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فاعمية اضتدداً املطسح املدزضي يف تدزيظ الدزاضات االجتىاعية 
لتٍىية التحصين والتفاعن االجتىاعي لدي تالوير الصف الجاٌي 

 اإلعدادي املتأخسيَ دزاضيًا.
 

 د/صربي إبراهيم عبد العال اجليساوي

 أشتاذ املناهج وطرق التدريض املصاعد 

بلمية الرتبية جامعة األزهر 

   بالدقهمية                     

 د/ مين مصيمحى حامد حربك
 مدرط اإلعالم الرتبوي 

               كمية الرتبية النوعيةجامعة 

 املنوفية

 طتدم ملا : 
يفلتدددذسٍعلدرذسدطدددتملدٜةد تخَدددْلهددذ الدرذسدطدددْلاردددُل تخدَدددْلدطددددرذد لد ظدددش لد ذسطدددُلل

لردن َْلدردحـَللًدردفتخللدٜةد تخُلرذِلتٝمَزلدرـفلدرثتنُلد٢خذددِلد دأخشٍنلدسدطًَت.
ًلقت لدربتحثتنلبإخذددلدرَللد عدملًًكعلدرظدَنتسٌٍ لد ظدشحَتململل ٌكدٌختملدرٌحدذتثلدرثترثدْلللللل

درثتنُلد قشسلخدُلتٝمَدزلدرـدفلللل لدرذل 2016/2017ًدرشدبعْللمنلكدتبلدرذسدطتملدٜةد تخَْل
درثتنُلد٢خذددِلًمتثدالأدًدملدرذسدطْليفلدٜخدبدتسلدردحـدَدُلمدنلاخدذددلدربتحثدتنليلًمقَدتغللللللل

ًةٌدل دشً لردملللًتٌؿدالندتٖجلدرذسدطْلارُلمتلٍدُل:لدردفتخللدٜةد تخُلمنلاخذددلدربتحثتنل.
ٌلللللل طدددوُلدسةدددتملد  ٌخدددْلللدٜردددْلاحـدددتَْٖلبدددثلمدٌطدددوُلدسةدددتملد  ٌخدددْلدرد شٍبَدددْلًمد

ًةدٌدل دشً لردملدٜردْللللًلدردحـَدُلدربعذِلرـتحللد  ٌخْلدرد شٍبَْ.لدرلتبوْليفلدٜخدبتس
احـتَْٖلبثلمدٌطوُلدسةتملد  ٌخْلدرد شٍبَدْلًمدٌطدوُلدسةدتملد  ٌخدْلدرلدتبوْليفلللللل

سةدتمللًةدٌدلخٝقدْلدستبتةَدْلبدثلدللللًلمقَتغلدردفتخللدٜةد تخُلرـدتحللد  ٌخدْلدرد شٍبَدْ.للل
تٝمَددزلد  ٌخددْلدرد شٍبَددْليفلدٜخدبددتسلدردحـددَدُلدربعددذِلًدسةددتتومليفلمقَددتغلدردفتخددللللللللل

لدٜةد تخُلدربعذِ.ل
ل–دردفتخدددللدٜةد دددتخُللل–درذسدطدددتملدٜةد تخَدددْللل–دركد دددتملد فدتحَدددْل:لد ظدددش لد ذسطدددُللل

لد دأخشٍنلدسدطَتل.ل–دردحـَلل

Effectiveness of  Using the School Theater for Teaching Social 
Studies in Developing Achievement and Social Interaction Among 

Educational Retardation Second Year Preparatory Pupils 

Dr. Sabri Ibrahim Abdel-Al Al-Jizawi.  Dr. Mona Meselhi Hamed Habrek 

Abstract : 
The study aimed at the effectiveness of using the school theater for 

teaching social studies in developing achievement and social interaction 
among educational retardation second year preparatory pupils The two 
researchers prepared the teacher's guide and the scenario (plays) of the 
subjects for the third and fourth units of the second term in social studies 
book 2016/2017 for second year preparatory pupils. The study instruments 
were the achievement test and the social interaction scale prepared by the 
two researchers The results of the study reached the following  There were 
statistically significant differences between the mean scores of the 
experimental group and the mean scores of the control group in the post-
achievement test in favor of the experimental group There were statistically 
significant differences between the mean scores of the experimental group 
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and the mean scores of the control group in the social interaction scale in 
favor of the experimental group.There was a correlation between the scores 
of the experimental group in the post-achievement test and their scores in 
the social interaction scale  
Keywords ; School Theater - Social Studies - Social Interaction-  
Achievement- Educational Retardation 

  وكدوة 
نظددتنلًبتربَٗددْلدرددفلٍعددَؽل َوددتلًتفتخٝتددىلللللتودددملدرذسدطددتملدٜةد تخَددْلبت٢لل

معوتلًمعلغرليلممنلٍعَؼٌنلمعىل َدأثشلبودملًٍدٛثشل دَومل فدُلدرعـدٌسلدرقذ دْللللللل
ًقبللمعش ْلد٢نظتنلبتركدتبْلدطدرذ لدٞددٕلدرد ثَددُلًداتكدتّليفلكدللػدٌٗنىللللل
يفلؿَذيلًمعَؼدىلًتعتمٝتىلًدحدكتكىلبت٠خشٍنلبللانلمعش دْلد٢نظدتنلركَفَدْلللل

 نلللللللللنلةشٍددمتلمتثَددللدر ددشدبلركَفَددْلدرددذ للللذ نلبعددذلد ددٌملتعد وددتلمددنلدر ددشدبلخددلللللدردد
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ    : 

لل 31د تٖدددذّ:ل   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
 ددددعدملد٢نظدددتنلرردددالمدددنلدر دددشدبلردددزرال كدددنلدرقدددٌ لبدددأنلداتكدددتّلًدٞددٕللللللل

لدرد ثَدُلقذٍملقذ لد٢نظتنلردتى.ل

لًشلدزدللنفظدىيللد٢نظتنلقذ لقذ ْلدرذسدمُلًدردعبرللبترد ثَللد٢نظتنلمعش ْلان
ْللحبشكدتمللٍقدٌ للدرـد رللل تروفدلللبوبعىيلممثللد٢نظتنلبأنلدرقٌ ل كن لمتثَدَد

لممتسطددْليفلًٍظددد شلكددحكتتوميلًدندددضد لدركبددتسيلدندبددتيلةددزبلًسدٖوددتلمددنلٍظدددوذ 
لدٞدًدسلكت دددْلأددٕلمدددنلرَدددد كنلد رددفدددْيلمندددٌيلمشدحدددللمجَدددعليفلدرظددددٌ لهدددزد

لمل.2001:لدرقشػُلأمرل لد د علمنىلٍدٌقعوتلدرفلدٜةد تخَْ

لكٌنودددتلمدددنلدرددددذسٍعليفلد ظدددشحُلدرد ثَدددللةشٍقدددْلدطددددرذد لأه َدددْلًتدددأتُ
ُللد ددعدميللاىللد عدٌمدتمللتٌؿدَللليفلً عتٜلمٛثشدلمذخٝ ْلل ود لدرفدشقللتددَ للةشٍقد
لٍثرللخ للأددٕلخٝ لمنلًدرعقدَْيلًدسبشكَْلدزبظ َْلامكتنتتىلخنلرَعدللأمتمى

لًقددذسّلًكددٌحتلأكثددشلػبعدددىلبؼددكللدرذسدطددُلد نوددت لضبدددٌٔلًدبظددَذلدهد تمددىي
لاةدتسلليفلد ددعدمللختػدوتللخبددلّللدستبوداللٞنوتلًدٜطذلةت يلًدٜطدَعتبلدرفوملخدٓ

لمل.Rainerل&لLewisلي2005 لمظشحُ

لد ندددتهجلمظدددشحْلاطدددذلدتَ َْلأه َدددْلاىللكدددثرلّلدسدطدددتملأػدددتسملحدددثلخددددٓ
لصب ٌخددْلًاكظددتبوملًؿددقدوتلد دددعد ثلػرـددَْلبنددتٕليفلًموددمل عددت لكعنـددش

لد ددٌدةنلًتشبَددْليلًدرنظددت لًدرنظت ددْلدرذقددْلمثددللد شغٌبددْلًدرقددَملدٜدبتهددتملمددن
ْل ْللتشبَد ْلل َكددٌنلؿدتسب ٕلليفلؿددتسبْلربند ْللأمدددىلبندت لدرظددشٍعلدرعضٍدضللخبددذ لليكذسدطد

لدسب َددذلخبددذ لًدسدطددْليمل2002ليلؿددشّلنددٌدلمجددت  لًدسدطددْليمل1993يلبددذٍشلًذبظددث
لمظددددشحْل تخدَددددْلاىلمللل6ل–ل4:لل2005ليلمحددددتدلابددددشدهَم لًدسدطددددْملل2002يلد نؼددددتًِ
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لدرظددٌ للمعدتٍرلللًاكظدتبومللد دعد ثلرذٔلدخدٝ وتلخدٓلدرقَملتن َْليفللد نتهج
ل.لد ودٌبلدٜةد تخُ

 ;Karakelle, 2009; Greenwood, 2009; O'Gara, 2008 لدرذسدطدتمللأػدتسمل

Intrator, 2006لددخددددللدرددددذسدمُلدرد ثَددددلل٢طددددذلدتَ َْل تخدَددددْلًةددددٌدلاىلملل
لصبدددترُليفلدرودددٝبلدتـدددت لمودددتسدملمظددددٌٔلذبظدددثلخددددٓلدرـدددفَْلدسب دددشدم

لبأطددترَ لًامددذددهملر دددوملًتوددزٍ لأقددشدنوميلمددعلًتفتخدددوملًدٜطددد ت يلداتدثددْ
ٓللًدرع للر ٌٍْيلًمفشددم لأرهدتنومللاىللد عدٌمدتمللًتقشٍد للطددٌكتتوميللتعدذٍلللخدد

ْللهدددزيلًتقدددعلبتزبتربَدددْيللٍدظدددملةدددٌليف ْللمنظٌمدددْلكددد نلد٢طدددذلدتَ َ لدٞنؼدددو
ْللدرذلبٌٍددْ ٓللتع ددلللدرددفللدشلتد دد ٓللدروددٝبللتددذسٍ للخددد ْللدكدظددتبللخددد لمددنللحـددَد

لدرٌةددددذدنلًتودددزٍ للدرددددنفعلًؿدددقلللدرثقت َدددْيللًد ؼددددذلكتملًد عدددتس للد عدٌمدددتمل
ل كددددنلًشلددددزدليمل14لقلي2000 لمحددددٌّلبددددترنفعيلدرثقددددْلًتقٌٍددددْلد ؼددددتخشلًتشقَددددمت

ْللتدذسٍعللدطدذلدتَ َتمللصبدت لليفلتـنَفوت ْللدرد د ْللدرعشبَد ْللكإطدذلدتَ َ لتذسٍظدَ
ْللًدردذسًغللدرؼعشٍْلدرنـٌقلمظشحْلبتبليفلتبحثلدخدَتدٍْ;لغرل ْللدٞدبَد لدرنثشٍد

لخدددٓلذبدد لد ذسطددُ;لد نوددت لأهددذد لذبقددمتلك ظددشحَتملخشكددوتلخدددٓلًتع ددل
ْلليفلًتظدومللدرذدردْيللدرقدَمللًت دشغللدرشردٖدليللمنلًتنفشلدرفلتٖلي لدروترد للتدٌتشللاصدرد

لًمعد َىيلد ذسطْلمعلخٝقتتىلأًدؿشلًمتدثلخضردىلًهذ لةشأتىلًؿقللدٜنفعترُي
ْللةٌليفلدنذمتةىلخٝ لمنلنفظىليفلد كبٌتْلدروتقتملًتفشٍغ لتق ـدىللأًلدرد ثَدَد
ل.مل56لي2000لمفلُيلخ ش لػرـَتتوتلربع 

لدرددفلدرفتخدددْلدردذسٍظددَْلدٜطددذلدتَ َتملمددنلدرددذسدمُلدرد ثَددللًاطددذلدتَ َْ
لدد عَددْلدطدددثتسّلخدددٓلتع ددللٞنوددتلردوتردد يلةترًبددتلمكتًنددألد ذسطددْلةعددلليفلتظددوم

لحٌدسٍددْلر ددْلبدٌظَفوددتلدرد ٌٍددْيلدٜتـددت لموددتسدملتعدددملعبددٌلًدروتربددتملدروددٝب
لبدلللردزدتوتيللدٜندبدتيللدبدزبللٜلًد٢ؼبتٕدميلبت عتنُلً َتكْلٍقظْيلمدأهبْيلطدَ ْ
لمدنللدردعدبرليللخدٓلقذستوتلتع متلدرفلد ددتبعْلد٢ػعتختملمنلتَتًسدلربدمتلأنلذبتً 
لٍع ددللمذسطددُلمظددشحُلاةددتسليفلمند َددْلًأحتطددَعل تخدددْيلأدًدملتٌظَددفلخددٝ 
لد شغددٌبلًدٜدبتهددتملدرقددَملمددنلكددثرلدلًاكظددتبوملدزب ددترُيلحظددوملؿددقللخدددٓ
لمل.Gungor, 2008, P. 12 ل َوت

ليفلدٞدبَددددْلردنـددددٌقلدرددددذسدمُلدرد ثَددددللاطددددذلدتَ َْلدطدددددرذد لاىللًٍنظددددش
لدٜخدَتدٍددْيلدردددذسٍعلدطددذلدتَ َتملخددنلدرشكددتلرعددذ ل عددللكددشدلدرـددفَْلدر ش ددْ
لمدنللأهدذد وتللذبقَمتلمنلد دعدملمتكنلبوشٍقْلدرنـٌقلهزيلًتعدملردعدَملًسغبْ
ٓللتع دلللدرفلدرنؼتةتملخٝ  ْللًتددت للدسبَدتّيللبٌدقدعللدرددعدمللسبد للخدد ل َودتللدرفشؿد

ْلليفلًد ظدد عللًد ٝحد للد ؼتس لدًسل تسغلكُلرد دعدم  ,Roush لدرددعدمللخ دَد

2005, P. 33لمددنلدطدحظددتنوتلدروشٍقددْيلهددزيلأه َددْلتبَددتنلخدددٓلطددتخذلًممددتليمل
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لًدزب دددتخُيلًدرثندددتُٖلدرفدددشدِلردنؼدددت لًدتظدددتخوتلدٞمدددشيلًًردددُلًد عددددملد ددددعدم
لخدددٓلًقددذستوتلدٞكددتد ُيلًذبـددَدىلًًخَددىلد دددعدملادسد لتوددٌٍشلخدددٓلًقددذستوت
لمل.O'Gara, 2008, P. 15 – 19 لد ظد ذّيلدردقنَتملدطدَعتب

ٔل ْللدردذسدمتللأنمللFernsler, 2003, P. 103 ل رلنظددشللًٍدش ُللدردعدَ َد لمؼدتهذللهد
ْللدسبـْلأهذد لت وُلقـرلّلحٌدسٍْلتعدَ َْ ٔللمقدت للًتقدٌ للدرـدفَ لد دشددللداددٌ
لدٞػَتٕيلضبتكتّلخٝ لمنلد دعد ثلطدٌ لتعذٍللخدٓلدرذسدمتلًتظتخذ.لتعدَ ى

لةٌدند للمدنللدرعذٍدذللدكدظدتبللخٝشلدتللمنلػبشِلدرفلدًٞرَْلدروش لمنلتعذلدرف
لًهزدلد ؼتهذيلدرظدٌ لتق فليفلرد دعدمل شؿْلمنلتدَحىل تلد٢نظتنُيلدرظدٌ 
لمؼددتهذلمددنلػددتهذيلمددتلخدددٓلبنددتٕلدرٝحددمتلطدددٌكىلمنزةددْلخدددٓلد دددعدملٍظددتخذ
لمل.Intrator, 2006 لدسدمَْ

 Growshoe, Bicfordل&لPecottignies, 2005, P 16ِلمل.ل لمدنللررداللًػبدش
لد ٌكدددٌختملذبٌٍدددلليفلدرٌطدددتٖللمدددنلغرلهدددتلتفدددٌ لًدردددفلدرعترَدددْيلقدددذستوتلخدددٝ 

ْللدرـتمدْلدرذسدطَْ ّللاىللًدزبت د ُللمدتد لد ظدش للبدىللٍد ددعلل دتللد ددعدميللدندبدتيللتظددذخ
ليفلتد ثدددللًدردددفلد ددقدددُيلرهدددنليفلدرددددأثرللبتر دددْلقدددذسدملمدددنلد دٌندددْلًدسبدددٌدسدم
لًدٞردددددٌدنلدرذدردددددْلًدسبشكدددددْلد ظددددد ٌخْلًدركد دددددْلدسبدددددُلد ؼدددددوذلمدددددعلدردفتخدددددل

لقبدلللمتلموتسدملًتنؼَ لدردعدميلخ دَْليفلد دعدملدمجلخدٓلًرقذستوتلًد٢ؼبتٕدمي
لؼبددددت لٜلًبظدددَوْلمشندددْلتشبٌٍدددْلاطدددذلدتَ َْلًهدددُليملRoush, 2005 لدرقدددشدّٕ

ْللاىللدرـدفلليفل تخدلللبؼكللدطدرذدموت ْللمعش د لٍؼدذل للًٜلمعَندْيللًخددلّللمظدبق
ل قدد للًٍكدفددُلدرذسدمَددْيللد ؼددتهذلردنفَددزلخددتقللمظددش لأًلكددثرلّللًطددتٖللتددٌ ش

لحبشٍدددْلتظددد  لحبَدددثلدرـدددفَْيلدر ش دددْليفلدربظدددَوْلدردعدددذٍٝملبعددد لبدددإةشدٕ
ل.رد ثدثلدسبشكْ

لخدددٓلتع ددللأنوددتلد ذسطددَْلدرـددفٌ ليفلدردعدَ َددْلدرددذسدمتلتٌظَددفل ٌدٖددذلًمددن
ُللدٜطددقشدسللذبقَمت ُللدرعدتةف لٍؼدتهذي;للمدتللمدعللٍدعدتةفللٞندىللرد ددعدميللًدٜنفعدتر
لأًلدرشخد للأًلدرعندفللمؼتخشلرذٍىلتدٌرذلًأحَتًنتلدرؼفقْيلأًلبتشبٌ لأحَتًنتل َؼعش

ُللخ شلبتٞمتنيلٍؼعشلركنىلدٜندقت ي لمدنللبودتللػدعشللدردفللدشبددلّللٞنمل.ل2000 لمفلد
ًٝيللمعدىللذبدذ للًٜلبذٍدْيلخدلّلهُلدرذسدمتلخٝ  ٓللذبدذ للبدللل عد ْللخدد لمندىيللمظدت 
لأًلخددددلدملمدددنلد ددددعدملخقدددلليفلك دددنلمدددتلٞنلحقَقَدددْيلرَظدددالدٞحدددذد لًهدددزي

ْللدنفعتٜم ّللشلدتللدرعندتنللاةدٝ لل كدنللحبَظد ْللخنودتللدردعدبرلللخدٝ للمدنللبقدٌ لبٌدطدو
لدردعددددبرللًتـددددفَْلد دددددعدميلرددددذٔلدرعددددتةفُلدٜنفدددددت لاىللٍددددٛدِلًهددددزدلدرددددذسدمتي

لمدددنلغرلهدددتلخدددنلد ودٌبدددْلأًلد قـدددٌدّلدٜنفعدددتٜمل دنفـدددللًتنقَددددىيلدٜنفعدددترُ
ُللدرٝػدعٌسيللمدنللد نذ عْلدٜنفعتٜم ّلليفلًهد ّللغدرلللدرعدتد لًهدزدللمودٌبدْيللأًلمقـدٌد

لٍٛكددذيلمددتلًهددزدلمل.Hughes, 2000 لد دددعدملرددذٔلدرنفظددُلدٜطدددقشدسلاىللٍقددٌد
ْللتظدومللد ظشحُلدرد ثَللةشٍقْلأنلمنمللTomlinsonيل2001 لتٌمدَنظٌن لمظدته 
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لًدرٌةذدنَْيلًد وتسٍْيلد عش َْيلد ذسطُيلد نوت لملتمثلد دعدملاكظتبليفل تخدْ
ٌللًؼبقدمتللًمَظدشيللطوللبأطدٌب لحتةتتدىللاػدبت للخدٝ للمدنللرد ددعدميللد دكتمدلللدرن د
ل.ًدرعد َْلًدٜةد تخَْلدرنفظَْ

لدرد ثَددددللةشٍقددددْلأنمللLidstoneل&لGerberلي1996 لًرذطدددددٌنلةرلبددددشلًٍددددشٔ
لدردحـدَلللتن َْليفل تخدَدوتلأثبدالدرفلدسبذٍثْلدردذسٍظَْلدروش لمنلد ظشحُ
ُل ّلليفلدرودبددْلرددذٔلدرذسدطد لدرذسدطددَْلد ددٌددلمددنلًغرلهدتللدٜةد تخَددْلدرذسدطددتملمدتد
ْللأكذتدىللمدتللًهدزدللدرذسدطَْيلد شدحللطبددفلًيفلدٞخشٔي لابدشدهَمللمدنللكدلللدسدطد
ْللدطددرذد للأثدشللخنلدركؼفلدطدوذ الدرفملل1996 لخٌنُلكشًمُيللدرقتخٌد لةشٍقد

لمبحددثليفلدربَٗددْلعبددٌلًددبتهددتتوملدشبددتمعلدرـددفلةددٝبلذبـددَلليفلدرد ثَددل
لمتلةتربددددتيملل268 لمددددنلدرذسدطددددْلخَنددددْلتكٌنددددالارلبددددتٞسدنيلدٜةد تخَددددْلدرذلبَددددْ

لدٜخدَتدٍددْيلدروشٍقددْلً ددمتلتعد ددالكددتبوْلاحددذده تلصب ددٌخدثلاىللتقظددَ وم
لأنلدرذسدطددْلندددتٖجلًأظوددشملدرد ثَددليلةشٍقددْلبتطدددرذد لدسطددالدبشٍبَددْلًدرثتنَددْ

لرـدددتحللدربَٗدددْلعبدددٌلًدٜدبدددتيلدردحـدددَللتن َدددْليفلاحـدددتَٖتلددردددْل شًقدددتلهندددت 
ل.دردقدَذٍْلبتروشٍقْلمقتسنْلدرد ثَللةشٍقْ

لدردعدش للدطددوذ اللًدرفيمللFernslerلي2003 ل رلنظدشلأةشدهتلدرفلدرذسدطْلًيف
لدرذسدطدددددتملةدبدددددْلذبـدددددَلليفلد ظدددددشحَْلدردددددذسدمتلةشٍقدددددْلدطددددددرذد لأثدددددشلاىل

لد٢ػبدددتبُلدٞثدددشلخددددٓلدردأكَدددذلمتلدٞمشٍكَدددْيلد دحدددذّلدرٌٍٜدددتمليفلدٜةد تخَدددْ
ْلليفلد ظددشحُلدرد ثَددلللروشٍقددْ ْللدػددد داللحَددثلدرذسدطددُيللدردحـددَللتن َدد لخَندد
لدبشٍبَددْ:لصب ددٌخدثلاىللقظدد وملدرثترددثيلدرـددفليفلةتربددتملل30 لخدددٓلدرذسدطددْ

لدٜخدَتدٍددْيلدروشٍقددْلً ددمتلدسطددالًكددتبوْلد ظددشحَْيلدرددذسدمتلبتطدددرذد لدسطددا
ليفلد  دددٌخدثلةدبدددْلبدددثلاحـدددتَٖتلددردددْل دددشً لًةدددٌدلخدددنلدرنددددتٖجلًكؼدددفا

لد عددذلدردحـددَدُلدٜخدبددتسلخدددٓلدرد شٍبَددْلد  ٌخددْلةدبددْلرـددتحللدردحـددَلي
ل.رزرا

لدًسلخٝشلدتللمدنللدطدقـٓلدرفلدرذسدطْليفيمللPardunلي2004 لبتسدًنلأكذلك ت
لد فددددتهَملرددددبع لدشبددددتمعلدرـددددفلةدبددددْلادسد لتوددددٌٍشليفلدردعدَ َددددْلدرددددذسدمت

لةشٍقدددْل تخدَدددْلخددددٓلًغرلهدددت.ل..لًدرعندددفلًدٜكدددووتديلكدددترق عيلدٜةد تخَدددْ
ملل30 لمددنلدرعَنددْلتكٌنددالحَددثلدرذسدطددُيلدردحـددَللتن َددْليفلد ظددشحُلدرد ثَددل

ْللصب ٌخدثلاىللخؼٌدَٖتلًصخوملةتربت ْللبتطددرذد للدسطداللدبشٍبَد لدردذسدمتللةشٍقد
ْللبتطددرذد للدسطداللًكتبوْلدردعدَ َْي لاىللدرنددتٖجللًتٌؿدداللدٜخدَتدٍدْيللدروشٍقد

ل.دٜةد تخَْلرد فتهَملًادسدكوملدرودبْيلًخُلمنلتضٍذلدردعدَ َْلدرذسدمتلأن

ٓللدربتحثثلمجَعلمعملل2006 لهَٝملؿٝ لًٍدفمت ْللخدد ْلل تخدَد لدرد ثَدلللةشٍقد
ل تخدَدددْلدطدقـدددتٕلدطددددوذ الًدردددفلدٞسدنيليفلأةشدهدددتلدردددفلدسدطددددىليفلد ظدددشحُ
لدرـددفلةدبددْلذبـددَلليفلدردعدَ َددْلرد ددتدّلدرددذسدمُلدرد ثَددللةشٍقددْلدطدددرذد 
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لةبقدددالارلدردقدَذٍدددْيلبتروشٍقدددْلمقتسندددْلدٜةد تخَدددْلدرذلبَدددْلمبحدددثليفلدرشدبدددع
ٓللدرذسدطْ ْللخدد لمتلصب ٌخدتمللطدبعلليفلمدٌصخثللدرودٝبللمدنلملل208 لمدنللمكٌندىللخَند

لًةتربددْلةتربددتملل180 لخدددٓلدرد شٍبَددْلد  ٌخددْلدػددد دالارلخؼددٌدَٖتيلدخدَددتسهم
ْللدرددذسدمُيلدرد ثَددللبوشٍقددْلدسطددٌد لةتربددتلملل69 لمددنلتكٌنددالدرلددتبوْلًد  ٌخدد

ليفلاحـدتَٖتللددرْل شً لًةٌدلدرندتٖجلًأظوشملدردقدَذٍْيلبتروشٍقْلدسطٌدلًةتربْ
ل.درد شٍبَْلد  ٌخْلةدبْلرـتحللدرذسدطُلدردحـَل

ُللدرد ثَدلللةشٍقْلًركٌن ٓللأطتطدوتلليفلتعد دذللد ظدشح ْللدسبدٌدسللخدد لبدثللًد نتقؼد
ْلليفلردحدٌدسللأنلٍشٔيمللSharpeلي2001 لػتسبل إنلد  ثدثي ْللبنَد ْللد ظدشحَ لدردعدَ َد

ٌللكبرلّيلأه َْ ْلل ود ِللنظدَ وتللمبثتبد ُللٞندىللخدَدىيللتقدٌ للدردز لقَ دودتللخدَودتللٍلدف
ْللأددٕلخدٝ للمدنللؿدٌستىللًتدلد للدٞدبَْي ْللددخدلللدرودبد لٍـدتحبىللًمدتللدرـدفيللغش د

لحتٜتوددتليفلدرؼرـددَْلدنفعددتٜملخددنلدسبددٌدسلًٍعدددللأؿددٌدميلًندددلدملحشكددتملمددن
ُللدسبدتٜميللكللًيفلًدرظعتدّلدسبضنليفلًدر ل يلدرشكتليفلد رددفْي لمجَعودتللًهد

ل.ضبذدلطدٌكُلمٌقفلعبٌلدرودبْلددبتهتملتن َْلخدٓلتع للحتٜم

لدردعدش للدطددوذ اللًدرفيمللFernslerلي2003 ل رلنظدشلأةشدهتلدرفلدرذسدطْلًيف
لدرذسدطدددددتملةدبدددددْلذبـدددددَلليفلد ظدددددشحَْلدردددددذسدمتلةشٍقدددددْلدطددددددرذد لأثدددددشلاىل

لد٢ػبدددتبُلدٞثدددشلخددددٓلدردأكَدددذلمتلدٞمشٍكَدددْيلد دحدددذّلدرٌٍٜدددتمليفلدٜةد تخَدددْ
ْلليفلد ظددشحُلدرد ثَددلللروشٍقددْ ْللدػددد داللحَددثلدرذسدطددُيللدردحـددَللتن َدد لخَندد
لدبشٍبَددْ:لصب ددٌخدثلاىللقظدد وملدرثترددثيلدرـددفليفلةتربددتملل30 لخدددٓلدرذسدطددْ

لدٜخدَتدٍددْيلدروشٍقددْلً ددمتلدسطددالًكددتبوْلد ظددشحَْيلدرددذسدمتلبتطدددرذد لدسطددا
ليفلد  دددٌخدثلةدبدددْلبدددثلاحـدددتَٖتلددردددْل دددشً لًةدددٌدلخدددنلدرنددددتٖجلًكؼدددفا

لد عددذلدردحـددَدُلدٜخدبددتسلخدددٓلدرد شٍبَددْلد  ٌخددْلةدبددْلرـددتحللدردحـددَلي
ل.رزرا

لدًسلخٝشلدتللمدنللدطدقـٓلدرفلدرذسدطْليفيمللPardunلي2004 لبتسدًنلأكذلك ت
لد فددددتهَملرددددبع لدشبددددتمعلدرـددددفلةدبددددْلادسد لتوددددٌٍشليفلدردعدَ َددددْلدرددددذسدمت

لةشٍقدددْل تخدَدددْلخددددٓلًغرلهدددت.ل..لًدرعندددفلًدٜكدددووتديلكدددترق عيلدٜةد تخَدددْ
ملل30 لمددنلدرعَنددْلتكٌنددالحَددثلدرذسدطددُيلدردحـددَللتن َددْليفلد ظددشحُلدرد ثَددل

ْللصب ٌخدثلاىللخؼٌدَٖتلًصخوملةتربت ْللبتطددرذد للدسطداللدبشٍبَد لدردذسدمتللةشٍقد
ْللبتطددرذد للدسطداللًكتبوْلدردعدَ َْي لاىللدرنددتٖجللًتٌؿدداللدٜخدَتدٍدْيللدروشٍقد

ل.دٜةد تخَْلرد فتهَملًادسدكوملدرودبْيلًخُلمنلتضٍذلدردعدَ َْلدرذسدمتلأن

ٓللدربتحثثلمجَعلمعملل2006 لهَٝملؿٝ لًٍدفمت ْللخدد ْلل تخدَد لدرد ثَدلللةشٍقد
ل تخدَدددْلدطدقـدددتٕلدطددددوذ الًدردددفلدٞسدنيليفلأةشدهدددتلدردددفلدسدطددددىليفلد ظدددشحُ
لدرـددفلةدبددْلذبـددَلليفلدردعدَ َددْلرد ددتدّلدرددذسدمُلدرد ثَددللةشٍقددْلدطدددرذد 

لةبقدددالارلدردقدَذٍدددْيلبتروشٍقدددْلمقتسندددْلدٜةد تخَدددْلدرذلبَدددْلمبحدددثليفلدرشدبدددع
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ٓللدرذسدطْ ْللخدد لمتلصب ٌخدتمللطدبعلليفلمدٌصخثللدرودٝبللمدنلملل208 لمدنللمكٌندىللخَند
لًةتربددْلةتربددتملل180 لخدددٓلدرد شٍبَددْلد  ٌخددْلدػددد دالارلخؼددٌدَٖتيلدخدَددتسهم

ْللدرددذسدمُيلدرد ثَددللبوشٍقددْلدسطددٌد لةتربددتلملل69 لمددنلتكٌنددالدرلددتبوْلًد  ٌخدد
ليفلاحـدتَٖتللددرْل شً لًةٌدلدرندتٖجلًأظوشملدردقدَذٍْيلبتروشٍقْلدسطٌدلًةتربْ

ل.درد شٍبَْلد  ٌخْلةدبْلرـتحللدرذسدطُلدردحـَل

ُللدرد ثَدلللةشٍقْلًركٌن ٓللأطتطدوتلليفلتعد دذللد ظدشح ْللدسبدٌدسللخدد لبدثللًد نتقؼد
ْلليفلردحدٌدسللأنلٍشٔيمللSharpeلي2001 لػتسبل إنلد  ثدثي ْللبنَد ْللد ظدشحَ لدردعدَ َد

ٌللكبرلّيلأه َْ ْلل ود ِللنظدَ وتللمبثتبد ُللٞندىللخدَدىيللتقدٌ للدردز لقَ دودتللخدَودتللٍلدف
ْللأددٕلخدٝ للمدنللؿدٌستىللًتدلد للدٞدبَْي ْللددخدلللدرودبد لٍـدتحبىللًمدتللدرـدفيللغش د

لحتٜتوددتليفلدرؼرـددَْلدنفعددتٜملخددنلدسبددٌدسلًٍعدددللأؿددٌدميلًندددلدملحشكددتملمددن
ُللدسبدتٜميللكللًيفلًدرظعتدّلدسبضنليفلًدر ل يلدرشكتليفلد رددفْي لمجَعودتللًهد

ل.ضبذدلطدٌكُلمٌقفلعبٌلدرودبْلددبتهتملتن َْلخدٓلتع للحتٜم
 :وػكمة الدزاضة 

لذبقَمتليفلقـٌسًدلد٢خذددِلدرثتنُلدرـفليفلدسدطًَتلد دأخشٍنلدردٝمَزلٌٍدةى
لًمنودددتلذبقَقودددتلاىللتظدددعٓلدردددفلدرعتمدددْلٞهدددذد وتلدٜةد تخَدددْلدرذسدطدددتملمدددتدّ

ٓللردد دد للضبتًرْلمتثللدرذدسطْلًهزيلدٜةد تخُيلًدردفتخللدردحـَللتن َْ لخدد
لدٜةد تخَدددْلدرذسدطدددتملتدددذسٍعليفلد ذسطدددُلد ظدددش لبتطددددرذد لدرـدددعٌبتملهدددزي

ِللدٜةد تخُلًدردفتخللدردحـَللردن َْ لبترـدفللدسدطدَتًللد ددأخشٍنللدردٝمَدزللردذ
ل:لدردترُلدرظٛد لخٝ لمنلدرذسدطْلمؼكدْلؿَتغْلً كنلد٢خذددِيلدرثتنُ

لدٜةد تخَدددْلدرذسدطدددتملتدددذسٍعليفلد ندددتهجلمظدددشحْلاطدددذلدتَ َْلل تخدَدددْلمدددت
لد٢خددذددِلدرثددتنُلدرـددفلتٝمَددزلرددذِلدٜةد ددتخُلًدردفتخددللدردحـددَللردن َددْ

ل؟لدسدطًَتلد دأخشٍن

ل:لد٠تَْلدرفشخَْلدٞطٗدْلدرظٛد لهزدلخنلًٍدفش 
 لدٜةد تخَدددْلدرذسدطدددتملتدددذسٍعليفلد ندددتهجلمظدددشحْلاطدددذلدتَ َْل تخدَدددْلمدددت

ل؟لدسدطًَتلد دأخشٍنلد٢خذددِلدرثتنُلدرـفلتٝمَزلرذِلدردحـَللردن َْ
 لدٜةد تخَدددْلدرذسدطدددتملتدددذسٍعليفلد ندددتهجلمظدددشحْلاطدددذلدتَ َْل تخدَدددْلمدددت

لد دددأخشٍنلد٢خددذددِلدرثددتنُلدرـددفلتٝمَددزلرددذِلدٜةد ددتخُلدردفتخددللردن َددْ
ل؟لدسدطًَت

 ْلللردٝمَدددزلدربعدددذِلدٞددٕلبددثللدرعٝقدددْلمددتل لدردحـدددَلليفلدرد شٍبَدددْلد  ٌخدد
لل؟لدٜةد تخُلدردفتخلليفلدربعذِلًأددٖوملدرذسدطُ

 :فسوض الدزاضة 
ل:دردترُلدرنحٌلخدُل شًكوتلؿَتغْل كنلًمد رلدتوتلدرذسدطْلمنوجلخٝ لمن

 ْللددرددددْلردمل دددشً للتٌةدددذل لد  ٌخددددْلتٝمَدددزللدسةدددتمللمدٌطددددوُلبدددثللاحـدددتَٖ
لرـدتحلللدربعذِلدٜخدبتسليفلًأددٖوملدرقبدُلدردحـَدُلدٜخدبتسليفلدرد شٍبَْ

 .دربعذِلدردوبَمت
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 ْللددرددددْلردمل دددشً للتٌةدددذل لد  ٌخددددْلتٝمَدددزللدسةدددتمللمدٌطددددوُلبدددثللاحـدددتَٖ
ِللد قَدتغلليفلًأددٖودمللدرقبدُلدٜةد تخُلدردفتخللمقَتغليفلدرد شٍبَْ لدربعدذ

 .دربعذِلدردوبَمتلرـتحل
 ليفلدرد شٍبَددددْلد  ٌخددددْلتٝمَددددزلدسةددددتملبددددثلاحـددددتًَٖتلدد لدستبددددت لٌٍةددددذ

لدٜةد ددددتخُلدردفتخددددللمقَددددتغليفلًدسةددددتتوميلدربعددددذٔلدردحـددددَدُلدٜخدبددددتس
 .دربعذٔ

 :أِىية الدزاضة 
ل:لٍدُل َ تلدرذسدطْلأه َْلتشةع

  ًْللدرذسدطْلذبت ٓللدرد دد للطدبلللخدنللدربحدثللدسبترَد ّللةفدت للخدد لدرذسدطدتمللمدتد
ْللخدنللبعذهتلحَثلمنلدسدطًَتلد دأخشٍنلدردٝمَزلرذِلًختؿْلدٜةد تخَْ لبَٗد

 .د تدّلؿعٌبْلارُلأدِلممتل َوتلٍعَؼٌنلدرفلدردٝمَز
 ليفلدٜةد تخَْلدرذسدطتملتذسٍعلخدٓلدرقتٖ ثلدسبترُلدربحثلندتٖجلتفَذلقذد

لمٌكددددٌختملتددددذسٍعليفلد ذسطددددُلد ظددددش لدطدددددرذد لكَفَددددْللخدددددٓلدردعددددش 
ل.د رددفْلدٜةد تخَْلدرذسدطتم

 لدهد ددددت ل٢ثددددتسّلكأطدددددٌبلد ذسطددددُلد ظدددش للدطدددددرذد لخدددددٓلد عد ددددثلتدددذسٍ ل
لدٜةد تخَدددددْلدرذسدطدددددتمليفلدردحـدددددَللًتن َدددددْللدردددددذسغل ٌكدددددٌ لدردٝمَدددددز
ل.دسدطًَتلد دأخشٍنلدردٝمَزلرذِلدٜةد تخُلًدردفتخل

 لدٜةد تخَْلدرذسدطتملمتدّليفلد٢خذددِلدرثتنُلردـفلذبـَدُلدخدبتسلتقذٍم
 .د ت لهزدليفلممتثدْلدخدبتسدملبنتٕلخنذلمنىلد٢ تدّل كن

 لمقددتٍَعلبنددتٕلخنددذلمنددىلد٢ ددتدّل كددنلدٜةد ددتخُلدردفتخددلليفلمقَددتغلتقددذٍم
ل.د ت لهزدليفلممتثدْ

 :أِداف الدزاضة 
ل:د٠تُليفلدسبترَْلدرذسدطْلأهذد لتد ثل

 ُللدردحـَللتن َْليفلد ذسطُلد ظش ل تخدَْلخنلركؼف ّللدرذسدطد لدرذسدطدتملل دتد
ل.د٢خذددِلدرثتنُلدرـفليفلدسدطًَتلد دأخشٍنلدردٝمَزلرذِلدٜةد تخَْ

 لرددددذِلدٜةد ددددتخُلدردفتخددددللتن َددددْليفلد ذسطددددُلد ظددددش ل تخدَددددْلخددددنلدركؼددددف
 دسدلد دأخشٍنلدردٝمَز

 :وصطمحات الدزاضة 
 املدزضي املطسح School Theater 

ْلٍعدددش لدربتحثدددتنلد ظدددش لد ذسطدددُلاةشدَٖدددًتلبأندددى:ل للللل لد٢ةدددشدٕدمللمدددنلصب ٌخددد
لدٜةد تخَددْلدرذسدطددتمل نوددت لدرعد ددُلدادددٌٔلذبٌٍددللخٝشلددتلمددنلٍدددملد نظ ددْي
لد ٌدقددددفلأطدددددٌبلتأخددددزلمظددددشحَْلأدًدسلػددددكللخدددددٓلدٞطتطددددُلدرظددددتدغلبترـددددف
ُللمٌقدفللكللًٍؼد ل.لدرـفلغش ْلددخللبد ثَدوتلدرودبْلٍقٌ لدسبٌدسٍْي لمتثَدد

لمنتقؼددوتللًاةدشدٕدمللًضبدٌدهتيلد ظشحَْيلأهذد :لهُلسَٖظْلخنتؿشلمخظْلخدٓ
ل .دردقٌٍملأطٗدْلًأخرلدلدردعد َْيلدٞنؼوْلمنلصب ٌخْلثملدرودبْيلمع
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 الدزاضي التحصين Academic achievement

ٍعددش لدربتحثددتنلدردحـددَللدرذسدطددُلاةشدَٖددًتلبأنددى:ل مقددذسلدطدددَعتبلتٝمَددزللللللللل
درـددفلدرثددتنُلد٢خددذددِلرد فددتهَملًدسبقددتٖمتلًد عدٌمددتملد ٌةددٌدّليفلمٌكددٌختملل

لمتدّلدرذسدطتملدٜةد تخَْ .
 االجتىاعي التفاعن Social interaction: 

ٍعش لدربتحثدتنلدردفتخدللدٜةد دتخُلاةشدَٖدًتلبأندى:لد ودتسّلدردفلٍبدذٍوتلتد َدزلللللللللل
درـددفلدرثددتنُلد٢خددذددِلد دددأخشلدسدطددًَتليفلدردعددبرللخددنلردتددىلر١خددشٍنلًد٢قبددت لللللللل
خدددَوميلًدٜهد ددت لبوددميلًدردٌدؿددللمعوددميلًمؼددتسكدومليفلدٞنؼددوْلدٜةد تخَددْلل

ودددددميلًاقتمدددددْلدرـدددددذدقتملمعودددددميلًدطددددددرذد لد٢ػدددددتسدملللد رددفدددددْيلًدٜنؼددددد ت لب
لدٜةد تخَْلرددٌدؿللمعوميلًمشدختّلدرزً لدٜةد تخُلدرعت ليفلدردفتخللمعوم .

 َدزاضيًا املتأخسيThe latecomers studied

ٍعددش لدربتحثددتنلدردددأخشلدرذسدطددُلاةشدَٖددًتلبأنددى:ل هددٌلدغبفددت لدرددذسةتملدرددفللل
ـُدددللخدَودددتلتٝمَدددزلدرـدددفل درثدددتنُلد٢خدددذددِليفلدٜخدبدددتسدملد ٌكدددٌخَْل دددتدّلؼب

%لمددددنلدرذسةددددْلدركتمدددددْ;لطددددٌدٕليفلدٜخدبددددتسدملللللل50درذسدطددددتملدٜةد تخَددددْلخددددنللل
َّْيلأًلدٜخدبتسدملًدٞخ ت لدرؼوشٍْ  ـْد ل.درف

 :اإلطاز الٍظسي والدزاضات الطابكة 
 :تعسيف املطسح املدزضي 

ُللد ظدش للتعشٍفدتمللًتعدذدمللدخددفالرقذ ٓللد ذسطد ْللدرذسدطدتملل د لحظد للد رددفد
ل:للللٍدُل َ تلد ذسطُلرد ظش لد رددفْلرددعشٍفتملًنعش لدسدطْلكللمنحٓ

:لبأندددىلد ذسطدددُلد ظدددش ملل51:ل2006 ل دسببَددد لػدددنتٍفلةترددد يلبدددنلنضٍودددْ لتعدددش 
ل شقددْلتقذمددىلحَددثلد ددذدسغليفلدردٝمَددزلأمددت لد عددشً لد ظددشحُلدرنؼددت لصب ددٌ  

ًٜلد ذسطْ لصمٖٝودمللمدنللٍدكدٌنللزب ودٌسللدردعدَ َْلد ٛطظْلةذسدنلبثلمظشحَْلاخ ت
لمتثَددللمددنلد رددفددْلدشلٌدٍددتملاػددبت لخدددٓلتعد ددذلًهددُلأمددٌسهملًأًرَددتٕلًأطددتتزتوم

ل .لمذسطًتلٍكٌنلقذلمذسغلاػشد لذبالٍدملهزدلكللًمٌطَقٓلًسطم

ِللخدَددددلل لٍعش ددددىللك ددددت ْللد نددددتهجللخلددددٌ ل:ل بأنددددىلملل22:ل2009 ل د ظددددرل لدرذسدطددددَ
لمٌدقدددفلًضبدٌدهدددتلدرذسدطدددَْلد دددتدّلتـدددب لحبَدددثلد  ظدددشحْيلدرذسدمَدددْلرد عتزبدددْ

لًتٌةَددىلاػددشد لذبددالدرذسدطددُيلدرفـددللددخددللدردٝمَددزلأددٕلخدددٓلتعد ددذلدسدمَددْي
لٍشتلدددَوتلمعَندددْلقدددَملعبدددٌلد ددددعد ثلمؼدددتخشلذبشٍدددالخددددٓلتع دددللحَدددثلد عددددمي

لد ددددعدملمندددٌليفلتذلكدددىلمدددتلخدددٝ لمدددنلدسبقَقَدددْلدردعددددَملقَ دددْلًذبقدددمتلد د دددعي
ل .ةٌدنبىلمبرددف

لرردددالهدددٌ ل:بأندددىلد ذسطدددُلد ظدددش ملل202:ل2015 ل حظدددثلسًحَدددْ لتعدددش لحدددثليف
ُللقبدلللدردعددَمللمشدحدللليفلرددٝمَدزللٍقذ لدرزِلدرنؼت  ْللددخدلللدزبدتمع ٓللد ذسطد لخدد

ٕللددخللأًلد ظش لخؼبْ لمجودٌسللًٍظددوذ للدردٝمَدزللًٍؼدتس للدرفـدلللددخدلللأًلدرفندت
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لًٍقدددذ لد ذسطدددُلد ظدددش لأخـدددتُٖلاػدددشد لذبدددالًرردددالد ذسطدددْلددخدددللدردٝمَدددز
ْللتظدوذ لطبددفْلصبتٜمليفلًقَملمعدٌمتم ْللةٌدند للمجَدعللتن َد ٔللدرؼرـدَ لردذ
ل. بت د علًًخَوملآسدٖوملتؼكَلليفلًٍٛثشلدردٝمَز

لدرددزِلدرنؼددت :ل بأنددىلد ذسطددُلد ظددش ملل83:ل2017 ل دٞكؼددشلأمَنددْ لتعددش لبَن ددت
ْللد ذسطْ لدرذلبٌٍْلد ٛطظْلددخللد ثَللٍظدرذ  ْللأًلدٜبدذدَٖد ْللأًلد٢خذددٍد مللدرثتنٌٍد
ْللدٞهذد لردحقَمت ْللدرعتمد لًدرٌةذدنَدْيللدرفكشٍدْيللدزبٌدند للتظددوذ للًدردفللًدشبتؿد
ُللدرنؼت لهزدلخدُلًٍؼش لدسبشكَْ;لًدسبظَْ ُللدٞخـدتٖ ٕللد ظدشح لد نتطدبتمللأثندت
لدرذسدطددَْلدرظددنْلنوتٍددْل ددذلّ لدرشزلَددْلًغددرلمللًدرٌةنَددْلدرذٍنَددْلدٞخَددتد لدرشزلَددْ

لمل.درندتٖجلًاخٝنلدزبٌدٖضلردٌصٍع

لمظددشحُلنؼددت :ل بأنددىلد ذسطددُلد ظددش ملل418:ل2017 ل خبَددالأمحددذ لٍعددش لك ددت
ًٜلد ددذدسغلددخددللٍقددذ  لدرذسدطددَْلد نددتهجلمددنلامددتلمٌكددٌختتوتيلتدرددزلمظددشحَْلأخ ددت

ّللمدنللأًلد ندتهجيللمبظشحْلٍعش لمتلًهٌ لدردذلد للأًلدٞةفدت يللقـدفللأًلدرعتمدْيللدسبَدت
ّللدرقلدتٍتللأًلًدرعدت ُيللدرعشبُ لنؼدت للخدٝ للمدنللًررداللًدةد تخَدًتيللطَتطدَتًللد عتؿدش
ل .د ظشحَْلبترفنٌنلٍعش 

ل:بدلٍدـفلأنىلٍدل لد ذسطُلد ظش لردعشٍفلدرظتبمتلدرعش لخٝ لمن
 .ٍْلتنظَملدادٌٔلدرعد ُلرد تدّلدرذسدطَْليفلؿٌسّلدسدمَْلحٌدس
 خدددلدملدردٝمَدزليفلمٌدقددفلةذٍددذّلمددنلخددٝ لأددٕللدرع دللخدددُلاخددتدّللتؼددكَللل

لدردٝمَزلرٟدًدس.
 .ُلًكعلدادٌٔلدرعد ُلرد تدّلدرذسدطَْليفلقتر لمظشح
 ٍظدددوذ لذبقَددمتلنؼددت لتشبددٌِلحقَقددُلٍدددملمددنلخٝرددىلدردعدددَملدٜػبددتبُلللللللللل

لدشلتد .
 لتقذ ل قشدملد نوجلدرذسدطُلرد دعد ثلبوشٍقْلةزدبْلًمظدَْ.لل
 لدردٝمَزلددخللدرفـللدرذسدطُ.تعد ذلخدٓلأددٕل
 .لٍع للخدُلذبشٍالمؼتخشلدردٝمَزلعبٌلقَملمعَنْلٍشتلَوتلد د ع
 .لٍدملذبالاػشد لًتٌةَىلد عدم
 ؼبقددمتلقَ ددْلدردعدددَملدسبقَقَددْلمددنلخددٝ لمددتلتذلكددىليفلمنددٌلدرفددشدلمبرددددفلل

لةٌدنبىيلًهنتلتدحٌ لدشبدلدملغرللد بتػشّلاىللخدلدملمبتػشّلحَْ.
 ح املدزضي:أِىية املطس 

ْللتقٌ  ُللد ظدش لل دظدف ٓللد ذسطد ْللدخدبدتسيللخدد ْللًطدَد لاىللتودذ للًتعدَ َدْيللتشبٌٍد
ُللتشبَْ ْللًدرٌةذدنَدْيللدرفكشٍدْيللدرندٌدح ٔللًدرثقت َد لأػدكترىللتدعدذدللردزدللدرودٝبيللردذ
ْلليفلمجَعودتللتـ لًدرفلًدٞهذد يلدر تٍتملرددالً ًقت لتبتٍنداللًانلًدحدذّيللبٌتقد
ل.ردوٝبلدرع شٍْلد شدحللٜخدٝ لً ًقت

لدرذلبٌٍددْلدرقددَملمددنلدرعذٍددذلربددثلٍظددعٓلتعدَ ددُلتشبددٌِلمظددش لد ذسطددُل ت ظددش 
لك ددتلد٢ػبتبَددْيلدرظدددٌكَتملتددذخَملاىللبت٢كددت ْلةٝبددىيلنفددٌغليفلًدٞخٝقَددْ
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ُللمظشحَتملمنلٍقذمىلمتلخٝ لمنلدردعدَ َْلدرع دَْليفلٍظتخذ لمدنللمتدتودتللتظددق
لدسدمدتللمدنللٍقذمدىللمدتللخدٝ للمدنللدرودٝبللردنؼْٗلٍظعٓلًكزرالدرذسدطَْيلد قشسدم
لمل.345لي2015:لنبَللأمحذ لدًٞىللدرع شٍْلمشدحدومليفلرددٝمَزلتقذ لخٝقْي

لأنل ددشغملدروفددليلمظددش لخددنلٍدفددشدلدبعدددىلدرددفلخـٌؿددَدىلد ذسطددُلًرد ظددش 
ْللدرشكَدضّلله تلد ذسطُلد ظش ليفلدروٝبلأنلاٜلدٞةفت لؽبتة لكدَو ت لدٞطتطدَ
ليفلًأحَتًندتللدرد ثَدليلليفلمؼدتسكدومللخدٝ للمنلتنفَزيليفلػشكتٕل تروٝبلرقَتمىي
لردوددٝبلٍقددذ لأنددىلك ددتلد ظددشحُيلردعددش لد ك دددْلدرفنَددْلدرعنتؿددشلبعدد لتنفَددز
لزب وددٌسيلد رددفددْلدرع شٍددْلد شدحددللًٍشدخددُلارَددىيلٍددزهبٌدلأنلدًنلمذدسطددوملددخددل

ل.ًخـتٖـوملدروٝبلًةبَعْلد ظدوذ ي

ًٝ  نًت ٍؼكللد ذسطُ د ظش  أنملل167:ل2010 ل د تركُلمترا لًٍلَف لٍؼدتس ل أؿَ
 يف تظدومللدردفل ًدٞحدذد ل ًد ٌدقدفل دٞ كدتسل مدنل صب ٌخْ تقذٍم يف درفنٌن بقَْ مع

ْل تٌةَوتتدىل ًت دَرلل د٢نظتن بنتٕ ْل درفكشٍد ْل درعددمللنؼدشل يف ًتظدتهمل ًدرثقت َد  ًدرثقت د

ْل ؿدفٌ ل بدثل ٓل درودبد ٔل خدد ٓل ًٍؼدش للمشدحددوتل بدتخدٝ ل د دذدسغل مظددٌ  هدزدل خدد

ِل درد ثَدلل بدنؼدَ للًرردال د رددفل د دذسغل أً درفد ل د ؼدش ل د ظدش ل  بدىل ٍقدٌ ل دردز

.ًدرٌةنَْلدرذٍنَْ د نتطبتم يف د ذسطْ ددخل درودبْ

لًد ذسطدددْيلدٞطدددشّيلخدددنلدًسيلٍقدددللٜل ودددٌلد ذسطدددُيلد ظدددش لدًسلاغفدددت ل كدددنلًٜ
لدٜةد تخَددْيلدردنؼددْٗلخ دَددْليفلٍُظددوملحَددثلد٢خددٝ يلًًطددتٖللدٞؿددذقتٕيلًمجتخددْ

لًأخٝقَدددْيلتشبٌٍدددْلقدددَملمدددنلٍبثدددىلمدددتلخدددٝ لمدددنلردودددٝبيلدٜةد دددتخُلًدردوبَدددع
ْللاىللبت٢كت ْلنفٌطوميليفلًمجترَْ لتعددلللدردفللدرقلدتٍتللمدنللردعذٍدذللةشحدىللامكتنَد

لًدٜةد تخَْيلدرنفظَْلةبَعدوملمعلتدٌد متلًدرفلًقلتٍتهميلدروٝبيلمؼكٝملخن
لًدرددفلخبدددذهميلٍددذًسلخ ددتلًدردظددتٜٚملدٞ كددتسلمددنلدرعذٍددذلٍوددش لأنل كددنلك ددت

لخدَدددل لًصبدددد عوملدرودددٝبلبدددثلدرعٝقدددْل َدددذخملخدَودددتيلد٢ةتبدددْلاىللؼبددددتةٌن
لمل.21ي2009:لد ظرلِ

ُللرد ظددش لً كددن ْلليفلد شدهددمتلمظددتخذّلد ذسطدد لمددنللدرعذٍددذليفلدرفعترددْلد ؼددتسك
ْللبودتيللًتعشٍفدىللد د عَدْيللدرقلتٍت ٕللاىللبت٢كدت  ْللسً لاركدت لًدسبشٍدْيللدرذ قشدةَد
ًٌدللػبعددىللممتلدرظدوْيلًمعلد٠خشيلمعلدسبٌدسلمبذألًدحذلد  ّلليفلمؼدتسًكتللخلد لدسبَدت

ل.د د علمعلًدٜنذمت لدردكَفلخدٓلًٍظتخذيلد د عَْي

لدٜةد تخَددْيلدردنؼددْٗلخ دَددْليفلهتمددتلدًًسدلد ذسطددُلد ظددش لٍدعدد لأنل كددنلك ددت
ْللقدَمللمدنللٍبثدىللمتلخٝ لمنلًررالردوٝبيلدٜةد تخُلًدردوبَع لًأخٝقَدْيللتشبٌٍد

لددخدلللدرثتنٌٍْلد شحدْلروٝبلد قذمْلدرذسدمتلًُتعذلًمجترَْيلًطَتطَْيلًدةد تخَْي
لمددنلبترعذٍددذلٍدظددملدرددزِلد شدهددمتلروبَعددْلنظددًشدلدرددذسدمتلأػددكت لأؿددع لمددنلد ددذدسغ

لمل.341لي2015:لنبَل أمحذ لد عقذّلًدٜةد تخَْلدرنفظَْلدشبـتٖف
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  :أِداف املطسح املدزضي 
ًٝلؼبدددذد ملل175:ل2010 ل د دددتركُلمتردددا ل;مل19:ل2009 ل د ظدددرلِلخدَدددل لمدددنلكددد

ل:ٍدُل َ تلد ذسطُلد ظش لأهذد 
 ْل ْل دٞحتطدَعل تن َد ّل دروفدلل خندذل طددَمل ًادسد  دٜػبتبَد لمدنل دركدثرلل بإثدتس

ل.ًدرؼفقْ ًدشبٌ  كت٢خ تب رذٍى درعٌدةف
 ْل ْل ًدروترد ل دروفدلل قدذسدمل تن َد ْل درد ٌٍد ْل ًت زٍد ِل طبضًند لمبفدشددمل درد دٌ

 .ةذٍذّ
 بتسبذ  د ؼتسكْ خٝ  من دزب تخْ مع دروفل دمج. 
 َْليف ًدروترد ل دروفدلل خندذل دزبظ تنَْ دسبشكْ ًتن َْ دسبشكُ درفعل تشب

 .د ذسطْ
 ْلدرذٍنَددْ درقددَم مددن دركددثرل عبددٌ دٜػبتبَددْ دٜدبتهددتم بعدد  تن َدد

 .ًدٜةد تخَْ
 ٍودش للمت خٝ  من د ذسطْ يف ًدروتر  دروفل رذٔ درٌة  دٜند تٕ تقشٍش 

ل.طبددفْ مظدٌٍتم خدٓ د ظشحَتم يف
  مدنٌخْلخدلدم من شلم ٍقذمى مبت ًدربحث بت عش ْ دٞةفت  سغبْ اػبت. 
 ل.ًممدع مفَذ هٌ مبت ًدروتر  دروفل ًةتقْ ًقا دطدث تس
 لكترشطددددملدشبتؿددددْلًد ٌدهدددد لدروفددددليلرددددذٔلدركتمنددددْلد وددددتسدملخددددنلدركؼددددف

ل.لدرف لدردزً لتن َْلخدٓلًتعٌٍذيلًتن َدوتلًدرد ثَليلًدشبوتبْيلًدردـٌٍش
  لدردعددتًنلخدددٓلدرقددذسّلرذٍددىلرددٌرددذلدزب ددتخُيلدرع ددللدبشبددْليفلدروفددللاػددشد

ْللدٞنتنَددْلهدتةعللمددنلًدردقدَدلللد٠خددشٍنيلمدعللد ؼددذل لًد٢بدذد ل لدرددزِلًدرفشدٍد
ل.لدرع شٍْلمشدحدىلبع ليفلدروفللٍعَؼى

 ْْللخدٓلدات ظ ليفلًطدَددىللًةعددوتللبودتللدردد َدزللًاحظدتغللادسد لًتع َدمتللدرد د
ل.لنفظىلخنلدردعبرل

 َْ ٓللقذسدتدىللبدعضٍدضللد٠خدشٍنللمدعللدسبلتسِلدردٌدؿللخدٓلدروتر لقذسّلتن لخدد
ل.لدسبٌدس

  لدرنوددمتلكددأمشد لدرنفظددَْلدٞمددشد لبعدد لمددنلدروفددللربدددفليفلد٢طددوت
ل.لدرعذًدنَْلاىللًد ٌَ لد ٌدةوْيلمنلًدشبٌ لدركٝ يلًخٌَب

 َْٔللد نذ علدسبشكُلدرفعللتشب ُللدروفدليللردذ لمدعللًدردعتمدلللًدزبددٌغيللكت ؼد
 .طدَ ْلًلؿحَْلبوشٍقْلدٞػَتٕ

  د رددفْلد٢نظتنَْلًدرـشدختملدربؼشٍْيلًدروبتٖعلدسبَتّلخدٓلدردعش. 
 لخدددللًدرعدددٌ لدٞدبلةٌدندد لبعدد ليفلد ذسطددَْلد نددتهجليفلد ٌةددٌدلدرفددشد لطددذ

ل.لد ظش 
 َْلدروفللرذٔلًدربحثلد ٝحظْلحعلًتن َْلدرنتقذلدرفكشلتشب. 
 ّلدزبددٌلٍندددتبلدرددزِلدزب ددٌدلًكظددشلًدرذلًٍدد لدردظدددَْلمددنلةددٌلؿددَتغْلاخددتد

 .لد ذسطُ
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 :أٌواع وأغكاه املطازح املدزضية 
 :الفٍوُ املطسحية: أواًل 

ْلليفلدردذسدمتللتٌظَفلٍُعذ ْللدرع دَد لارَودتللًٍد دأللدزبذٍدذيللبدتٞمشللردَعللدردعدَ َد
ْللذبقَدمتللأةدلللمنلد عد ث ْللصب ٌخد ْللدرذلبٌٍدْيللدرقدذسدمللمدنللمدنٌخد لاىللبت٢كدت 

ْللدرفندٌنل لًتعددل.لد وتسدملًبنتٕلًدردفكرللردبحثيلهتمْلكأددّلتٌظَفوت  لد ظدشحَ
ٓلل َوتلدٜخد تدلًٍدملد ذدسغيلددخللتقذ لدرفلدٞطتطَْلدرذسدمتلأػكت لاحذٔ لخدد

لد ظددش لأخـددتُٖلًٍقددٌ لد ظدددوذ ْيلدرع شٍددْلبت شحدددْلمشتبوددْلمظددشحَْلنـددٌق
ْللد٢مكتنَتملكت ْلمظدرذًمتلد ذسطُلد ظش لخدٓلبدقذ وت :لكتمدلللأمدلل لد دتحد

لمل.45لي2009
لًدرقلدددتٍتلًدٞخٝقَدددْيلدرذلبٌٍدددْلدرقدددَملةدددش لاىللد ظدددشحَْلدرفندددٌنلًتودددذ 

لدرقلددتٍتلمددنلدرعذٍددذلمبعتزبددْلتقددٌ لك ددتلًدرثقت َددْيلًدرظَتطددَْيلدٜةد تخَددْي
لدرقلددتٍتلتدددالمثددلل إثددتسّلمعوددتيلدردعتمددللكَفَددْلًتٌكدد لبددت شدهقثيلدشبتؿددْ

ٓللد شدهقثلتظتخذلد ظش لخشً لخدٓ ْللًدٞطدترَ للد ودتسدميللدكدظدتبللخدد لدرٌقتَٖد
لدرقلددتٍتلمددنلػبعددللدروددش لررددالأنلاىللبت٢كددت ْلدسبَددتّيليفلشلددتلتعشكددوملخنددذ

لًسمبدتللدٞقدشدنيللبدثللختسةودتللًكزرالدرذسدطَْيلدرفـٌ لددخللردنقتؾلمٌكًٌخت
لدرقلددتٍتلتدددالخددش لخدددٓلٍظددتخذلممددتلدرٌدرددذٍنلمددعل نتقؼدددوتلررددالٍدروددٓ

ل.ًأخ متلأًك يلبؼكل
 :الدوى: وطسح ثاًٌيا 

لسبدد لررددالًٍشةددعلدرشًكددْيلأةفددت لبددثلػددًٌَختلدروفددللمظددش لأنددٌد لأكثددش
لدُ عد ددْلأًلدُ عدددملٍظدددرذمىلمددتلًخددتدّلنفٌطددوميلمددنلًدقذلدبوددتلردذمَددْيلدٞةفددت 

لمنلتقذ لدرفلد ظش لحظ لًربددفلدرذمٓلأػكت لًتدنٌ لدرذسدطُيلدرفـللددخل
ٓللأػدوشهتللًمدنللخٝرىي لد ظدش للًشلدزدللدٞةفدت يللبودتللٍنبودشللدردفللًدرعـدتللدرقفدتصللدمد

ْللنفٌطومليفلدرقَملغشغلخدٓلقذستىليفلٍك نلدٞةفت لخدٓلكبرللتأثرل لكتٞمتند
لًدرو ددددددعيلكتركددددددزبيلدرظدددددددبَْلدرظدددددددٌكَتملمددددددنلًدردددددددنفرللدخلي..لًدرـددددددذ 

لمل.56لي2011:لضبشًغلتتمش لدخل...ًدربرل
 :وطسح خياه الظن: ثالًجا 

ْللدٞػدكت للمدنللدرظدلللخَت لمظش لٍُعذ ّللد ظدشحَ لمظدش للًٍقدٌ للرٟةفدت يللد بودش
لتكددٌنلًقددذلػددفت ْيلطدددتسّلخدددفلدرددذمٓلمددنلصب ٌخددْلذبشٍددالخدددٓلدرظددللخَددت 
لأٜلػددشٍوْلأخددشٔلختمددْلأٍددْلأًلدربٝطدددَالأًلدزبدددذلمددنلمـددنٌخْلدرددذمٓلتدددا
لخددددٓلظٝشلدددتل ددكدددٌنلدردددذمٓلخددددٓلدرلدددٌٕلتظددددَ لًٍددددملردلدددٌٕيلمنفدددزّلتكدددٌن

ٓللبدحشٍداللدرٝخد للًٍقدٌ للدرـدترْيللمنلدٞةفت لٍؼتهذهتلدرفلدرظدتسّ لامدتللدردذم
 ,Bell-Ellisonلیًد ٌطَمتلدسبٌدسلمبـتحبْلًررالدرعـتيلأًلدٞطٝ لةشٍمتلخن

A. Bethany: 2009, 14)..لمل
 :األوبسيت زابًعا :Operate 

َ ْ:لبأنوددتلدًٞبشٍددالتعددش  لختةفَددْلحبكددْلخدددٓلتؼددد للقـددرلّلغنتَٖددْلمظددشح
لدردعدبرلِيللًدردشقفللد دفدٌظللدسبٌدسلمنلمٌدقفلخدٓلذبدٌِلك تلطعَذّيلنوتٍدوت
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ٌللدًٞبشٍداللمنلًدر ش ل.دٜطدعشدكُلأً ٓللدرظدشًسللًادخدت للدرذل َدىللهد لدردنفعيللخدد
ْللقلتٍتلخنلدركؼفلأًلدرقٌٍْلدرعٌدةفلاثتسّلًرَع ْللأًلمو د ْللمنتقؼد ْللقلدَ لرهنَد

ْللامدتللدرقـْلخقذّلأنلظبذلدًٞبشٍدتملمنلكثرللً ٓلةذرَْيلأً ْللختةفَد لسًمتنظدَ
ّللأسبتًندتللدًٞبشٍاليفلد ٌطَقٓلًتظوشلطتخشّيلأً لسبنَدْيللتعقَدذدمللغدرلللمدنللمبتػدش

لدٞخٝقدددُلد  دددضٔلٍعكدددعلممدددتلطدددعَذّيلبنوتٍدددْلتندودددُلك دددتلقدددٌِيلاٍقدددت لً َودددت
لمل.26لي2001:لضبلشلخفت لمنظُيلضب ٌد لرًٟبشٍا

 :وطسحة املٍاِج: خاوًطا 
ٔللدردعدَ َدددْلدرددذسدمتللأنؼدددوْلُتعددذل ْللدٜطدددذلدتَ َتملاحددذ ل كدددنلدردددفلدسبذٍثدد

لدردددعدميلمددنلدرع دددُلدزبتندد لهددُل ترددذسدمتلدردعدَ ددُيلدزبتندد لشبذمددْلتٌظَفوددت
ًٜلًررا.لد ظشحَْليفلٍقذمٌنىلممتلدروٝبلٍدعدملحَث لدرودش للدطددرذد للمدنللبذ

لبدت ٌددللدشبدشً لليفل دظفدوتلتك نلحَثلدردعدَ َْيلدرع دَْليفلًد بتػشّلدردقدَذٍْ
ّللدرلدَقْيللد تٜملمنلدرذسدطَْ ّلليفلتقدذ وتللاىللًدادذًد ْللؿدٌس لمدحشكدْيللحَد
ْللأكثدشللػبعدوتلممتلدردٝمَزيلأمت لًصبظذّ لتظدتخذهمللأنودتللك دتللًاقنتًخدتيللحٌٍَد

لتددددزكشهتلیخددددللقددددذسّلأكثددددشلدروددددٝبلًٍـددددب لةددددزدبيلبؼددددكللتفظددددرلهتلخدددددٓ
للمل..(Bell-Ellison, A. Bethany: 2009, 13لًدطدذختٖوت

لدردٝمَددزيلارَوددتل َددللدرددفلدٞدبَددْلدٞرددٌدنلأمدددعلمددنلد  ظددشحْلد نددتهجلًُتعددذ
ْللًتدذخلللد ذسطْيليفلًذبببوملًدسبٌٍَْيلًدرنؼت لدسبشكْل َوملتبعثل وُ لد دعد

لقتبدددْلدردعدَ َددْلد ددتدّلًدبعددللرددددعدميلدندبددتهوملًدبددزبلنفٌطددوميليفلًدربو ددْ
لد تدّلعبٌلاػبتبَْلددبتهتملتكٌٍنلاىللٍٛدِلممتلنفٌطوميليفلأثشهتلًتع متلردفومي

ل.ًد عدملدردعدَ َْ
 :الدزاوا اإلبداعية  ضادًضاCreative Drama: 

ل ودددملدٞةفدددت يلاىللداببدددْلدرذسدمَدددْلدٞػدددكت لأحدددذلد٢بذدخَدددْلدردددذسدمتلُتعدددذ
لدرذلبٌٍددٌنلأدس لًرقددذلدردعدد ;لأػددكت لمددنلػددكللأنوددتلدخدبددتسلخدددٓلخدَوددتلٍقددذمٌن

لردعدد يلدروفددللحتةددْل كددشّلًكتنددالتعدددَ وميليفلدٞةفددت لرعدد لدطدددرذد لأه َددْ
ٓللد٢بذدخَدْيللدرذسدمتلأنؼوْلًتوٌٍشلنؼأّليفلدٞطتطَْلدرفكشّ لمدنللخدذدللتودٌٍشللً د
لمل..(Bell-Ellison, A. Bethany: 2009, 15لدزبذٍذّلدرذسدطَْلد نتهج

لًدٜةد تخَدددْيلدرنفظدددَْلدرنتحَدددْلمدددنلخددددَوملكدددبرللتدددأثرللدٞةفدددت لًردعددد 
لدرد شبْلخدللد قذمْلد عدٌمتمليفلدرذلكَضلخدٓلقذستوملًصٍتدّلد عش َْيلًدردن َْ

لخدددٓلدٞةفددت لمظددتخذّليفلدرددذسدمتل تخدَددْلمددذٔلدرذسدطددتملأثبدددالًقددذلد ظددشحَْي
ل.لًدرظدٌ لدٜةد تخَْلدرقَملًدطدَعتبلمؼتخشهميلخنلدردعبرل

لدردعدَ َددْلدرع دَددْلتوددٌسل  ددعلًثًَقددتيلدستبتًةددتلمًعددتلًدرددذسدمتلدردعدددَملًٍددشتب 
لدٞةفدت للتعددَمللمدنللمفودٌ للادخدت للاىللأدٔلممتلدردعدَميليفلةذٍذّلحشكْلظوشم
لثدمللًمدنللدرفعدت يللدردعددَمللمنلنًٌختلًٍعددللًدردعدَميلدردع لبثلدزب علخدٓلٍشتكض
ًٕدلٍؼكل ًٍتلةض ل.لد ذدسغليفلدردعدَملمنلحٌَ
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ْللد ؼدتسكثللتٌةَدىلل َدىللٍددمللدردذسدمتيللمدنللنٌ لد٢بذدخَْلًدرذسدمت لقتٖدذللبٌدطدو
لٜكدؼدددت يلد  ٌخدددْلبدٌةَدددىلدرقتٖدددذلًٍقدددٌ لد٢نظدددتنَْيلدشبددددلدملًأددٕلردرَدددل
ٓللدردذسدمُيللدٞددٕلخدٝ للمدنللخنودتللًدردعدبرلللًد فتهَميلًد ؼتخشيلدٞ كتسلًتن َْ لً د

لمظددددرذمثلًدسبدددذ يلدسبدددٌدسيلبتبدكدددتسلد ؼدددتسكثلصب ٌخدددْلٍقدددٌ لدرندددٌ لهدددزد
لدٞةفددت يلتعدددمليفلٍظددتخذلدرددذسدمتلمددنلدرؼددكللًهددزدلردددذسدمتيلدرشَٖظددَْلدرعنتؿددش

لدردددزدميلحدددٌ لد٢ػبدددتبُلد فودددٌ لردن َدددْلًد٢بدددذد لد ؼدددكٝميلحدددللمودددتسدملًتن َدددْ
ٙللدرقدَمللًتٌكدَ للدٜةد دتخُيللًدردٌد دمتل  :Hill, Anne Scully, et alلًد بدتد

لمل.(35 ,2010

لمتثَددللٍدبددتدرٌنلبددللمعَنددْيلأدًدًسدلدٞةفددت لؼبفدد لٜلد٢بذدخَددْلدرددذسدمتلً ددٓ
لدًسلخدددٓلتددذسٍبتملاةددشدٕلمددنلٍكدظددبٌنىلمددتلخدددلدمل َكدظددبٌنلمجَعوددتيلأدًدسهددت

لقددَملخدددٓلدشبٝقددْلدرددذسدمتلمظددشحَْليفلدٞةفددت لًؼبـددللد ظددشحَْيلمددنلًدحددذ
لحدددثلمدعدددْلػبدددذًنلٞنودددملدرعقدَدددْيلرقدددذسدتوملًتن َدددْلأ لدددليلًتشكَدددضلأكثدددشي

لتددددذسٍبتملٍددددٛدًنلًهددددملمدعدددددوملتفددددٌ لتددددأرَفوملمددددنلمظددددشحَْليفلأدًدًسدلٍدعبددددٌن
  .(Certo, Janine et Brinda, Wayne :2011, 23)لمٛرفْل ظشحَتم

 :خصائ  املطسح املدزضي 
لمددنللغددرليلخددنلمتَددضيلدرددفلدشبـددتٖفلمددنلمب  ٌخددْلد ذسطددُلد ظددش لٍدظددم

لتددددالأهدددمملل362ل-361:ل2015 ل نبَدددل أمحدددذ لؼبدددذدللدٞخدددشٔيلد ظدددتس لأػدددكت 
ل:ٍدُل َ تلدشبـتٖف

  د ظشحَْلدرعشً  يف بترد ثَللد ذدسغلةٝبلقَت
  لد ظدتس للمنـتملخدٓلد قذمْلد ظشحَْلبترعشً لد ذسطُلد ظش لةٝبلٍؼتس

لدٞدًدسلكت ددْلتأدٍددْليفلٍؼددتسكٌنلحَددثلدردعدَ َددْيلدٞبنَددْلأًلد ددذدسغلددخددل
لد تكَدددت يلخددددٓلررددداليفلًٍعد دددذًنلًتنٌخودددتيلدخدٝ ودددتلسغدددملاردددَوملد ظدددنذّ
ل.ًد ٝبع

 ْد ذسطُلد ظش لمجوٌسلةبَع
 ُللد ظدش للًمجودٌسللدرد ثَدللل شٍمتلبثلدرعٝقْلتدظم لًٍشةدعللبتسب َ َدْيللد ذسطد

لدربَٗددْليفلًدردؼددتبىلًدرنفظددَْيلدرذ ٌغشد َددْلدشبـددتٖفليفلردد ددتنعلررددا
لٍدعشكدٌنللدردفللدرظدشً للنفدعلليفلًدٜػدذلد لل َودتيللٍقوندٌنللدرفلدٜةد تخَْ

ل.ًتفتهً تلًمتتطًكتلقشًبتلأكثشلدبعدو تلدٞمٌسلتدال   َعلشلتي
 ُللردعش لد ؼتهذٍنلدروٝبلأنلك ت لخشًكدتللٍؼدتهذًنللأنودمللٍدذسكٌنللد ظدشح

لهدٌديللةدٝبللمدنللخدش للأندىل-مظبًقت-ًٍعش ٌنلبت ذسطْيلصمٖٝوملتقذٍملمن
ْللتأخزلمتلًختدّلد ظش يلٍعؼقٌن لردؼد َعللردعدش للد ؼدتهذٍنللدرودٝبللدسب َد
لدٞددٕليفلقـٌسلأِلخنلٍد تكٌنلمتلًختدّلدرعش يلةٌد لشلملًدشلدت لأقشدنومي

ل.شلملدرد ثَدُ
 َْل:د ظشحُلدرنؼت لًمؼش لدروٝبيلبثلدرعٝقْلخـٌؿ
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 ُللبدثللدب ع ْللبت دذدسغللدرد ثَدلللً شٍدمتللدرنؼدت يللأخـدتٖ لدرـددْيللًةَدذّللخٝقد
لد ذسطددْلددخددللمدٌدةددذلد ظددشحُلدرنؼددت ل  ؼددش لًدٞرفددْيلدرددٌدلخدددٓلقتٖ ددْ
لبودددميلمظدددد شّلخٝقدددْلًخددددٓلدرذسدطدددُيلدرعدددت لةدددٌد لةٝبدددىلمدددعلددٖدددملبؼدددكل

لأنلً كدنللدٞكدليلًدٞخلد عدملشلملبترنظبْلً ثللًدسبٌدسيلردنقتؾلػبد عٌن
ل.د نودمتلهزدلخٝ لمنلدروٝبلًاسػتدلتٌةَىليفلدًًسدلٍدع 

  ْل:د ظشحَْلد وت لمنلدرعذٍذلتنفَز يف دروٝبلمؼتسك
 ْللد ودددت لمدددنلدرعذٍدددذليفلدرودددٝبللمبؼدددتسكْلد ذسطدددُلد ظدددش لٍدظدددم لد ظدددشحَ

لد ٌطددددَقٓيلًدٞددٕلًد ٝبددددعيلًد٢كظظددددٌدسدميلًد نددددتظشلدرددددذٍكٌسلكدـدددد َم
لمظدددتخذّلاىللبت٢كدددت ْلد ظدددشحُيلدرع دددلليفلدٜطدعشدكدددتملًتنفَدددزلًدر ندددتٕي
لحفد لليفلصمٖٝودمللك ظتخذّلد وت يلببع لدرقَت ليفلد ظش لأخـتُٖلبعلوم
ل.د وت لمنلررالًغرللدرذٍكٌسدميلًت َرللأدًدسهمي

  ل:ابوتس بٝل قرللمظش
ٓللٍعد دذلل قدرليللمظدش للبأندىللد ذسطُلد ظش لٌٍؿفلأنل كن لًدٞددٕلدرفكدشّيللخدد

لخدددٓ-كددبرلّلبذسةددْ-ٍعد ددذلٜلد ذسطددُل ت ظددش لدًٞىليلبترذسةددْلدرد ثَدددُ
لًقددذلد ظددشحُيلردعددش لد ك دددْلدٞخددشٔلًدرعنتؿددشلًد٢كددتّٕلًد ٝبددعلدرددذٍكٌسدم

ْللد٢مكتنَدتمللكدعفللاىللررالٍشةع ْللد تدٍد لصبودضّللمظدتس للًةدٌدللخدذ لليفلًد د ثدد
للدرذسدطُلدرفـللددخللخشًكىلبع لتقذٍملاىللبت٢كت ْلةوْيلمنلد ذدسغلددخل

ل.یآخشلةوْلمنلد نتهجلك ظشحْ
 ل:بت تنلد ظشحَْلدرعشً لتقذٍم

ُللد ظدش للخشً لتقذ  ْللددخدلللد ذسطد ٓللأًلد ذسطد ْللد٢ددسدملمظدتس للخدد لدردعدَ َد
لرد ظددش لػبعددللمددتلًهددزدلرًٍوددميلمددعلد ددذدسغلةددٝبلدرعددشً لًٍؼددتهذلبت ددتني
لدرقَملغشغلاىللٍوذ لمتلبقذسلمجوٌسيلزبزبلٍظعٓلٜل وٌلخـٌؿَدىيلد ذسطُ

لدشلدددددذ لذبقَدددددمتلاىللبت٢كدددددت ْلدرودددددٝبيلنفدددددٌغليفلد٢ػبتبَدددددْلًدرظددددددٌكَتم
ل.دردعدَ ُ

 ل:رد ظتبقتملضبذدّلًمٌدخَذلأمنت  ًةٌد
ّللخوْلخٝ لمنلد ذسطُلد ظش لمظتبقتملأمنت لتدعذد ٓللدردفللدردٌصدس لاىللٍظدع
ل-:ٍدُل َ تلد ظتبقتملتدالعبذدلأنلً كنلدرعت يلدردٌةَىلتنفَزهت

 ْٓللتقدذ وتللًٍددمللدروفٌرْيلأخَتدلبتحدفتٜملتشتب :دروفٌرْلأخَتدلمظتبق لخدد
لد ظددتبقْلًتشكددضلًأكدددٌبشيلطددبد دللػددوشٍُلخددٝ لدردعدَ َددْلد٢ددسّلمظدددٌٔ

ْللبشنتصبوتلًٍدل نلدٞطتطُيلدردعدَملمنلدًٞىللد شحدْلخدٓ ْللمظدشحَ لهتد د
لخددنلًأًبشٍددالدقَقددْيل25لخددنلمددذتوتلتضٍددذلٜلحبَددثلدرعشبَددْلبترد ددْلدروفددللخددن

ْللجبتند للدقَقْيل20لمذتىلدٞةفت لسٍت لمشحدْل َىلتؼتس لدروفٌرْ لصب ٌخد
:ليفلًتد ثدددللدقَقدددْيل60لخدددنلتضٍدددذلٜلًدردددفلرد وشةدددتنلد ك ددددْلدرفقدددشدملمدددن

ل.«درعشدٖعلمظش »لأًل«دطكدؽ»لأًل«بتندٌمتٍم»لأًل«مٌنٌدسدمت»
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 ْل ْللمظددتبق ْللتددشتب ل:د نددتهجللمظددشح ْللد ظددتبق لحَددثللدٞطتطددُيللدردعدددَمللمبشحددد
لد دددذّلاةدددتسليفلد  ظدددشحْلد ندددتهجلمدددنلمبظدددشحَدثلتعدَ َدددْلاددسّلكدددللتدقدددذ 

ْل لرد شحدددْلًدٞخددشٔلدٜبدذدَٖدْيللرد شحدددْلاحددذده تلدرذسدطدَْيللردحـددْلدرضمنَد
لد٢ددسدملمظدددٌٔلخدددٓلدردظددتبمتلًٍدددملدٍظدد دليلػددوشلخددٝ لًررددالد٢خذددٍددْي
ل.دزب وٌسٍْلمظدٌٔلخدٓلرددظتبمتلخشكثلأ لللتـعَذلًٍدملدردعدَ َْي

 ْل:د ظشحَْلفنٌندرلمظتبق
ْللاىللًتودددذ لقَ دددُيلةدددتبعللردملمظدددشحَتملخددددٓلتشكدددضللمظدددتبقْلهدددُ لتن َددد

لمظدددٌٔلخدددٓل َوددتلدردظددتبمتلًٍدددملدروددٝبيلرددذٔلدرفدد لدردددزً لًاثددشدٕلد ٌدهدد ي
ٍُـدددعذلمدددتسغيلػدددوشلخدددٝ لدردعدَ َدددْلد٢ددسدم لخددددٓلرددظدددتبمتلخشكدددثلأ لدددللً
ل.دزب وٌسٍْلمظدٌٔ

 ْل:دشبتؿْلدرذلبَْلمبذدسغلد ظشحَْلدرفنٌنلمظتبق
لاىللد ظددتبقْلهددزيلًتظددعٓلدشبتؿددْيلدرذلبَددْلمددذدسغلبوددٝبلد ظددتبقْلربدددف

ليفلًتٌظَفىلد ظشحُيلدرنؼت ليفلد ؼتسكْلخٝ لمنلد٢ختقتملرًِلدروٝبلا تدّ
لدسبَتتَدددْلد ودددتسدملمدددنلدرعذٍدددذلًتعددددملد د دددعيلمدددعلدردكَدددفلخددددٓلمظدددتخذتوم

ل.رًٍوملمعلًدردٌدؿللًدٜةد تخَْي
 ل:ًد ٌده لدرقذسدملتن َْلمشدكض

ْللًد٢ددسدملد دذدسغللددخللًد ٌده لدرقذسدملتن َْلمشدكضلتقت  ْللدردعدَ َد لركت د
لتن َدددْلاىللًتودددذ لًأغظدددوعيلٌٍرَدددٌلػدددوشِلخدددٝ لًدردعدَ َدددْلدرظدددنَْلد شدحدددل

لهددددميیرددددذلًدٜبدكددددتسلسیدردعدددد لةٌدندددد لًدكدؼددددت لدروددددٝبيلمٌدهدددد لًتؼدددد َع
لاىللةتقدتتومللًتٌةَدىلل دشدغوميللًٞقدتمللدزبَدذللدٜطددث تسللیخدلللدرودٝبللًمظتخذّ

ل.طدٌكومل یتقٌليفلطومیًلبترنفعيلخدَوملٍعٌدلمث شلنؼت 
 :وفّوً التفاعن االجتىاعي 

لردتىلخنلدردعبرلليفلدروفللٍبذٍوتلدرفلد وتسّ:ل بأنىلدٜةد تخُلدردفتخللٍعش 
ليفلًمؼدددتسكدوملمعودددميلًدردٌدؿدددللبودددميلًدٜهد دددت لخددددَوميلًد٢قبدددت لر١خدددشٍن
لمعوددددميلدرـددددذدقتملًاقتمددددْلبوددددميلًدٜنؼدددد ت لد رددفددددْيلدٜةد تخَددددْلدٞنؼددددوْ
لدرعت لدٜةد تخُلدرزً لًمشدختّلمعوميلرددٌدؿللدٜةد تخَْلد٢ػتسدملًدطدرذد 

لمل.لGillson, 2000, 2 ل معوملدردفتخلليف

ًٝلًٍعش  ُللدردفتخلملل226:ل2004 ل ةتطملضب ذلًرُيلةتطم لمنلك لدٜةد دتخ
لدد عَدتًللأًلخقدَتلبع لمعلبعلوملدزب تخْلأخلتٕلبوتلٍشتب لدرفلدرع دَْ:ل بأنى

ل .ًد عتس لًدر تٍتملًدرٌطتٖللًدرشغبتملدسبتةتمليف

لدٜةد ددتخُلدردفتخددلملل133:ل2004 ل ةددتبشلبدد لةددٌدّ لٍعددش لدرـددذدلنفددعلًيف
لطدددٌ لخدددٓلأحددذه تلطدددٌ لٍدٌقددفلأكثددشلأًل ددشدٍنلبددثلمدبتدرددْلخٝقددْ:ل بأنددى

لكدتنٌدللاردلد٠خشٍنلطدٌ لخدٓلمنوملكللطدٌ لٍدٌقفلأًل شدٍنلكتنتلاردلد٠خش
ل .ل شدٍنلمنلأكثش
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لمدبتدرْلخٝقْ:ل بأنىلدٜةد تخُلدردفتخلملل35:ل2014 ل هٝ ل ٝ  لٍعش لك ت
ٓللٍدٛثشللمدنومللكدلللطددٌ للٍكدٌنللحبَدثللد٠خدشٍنللًدٞةفدت للدروفدلللبدثل لطدددٌ لخدد

لدٜطددبَتنلليفلدروفدلللخدَوتلؼبـللدرفلدرذسةْلخٝ لمنلقَتطىلً كنلد٠خشٍن
ل .دشلذ لشلزدلد عذ

ِل لتعدش للحدثلليف ُللدردفتخدللملل317:ل2015 ل مؼدش للظبدٌ لطدددٌ :ل بأندىللدٜةد دتخ
ْللخدٓلٍقٌ لًد٠خشٍنلدرفشدلبثلمدبتد  ْللدرعٝقدتمللتن َد لد ظدتنذّللًسً لدٜةد تخَد
ْللتدٌ شللمدعللد٠خدشٍنللمنلدرنقذلًتقبللد ؼذل لدزب تخُلًدرع ل ْللدرثقد لمبدتللد دبتدرد

ل .د رددفْلدٜةد تخَْلدرشًدب لٍن ُ
 :أضظ التفاعن االجتىاعي 

ل:منوتلمدعذدّلأطعلخدٓلدٜةد تخُلدردفتخللخ دَْلتقٌ 
 لعبدددٌيلتظددداللًأٜ لدٞ يلًختؿدددْلأطددشتىللبدددإ شددلمددَٝديللمندددزلدروفددلللؼبدددال

لدرثدتمنللأًلدرظدتبعللدرؼوشلحٌدرُليفلٍبذألًهٌلحتةتتىيلمنلدركثرللٍؼبعلطدٌكت
ٕللحتةتتىلًتؼبعلتشختيلدرفلدربؼشٍْلدركتٖنتملبثلدرد ََضليف ْللًدٞػدَت لداَود
ل.بى
 ليفلدهد تمددًتل َعوٌنددىلًدٜندبددتيلد٢دسد لخدددٓلقددتدسًنلبتروفددللٍود ددٌنلمددنلأن

لدبدظدددملأًلبكدددُلاردلبدددىلٍود دددٌنلارلأخدددشِيلأًقدددتمليفلًٍد تهدٌندددىلمعَندددْلأًقدددتم
ل.ارَوملحتةْليفلرَعلبأنىلأحظٌدلاردلًٍد تهدٌنى

 ل.حٌرىلمتلًادسد لد٢حظتغلخدٓلقتدسلنفظىلدروفل
 ل ٝ  لًدٜطد تبتملد ؼرلدملأًلد نبوتملبثلدرشب لخدٓلدرقذسّلدروفللرذِلأن

 مل.41لي2014:لهٝ 
 :أِداف التفاعن االجتىاعي 

 :منوتلدٞهذد لمنلصب ٌخْلدٞ شددلبثلدٜةد تخُلدردفتخللؼبقمت
  ُللدردفتخددلللٍَظددشل ْللأهدددذد لذبقَددمتللدٜةد ددتخ لاػدددبت لةشدٖددمتللًؼبددذدللدزب تخدد

 . دسبتةتم
 لدرددفلًدٜدبتهددتملد دنٌخددْلدرظدددٌ لأمنددت لبٌطددتةدىلًدزب تخددْلدرفددشدلٍدددعدم

ْللدرظدتٖذّللدرقدَمللاةدتسلليفلد د دعللًمجتخدتمللأ دشددللبثلدرعٝقتملتنظم لًدرثقت د
  .خدَوتلد دعتس لدٜةد تخَْلًدردقترَذ

 مظد شّلبـٌسّلًد٠خشٍنلدرزدملتقََملخدٓلٍظتخذ 
 لتددٛدِلمددتل كددثرلدليلبترلددَمتلدرؼددعٌسلًةددأّلًؽبفددفلدرددزدملذبقَددمتلخدددٓلٍظددتخذ

ل درنفظَْلبتٞمشد لد٢ؿتبْلاىللدرعضرْ
 لد ؼددددذلكْلدشبـددددتٖفلًغددددشغلرٟ ددددشددلدٜةد تخَددددْلدردنؼددددْٗلخدددددٓلٍظددددتخذ

ل(Berger,Sandra: 2000, 12- 26)بَنوم
 وطتويات التفاعن االجتىاعي: 

 لأندددٌد لأكثدددشلهدددٌلدٞ دددشددلبدددثلدرقدددتٖملدردفتخدددللندددٌ لان:لدٞ دددشددلبدددثلدردفتخدددل
ليلًدٜبدنللدٞبلبدثللمدتللدرقدتٖملل تردفتخدلل.للػدٌَختًللًدٜةد تخُلدرنفظُلدردفتخل
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لدسبتردددْلهدددزيليفلدردفتخدددللًبَٗدددْ.للدخل...لًد دددشًٚغلدردددشَٖعليلًدرضًةدددْلًدردددضً 
ٓللخددَومللٍدٛثشللثملًمنلدسبظبتنليفلد٠خشٍنلطدٌ لٍأخزًنلدرزٍنلدٞ شدد لًخدد

ُللدردوبَدعللخ دَْلًيف.للد٠خشٍن ٝللدٜةد دتخ ُللدردفتخدلللانلظبدذللمدث لدٜةد دتخ
ل–لًأقشدندىللدروفدللل-لًاخٌتدىللدروفلل-لدٞ ل-لدروفل:لدردظدظللهزدلٍأخز

لًيف.للدخل...لًسٚطدددتٚيلدرؼدددتبل-لمعدددىلًدرعدددتمدثلدرؼدددتبل-ًد ذسطدددْلدرؼدددبتب
ْللمنلةضٕلدرؼرفلانلظبذلدٜةد تخَْلدرـٝملتدالكل ْللدربَٗد لدٜةد تخَد

ل دددشدلكدددل.لردددىلٍظدددد َبٌنلكدددُلدروشٍقدددْلبدددنفعلٍظدددد َ لدردددزِلر١خدددشٍن
 .مل44لي2012:لصهَدشلآٜٕ لمعوملٍدفتخللثملًمنلبت٠خشٍن

 لد دددذسبلأًلًأتبتخدددىلدرقتٖدددذلبدددثلدرقدددتٖملدردفتخدددللان:لدزب تخدددتملبدددثلدردفتخدددل
لنفددعلًيفلك   ٌخددْلٜخبَددىليفلٍددٛثشلدسبترددْلهددزيلمثددلليفل ت ددذسبليلًٜخبَددى

لًمددنلبَددنوميلد دبتدرددْلًدرثقددْلد عنٌٍددْلًسًحوددملدهد ددتموملمبددذٔلٍدددأثشلدرٌقددا
ليفلدٞػدرتقللمدنللمعَنْلصب ٌخْلمعلد دفتخللدرؼرفلانلظبذلأخشٔلنتحَْ
لةتنددد لمدددنلدرظددددٌكَْلد دٌقعدددتملمدددنلندددٌ لًةدددٌدلخندددىلٍدددن ملمدكدددشسّلمدددشدم

لمل.31لي1984:لةٝ لطعَذ لخدَىلمدعتس لمعثلطدٌ لأِلدزب تخْ
 لدرعدددتددملدسبتردددْلهدددزيليفلبترثقت دددْلد قـدددٌد:لًدرثقت دددْلدٞ دددشددلبدددثلدردفتخدددل

لأ دددشددلبدددثلدرظدددتٖذّلدربََٗدددْلًدرـدددٝملًدٞ عدددت لدرددددفكرللًةشدٖدددمتلًدردقترَدددذ
ْللدرفدشدللدتـت لمنوقًَتلًدرثقت ْلدرفشدلبثلدردفتخللًٍدبعلد د ع لارلبتزب تخد

.لدزب تخْلرذٔلعْدرؼتٖلدرظدٌكَْلرددٌقعتملكبرللحذلاىللممتثدْلدرثقت ْلان
لٍفظددشل ددشدلًكددل.لدشبتؿددْلبوشٍقدددىلدرثقت َددْلرد دٌقعددتملٍنفعددلل ددشدلًكددل

ْل.لشلدتللٍدعدش للدردفللردظدشً للمنتطدبتًللٍدشديللمدتللحظد للدرثقت َْلد ظتهش ل ترثقت د
لًد ثددللًدردودعددتمل تر تٍددتملدرفددشديلمعوددتلٍدفتخددللدرددفلدربَٗددْلمددنلهددت لةددضٕ

.لردثقت دددْلسَٖظدددْلمكٌندددتملاٜلهدددُلمدددتلدرفدددشدلػرـدددَْليفلتدددذخللدردددفلًدرقدددَم
لخددٝ لمكتنددًتلٍأخددزلًدرثقت ددْلدٞ ددشددلبددثلدٜةد ددتخُلدردفتخددلل ددتنلكددزرا

ْللبذًسهتلتدل نلٜلدرفلدزب تهرلٍْلدٜتـت لًطتٖل ْللؿدد ٌللمثدلللتبتدرَد لدرشددٍد
 .مل45لي2012:لصهَدشلآٜٕ لًدرظَن تلًدرـحفلًدرددفتص

 ُللدردفتخل ْللًدرعٝقدتمللدٜةد دتخ ْللدرعٝقدتمل:لدٜةد تخَد لًدردفتخدلللدٜةد تخَد
لدًنلأحدددذه تلؼبدددذ لٜلحبَدددثلببعلدددو تلمشتبودددتنلمـدددودحتنلدٜةد دددتخُ

لدرنفظدددُللدردفتخدددللدردددبع لل عدددذ ك ذلدد دددثلأؿدددبحتلانو دددتلحددددٓلد٠خدددشي
ًٝلًدٜةد تخُ لد٠خشلدربع لخذلحثليفلدٜةد تخَْيلدرعٝقتملأػكت لمنلػك

لٍددقددُل عنددذمت.لدٜةد ددتخُلدردفتخددللرع دَددتملمظددتهشلدٜةد تخَددْلدرعٝقددتم
ٓللبدىللًٍددأثشللد٠خدشلليفلأحدذه تللًٍدٛثشلل شددن ِللدرد دَرلللٍظد  ْللؼبدذ للدردز لندَ د

لًدرددددأثشلدرددددأثرللخ دَدددتملتدكدددشسلًخندددذمتلبتردفتخدددليلًدرددددأثشلدرددددأثرللردبدددتد 
ٓللٍودددمتللًٍظدددقشدنيل لد دبتدردددْلدرعٝقددتمللدرفددشدٍنللبدددثلدب ددعللدرددفللدرـددددْلخددد

لدتـدددت لدصدددلدزب تخدددْلددخدددللد ندؼدددشّلدٜةد تخَدددْلدرعٝقدددتملدصدددملًكد دددت
ْللًصددملدردبع للبعلدومللمدعللدٞ شدد ُللدردفتخدلللدٍنتمَكَد لٍدذ للًشلدزدللدٜةد دتخ
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ُللدردفتخللمذٔلخدٓلدرعٝقتملصب ٌ  لمدنلل دشدللكدلللمدنللةدد لل دإردللدٜةد دتخ
ٕللمددنلؽبددتسللأنلدزب تخددْلأ دشددل لدخدَددتسيليفلبعدذدللٍدقَددذلأنلدًنلصمٖٝدىللمددنلٍؼدت
لرددفتخدددللد ٌٍٗدددْلدرنظدددبْلخذدٍدددْلاحـدددتَْٖلبوشٍقدددْلندعدددش لأنلأمكنندددتلهدددزدي

لدرعظ ددٓلدرنوتٍددْلخدددٓلدرقتٖ ددْلدرعٝقددتملصب ددٌ لبقظدد ْلًررددالدٜةد ددتخُ
ْلليفلدرندتتجللكدشبللثملدرعٝقتملرددا ْللردحٌٍدلللمتٖد ْللاىللدرنظدب ْللنظدب لان مٌٍٗد

لمشحدددْليفلدةد تخَددْلخٝقددتملاٜلهددُلمددتلدٜةد تخَددْلدرع دَددتملانلٍعدد لهددزد
لدرعٝقدتمللتؼدرلللحدثلليفلدرذٍنتمُيلدرٌظَفُلدزبتن لاىللتؼرللانوتلأِلدردكٌٍن

لمل.32لي1984:لةٝ لطعَذ لدٜطدتتَكُلدرذلكَيبلدزبتن لاىللدٜةد تخَْ
 :طسم التفاعن االجتىاعي 
 االتصاه: 

لمدنللضبدذدللمعد للأًلمعَنْل كشّلنقللًٍع لدٞ شددلبثلدرعٝقتملخنلتعبرللًهٌ
لةشٍددمتلخددن.لدٞػددرتقلمددنلصب ٌخددْلأًلأخددشلػددرفلرهددنلاىللمددتلػددرفلرهددن

لأنل كددنللٜلدٜتـددت ل ددتنلًخدَددىلدٜةد ددتخُيلدردفتخددللًؼبددذ لدٜتـددت لخ دَددْ
لدردفتخدددللخ دَدددْلأطدددتغلهدددٌلحَدددثلمدددنلؼبدددذ لًركندددىلرزدتدددىلٍدحقدددمتلأًلؼبدددذ 

ْلل وملٍظدحَللحَثلدٜةد تخُ ْللًدسدطد ْلليفلدردفتخدلللخ دَد ْللأٍد لد٢ دت للدًنلمجتخد
لمل.38لي2001:لةتس لدرذٍنلبذسل ٌصِيلأمحذ لأ شددهتلبثلدٜتـت لبع دَْ

 التوقع: 
ليفلأطتطدَتًللدًسًدلدردٌقعلًٍٛدِ.لمعثل نبىلرٝطد تبْلًدطدعذددلخقدُلددبتيلهٌ

لسدلمددنلٍدٌقعددىلمددتلً ددمتلد٢نظددتنلطدددٌ لٍـددت لحَددثلدٜةد ددتخُيلدردفتخددللخ دَددْ
لتٌقعدددتملخدددذّلدخدبدددتسيليفلٍلدددعلمعدددثلبدددأددٕلٍقدددٌ لخندددذمتل ودددٌ.لدٞخدددشٍنل عدددل

لتـدش تتىللٍقدَمللثدمللدرعقدتبيللأًلدرثدٌدبيللأًلدرقبدٌ يللأًلكترش  لأخشِلٜطد تبتم
لمل.141لي2004:لةتبشلب لةٌدّ لدردٌقعتملشلزيلةبقًتلطدٌكىلًٍكَف

 ومتجيمْ الدوز إدزاك: 
ل ظددٌ للبتردذًسيللًقَتمدىللدرظددٌ للخدٝ للمدنللٍفظدشللًهزدلبىلٍقٌ لدًسلانظتنلركل
لمددعلتفتخدددىلأثنددتٕليفلد رددفددْلدٜةد تخَددْلبددتٞدًدسلقَتمددىلخددٝ لمددنلٍفظددشلدرفددشد
ْللًخٝقددىللدكدظدبوتللدرفلرد شبدىلةبقتلغرلٍى لدٞ دشددللبدثلل تردفتخدلللدٜةد تخَد

ْللردٟدًدسللً قدتللٍدحذد لي2001:لآخدشًنللدرؼدنتًِيللأمحدذل.ل بودتللٍقٌمدٌنللدردفللد رددفد
لمل.70
 الداللة ذات السووش: 

لدرذٜردددْلردملدرشمدددٌصلةشٍدددمتلخدددنلبفتخدَدددْلدٞدًدسلًرعددد لًدردٌقدددعلدٜتـدددت لٍددددم
ِللد ؼددذلكْ ْللدزب تخددْلأ ددشددللرددذ لرردداللاىللًمددتللًدرَددذللدرٌةددىلًتعددبرلدمللكترد دد

لمل.43لي2001:لةتس لدرذٍنلبذسل ٌصِيلأمحذ 
 :ٌظسيات التفاعن االجتىاعي 

ل:دٜةد تخُلدردفتخلل ظشملدرفلدرنظشٍتملأهملمن
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  بيمص ٌظسية: 
ُللتفظدرلللحتًرداللدردفللدرنظشٍدتمللأهملمن ْللبَددضللًحدتً للدٜةد دتخ لمشدحدلللدسدطد

لمٌدقددفليفلختمددْلًأمنددت لمشدحددللصب ٌخددْلًحددذدلدٜةد ددتخُلدردفتخددللًأمنددت 
ْل ٕللاىللًٍنظددشلدبشٍبَددْيلدةد تخَد لبترفعددللقددتٖ ٌنلهددملحَدثللمددنلدزب تخددتملأخلدت

ل كنندتللدندىللًٍقدٌ للدردفتخدليللخدٝ للمدنللدربع لبعلوملخدٓلًٍعد ذًنلدرفعللًسد
لرع دَددْلدرددذقَمتلدردحدَددللخددٝ لمددنلرد  تخددْلدزبٌهشٍددْلدروبَعددْلخدددٓلدردعددش 
ُللدردفتخدلللًٍذًسلأخلتٖوتيلبثلدرقتٖ ْلدردفتخل ِللدٜةد دتخ لحدٌ للبَددضللدسطدىللدردز
لحددٌ للخدذّللًرد ؼكدْ.لحدوتلاىللدرٌؿٌ لدزب تخْلأخلتٕلٍشٍذلمؼكدْلأًلمٌكٌ 
لكددللًصنل كددنلحبدددوتلختؿددْلخذٍددذّلًدقذلدحددتملد ؼددكدْل وددمليفلمشًنددْلًهنددت 

لمل.229لي2004:لةتطملضب ذلًرُيلةتطم لمنوت
 ضاوبطوُ ٌظسية: 

لأكثشلٍظٌدهتلدرفلد دٌدصنْلغرللد ٌدقفليفلأحكتمىلت َرللاىللدرفشدل َللً َوت
ّللٍع ددٌنللدٞػدرتقللًدنلد دٌدصندْيللد ٌدقفليفلمنى ْللبـدٌس لدٞحكدت للاؿدذدسللاىللختمد

ْللٍدأرفٌنللأًلؼببٌنلمنلٞحكت لد دؼتبوْ لٍدأرفٌنيللأًلؼببدٌنللٜلمدنللٞحكدت للد رترفد
ِللك دتللًدزب تختميلدٞ شددلبثلدرعٝقتملتنظَمليفلمو ًتلدًسًدلدردؼتبىلًٍٛدِ لٍدٛد

لبدددثلدرددددٌتشلحدددذّلمدددنلًدردرفَدددفلد٢ػبتبَدددْيلدرعٝقدددتملتٌثَدددمتليفلتعضٍضٍدددتلدًسد
لًمعدقذدتدىللًأحكتمدىللآسدٖدىللؿحْلٞثبتملٍظعُلد شٕلأن:لأِلد دٌدصنْيلغرللدرعٝقتم
لختؿددْيلصبد عددىليفلأخددشٍنلأنددتغلخنددذلمتثَدددوتلةشٍددمتلخددنلدٜةد تخَددْلًمٌدقفددى

لبترنظددبْلًأحكتمددىلرشدٍددىلمدؼددتبوْلًأحكتمددتلآسدٕلؼب دددٌنلًمددنلارددَومل َددلل  ددن
لمل.42لي2014:لهٝ ل ٝ  لمعَنْلقَملأًلمٌدقفلأًلٞػَتٕ

 االجتىاعية األٌظىة ٌظسية: 
لدردفتخدلللًمندٌر للبعلدومللمدعللٍدفدتخدٌنللدٞ دشددللأنلدرنظشٍْلهزيلأؿحتبلًٍشِ

لسبدد لأًلردوددش ثلسبدد لأمددتلٍددن ملدردفتخددللهددزدلًخددنل قدد يلػرـددثلخدددٓلٍؼدد ل
لد كت ٗدتمللدصدددملاردلدردفتخدلللًٍظدد شللردوش ثلخظتسّلأًلد٠خشلًخظتسّلٞحذه ت

ٓللدرعٝقدتمللمددنلد ؼدذلكثللكدلللخدَوددتلؼبـدلللدردفل ْللدردكددترَفلخدد لخنوددتلدرنتمجد
لمل.42لي2014:لهٝ ل ٝ  
 تعسيف املتأخسيَ دزاضيًا: 

ليفلدٜغبفددت :ل بأنددىلدرذسدطددُلدردددأخشملل11:ل2009 ل خبذدرظددٝ لضب ددذ لٍعددش 
لأًلدردحـددددَللدخدبددددتسدمليفلد دٌقددددعلد ظدددددٌٔلخددددنلدرذسدطددددُلدردحـددددَللمظدددددٌٔ

ٔللخنلدٜغبفت  ٕللأنلأًلدردحـدَلللمدنللدرظدتبمتللد ظددٌ لٍكدٌنللدردزٍنللدٞةفدت للهدٜٛ
ٔللمدنللأقللدرذسدطُلذبـَدوملمظدٌٔ لمثدللليفلهدمللدردزٍنللدرعدتدٍثللأقدشدنومللمظددٌ

  .درذسدطَْل شقوملًمظدٌٔلأخ تسهم

 خصائ  املتأخسيَ دزاضيًا: 

ل-249:ل2002 ل مودددذِلأمحدددذ ل;مل247ل-244:ل2003 ل ابدددشدهَملصبدددذٔ لٍؼدددرل
ْللأطددددتغلخدددددٓلدسدطدددَتًللد دددددأخشٍنلخـدددتٖفللاىلملل289 لدشبـددددتٖفلمددددنلصب ٌخددد
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ليملًغرلهدددددت...للدٞنَ َدددددتيلًحٌٍَدددددْلنؼدددددتةًتلأقدددددللدسبدددددٌدغيلاكدددددوشدب لدرعلدددددٌٍْ
ّللكدعفلمليل90-ل70 لبدثللمدتللركدتٖومللنظد للتدذلدً للحَدثللخقدَْلًخـتٖف لدرقدذس

لدردددددفكرليلًدردحدَددددليلًدرد ََددددضيلدٞػددددَتٕلًًؿددددفيلًدٜطدددددندت يلدردددددزكشلخدددددٓ
ٓللطددبَتًللدرظد تمللهدزيللمثدلللًتدٛثشللد نوقٓي ْلل د ٔللدرددعدممللخ دَد .لدسدطدَتًللد ددأخشللردذ

ٓللدٜمبددددتّٜ لدرذد عَددددْلدشبـدددتٖفللاىللٍُؼددددرللًأٍلدددتًل لدٜكددددذلد لخددددذ يلًدرذلدخددد
مل.لدرَقظددْلًأحددٝ يلدرددذسًغلبتطدددزكتسلدٜهد ددت لًخددذ لد ذسطددْلًكددشيلبترذسدطددْ

ل-بدددترنفعلدرثقدددْلخدددذ ل-دشب دددلل-دشبدددٌ  لدٜنفعترَدددْلدشبـدددتٖفلًأٍلدددًت
ل-درضدٖددذلدرنؼددت ل-درقدددمتلمظدددٌٔلاستفددت ل-دٜتددضدنلًخددذ لدرع ددضل-درفؼددل

لمل.درضدٖذّلدسبظتطَْل-د٢ندبتيلتؼدالطشخْل-درؼ  لاثتسّ
 أضباب التأخس الدزاضي: 

ُللدردددأخشللحددتٜمللتشةددعل ْللدرعٌدمددلللمددنللخددذدللتكددتتفللاىللدرذسدطدد لدرددفللد دذدخددد
لضبددتًسلثٝثددْليفلتـددنَفوتلً كددنل٠خددشيلتد َددزلمددنلًتأثرلهددتلنٌخوددتليفلربددددف
 :أطتطَْ

 ٌفطْ بالتمىير تتعمل أضباب: أواًل: 

 العكمية العواون: 
ٕللكدعفللمنوتلدرذسدطُلبتردأخشلمشتبوْلخقدَْلخٌدمللهنت  لدرقـدٌسللأًلدردزكت

ّللدشبتؿْلدرعقدَْلدرقذسدمليف ٓللكترقدذس ٔللأًلدرذلكَدضللخدد ْللدرقدذسدمللاحدذ لدشبتؿد
لأًلدرد ٌٍدددْلكترقدددذسّلمعَندددْلدسدطدددَْلمدددتدّليفلكدددبرلّلبنظدددبْلًةٌدهدددتلٍددددض لدردددف

ّل  ً شنددٌن Mone مددٌنُلأكدذيللمددتلًهددزدلدرشٍتكدَْيللدرقددذسّلأًلدشلنذطددَْلدرقدذس
Vernon ًػدَدذسل Schilder ٓللٍٛكدذًنللحَدثل ُللدرددأخشللأنلخدد لٍعددضٔلدرذسدطد

لدشلدددتدِيلخبدددذلنبَدددل لًسدثَدددْلأطدددبتبلاىللٍشةدددعلًهدددزدلمنرفلدددْلخقدَدددْلرقدددذسدم
 مل.27لي2000:لًآخشًن

لحددتٜملمٗددتملمددن%ل10لعبددٌلأن Burt بددرلملًةددذل قددذلردددزكتٕلبترنظددبْلأمددت
ًَددتللًحددذيلٍكددٌنلدرددزِلدر بددتٕلاىللتشةددعلببحثوددتلقددت لدرددفلدرذسدطددُلدردددأخش لكت 

لبدددثلدٜستبدددت لمعدددتمٝملأنلاىل Super طدددٌبشلٍؼدددرللك دددتلدرددددأخش;ل٢حدددذد 
لدرثتنٌٍددْيلد ددذدسغليفل0,8لاىلل0,3.لبددثلتقددعلدردحـددَللًمقددتٍَعلدرقددذسّلمقددتٍَع

ًٕدلأنلٍع لًهزد ّللخٌدمدلللتقدشسيللدردحـدَللليفلدردبدتٍنللمدنللهتًمدتللةض ْللدرقدذس لدرعقدَد
ِللقذلأخشٔلخذٍذّلخٌدمللهنت لأنلٍع لك ت لدردبدتٍنللتفظدرللليفلحتزًلدتللدًًسدلتدٛد
لمدددنلدرعدددترُلد ظددددٌٔلرًلدرفدددشدلٍدـدددفل قدددذلدرذسدطدددُيلًدردحـدددَللدرقدددذسّلبدددث

لدردحـدددَلليفلد قدددذسّلهدددزيلدطددددرذد لخدددنلتعٌقدددىلدردددفلدرظددد تملبدددبع لدردددزكتٕ
ًٝلٍكددٌنل قددذلدرذسدطددُ لٌٍطددف لد ؼددتكللبظددب لدرددزهنلًػددتسدلدسب تطددْل ددتتشلمددث

 مل.29لي2006:لخٌدد

 اجلطىية العواون: 

لدربنَددْلًكددعفلدرن ددٌلتددأخشلدرذسدطددُلدردددأخشليفلد ددٛثشّلدزبظدد َْلدٞطددبتبلمددن
لدرعدددت لدرـدددحُلًدرلدددعفلًدربـدددشلدرظددد علمثدددللدسبدددٌدغلًكدددعفلد ردددُلًدردددددف
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ُللدرظ علكعفلحتٜملًكزرالدزبضُٖلدربـشل لعفلدركٝ يلًدكوشدب لدزبضٖد
لًقدذسدتومللتدنتطد للٜلأمدتكنلليفلػبدظدومللدبعددىللقدذللد دذسغللارَودتللٍفودنللٜلدرف
لمتََددضليفلًدرظدد علدربـددشلكددعفلٍددٛثشلأنل كددنلك ددتلطدددًبتيلخدددَوملٍددٛثشلقددذلممددت

ْللًدٞؿدٌدمللدٞػكت  ٓللٍدٛثشللقدذللممدتللدرذقَقد ْللخدد ُللدردحـدَلللدسةد ٕللدرذسدطد لشلدٜٛ
 مل.32لي2006:لخٌددلٌٍطف لدردٝمَز

لدٞخشٔلدركٝ لًخٌَبلدرنومتلؿعٌبتملمثللختهتملمنلدردد َزلمعتنتّلأنلك ت
ٓللدردد َدزللقذسّلدًنلذبٌ  ْللػبعددىللقدذللممدتللدرـدحَ للدردعدبرلللخدد لردعدَقدتمللخشكد

ٓللٍدٛثشللقدذللممتلبترنقفلٍؼعشلًػبعدىلخدَىلررال َٛثشلًطرشٍدوميلد٠خشٍن لخدد
 مل.45لي2005:لطدَ تنلطنتٕ لدٞكتد ُلأددٖىلمظدٌٔ

 االٌفعالية العواون: 

لنؼدددتةىلمظددددٌٔلذبذٍدددذليفلهتًمدددتلدًًسدلتدددٛدِلقدددذلرددد َدددزلدرنفظدددَْلدسبتردددْلان
لًدٜكدددوشدبلدرقدددمتللًحددتٜمللد ضدةدددُلدٜتددضدنللأنلدرذسدطددتمللبَندددالًقددذللًدةدوددتدييل

لدرذقددْلتدوددد لدرددفلدردٝمَددزلأخ ددت ليفلكددثرًلدلتددٛثشلقددذلخٌدمددللكدددوتلدرعـدديب
لًٍكددٌنلدسبظدتبلليفلدرـدفتمللبوددزيلٍدـدفٌنللمدنللتدأخشللٍكثددشلردزدللدٜندبدتييللًتشكَدضل

ًٗتلخووم ْللأكذتدىللمدتللًهدزدللًدرنظدت يللدرذلتَد للٍنقـدوتللًأخ تشلملسدٍ لدردفللدرذسدطد
لًدردحـددَللدرقدددمتلبددثلدرعٝقددْلمعش ددْلاىللًهددذ ال1981لطددنْليفلأًتَددللبوددتلقددت 

لأنلًةددذلحَددثلدردٝمَددزيل ٗددتملبددثلةٌهشٍددْل ددشً لًةددٌدلاىللًخدـددالدرذسدطددُ
لمددنلًأ لددللأحظددنلد ددنرف لدرقدددمتلرًِلرددٝمَددزلدرذسدطددُلدردحـددَللمظدددٌٔ
:لدهلللنـشلخ ش لد شتفعلأًلدرعترُلدرقدمتلرًِلرددٝمَزلدرذسدطُلدردحـَللمظدٌٔ

 مل.392لي2003

لرددذٍوملٌٍةددذلمددنرف لدسدطددُلذبـددَللمددنلٍعددتنٌنلدرددزٍنلدردٝمَددزلأنلك ددت
لٍؼددعشًنلًهددملًد٢ددسّلدرظدددوْلممثدددُلًخـًٌؿددتلد٠خددشٍنلدبددتيلخددذًدنُلتٌةددى

ُللرددٝمَزلد  َضّلدرـفتملًمنلدرذدٖميلبتٜكدٗتب ُللدردحـدَلللمنرفلد لدرذسدطد
لًدرد دددشدلًدردٌدكدددعيلدسبدددزسلًدردبعَدددْيلدٜنقَدددتديلًطدددوٌرْلًدٜنذ تخَدددْيلدشبلدددٌ 

لًدٜكدٗددتبلدرظدددبَْلًدرعذًدنَددْلًدٜغددذلدبلًدربظددتةْلًدٜنبظددتةٌلًدسبظتطددَْي
 مل.412لي2003:لدهلللنـشلخ ش لًدرقدمت

 باألضسة تتعمل أضباب :ثاٌيًا: 

ْللًطدَ للًأهدمللأً لبتخدبتسهدتللدرفشدلأطشّلذبذد ْللرع دَد ْللدردنؼدٗ لاىللدٜةد تخَد
ُللًنظدقىللػرـَدىلمن لكبرلّلدسةْ لًدرن دت للردع دلللًدًد عدىللًددبتهتتدىللدرقَ د

ُللمشكضهدددتللخدددٝ لًمدددنللدرٌسدثَدددْلقذسدتدددىللحدددذًدليفلرزدتدددىللًمفوٌمدددى لدٜةد دددتخ
لًدرعقدددددُلدزبظدددد ُلنلدددد ىلمظدددددٌٔلدرفددددشدلأطددددشّلذبددددذدلك ددددتلًدٜقدـددددتدِي

لدرن ددٌيلةتردد لردحقَددمتلامكتنَددتملمددنلرددىلتقذمددىلمددتلخدددللًدٜةد ددتخُلًدٜنفعددترُ
لد د دددعلمٛطظددتمللاىللمنوددتللطدددَنودمتلدرددفللدرقتخددذّللردفدددشدلدٞطددشّللمتثددلللك ددتل

 .دٞخشٔ

 :اىللدٞطشٍْلدرعٌدمللتأثرلدملتـنَفلً كن
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 ًالعائمي االضتكساز عد: 

ّللدرٌدرددددذٍنللبددددثللدٜتفددددت للخددددذ للبددددىللًٍقـددددذ لًد ؼددددتةشدمللد ؼددددتحنتمللًكثددددش
لتذرَدددو تلأًلدرٌدرددذٍنلًقظددٌّلًدروددٝ لًدٜنفـددت لد نضرَددْلدسبترددْلًدكددوشدبتم

ٌللهدزدللمثدلللد عتمددْيلليفلدردزبدزبللأًلردوفل ِللزبد لردوفدلللدٞمدنلل َدىللٍددٌد شللٜلدردز
لدرذسدطددَْلدروفددللحترددْلخدددٓلٍددٛثشلقددذلممددتلدٜنفعددترُيلدردددٌدصنليفلدخدددٜٝلٍظددب 

 مل.38لي2005:لطدَ تنلطنتٕ 

لةدددٌلٍظدددٌدهتلهتدٖدددْلمظددددقشّلأطدددشّليفلٍعدددَؽلدردددزِلدردد َدددزل دددإنلهدددزدلًخددددٓ
لدردد َددزلخددنلدٞكددتد ُلأددٖددىلمظدددٌٔليفلؽبددددفلدروَبددْيلد٢نظددتنَْلدرعٝقددتم

لدرٌدردذٍنللبثلدرعد لغرللأًلدرعد لدرـشد لٍظٌدهتلأًلمفككْلأطشّليفلٍعَؽلدرزِ
 .دٞطشّلأ شددلًبقَْلدرٌدرذٍنلأحذلأً
 لألضسة الجكايف املطتوى: 

ِل ُللد ظددددددٌٔلٍددددٛد لًتفدددددٌقوملدٞبندددددتٕلتقددددذ لليفلهتًمدددددتلدًًسدلردٌدردددددذٍنلدردعدَ دددد
لدردددفلدٞخ دددت لمجَدددعليفلبدقدَدددذلٍقٌمدددٌنلدٞبندددتٕلٞنلرردددالًٍعدددٌدلدردعدَ دددُي

 ًًتددنل Douglas دًةددٝغلمددنلكددللدسدطددتملأكذتددىلمددتلًهددزدلبوددتيلٍقٌمددٌن
Wotton ًهدترعل Halsey ًنظدبال Nisbet ٓللمجَعودتللسكدضمللحَدثل ٔللخدد لمدذ

لأًلردٌدرذٍنلًدرثقتيفلدردعدَ ُلًد ظدٌٔلدٞطشّلح ملبثلد دبتدرْلدرعٝقْلأه َْ
لد شدحدددلليفلًتقدددذموملرددٝمَدددزلًد٢ظبدددتصلًدردقدددذ لرٟطدددشّلدٜةد دددتخُلدرٌكدددع

ّللٍكدٌنللأنلػبد للًدردفللبودتيلل دشًنللدرفلد رددفْلدردعدَ َْ لًدكد للدًسل َودتللرٟطدش
ٓللًأنىلحٌرىلمنلًر١خشٍنلرىلموملبىلٍقٌ لمتلأنلدردد َزلٍؼعشلحدٓلً عت  لؼبظد

 مل.712لي2003:لدهلللنـشلخ ش لًمظتنذتوتلدٞطشّلبتهد ت 
 لألضسة االقتصادي املطتوى: 

لدٞددٕلمظددددددٌٔلذبذٍدددددذليفلمو دددددتلدًًسدلرٟطدددددشّلدٜقدـدددددتدِلد ظددددددٌٔلٍدددددٛدِ
لٞبنتٖوددتلتددٌ شلًدرعددترُلد دٌطدد لدرددذخللردملدٞطددشلأنلررددالرٟبنددتٕلدٞكددتد ُ

لٜلقددذلبَن ددتلدرذسدطددُيلمظدددٌدهملذبظددثلخدددٓلتظددتخذهملدرددفلدرذسدطددَْلدرٌطددتٖل
 .درفشؿْلبوزيلدرفقرلّلدٞطشلأبنتٕلؼبظٓ

ٕللرهبدداللك ددت ٔللمددنللٍكددٌنللقددذلدرفقددشل لأنلاىللضب ددذللطددنت لدردددأخشللأطددبتبللأقددٌ
ْللدٞخ دت للبدبع للبترقَت لدردد َزلًتكدَفلًد ش لدرد زٍْل ظٌٕلدرذسدطُي لد نضرَد

 مل.38لي2005:لطدَ تنلطنتٕملل درذسدطْلمدتبعْلخنلٍعٌقىلممتلدٞطشّلك ظتخذّ

ُللأنملل10:ل2000 ل حدددددت  للنبَدددددلل لٍٛكدددددذللك دددددت ٔللتدددددذن ُللد ظددددددٌ لدٜةد دددددتخ
لًد٢مكتندتمللدركت َْلدرذلبٌٍْلد ثرلدملردوفللٌٍ شلٜلرٟطشّلًدرثقتيفلًدٜقدـتدِ

لدرثقددتيفلدسبشمددتنلمشتبددْلاىللدٞمددشلٍـددللًقددذلػرـددَدىيلمنددٌلخدددٓلتظددتخذلدرددف
 .قذسدملاىللًذبٌشلتلدرعقدَْلدٞةفت لدطدعذدددملصنتدلقذ لخدٓلٍظتخذلٜلدرزِ

لدرنقدددت ليفلدرذسدطدددُلدرددددأخشليفلد دددٛثشّلدٞطدددشٍْلدرعٌدمدددللدربتحثدددتنلًٍدردددف
 :د٠تَْ
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 ْللمدنللد ظدد شللدردد َدزللتنقل ٔللاىللمذسطد ْللأخدش ْللندَ د ٕللموند لتفدش للدردفللد٠بدت
 .ررا

 د دكشسّلدرعتٖدَْلدشبٝ تم. 
 ًْد٢خٌّلًدٞبلبتٞ لدرظٌٍْلغرللدروفللخٝق. 
 دشبتة٘لدرذلبَْلًأطدٌبلدٞبنتٕلمعلتعتمدومليفلدٞهللمتتٍض. 
  دردعتملليفلًدٜطدقشدسلدرثبتملخذ. 
 لًغدددرللدروبَعَدددْلقدددٌتوملتفددٌ للبقدددٌّلردددددعدملًد عوددمللٞةفدددتشلملدٞهدددللاسهددت ل

لػدعٌسهمللمدنللٍضٍدذللممدتللخـٌؿَْيلبذسًغلًررالرذٍوميلدرنلجلمعلد دٖٝ ْ
 .درذسدطُلدردأخشلخنىلٍندجلممتلبترنقفلدرؼعٌسلرذٍومل َدٌرذلبتشبَبْ

 ًددبتهتملمٌَ لمنل دكٌنلمتلبعكعلٞةفتشلملدٞهللتٌةَى. 
  ََ كشًسٍْلغرللٞطبتبلد ذسطْلخنلٞةفتشلملد ظد شلدٞهللت. 
  ًدرٌ َتملكتٞمشد لدرعتٖدْلخدٓلةتسْٖلأحذد. 
 ٞحذه تلأًلردٌدرذٍنلد دٌدؿللدر َتب. 
 لدرذسدطدددْلخ دَدددْليفلدردد َدددزلٍعَقدددتنلقدددذلد ندددض لًكدددَمتلدركدددبرللدرعتٖددددْلح دددم

 .درذسًغلًدطدزكتس
 لدرـدددحَْلدسبتردددْلندَ دددْلردددىلحتمددددْلدٞ لكتندددالخندددذمتلخدددتنٓلدردددزِلدروفدددل

لهددزيلخددٝ ليفلأمددشد لأًل٢ؿددتبتملًتعشكددوتلدسب ددلل ددذلّلأثنددتٕلرددٟ لدرظددَْٗ
 .د دعثشّلدرٌٜدّلرظشً لندَ ْلأًلدرفذلّ

 باملدزضة تتعمل أضباب :ثالجًا: 

لردتوددددتلد ذسطددددْليفلخٌدمددددللاىللسدةعددددْلدرذسدطددددُلدردددددأخشلأطددددبتبلتكددددٌنلأحَتًنددددت
ٓللدردد َدزللك ٌدظبْ ٕللأًلدردذسًغلليفلدٜندظدت للخدد ليفلد دذسغللً ؼدلللدرددذسٍعللطدٌ

ُللدردنظَملطٌٕلأًلخ دى ْللد ذسطد ٓللختمدْيللبـدف لدرعٌدمدلللامجدت لل كدنللدرع دٌ للًخدد
 :د٠تَْلدرعنتؿشليفلرددٝمَزلدرذسدطُلدردأخشليفلد ظته ْلد ذسطَْ

 املادية العٍاصس: 

لًتؼدداللدردزهنللدنـدشد للخدٓلمظتخًذدلدردد َزل َىلػبدعلدرزِلد كتنلٍكٌنلقذ
ْللخدنومللسغ دتًللدردٝمَدزللدندبتي ٕللاىللاكدت  لًخدذ للدردعدَ َدْيللدرٌطدتٖلللدطددرذد للطدٌ
لًد٢كدددتّٕلدردوٌٍدددْلكقددددْلدردعددددَملرع دَدددْلد ٖٝ دددْلدرفَضٍقَدددْلدرظدددشً لتدددٌ رل

 .درقظمليفلدردٝمَزلخذدلدكدظتظلمعلًدردذ ْٗ

لدرددددأخشليفلد دددٛثشّلد تدٍدددْلدرعٌدمدددلملل43:ل2005 ل طددددَ تنلطدددنتٕ لشبـدددالًقدددذ
 :د٠تَْلدرعنتؿشليفلدرذسدطُ

  لٍظددددوَعل بٌدطدددودوتلدطددددع تشلتيلطدددٌٕلأًلقددودددتلأًلد٢ٍلدددت لًطدددتٖللدنعدددذد
ْللتضٍذلًبزرالتٝمَزييلا وت لد ذسغ لدردذسغللةعدلللخدٝ للمدنللدٜطددَعتبللدسةد
لثقددْلد ددذسغلٍعوددُلممددتلردـددفيلحٌٍَددْلًأكثددشلرددد َددزلًرددزّلتؼددًٌٍقتلأكثددش
 .د ؼتسكْلمنلأكدللقذًسدلدردد َزلًٍعوُلًبعوتٖىلبنفظىلأكدل

 ًَٕتلاخذدًددلد عذلًغرللدرـحُلغرللد ذسطُلدربنت  .ًمدحقتتىلبأةوضتىلكت 
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 ًَتلتٌصًٍعتمللًد ٌهٌبثلد دردفث لدردٝمَزلًتٌصٍعلدرـفٌ لتنظَم  .خؼٌدٖ
 ٌٕبترٌدقعلدستبتةوتلًخذ لد نتهجلط. 

 البػسية العٍاصس: 

ُللدردأخشلطب لأنلاىل Marcel crahay كشدِلمتسطللٍؼرل لٍك دنللٜلدرذسدطد
لًركدنلل قد للًمبَدضدتومللبتردٝمَدزللٜلدٜهد ت لػب لًخدَىلردتىيلحذليفلدردد َزليف

لٍعَؼددٌنوتلدرددفلدٜةد تخَددْلدرظددشً لًمب ددت لًمبَددضدتوملد عد ددثلأِلبددت قشسٍن
(Marcel crahay, 1996, p94).ل

لًخددذ لدٞطدددترلكفددتّٕلأنملل27:ل2000 لآخددشًنلدشلددتدِيلخبددذلنبَددل لٍٛكددذلك ددت
لبترؼددكلللدرودبددْلاىللد عدٌمددتمللاٍـددت لخددذ للاىللٍددٛدِ لدردددذسٍعللبوشدٖددمتلا تمددى

لد عدددملدهد تمددتملأنلك ددتلد دددليلاىللًٌٍؿدددوملدرودبددْلخدددٓلٍددٛثشلممددتلدرـددحَ ي
ٕللبتردد َزلداذًدّ ْللأًلدرددذسٍعللأثندت ْللًسدًدلًأرفدتظللمبَدٌ للارَدىللدٜطدد تب لطددبَ

ْللاىللدٞخرللبوزدلتٛدِلدردد َزلمنوتلٍنفش :لدرع دتٍشّللضب دذل لدرددعدملليفلسغبددىللقدد
 مل.194لي2000

ْللًمن ٔللنتحَد ْللدردشً لل دإنللأخدش لد٢ددسّليفلحدض للمدنللٍظدٌدهتللًمدتللدرعتمدْيللد ذسطدَ
لدردٝمَددزيلأددٕلمظدددٌٔلخدددٓلٍددٛثشلمددتلكددثرًلدلدرذسدطددُلدردد َددزلطددرلليفلًدردنظددَم
ُللرددٝمَدزللًدرفدشقللد نتطدبتمللتددَ للدردفلل ت ذدسغ لًدرن دت للبدتردفٌ للٍؼدعشًدللركد

ُللدرددأخشللحدتٜملل َودتللتكثدشللٜلبأنفظدومللثقددومللٍضٍدذللدرزِ :لخدٌددللٌٍطدفل لدرذسدطد
 مل.92لي2006

  الدزاضة:إجساءات 
 ) أوال : قاً الباحجاُ بإعداد دلين املعمي ووضع الطيٍازيو) املطسحيات:
–درذًرددْلدرعبتطددَْلل– ٌكددٌختملدرٌحددذتثلدرثترثددْلًدرشدبعددْل لدرذًرددْلدٞمٌٍددْل 

ل–درذًرْلدٌٍٞبَْلل–درذًرْلدرفتة َْلل-درذًرْلد٢خؼَذٍْل-درذًرْلدروٌرٌنَْ
 لدردذل لدرثدتنُللل2016/2017درذًرْلد  دٌكَدْلمللمدنلكددتبلدرذسدطدتملدٜةد تخَدْلللللل

لملل.للل1حمتلسقمل لد قشسلخدُلتٝمَزلدرـفلدرثتنُلد٢خذددِ.لمد

 إعداد االختباز التحصيمي: -ثاٌيًا 
لقت لدربتحثتنلبإتبت لدشبوٌدملدردترَْليفلاخذددلدٜخدبتسلدردحـَدُ:ل

 خددش لدٜخدبددتسلخدددُلصب ٌخددْلمددنلداك ددثلربـددفلمنددتهجلًةددش لتددذسٍعلل
لمل.لل2ًخدملدرنفعلدردعدَ ُل٢بذدٕلأسدٖوملحٌ لبنٌدلدٜخدبتسلمدحمتلسقمل ل

 لذدخدُل:لؿذ لدٜتظت لدر

قت لدربتحثتنلحبظتبلمعتمللدستبت لدسةْلكللخبتسّلبت  ٌ لدركدُلرٝخدبتسلل
لدردحـَدُل.ل

مللمعدددددتمٝملدرـدددددذ لدردددددذدخدُل فدددددشددملدٜخدبدددددتسلل1ًٍدددددبثلدزبدددددذً لسقدددددملل ل
لدردحـَدُ.
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مللمعتمٝملدٜستبت لبثلدسةْلكللمفشدّلًدرذسةْلدركدَْلردبعذلدرزِلتند ُلارَىل فشددملل1ةذً ل ل

لملل30دٜخدبتسلدردحـَدُل لنل=ل

لدردوبَمتلدرفوملدردزكش
لسلقَ ْلد فشدّلسقملسلقَ ْلد فشدّلسقملسلقَ ْلد فشدّلسقم

ل0.363ل31ل0.453ل18ل0.443ل1
ل0.372ل32ل0.482ل19ل0.420ل2
ل0.463ل33ل0.445ل20ل0.413ل3
ل0.444ل34ل0.475ل21ل0.415ل4
ل0.433ل35ل0.453ل22ل0.368ل5
ل0.465ل36ل0.424ل23ل0.411ل6
ل0.392ل37ل0.478ل24ل0.417ل7
ل0.414ل38ل0.387ل25ل0.380ل8
ل0.397ل39ل0.423ل26ل0.353ل9
ل0.397ل40ل0.433ل27ل0.426ل10
للل0.390ل28ل0.415ل11
للل0.365ل29ل0.473ل12
للل0.466ل30ل0.413ل13
للللل0.356ل14
للللل0.429ل15
للللل0.433ل16
للللل0.401ل17

ل0.349ملل=ل0.05يل ل0.448ملل=ل0.01مظدٌٔلدرذٜرْلخنذل لل

ٍدل لمنلدزبذً لدرظتبمتلأنلمجَعلقَملمعتمٝملدٜستبت لددرْلاحـتًَٖتلخنذل
لمللًبتردترُل وُلمقبٌرْل.ل0.05ملليل ل0.01مظدٌٔلدٜرْللل 

ُللدرـذ لحبظتبلدربتحثتنلقت لثم لةشٍدمتللخدنللًررداللدٜخدبدتسللرعبدتسدمللدردذدخد
لٍدل لك تلرٝخدبتسلدركدَْلًدرذسةْلبعذلكللدسةْلبثلدٜستبت لمعتمللحظتب

ل:لدزبذً ليف

لرٝخدبتسلدركدَْلًدرذسةْمللل30دٜخدبتسل لنل=للأبعتدلدستبت لمعتمٝممللل2 للةذً 

لدركدَْلدرذسةْلدٞبعتد
ل**0.589لدردزكش
 **0.548لدرفوم

ل**0.566لدردوبَمت

ل0.349ملل=ل0.05يل ل0.448ملل=ل0.01مظدٌٔلدرذٜرْلخنذل ل

ٍدل لمنلدزبذً لدرظتبمتلأنلمجَعلقَملمعتمٝملدٜستبت لددرْلاحـتًَٖتلخنذل
لملليلًبتردترُل وُلمقبٌرْل.0.01مظدٌٔلدٜرْل 

  :ثبات االختباز 
لمتلحظتبلثبتملدٜخدبتسلخنلةشٍمتلدردترُ:

  لملل21ةشٍقْلكٌَدسلسٍدؼتسدطٌنل
لكَددددٌدسلمعتدرددددْلبتطدددددرذد لدردحـددددَدُلدٜخدبددددتسلثبددددتملمعتمددددللحظددددتبلمت

ل:كتردترُمللل21 لسٍدؼتسدطٌن
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لدردحـَدُلدٜخدبتسلثبتملمعتململلل3 للةذً 

لدرثبتملمعتمللدٞطٗدْلخذدلدردبتٍنلد دٌط لدربعذ

ل0.70ل40ل27.56ل20.16لدركدَْلدرذسةْ

ٌلملل0.70 لرٝخدبتسلدرثبتملمعتمللبدغلًقذ ٌللاحـدتَٖتًللدد لمعتمدلللًهد ْللٍدذخ لردثقد
لللدرندتٖجلؿحْليف
 درنـفَْلدرد ضْٖلةشٍقْلبتطدرذد لدٜخدبتسلثبتملحظتب:

لمل30مللٌٍك لمعتمٝملدرثبتملدٜخدبتسل نل=للل4ةذً ل ل

لدربعذ
لمعتمللدٜستبت ل

لقبللتـحَ لطبرلمتنلبشدًن

لمعتمللدٜستبت ل

لبعذلدردـحَ 

ل0.875ل0.778لدٜخدبتسلككل

لرٝخدبدتسلملل0.875 لبددغللرٝخدبتسلدرثبتملمعتمٝملأنلدرظتبمتلدزبذً لمنلٍدل 
ٌللممددتلاحـددتًَٖتلددرددْلمعتمددللًهددُلككدلل لٍظددفشلدرددفلدرندددتٖجلؿددحْليفلردثقددْلٍدذخ
ل.دٜخدبتسلخنوت
 ل:دردحـَدُلدٜخدبتسلدردوبَمتلاختدّلةشٍمتلخنلدٜخدبتسلثبتملحظتب

لًمعتمٝملًدرثتنُلدًٞ لدردوبَقثلبثلد عَتسٍْلًدٜعبشد تملد دٌطوتملمعتمٝممللل5 للةذً 

لمل30=للن لدركدَْلًدرذسةْلدٜخدبتسلٞبعتدلدٜستبت 

لدربعذ
لمعتمللدرثتنُلدردوبَمتلدًٞ لدردوبَمت

لدرثبتم لد عَتسِلدٜعبشد لد دٌط لد عَتسِلدٜعبشد لد دٌط 

ل0.826ل0.899ل8.46ل1.19ل8.23لدردزكش

ل0.827ل0.964ل6.63ل1.16ل6.40لدرفوم

ل0.806ل0.961ل5.80ل1.16ل5.53لدردوبَمت

ل0.882ل1.61ل20.90ل2.00ل20.16لككللد قَتغ

ْلليفملل0.882 لبددغللرٝخدبدتسللدرثبدتمللمعتمدلللأنلدرظتبمتلدزبذً لمنلٍدل  لدرذسةد
لددردددْلمعدددتمٝملًهدددُلدرفشخَدددْلدٞبعدددتدليفمللل0.827ليل0.806 للبدددثلًتدددشدً ليلدركدَدددْ

ل.لدرندتٖجلؿحْليفلردثقْلتذخٌلممتلاحـتًَٖت
 :إعداد وكياع التفاعن االجتىاعي 

ل:دردترَْلبتشبوٌدملدٜةد تخُلدردفتخللمقَتغلاخذددلمشلًقذ
  لتددذسٍعلًةددش لمنددتهجلربـددفلداك ددثلمددنلصب ٌخددْلخدددُلد قَددتغلخددش

.لدٜةد ددتخُلدردفتخددللمقَددتغلحددٌ لآسدٖوددمل٢بددذدٕلدٜةد ددتخُلدرددنفعلًخدددم
لملل.ل3 للسقملمدحمت

 لؿذ لدٜتظت لدرذدخدُل قَتغلدردفتخللدٜةد تخُل:ل



 (ASEP) دزاضات عسبية يف الرتبية وعمي الٍفظ

 

 

 

   

 

209 
 

قت لدربتحثتنلحبظتبلمعتمللدستبت لدسةْلكللخبتسّلبدت  ٌ لدركددُلرعبدتسدمللللل
مللمعتمٝملدرـذ لدرذدخدُلرعبتسدملل6ًٍبثلدزبذً لسقملل للارَى.كللبعذلتند ُل

لمقَتغلدردفتخللدٜةد تخُ

لبتسّلًدرذسةْلدركدَْلردبعذلدرزِلتند ُلارَىل قَتغلمللمعتمٝملدٜستبت لبثلدسةْلكللخل6ةذً ل ل

لملل30دردفتخللدٜةد تخُل لنل=للللللللللللللللللللللللللللل

لدٜند تٕلدردعتةفلدردٌدؿللدردعتًن
لسقم

لد فشدّ
لسلقَ ْ

لسقم
لد فشدّ

لسلقَ ْ
لسقم

لد فشدّ
لسلقَ ْلد فشدّلسقملسلقَ ْ

ل0.452ل41ل0.391ل27ل0.420ل14 0.368ل1
ل0.434ل42ل0.393ل28ل0.464ل15ل0.370ل2
ل0.429ل43ل0.441ل29ل0.481ل16ل0.357ل3
ل0.471ل44ل0.422ل30ل0.481ل17ل0.452ل4
ل0.423ل45ل0.459ل31ل0.395ل18ل0.408ل5
ل0.368ل46ل0.382ل32ل0.433ل19ل0.437ل6
ل0.411ل47ل0.444ل33ل0.395ل20ل0.400ل7
ل0.354ل48ل0.479ل34ل0.498ل21ل0.391ل8
ل0.445ل49ل0.435ل35ل0.433ل22ل0.381ل9
ل0.436ل50ل0.416ل36ل0.431ل23ل0.491ل10
للل0.470ل37ل0.479ل24ل0.557ل11
للل0.492ل38ل0.397ل25ل0.420ل12
للل0.378ل39ل0.386ل26ل0.464ل13

للل0.431ل40لللل

ل0.349ملل=ل0.05يل ل0.448ملل=ل0.01مظدٌٔلدرذٜرْلخنذل ل

مجَعلقَملمعتمٝملدٜستبت لددرْلاحـتًَٖتلخنذلٍدل لمنلدزبذً لدرظتبمتلأنل
لمللًبتردترُل وُلمقبٌرْل.ل0.05ملليل ل0.01مظدٌٔلدٜرْل 

ُللدرـدذ للحبظدتبللدربتحثتنلقت لثم لةشٍدمتللخدنللًررداللد قَدتغللرعبدتسدمللدردذدخد
ْللبعدذللكللدسةْلبثلدٜستبت لمعتمللحظتب ْللًدرذسةد ُللدردفتخدلللدركدَد لدٜةد دتخ

ل:للدردترُلدزبذً ليفلٍدل لك ت

للدركدَْلًدرذسةْمللل30مقَتغلدردفتخللدٜةد تخُل لنل=للأبعتدلدستبت لمعتمٝممللل7 للةذً 

لدركدَْلدرذسةْلدٞبعتد

ل**0.591دردعتًن

ل**0.668دردٌدؿل

ل**0.675دردعتةف

ل**0.612لدٜند تٕ

ل0.349ملل=ل0.05يل ل0.448ملل=ل0.01مظدٌٔلدرذٜرْلخنذل لل
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 ثبات املكياع:

لد٠تَْ:للحظتبلثبتملد قَتغلبتطدرذد لدشبوٌدملمتل
 : لبتطدرذد لمعتدرْلأرفتلركشًنبت

لأرفددتلمعتدرددْلبتطدددرذد دردفتخددللدٜةد ددتخُللمقَددتغلثبددتملمعتمددللحظددتبلمت
ل.لدرثبتملمعتمٝملدردترُلدزبذً لًٌٍك لركشًنبت 

لللرد قَتغلدَْدركلًدرذسةْمللل30مقَتغلدردفتخللدٜةد تخُل لنل=للثبتملمعتمٝممللل8 للةذً 
لركشًنبت لأرفتلةشٍقْلبتطدرذد 

لدرثبتملمعتمللدٞبعتد
 0.791 دردعتًن
ل0.778 دردٌدؿل
ل0.775 دردعتةف
ل0.712 دٜند تٕ

ل0.844لككللد قَتغ

ملل0.844 لبدددددغلرد قَددددتغلدرثبددددتملمعددددتمٝملأنلدرظددددتبمتلدزبددددذً لمددددنلٍدلدددد 
لدرفلدرندتٖجلؿحْليفلردثقْلٍذخٌلممتلاحـتًَٖتلددرْلمعتمللًهُلككللرد قَتغ

ل.د قَتغلخنوتلٍظفش
 ّل:دٜةد تخُلدردفتخللمقَتغلدردوبَمتلاختد

لدرثبتملًمعتمٝملًدرثتنُلدًٞ لدردوبَقثلبثلد عَتسٍْلًدٜعبشد تملد دٌطوتملمعتمٝممللل9 للةذً 
لمل34=للن لدركدَْلًدرذسةْلد قَتغلٞبعتد

لدربعذ

لمعتمللدرثتنُلدردوبَمتلدًٞ لدردوبَمت

لدرثبتم لدٜعبشد لد دٌط 

لد عَتسِ

لدٜعبشد لد دٌط 

لد عَتسِ

ل0.865ل2.34ل17.96ل2.16ل17.30لدردعتًن

ل0.904ل2.10ل18.03ل2.231ل17.33 دردٌدؿل

ل0.880ل1.89ل19.16ل2.30ل18.66 دردعتةف

ل0.844ل2.39ل19.06ل2.70ل18.20 دٜند تٕ

ل0.903ل5.00ل74.23ل5.32ل71.50لككللد قَتغ

ْلليفملل0.903 لبددغللرٝخدبدتسللدرثبدتمللمعتمدلللأنلدرظتبمتلدزبذً لمنلٍدل  لدرذسةد
لددردددْلمعدددتمٝملًهدددُلدرفشخَدددْلدٞبعدددتدليفمللل0.904ليل0.844 للبدددثلًتدددشدً ليلدركدَدددْ

ل.لدرندتٖجلؿحْليفلردثقْلتذخٌلممتلاحـتًَٖت
 لمدزاضة امليداٌي التطبيل : 

 ْللأدًدملبدوبَددمتللدربتحثددتنللقددت ل ْللدرذسدطدد ُللدٜخدبددتسلل-ليفلد د ثددد  للدردحـددَد
لقبدَدتًللتوبَقدتًلملل3لسقدمللمدحدمتل للدٜةد تخُلدردفتخللًمقَتغل-مل2لسقملمدحمت
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ْللتد َزدملخدُ ْللد  ٌخد لدردٝمَدزللمدنللتد َدزّلمللل30 للخدذدهمللًبددغل.لدرد شٍبَد
ْللدسبذٍثْلمذسطْلمنلدسدطًَتلد دأخشٍن ّللبندتمللد٢خذددٍد ْللمندٌ للبدإددس لدردعدَ َد
ل.لد نٌ َْلضبت ظْ

  ْللدرٌحدذّلملللد ظدشحَتمل للد ظددقلللد دد رلللبدوبَدمتللدربتحثتنلقت ْللدرثترثد لًدرشدبعد
ْللدرذسدطدتمللمنوجلمن ّللدٜةد تخَد ُللد قدشس ُللدرـدفللتٝمَدزللخدد ِللدرثدتن لد٢خدذدد

لدرذًرددددْل–لدٞمٌٍددددْلدرذًرددددْ للمددددنلكددددللًسلدددددال 2016/2017درثددددتنُلدرددددذل 
ْللدرذًرْل–لدروٌرٌنَْلدرذًرْل-درعبتطَْ ْلل-لد٢خؼدَذٍ ْللدرذًرد ل-درفتة َد

ْللتد َزدملخدُملل1 لسقملمدحمتملل لد  دٌكَْلدرذًرْل–لدٌٍٞبَْلدرذًرْ لد  ٌخد
ل.لدرد شٍبَْ

 الدزاضة ٌتائج : 
تٌةذل شً لردملدٜرْلاحـتَْٖللبثلمدٌطوتملٍنفلدرفش لدًٞ لخدٓلأنىل ل

دسةدددتملةدددٝبلد  ٌخدددْلدرد شٍبَدددْليفلدردوبَدددمتلدرقبددددُلًدردوبَدددمتلدربعدددذِللللل
لدُلرـتحلللدردوبَمتلدربعذِ.رٝخدبتسلدردحـَ

ًرددحقمتلمنلهزدلدرفش لقدت لدربتحدثلحبظدتبلدرفدشً لبتطددرذد لدخدبدتسل مملللللللل
رد   ٌخدددتملد ذلدبودددْلبدددثلمدٌطدددوُلدسةدددتملتٝمَدددزلد  ٌخدددْلدرد شٍبَدددْليفلللل

لدردوبَقثلدرقبدُلًدربعذِلرٝخدبتسلدردحـَدُلًدرفلؼبذدهتلدزبذً لدردترُ:

درنظبْلدردتَْٖلبثلمدٌطوُلدسةتملتٝمَزلد  ٌخْلدرد شٍبَْليفلمللندتٖجلدخدبتسلل10ةدذً ل ل
لدردوبَقثلدرقبدُلًدربعذِلرٝخدبتسلدردحـَدُ

لد دٌط لدرعذدلد  ٌخْلدربعذ
لدٜعبشد 

لد عَتسِ

مدٌط ل

درفش ل

بثل

لدرقَتطث

دشبوأل

د عَتسِل

لردفش 

قَ ْل

ل م 

مظدٌٔل

لدرذٜرْ

لدردزكش
ل1.19 8.23 30لدرقبدُل

ل0.01ل11.89ل0.291ل3.46
ل0.876 11.70 30لدربعذِ

 درفوم
ل1.16ل6.40 30لدرقبدُل

ل0.01ل9.782ل0.276ل2.70
ل1.06ل9.10 30لدربعذِ

لدردوبَمت
ل1.16ل5.53 30لدرقبدُل

ل0.01ل4.98ل0.253ل1.26
ل0.924ل6.80 30لدربعذِ

لدرذسةْلدركدَْ
ل2.00 20.16 30لدرقبدُل

ل0.01ل16.65ل0.446ل7.43
ل1.58 27.60 30لدربعذِ

يلًخندذللل2.40=ل29مللًبذسةدْلحشٍدْللل0.01درقَ ْلدزبذًرَْلخنذلمظددٌٔلدرذٜردْل لل
1.67ملل=ل0.05 

ملل:لأنلقَ ددْل ممللددرددْلاحـددتًَٖتلخنددذلمظدددٌٔللللل10ٍدلدد لمددنلدزبددذً لدرظددتبمت للل
ملل27.60مللًلأنلمدٌط لدسةتملد  ٌخْلدرد شٍبَْليفلدرقَتغلدربعدذِلبددغل لل0.01 
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ملليفلدٞبعددتدلدرفشخَددْليلبَن ددتلل6.80يلل9.10يل11.70يفلدرذسةددْلدركدَددْليلًتددشدً لبددثل للل
يلل8.23ملليفلدرذسةددْلدركدَددْي 20.16بدددغلمدٌطدد لدرددذسةتمليفلدرقَددتغلدرقبدددُلبدددغل 

مللل16.65ملليفلدٞبعدددتدلدرفشخَدددْليلًأنلقَ دددْلدرنظدددبْلدردتَٖدددْلداظدددٌبْل لللل5.53يلل6.40
ملليفلدٞبعدددتدلدرفشخَدددْلأكددددللمدددنلللل11.89يل4.98 لردذسةدددْلدركدَدددْليلًتشدًحدددالبدددثلللل

مللممتلٍؼرللاىللًةٌدل شً لددرْلل2.40مللحَثلتبدغل ل0.01دزبذًرَْلخنذلمظدٌٔلل ل
احـدددتًَٖتلرـدددتحللدردوبَدددمتلدربعدددذِليلًهدددزدلٍعدددذلمٛػدددشًدلخددددٓلتفدددٌ لد  ٌخدددْلللللل

لدرد شٍبَْليفلدرقَتغلدربعذِلرٝخدبتسلدردحـَدُل

د شٍبَددْليفلدردوبددَقثلدرقبدددُلًدربعددذِللللًرقَددتغلح ددملدٞثددشلرد   ٌخددْلدرللل
لرٝخدبتسلدردحـَدُ

لمللح ملدٞثشلرد   ٌخْلدرد شٍبَْليفلدردوبَقثلدرقبدُلًدربعذِلرٝخدبتسلدردحـَدُل11ةدذً ل ل

لد دٌط لدرعذدلد  ٌخْلدربعذ
لدٜعبشد 

لد عَتسِ

قَ ْل

ل م 

لقَ ْلمشبع

ل2آٍدتلل

قَ ْلح ملدٞثشلد قتبدْل

ل شبعلآٍدت

لدردزكش
ل1.19 8.23 30لدرقبدُل

ل0.83ل11.89
ل3.08

لكبرل ل0.876 11.70 30لدربعذِ

 درفوم
ل1.16ل6.40 30لدرقبدُل

ل0.77ل9.782
ل2.53

لكبرل ل1.06ل9.10 30لدربعذِ

لدردوبَمت
ل1.16ل5.53 30لدرقبدُل

ل0.50ل4.98
ل1.29

لكبرل ل0.924ل6.80 30لدربعذِ

لدرذسةْلدركدَْ
ل2.00 20.16 30لدرقبدُل

ل0.90ل16.65
ل4.29

لكبرل ل1.58 27.60 30لدربعذِ

ل1.67ملل=ل0.05يلًخنذل ل2.40=ل29مللًبذسةْلحشٍْل0.01درقَ ْلدزبذًرَْلخنذلمظدٌٔلدرذٜرْل 

لمللكبرلللل1ل–ل0.16مدٌط لملليللل0.15-ل0.10ؿ رللملليل لل0.09ل-0دٜرْلمشبعلاٍدتل ل

مللخددددٓل0.50يلل0.77يل0.83درفشخَددْل للًقددذلبد ددالقَ ددْلمشبددعلاٍددددتلخدددٓلد وددتسدمللللللل
مللردذسةْلدركدَْيلًهُلقَ ْلكبرلّلًمنتطدبْيلًتدذ لخددٓلأنلنظدبْلللللل0.90درذلتَ ل ل

كددددبرلّلمددددنلدرفددددشً لتعددددضٔلاىلل تخدَددددْلدطدددددرذد لد ظددددش لد ذسطددددُليفلتددددذسٍعلللل
درذسدطتملدٜةد تخَْليفلتن َْليفلدردحـَللدرذسدطُلرذِلتٝمَزلدرـدفلدرثدتنُللل

ملللأنلدردددأثرللل1977يللCohenشٍنلدسدطددَتليلحَددثلٍددشِلكددٌهثل للد٢خددذددِلد دددأخل
%ل دددأكثشلمللمدددنلدردبدددتٍنلدركددددُلِٞلمدددد رللمظددددقللخددددٓلللللل15دردددزِلٍفظدددشل مدددنللل

لمل.ل443ل-ل438:ل1991د د رلدملدردتبعْلٍعذلتأثرلًدلكبرلًدل لأبٌحو لًؿتد ي

 : الٍتائج املتعمكة بالفسض الجاٌي وَ فسوض الدزاضة 
تٌةذل شً لردملدٜرْلاحـتَْٖللبثلمدٌطوتملٍنفلدرفش لدرثتنُلخدٓلأنىل ل

دسةددتملةددٝبلد  ٌخددْلدرد شٍبَددْليفلدردوبَددمتلدرقبدددُلًدردوبَددمتللدربعددذِليفللل
لدردفتخللدٜةد تخُلرـتحلللدردوبَمتلدربعذِ.

ًرددحقمتلمنلهزدلدرفش لقدت لدربتحدثلحبظدتبلدرفدشً لبتطددرذد لدخدبدتسل مملللللللل
دبودددْلبدددثلمدٌطدددوُلدسةدددتملتٝمَدددزلد  ٌخدددْلدرد شٍبَدددْليفللللرد   ٌخدددتملد ذل

لدردوبَقثلدرقبدُلًدربعذِلدردفتخللدٜةد تخُلًدرفلؼبذدهتلدزبذً لدردترُ:
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مللندتٖجلدخدبتسلدرنظبْلدردتَْٖلبثلمدٌطوُلدسةتملتٝمَزلد  ٌخْلدرد شٍبَْليفلل12ةدذً ل ل
دردوبَقثلدرقبدُلًدربعذِلدردفتخللدٜةد تخُ

لد دٌط لدرعذدلد  ٌخْلعذدرب
لدٜعبشد 

لد عَتسِ

مدٌط ل

درفش لبثل

لدرقَتطث

دشبوأل

د عَتسِل

لردفش 

قَ ْل

ل م 

مظدٌٔل

لدرذٜرْ

دردعتًنل

لدٜةد تخُ

ل2.16 17.30 30لدرقبدُل

ل0.01ل31.76ل0.471ل14.96

ل1.79 32.26 30لدربعذِ

دردٌدؿلل

لدٜةد تخُ

ل2.21ل17.33 30لدرقبدُل

ل0.01ل34.43ل0.420ل14.46

ل1.86ل31.80 30لدربعذِ

دردعتةفل

لدٜةد تخُ

ل2.30ل18.66 30لدرقبدُل

ل0.01ل33.70ل0.448ل15.10

ل1.77ل33.76 30لدربعذِ

دٜند تٕل

لرد  تخْ

ل2.70ل18.20 30لدرقبدُل

ل0.01ل10.70ل0.604ل6.46

ل1.42ل24.66 30لدربعذِ

درذسةْل

لدركدَْ

ل5.32 71.50 30لدرقبدُل

ل0.01ل55.92ل0.912ل51.00

ل4.15 122.50 30لدربعذِ

ل1.67ملل=ل0.05يلًخنذل ل2.40=ل29مللًبذسةْلحشٍْل0.01درقَ ْلدزبذًرَْلخنذلمظدٌٔلدرذٜرْل 

ملل:لأنلقَ ددْل ممللددرددْلاحـددتًَٖتلخنددذلمظدددٌٔللللل12ٍدلدد لمددنلدزبددذً لدرظددتبمت للل
مللًلأنلمدٌطددددد لدسةدددددتملد  ٌخدددددْلدرد شٍبَدددددْليفلدرقَدددددتغلدربعدددددذِلبددددددغلل0.01 
ملليفل24.66يلل33.76يلل31.80يلل32.26ملليفلدرذسةدددددْلدركدَدددددْليلًتدددددشدً لبدددددثل لل122.50 

ملليفل71.50درقبددُلبددغل لللدٞبعتدلدرفشخَْليلبَن تلبدغلمدٌطد لدردذسةتمليفلدرقَدتغللل
ملليفلدٞبعدددتدلدرفشخَدددْليلًأنلقَ دددْللل18.20يلل18.66يلل17.33يلل17.30درذسةدددْلدركدَدددْي ل

يل10.70ملللردذسةدددْلدركدَدددْليلللللًتشدًحدددالبدددثل للل55.92درنظدددبْلدردتَٖدددْلداظدددٌبْل لل
مللحَدثلتبددغلللل0.01ملليفلدٞبعتدلدرفشخَْلأكدللمنلدزبذًرَدْلخندذلمظددٌٔلل لللل34.43

تلٍؼرللاىللًةٌدل شً لددردْلاحـدتًَٖتلرـدتحللدردوبَدمتلدربعدذِليلًهدزدلللللللمللممل2.40 
ٍعددددذلمٛػددددشًدلخدددددٓلتفددددٌ لد  ٌخددددْلدرد شٍبَددددْليفلدرقَددددتغلدربعددددذِلدردفتخددددلللللللل

لدٜةد تخُل

ًرقَددتغلح ددملدٞثددشلرد   ٌخددْلدرد شٍبَددْليفلدردوبددَقثلدرقبدددُلًدربعددذِلللللللل
لدردفتخللدٜةد تخُ
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لدرد شٍبَْليفلدردوبَقثلدرقبدُلًدربعذِلدردفتخللدٜةد تخُمللح ملدٞثشلرد   ٌخْلل13ةدذً ل ل

لد دٌط لدرعذدلد  ٌخْلدربعذ
لدٜعبشد 

لد عَتسِ

قَ ْل

ل م 

لقَ ْلمشبع

ل2آٍدتلل

قَ ْلح ملدٞثشل

لد قتبدْل شبعلآٍدت

دردعتًنل

لدٜةد تخُ

ل2.16 17.30 30لدرقبدُل
ل0.97ل31.76

ل8.18

لكبرل ل1.79 32.26 30لدربعذِ

دردٌدؿلل

لدٜةد تخُ

ل2.21ل17.33 30لدرقبدُل
ل0.98ل34.43

ل8.89

لكبرل ل1.86ل31.80 30لدربعذِ

دردعتةفل

لدٜةد تخُ

ل2.30ل18.66 30لدرقبدُل
ل0.97ل33.70

ل8.70

لكبرل ل1.77ل33.76 30لدربعذِ

دٜند تٕل

لرد  تخْ

ل2.70ل18.20 30لدرقبدُل
ل0.80ل10.70

ل2.76

لكبرل ل1.42ل24.66 30لدربعذِ

درذسةْل

لدركدَْ

ل5.32 71.50 30لدرقبدُل
ل0.98ل55.92

ل14.34

لكبرل ل4.15 122.50 30لدربعذِ

ل1.67ملل=ل0.05يلًخنذل ل2.40=ل29مللًبذسةْلحشٍْل0.01درقَ ْلدزبذًرَْلخنذلمظدٌٔلدرذٜرْل 

لمللكبرلللل1ل–ل0.16مدٌط لملليل لل0.15-ل0.10ؿ رللملليل لل0.09ل-0دٜرْلمشبعلاٍدتل ل

ملل0.80يلل0.97يلل0.98يل0.97ًقددذلبد ددالقَ ددْلمشبددعلاٍدددتلخدددٓلد وددتسدملدرفشخَددْل للللل
مللردذسةْلدركدَدْيلًهدُلقَ دْلكدبرلّلًمنتطدبْيلًتدذ لخددٓلأنللللللللل0.98خدٓلدرذلتَ ل ل

نظددبْلكددبرلّلمددنلدرفددشً لتعددضٔلاىلل تخدَددْلدطدددرذد لد ظددش لد ذسطددُليفلتن َددْللللللل
٢خذددِلد دأخشٍنلدسدطَتيلحَدثللدردفتخللدٜةد تخُلرذِلتٝمَزلدرـفلدرثتنُلد

%ل ددأكثشلمللمددنل15ملللأنلدردددأثرللدرددزِلٍفظددشل مددنللل1977يللCohenٍددشِلكددٌهثل 
للللللللللللدردبدددتٍنلدركددددُلِٞلمدددد رللمظددددقللخددددٓلد دددد رلدملدردتبعدددْلٍعدددذلتدددأثرلًدلكدددبرلًدلللللل

لمل.ل443ل-ل438:ل1991 لأبٌحو لًؿتد ي

 زاضة:الٍتائج املتعمكة بالفسض الجالح وَ فسوض الد 
تٌةدذلخٝقدْلدستبتةَدْلبدثلدسةدتملد  ٌخدْلللللللٍنفلدرفش لدرثتردثلخددٓلأندىل لللل

درد شٍبَددْليفلدردوبَددمتلدربعددذِليفلدٜخدبددتسلدردحـددَدُيلًدسةددتتومليفلمقَددتغلل
لدردفتخللدٜةد تخُلدربعذٔل.

ًرددحقمتلمنلهزدلدرفش لقت لدربتحثلحبظتبلمعتمللدٜستبت لبثلمدٌطدوتملل
دٜخدبددتسلدردحـددَدُيلًدسةددتتومليفلمقَددتغلدردفتخددللللللدسةددتملأ ددشددلدرعَنددْلخدددٓلللل

لدٜةد تخُلًدرفلؼبذدهتلدزبذً لدردترُ:
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مللمعتمللدٜستبت لبثلدسةتملأ شددلدرعَنْلخدٓلدٜخدبتسلدردحـَدُيلًدسةتتومليفلمقَتغلل14ةذً ل ل
لمل30دردفتخللدٜةد تخُل نل=ل

لنلدٜخدبتس
د دٌط ل
لدسبظتبُ

دٜعبشد ل
لد عَتسِ

لدٜردٌدٕ
معتملل
لدٜستبت 

لمظدٌٔلدرذٜرْ

ل0.495ل1.58ل27.60ل30لدردحـَدُ
ل0.5540.01

ل4.15 122.50ل30لدردفتخللدٜةد تخُ
-

ل0.812

ل0.448ملل=ل0.01ًخنذلمظدٌٔل ل0.349ملل=لل0.05درقَ ْلدزبذًرَْلخنذلمظدٌٔلدٜرْل 

مللًهدزيلد عدتمٝمللل0.554ٍدل لمنلدزبدذً لدرظدتبمتلأنلمعتمدللدٜستبدت لبد دال للللل
مللممدددتلٍدددذ لخددددٓلًةدددٌدلخٝقدددْلدردحـدددَليلًدردفتخدددلللللللل0.01ددردددْلخندددذلمظددددٌٔل لل

لدٜةد تخُلرذٔلخَنْلدرذسدطْ.

 الٍتائج تفطري: 
لدٜردددْلردمل دددشً لًةدددٌدلاىلليمل7 لدزبدددذً لٍؼدددرللك دددتلدرذسدطدددْلنددددتٖجلأظودددشم
ْللد  ٌختملبثلاحـتَْٖ ْللبتطددرذد للدسطداللدردفللدرد شٍبَد لدرد ثَدلللدطدذلدتَ َ
لدٜخدَتدٍددْلبتروشٍقددْلدسطددالدرددفلدرلددتبوْلد  ٌخددتملًبددثلدردعدَ َددْلدرددذسدمُ
ْللاىللٍؼدددرلللممدددتللدرد شٍبَدددْيللد  ٌخدددتمللرـدددتحل ْللدطددددرذد لل تخدَددد لدطدددذلدتَ َ

ُللدرد ثَددلل ْلمللًانتثددتللركدددٌسد لدروددٝبللذبـددَلللصٍدددتدّليفلدرددذسدم لبتروشٍقدددْلمقتسندد
ل.دٜخدَتدٍْ

ل&لO'Gara, 2008; Hui:ل دسدطددتملمددعلدرذسدطددْلهددزيلندددتٖجلدتفقددالًقددذ
Lau, 2006; Flynn, 1995لمحدٌّيل:ل2004لخددفيللي2006ل َدٌمُيل لًدسدطدتملليمل

لمل.2000لمفلُيل;2000

ّللبعتمدلللررداللتفظدرلللً كدنل ْللًدرٌكدٌ يللدزبدذ  لدطددذلدتَ َْلأنودتللاىلل بت٢كدت 
لًيفلدرؼددعشٍْيلدرقـددتٖذلتددذسٍعلصبددت ليفلد ددذدسغليفلكددثرلدلمأرٌ ددْلغددرللكتنددا
لخَدٌ للًتبَدتنللد دتدّيللأهدذد للاٍلدت للخدٓلخ دالأنوتلاٜلدروٝبيلٍعدذيلمللأطدٌب

ٓللٍعد ذلتذسٍظُلأطدٌبلًهُلًطوٌرْيلبَظشلملتمَنوت ْللخنتؿدشللخدد لٍأرفودتللةتربد
لارَودددتلدظبدددزدبوملاىللٍدددٛدِلًهدددزدلمعودددتيلٍدفدددتخدٌنلٞنودددملًٍفلددددٌنوتلدرودددٝب

ُللمتدتوددتيلملد ٌنللمدعللًتفتخددومل لأػددتسلمدتللمدعللدرندَ ددْلهدزيللًتدفدمتلليمل2010 ل َدٌم
لؼبقمتلدردعدَ َْلد تدّلمعلد دعدملتفتخللأنلمنمللGungor, 2009 لةٌظبٌسلارَى

ل.ًتزكشهتلبوتلًدٜحدفتظلدطدَعتبوتليفلأكدللمظدٌٔ

ْللدطددرذد للةذًٔلًٍٛكذ ُللدرد ثَدلللدطدذلدتَ َ ْللدردذسدم ْلليفلدردعدَ َد لدرذسدطد
لمددنلتعددذلدروشٍقددْلهددزيلأنلمددنمللAlrutz, 2004 لدرشًتددضلارَددىلأػددتسلمددتلدسبترَددْي

ْللًدشبدددلّلًد  تسطدْيللدرع دلللخدددٓلتعد دذللدردفللدرٌظَفَددْلدرددعدمللةشدٖدمتل لمددنلد شبَد
لًد٢خددذددلد ظددشحَْلسبددٌدسدملدردروددَ ليفلدرفتخددللًدًسيلد دددعدملمؼددتسكْلخددٝ 

ٜللًتقٌ وتلًمتثَدوتلشلتي ْللحدلللاىللًؿدٌ ُل.لةظدذتوتللدردفللد ؼدكد لمدفقدتللهدزدللًٍدأت
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لدنددذمت لأنلمدنلمللBarbara et al, 2006 لًس تقودتللبتسبدتسدللارَددىلتٌؿدداللمدتللمدعل
ٕلليفلبترع دلللد دعدم ِللدرددعدمللأثندت لخٝردىللمدنللدروترد للٍنؼد لللنؼد للتعددمللاىللٍدٛد

ل.بوتلًدٜحدفتظلدزبذٍذّلد فتهَملدكدظتبليفلبتطد شدس

ك تلأنلدٞ كتسلدرفلذبَ لمبفتهَملدرذسدطدتملدٜةد تخَدْلٍعدتدلتعذٍددوتلمدنلللللل
قشدٕتودتلخدذّلمدشدمل َظدتخذلرردالخددُلدرقدذسّللللللللخٝ لدردٝمَزلأنفظومل َعَدذًنلل

لخدُلدرقشدّٕلًدردأملل ع لد فتهَمل.

ًد ظددش لد ذسطددُللٍددب ل دظددفدىلدردذسٍظددَْلخدددُلسً لد  تسطددْلدرفعدَددْلردبحددثلل
ًٜلمدنلدطددقبتشلتلللل ًدرشؿذلردبَتنتملًدٞ كتسلًكللمتلؼبَ لبت فوٌ لأًلدرعٝقْلبدذ

ل ق لمنلد عدمل.

للدردد َددزلأكثددشلاندتةَددْلرٟ كددتسل وددٌلٍظدد علمقذلحددتمللللد ظددش لد ذسطددُلػبعددل
صمٕٝيلًٍب لخدَوتليلًأكثشل عترَْلًنؼتةًتلندَ ْلد ؼدتسكْلًدرع دللدزب دتخُليلللل
ًدردقـددُلل تردد َددزلبددزرالرددنلٍكددٌنلطددوحًَتلًامنددتلمدع قددًتل عش ددْلأد لًدسلددلللل

ل ع لد فوٌ لًد٢ ت لبىلًبتردترُلدرٌخُلمبكٌنتتىل.

ش لد ذسطُلقذلٍظددٌحُلدردٝمَدزلمعدًتلبعد لد فدتهَملدردفلشلدتللللللللًمنلخٝ لد ظ
خٝقددْلمبٌكددٌ لدرددذسغلمددنلخددٝ لدٞددٕلدرفددشدِلأًلدزب ددتخُلًررددالمددنلخددٝ لللللل
تذ متلدٞ كتسلمنلدردد َزلنفظىلأًلمنلصمٖٝىلخنلكللمتلؼبَ لمبٌكدٌ لدردذسغللل

زدلخدٓلًممتلطتخذلخدٓلةزبلدندبتيلدردٝمَزلعبٌلمٌكٌختملدرٌحذّلد ردتسّيلًه
درعكددعلمددنلدروشٍقددْلدرظددتٖذّلًدرددفلتشكددضلخدددٓلد عدددملًدرددزِلٍعد ددذليفلمعظددملللل
ػدددشحىلرددددذسغلخددددٓلةشٍقدددْلد٢رقدددتٕلممدددتلٍدددٛدٔلاىللطددددبَْلد ددددعد ثلًتؼددددَاللللل
دندبددددتهوملًقدددددْلدهد ددددتموملمبددددتدّلدرذسدطددددتملدٜةد تخَددددْليلًبتردددددترُلدغبفددددت لل

عدَ ددُلد د ثددلليفللذبـددَدومليلك ددتلتشكددضلدروشٍقددْلدرظددتٖذّلخدددٓلدادددٌٔلدردللللل
دركدددتبلد ذسطددُيلًةشٍقددْلخددش لدادددٌٔلتعد ددذلخدددٓلطددشدلد عدٌمددتملدردتسؽبَددْللللل
ًدزب شد َددْلبوشٍقددْلمدظدظدددْلمددنلدرقددذٍملاىللدسبددذٍثليفلمندد لثتبددالٜلٍددد رلللللل
منزلدخٌ لدردد َزلمشدحللدردعدَملد رددفْل لدبددذدُٖيلاخدذددِيلثدتنٌِيلةدتمعُملللللل

زلرد حدٌٔلدردعدَ ُلدرزِلٍدحدذ لخدنلد تكدُللللممتلٍٛدٔلاىللؿعٌبْل وملدردد َ
دربعَذلخنلحَدتّلد ددعد ثليلًخدنلدٞمدتكنلدربعَدذّلخدنلدرٌدقدعلدردزِلٍعدَؽل َدىللللللللللل

لدردد َز.ل

ٍع ددللد ظددش لد ذسطددُلخدددٓلتنددٌ لدٞنؼددوْلدرددفلٍقددٌ لبوددتلدردد َددزلًد دـدددْلللللللللل
ـشلبترٌحذّلد قشسّلخدٓلدردٝمَزلًمجعلمعدٌمتملًؿٌسلخنلدرذً لدرفلحك الم

يلًأدٔلرردددالاىللمؼدددتسكْلدردٝمَدددزلدبدددتيلمدددتلٍدعشكدددٌنلردددىلمدددنلمٌكدددٌختمليلللللللل
ًدروشٍقددْلد دبعددْلٜلتددٛدٔلاىللمؼددتسكْلد دددعدمليفلدٞنؼددوْلدردعدَ َددْلد رددفددْللل
ممتلٍٛدٔلاىللطدبَْلد دعدملًدخد دتديلخددٓلد دذسغلًدركددتبلد ذسطدُل قد لدًنلأنللللللل

دعدَ َددْلًبتردددترُلتددنرف لنظددبْلللٍقددٌ لبددأِلأنددٌد لمددنلدرنؼددت لد دـددللبت ددتدّلدرللل
لذبـَدىلرد تدّل.
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انلاكدددفتٕلةدددٌلمدددنلدسبشٍدددْليفلتعتمدددللدردٝمَدددزلمدددعلبعلدددوملأثندددتٕلدرعدددش للللللل
د ظدددشحُلًاصدردددْلدرشهبدددْلبدددثلدردد َدددزلًد عددددملًبدددثلدردد َدددزلًصمٖٝدددىلً تخدَددددىللللل
ًمؼتسكدىليفلد ٌكٌ لحدٓلٍـللاىللمشحدْلد٢تقتنلبذًنلخٌ لمدنلد دذسغلمدنلللل

ىلد دكشسّلخنلدٞػَتٕلدرـعبْلأًلدشبٌ لمنلدطدوضدٕلصمٖٝدىلبدىل ن دذللللحَثلأطٗدد
أنلتدش لدسبشٍدْلرددد َدزلًمبدتبعدْلمدنلد دذسغلأدٔلرردالاىلل تخدَددىليفلدرع دَدْلللللللللل

لدردعدَ َْل.ل

يفلدرذسدمتلد ظشحَْلٍدملخش لدرذسغلمنلخٝ لأددٕلدردٝمَزلممدتلٍع دللخددٓلللل
لتبظَ لًتظوَللد ٌكٌ لد شددلتذسٍظى.

 دددتل كدددنلتفظدددرللدرنددددتٖجلد دعدقدددْلبتردفتخدددللدٜةد دددتخُليفلكدددٌٕلمبدددتدٙلللكل
نظشٍددتملدردددعدملحَددثلأنلد ظددش لد ذسطددُلٍع ددللخدددُلاةددٝ لدسبشٍددْلرددذِلد عدددملللللل
بـٌسّلمنظ ْلًمشتبْلسغملتذ متلدٞ كتسلًد قذلحتملًد عدٌمدتملمدنلدردٝمَدزللاٜلللل

 عش َدْلرددد َدزلدل   َدعلللللأنلهدزدلدركدملدشلتٖدللمدنلدٞ كدتسل َدىلكدب لمدعلدربنَدْلدللللللللل
دٞ كدددتسلًدربَتندددتملمتدددشلخددددُلدربنَدددْلد عش َدددْلًتدددشتب لبع دَدددتملدرفودددملًدرد ََدددضلل
ًذبَذلدٜخدٝ تملًدربحثلخنلد ع لًخ دللاةدشدٕدملردحدللًدربدترلقدشدسلمنتطد للللللل
ليفلكٌٕلدربنَْلد عش َْلرد دعدملًهزدلٍٛدِلارُلدردفتخللدٜةد تخُلرددٝمَزل.لل

ذسطُلٍظتخذلخدُلدستفت لنظبْلد ؼدتسكْلًمظددٌِلاتقدتنلد فدتهَملللللانلد ظش لد ل
درـعبْلدرفلتٛدِلبدذًسهتلاردُلدٜطددندت لًدٜطددذٜ لٞقـدُلحدذلممكدنلندَ دْللللللللل
دنذمت لخذدلكدبرللمدنلدٞ كدتسلد دفشقدْلمدنلبدتقُلدردضمٕٝل َددملتشتَبودتليفلؿدٌسّللللللللللل

لصب ٌخْلخ دَتملًخوٌدملحدٓلنـللردندَ ْلًدشلذ ل.

ذسطدددُلٍد َدددضلبتهد تمدددىلدرؼدددذٍذلبدددت دعدملًةعددددىلضبدددٌسلدرع دَدددْلللللًد ظدددش لد 
ًٜليفلللللل دردعدَ َددْليلًٍنظددشلاىللد دددعدملبتخدبددتسيلخنـددشًدلمو ددًتلًخنـددشًدلنؼددوًتلً عددت
درع دَْلدردعدَ َْليلحَثلتوَ٘لدردذسدمتلد ظدشحَْلدرفشؿدْلردحقَدمتلدردفتخدللبدثللللللل

ضبددٌٔلد ددتدّليلًكد ددتللكدللمددنلد ددعدملًدادددٌِلًد دددعدملًصمٖٝدىللأثنددتٕلخددش لللل
دندقللأدِلد دعدملدًسيليفلدرذسدمتلد ظشحَْلكد تلدصدددلثقْليفلنفظدىلًثقدْليفلأددٕللل

لصمٖٝىلًصٍتدّليفلتفتخدىلدٜةد تخُ.ل

ك تلأنلدرذسدمتلد ظشحَْلأدٔلاىللدطد دت لدردٝمَزلبذسدطدْلد دتدّلخدنلةشٍدمتللللللل
أددٖودملأثندتٕلخدش لداددٌِلللللمتلٍؼدتهذيلدردٝمَدزلمدنلثندتٕلد عددملًصمٖٝودملخددُلللللللل

د  ظددددش لممددددتلٍددددٛدٔلاىللدطددددد دتخوملبعددددش لد ظددددشحَتمليلًدهد ددددتموملمبددددتدّللللللل
درذسدطتملدٜةد تخَْلممتلٍٛدٔلاىللصٍتدّليفلذبـدَدوملرد فدتهَمليلًٍدٛدٔلررداللللل
أٍلدددًتلاىللصٍدددتدّلتفتخددددوملدٜةد دددتخُلممدددتلٍدددٛدٔللاىللثقدددْلدردٝمَدددزليفلأنفظدددومل

ليفلدرع دَْلدردعدَ َْلً ٓلد د علدرزِلٍعَؼٌنل َىل.لًبكٌنوملردلأه َْلً تخدَْل

ًدرذسدمتلد ظشحَْلتودملبتردٝمَزلًةعدوملضبدٌسدلردع دَدْلدردعدَ َدْلًٍع دللللللل
خدٓلدردقدَللمنلخذ لمؼتسكْلدردٝمَزليفلدرع دَْلدردعدَ َْلحَثلخ دللد ظدش للل

دحدددذ لخدددٓلتفعَدددللحدددٌدغلدردٝمَدددزليفلدرددددعدملمدددنلخدددٝ لدرقدددشدّٕلًدركدتبدددْلًدرل
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ًدٜطد ت لًقذ لد ظدش لضبددٌٔلدرٌحدذتثلد رددتستثلمدنلخدٝ لدٞددٕلدردزِلأدِلللللللل
اىللتشكَضلدندبتيلدردٝمَزلأثنتٕلخش لد تدّلدردعدَ َْيلًدطد دتخوملبعش لد تدّل
دردعدَ َددْلًثقدددومليفلقددذسدتوملًامكتنددتتوملد عش َددْلًد وتسٍددْلًدرنفظددَْلًسكددتهمللللل

لٜةد تخُ.خنلصًدتوملًبتردترُلتفتخدوملد

ًدردد َزلظبذيلقتٖذلدرع دَْلدردعدَ َْلددخدللدرفـدللدرذسدطدُلًركدنلبدٌةَدىللللللل
منلد عدملل كللررالٍقلٓلخدٓلةفت لمتدّلدرذسدطتملدٜةد تخَْليلًٍع للخدٓل
صٍتدّلدطد دت لدردٝمَزلمبتدّلدرذسدطتملدٜةد تخَْليلًادسد لقَ دودتليفلحَدتتومليللل

يفلتدذسٍعلدرذسدطدتملدٜةد تخَدْلخندذلمقتسندودتلللللليفلحثلظبذلأنلدروشٍقدْلد دبعدْللل
بت ظددش لد ذسطددُلظبددذلأنوددتلبعَددذّلخددنلد٢ثددتسّلًد دعددْلًخددنلتددٌ رللد نددتخلد نتطدد للللللللل
 ؼددتسكْلدردٝمَددزلً ددتخدَدومليفلدرع دَددْلدردعدَ َددْليلممددتلٍددٛدٔلاىللخددذ لثقددْللللللللل

وملدردٝمَددزليفلقددذسدتوملًامكتنددتتوملًموددتسدتوملًأٍلددًتلدغبفددت لثقدددومليفلأنفظددللل
لمقتسنْلبضمٖٝومليفلدرفـللد ذسطُل.ل

ًد عدملهٌلضبٌسلدرع دَْلدردعدَ َْليفلدروشٍقْلدرظتٖذّلًهٌلد ظَوشلخدٓلد ْل
دٞمددٌسليلك ددتلظبددذلأنلد عدددملٜلٍظدددرذ لاٜلبعدد لدرٌطددتٖللدربظددَوْليفلػددشحىللللل
ردذسًغلًمنوتلدرظبٌسّلًبع لدشبشدٖ لدرفلٍشزلوتلخدٓلدرظبٌسّلحَثلٜلتٌةذل

ذدسغلخددشدٖ لتعدَ َددْلختؿددْلمبددتدّلدرذسدطددتملدٜةد تخَددْليلممددتلٍددٛدٔلاىللليفلد دد
طدددبَْلدردٝمَددزلًخددذ ل ددتخدَدوملأثنددتٕلػددش لدسًغلدرذسدطددتملدٜةد تخَددْلممددتلللللللللل
ٍددٛدٔلاىللأنلٍظددٌدلةددٌلمددنلدزب ددٌدلًد دددللخنددذلػددش لد ددتدّلًػبعددللد ددتدّلأكثددشلللللللللللل

 لد ذسطددُلأدِلارددُللؿددعٌبْلًةفت ددًتيلًٍقدددللمددنلتفتخددللدردٝمَددزل ن ددذلأنلد ظددشللللل
ًٝلمددعللللللل  تخدَددْلد دددعدملًةعدددىلضبددٌسلدرع دَددْلدردعدَ َددْلًمؼددتسكًتل َوددتلًمدفددتخ

لد عدملًمعلصمٕٝي.لل

تدـددللهددزيلد٢طددذلدتَ َْلًمددتلتدلدد نىلمددنلأرعددتبلًضبتكددتّلًمتثَددللدتـددتٜللل
لمبتػشدلحبَتّلدروٝبلًتع للخدٓلامنتٕلػرـَتتوملًتكٌٍنلطدٌكومل.

مظشحْلد نتهجلمتلهٌلاٜلدطد شدسل تلدخدتدلد دعد ثللأنلانلدردذسٍعلبتطدرذد ل
ٍع دٌيليفلحَتتوملدرعتدٍْلردحـٌ لخدٓلد عش ْل ترنتغلٍدعد ٌنلكَفَدْلدرقَدت للل
بتٞػَتٕلخنلةشٍمتلدرقَت لبوتيلك تلتع دللخددٓلس دعلدسةدْلدرذد عَدْلردددعدملخندذلللللللل

ْل د ندددتهجللد ددددعدملدردددزٍنلؼببدددٌنلدردعددد لًٍدعد دددٌنلخدددنلةشٍقدددىليلًتؼددد علمظدددشح
د دعد ثلخدٓلدٜتـت لًدردٌدؿلل َ تلبَنوملًدردعدملمدنلبعلدوملدردبع لب د للللل
درنظدددشلخدددنلدٜخدٝ دددتملدرثقت َدددْلًدٜةد تخَدددْل َ دددتلبَدددنومليللٍظددددوَعلد عددددمللللل
بتطدددرذد لهددزيلد٢طددذلدتَ َْليلأنلٍدعتمددللمددعلطبددددفل ٗددتملد دددعد ثللب دد لللللللل

درفدشً لدرفشدٍدْلبدثلد ددعد ثللللللدرنظشلخنلقذسدتومل وُلةشٍقْلةَذّلرددعتمللمع
لًختؿْلدردٝمَزلد دأخشٍنلدسدطَت.

ٍع للدرد ثَللد ظشحُلخدٓلتفعَللدًسلد دعدمليفلدرع دَْلدردعدَ َْيلارلدبعدىل
مشكددضلدٜهد ددت يلًضبددٌسيلدٞطتطددُيلممددتلٍعدد لمؼددتسكدىليفلخ دَددْلدردددعدمليفلللللللل

للد ظددشحُلبقددذسّللًطدد لتشبددٌِلٍدظددملبددت ش لًدٜطددد دت يلتد َددضلةشٍقددْلدرد ثَددلللللل
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خترَْلخدٓلذبٌٍللغش ْلدرـفلاىللمظش لتشبٌِلمـد شيلػبدزبلدروترد لًٍؼدٌقىللللل
لرع دَْلدردعدميلًمنلثملٍكظبىلدركثرللمنلد عتس لدرفلتن َىلخد َت.

اطدددوت لةشٍقدددْلدرد ثَدددللد ظدددشحُلًبفعترَدددْليفلاكظدددتبلد ددددعدملدركدددثرللمدددنلللللللل
بأطددددٌبلطدددوللًمَظدددشيلبؼدددكللللدٞهدددذد لد عش َدددْلًد وتسٍدددْلًدرٌةذدنَدددْلرد دددنوجللل

ٍلددد نلذبقَدددمتلدرن دددٌلد دكتمدددللرد ددددعدملمدددنلخدددٝ لاػدددبت لحتةتتدددىلدرنفظدددَْلللللللللل
لًدٜةد تخَْلًدرعد َْ.

 :توصيات الدزاضة 
لمبتلٍأتُ: ٌٍؿُلدربتحثتن يفلكٌٕلندتٖجلدرذسدطْلدسبترَْي

 ظدددشحُليفلتدددذسٍعلدرذسدطدددتملدٜةد تخَدددْللد درد ثَدددلللدطدددذلدتَ َْدطددددرذد ل
ل.درذسدطَْلمبرددفلدرـفٌ ل

 دردأكَددذلخدددٓلكددشًسّلدطدددرذد لأنددٌد لطبددفددْلمددنلد ظددشحَتملدردعدَ َددْليفلللل
د ٌدقدددددفلدرـدددددفَْلمثدددددل:ل متثَدددددللدٞدًدسيلًد ٌدقدددددفلدرد ثَدَدددددْيلًد ؼدددددكٝمللللللل

لدٜةد تخَْيلًدٜطدعشد لدردتسؽبُيلًمظش لدرذمٓلًدرعشدٖعيلًغرلهتمل.
  تخَْليفلمشحدْلدردعددَمللدٜهد ت لبعقذلدًسدملتذسٍبَْل عد ُلدرذسدطتملدٜةد

دٞطتطُلحٌ لدردذسٍعلبتطدرذد 
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ٔللدرقَتدٍْلبترؼرـَْلًخٝقدىمللبت٠خشٍن ُللردذ ُللدردذًسلل دش للمدذسب ليفلد  ددتصللرددذًسللأرددأهَد
لق.لدشبدتمعللد ددذللدرثتنُلدرعذد.لدٍتىللةتمعْ.لدرشٍتكَْلدرذلبَْلخدٌ لصبدْ.لدرَذلكشّ

ل.71ل-37لق
ل.دزبتمعَْلد عش ْلددس.لد٢طكنذسٍْ.لدروفللمظش ليفلدرذلبٌٍْلدرقَممل.ل2002 لدرنقَ لا تن -
ل شحدددْلدرذٍنَددْلدردٌخَددْليفلد ذسطددُلد ظددش لتٌظَددفمل.ل2011 لضبددشًغلدرددشًٚ لخبددذلتددتمش -

ل.بنوتلةتمعْ.لدرذلبَْلكدَْ.لمتةظدرللسطترْ.لدٞطتطُلدردعدَم
.لًدردٌصٍعلدرنؼشلددسلمكدبْ.لدًٞ لد٢ؿذدس.لدٜةد تخُلدرنفعلخدممل.ل2004 لةتبشلب لةٌدّ -

ل.دٞسدن.لخ تن
ُللدردنفعللخددمللاىللمدذخللمل.ل2004 لضب دذللةتطدمللضب دذللًردُيللضب ذلةتطم - لددس.لدٜةد دتخ

ل.دٞسدن.لخ تن.لًدردٌصٍعلردنؼشلدرثقت ْ
ل.دردبنتنَْلد ـشٍْلدرذدس.لدرقتهشّ.لدرظتدطْلدروبعْ.لد ذسطُلدرنؼت مل.ل2000 لػحتتْلحظن -
ُللبدنللمحٌد - ِللطددَ تنللبدنللخدد ْلمل.ل2011 لدرعددل ُللد ظدش للمعددمللحقَبد لد ٌدهد للمـدنعل:لدرفـدد

ْل.لخ تن طدونْ .درذلبٌِ دردوٌٍش صبدْ.لدروٝبَْ ْللدرظدن لق.لمدتسغلمل.ل62 لدرعدذدل.لدردتطدع
ل.8ل-6لق

ٓللد ندتهجللمظشحْلاطذلدتَ َْلتأثرلمل.ل2009 لد ظرلِلخبذدسبُلدر فتسلخبذلخدَل - ْللخدد لتن َد
ْللدرقددَم ْللدرذسدطددتملل ددٓلًدردحـددَلللدربََٗدد ِللدٜةد تخَدد لمددنللدشبددتمعللدرـددفللتٝمَددزلرددذ

ل.درؼَ لكفشلةتمعْ.لدرذلبَْلكدَْ.لمنؼٌسّلغرل.لمتةظدرللسطترْ.لدٞطتطُلدردعدَم
ْلليفلد ذسطدددُلد ظدددش للدًسمل.ل2015 لحظدددثلدربتطددد للخبدددذلضب دددذللسًحَدددْ - ْللدرذلبَددد لد٢خٝمَددد

مل.ل162 لدرعددذد.لمـددش.لًد عش ددْ درقددشدّٕ صبدددْ.لدزبددتمعُلقبددللدردعدددَملمشدحددلليفلردوددٝب
ل.260ل-191لقلق.لأبشٍل

ل.د عتس لددس.لدٜطكنذسٍْ.لدرثتنَْلدروبعْ.لدٜةد تخُلدرنفعلخدممل.ل1984 لةٝ لطعذ -
ّل.لًدزبتمعْلد ذسطْليفلدرذسدطُلدردأخشلمؼكدْمل.ل2005 لطدَ تنلضب ذلطنتٕ - لخدتملل.لدرقدتهش

ل.دركد 
لدرذسدطدددتملصبدددت ليفلتدددذسٍعلك دددذخللد ندددتهجلمظدددشحْمل.ل2004.ل ضب دددٌدلدردددذٍنلؿدددٝ  -

 .درؼش لصهشدٕلمكدبْ.لدرقتهشّ.لدٜةد تخَْ
ُللدرد ثَددللأثددشلمل.ل2006 لهددَٝمللؿددٝ  - ّللدرددذسدم ْللذبـددَللليفلدردعدَ َددْلرد ددتد لدرـددفللةدبدد

ُللد دذ.لدرذلبٌٍْلردعدٌ لدٞسدنَْلد دْ.لدٜةد تخَْلدرذلبَْلمبحثليفلدرشدبع لدرعدذدل.لدرثدتن
 .199-189لقلق.لدرثترث

ل.حٌسغلمٛطظْ.لد٢طكنذسٍْ .دروفللمظش  مل.2002 لحًّٝلضب ذلخوَْيلةتس  -
ُلمل.ل2004 لدهلللنـدشللدردشحَمللخبدذللخ ش - ٔللتدذن ُللًد٢ظبدتصللدردحـدَلللمظددٌ لددس.لخ دتنل.لد ذسطد

ل.ًدردٌصٍعلردنؼشلًدٖل
لربع لدٞطتطُلدردتطعلدرـفلةدبْلذبـَلليفلدرذسدمتلدطدرذد لأثشمل.ل2000 لمفلُلخ ش -

ْللمفدددتهَم ْللدرذلبَددد ْل.لبودددتللًدحدفدددتظومللد٢طدددٝمَ ّللغدددرلل.لمتةظددددرلللسطدددتر ْل.لمنؼدددٌس لةتمعددد
ل.دٞسدن.لدررلمٌ 

لددس.لخ دتنل.لحذٍثْلسٍْٚلد  ظش لدردذسٍعمل.ل2008 لدردٌد لحظنلأمحذلخفتنْيلازلتخَللخضً -
 .ًدردٌصٍعلردنؼشلد ظرلّ

لدردفتخدددللتن َدددْليفلدردعتًنَدددْلدٞرعدددتبلدطددددرذد لأثدددشمل.ل2014 لهدددٝ لسملدددتنلحظدددنل دددٝ  -
ْل.لدرشٍدت للأةفت لرذِلدٜةد تخُ ْل أحبدت ل صبدد ْل كدَد ْل درذلبَد ْل.لدٞطتطدَ .لد ٌؿدلل ةتمعد

ل.54ل-27لقلقمل.ل13 لد دذ.لدًٞ لدرعذ.لدرعشد 
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ل.دردبنتنَْلد ـشٍْلدرذدس.لدرقتهشّ.لدردعدَ ُلد ظش ملل2000 لحظثلدرذٍنلك ت  -
ْل متردال - ُل نع د ُل غدتر ْلمل.ل2010 لد دترك ُل د ظدش ل أه َد  ًتذدخددو تل دروفدلل ًمظدش ل د ذسطد

ْللأهدذد ل ردحقَدمتل ْل ًد ٛطظدتمل د دذدسغلليف ًغَتبو دتل تشبٌٍد ْل.لدرذلبٌٍد ْللدسدطدتمللصبدد .لتشبٌٍد
ل.182ل-163لقلقمل.ل11 لدرعذد

ْللدٜحدَتةتملرًِلتعدَملمنتهجمل.ل2003 لابشدهَملخضٍضلصبذِ - ٕلليفلدشبتؿد لمدودبدتتومللكدٌ
ل.د ـشٍْلدٞظبدٌلمكدبْ.لدرقتهشّ.لًد عش َْلًدٜةد تخَْلد٢نظتنَْ

لًدردٌصٍدددعلردنؼدددشلد ظدددرلّلددس.لخ دددتن.لدرـدددفَْلد ؼدددكٝممل.ل2002 لدرع دددتٍشّلحظدددنلضب دددذ -
ل.ًدروبتخْ

.لدٞةفدددت لخندددذلدرذسدطدددُلًدرددددأخشلدرددددعدملؿدددعٌبتممل.ل2009 لدرظدددٝ لخبدددذلؿدددبحُلضب دددذ -
ل  .ًدردٌصٍعلردنؼشلدقشألمٛطظْ.لدرقتهشّ

.لدرن ددددٌلنفددددعلخدددددممل.ل2001 لضبلددددشلؿددددتحللبنددددالخفددددت لمنظددددُيلدسبدددددَملخبددددذلضب ددددٌد -
ل.ردكدتبلد٢طكنذسٍْلمشكض.لد٢طكنذسٍْ

ٕللمكدبْ.لدرقتهشّ.لدرعٝةُلًدردعدَملدردعدملؿعٌبتممل.ل2000 لحت  لدرفدت لخبذلنبَل - لصهدشد
ل .درؼش 

ٕلمل.ل2000 لػدقرلللزلدرلللدهلليلنـدشللخ دشللدشلتدِيلخبذلنبَل - لددس.لخ دتنل.لًؿدعٌبتتىل.لدرددعدمللبد 
ل .ردنؼشلًدٖل

ٔل - ْلمل.ل2015 لمؼدددددش للمنـدددددٌسللمقبدددددلللظبدددددٌ ُللبشندددددتمجلل تخدَددددد لدرددددددعدمللاىللمظددددددنذللتعدَ ددددد
ُللدردفتخددللتن َددْليفلدرعددتةفُ دٜةد ددتخُ ْللدرشًكددْلأةفددت لرددذٔلدٜةد ددتخ ليفلابلمبذنَدد
ْل صبدْ.لدرَ نَْلدزب وٌسٍْ ْل سدبود ْل درذلبَد ٌلمل.ل7 لد ددذلمل.ل23 لدرعدذدل.لمـدشل .دسبذٍثد .لٌٍرَد

ل.356ل-309لقلق
ل .ًدردٌصٍعلردنؼشلد نتهجلددس.لخ تن.لدرذسدطُلدردأخشلطَكٌرٌةَْمل.ل2006 لخٌددلرٍتبلٌٍطف -
ل.ردنؼشلدركنذِلددسلدٞسدني.لاسبذ .د ذدسغليفلد ظشحَْلدرذلبَْ مل.2001 لخقَللٌٍطف -
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