلنات يًتعبا عٔ  14

     .ٚ يِٛت أٟ ًؼّ يػل أ( َعًُت٘ ) ال ٜوتذٝب يِٛت َعًُ٘  15

     .ال ٜتابع بعٝٓٝ٘ ؼلى ًؼّ َٔ ْكط١ َع١ٓٝ إىل أػل٣  16

     .أٚ ٜلبت عًٝ٘ ( املع١ًُ ) ال ٜتٛقـ عٔ اإلمعاز عٓـَا ٜهًُ٘ املعًِ  17

ال ٜوتطٝع ايتعبا عٔ اثٓني أٚ أنجل َٔ االْؿعاالت املعلٚؾ١ َجٌ  18

 .ايولٚك, اؿنٕ, اـٛف, األم

    

     .ال ٜبتوِ أٚ ٜتهًِ مبا ٌٜا يلغبت٘ يف االتِاٍ االدتُاعٞ  19

     .ال ٜعٗل ٌَاعل اؿب يألؾلاؿ املأيٛؾني  20

     ( .األؾلاؿ املأيٛؾني ) أٚ ( أؾلاؿ أهلت٘ ) ال ٜوتذٝب يهٌ ؾلؿ َٔ  21

     .ال ٜبشح عٔ أًؼاْ َأيٛؾني عٓـ سادت٘ ملٔ ٜٗتِ ٚ ٜعتي ب٘  22

وتطٝع تكًٝـ بعض اؿلنات ايبوٝط١ َجٌ ايتِؿٝل أٚ ايتًٜٛض ال ٜ 23

 .بايٝـ ناهتذاب١ يُٓٛفز 

    

     ( .َعًُت٘ ) ال ٜعٗل ايلغب١ يف إكٓا٤ َعًُ٘  24

ال ٜوتطٝع ايتعلف ع٢ً ٌَاعل ايؿلغ ٚ اؿنٕ ٚ اـٛف ٚ ايػٔب عٓـ  25

 .اآلػلٜٔ 

    

     باكات إهاب١ٝ تكاٍ ي٘ ال ٜٔشو أٚ ٜبتوِ بٌهٌ َٓاهب ناهتذاب١ يع 26

     .ال ٜوتذٝب يؿعٝا ؿـٜح ادتُاعٞ قِا َع ًؼّ نبا  27

     .ال ٜوتذٝب يؿعٝا ٚ اهابٝا ملا ؾٝ٘ هعاؿ٠ اآلػلٜٔ  28

     .ال ٜعٗل تؿًٔٝ٘ يبعض األُـقا٤ ع٢ً ايبعض اآلػل  29

     .ال ٜتشـخ َع اآلػلٜٔ يف َٛآٝع فات اٖتُاّ ٌَرتى  30

     .ال ٜباؿك عـٜح ادتُاعٞ قِا عٓـَا ٜكابٌ بعض َعاكؾ٘  31

     .ال ٜباؿك باحملاؿث١ يف َٛآٝع تِٗ اآلػلٜٔ  32
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 (5)ومخل 
 

 َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ  يَكٝا

 يف ُٛكت٘ ايٓٗا١ٝ٥
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 وكًاط وظاِر العجس يف التفاعن االجتىاعٌ ألطفاه التىحد
 عن٠ عُل عبـاهلل ايػاَـٟ. ؿ                                                                       

 داَع١ املًو هعٛؿ/ قوِ عًِ ايٓؿى 
 ..........أْج٢......... فنل / اؾٓى  ........................ .........................................اهِ ايطؿٌ 

 /.................ايؤ  ................................................/ ....امللنن / املـكه١ 

 .........../ .......تلتٝب ايطؿٌ    .......... ../ .............عـؿ االػ٠ٛ ٚ االػٛات 

 ...................../ ......تاكٜؽ ايتكـٜل  ................ ........../ .............................ايكا٥ِ بايتكـٜل 

 
 :تعمًىات التكدير

 عنٜنتٞ املع١ًُ / عنٜنٟ املعًِ 

/ ٚ ٖٞ تتهٕٛ َٔ بعـٜٔ أؾُٝا ًٜٞ قا١ُ٥ مبعاٖل ايعذن أٚ ايكِٛك يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ 

تِـ ٌَهالت َعٗل  16ايعالقات االدتُاع١ٝ عًُا بإٔ نٌ بعـ وتٟٛ ع٢ً / ايتٛاٌُ , ب

ٚ نٌ َعٗل َٔ َعاٖل ايعذن تًو وٌُ إسـ٣ . ٍ ايتٛسـايتٛاٌُ االدتُاعٞ عٓـ أطؿا

تـٍ ع٢ً َـ٣ ايعذن أٚ  اإلًاكات, ٚ ٖقٙ  ]" عع" , " عع عع", "+" , "++"   [ايتاي١ٝ  األكبع اإلًاكات

 :ايكِٛك ايقٟ ٜعاْٞ َٓ٘ ايطؿٌ ٚؾكا يألٚمإ ايتاي١ٝ 

 .ايطؿ١ً /ايطؿٌ  تعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ غا َٛدٛؿ عٓـ ++

 .تعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ بوٝط ٚ ال ٜوتـعٞ ايتـػٌ +

تعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ َتٛهط ٚ ال ميجٌ ػطٛك٠  عع

 .توتـعٞ ايتـػٌ املباًل يف ايٛقت اؿآل

 .تـعٞ ايتـػٌتعي إٔ ايعذن أٚ ايكِٛك ايقٟ تتُٔٓ٘ ايعباك٠ ًـٜـ ٚ ٜو عع عع 

عنٜنتٞ املع١ًُ ايتهلّ بكلا٠٤ مجٝع ايعباكات املـ١ْٚ أؿْاٙ ٚ اييت / ٚ املطًٛب َٓو عنٜنٟ املعًِ 

/ متجٌ َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ , ٚ ؼـٜـ ْٛع اإلًاك٠ اييت متجٌ ؿكدتٗا عٓـ ايطؿٌ 

ال تٓى أٟ َٔ املعاٖل ؿٕٚ . ب أَاّ نٌ عباك٠ يف ايعُٛؿ املٓاه) / ( ايطؿ١ً عٔ طلٜل ٚٓع عال١َ 

 .ايطؿ١ً/ ؼـٜـٖا يف تكـٜل َعاٖل ايعذن يف ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يـ٣ ايطؿٌ 
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 الرقي

 
 (الصفات ) املظاِر الصمىكًُ 

 

"++" 

 

"+" 

 

 "عع"

 

 "عع عع"

  التىاصن أ

     .ال ولى عٝٓٝ٘ ٚ كأه٘ باػاٙ ايِٛت عٓـ مساع٘ ي٘  1

     .باؿٔٛك عٓـَا ٜٓاؿٜ٘ ( ع١ًُامل) ال ٜوتذٝب يًُعًِ  2

     .أٚ يِٛت أٟ ًؼّ يػل ( َعًُت٘ ) ال ٜوتذٝب يِٛت َعًُ٘  3

     .ال ٜؤؿٟ َا ٌٜا اىل ؾُٗ٘ ملا ٜطًب َٓ٘  4

     .ال ٜتابع بعٝٓٝ٘ ؼلى ًؼّ َٔ ْكط١ َع١ٓٝ إىل أػل٣  5

     " .ضايلؾ", "املٛاؾك١", " اؿاد١"ال ٌٜا باؿلنات يًتعبا عٔ  6

     ال ٜوتطٝع تكًٝـ بعض اؿلنات ايبوٝط١  7

     .اآلػلٜٔ بايتش١ٝ  ِٜاؾضال  8

     .ال ِٜػٞ باٖتُاّ يًتعًُٝات  9

     .ٜوتذٝب ايطايب يًتعًُٝات اييت تتطًب ايكٝاّ مب١ُٗ ٚاسـ٠ال  10

     " .ؾوٛف" _" إفا"ال ٜوتذٝب يًتعًُٝات اييت تأػق ُٛك٠  11

     بتوِ ايطايب يف املٛاقـ املٓاهب١ٜال  12

     .ال ٜعرب عٔ هلٚكٙ ٚ ابتٗاد٘  13

     .ٜتٛقـ ايطايب عٔ اإلمعاز عٓـَا ٜكٍٛ ي٘ املعًِ إٖـأ ال 14

     ال ٜوتطٝع ايتعبا عٔ اثٓني أٚ أنجل َٔ االْؿعاالت املعلٚؾ١  15

     ( .املأيٛؾني األؾلاؿ ) أٚ ( أؾلاؿ أهلت٘ ) ال ٜوتذٝب يهٌ ؾلؿ َٔ  16

  العالقات االجتىاعًُ ب

     .أٚ يٛدٛؿ ًؼّ َأيٛف ( املع١ًُ ) ال ٜوتذٝب باالبتواّ يٛدٛؿ املعًِ  1

     ( .َعًُت٘ ) ال ٜعٗل ايلغب١ يف إكٓا٤ َعًُ٘  2

     " .َع ايوال١َ"ال ًٜٛغ بٝـٜ٘ يآلػلٜٔ ٌَاا  3

     عباكات إهاب١ٝ تكاٍ ي٘ ال ٜٔشو أٚ ٜبتوِ بٌهٌ َٓاهب ناهتذاب١ ي 4

     .ال ٜتباؿٍ األيعاب َع أقلاْ٘  5

     .ال ٌٜاكى يف ٌْاط مجاعٞ  6

     .ال ٜبتوِ أٚ ٜتهًِ مبا ٌٜا يلغبت٘ يف االتِاٍ االدتُاعٞ  7

     .ال ٜعٗل ٌَاعل اؿب يألؾلاؿ املأيٛؾني  8

     .ٜعتي ب٘ ال ٜبشح عٔ أًؼاْ َأيٛؾني عٓـ سادت٘ ملٔ ٜٗتِ ٚ  9

     .ٌاعل عٓـ اآلػلٜٔ املال ٜوتطٝع ايتعلف ع٢ً  10

     . املعًِال ٜوتذٝب يؿعٝا ؿـٜح ادتُاعٞ قِا َع  11

     . األؾلاؿال ٜوتذٝب يؿعٝا ٚ اهابٝا ملا ؾٝ٘ هعاؿ٠  12

     .يف ايؿٌِاألُـقا٤ ال ٜعٗل تؿًٔٝ٘ يبعض  13

     .ٓٝع فات اٖتُاّ ٌَرتى ال ٜتشـخ َع اآلػلٜٔ يف َٛا 14

     .ال ٜباؿك عـٜح ادتُاعٞ قِا عٓـَا ٜكابٌ بعض َعاكؾ٘  15

     .ال ٜباؿك باحملاؿث١ يف َٛآٝع تِٗ اآلػلٜٔ  16
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 (6)ومخل 
 

  تعًُٝات ٚتطبٝل اػتباك دٛؿاكؿ يًقنا٤
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 (7)ومخل    
 

  يتـكٜيب دًوات ايربْاَر ا     
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- : ٍىٌ وّارات التىاصن تليتاادتمصات التدريبًُ  / أوال

 (1)ُ ــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ولى ايطايب عٝٓٝ٘ ٚكأه٘ باػاٙ ايِٛت عٓـ مساع٘ ي٘  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ وععععععععععععععععلى -1

ايطايب عٝٓع٘ باػعاٙ   

 . ايِٛت 

طا رررررر  أن يحررررررر  ا -2

 .جسمه باتجاه ا صوت 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوالّ )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا بٝـٙ بيًاك٠ ايوالّ قا٥اًل 

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ مٛ ايطالب ِٜٚاؾشِٗ مجٝعًا قا٥اًل ( عًٝهِ

 ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ , ... نٝـ سايو ٜا 

أهًٛب ايُٓقد١ ٚأهًٛب ؼًٌٝ املٗاك٠ ٜكّٛ املعًِ بايتِؿٝل  باهتؼـاّ

بايكلب َٔ ايطايب ٜٚٓاؿٜ٘ بامس٘ قا٥اًل ي٘ اْعل إيٞ ٚعٓـ اهتذاب١ ايطايب 

ٜكّٛ املعًِ بتعنٜنٙ ٚيف ساٍ عـّ اهتذاب١ ايطايب ٜكّٛ بتشلٜو كأي 

ايطايب مٛ َِـك ايِٛت ِٜٚؿل أَاَ٘ ثِ ٜعنم ايطايب ع٢ً فيو 

ّ املعًِ بتٌػٌٝ َكطع ؾٝـٜٛ ع٢ً ايتًؿام ٜٚطًب املعًِ َٔ ٚنقيو ٜكٛ

ايطايب ايٓعل إيٝ٘ ٚتعنٜنٙ إفا ناْت اهتذابت٘ ُشٝش١ َع تهلاك 

 .ايتـكٜب ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ولى ايطايب عٝٓٝ٘ ٚكأه٘ باػاٙ ايِٛت عٓـ مساع٘ ي٘
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 (2) ُــدريبًــُ التـــادتمص

العاً  اهلدف 
 إٔ ٜوتذٝب ايطايب يًُعًِ باؿٔٛك عٓـَا ٜٓاؿٜ٘ لمجمصُ

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 

إٔ ٜكععععععععععععععععععععٍٛ -1

ايطايععب نًُعع١ ْعععِ         

 ًُعًِ عٓـَا ٜٓاؿٜ٘ ي

 

إٔ ؤعععععععععععععععل -2

ايطايععععععععب يًُعًععععععععِ  

 . عٓـَا ٜٓاؿٜ٘ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )الّ قعا٥اًل  ٜبـأ املعًِ بايوالّ عًع٢ ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوع      

) َٚبتوًُا هلعِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل         ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

باهتؼـاّ أهًٛب ايُٓقد١ ٚأهًٛب ؼًٌٝ املٗاك٠ ٜكّٛ املعًعِ بهتابع١ نًُع١    

ل املعًععِ يًهًُعع١  بٌععهٌ َؿععلؽ ٜٚطًععب َععٔ ايطايععب تًٜٛٓٗععا َععع ْطعع     ( ْعععِ)

ٚتلؿٜـٖا َٔ قبٌ ايطايب ٚكبط قٍٛ ايطايب به١ًُ ْعِ عٓـَا ٜٓاؿٜ٘ املعًعِ  

ٚعٓـَا ٜكٍٛ ايطايب ْعِ ٜعتِ تعنٜعنٙ   .... بامس٘ ٜٚكّٛ املعًِ مبٓاؿا٠ ايطايب ٜا

ثِ ٜكعّٛ املعًعِ بتعـكٜب ايطايعب عًع٢ اؿٔعٛك عٓعـَا ٜطًعب َٓع٘ فيعو بكٛيع٘            

ثِ ٜكعّٛ املعًعِ مبوعو ايطايعب     .........( ِ تعاٍ إيٞ ايطايب ْعِ , املعً........( ٜا)

ٚإسٔععاكٙ إىل َهععإ قلٜععب َععٔ طاٚيعع١ املعًععِ ٚتعنٜععن ايطايععب َععع تهععلاك       

 .  ايتـكٜب ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٜوتذٝب ايطايب يًُعًِ باؿٔٛك عٓـَا ٜٓاؿٜ٘
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 (3) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 يػل َعًُ٘ أٚ يِٛت أٟ ًؼّ إٔ ٜوتذٝب ايطايب يِٛت جمصُ  لم

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

إٔ ٜتععععععععععععععععععلف -1

 ايطايب ع٢ً امس٘ 

إٔ ًٜتؿعععععععععععععععععععت -2

ايطايععب يًُعًععِ عٓععـ   

 . قاؿثت٘ 

إٔ ًٜتؿعععععععععععععععععععت -3

ايطايععب ألٟ ًععؼّ  

 . يػل عٓـ قاؿثت٘ 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوالّ )ٝـٙ بيًاك٠ ايوالّ قا٥اًل ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا ب

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ مٛ ايطالب ِٜٚاؾشِٗ مجٝعًا قا٥اًل ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜكّٛ املعًِ بهتاب١ اهِ ايطايب ع٢ً بطاق١ ٜٚٔععٗا عًع٢ ُعـك ايطايعب ثعِ      

بطاقعع١ َععع ْطععل االهععِ ثععِ ٜٓععاؿٟ ٜكععّٛ بأػععق أُععبع ايطايععب ٚٚٓععع٘ عًعع٢ اي

باهِ ايطايب ٚعٓـَا ٜوتذٝب ايطايب يًُعًِ أقّٛ بتعنٜنٙ ؾٛكًا َع تٛٓعٝض  

إىل َٚٔ ثِ أطًب َعٔ ًعؼّ يػعل َٓعاؿا٠      ْعلت هبب ايتعنٜن ألْو ٜا بطٌ

ايطايب بامس٘ ٚعٓـ اهتذاب١ ايطايب يًٌؼّ أقّٛ بتعنٜنٙ ْعا اهعتذابت٘  

 . يب املٗاك٠ يًُٓاؿٟ ٜٚهلك فيو ست٢ ٜتكٔ ايطا

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  (

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت ىكٌاملظّر الصم

       يػل َعًُ٘ أٚ يِٛت أٟ ًؼّ ٜوتذٝب ايطايب يِٛت 
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 (4) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٜؤؿٟ ايطايب َا ٌٜا إىل ؾُٗ٘ ملا ٜطًب َٓ٘  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 

إٔ ٜععععععععععععععععععقٖب -1

ايطايعععععععب يًُطععععععععِ  

 . يتٓاٍٚ ٚدب١ ايؿطٛك 

ب إٔ ٜععععععععععععععععععقٖ-2

ايطايععععععععب يًشُععععععععاّ  

يٝػوعععععٌ ٜـٜععععع٘ بععععععـ 

 . ايٛدب١ 

إٔ ٜععععععععععععععععععقٖب -3

ايطايععععععععب يًؿِععععععععٌ  

ايـكاهععٞ بعععـ غوععٌ   

 . ٜـٜ٘ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل       

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل       ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... ـ سايو ٜا نٝ

عععٔ طلٜععل اهععتؼـاّ ُععٛك٠ املطعععِ , اؿُععاّ , ايؿِععٌ ٚ ٜطًععب ايعًععِ َععٔ   

ايطايب ايقٖاب يًُطعِ يتٓاٍٚ ٚدب١ ايؿطٛك َع علض ُٛك٠ املطعِ يًطايب 

ثِ ٜكّٛ املعًِ مبوو ٜـ ايطايب ٚايعقٖاب بع٘ يًُطععِ ٜٚكعّٛ املعًعِ باإلًعاك٠       

ُٛك٠ املطعِ ؿاػعٌ املطععِ ٚايتٛٓعٝض يع٘ اْع٘ عٓعـ اإلًعاك٠ يًِعٛك ٜكعّٛ          إىل 

ٚنععقيو عععلض ُععٛك٠ املػوعع١ً   ( املطعععِ )ايطععالب بايععقٖاب هلععقا املهععإ   

عٓـَا ٜلٜـ املعًِ َٔ ايطايب غوٌ ٜـٜ٘ بعـ ايٛدبع١ ٚفيعو باهعتؼـاّ ْؿعى     

اـطععٛات ايوععابك١ أٜٔععًا ُععٛك٠ ايؿِععٌ ايـكاهععٞ ٚتعنٜععن ايطايععب نًُععا       

 تذابت٘ ُشٝش١ َع تهلاك فيو ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠ناْت اه

 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :٣ أػل )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٜؤؿٟ ايطايب َا ٌٜا إىل ؾُٗ٘ ملا ٜطًب َٓ٘

 



   
131 

 
 (5) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٜتابع ايطايب بعٝٓٝ٘ ؼلى ًؼّ َٔ ْكط١ َع١ٓٝ إىل أػل٣  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
 إٔ ٜتععععععععععععععععابع -1

ايطايععععععب ؼععععععلى  

املعًععععِ َععععٔ ْكطعععع١  

 . َع١ٓٝ إىل أػل٣ 

 

إٔ ٜتععععععععععععععععابع  -2

ايطايععععععب ؼععععععلى  

مًَٝعععع٘ َععععٔ ْكطعععع١  

 . َع١ٓٝ إىل أػل٣ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل     

) ًا قعا٥اًل  َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝعع    ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ثععِ ٜطًععب َععٔ ايطايععب  ( أقُععاع ) ٜكععّٛ املعًععِ بتشـٜععـ ْكطععتني يٌعع٤ٞ بععاكم    

ايتٛاُعٌ بِعلًٜا أثٓععا٤ ؼعلى املعًعِ َععٔ ْكطع١ ايبـاٜع١ ٚتعنٜععن ايطايعب عًعع٢        

ٗاٜع١ أطعٍٛ   َٚٔ ثعِ ؼـٜعـ بـاٜع١ ْٚ   ( ًٛؾي , طايع ؾٝ٘ ) تٛاًُ٘ ايبِلٟ 

َٔ ايوابك١ ٜٚطًعب َعٔ ايطايعب َتابعع١ املعًعِ بِعلًٜا َعٔ ْكطع١ ايبـاٜع١ إىل          

ايٓٗا١ٜ ٜٚتِ تعنٜن ايطايب َعع ايتٛٓعٝض هعبب ايتعنٜعن ٚنعقيو ٜعتِ ؼـٜعـ        

ْكط١ بـا١ٜ ْٚٗا١ٜ أطٍٛ َٔ ايوابك١ ٚدعٌ أسـ مَال٤ ايطايعب ٜكعّٛ باملٌعٞ    

ًا ٚتعنٜعنٙ يف سعاٍ اؿِعٍٛ    بني ايٓكطتني ٜٚكّٛ املعًِ مبتابع١ ايطايب بِلٜ

ع٢ً َعـ٠ َتابعع١ بِعل١ٜ أطعٍٛ َعٔ ايوعابك١ ٚاالهعتُلاك عًع٢ ٖعقا ايتعـكٜب           

 .ست٢ ٌِْ إىل أطٍٛ ؾرت٠ التِاٍ بِلٟ َٓاهب 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 ٗام اؿاهب اآليٞد( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

ٜتابع ايطايب بعٝٓٝ٘ ؼلى ًؼّ َٔ ْكط١ َع١ٓٝ إىل  

 أػل٣
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 (6) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٌٜا ايطايب باؿلنات يًتعبا عٔ املٛاؾك١ أٚ ايلؾض  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 

إٔ ٌٜعععععععععععععععععععا -1

ايطايب ع٢ً سلن١ 

 . املٛاؾك١ باإلًاك٠ 

 

إٔ ٌٜعععععععععععععععععععا -2

ايطايب ع٢ً سلن١ 

 . ايلؾض باإلًاك٠ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )٥اًل ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا     

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل       ( عًٝهِ

 ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘... نٝـ سايو ٜا 

ٜكّٛ املعًِ بتعًِٝ ايطايب ع٢ً إٔ سلنع١ ؼلٜعو ايعلأي يألعًع٢ ٚاألهعؿٌ       

ٝوععاك تعععي بأْٗععا تعععي املٛاؾكعع١ ٚعًعع٢ إٔ سلنعع١ ؼلٜععو ايععلأي يًععُٝني ٚاي 

ايلؾض ٜٚتِ تعنٜن ايطايب عٓـ إتكاْ٘ يًوعًٛى ٜٚكعّٛ املعًعِ بوعؤاٍ ايطايعب      

ٌٖ تلٜـ تعنٜنٙ ٚهؤاٍ ايطايب أًٜٔا عٔ ٌٖ تلٜعـ ايعقٖاب يًُٓعنٍ يف سعاٍ     

إدابت٘ ًؿًٗٝا ال ٜعنم ايطايب َعع ايتٛٓعٝض أْع٘ يعٛ أدعاب باؿلنعات هعٛا٤        

 . باملٛاؾك١ أٚ ايلؾض ٜتِ تعنٜنٙ 

 

 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 ُالٍتًج عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٌٜا ايطايب باؿلنات يًتعبا عٔ املٛاؾك١ أٚ ايلؾض
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 (7) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٜكًـ ايطايب بعض اؿلنات ايبوٝط١  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 

إٔ ِٜعععععععععععععععععؿل  -1

ايطايععب عٓععـَا ٜكععّٛ 

 . املعًِ بايتِؿٝل 

 

إٔ ًٜععٛغ ايطايععب -2

بٝعععععـٙ عٓعععععـَا ًٜعععععٛغ 

 . عًِ بٝـٙامل

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل     

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ مٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل     ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٛفز وانٞ ايطايب اؿلنعات ايعيت ٜكعّٛ بٗعا     ٜوتؼـّ املعًِ ْؿو٘ نُٓ 

اهلل سبععٝيب هععٟٛ مٟ َععا أهععٟٛ أْععا ثععِ ٜكععّٛ  املعًععِ عٝععح ٜكععٍٛ يًطايععب ٜععا

املعًععِ بايتِععؿٝل ٜٚٓتعععل املعًععِ اهععتذاب١ ايطايععب ؾععيفا قععاّ بُٓقدعع١ هععًٛى   

املعًِ ٜتِ تعنٜعنٙ ْعٛكًا ٚتعقناٙ يف سعاٍ ععـّ اهعتذابت٘ أٚ قٝاَع٘ بايتكًٝعـ         

ٛب تكًٝـ اؿلن١ اييت ٜكّٛ بٗا املعًعِ ٚباهعتؼـاّ ْؿعى    ٜقنلٙ  بإٔ املطً

األهًٛب ٜكّٛ املعًِ بايتًٜٛض بٝعـٙ أَعاّ ايطايعب ٜٚطًعب َعٔ ايطايعب تكًٝعـٙ        

ٚتعنٜععنٙ نًُععا ناْععت اهععتذابت٘ ُععشٝش١ َععع تهععلاك فيععو ستعع٢ ٜععتكٔ        

 . ايطايب املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, ًبى  س٣ًٛ ,   )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٜكًـ ايطايب بعض اؿلنات ايبوٝط١
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 (8) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ِٜاؾض ايطايب اآلػلٜٔ بايتش١ٝ  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜٓععععععععععععععععععل  -1

ايطايععععععععب يًُعًععععععععِ  

 . عٓـَا ٜوًِ عًٝ٘ 

إٔ ميععععععععععععععععععععـ   -2

ايطايععب  ٜععـٙ يًُعًععِ 

عٓـَا ميعـ ٜعـٙ إيٝع٘    

 . 

إٔ ِٜععععععععععععاؾض  -3

ايطايب املعًِ عٓـَا 

ميععـ يعع٘ ٜععـٙ يًوععالّ  

 . عًٝ٘ 

 

 (العرض)يكُ حتكًل اهلدف طر
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ عًع٢ ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل        

) َٚبتوًُا هلعِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل         ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

املٗعععاك٠ ٜعععـػٌ املعًعععِ ايؿِعععٌ باهعععتؼـاّ أهعععًٛب ايُٓقدععع١ ٚأهعععًٛب ؼًٝعععٌ 

ٜٚهععٕٛ بعع٘ ايطععالب عٝٓعع١ ايـكاهعع١ ثععِ  ٜوععًِ ٚميععـ ٜععـٙ إىل َعًععِ املوععاعـ     

ؾِٝاؾش٘ أَاّ ايطالب ٜٚكّٛ بتهلاك ايع١ًُٝ ثالخ َلات ثِ ٜتذ٘ املعًِ إىل 

ٜععنمٙ َباًعل٠   . أسـ ايطالب ثِ ٜوًِ عًٝ٘  ٚميـ ي٘ ٜـٙ ؾيفا اْتب٘ ي٘ بِلًٜا 

ؾش١ املعًعِ ؾعيفا اهعتذاب قعـّ يع٘ املععنم ٚإفا م       ٜٚوتشج٘ ع٢ً َـ ٜـٙ َِٚا

ٜوتذٝب أَوو املعًِ بٝـ ايطايب ثِ كؾعٗا ست٢ ٜٔعٗا يف ٜـ املعًِ ثِ ٜكـّ 

يًطؿععٌ املعععنم ايجايععح َباًععل٠ باإلٓععاؾ١ يًتعنٜععن ايًؿعععٞ عععٔ طلٜععل املععـٜض      

ٚايتٌذٝع ٚايجٓعا٤ عًع٢ ايطايعب بايكٝعاّ بٗعقا ايوعًٛى َعع تهعلاك فيعو ستع٢           

 .ب املٗاك٠ ٜتكٔ ايطاي

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت كٌاملظّر الصمى

       ِٜاؾض ايطايب اآلػلٜٔ بايتش١ٝ 
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 (9) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً   

 . إٔ ِٜػٞ ايطايب باٖتُاّ يًتعًُٝات لمجمصُ  

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

إٔ ٜكّٛ ايطايب  -1

باؾًٛي ع٢ً 

اـاْ يف  نلهٝ٘

 ايؿٌِ 

إٔ ًٜتعععععععععععععععععععنّ  -2

ايطايععععععععب باهلععععععععـ٤ٚ 

 . اػٌ ايؿٌِ ؿ

إٔ ًٜتعععععععععععععععععععنّ  -3

ايطايععععععب بايٓعاؾعععععع١  

 . ؿاػٌ ايؿٌِ 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوالّ )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا بٝـٙ بيًاك٠ ايوالّ قا٥اًل 

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ مٛ ايطالب ِٜٚاؾشِٗ مجٝعًا قا٥اًل ( عًٝهِ

 .٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس... نٝـ سايو ٜا 

       ِ يععبعض   باهععتؼـاّ أهععًٛب ايُٓقدعع١ ٚأهععًٛب ؼًٝععٌ املٗععاك٠ نتابعع١ املعًعع

قٝعاّ ايطايعب بعاؾًٛي عًع٢ نلهعٝ٘ اـعاْ       : ايتعًُٝات ع٢ً ايوبٛك٠ َجٌ

يتعناّ ايطايعب بايٓعاؾع١    تناّ ايطايب اهلعـ٤ٚ ؿاػعٌ ايؿِعٌ , ا   اي ,يف ايؿٌِ 

دعقب اْتباٖع٘ ,    يعب ٚقاٚيع١  املٌعتتات َعٔ أَعاّ ايطا   ٚإمايع١  . ؿاػٌ ايؿِعٌ  

ٜٚكّٛ املعًِ ظعٌ َوت٣ٛ ْعلٙ يف َوت٣ٛ ْععل ايطايعب ٜٚطًعب َٓع٘ ايٓععل      

يف عٝي املعًِ ثِ ٜكّٛ املعًِ بكلا٠٤ أسعـ ايتعًُٝعات املهتٛبع١ عًع٢ ايوعبٛك٠      

ٚإٔ ٜلؿؿٖا ػًؿ٘ ٚعٓـَا ِٜػٞ إيٝ٘ ايطايب ٜكّٛ املعًِ بتعنٜنٙ َع تهعلاك  

 .ك٠ فيو ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗا

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  (

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ حملاوالتعدد ا املظّر الصمىكٌ

       . ِٜػٞ ايطايب باٖتُاّ يًتعًُٝات
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 (10) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً  

 إٔ ٜوتذٝب ايطايب يًتعًُٝات اييت تتطًب ايكٝاّ مب١ُٗ ٚاسـ٠  لمجمصُ 

 األِداف اخلاصُ لمجمصُ
 

إٔ ٜكعععععععععععععععلع  -1

ايطايعععب ايبعععاب قبععععٌ   

 . ايـػٍٛ يًؿٌِ 

 

إٔ ؤععععععععععل  -2

ايطايععععععععععععب ؿؾععععععععععععرت 

 . ٛادبات اي

 

 

إٔ ؤععععععععععل  -3

 . ايطايب عًب١ األيٛإ 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا بٝـٙ بيًاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل   

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ مٛ ايطالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل    ( عًٝهِ

 .اؾش١ ي٘ ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِ... نٝـ سايو ٜا 

ٜكعلع ايطايعب ايبعاب    : ٜكّٛ املعًِ بهتاب١ أسـ ايتعًُٝات ع٢ً ايوبٛك٠ َجٌ 

ؤععل ايطايععب ؿؾععرت ايٛادبععات , ؤععل ايطايععب  , قبععٌ ايععـػٍٛ يًؿِععٌ 

, َععع تٓؿٝععق ايتعًُٝععات َععٔ قبععٌ املعًععِ ٜٚطًععب َععٔ ايطايععب      .عًبعع١ األيععٛإ  

يبـاٜع١ مبوعاعـ٠   منقد١ أٚ قانعا٠ َعا ٜكعّٛ بع٘ املعًعِ , ٜٚكعّٛ املعًعِ يف ا       

ايطايب يف تٓؿٝق ايتعًُٝعات َعع تعنٜعنٙ ثعِ ٜطًعب َٓع٘ تٓؿٝعقٖا يٛسعـٙ ؿٕٚ         

َوععاعـ٠ ٚتهععلاك فيععو ٚتعنٜععنٙ نًُععا ناْععت االهععتذاب١ ُععشٝش١ ستعع٢   

ٜكّٛ ايطايب بتٓؿٝق ايتعًُٝات اييت تتطًب ايكٝاّ بعٌُ ٚاسـ ٚإتكإ املٗعاك٠  

 . 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

  ( بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

تطًب ايكٝاّ مب١ُٗ ٜوتذٝب ايطايب يًتعًُٝات اييت ت

 ٚاسـ٠
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 (11) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 "ؾوٛف" _" إفا"إٔ ٜوتذٝب ايطايب يًتعًُٝات   لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ وِعععععععععععععععٌ  -1

ايطايب ع٢ً َعنم إفا 

اْعععععععععتعِ بايطعععععععععابٛك 

 . ايِباسٞ 

إٔ وِعععععععععععععععٌ  -2

ايطايب ع٢ً َعنم إفا 

قعععععععععععاّ بعععععععععععاؾًٛي  

ض عًعععععععععع٢  ايِععععععععععشٝ 

 . ايهلهٞ 

إٔ ِٜععععععععععععععععععععٌ  -3

ايطايب ع٢ً َعنم إفا 

 . قاّ عٌ ايٛادب 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل     

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل      ( عًٝهِ

 .اسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ٜٚقنل نٌ ٚ... نٝـ سايو ٜا 

ٜٛٓض املعًِ يًطايب ايتعًُٝات اييت ٜلٜعـ َٓع٘ تٓؿٝعقٖا باهعتؼـاّ بطاقعات       

تٛٓض ٖقٙ ايتعًُٝات َع اإلًاك٠ يًبطاق١ ٚتؿوعا َعٓاٖعا َٚعا املطًعٛب َٓع٘      

ايكٝاّ ب٘ َٚٔ ثِ يِل ٖقٙ ايبطاقات ع٢ً يٛس١ ايتعنٜعن ٜٚٛٓعع أَعاّ نعٌ     

عًعع٢ املعععنم َععلتبط بكٝاَعع٘ يًتعًُٝععات ايععيت بطاقع١ َعععنم عٝععح إٔ سِععٛي٘  

ُٛك٠ طايب َٓتعِ ؿاػٌ ايطابٛك ايِباسٞ تٛٓض : تعرب عٓٗا ايبطاق١ َجٌ 

يًطايب أْ٘ إفا اْتعِ يف ايطابٛك ايِباسٞ هٛف وٌِ ع٢ً املعنم املٛدٛؿ 

أَاّ ايبطاق١ ٚنقيو ُعٛك٠ طايعب دعايى عًع٢ ايهلهعٞ تٛٓعض يًطايعب        

يؿٌِ هٛف وٌِ ع٢ً املعنم املٛدٛؿ أَاّ أْ٘ إفا دًى ع٢ً نلهٝ٘ يف ا

 .ايبطاق١ َع تهلاك فيو يف أٌْط١ أػل٣ ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ ام دٗام ايتًؿ)  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       "ؾوٛف" _" إفا"ٜوتذٝب ايطايب يًتعًُٝات 

 



   
138 

 

 (12) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً  

 إٔ ٜبتوِ ايطايب يف املٛاقـ املٓاهب١  لمجمصُ 

ف اخلاصُ األِدا
 لمجمصُ

 
إٔ ٌٜا ايطايعب  -1

إىل ايٌعععععهٌ ايعععععقٟ 

 . ٜعرب عٔ االبتوا١َ 

 

إٔ ٜبتوعععععععععععععععععععِ -2

 ايطايب ؿاػٌ ايؿٌِ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل      

) ًا قعا٥اًل  َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝعع     ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜكععّٛ املعًععِ بلهععِ ُععٛك٠ ٚدعع٘ َبتوععِ            عًعع٢ ايوععبٛك٠ ٜٚعععلض عًعع٢   

ايطايععب فُٛععع١ َععٔ ايبطاقععات ايععيت ؼُععٌ ُععٛك ألٚدعع٘ تعععرب عععٔ سععاالت    

َعععٔ ايطايعععب إٔ ٌٜعععا  كتًؿععع١                                               ٜٚطًعععب 

يِععٛك٠ ايٛدعع٘ املبتوععِ ٚتعنٜععن ايطايععب عٓععـ اإلًععاك٠ يًِععٛك٠ ايِععشٝش١ ثععِ  

ٜكععّٛ املعًععِ باالبتوععا١َ أَععاّ ايطايععب ٜٚطًععب َععٔ ايطايععب قانععا٠ هععًٛى    

املعًععِ َععع تعنٜععن ايطايععب نًُععا نععإ َبتوععًُا ٚتهععلاك فيععو ستعع٢ ٜععتكٔ       

 . ايطايب املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   ايتِؿٝل  بطٌ , 

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٛاقـ املٓاهب١ٜبتوِ ايطايب يف امل 
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 (13) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً  

 إٔ ٜعرب ايطايب عٔ هلٚكٙ ٚابتٗاد٘ لمجمصُ  

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

إٔ ِٜعععععععععععععععؿل  -1

ايطايععععععععععععب عٓععععععععععععـ 

ٌَعععععاٖـت٘ ملوًوعععععٌ 

 . نلتٕٛ 

إٔ ٜبتوععععععععععععععععِ  -2

ايطايعععععععععب عٓعععععععععـَا 

ميععععععععاكي ٖٛاٜاتعععععععع٘ 

ؿاػععععععععععٌ ايِععععععععععاي١  

 ايلٜا١ٝٓ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوالّ )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا بٝـٙ بيًاك٠ ايوالّ قا٥اًل 

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ مٛ ايطالب ِٜٚاؾشِٗ مجٝعًا قا٥اًل ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

يؿعًِٝ نلتعْٛٞ    بأػق ايطايب إىل غلؾع١ املِعاؿك ٚتٌعػٌٝ َكطعع     ٜكّٛ املعًِ

ِ  قبععب يععـ٣ ايطايععب   ايطايععب يوععًٛى   ١منقدعع بايتِععؿٝل َععع  ٜٚكععّٛ املعًعع

ايتِؿٝل ٚعٓـٖا ٜتِ تعنٜن اهتذاب١ ايطايب ٚنقيو ٜعتِ أػعق ايطايعب إىل    

ايِاي١ ايلٜا١ٝٓ يُٝاكي ٖٛاٜت٘ ٚبعـ االْتٗا٤ َٚٓٗا ٜكّٛ املعًِ بع االبتوعا١َ  

ايطايب بُٓقدع١ هعًٛى املعًعِ     ٚايتِؿٝل َع ايكؿن يًتعبا عٔ ايؿلغ َع قٝاّ

 .َع تهلاك فيو ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠ ٜٚتِ تعنٜن ايطايب ؾٛكًا 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ٜٛايؿٝـ+ دٗام ايتًؿام )  (

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٜعرب ايطايب عٔ هلٚكٙ ٚابتٗاد٘
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 (14) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً  

 إٔ ٜتٛقـ ايطايب عٔ اإلمعاز عٓـَا ٜكٍٛ ي٘ املعًِ إٖـأ لمجمصُ

خلاصُ األِداف ا
 لمجمصُ

 
إٔ ٜتٛقعععععععععععععععـ  -1

ايطايب ععٔ اإلمععاز   

عٓـَا ٜهًُ٘ املعًِ 

 . 

إٔ ٜتٛقعععععععععععععععـ  -2

ايطايب ععٔ اإلمععاز   

عٓعععـَا ٜلبعععت عًٝععع٘  

 . املعًِ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ عًع٢ ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل        

) طعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل     َٚبتوًُا هلعِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ اي    ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜطًب املعًِ َٔ ايطايب بااليتناّ باهلـ٤ٚ ٚاؾًٛي ع٢ً ايهلهٞ اـاْ ب٘ 

يف ايؿٌِ َعع ٚٓعع بطعاقتني إسعـاُٖا ؼُعٌ ُعٛك٠ طايعب ٖعاؿئ ٚاألػعل٣          

ُعـاك سلنعات َنعذع١    ؼٌُ ُٛك٠ طايب ٌَاغب ٚعٓـَا ٜكّٛ ايطايب بي

) أٚ أُععٛات غععا َؿَٗٛعع٘ ٜطًععب املعًععِ َععٔ ايطايععب االيتععناّ باهلععـ٤ٚ ٜكععٍٛ       

تعنٜعنٙ عٓعـ االهعتذاب١ َعع ايتعقنا      ( ٜٚقنلٙ بامسع٘  ....... ادًى ٚاٖـأ ٜا 

بإٔ املعًِ طًب االيتناّ باهلـ٤ٚ َعٔ ايطايعب ٚنعقيو ٜوعتؼـّ املعًعِ نًُع١       

اّ اهلععـ٤ٚ ٚايتٛقععـ عععٔ اإلمعععاز  إٖععـأ َععع ايطايععب يتٛٓععٝض إٔ املطًععٛب إيتععن 

 . ٚتهلاك فيو ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 املِٛكبطاقات ايٌٓاط  )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٜتٛقـ ايطايب عٔ اإلمعاز عٓـَا ٜكٍٛ ي٘ املعًِ إٖـأ
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 (15) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً  

 إٔ ٜوتطٝع ايطايب ايتعبا عٔ اثٓني أٚ أنجل َٔ االْؿعاالت املعلٚؾ١  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜوععععععععععععتطٝع  -1

ايطايععب ايتعععبا عععٔ   

 . ايولٚك 

إٔ ٜوععععععععععععتطٝع  -2

ايطايععب ايتعععبا عععٔ   

 . اؿنٕ 

إٔ ٜوععععععععععععتطٝع  -3

ايطايععب ايتعععبا عععٔ   

 . اـٛف 

إٔ ٜوععععععععععععتطٝع  -4

ايطايععب ايتعععبا عععٔ   

 . األم 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ايوعالّ قعا٥اًل    ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠    

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل        ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ايوعلٚك , اـعٛف   ) ٜكّٛ املعًِ بيسٔاك بطاقات َِٛك٠ تعرب عٔ االْؿعاالت 

َعع ًعلغ املٛاقعـ ايعيت ٜععرب       َٚٔ ثِ علٓٗا ع٢ً ايطايب( , األم , اؿنٕ 

ؾٝٗععا عععٔ طلٜععل ٖععقٙ االْؿعععاالت ايوععلٚك أٚ ايؿععلغ عٓععـ سِععٛي٘ عًعع٢ ًعع٤ٞ  

قبععب يـٜعع٘ اؿععنٕ عٓععـ عععـّ سِععٛي٘ عًعع٢ ًعع٤ٞ ٜلٜععـٙ ٚاـععٛف عٓععـَا       

ٜتعلض إىل ًع٤ٞ ٜؿنعع٘ ٚاألم عٓعـ تععلض يعألف٣ ٚتعنٜعن ايطايعب يُٓقدع١         

 ٛ اقععـ اؿٝععا٠ ايَٝٛٝعع١ االْؿعععاالت املِععٛك٠ يف ايبطاقععات ٚتعُععِٝ فيععو عًعع٢ َ

ٚتعنٜن عٓـ قٝاَ٘ باالْؿعاٍ ايِشٝض سوب َا ٜتطًب٘ املٛقـ يف أٟ ٚقعت أٚ  

 . َهإ نإ ٚتهلاك فيو ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ ()  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

ٜوتطٝع ايطايب ايتعبا عٔ اثٓني أٚ أنجل َٔ االْؿعاالت 

 املعلٚؾ١
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 (16) ُــدريبًــُ التـــادتمص
عاً  اهلدف ال

 إٔ ٜوتذٝب ايطايب يهٌ ؾلؿ َٔ أؾلاؿ أهلت٘ أٚ األًؼاْ املأيٛؾني  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜتعععععععععععععععععععلف -1

ايطايعععب عًععع٢ أؾعععلاؿ  

 . أهلت٘ 

إٔ ٜٓؿععق ايطايععب -2

ايتعًُٝععات املعطععا٠ يعع٘ 

 . َٔ قبٌ أهلت٘ 

إٔ ٜتعععععععععععععععععععلف -3

ايطايععععععععععععب عًعععععععععععع٢ 

 . أُـقا٥٘ يف ايؿٌِ 

إٔ ٜٓؿععق ايطايععب -4

ات املعطععا٠ يعع٘ ايتعًُٝعع

َٔ قبعٌ أُعـقا٥٘ يف   

 . ايؿٌِ 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل      

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل      ( عًٝهِ

 .ش١ ي٘ ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾ... نٝـ سايو ٜا 

ٜوععتؼـّ املعًععِ ايبطاقععات املِععٛك٠ ٚفيععو يتعلٜععـ ايطايععب بععأؾلاؿ أهععلت٘       

ٚأُععـقا٥٘ يف ايؿِععٌ ثععِ ٜعععنم املعًععِ ايطايععب يف سععاٍ اهععتذابت٘ ُععشٝش١     

ٚباهتؼـاّ َكطع تعًُٝٞ ٜكّٛ املعًِ بتـكٜب ايطايب عًع٢ تٓؿٝعق األٚاَعل أٚ    

 ٔ ثعِ ٜطًعب املعًعِ     ايتعًُٝات املعطا٠ ي٘ َٔ قبٌ أؾلاؿ أهلت٘ أٚ أُـقا٥٘ َٚع

َٔ ايطايب قانا٠ َا كيٙ يف املكطعع املتُجعٌ يف أب ٜطًعب َعٔ ابٓع٘ إغعالم       

ايباب ٚنقيو أؾ ٜطًب َٔ أػٛٙ إسٔاك نأي َا٤ ٚنعقيو طؿعٌ ٜطًعب    

َٔ ُعـٜك٘ إعطعا٤ٙ َوعطل٠ ٜٚطًعب املعًعِ َعٔ أسعـ ايطعالب إٔ ٜطًعب َعٔ           

 . ايطايب َوطل٠ ٚتعنٜن ايطايب نًُا ناْت اهتذابت٘ ُشٝش١ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ التعدد احملاو املظّر الصمىكٌ

ٜوتذٝب ايطايب يهٌ ؾلؿ َٔ أؾلاؿ أهلت٘ أٚ األًؼاْ 

 املأيٛؾني
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- :العالقات االجتىاعًُ ٍىٌ وّارات  تليتاادتمصات التدريبًُ  /ثاًٌا 
 (1) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٜوتذٝب باالبتواّ يٛدٛؿ املعًِ أٚ ًؼّ َأيٛف  لمجمصُ 

ُ األِداف اخلاص
 لمجمصُ

 
إٔ ٜبتوِ -1

ايطايب عٓـ كؤٜت٘ 

 . ملعًُ٘ 

 

إٔ ٜبتوِ -2

ايطايب عٓـ كؤٜت٘ 

 . ألؾلاؿ أهلت٘ 

 

إٔ ٜبتوِ -3

ايطايب عٓـ كؤٜت٘ 

 .ينَال٥٘ يف ايؿٌِ 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل       

) هلِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل        َٚبتوًُا ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

باهععتؼـاّ أهععًٛب ايُٓقدعع١ ٚ ؼًٝععٌ املُٗعع١ ٜكععّٛ  املعًععِ باالبتوععا١َ أَععاّ       

ايطايب ٚعٓـ كؤٜت٘ ي٘ ٜٚطًب َٔ ايطايب قانا٠ هًٛى االبتوا١َ ٚعٓـٖا 

كًا ٚنعقيو إسٔعاك فُٛعع١ ُعٛك يألؾعلاؿ األهعل٠ ٜٚطًعب        ٜعنم ايطايب ؾٛ

َٔ ايطايب عٓـ ٌَاٖـ٠ ُٛك األؾلاؿ املأيٛؾني يـٜ٘ إٔ ٜكّٛ باالبتوا١َ هلعِ  

ٚنععقيو ٜكعععّٛ املعًعععِ باالبتوعععا١َ أَععاّ ايطعععالب يف ايؿِعععٌ ٚعٓعععـ قٝعععاَِٗ   

مبشانععا٠ هععًٛى املعًععِ ٜععتِ تعنٜععنِٖ َععع ايتٛٓععٝض إٔ تعنٜععنِٖ دععا٤ ْعععا    

 .تهلاك فيو ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠  االبتوا١َ َع

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٜوتذٝب باالبتواّ يٛدٛؿ املعًِ أٚ ًؼّ َأيٛف
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 (2 ) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً  

 إٔ ٜعٗل ايطايب كغبت٘ يف إكٓا٤ َعًُ٘ لمجمصُ  

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 

 

 

 

إٔ ٜلٓعععععٞ ايطايعععععب 

 َعًُ٘ 

 

 (العرض)دف طريكُ حتكًل اهل
ايوالّ )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا بٝـٙ بيًاك٠ ايوالّ قا٥اًل 

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ مٛ ايطالب ِٜٚاؾشِٗ مجٝعًا قا٥اًل ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜععلض املعًعِ فُٛعع١    ٜوتؼـّ املعًِ أهًٛب ؼًٌٝ املٗاك٠ ٚايُٓقد١ عٝح 

اؾًعٛي عًع٢   )َٔ ايبطاقات املِٛك٠ تٛٓض ايوًٛنٝات اييت تلٓٞ املعًعِ  

ايتعععناّ اهلعععـ٤ٚ , إتبعععاع ايتعًُٝعععات ايتععععإٚ َعععع مَعععال٤ٙ , سعععٌ    ( ايهلهعععٞ

ٚأطًب َٔ ايطايب تٓؿٝق َا ٖٛ يف ايبطاق١ ٚتعنٜنٙ ( ايٛادبات , املٌاكن١ 

تهعلاك فيعو ستع٢ ٜعتكٔ      َٔ قبٌ املعًِ نًُا ناْت اهتذابت٘ ُشٝش١ َعع 

 . املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  (

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٜعٗل ايطايب كغبت٘ يف إكٓا٤ َعًُ٘ 
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 (3) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً  

 إٔ ًٜٛغ ايطايب بٝـٙ يآلػلٜٔ ٌَاًا َع ايوال١َ  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜكٍٛ  -1

ايطايب َع ايوال١َ 

 . بٌهٌ ُشٝض 

ٜلبط إٔ  -2

ايطايب مج١ً َع 

ايوال١َ باإلًاك٠ 

 . بٝـٙ 

إٔ ٜكّٛ ايطايب  -3

َع )باإلًاك٠ بٝـٙ 

عٓـ ( ايوال١َ

 .ػلٚد٘ َٔ ايؿٌِ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل      

) ؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل   َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعا    ( عًٝهِ

 ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜوععتؼـّ املعًععِ أهععًٛب ؼًٝععٌ املُٗعع١ ٚايتُجٝععٌ أٜٔععًا عٝععح ٜهتععب عًعع٢      

ايوععبٛك٠ مجًعع١ َععع ايوععال١َ َععع ايٓطععل بِععٛت عععايٞ ٚٚآععض ٜٚطًععب َععٔ        

َع ايوعال١َ  ايطايب تلؿٜـٖا ٚعٓـٖا ٜتِ تعنٜن ايطايب ثِ ٜكّٛ املعًِ بٓطل 

باإلًاك٠ بٝـٙ ٜٚطًب َٔ ايطايب قانا٠ هًٛى املعًعِ َعع ايتعنٜعن يًطايعب     

يف ساٍ قٝاَ٘ ٜٚٛٓض املعًعِ يًطايعب إٔ ٜكعّٛ بٗعقا ايوعًٛى يف سعاٍ تٛؿٜعع٘        

يآلػلٜٔ عٔ طلٜل بطاقات ُٚٛك ٚأؾالّ تع١ًُٝٝ ٜٚكّٛ املعًعِ بعاـلٚز َعٔ    

يطايعب قانعا٠ ايوعًٛى    ايؿٌِ َع اإلًاك٠ بٝـٜ٘ َع ايوال١َ ٜٚطًب َعٔ ا 

 . ٚتعنٜنٙ ٜٚوتُل َع ايطايب ست٢ ٜتكٔ املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 ملِٛكبطاقات ايٌٓاط ا )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ًٜٛغ ايطايب بٝـٙ يآلػلٜٔ ٌَاًا َع ايوال١َ
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 (4) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٜوتذٝب ايطايب يًعباكات اإلهاب١ٝ اييت تكاٍ ي٘ بٌهٌ َٓاهب  لمجمصُ 

ُ األِداف اخلاص
 لمجمصُ

 
إٔ ٜبتوععععععععععععععععععِ -1

ايطايععععععب يًعبععععععاكات  

اإلهابٝعع١ ايععيت تكععاٍ   

 . ي٘ 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل       

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل       ( عًٝهِ

 .اسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ٜٚقنل نٌ ٚ... نٝـ سايو ٜا 

ٜكععّٛ املعًععِ بتعًععِٝ ايطايععب بطععلم االهععتذاب١ ايِععشٝش١ عٓععـَا ٜكععّٛ أسععـ     

مبـسعع٘ أٚ ايجٓععا٤ عًٝعع٘ ٚإٔ ٜبتوععِ يعع٘ ٚفيععو باهععتؼـاّ ايبطاقععات املِععٛك٠ ٚ  

نتابعع١ بعععض ايعبععاكات اإلهابٝعع١ عًعع٢ ايوععبٛك٠ َععع ْطكٗععا َععٔ قبععٌ املعًععِ       

( ٜابطععٌ , ممتععام , بععاكى اهلل ؾٝععو  أسوععٓت ,)ٚتلؿٜععـٖا َععٔ قبععٌ ايطايععب 

ٜٚطًب املعًِ َٔ ايطايب باالبتوا١َ عٓـ مساع٘ ملجٌ ٖقٙ ايعبعاكات ثعِ ٜكعّٛ    

املعًععِ بيعطععا٤ ايطايععب ٚكقعع١ عُععٌ ٚعٓععـَا ٜكععّٛ ايطايععب عًععٗا ٜكععّٛ املعًععِ   

بايجٓا٤ عًع٢ ايطايعب ٚعٓعـَا ٜبتوعِ ايطايعب ٜكعّٛ املعًعِ بتعنٜعن ايطايعب َعع           

 ٚتهلاك فيو ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠ تٛٓٝض هبب ايتعنٜن 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

ٜوتذٝب ايطايب يًعباكات اإلهاب١ٝ اييت تكاٍ ي٘ بٌهٌ 

 َٓاهب
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 (5) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٜتباؿٍ ايطايب األيعاب َع أقلاْ٘  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜتبععععععععععععععععاؿٍ  -1

ايطايعععب ايًعبععع١ َعععع   

 . ًَٝ٘ بايِـ م

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ عًع٢ ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل        

) َٚبتوًُا هلعِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل         ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ـ َععٔ ايطععالب ايًعبعع١ احملببعع١ إيٝعع٘ ثععِ هًععى َعُٗععا  ٜعطععٞ املعًععِ يهععٌ ٚاسعع

ٜٚطًب َٔ نٌ ٚاسـ إٔ  ًٜعب بًعبت٘ ثِ بعـ مخوع١ ؿقعا٥ل ٜطًعب َعٔ نعٌ      

ٚاسـ َِٓٗ إٔ تباؿٍ مًَٝ٘ بًعبت٘ ٌٜٚذعِٗ  عًع٢ فيعو َعٜٓٛعا ؾعيفا اهعتذابا      

يععقيو عنمُٖعععا َاؿٜعععًا ٚإفا اهعععتذاب ٚاسعععـ ٚكؾعععض األػعععل ععععنم املوعععتذٝب  

٢ إٔ وقٚ سقٚ مًَٝ٘ ؾعيٕ م ٜوعتذٝب طًعب َُٓٗعا     َباًل٠ ٚسح اآلػل عً

َٛا١ًُ ايًعب نال بًعبت٘ ملـ٠ مخو١ ؿقا٥ل ثعِ ٜطًعب َُٓٗعا تبعاؿٍ األيععاب      

ؾيٕ اهتذابا عنمُٖعا ٚإٕ م ٜوعتذٝبا أٚ م ٜوعتذٝب أسعـُٖا نعلك ْؿعى       

 .األهًٛب ايوابل ٚاهتُل يف ايتـكٜب ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠ 

 التعسيس

م , أسوٓت , ممتا )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       طايب األيعاب َع أقلاْٜ٘تباؿٍ اي
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 (6) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٌٜاكى ايطايب يف ٌْاط مجاعٞ  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٌٜعععععععععععععععععاكى -1

ايطايعععب يف األٌْعععط١ 

 . ايلٜا١ٝٓ

 

إٔ ٌٜعععععععععععععععععاكى -2

ايطايعععب يف األٌْعععط١ 

 . ايؿ١ٝٓ

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل      ٜبـأ املعًِ ب

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل      ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜكّٛ املعًِ بأػق ايطالب إىل ُاي١ ايٌٓاط ايلٜآعٞ ؿاػعٌ املـكهع١ ٜٚكعٍٛ     

ًْعب َع اؾُٝع ٜٚكّٛ مبوو ٜـ ايطايعب ٌٜٚعاكن٘ ايًععب ثعِ ٜكعّٛ       ي٘ ٖٝا

برتن٘ ٚعٓعـَا ٜكعّٛ ايطايعب باالْوعشاب ٜععٛؿ املعًعِ ٜٚكعّٛ بايًععب َعع ثعِ           

ٜرتن٘ َل٠ أػل٣ ٜٚكّٛ بتعنٜنٙ نًُا ناْت ؾرت٠ ٌَاكنت٘ َعع ايطعالب   

أطٍٛ ٚنقيو ٜؿععٌ يف ُعاي١ ايٌٓعاط ايؿعي سٝعح ٜكعّٛ املعًعِ مبٌعاكن١         

 ايبـاٜعع١ يبعععح دععٛ َععٔ ايطُأْٝٓعع١ ٚايلاسعع١ يععـ٣ ايطايععب ٚتعنٜععن   ايطايععب يف

ايطايب نًُا ناْت ٌَعاكنت٘ َعع ايطايعب أطعٍٛ َعع تهعلاك فيعو ستع٢         

 . ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٌٜاكى ايطايب يف ٌْاط مجاعٞ
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 (7) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً  

 ايطايب مبا ٌٜا يلغبت٘ يف االتِاٍ االدتُاعٞ إٔ ٜبتوِ أٚ ٜتهًِ  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜبتوعععععععععععععععععِ -1

ايطايععععععععب عٓععععععععـَا  

 . ٜهًِ املعًِ 

 

إٔ ٜبتوعععععععععععععععععِ -2

ايطايععععععععب عٓععععععععـَا  

 . ٜهًِ مَال٥٘ 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ عًع٢ ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل        

) بتوًُا هلعِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل         َٚ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

باهتؼـاّ أهًٛب ايُٓقد١ ٚؼًٌٝ امل١ُٗ ٜكّٛ املعًِ باالبتوا١َ أَاّ ايطايب 

َع ايوالّ ع٢ً ايطايب َٚٔ ثِ ٜلؿ ايطايب ايوالّ ٚأطًب َٓ٘ االبتوا١َ 

ايلؿ ٚتعنٜنٙ نًُا ناْت اهتذابت٘ ُشٝش١ ٚنقيو ٜوأٍ املعًِ  عٓـ

َع االبتوا١َ ثِ ٜلؿ ايطايب اؿُـ هلل ٚتعنٜنٙ يف ساٍ ..... نٝـ سايو ٜا 

ابتواَت٘ َٚٔ ثِ ٜكّٛ املعًِ ظعٌ ايطايب ٜتشـخ َع أُـقا٤ٙ يف ايؿٌِ 

ناْت قاؾعًا ع٢ً ابتواَت٘ أثٓا٤ ؾرت٠ االتِاٍ االدتُاعٞ ٚتعنٜنٙ نًُا 

 .اهتذابت٘ ُشٝش١ َع تهلاك ايتـكٜب ست٢ ٜتكٔ املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  ()  

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

ٜبتوِ أٚ ٜتهًِ ايطايب مبا ٌٜا يلغبت٘ يف االتِاٍ 

 االدتُاعٞ
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 (8) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً   
 إٔ ٜعٗل ايطايب ٌَاعل اؿب يألؾلاؿ املأيٛؾني   لمجمصُ

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜكٍٛ ايطايعب  -1

 ن١ًُ أسبو يٛايـٜ٘ 

 

إٔ ٜكـّ ايطايعب  -2

 . ٖـ١ٜ ألُـقا٥٘ 

 

إٔ ٜكبععٌ ايطايععب -3

 . ٜـ ٚايـٜ٘ 

 

إٔ ٜكبععٌ ايطايععب -4

 .كأي ٚايـٜ٘ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل     

) ٘ املعًِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل      َٚبتوًُا هلِ ٜتذ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜكّٛ املعًِ بهتاب١ ن١ًُ أسبو ع٢ً ايوبٛك٠ َع ْطعل املعًعِ ٚتلؿٜعـٖا َعٔ     

قبععٌ ايطايععب ٜٚؿوععل يًطايععب َعٓعع٢ نًُعع١ أسبععو أٚ نٝؿٝعع١ ايتعععبا عٓٗععا     

٘ َكطع ؾٝـٜٛ ٜعرب عٔ طايب ٜكـّ ألُـقا٥٘ يألؾلاؿ املأيٛؾني ٚأعلض عًٝ

ٖـاٜا ٚأعطٝ٘ فُٛعع١ َعٔ اهلعـاٜا ٚأطًعب َٓع٘ منقدع١ أٚ قانعا٠ َعا كيٙ         

ٚتعنٜنٙ ٚأعلض عًٝ٘ فُٛع١ َٔ ايبطاقعات تعًُع٘ نٝؿٝع١ إظٗعاك ٌَعاعل      

اؿب يٛايـٜ٘ َتُج١ً يف تكبٌ ٜـُٜٗا ٚكأهُٝٗا ٚتـكٜب٘ ع٢ً فيو عٔ طلٜعل  

نًُا ناْت اهتذابت٘ ُشٝش١ َع تـكٜب ايطايب  ايتُجٌٝ ٚتعنٜنٙ ايطايب

 . ست٢ ٜتكٔ املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 ٛكبطاقات ايٌٓاط املِ )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٜعٗل ايطايب ٌَاعل اؿب يألؾلاؿ املأيٛؾني
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 (9) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً  

 إٔ ٜبشح ايطايب عٔ األًؼاْ املأيٛؾني عٓـ سادت٘ ملٔ ٜٗتِ ٜٚعتي ب٘  لمجمصُ 

صُ األِداف اخلا
 لمجمصُ

 
إٔ ٜطًعععععععععععععععععععب -1

ايطايب املواعـ٠ َعٔ  

 . أؾلاؿ أهلت٘ 

 

إٔ ٜطًعععععععععععععععععععب -2

ايطايب املواعـ٠ َعٔ  

 . املعًِ 

 

إٔ ٜطًعععععععععععععععععععب -3

ايطايب املواعـ٠ َعٔ  

 أُـقا٥٘ يف ايؿٌِ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل      

) هلِ ٜتذ٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل        َٚبتوًُا( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

٘  )بعـ تعلٜـ ايطايب باألًؼاْ املأيٛؾني يـٜ٘  يف املٗعاك٠  ( املعًعِ, أُعـقا٥

ايوابك١ ٜوتؼـّ املعًِ ًلٜط تعًُٝٞ ٜٛٓعض نٝؿٝع١ طًعب املوعاعـ٠ ٜتُجعٌ      

تطٝع ايطايععب إسٔععاكٖا َٚععٔ ثععِ ٜطًععب املوععاعـ٠ َععٔ أبٝعع٘   يف طؿععٌ ٚال ٜوعع

ثعِ أٓعع يعبع١ يف َهعإ َلتؿعع      .ؤل يعتب٘ َٔ َهإ َلتؿع يف ايـٚالب 

يف ايؿِععٌ ٚأطًععب َععٔ ايطايععب إسٔععاكٖا ٚأٚٓععض يًطايععب إٕ نععإ وتععاز  

املوععاعـ٠ ٜطًبٗععا َععٔ املعًععِ أٚ أُععـقا٤ٙ َععع تعنٜععن ايطايععب نًُععا ناْععت     

 . فيو ست٢ ٜتكٔ املٗاك٠ اهتذابت٘ ُشٝش١ ٚتهلاك 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

ٜبشح ايطايب عٔ األًؼاْ املأيٛؾني عٓـ سادت٘ ملٔ  

 ٜٗتِ ٜٚعتي ب٘
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 (10) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٜوتطٝع ايطايب ايتعلف ع٢ً املٌاعل عٓـ اآلػلٜٔ  لمجمصُ 

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜتعععععععععععععععععلف -1

ًعععٛك ايطايععب عًعع٢  

 اؿنٕ عٓـ اآلػلٜٔ 

إٔ ٜتعععععععععععععععععلف -2

ايطايععب عًعع٢ ًعععٛك   

 .ايؿلغ عٓـ اآلػلٜٔ 

إٔ ٜتعععععععععععععععععلف -3

ايطايععب عًعع٢ ًعععٛك   

اـٛف عٓـ اآلػلٜٔ 

. 

إٔ ٜتعععععععععععععععععلف -4

ايطايععب عًعع٢ ًعععٛك   

ايػٔعععععععععععب عٓعععععععععععـ  

 .اآلػلٜٔ 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل       

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل        ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜكّٛ املعًِ بعلض فُٛعع١ َعٔ ايبطاقعات ايعيت ؼتعٟٛ عًع٢ ٌَعاعل اؿعنٕ         

ٚايؿعععلغ ٚاـعععٛف ٚايػٔعععب ٚتعًعععِٝ ايطايعععب عًٝٗعععا َعععع ْطعععل اهعععِ ايٌععععٛك   

ؿٜـٖا َٔ قبٌ ايطايب ثِ ٜكّٛ املعًِ بتُجٌٝ نٌ ًعٛك ع٢ً سـ٠ ٜٚطًعب  ٚتل

َٔ ايطايب إٔ ٜكٍٛ ٌٜٚا ع٢ً اؿاي١ اييت متجٌ ايٌعٛك ايقٟ قعاّ بع٘ املعًعِ    

ٚتعنٜنٙ نًُعا ناْعت االهعتذاب١ ُعشٝش١ َعع تهعلاك ايتعـكٜب ستع٢ ٜعتكٔ          

 . ايطايب املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

   (بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  ( 

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       اعل عٓـ اآلػلٜٜٔوتطٝع ايطايب ايتعلف ع٢ً املٌ
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 (11) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٜوتذٝب ايطايب يؿعًٝا ؿـٜح ادتُاعٞ قِا َع املعًِ لمجمصُ

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜتشععععععععععععععععـخ -1

ايطايععععب َععععع َعًُعععع٘ 

سععععععـٜح ادتُععععععاعٞ  

 . قِا 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل      ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطال

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل       ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜوععتؼـّ املعًععِ أهععًٛب ايُٓقدعع١ ٚايًعععب عععٔ طلٜععل ايتُجٝععٌ يتعًععِٝ ايطايععب  

تُاعٞ قِا عٝح ٜكعّٛ املعًعِ بععلض َكطعع     َٗاك٠ ايتشـخ يف َٛٓٛع اد

ؾٝععـٜٛ يٌعععؼّ نعععبا ٜتشععـخ َعععع طؿعععٌ يف َٛٓععٛع ادتُعععاعٞ ٜتُجعععٌ يف    

ايوالّ عًٝهِ , عًٝهِ ايوالّ , نٝـ سايو , طٝب , يف أٟ َـكه١ )

أْت , أْعا أؿكي يف َعٗعـ ايرتبٝع١ ايؿهلٜع١ , َعا اهعِ َعًُعو , األهعتاف ,         

طايعب قانعا٠ ٖعقا املكطعع ععٔ      ثعِ أطًعب َعٔ اي   ( ػايـ َع ايوال١َ , بعاٟ  

طلٜل ايتُجٌٝ َع املعًِ ٚتعنٜنٙ نًُا ناْت االهعتذاب١ ُعشٝش١ ٚتهعلاك    

 .فيو ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠ َع اهتؼـاّ َكاطع كتًؿ١ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  وبٛك٠اي( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  (

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٜوتذٝب ايطايب يؿعًٝا ؿـٜح ادتُاعٞ قِا َع املعًِ
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 (12) ُــدريبًــُ التـــادتمص

ً  اهلدف العا
 إٔ ٜوتذٝب ايطايب إهابًٝا ملا ؾٝ٘ هعاؿ٠ األؾلاؿ لمجمصُ

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ِٜععععععععععععععععؿل -1

ايطايععب ينًَٝعع٘ عٓععـ 

 سِٛي٘ ع٢ً َعنم 

 

إٔ ٜبعععععععععععععععععاكى -2

ايطايععععععععب ينًَٝعععععععع٘  

 .يؿعًٝا

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ّ ايوعال )ٜبـأ املعًِ بايوالّ عًع٢ ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل        

) َٚبتوًُا هلعِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل         ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜكّٛ املعًِ بيعطا٤ ٚكق١ عٌُ ألسـ طالب ايؿِعٌ ٚعٓعـَا ٜكعّٛ عًعٗا أقعٍٛ      

يًطايب ًعٛف ُعاسبو قعاّ ععٌ ايٛادعب ٚأطًعب َٓع٘ إٔ ِٜعؿل يع٘ ٚأععنمٙ           

ـ قٝاَ٘ بايوًٛى ثِ ٜكّٛ املعًِ بعٌُ هبام بني ايطالب ٚيف ْٗاٜع١ ايوعبام   عٓ

ٜطًب املعًِ بت١٦ٓٗ ايطايب ايؿا٥ن ٜكٍٛ نًُع١ َعربٚى ٚايتِعؿٝل يع٘ ٚتعنٜعنٙ      

نًُععا ناْععت اهععتذابت٘ ُععشٝش١ َععع تهععلاك ايتععـكٜب ستعع٢ ٜععتكٔ ايطايععب   

 .املٗاك٠ 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َٟعٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  (

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       األؾلاؿٜوتذٝب ايطايب إهابًٝا ملا ؾٝ٘ هعاؿ٠ 
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 (13) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً  
 إٔ ٜعٗل ايطايب تؿًٔٝ٘ يبعض األُـقا٤ يف ايؿٌِ   لمجمصُ

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜتعععععععععععععععععلف -1

ايطايعععععععععععب عًععععععععععع٢  

 أُـقا٤ يف ايؿٌِ 

إٔ ٜتعععععععععععععععععلف -2

ايطايب ع٢ً ُـٜك٘ 

 املؿٌٔ يف ايؿٌِ 

إٔ ٌٜا ايطايب -3

إىل ُععععٛك٠ ُععععـٜك٘  

 ؿٌٔ يف ايؿٌِ امل

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل       

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل        ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ُٛع١ َٔ ايبطاقات عًٝٗا ُٛك طالب ايؿٌِ َهتٛبًا ٜكّٛ املعًِ بعلض ف

ؼتٗا أمسا٥ِٗ َع ْطل املعًِ ألمسا٤ ايطالب َوبٛق١ به١ًُ ُـٜكٞ َجعاٍ  

ٚأععلض أَععاّ ايطايعب ُععٛك   ........( , ُععـٜكٞ ...... , ُعـٜكٞ  .... ُعـٜكٞ  ) 

ٚعٓعـَا ٌٜعا إىل   ( َعني أنجعل ٚاسعـ ؼبع٘ ؟     ) أُـقا٥٘ يف ايؿٌِ ٚأهأي٘ 

ال٥٘ أقّٛ بوعؤاي٘ َعٔ ٖعقا ؟ ٚأطًعب َٓع٘ تلؿٜعـ ٖعقا ايِعـٜل         ُٛك٠ أسـ مَ

ٚتعنٜععن ايطايععب نًُععا ناْععت اهععتذابت٘ ُععشٝش١ ٚأطًععب َععٔ      ... املؿٔععٌ 

 .ايطايب إٔ ٜباؿٍ ُـٜك٘ املؿٌٔ ايتش١ٝ َع تعنٜنُٖا

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  (

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       ٜعٗل ايطايب تؿًٔٝ٘ يبعض األُـقا٤ يف ايؿٌِ
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 (14) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً   
 إٔ ٜتشـخ ايطايب َع اآلػلٜٔ يف َٛآٝع فات اٖتُاّ ٌَرتى لمجمصُ  

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜتشعععععععععععععععـخ -1

ايطايب عٔ املٛآٝع 

 . اييت تُٗ٘ 

إٔ ٜتشعععععععععععععععـخ -2

ايطايعب َععع املعًععِ يف  

املٛآعععععععععععععععععععٝع فات 

 االٖتُاّ املٌرتى 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )يطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل       ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ا

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل        ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٚأْعا أسعب َوًوعٌ    ........ أْا أسعب ْعاؿٟ   ) ٜكّٛ املعًِ مبباؿك٠ ايطايب بايكٍٛ 

أقععّٛ بوععؤاٍ ايطايععب أْععت َععافا ؼععب ؟ ٚعٓععـ إدابتعع٘ ٜكععّٛ املعًععِ     ثععِ........( 

بتعنٜنٙ ٚنقيو ٜكّٛ املعًِ بؿتض ْكاَ َع ايطايب سٍٛ األًعٝا٤ ايعيت تُٗع٘    

 َجٌ َا ٖٞ ٚدبتو املؿ١ًٔ ؟ ٚيف ساٍ إداب١ ايطايب ٜتِ تعنٜنٙ ؾٛكًا 

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, بى س٣ًٛ , ً   )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  (

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 :.................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

ٜتشـخ ايطايب َع اآلػلٜٔ يف َٛآٝع فات اٖتُاّ 

 ٌَرتى
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 (15) ُــدريبًــُ التـــادتمص

اهلدف العاً   
 إٔ ٜباؿك ايطايب عـٜح ادتُاعٞ قِا عٓـَا ٜكابٌ بعض َعاكؾ٘ لمجمصُ  

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜتععععععععععععععععلف -1

ايطايب ع٢ً َعاكؾع٘  

 . 

إٔ ٜتشععععععععععععععـخ -2

 . ايطايب َع َعاكؾ٘ 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوعالّ  )٢ ايطعالب ًَٛسعًا بٝعـٙ بيًعاك٠ ايوعالّ قعا٥اًل       ٜبـأ املعًِ بايوالّ عًع 

) َٚبتوًُا هلعِ ٜتذع٘ املعًعِ معٛ ايطعالب ِٜٚعاؾشِٗ مجٝععًا قعا٥اًل         ( عًٝهِ

 .ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ... نٝـ سايو ٜا 

ٜكععّٛ املعًععِ بتععقنا ايطايععب بععأؾلاؿ أهععلت٘ َٚعاكؾعع٘ ثععِ ٜكععّٛ املعًععِ بعععلض  

  ٌ ايوعالّ عًعٝهِ , عًعٝهِ    ) ٜتشعـخ َعع أبٝع٘ ٜتُجعٌ يف      َكطع ؾٝعـٜٛ يطؿع

ٜٚكعّٛ  ( ايوالّ , نٝـ سايو , طٝب , ٖعٌ أؾطعلت ٜعا أبعٞ , ْععِ ٜعا بعي        

املعًِ بًعب ايـٚك َع ايطايب بإٔ ٜأػق ؿٚك األب ٚايطايب ايطايب ايقٟ ٜباؿك 

باؿـٜح َع تعنٜن ايطايب عٓـ َباؿكت٘ باؿـٜح ٚتهعلاك فيعو ستع٢ ٜعتكٔ     

 . ٗاك٠ ايطايب امل

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  (

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  )  (

 الٍتًجُ د احملاوالتعد املظّر الصمىكٌ

ٜباؿك ايطايب عـٜح ادتُاعٞ قِا عٓـَا ٜكابٌ بعض 

 َعاكؾ٘
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 (16) ُــدريبًــُ التـــادتمص
اهلدف العاً  

 باؿـٜح يف َٛآٝع تِٗ اآلػلٜٔ ايطايب إٔ ٜباؿك لمجمصُ  

األِداف اخلاصُ 
 لمجمصُ

 
إٔ ٜوععععععععععععععععععععأٍ -1

ايطايعععععععب اآلػعععععععلٜٔ 

باملٛآعععععععععٝع ايعععععععععيت 

 . تُِٗٗ 

إٔ ٜتشعععععععععععععععـخ -2

ايطايععب َععع اآلػععلٜٔ 

يف املٛآععععععٝع ايععععععيت  

 . تُِٗٗ 

 

 (العرض)طريكُ حتكًل اهلدف 
ايوالّ )ٜبـأ املعًِ بايوالّ ع٢ً ايطالب ًَٛسًا بٝـٙ بيًاك٠ ايوالّ قا٥اًل 

) َٚبتوًُا هلِ ٜتذ٘ املعًِ مٛ ايطالب ِٜٚاؾشِٗ مجٝعًا قا٥اًل ( عًٝهِ

 .٘ أثٓا٤ املِاؾش١ ي٘ ٜٚقنل نٌ ٚاسـ بامس... نٝـ سايو ٜا 

ٜكععّٛ املعًععِ باهععتؼـاّ أهععًٛب ؼًٝععٌ املٗععاك٠ ٚايُٓقدعع١ عٝععح ٜكععّٛ املعًععِ     

بوؤاٍ ايطايب عٔ ايؿًِٝ ايهلتْٛٞ املؿٔعٌ يـٜع٘ ٚعٓعـ إدابع١ ايطايعب ٜعتِ       

تعنٜنٙ ؾٛكًا ثِ ٜطًب املعًِ َٔ ايطايب إٔ ٜوأٍ ُعـٜك٘ ْؿعى ايوعؤاٍ ٜٚعتِ     

أطًب َٔ ايطايعب باملبعاؿك٠ بوعؤاٍ ُعـٜك٘      تعنٜنٙ عٓـ قٝاَ٘ بٗقٙ املٗاك٠ ثِ

, َٔ ٖٛ ايبطٌ يف ٖقا ايؿعًِٝ  ... ملافا ؼب ايؿًِٝ ايهلتْٛٞ ) أه١ً٦ أػل٣ 

سٝععح أقععّٛ بتًكٝٓعع٘ ٖععقٙ األهعع١ً٦ يف املععل٠  .....( َععا ٖععٞ قِعع١ ٖععقا ايؿععًِٝ  .... 

األٚىل ثِ أطًعب َعٔ ايطايعب باملبعاؿك٠ بوعؤاٍ ُعـٜل يػعل يًطايعب ٚيف سعاٍ          

 . اؿك٠ ٜتِ تعنٜنٙ ٚتهلاك ايتـكٜب ست٢ ٜتكٔ ايطايب املٗاك٠ قٝاَ٘ باملب

 التعسيس

أسوٓت , ممتام ,  )

(   بطٌ , ايتِؿٝل  

  َعٟٓٛ

, س٣ًٛ , ًبى    )

 َاؿٟ(   هتهلم  

الىشآن  
 التعمًىًُ

  ايوبٛك٠( )  

 دٗام اؿاهب اآليٞ( )  

 ايؿٝـٜٛ+ دٗام ايتًؿام )  (

 بطاقات ايٌٓاط املِٛك )   (

 .................سـؿ  :أػل٣  ( ) 

 الٍتًجُ عدد احملاوالت املظّر الصمىكٌ

       باؿـٜح يف َٛآٝع تِٗ اآلػلٜٔ ايطايب ٜباؿك

 

 


