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 املمخص:
ٖددؾخ ايدراةد ١إىل ايهشدـ عدٔ ؾاعًٝد ١بجمْداصبني جددرٜةٝني د أظددُٖا بدايهُةٛٝججم ٚار دجم
باةحخداّ ايهُةٝدٛججم ايًدٛظ ٞت جُٓٝدَٗ ١داراد ادةدحعدار يًكدجما ٠٤يدد ٣اويؿداٍ  ٟٚادعاقد١
ايعكً ١ٝايةسٝط ،١جهْٛخ ع ١ٓٝايدراة )18( َٔ ١يؿالً ٚيؿً ١جذلاٚح أعُارِٖ ايزَٓ ١ٝبني 8.5
– َٚ ،10.67عاَد ددٌ ند ددا 70 – 50 ٤ررشد ددٚ ،١س جكسد دد ِٝعٓٝد دد ١ايدراةد دد ١إىل ذد ددالس صبُٛعد دداد،
صبُٛع دد ١دبجمٜة ٝدد ١أٚىل ع دددرٖا ( )6أيؿ دداٍ جًك ددخ ج دددرٜةٗا باة ددحخداّ ايهُة ٝددٛججم ،صبُٛع دد١
دبجمٜة ٝدد ١ذاْ ٝدد ١ع دددرٖا ( )6أيؿ دداٍ جًك ددخ ج دددرٜةٗا باة ددحخداّ ايهُة ٝددٛججم ايً ددٛظٚ ،ٞصبُٛع دد١
ضددابطٚ ١عدددرٖا ( )6أيؿدداٍ مل جحًددل أ ٟج دددرٜةاد ،ا ددحًُخ أرٚاد ايدراةدد ١عًدد ٢ا حةددار رة ددِ
ايجمشددٌ زبٛراْددـ ٖددارٜسَ ،كٝدداس السددح ٣ٛادقحمددار ٟادشحُدداع ٞيًشددخ (َ ،)2006كٝدداس
ايس ددًٛى ايحهٝؿ دد ٞيًش ددخ (  ،)1998ا حة ددار ادة ددحعدار يًك ددجما( ٠٤إع دددار ايةاظ ددز )ٚ ،اعحُ ددد
ايةاظ ددز عً دد ٢ال ددٓٗض ددة٘ ايحص ددجمٜتٚ ،باة ددحخداّ ا حة ددار  Willcoxonيًع ٓٝدداد الجمجةط دد،١
ٚا حةدار ٚ ،Kruskal Wallis Kا حةدار Mann Whitneyيًعٓٝداد السدحكًٚ .١جٛصدًخ أٖدِ
ايٓحا٥ض إىل ٚشدٛر ؾدجمٚم بدني ايحطةدٝكني ايكةًدٚ ٞايةعدد ٟيًُصُدٛعحني ايحصدجمٜةٝحني ت ادبداٙ
ايحطةٝدل ايةعدد ،ٟند يو ٚشدٛر ؾددجمٚم بدني ااُدٛعحني ايحصدجمٜةٝحني ت ايحطةٝدل ايةعددد ٟت
ادبا ٙااُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝاييت اةحخدَخ اوشٗز ٠ايًٛظ.١ٝ
ايهًُاد ال ؿحاظٝدَٗ :١داراد ادةدحعدار يًكدجما ،٠٤اوشٗدز ٠ايًٛظٝد ،١ايهُةٝدٛججم ،اويؿداٍ ٟٚ
اإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط.١
The effectiveness of both the tablet and computer in the development
of skills to prepare for reading in children with mild of
intellectual disability
Abstract

The study aimed to reveal the effectiveness of two training
programs, one computer and the other using a Tablet PC in the
development of readiness skills for reading in children with mild of
intellectual disability, study sample consisted of 18 boys and girls
between the ages of time between 8.5 - 10.67, and the coefficient of
intelligence 50-70 degrees , was the study sample was divided into
three groups, the first edition experimental group (6) children
received training using the computer, pilot a second set of (6) children
received training using a Tablet PC, and a control group and the
number (6) children did not receive any training, which included tools
The study on the test drawing man Jodanv Harris, a measure of socioeconomic level of the person (2006), a measure of adaptive behavior
(1998), prepare for the reading test (prepared by the researcher), and
adopted a researcher at the quasi-experimental method, and using the
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test Willcoxon of samples associated with, and test Kruskal Wallis K
and Mann Whitney test for independent samples. And it reached the
most important results to the existence of differences between the two
applications for pre and post experimental groups in the direction of
the dimensional application, as well as the existence of differences
between the two experimental groups in the post the application in the
direction of the experimental group that used the tablet.
Key words: ready for reading skills, tablets, computers, children with
mild of intellectual disability
 وكدوُ:

د ددو إٔ ايطؿ ددٌ  ٚاإلعاق دد ١ايعكً ١ٝددنْ٘ ددنٕ أ ٟاْس ددإ ت ااحُد د ي دد٘
ايعدٜددد َددٔ اسبكددٛم أبجمزٖددا ظددل ايجمعاٜددٚ ١ايحعًدد ،ِٝظٝددز ُٜعحدددل جعًددٚ ِٝرعاٜدد١
اويؿدداٍ  ٣ٚاإلعاقدد ١ايعكًٝدد ١ضددجمٚر ٠إْسدداْٚ ١ٝاشحُاعٝددَ; ١ددٔ أشددٌ َسدداعدجِٗ
عً ٢انحساث ايسًٛى ايسًٚ ِٝايحُهٔ َٔ ايحهٝـ ت ااحُ .
ُٜ ٚعددد جعًدد ِٝايطؿددٌ  ٚاإلعاقدد ١ايعكً ٝد ١الٗدداراد الخحًؿدد ١ايدديت جسدداعد ٙعًدد٢
ايحؿاعددٌ باػباب ٝدد َ ١د ب٦ٝح دد٘ ايطةٝع ٝددٚ ١ادشحُاعٝدد َ ١ددٔ اوَددٛر ايم ددعة ١ي ددد٣
ايهررل َٔ العًُنيٜٚ ،جمش يدو إىل عددّ كهدِٓٗ َدٔ اةدحخداّ ادةدذلاجٝصٝاد
الٓاةة ١شبماٚ ٥اظحٝاشاد ايطؿٌ(ٖار.) 2007 ،ٕٚ
 َٔٚبني الٗاراد ايعدٜدد ٠ايديت ْسدع ٢يحُٓٝحٗدا يدد ٣ايطؿدٌ الٗداراد ايًػٜٛد،١
ٚاييت ذبحٌ َهاْ ً١عاي ٚ ً١ٝيو يًٛظا٥ـ الُٗ ١اييت جؤرٜٗا ايًػد ١ينْسدإ ،ؾٗدٞ
أرا ٙاجم دداٍ ٚجؿ دداِٖ ،نُ ددا أْٗ ددا أرا َُٗ ٠دد ١يحه دد ٜٔٛالؿ دداٖٚ ِٝأرا ٠يًحع ددةرل ع ددٔ
ايٓؿس(بدٜجم ،صارم.)2000 ،
ُ ٚجع ددد ايك ددجما ٠٤إظ ددد ٣الٗ دداراد ايًػ ٜٛدد ١اوةاة دد ١ٝاي دديت ذبك ددل أٖ ددداؾاً بايػ دد١
اوُٖٝد ١يًؿدجمر ،ظٝدز جعددد ايٛةد ١ًٝاوةاةد ١ٝدنحسدداث العدارف الخحًؿد ،١نُددا
أْٗا اورا ٠ايجمٝ٥س ١ٝيًحعًِ ت ظٝا ٠ايؿجمر ةٛا ٤نإ ٖ ا ايؿجمر عارٜاً ،أَ ٚدٔ ٟٚ
ادظحٝاشاد اشباص(١اسبسٔ.)2000 ،
ٚقدد اٖحُددخ ايعدٜددد َددٔ ايدراةدداد بحٓداَٗ ٍٚدداراد ايكددجما ٠٤يددد ٣اويؿدداٍ ٟٚ
اإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝطٚ ،١جٛصًخ إىل إٔ يد ِٜٗجدن جم ٚضدعـ ٚاضد ت َٗداراد
ايكجما; Mortweet , 1996(٠٤نا ـFalth , L. , Gustafson, S., Tjus, ; 2002 ،
.)T., Heimann, M. ,&Svensson, I. 2013.
نُ ددا أ ددارد بع ددت ايدراة دداد إىل إٔ ض ددعـ ايطؿ ددٌ  ٟاإلعاق دد ١ايعكً ٝدد ١ت
ايكجماٜ ٠٤ؤذجم بايسدًت عًد ٢ذبمد ً٘ٝت الدٛار او دجمٚ ،٣ند يو ٜدؤر ٟايؿشدٌ ت
ايكجما ٠٤إىل إػبار َشاعجم عدا ١ٝ٥دبدا ٙندٌ َدا ٜحعًدل بايدراةدٚ ١الدرةد(١ظًُ،ٞ
.)2000
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ٚجؤند ْحا٥ض ايدراةاد إٔ ايد  ٍٛت عًُ ١ٝايكجما ٠٤دبد إٔ ٜسدةل بؿدذلَ ٠دٔ
ادةحعدارٚ ،إٔ ٖ  ٙايؿذل ٠جحعجمض اُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ ايح ٢جدؤذجم بشدهٌ َةا دجم
عًد ٢ايطؿددٌ َٚددٔ ٖد  ٙايدراةدداد رراةدد ١بجمغدٛس (ٚ ،)2002ظبددد إٔ ٖد ا ادةددحعدار
دٜحٛق ددـ عً دد ٢عاَ ددٌ ايٓ ددض ؾكد د  ،ؾٗٓ دداى ب ٦ٝدد ١ايطؿ ددٌ ٚظم ددًٝح٘ ايًػٜٛد د١
 ٚدلاج٘ٚ ،ن يو ايٓ ض ايعكً ،ٞي يو ػبت ايحنند َٔ اةحعدار نٌ يؿدٌ
يًكجماٚ ٠٤ضباٚي ١جُٓ ٖ ١ٝا ادةحعدار جبُٝد ايٛةدا ٌ٥ايذلبٜٛد ١الُهٓ(١ايك دا٠
ايذلجٛر.)2006 ،ٟ
ٚيه ددٔ َ ددا ٖ دد َٗ ٞدداراد ادة ددحعدار يًك ددجما ٠٤اي دديت ػب ددت عً دد ٢ايطؿ ددٌ جعًُٗ ددا
ينشاب ١عٔ ٖ ا ايحساؤٍ ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايدراةاد اييت ظدرجٗ  ٙالٗاراجَٛراٍ
يو رراة ١ضبُد ; ةًُٝإ(ٚ )2005ايديت أٚضدعخ إٔ ايكمدٛر ت الٗداراد ٜن د
ججمجٝةداً َعٓٝداً ،حبٝددز ٜدنج ٞايكمددٛر ت َٗددار ٠ايحعددجمف عًدد ٢اسبددجمٚف ت َكدددَحٗا،
 ًٜ٘ٝايكمٛر ت َٗار ٠ادرراى ايؿْٛٛيٛش ٞيًهًُاد ،ذِ ٜنج ٞايكمدٛر ت ايحعدجمف
عً ٢اوعدار ًٜ٘ٝ ،ايكمٛر ت َٗار ٠ايحعجمف عً ٢اويٛإٚ ،أ رلا ايكمٛر ت َٗار٠
ايحعجمف عً ٢او هاٍ.
َدٔ شاْددت أ ددجم أ دارد بعددت ايدراةدداد إىل ؾشدٌ أغًددت ايٛةددا ٌ٥ايحعًُٝٝدد ١ت
جُٓٝدد٘ َٗدداراد ادةددحعدار يًكددجما ٠٤يددد ٣اويؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد ١ايعكًٝدد ١باةددحرٓا٤
ايهُةٝددٛججم َٗٓٚددا ،رراةدد ١ايكعطدداْٜٚ ،) 1430( ٞجمشد يددو إىل إٔ اويؿدداٍ ٟٚ
اإلعاق ١ايعكًٜ ١ٝعاْ َٔ ٕٛضعـ ايكدر ٠عً ٢ادْحةاٚ ٙايكابً ١ٝايعاي ١ٝيًحشدحخ،
مما ٜؿسجم عدّ َرابجمجِٗ َٛٚاصًحِٗ يًُٛقـ ايحعً(ُٞٝأمحد ; بدر.) 2005 ،
ٜٚؤند عًَ ٢اةةل ْحا٥ض بعت ايدراةداد ،ايديت أؾدارد إٔ جٛظٝدـ ايهُةٝدٛججم
ت جعًٚ ِٝجدرٜت اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسدٝط ١ندإ يد٘ أذجماًإػبابٝداً ت
جُٓٝد ١ايعدٜدد َدٔ الؿدداَٖٚ ،ِٝدٔ أَرًدٖ ١د  ٙايدراةدداد رراةد ١رٜداث(  ،)2001ايدديت
جٛصد ددًخ إىل ذبسد ددني اةد ددحٝعاث الؿد دداٖ ِٝااد ددجمرٚ ،٠رراةد دد ١نا د ددـ (  ،)2002ت
ذبس ددني جعً ددِ بع ددت الٗ ددارادٚ ،رراس Davies , D. K., Stock , S.E.,
) ،&Wehmeyer , M. L .(2004ايديت أٚضدعخ إٔ اةدحخداّ ايهُةٝدٛججم ٜدؤر ٟإىل
ذبسددني َٗدداراد ايكددجما ٠٤يذيؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد ١ايعكًٝددٚ ،١أندددد رراةدد) 2003(١
 .Mechling , L. C , Gast , D. L. , &Barthold , Sعًدْ ٢ؿدس ايٓحٝصد; ١ظٝدز
ٜساعد ايهُةٛٝججم عً ٢جكد ِٜايحػ  ١ٜايجماشع ١الال ١ُ٥نُا ٜشص عً ٢ادْحةداٙ
ٚايح نجمٚ ،ن يو ايحعم ٌٝايدراةٚ ٞذبسني َعدٍ اورا ٤ايعًُ.ٞ
ْٚظددجماً يؿاعًٝدد ١اةددحخداّ ايهُةٝددٛججم ت جعًدد ِٝاويؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد ١ايعكًٝدد١
ايةسٝط ،١أٚصخ بعت ايدراةاد عً ٢أُٖٝد ١جدٛؾجم بدجماَض نُةٝدٛججم جال٥دِ ٖدؤد٤
اويؿاٍ َ ،ضجمٚر ٠جددرٜت َعًُد ِٗٝعًد ٢اةدحخداَايهُةٛٝججم ت عًُٝد ١ايدحعًِ
 ٙ ٖ َٔٚايدراةاد رراةٖٛ ١ةدا ،)2007 ( ٟٚنُدا أٚصدخ رراةد ١ظًٝةد٘ ( ،) 2008
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ب ددجمٚر ٠إػبددار ب ددجماَض نُةٝددٛججم جعً ُٝٝدد ،١جسددحخدّ ت جُٓ ٝدد ١الؿددجمراد ايًػ ٜٛدد١
ايٛظٝؿٚ ،١ٝادةحُاع ٚايحعدس ٚايكجما٠٤يًحالَ ٟٚ ٝاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط.١
َٚددٔ شاْددت أ ددجم ،اٖحُددخ بعددت ايدراةدداد وعٛقدداد اةددحخداّ ايهُةٝددٛججم ت
جعًددٚ ِٝجدددرٜت اويؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد ١ايعكًٝددَ ،١رددٌ رراةددٜٛ ١ةددـ (ٚ ،)2001ايدديت
أ ارد إىل إٔ أ ٖدِ ٖد  ٙالعٛقداد ٖد ٞعددّ جدٛؾجم بجمصبٝداد جعًُٝٝد ١جال٥دِ َسدح٣ٛ
اويؿ دداٍ  ٟٚادعاق دد ١ايعكً ٝدد ،١ؾ د دالً ع ددٔ ة ددجمعْ ١س ددٝإ اويؿ دداٍ ل ددا جعًُ ددٙٛ
بٛاةط ١اوشٗز.٠
ْٚظ ددجماً وُٖ ٝدد ١انس دداث اويؿ دداٍ َٗ دداراد ادة ددحعدار يًك ددجما ٠٤نُ ددا ب ٓٝددخ
ايدراةددادٚ ،ندد يو شدي ٝدد ١ايط ددجمم الس ددحخدَ ١ت جُٓ ٝددٖ ١دد  ٙالٗ ددارادٚ ،ع دددّ
امجدداع ايدراةدداد عًدد ٢ؾاعًٝدد ١يجمٜكدد ١ر ٕٚأ ددجمٚ ،٣ن د يو عدددّ ٚشددٛر رراةدداد
جٓاٚيد ددخ ايؿد ددجمم بد ددني ايطد ددجمم اسبدٜرد دد ١الخحًؿد دد ١السد ددحخدَ ١ت جُٓٝد ددَٗ ١د دداراد
ادةحعدار يًكجما ،٠٤ؾكد شدا٤د ايدراةد ١ت ضباٚيد ١يًحعكدل َدٔ ؾاعًٝد ١اوشٗدز٠
ايًٛظ ٝدد ١ت جُٓ ٝدد َٗ ١دداراد ادة ددحعدار يًك ددجماٚ ٠٤ندد يو الكارْ دد ١ب ددني اوشٗ ددز٠
ايًٛظٚ ١ٝايهُةٛٝججم ت جُٓ ٙ ٖ ١ٝالٗاراد ٚايٛقٛف عً ٢أُٜٗا أنرجم ؾاعً.١ٝ

 وشكمُ الدزاضُ:

ُجعددد َجمظًددَ ١اقةددٌ الدرةددَ ١ددٔ الجماظددٌ الُٗدد ١ت ظٝددا ٠ايطؿددٌ ;إ جحدد ٝيدد٘
ايؿجمص دد ١دنحس دداث ايعد ٜدددَٔ اشب دددلاد ايهاؾ ٝدد ١يحُٓ ٝددَٗ ١اراج دد٘ ٚاة ددحعداراج٘
يًحعًِ ( ايةص.)100 :2003 ،١
ٚجُعددد ايكددجما ٠٤إظددد ٣الٗدداراد ايًػٜٛدد ١اوةاةددٚ ،١ٝايدديت ذبكددل أٖددداؾاً بايػدد١
اوُٖٝدد ١يًؿددجمر ،ؾٗددٚ ٞةدد ١ًٝأةاةدد ١ٝدنحسدداث العجمؾددٚ ١ايركاؾدد ،١نُددا أْٗددا أرا٠
رٝ٥س َٔ ١ٝأرٚاد ايحعًِ زبُ ٝالٛار ت اسبٝا ٠ايدراة( ١ٝاسبسٔ.)٠:٠٢٢٢ ،
ٚجؤند بعت اوحباس عً ٢إٔ انحساث ايطؿدٌ لٗداراد ادةدحعدار يًكدجما ٠٤ت
َجمظً ١ايجمٚض ،١ميهٔ إٔ ٜعد َؤ جماً قٜٛاً عً ٢قدرج٘ السحكةً ١ٝت اَحالى َٗدار٠
ايكجما.٠٤
نُددا ُجعددد ايكددجما ٠٤إظددد ٣الٗدداراد الُٗدد ١ايدديت جسدداِٖ ايجمٚضدد ١ت إنسددابٗا
يذيؿ دداٍٚ ،جس ددحُد أُٖٝحٗ ددا َ ددٔ ن ْٗٛددا َٗ ددار ٠أةاة دد ١ٝجس دداعد ايؿ ددجمر عً دد٢
انحس دداث َعارؾ دد٘ ٚجٛة ددَ ٝدارن دد٘ ٜٚ ،ددجمجة ايؿش ددٌ ت ايك ددجما ٠٤بش ددهٌ ن ددةرل
وخايؿ دد ١اوْظُ١ايدراة ددٚ ،١ٝجزا ٜددداظحُادد ايحس ددجمث َ ددٔ ايحعً ددJuel,C. ( ِٝ
ُٜٚ ..)1996عد ايةد ٤بحعًِ ايكجماَٛ ٠٤ضٛع شدٍ بني ايذلبٜٛني ;ْظجماً وٕ ايكدجما٠٤
عًَُ ١ٝعكد ٠ذبحاط إىل اةحعدار َعني قةٌ إٔ ٜدرث ايطؿٌ عً ٢جعًُٗدا ٚ ،يدو
وٕ ايكددجما ٠٤عًُٝدد ١ذبحدداط إىل ْ ددض ازبٗدداز ايعمددت الجمنددزٚ ،ٟاوع ددا ٤ايدديت
ٜسحعًُٗا ايطؿٌ ت عًُ ١ٝايكجماٚٚ ٠٤ظا٥ـ ٖ  ٙاوع اَ ٤رٌ ايعٓٝنيٚ ،او ْني،
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ٚأع ددا ٤ايٓطددلٚ ،ايحٓسددٝل ٚاي ددة اسبجمندد ٞيًعٝددٓني ٚايٝدددٚ ،ٜٔمج ٝد ٖ د ٙ
اوع ددا ٤ت ظاشدد ١إىل جدددرٜت ٚجُٓٝدد ١يٝمددة ايطؿددٌ َسددحعداً يعًُ ٝد ١ايكددجما،٠٤
ٚاويؿ دداٍ ع ددار ً٠ؼب دداٚي ٕٛايحٗ ددجمث َ ددٔ اوعُ دداٍ اي دديت جعً ددَ ٛس ددحٛاِٖ ٚق دددراجِٗ
ايعكً ،١ٝبُٓٝا ٜرابجم ٕٚعً ٢ايعٌُ إ ا َدا دعجمٚا بكددرجِٗ عًد ٢ايٓصداح ،إ اً عًٓٝدا
إٔ ُْعد ايطؿٌ يًكجما ٠٤جدرػبٝاً ،ظٝز ُٜٝٗن يهٌ ط ٠ٛؾٓٝص ؾٗٝا( بدٜجم ،صارم،
.)69 :2000
 َٚبداٜد ١اويؿٝد ١ايرايرد ١أصدة َدٔ السدحع ٌٝإٔ ْٓعدزٍ عدٔ ايعدامل ا دٝ
بٓدداَ ،ددٔ ظٝددز ايحكدددّ ايعًُددٚ ٞالعددجمت ٚالعًَٛدداج ،ٞيدرشدد ١أْٓددا أصددةعٓا ننْٓددا
ْعٝش ت ةةام ضبُ َ ّٛايزَٔ ظحْٛ ٢انت ٖ ا ايحطدٛر ،ممدا رعد ٞإىل إػبدار
أمندداج شدٜدددٚٚ ٠ةددا ٌ٥أظدددس يًددحعًِ جسددحرُجم الزٜددد َددٔ اسبددٛاس ٚجسدداعد عًدد٢
ذبسني عًُ ١ٝايحعًِ بشهٌ ؼبكل اةحُجمار ايداؾع ١ٝيد ٣اويؿاٍ ٖٚ ،ا َا رعدٞ
ايةاظددز إىل اةددحخداّ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد (١ايهُةٝددٛججم ايًددٛظ ) ٞنحكٓٝدد ١شدٜددد٠
يًدحعًِ ،جعحُددد عًدد ٢أنددل عدددر َددٔ اسبددٛاس َد ةددٗٛي ١بايػدد ١ت ادةددحخداّ ت
جُٓٝدد ١بعددت َٗدداراد ادةددحعدار يًكددجما ٠٤الحُرًدد ١ت( ،ايحُٝٝددز ايةمددجم ،ٟايحُٝٝددز
ايسُع ،ٞايؿِٗ ايكجما ،ٞ٥ايح نجم ايسدُعْ ،ٞطدل اوصدٛاد ) ٚالكارْد ١بٗٓٝدا ٚبدني
ايهُةٝددٛججم ت جُٓ ٝد ٖ ١د  ٙالٗدداراد ;  ٚيددو ْظددجمًا زبديٝدد ١ايدراةدداد ايدديت جٓاٚيددخ
ايهُةٛٝججم ت جُٓ ١ٝالٗاراد الخحًؿ ١يذيؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝطَ ،١
ع دددّ ازب ددزّ بؿاعً ٝدد ١ايهُة ٝددٛججم نٛة دد ١ًٝؾعاي دد ١ت جُٓ ٝدد َٗ ١دداراد ادة ددحعدار
يًكجما.٠٤
ٚميهٔ صٝاغَ ١شهً ١ايدراة ١ت ايحساؤٍ ايحاي:ٞ
" َا ؾاعًٝد ١ندٌ َدٔ اوشٗدز ٠ايًٛظٝدٚ ١بدجماَض ايهُةٝدٛججم ت جُٓٝدَٗ ١داراد
ادةحعدار يًكجما ٠٤يد ٣اويؿاٍ  ٟٚاإل عاق ١ايعكً ١ٝبدرش ١بسٝط١
ٜٓٚةرل َٔ ٖ ا ايحساؤٍ اوة ١ً٦ايؿجمع ١ٝايحاي:١ٝ
َ ا ؾاعً ١ٝاوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝت جَُٓٗ ١ٝاراد ادةحعدار يًكجما ٠٤يدد ٣اويؿداٍ
 ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝبدرش ١بسٝط١
 َ ددا ؾاعً ٝدد ١بجمْ دداَض نُة ٝددٛججم ٟت جُٓ ٝدد َٗ ١دداراد ادة ددحعدار يًك ددجما ٠٤ي ددد٣
اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝبدرش ١بسٝط١
ٖ ددٌ جٛشددد ؾددجمٚم بددني اوشٗددز ٠ايًٛظٝددٚ ١بددجماَض ايهُةٝددٛججم ت جُٓٝددَٗ ١دداراد
ادةحعدار يًكجما ٠٤يد ٣اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝبدرش ١بسٝط١
ِ دف الدزاضُ:

جٗدف ايدراة ١إىل الكارْ ١بني نٌ َٔ اوشٗز ٠ايًٛظٚ ١ٝبدجماَض ايهُةٝدٛججم –
اييت جسحخدّ ْظاّ جشػ ٌٝاْدرٜٚد– Androidت جُٓ ١ٝبعت َٗداراد ادةدحعدار
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يًكجما ٠٤الحُرً ١ت ( ،ايحُٝٝز ايسُع ،ٞايحُٝٝز ايةمجم ،ٟايؿِٗ ايكجما ،ٞ٥ايح نجم
ايسُعْ ،ٞطل اوصٛاد ) يد ٣اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝبدرش ١بسٝط.١

 أِىًُ الدزاضُ:

جٓةرل أُٖ ١ٝايدراة َٔ ١عدَ ٠كَٛاد ميهٔ جٓاٚشلا عً ٢ايٓع ٛايحاي:ٞ
اوُٖ ١ٝالٗٓ :١ٝجحةًدٛر اوُٖٝد ١الٗٓٝد ١شلد  ٙايدراةد ١ت ايٛؾدا ٤بادظحٝاشداد
الٗٓٝدد ١يًُحخممددني ت َٝدددإ ايذلبٝدد ١اشباصدد ١عاَددٚ ،١اإلعاقدد ١ايعكًٝدد ١بٛشدد٘
ددا ٚ ،ن د يو َسدداعد ٠العًُددني ت ا حٝددار أؾ ددٌ ايطددجمم ايدديت جسدداعدِٖ ت
جُٓ ٝدد َٗ ١دداراد ادة ددحعدار يًك ددجما ٠٤ي ددد ٣اويؿ دداٍ  ٟٚاإلعاق دد ١ايعكً ٝدد ١بدرش دد١
بسٝط.١
اوُٖ ١ٝالٓٗصٜ :١ٝحِ جرُني ايةعز ايعًُٚ ٞجكدٜجم َٔ ٙالٍ عد ٠اعحةداراد
ٜددنج ٞت صدددارجٗا الددٓٗض اي د  ٟجعحُددد عًٝدد٘ ايدراةددٜٚ ،١الظددأ إٔ ٖ د  ٙايدراةدد١
جعحُد عً ٢الٓٗصني ايٛصؿٚ ٞايحصجمٜت.
اوُٖ ١ٝايذلب:١ٜٛجُعز ٟأُٖ ٙ ٖ ١ٝايدراة ١نْٗٛا جحٓداَٗ ٍٚداراد ادةدحعدار
يًكجما ٠٤يد ٣اويؿاٍ  ٟٚاإل عاق ١ايعكًٝد ١ايةسدٝطَٚ ،١دا ٜذلجدت عًد ٢يدو َدٔ
جشخ ٝرقٝل شلداٚ ،ذبسدني ٖد  ٙالٗداراد ممدا ُٜسدِٗ ت َسداعدٖ ٠دؤد ٤ايطدالث
عً ٢ادْدَاط ت ب٦ٝاجِٗٚ ،ن يو ادةحؿار َِٗٓ ٠ت صبحُعاجِٗ ا ً.١ٝ
اوُٖ ١ٝايسٝهَٛذل :١ٜجحُرٌ اوُٖ ١ٝايسٝهَٛذل ١ٜت جمُٚ ِٝإعدار(ا حةار
ادةددحعدار يًكددجما ٠٤يذيؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد ١ايعكًٝدد ١ايةسددٝطٚ ،)١بٝددإ اشبمددا٥
ايسٝهَٛذل ١ٜي٘ ٖٚ ،ا ميهٔ إٔ ٜرجم ٟالهحةحني المجمٚ ١ٜايعجمب.١ٝ
اوُٖٝددد ١ايٓظجمٜددد :١جحُر ددٌ ت ْ دددر ٠ايدراة دداد ايحٝنشجم ٜددخ ت اية ٦ٝدد ١ايعجمب ٝدد١
ٚجٓاٚيدخ اةددحخداّ اوشٗدز ٠ايًٛظٝدد ١ت جعًد ٟٚ ِٝادظحٝاشدداد اشباصد ١عَُٛداً،
 ٟٚ ٚاإلعاق دد ١ايعكً ٝدد ١عً ددٚ ٢ش دد٘ اشبم ددٚ ، ٛند د يو إذ ددجما ٤أرب ٝدداد ايذلب ٝدد١
اشباصدد ١بالز ٜددد َددٔ العً َٛدداد ظدد َٗ ٍٛدداراد ادةددحعدار يًك ددجما ٠٤يذيؿ دداٍ ٟٚ
ادعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط.١
اوُٖ ١ٝايحطةٝكٚ:١ٝجحُرٌ ت جكد ِٜبجمْاَض يحُٓ ١ٝبعت َٗاراد ادةحعدار
يًكجما ٠٤يد ٣اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝطَ ١دٔ دالٍ اوشٗدز ٠ايًٛظٝد١
ٚايهُةٛٝججم.

 وصطمشات البشح:

 اإلعاقُ العكمًُ البطًطُ:

"ظايد ١جٓحدداث عكدٌ اإلْسددإ ؾحمدٝة٘ بايحددن جم أ ٚايكمددٛر أ ٚعدددّ ادنحُدداٍ أٚ
اي ددعـ أ ٚادغبؿدداض أ ٚايددة  ٤ت ايُٓددٚ ،ٛأْٗددا جظٗددجم ت ةددٔ َةهددجمَ ٠ددٔ الددٝالر،
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ٜٚسحدٍ عًٗٝا َٔ اغبؿاض َعاٌَ اي نا ٤عٔ الحٛة ايعداَّ ،د ٚشدٛر قمدٛر
ت َظٗجم ٜٔاذٓني أ ٚأنرجم َٔ َٗاراد ايسًٛى ايحهٝؿ."ٞ

 وّازات االضتعداد لمكساَْ:

ٖ ٞالٗاراد ٚالحطًةاد السةك ١ايديت ػبدت عًد ٢ايطؿدٌ إٔ ٜحعًُٗدا قةدٌ ايةدد٤
ت ايكجما ٠٤ايؿعًَ ،١ٝرٌ َٗار ٠ايحُٝٝز ايةمدجمَٗ ،ٟدار ٠ايحُٝٝدز ايسدُعَٗ ،ٞداراد
ايح د نجم ايسددُعٚ ٞايةمددجمَٗٚ ،ٟددار ٠ايؿٗددِ ٚالعًَٛددادٚ ،ايدديت كهددٔ ايطؿددٌ َددٔ
ايٓص د دداح ت ايك د ددجماٚ ٠٤اجكاْٗ د ددا ة د ددٛا ٤أن د ددإ ي د ددو بؿع د ددٌ ايٓ د ددض أ ٚايح د دددرٜت
الٓاةت(ايك ا; ٠ايذلجٛر.)2006 ،ٟ

 التعمي باضتخداً األدّصَ المىسًُ:

ُٜعددجمف إشجما ٝ٥داً بنْ٘:اةددحخداّ اوشٗددز ٠ايالةددًه ١ٝايمددػرلٚ ٠ا ُٛيددٜ ١دددٜٚاً،
َر ددٌ:اشلٛاجـ ايٓكاي ددٚ ،MobilePhones١الس دداعداد ايجمقُ ٝدد ١ايشخم دد،PDAs ١ٝ
ٚاشلٛاجـ اي نٝدٚ ،Smart phones١اسباةدةاد ايشخمد ١ٝايمدػرل،Tablet PCs٠
يحعكٝد ددل الجمْٚد ددٚ ١ايحؿاعد ددٌ ت عًُد ددٝيت ايحد دددرٜس ٚايد ددحعًِ ت أٚ ٟقد ددخ ٚت أٟ
َهإ(ةامل.)2006:5 ،

 املكسزات اإللكرتوًٌُ:

ُ ٚجع ددجمف بنْٗد دا َ ددار ٠جعً ُٝٝدد ١إيهذل ْٝٚددَ ١حعد ددر ٠ايٛة ددا ، ٥جُك دددّ َ ددٔ ددالٍ
ايهُةٛٝججم أ ٚاوشٗز ٠ايًٛظ ٚ ،١ٝةه ١اإلْذلْخ َ ،جٛؾرل ايحؿاعدٌ الحدزأَ ٚغدرل
الحد ددزأَ بد ددني ايطد ددالثٚ ،ند ددٌ َد ددٔ ا حد ددٚ ،٣ٛأقد ددجماَِْٗٚ ،عًُ(ِٗٝأبد دد ٛطد دد،٠ٛ
.)2010:7

ٌ ظسيات التعمي:

ٜكمددد بٗددا ت ٖ د  ٙايدراةدد ١ايٓظجمٜدداد العجمؾٝددٚ ١ايةٓاٝ٥ددٚ ١ادجمددايٚ ،١ٝايدديت
جزٚرْا بايار ْظجم ٟميهٓٓا َٔ جمدُ ِٝالكدجمراد اإليهذلْٝٚد ١ت ضد ٤ٛؾٗدِ يةٝعد١
ايددحعًِٚ ،الددحعًِ ٚأمنايدد٘ ايسددًٛن ١ٝالحٓٛعدد ٚ ،١ددجمٚج ظدددٚس ايددحعًِٚ ،نٝؿٝدد١
ظدٚذ٘ٚ ،جؿسرل أةةاب٘(اب ٛط.)2010:7 ،٠ٛ

 اإلطاز الٍظسٍ:
 أوالً:األطفاه ذوو اإلعاقُ العكمًُ البطًطُ:

عدل ايةاظر ٕٛعٔ َؿٗ ّٛاإلعاق ١ايعكًMental impairment or Mentally ١ٝ
 handicappedومددطًعاد عدٜدددَٗٓ ٠ددا :ايددٓك ايعكًدد،Mental deficiencyٞ
ٚايحخًدـ ايعكًدٚ ،Mental retardation ٞاي دعـ ايعكًد،Mental subnormal ٞ

َُٗٚدا ٜهدٔ َددٔ أَدجم ٖد  ٙالمددطًعاد ايديت جعدددل بطجمٜكدَ ١دا عددٔ َؿٗد ّٛاإلعاقدد١
ايعكً ٝدد ،١ؾ ُٝٝددٌ اددب ددا ٙاسب دددٜز ت ايذلب ٝدد ١اشباص دد ١إىل اة ددحخداّ َم ددطً
اإلعاق ١ايعكً ; ١ٝإ إْ٘ ٜعدل عٔ ادبا ٙإػباب ٞت ايٓظدجم ٠إىل ٖد  ٙايؿ٦د ،١ت ظدني
جعدل المطًعاد او جم ٣عٔ ادبا ٙةًت عبٖٛا (ايكجمٜط.)2001 ،ٞ
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ٚق ددد جع دددرد جعجمٜؿ دداد اإلعاق دد ١ايعكً ٝدد ١جةعد داً د ددحالف صبد دادد ربمد د
ايةاظرني ٚاٖحُاَاجِٗ ٚأغجماضِٗ َٔ ايحعجمٜـْ ،ظجماً إىل إٔ اإلعاق ١ايعكًٝد ١جعدد
َشددهً ١شلددا أبعددار يةٝددٚ ١جعًُٝٝددْٚ ١ؿسددٚ ١ٝاشحُاعٝدد; ١ي د يو ةددرلنز ايةاظددز
عً ٢ايحعجمٜؿاد ايذلب ; ١ٜٛدرجةايٗا وحػرلاد ايدراة ١اسباي.١ٝ
ٚجعحُددد ايحعجمٜؿدداد ايذلبٜٛدد ١عًدد ٢بٝددإ أٚشدد٘ ايكمددٛر ت ايكدددر ٠ايحعمدد،١ًٝٝ
ٚعًدد ٢انحسدداث َٗدداراد ايددحعًِ ازبٝددد ايكددا ِ٥عًدد ٢ايح د نجم ٚايحعًٝددٌ ٚايؿٗددِ
ٚايذلنٝت ٚ ،يو َٔ الٍ ايسٓٛاد اييت ٜحًك ٕٛايحعً ِٝؾٗٝا.
ٚقددد ع دجمف Kirkايطؿددٌ العددام عكً ٝداً بدرشدد ١بسددٝط ١بنْدد٘:ايؿجمر اي د  ٟبسددةت
ب د  ٤مندد ٙٛايعكًددٜ ٞهدد ٕٛغددرل قدداررٍ عًدد ٢ادةددحؿارَ ٠ددٔ بددجماَض الدددارس ايعارٜدد١
ٜٚحُٝز بسُاد ايُٓ ٛايحاي:١ٝ
جعًِ بس ٝت ايكجماٚ ٠٤ايهحابٚ ١ايحٗصٚ ٞاسبساث ٚغرلٖا.
 إَهاْٝدد ١ايحهٝددـ ادشحُدداع ٞاي د  ٟميهٓدد٘ َددٔ إٔ مي دد ٢ت ااحُ د َعحُدددًا
عًْ ٢ؿس٘.
َ ال ١َٝٓٗ ١َ٤ت اسبدٚر ايدٜٓاَٝد ١ؾُٝدا بعدد عًد ٢إٔ ٜعدْ ٍٛؿسد٘ ٚيد ٛبشدهٌ
شز(ٞ٥ايسٝد.)24 :2004 ،
ٚجشرل ايحعجمٜؿاد السحخدَ ١ت ايٛقخ اسباضجم إىل اعحةدار ايؿدجمر َعاقداً عكًٝدًا
إ ا بًددؼ َعاَددٌ نا٥دد٘  70ررشدد ١أ ٚأقددٌ عًددَ ٢كٝدداس ؾددجمر ٟيً د ناٚ ،٤إ ا أظٗددجم
قمددٛراً ٚاضددعاً ت َٗدداراد ايسددًٛى ايحهٝؿددٚ ،ٞإٔ ٜحددٛؾجم ٖد  ٜٔاوَددجم ٜٔقةددٌ ةددٔ
ايرآَ ١عشجم.
ٚاجؿددل َد ايحعجمٜددـ ايسددابل جعجمٜددـ ايددةعرل ،)2003( ٟايد ٜ ٟددٓ عًدد ٢أْٗددا:
"إعاق ١جظٗجم ت ةٔ َةهجم ٜٓٚحض عٓٗا قمٛر ت الٗاراد ايحهٝؿ ١ٝايٜٚ ،١َٝٛٝكداس
ٖ ا ايحخًـ ت اوةاس باورا ٤ايعكً ٞايد ٜ ٟذلاٚظدةني ( )75 - 70ررشدَٚ ،" ١دا
ٜٓددحض عٓٗددا ٜكدداس بدداورا ٤ايددٛظٝؿ ٞايحهٝؿددَ ،ٞددٔ ددالٍ ا حةدداراد ةددٝهَٛذل١ٜ
َكٓٓ ١ت الٗاراد ايحهٝؿٚ ،١ٝؼبحاط ٖ ا (العام ) إىل ايدعِ ٚالساْد.٠
 َٔٚايحعجمٜؿاد ايشا٥ع ١ينعاق ١ايعكًَ ١ٝا :ًٜٞ
ظاي ١جن جم أ ٚعدّ انحُاٍ يًُٓ ٛايعكً ٞذبددس ت ةدٔ َةهدجم ،٠بسدةت عٛاَدٌ
ٚراذ ٝدد ١أَ ٚجمض دد ١ٝأ ٚب ٝ٦ٝدد ١ج ددؤر ٟإىل ْكدد ت ايدد ناٚ ٤قم ددٛر ت َس ددح ٣ٛأرا٤
ايؿجمر ت صبادد ايٓ ض ٚايحعًِ ٚايحهٝـ(َجمة.)1999 ،ٞ
ظاي ١ب ًَ ٤عٛظ ت ايُٓ ٛايعكًد ٞجظٗدجم قةدٌ ةدٔ ايراْٝد ١عشدجمَ ٠دٔ ايعُدجم،
ٜٚسحدٍ عًٗٝا َٔ اغبؿاض َسح ٣ٛايد نا ٤ايعداّ بدرشد ١ندةرل ٠عدٔ الحٛةد ،
َٚددٔ ةدد ٤ٛايحهٝددـ عًدد ٢السددحٜٛني ايٓؿسددٚ ٞادشحُدداع ٞايد ٜ ٟمدداظةٗا أٜٓ ٚددحض
عٓٗا(َجمة.) 1999 ،ٞ
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أَا ازبُع ١ٝاوَجمٜه ١ٝيًحخًـ ايعكًٝؿكدد عجمؾحد٘ بنْ٘:قمدٛر راٍ أًَ ٚعدٛظ
ت اورا ٤ايٛظٝؿ ٞيًؿجمر ٜظٗدجم ر ٕٚةدٔ ايرآَد ١عشدجمٜٚ ،٠حُردٌ ت اورا ٤ايعكًدٞ
الٓخؿت عٔ َحٛة اي نا ٤ايعاَّ ،ماظةاً ي٘ قمٛر ت َظٗجم ٜٔأ ٚأنرجم َٔ
َظ دداٖجم ايس ددًٛى ايحهٝؿ دد ٞايحاي ٝدد :١ادجم دداٍ ايًػ دد ،ٟٛايعٓا ٜدد ١اي اج ٝدد ،١اسب ٝددا٠
ايَٝٛٝد دد ،١الٗد دداراد ادشحُاعٝد دد ،١ايحٛشٝد دد٘ اي دد اج ،ٞايمد ددعٚ ١ايسالَ(١ايجمٚةد ددإ،
.)1999
ٜٚالظأ َٔ ايحعجمٜؿاد ايسابك ١أْٗا جحؿل عً ٢إٔ اإلعاق ١ايعكً" :ٖٞ ١ٝظاي١
جٓحاث عكٌ اإلْسإ ؾحمٝة٘ بايحدن جم أ ٚايكمددٛر أ ٚعددّ ادنحُداٍ أ ٚاي دعـ أٚ
ادغبؿدداض أ ٚايددة  ٤ت ايُٓددٚ ،ٛأْٗددا جظٗددجم ت ةددٔ َةهددجمَ ٠ددٔ الددٝالرٜٚ ،سددحدٍ
عً ٗٝددا َ ددٔ اغبؿ دداض َعاَ ددٌ ايدد نا ٤ع ددٔ الحٛةدد ايع دداَّ ،دد ٚش ددٛر قم ددٛر ت
َظٗجم ٜٔاذٓني أ ٚأنرجم َٔ َٗاراد ايسًٛى ايحهٝؿ".ٞ

 ثاًٌا :وّازات االضتعداد لمكساَْ:

ٖٓاى عد ٠جعجمٜؿاد لؿٗ ّٛادةحعدار يًكجما ، ٠٤ظٝز عجمؾخ بنْٗا " ظايد ١جٗٝدؤ
َٔ ايٓاظ ١ٝازبسُٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝادْؿعاي ١ٝدنحسداث الٗداراد اوةاةد ١ٝايالزَد١
ي ددحعًِ ايك ددجماٚ ،٠٤اي دديت جش ددٌُ َٗ دداراد إرراى ايهًُ دداد ٚجعجمٜؿٗ ددا  ٖٚدد ،:ٞايحُ ٝٝددز
ايةمجم ،ٟايحُٝٝز ايسُع ،ٞايحعدةرل ٚجؿسدرل ايمدٛر  ،ايحد نجم ،ايحٓاةدل ايةمدجمٟ
ايٝد( ٟٚضبُٛر.)1996،
نُاعجمؾ دخ بنْٗ دا"َ :جمظًدد ١مناٝ٥دد ١جحددرزر ؾٗٝددا ايعٛاَددٌ اي اجٝدد ١يًطؿددٌ َددٔ
را ًدد٘ َ ،د ايعٛاَددٌ ايةٝ٦ٝدد ١اشبارشدد ١عٓدد٘ يهدد ٞػبعددال َٓدد٘ نا ٓ٥داً َعددداً يددحعًِ
َٗاراد ايكجما( ٠٤عمجم.)٢٩٩٠ ،
 ٚن ددجم ن ددٌ َ ددٔ ظٓ ددا ٚايٓاص ددجم ( ،) 1993ب ددنٕ ادة ددحعدار يًك ددجما ٠٤عة ددار ٠ع ددٔ
عًُ ٝدداد من ددَ ٛس ددحُجم ٠جة دددأ بك دددراد ت اإلرراى ايةم ددجمٚ ٟايس ددُعٚ ،ٞكح ددد إىل
ايكدر ٠عً ٢ايحًك ٞايسجمٚ ٜايحعةرل ايًػ.ٟٛ
ٚعجمؾٗددا ايك ددا ) 2006 ( ٠بنْٗددا :الٗدداراد ٚالحطًةدداد السددةك ١ايدديت ػبددت عًدد٢
ايطؿددٌ إٔ ٜحعًُٗددا قةددٌ ايةددد ٤ت ايكددجما ٠٤ايؿعًٝددَ ،١رددٌ َٗددار ٠ايحُٝٝددز ايةمددجم،ٟ
َٗ ددار ٠ايحُ ٝٝددز ايس ددُع َٗ ،ٞدداراد ايحد د نجم ايس ددُعٚ ٞايةم ددجم َٗٚ ،ٟددار ٠ايؿٗ ددِ
ٚالعًَٛاد ٚاييت كهٔ ايطؿٌ َٔ ايٓصداح ت ايكدجماٚ ٠٤اجكاْٗدا ةدٛا ٤أندإ يدو
بؿعٌ ايٓ ض أ ٚايحدرٜت الٓاةت.
ٚعجمؾح٘ ايعًٛاْٚ ٞآ جم (1432 ) ٕٚعً ٢أْ٘ ظايَ ١دٔ ايحٗٝدؤ ٜهد ٕٛؾٗٝدا ايطؿدٌ
َٔ ايٓاظ ١ٝازبسُٚ ١ٝايعكًَٝٗ ١ٝن دنحساث الٗداراد اوةاةد ١ٝايالزَد ١يدحعًِ
ايك ددجماٚ ، ٠٤ؾ ٗٝددا  ُٜٓدد ٢ي ددد ٣ايطؿ ددٌ َٗ ددار ٠ايحع ددةرل ايش ددؿٗٚ ٞايحُٝٝددز ايةم ددجمٟ
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ٚايد انجم ٠ايةمددجم ٚ ،١ٜيدو عددٔ يجمٜددل إجكدإ اسبددجمفْٚ ،طدل اسبددجمفٚ ،نًُدداد
جةدأ ٚدجةدأ باسبجمف َٛٚ ،ق اسبجمفٚ ،نحاب ١اسبجمف.
ٚن د د يو ؾكد ددد أند ددد َعُجمٜد دد٘ (  )2012عً٣نْد دد٘ ظايد دد٘ جٗٝد ددؤ َد ددٔ ايٓاظٝد دد١
ازبس ددُٚ ١ٝايعكً ٝددٚ ١ادْؿعاي ٝدد ١دنحس دداث الٗ دداراد اوةاة دد ١ٝايالزَ دد ١ي ددحعًِ
ايك ددجماٚ ،٠٤اي دديت جٝس ددجم َٗ دداراد إرراى ايهًُ دداد ٚجعجمٜؿٗ ددا ،ن ددايحُٝٝز ايةم ددجم،ٟ
ٚايحُٝٝد ددز ايسد ددُعٚ ،ٞايحعد ددةرل ٚجؿسد ددرل ايمد ددٛرٚ ،ايح د د نجم ٚايحٓاةد ددل ايةمد ددجمٟ
اسبجمن.ٞ
ٚت ضَ ٤ٛا ةةل ؾدإ ايةاظدز ٜعدجمف ادةدحعدار يًكدجما ٠٤بنْد٘ :ظايد ١جٗٝدؤ َدٔ
ايٓاظٝدد ١ازبسددُٚ ١ٝايعكً ٝددٚ ١ادْؿعايٝدد ١دنحسدداث الٗ دداراد اوةاةدد ١ٝايالزَ دد١
يددحعًِ ايكددجماٚ ٠٤ايدديت جشددٌُ بعددت الٗدداراد ايةمددجمٖٚ ١ٜددَٗ ،ٞددار ٠ايحعددجمف عًدد٢
أ دهاٍ بعدت ايهًُداد ٚأ دهاٍ بعدت اسبدجمٚف الٓؿمدًٚ ١الحمدًَٗ ،١دار ٠ايحُٝٝدز
ايةمددجم ٟبددني الددررلاد ايةمددجم ١ٜالخحًؿدد ١ناو ددهاٍ ٚاوظصدداَّٗ ،ددار ٠ايحُٝٝددز
ايةمددجم ٟبددني أ ددهاٍ اسبددجمٚف ٚايهًُددادٚ ،بعددت الٗدداراد ايسددُعٖٚ ١ٝددَٗ :ٞددار٠
ايحُٝٝز ايسُع ٞبني أصٛاد اسبجمٚفَٗ ،ار ٠ايحُٝٝز ايسُع ٞبني أصٛاد ايهًُاد
َٔ ظٝز بداٜحٗا ْٗٚاٜحٗا ايمٛج.١ٝ

 ثالجاً:األدّصَ المىسًُ :Tablet pc

يكد أصةعخ جهٓٛيٛشٝا ادجمادد ذبحٌ َهاْ ١ايمددار ٠بدني ايعًد ّٛاو دجم،٣
ٚيك ددد أ د د د جطةٝكاجٗ ددا الحُرً دد ١ت اة ددحخداّ اسباة ددت اإلىل ٜش ددٌُ اا ددادد
ايعًُٚ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛادقحمارٚ ١ٜايمٓاعٚ ١ٝايحصارٚ ١ٜايطةٝدٚ ١ايذلؾٝٗٝدٚ١غرلٖا
َ ددٔ اا ددادد ٚ ،ي ددو وْٗ ددا ذبكد دل ٚظٝؿ دد٘ أةاة دد ١ٝت جُٓ ٝدد ١اَهاْ دداد ٚق دددراد
اوؾجمار .ظٝراْ٘ َ عمجم جهٓٛيٛشٝا ادجمادد ٚجطةٝكاجٗا الحُرً ١ت ايهُةٛٝججم
ٜحس ْطام إَهاْٝاد إػبار ظًد ٍٛيًعدٜدد َدٔ ايك داٜا الُٗد ١ت صبداٍ ايحعًدِٝ
ٚايحعًِ ،نُا ظٗجمد أمناج شدٜد َٔ ٠ايحعًٚ ِٝجطٛرد ٚةاٚ ً٘٥أرٚاج٘ ٙ ٖ َٔٚ
ايحطةٝكدداد ايحعًدد ِٝاإليهذلْٚددٚ ٞالعجمؾدد ١اديهذلْٝٚدد ،١ؾؿدد ٞايعكددد الاضدد ٞظٗددجمد
أرٚاد ايحعًٚ ِٝايحدرٜت العحُد ٠عًد ٢اسباةدٛث بشدهٌ رٝ٥سدٚ ٞأةدايٝت ايحؿاعدٌ
الخحًؿ َ ١اسباةٛث َسحؿٝد َٔ ٠اوقجما ال ػٛيٚ١ايشةهاد ا ً ٚ.١ٝالٍ
ايكجمٕ اسبايٝاج َؿٗ ّٛايحعً ِٝاديهذلٚ ْٞٚكٝزد أرٚاج٘ باةحعُاٍ اإلْذلْخ.
أَ ددا ٖدد  ٙاو ٜدداّ ؾ ًٝددٛح ت اوؾ ددل ايكجم ٜددت إَهاْ ٝدداد اة ددحرُار جكٓ ٝدداد ادجم ددادد
ايالةًه ١ٝعاَٚ ١الحٓكً ١اص ١يٝظٗجم َؿٗ ّٛشدٜد ٖ ٛأْظُ ١ايحعً ِٝأ ٚأْظُ١
ايحعًدد ِٝالحٓكددٌٖٚ ،Mobile Learning Systemsددَ ٛددا ٜعددجمف أ ٜددا ب د د دد (ايددحعًِ
الحٓكد دٌ  -اي ددحعًِ ايٓك دداٍ  -اي ددحعًِ الحع ددجمى  -اي ددحعًِ ازب ددٛاٍ  -اي ددحعًِ
بالٛبا - ٌٜايحعًِ عٔ يجمٜل اوشٗز ٠ازبٛاي( ١الحعجمن()١عجمؾاد.)2010 ،

 - 1 وفّىً التعمي باضتخداً األدّصَ المىسًُ:

ٖ د ددَ ٛم د ددطً يػ د ددٜ ٟٛش د ددرل إىل اة د ددحخداّ اوشٗ د ددز ٠ا ُٛي د دد ١ت عًُ ٝد دد١
ايحعً(ِٝرضا.)2010 ،
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ٜٚكمد ب٘ اةحخداّ اوشٗز ٠ا ُٛيد ١ت عًُدٝيت ايحعًدٚ ِٝايدحعًِ َدٔ دالٍ
َ ددا ج ددٛؾجم ٙجً ددو اوشٗ ددز َ ٠ددٔ دددَاد َر ددٌ دَ دد ١ايجمة ددا ٌ٥ايكم ددرل ٚ ،٠دَ دد١
ايٛةا ٥الحعدر ٚ ،٠دَ ١ايٛاث ٚ ،دَ ١ايةًٛجٛس (ةامل.)2006 ،
ٚميهد ددٔ جعجمٜد ددـ ايد ددحعًِ ازبد ددٛاٍ /الحٓكد ددٌ إشجماٝ٥د ددا بنْد دد٘:اةد ددحخداّ اوشٗد ددز٠
ايالةد ددًه ١ٝايمد ددػرلٚ ٠ا ُٛيد ددٜ ١د دددٜٚاً َرد ددٌ اشلٛاجد ددـ ايٓكايد دد،MobilePhones١
ٚالسد د دداعداد ايجمقُٝد د دد ١ايشخمد د ددٚ ،PDAs١ٝاشلٛاجد د ددـ اي نٝد د دد،Smartphones١
ٚاسباة ددةاد ايشخم دد ١ٝايم ددػرل ،Tablet PCs٠يحعك ٝددل الجم ْٚددٚ ١ايحؿاعد ددٌ ت
عًُٝيت ايحدرٜس ٚايحعًِ ت أٚ ٟقخ ٚت أَ ٟهإ.

 - 2 تطىز التعمي باضتخداً األدّصَ المىسًُ:

َجم ايعدامل بعدد ٠ذدٛراد ندإ شلدا جدنذرلاً ندةرلاً عًد ٢ايعًُٝد ١ايذلبٜٛد ،١ؾهاْدخ
ايرددٛر ٠ايمددٓاع ١ٝت ايكددجمٕ ايرددأَ عشددجم ٚايكددجمٕ ايحاة د عشددجم ،ذددِ شددا٤د ايرددٛر٠
اإليهذل ْٝٚدد ١ت ايرُاْ ٝٓٝدداد َ ددٔ ايك ددجمٕ ايعش ددجم ،ٜٔاي دديت أرد إىل جط ددٛر ص ددٓاع١
اسباةةاد اريٚ ،١ٝايدلصبٝادٚ ،اوقُار ايمدٓاعٚ ،١ٝظٗدجم َدا ٜسدُ ٢بحهٓٛيٛشٝدا
العًَٛادٚ ،أ رلا ناْخ ايرٛر ٠ايالةًه ١ٝت ْٗا ١ٜايكجمٕ ايعشدجمٚ ٜٔبداٜد ١ايكدجمٕ
اسبارٚ ٟايعشجم ،ٜٔظٝز نإ اشلاجـ ازبٛاٍ /الحعجمىٚ ،اوشٗز ٠ايالةًه١ٝاييت
اْحشجمد بسجمع ١ؾا٥كٚ ١بنعدار ندةرل ٠ت ايعدامل أمجد  ،أنددل َؤ دجم عًد ٢أُٖٝد١
ايرٛر ٠ايالةًهٚ ١ٝرٚرٖا ت اسبٝا( ٠ةامل.)2006 ،
يكدد ندإ يحًدو ايرددٛراد ايدرالس جدنذرلاً ندةرلاً عًدد ٢ايعًُٝد ١ايذلبٜٛد ،١ظٝددز
نددإ يًرددٛر ٠ايمددٓاعٚ ١ٝايحطددٛر ايددحكه اي د  ٣دزَٗددا ايؿ ددٌ ت َددٝالر مندد ٛط
شدٜددد ٖدد ٛايددحعًِ عددٔ بعدددٚ ،نددإ يًرددٛر ٠اإليهذلْٝٚدد ١ت ايرُاْٝٓٝدداد ايؿ ددٌ ت
اةدحخداّ اسباةددةاد  ٚددةهاد ادجمداٍ ا ًٝددٚ ١ايعالٝدد ١ت ايحعًد ِٝؾظٗددجم مندد ٛط
اي ددحعًِ اإليهذل ْٚددٚ ،ٞأرد اير ددٛر ٠ايالة ددًه ١ٝإىل ظٗ ددٛر من دد ٛط شد ٜددد ٖ دد ٛاي ددحعًِ
ازبددٛاٍ أ ٚايددحعًِ الحٓكددٌ ،اي د ٜ ٟعحُددد عًدد ٢اةددحخداّ ايحكٓٝدداد ايالةددًه ١ٝت
ايدحعًِ ٚايحدددرٜت عددٔ بعددد َرددٌ اشلدداجـ ا ُدد /ٍٛاوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ،١ممددا أر ٣إىل
ايحعددَ ٍٛددٔ ب٦ٝدد ١ايددحعًِ ايسددًه ١ٝإىل ب٦ٝدد ١ايددحعًِ ايالةددًه ١ٝنُددا ٜح د َددٔ
ايشهٌ ايحاي:ٞ

هٌ (ٜٛ )1ض جنذرل ايرٛراد ايرالس عً ٢عًُٝيت ايحعًٚ ِٝايحعًِ
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 -3 الفىآد الرتبىيُ وَ اضتخداً األدّصَ المىسًُ يف العىمًُ التعمًىًُ:

ميه ددٔ اةد دحخداّ اوشٗ ددز ٠ايًٛظ ٝددTablet PC ١ت إظب دداز ايعد ٜددد َ ددٔ الٗ دداّ
ايحعًَٗٓ ١ُٝٝا َا :ًٜٞ
ذبسني عًُ ١ٝايحؿاعٌ بني ايطالث ٚبع ِٗ ايةعت ٚبٚ ِٗٓٝبني العًِ.
 ايحع ددجمف عً دد ٢ايهحاب دد ١ايٝد ٜٚدد ١مم ددا  ٜددؤر ٟإىل ذبس ددني َٗ دداراد ايهحابدد ١ي ددد٣
الحعًُني.
ايهحاب ١ايٝد ١ٜٚباةحخداّ ايكًِ  ٖٞٚ Stylus Penأنرجم ةٗٛي َٔ ١اةدحخداّ
يٛظ ١الؿاج. ٝ
رةِ الخططاد ٚاشبجماَ ٥ةا جم ٠عً ٢ا اد اوشٗز ٠ايًٛظ.١ٝ
 جد ٜٔٚالالظظاد بايٝد أ ٚبايمٛد َةا جم ٠عً ٢ازبٗاز.
ميه ددٔ يًُعًُ ددني اة ددحخداَ٘ ت جٛزٜدد ايعُ ددٌ عً دد ٢ايط ددالث بس ددٗٛيٚ ١بش ددهٌ
يةٝع ٞباةحخداّ ايكًِ اديهذل.ْٞٚ
ميهٔ اةحخداّ جًو اوشٗز٠ت أٚ ٟقخ ٚت نٌ َهإ.
جعٌُ عً ٢ش ث اْحةا ٙالحعًُني.
(British
Educational
 زٜد د ددار ٠ايداؾعٝد د دد ١يًد د ددحعًِ ٚذبُاللس د د دؤٚي١ٝ
Communications and Technology Agency, 2006 ; Attewell, J.,2005
 زابعاً :الكىبًىتس:

ُٜعددد ايهُةٝددٛججم َددٔ أبددجمز السددحصداد ايدديت أْحصحٗددا ايحكٓٝدد ١ت ايكددجمٕ الاضدد.ٞ
ؾُٓ د ظٗددٛر ايهُةٝددٛججم ؾددجمض نددررلاً َددٔ الددحػرلاد ت مج ٝد ايٓددٛاظ ٞالعجمؾٝدد١
ٚايعًُ ١ٝظح ٢أصةعخ بمُ ١ايهُةٛٝججم ٚاضع ١العامل ت مج ٝالٝار ٜٔيحشهٌ
أرا ٠ق ١ٜٛسبؿأ العًَٛاد َٚعازبحٗا ْٚكًٗا.
ٚقد بدأ ادةحخداّ ايؿعً ٞيًهُةٛٝججم ت ايحعً َ ِٝأٚا جم عكد اشبُسدٝٓٝاد
َددٔ ايكددجمٕ ايعشددجمٚ ،ٜٔت بداٜدد ١ايسددةعٝٓٝاد بدددأ عدددر َددٔ ازباَعدداد ايهددةرل ٠ت
ايٛدٜاد الحعد ٠اوَجمٜه ١ٝت اةحهشاف إَهاْ ١ٝاةحخداّ ايهُةٛٝججم ت ايحعًد،ِٝ
ٚبعدٖا حبٛاي ٞمخس ةٓٛاد نإ ٖٓداى َداٜكجمث َدٔ أربعدني َؤةسد ١ججمبٜٛد ١ت
ايعامل جسحخدّ ايهُةٛٝججم ت عًُٝيت ايحعًٚ ِٝايحعًِ (ايؿار.)٠٢٢٠ ،

 خاوطاً:التعمًي االلكرتوٌٌ:

ايحعً د ِٝاإليهذلْٚددٖ ٞدد ٛايحعً د ِٝاي د  ٟؼبدددس ت ب٦ٝدد ١جعحُددد عًدد ٢ايٛةددا٥
اإليهذلْٝٚد دد ١ت جكد ددد ِٜضبحد دد ٣ٛايد ددحعًَِٚ ،د ددا ٜح د ددُٓ٘ َد ددٔ أْشد ددطَٗٚ ١د دداراد
ٚا حةارادَ ،د جدٛؾرل أرٚاد ادجمداٍ الحدزأَ ٚغدرل الحدزأَ بدني عٓاصدجم ايعًُٝد١
ايحعً.١ُٝٝ
ٜٚعجمؾ٘ زٜح )2005( ٕٛبنْ٘ :جكد ِٜضبح ٣ٛجعًُٝد( ٞإيهذلْٚد )ٞعددل ايٛةدا٥
العحُددد ٠عًدد ٢ايهُةٝددٛججم  ٚددةهاج٘ إىل الددحعًِ بشددهٌ ٜحدد ٝيدد٘ إَهاْٝدد ١ايحؿاعددٌ
ايٓشدد َدد ٖدد ا ا ح ددَٚ ،٣ٛدد العً ددَِٚ ،دد أقجماْ دد٘ ،ة ددٛا ٤ن ددإ ي ددو بم ددٛر٠
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َحزآَ دد ١أّ غ ددرل َحزآَ ددٚ ،١ند د ا إَهاْ ٝدد ١إك دداّ ٖد د ا اي ددحعًِ ت ايٛق ددخ ٚاله ددإ
ال عدٔ إَهاْٝد ١إرارٖ ٠د ا ايدحعًِ أ ٜدًا
ٚبايسجمع ١اييت جٓاةت ظجمٚؾ٘ ٚقدراجد٘ ،ؾ د ً
َٔ الٍ جًو ايٛةا. ٥
ٜٚحُٝز ايحعً ِٝاديهذل ْٞٚبعد ٙما ٥كٝز ٙعٔ غرلَ ٙدٔ أةدايٝت ايدحعًِ
َٓٗا أْ٘:
ٜ عحُ ددد عً دد ٢اة ددحخداّ ايٛة ددا ٥اإليهذل ْٝٚددٚ ١اإلْذلْ ددخ ت اسبم دد ٍٛعً دد٢
العًَٛاد.
ٜعحُد عً ٢ايحؿاعٌ بني ايطالث ٚالعًِٚ ،بني ايطالث ٚبع ِٗ بع اً.
د ٜسحًزّ ٖ ا ايٓٛع َٔ ايحعًدٚ ِٝشدٛر َةدإٍ جعًُٝٝد ،١أ ٚصدؿٛف رراةد(١ٝعةد
ايعاي ،ٞأب ٛط.)26- 25 :2009 ،٠ٛ
ٚجعد الكجمراد اإليهذل ١ْٝٚعٓمجماً رٝ٥سداً ت َٓظَٛد ١ايدحعًِ اإليهذلْٚد ; ٞؾٗدٞ
ذبح ٣ٛعً ٢ايجمةاي ١الجمار ْكًدٗا يًُدحعًُني ; يد ا ؾدإ عًُٝد ١جمدُُٗٝا ػبدت إٔ
ٜحِ عً ٢ض ٤ٛالةارئ ايعًُٚ ،١ٝجعحُد عًَ ٢مدارر طبحًؿد ،١نٓظجمٜداد ايدحعًِ،
اييت ؾسجمد عًُ ١ٝايحعًِ ٚنٝؿ ١ٝظددٚذٗاٚٚ ،ضدعخ َةدارئ ميهدٔ جطةٝكٗدا عٓدد
جمُ ِٝالٛار ايحعً ١ُٝٝالخحًؿ.١
 ٜٗٚدددف ايحم ددُ ِٝايحعً ُٝدد ٞإىل جط ددٜٛجم َٓحص دداد جعً ُٝٝدد ١يحعك ٝددل اي ددحعًِ
الٓشددٛر ٚإظددداس ايددحػرلاد الطًٛبدد ١ت ةددًٛى الددحعًُني ،ي د يو ؾالبددد َددٔ ؾٗددِ
يةٝعدد ١عًُٝدد ١ايددحعًِٚ ،ايحؿسددرلاد ايٓظجمٜدد ١الخحًؿدد ١سبدددٚذٗا ; ظٝددز ؼبحدداط
الم ددُِ ايحعً ُٝدد ٞإىل إشاب دداد ع ددٔ أة ددَ ١ً٦حع دددر ٠ظ دد ٍٛم ددا ٥ال ددحعًُني،
ٚنٝؿٝد دد ١جعًُٗد ددِٚ ،ايشد ددجمٚج ايد دديت جٝسد ددجم ٖ د د ا ايد ددحعًِ ٚظجمٚؾد دد٘ٚ ،اوةد ددايٝت
ٚاإلش ددجما٤اد الٓاة ددة ١سب دددٚس اي ددحعًِٚ ،نٝؿ ٝدد ١جك ددٛميِٗ ٖٚ ،دد ٞأة دد ١ً٦ض ددجمٚر١ٜ
يعًُ ١ٝايحمُْٚ ،ِٝظجمٜاد ايحعًٚ ِٝايحعًِ ٖ ٞاييت دبٝدت عٓٗدا(مخٝس:2003 ،
.) 26
ٜٓٚةػدد ٞإٔ ٜكدد ّٛايحمددُٚ ِٝايحطددٜٛجم ايحعًُٝدد ٞعًدد ٢أةدداس ْظجمٜدداد ايددحعًِ،
ؾايحمُ ِٝايؿعّاٍ ٜٓةرل َٔ ايحطةٝل الكمٛر يٓظجمٜد ١جعًدِ َعٓٝد ،١بُٓٝدا يددٜٓا
أؾ ددًٝاد َعٓٝد دد ١بايحنن ٝددد يٓظجمٜد دداد بع ٗٓٝددا ; ؾال د ددُ ٕٛحباش دد ١إىل ايد ددٛعٞ
باعحكاراجِٗ ايشخم ١ٝظ ٍٛيةٝعد ١ايدحعًِٚ ،إٔ ؽبحدارٚا َؿداٖٚ ِٝاةدذلاجٝصٝاد
َٔ جًو ايٓظجمٜاد اييت جحدؿل ٚاعحكاراجِٗ ( ايدباة; ٞايماحل.)2004 ،
ٚؾُٝا  ًٜٞعجمض يٓظجمٜاد ايحعًِ اييت س ت ضدٗ٥ٛا بٓدا ٤ايحمدُ ِٝايحعًُٝدٞ
السحخدّ ت ايةعز اسباي.ٞ
ايٓظجمٜدداد العجمؾٝدد :١ججمنددز ايٓظجمٜدداد العجمؾٝدد ١عًدد ٢ايعًُٝدداد ايعكًٝدد ١ايدديت
ذب دددس أذٓ ددا ٤اي ددحعًِٚ ،اي دديت جٗ دددف إىل نٝؿ ٝدد ١اة ددحكةاٍ العجمؾ دد َ ١ددٔ ال ددد الد
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اسبسد :Sensory Input ١ٝاإلظسداس ٚاإلرراىٚ ،ايحخٝدٌٚ ،ايحد نجمٚ ،ادةدحدعا،٤
ٚايحؿهرلٚ ،غرلٖا َٔ ايعًُٝاد او جم ٣اييت جشرل إىل الجماظٌ اييت ميدجم بٗدا اورا٤
ايعكً ٞأ ٚجشرل إىل السحٜٛاد ايعكً ١ٝشل ا اورا.٤
ٜٚس ددحؿار َ ددٔ ايٓظجم ٜدداد العجمؾ ٝدد ١ت جم ددُ ِٝالك ددجمراد اإليهذل ْٝٚدد َ ١ددٔ أٚش دد٘
َحعدرٚ ،٠خباصد ١ا يحمدُ ِٝايةمدجم ٟحد ٣ٛالكدجمر ٚصدؿعاجٖ٘ٚ ،د  ٙجعدد إظدد٣
َزاٜا ايٓظجمٜداد العجمؾٝد ١ايديت كٝزٖدا عدٔ غرلٖدا َدٔ ْظجمٜداد ايدحعًِ ; ؾُدٔ أٖدِ
ايٓظجمٜدداد العجمؾٝددْ ١ظجمٜدد ١ازبشددطايحاييت رنددزد عًدد ٢ايحمددُ ِٝايةمددجم ٟية٦ٝدد١
ايددحعًِٚ ،جٛصددًخ يكددٛاْني عدٜددد ٠جددٓظِ ايشددهٌ ايةمددجم ٟية٦ٝدد ١ايددحعًِ َٓٗددا :إٔ
ايحُرٝددٌ ايةمددجم ٟيًُعًَٛدداد ؼبددحؿأ بدد٘ ت اي د انجم ٠بعٝددد ٠الددد ٣أنرددجم َددٔ
العًَٛاد ايسُع.)Slavin, R. E, 1994:275(١ٝ
نُا إٔ صٛر او ٝا ٤النيٛؾٚ ١ايهًُاد ايعٝاْٜ ١ٝحِ ج نجمٖا عً ٢عب ٛأؾ ٌ
َٔ ايهًُاد ااجمر ( ٠شابجم.)1994:208 ،
ٚجؤند ْظجمَ ١ٜعازب ١العًَٛداد عًد ٢أُٖٝد ١اةدحخداّ ايجمةدَٛاد ت ايدحعًِ،
ٚايدديت ميهددٔ إٔ جهدد ٕٛأؾ ددٌ بهددررل ت كرٝددٌ العًَٛدداد إ ا َددا قٛرْددخ بالعًَٛدداد
ايًؿظٝد دد :١ايهًُد دد ١الٓطٛقد دد ١أ ٚالهحٛبد دد ،١نُد ددا جعد ددد ايجمةد ددَٛاد ٚةد ددَُٗ ١ًٝد دد١
يالظحؿد دداظ بالعًَٛد دداد ت اي دد انجم ٠قمد ددرل ٠الدٜٛٛ٣ض دد ايشد ددهٌ ايحد دداىل ٖ دد ٙ
ايعًُٝاد:

هٌ ( )2من ٛط َعازب ١العًَٛاد

نُا إٔ اةحخداّ او هاٍ ايةمجم ١ٜت ايحعًِ جدعُ٘ ايٓظجمٜداد العجمؾٝدَٚ ١دٔ
أُٖٗدداْ :ظجمٜدد( ١ايحش ددؿرل ايرٓددا; Dual Code Theory)ٞ٥ظ ٝددز جؿددذلض ٖدد ٙ
ايٓظجم ١ٜإٔ العًَٛاد جُخزٕ ت اي انجم ٠يًٜٛد ١الدد ٣ت دهًني :بمدجمٚ ٟيؿظد،ٞ
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ٚإٔ العًَٛاد اييت كرٌ ت هٌ بمدجمٚ ٟيؿظدٜ ٞدحِ جد نجمٖا بمدٛر ٠أؾ دٌ َدٔ
العًَٛداد ايديت كردٌ ت دهٌ ٚاظدد ؾكد ( ايعُدجم(Rieber, L. P ., ;182 :1990 ،
.2000: 127-133
ٚاةحخداّ ايمٛر ٚاو هٌ ايةمجم ١ٜت جمُ ِٝالكجمراد اإليهذلٜ ١ْٝٚعٌُ عً٢
جٛضدد ٝالؿدداٖ ِٝيًطددالث ٚخباصدد ١الؿدداٖ ِٝااددجمر ،٠نُددا ٜسدداعد عًدد ٢ةددٗٛي١
إرراى العًَٛدداد ٚادظحؿدداظ بٗددا ت ايد انجم ٠يًٜٛدد ١الدددٜٚ ،٣عُددٌ عًدد ٢ذبؿددٝأ
َٗداراد ايدحؿهرل يدد ٣الدحعًُني (أمحدد( Rieber, L. P ., ،)134 - 132 ،1997 ،
) (،(Moreno, R.& Mayer, R.E.,2000( ،2000,151-223مخٝس.)392 :2003 ،

 الٍظسيات املعسفًُ والتصىًي البصسٍ لىادُّ املطتخدً:

يكد قدَخ ايٓظجمٜاد العجمؾ ٚ ١ٝمٛصداً ْظجمٜد ١ااداٍ إيدارًا عًُٝدًا يحمدُِٝ
ٚاشٗ ١السحخدّْٛ ،ضع٘ ؾُٝا :ًٜٞ
 ايعالقد ١بدني ايشددهٌ ٚاورضد ١ٝعٓددد ا حٝدار اويدٛإٜٓ :ةػدد ٞإٔ ٜهد ٕٛايشددهٌ
ممٝزًا عٔ أرضٝح٘ ; يهٜ ٢هٚ ٕٛاضعاًٜٚسٌٗ إرران٘.
َ جماعا ٠ايةسايٜٓ :١ةػ ٞاةدحخداّ ايجمةدٚ ّٛاو دهاٍ ايةمدجم ١ٜايةسدٝط ١ت
ايحهٚ ،ٜٔٛايكً ١ًٝت ايعدر ،حبٝز د ْسحخدّ أنردجم َدٔ صدٛرَ ٠حعجمند١
عًددْ ٢ؿددس ايمددؿعٚ ،١ادقحمددار ت العًَٛدداد حبٝددز جهددَٛ ٕٛشٗدد ١عبددٛ
الُٗ ١الطًٛب ١ؾك ٚ ،إ ا زارد العًَٛاد عٔ يو زار ازبٗد ايعكً ٞاي ٣
ٜة ي٘ الحعًِ.
َ جماعددا ٠ايحكددارث ٜٓ :Proximityةػددٚ ٞضد او ددٝا ٤الحكاربددَ ١عددا يسددٗٛي١
إررانٗا ; ؾاو ٝا ٤الحكارب ١ت ايزَإ ٚالهإ ٜسٌٗ إررانٗا نُصُٛع.١
 ايحشدداب٘:Similarityإٕ او ددٝا ٤الحشددابٗ ١ت ايشددهٌ ٚاسبصددِ ،أ ٚايًدد ،ٕٛأٚ
ايسددجمعٚ ،١اددبددا ٙجدددرى نمددٝؼ ٚاظددد ،٠ؾاو ددٝاٚ ٤ايٓمدد ٛالحشددابٗ١
جدرى نهٌ ;  ٚيو بٛض د ذبحٗدا ،أ ٚجعًُٗٝدا ،أ ٚخبد أذكدٌ أ ٚيدٕٛ
طبحًـ ; يذلنٝز ادْحةا ٙعًٗٝا.
 ايحٓاةلٜ:Symmetry :درى الحعًِ ايعٓاصجم ايةمجم ١ٜإررانا غرل ناٌَ
ت ظايد دد ١عد دددّ َجماعد ددا ٠ايحٓاةد ددل ٚايحد ددٛازٕ ( ضبُد ددٛر;143- 142 :1996 ،
َٓس.)123- 2001:122 ،ٞ
ايٓظجم ١ٜايةٓا:Constructivism ١ٝ٥جعد ايٓظجمٜد ١ايةٓاٝ٥دَ ١دٔ أنردجم ْظجمٜداد
اي ددحعًِ اي دديت  ٜٓددار ٟبٗ ددا ايذلب ٜٛدد ٕٛت ايعم ددجم اسب دددٜز ،ؾك ددد أذ ددجمد أؾه ددار ن ددٌ
َدٔ ،)1990(;Bruner )1978( ;Vygotsky )1972(;Piaget )1916(Dewey :ت
جمُ ِٝالٛاقـ ايحعً ١ُٝٝالخحًؿ ٚ ،١اص ١اسبكٝكَٗٓ ١ٝا ٚادشحُاع.١ٝ
ٜٚجم ٣نال َٔ )Koohang, A., Riley, L., )2009);Moedritscher, F)2006
Smith, T. &Schreurs, J.إٔ َةارئ ايحمُ ِٝايحعً َٔ ُٞٝالٓظٛر ايةٓدا ٞ٥ايديت
ميهٔ جٓؿٖ ٝا ت الكجمراد اإليهذل:ٖٞ ١ْٝٚ
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 جٛؾرل ٚةا ٌ٥دبعٌ الدحعًُني ْشدطنيٚ ،جٓؿٝد ْشداياد جحطًدت قددراد جؿهدرل
عًٝاٚ ،ايعٌُ عً ٢جطةٝل الحعًِ يًُعًَٛاد ت َٛاقـ عًُ.١ٝ
 ج د ددٛؾرل جس د ددٗٝالد جش د ددص ايحؿس د ددرل ايشخم د دد ٞح د دد ٟٛاي د ددحعًَِٓٚ ،اقش د دد١
الٛضٛعاد را ًُصُٛعاد.
 ػبددت ج ٜٚددد الددحعًُني بحعًُٝدداد ؾٛرٜدد ١جؿاعًٝدد ١شٝددد ; ٠يهددٜ ٞكدد ّٛالحعًُددٕٛ
باْشدداَ ٤عددجمؾحِٗ بنْؿسددَِٗٚ ،جماعددا ٠إٔ ٜهدد ٕٛايطددالث عًدد ٢دددل ٠وعح ددٟٛ
ايحعًِ بشهٌ َةد.ٞ٥
 جددٛؾرل أةددايٝت ايددحعًِ ايحعدداٚ ْٞٚايحشددارن ; ٞؾايعُددٌ َ د َددحعًُني آ ددجمٜٔ
ٜعط ٞايطايت دل ٠اسبٝا ٠اسبكٝكٚ ،١ٝايسُاح ي٘ باةدحخداّ َٗداراد َدا ٚرا٤
العجمؾ.١
 إٔ  ٜددحعهِ الحعًُ دد ٕٛت عًُ ٝدداد اي ددحعًِٚ ،إٔ ٜح ددٛؾجم من دد ٛط ٜجم ددد ايط ددالث
عٓداربا قجماراجِٗ ٚ ،ميهٔ أ ٜاً اةحخداّ بعت ايحٛشٗٝاد َٔ العًِ.
 إٔ ٜه ٕٛايحعًِ ا َعده َٚشدجمٚع يًُدحعًُنيَ ،دٔ دالٍ إرراط أَرًد ١جطةٝكٝد١
يًُعً َٛدداد ايٓظجم ٜددٜٓٚ ،١ةػ دد ٞإٔ جٓؿد د أْش ددط ١ال ددحعًُني بحطة ٝددل ايط دداب
ايشخمٚ ٞإضؿا ٘٥عً ٢ضبح ٣ٛايحعًِ الحاح.
 ايذلنٝز عًْ ٢شاياد ايدحعًِ ايحؿاعًٝد ; ١يحشدصَ ٝسدحٜٛاد ايدحعًِ ايعًٝدا،
ٚاسب ٛر ادشحُاعٚ ،ٞيًُساعد ٠ت جُٓ ١ٝالعه ايشخم.ٞ
ٜٚعٝت ايٓظجم ١ٜايةٓا ١ٝ٥أْٗا د ذبكل نٌ أٖدداف ايدحعًِ عًد ٢ايٓعد ٛالجمشد،ٛ
ٚد جُٓ ٞنٌ أْٛاع العجمؾ ١بٓؿس ايؿعايٚ ،١ٝإٔ ٖٓداى بعدت الشدهالد جددٚر ظدٍٛ
الٓظٛر ايةٓا ٞ٥ت ايحعًٚ ،ِٝجحُرٌ ؾُٝا :ًٜٞ
ص ددعٛب ١بٓ ددا ٤ن ددٌ العجمؾ دد ١بٛاة ددط ١ال ددحعًِٚ ،خباص دد ١بع ددت أْ ددٛاع العجمؾ دد١
ايحكجمٜجم ،١ٜظٝز ٜمعت أٜ ٚسحع ٌٝجُٓٝحٗا َٔ الٍ ٖ االٓظٛر
 ايحعك ددد الع ددجمت ي ددةعت َٗ دداّ اي ددحعًِٚ ،خباص دد ١إ ا مل ٜح ددٛاؾجم ي ددد ٣الد ددحعًِ
اشبًؿ ١ٝالعجمؾ ١ٝاييت جع ٘ٓٝعً ٢ظٌ َٗاّ ايحعًِ ،غرل أْد٘ ميهدٔ ايحػًدت عًد٢
ٖ د  ٙالش ددهًَ ١ددٔ ددالٍ ع ددد ٠أةددايٝت( :او )ٍٚشع ددٌ َٗدداّ ايحعًُعً دد ٢ررش دد١
َكةٛي دد َ ١ددٔ ايحعك ٝددد الع ددجمت ; ؾ ددال جه ددَ ٕٛؿجمي دد ١ت ذب ددد ٟعك ددٌ ال ددحعًِ،
(ٚايراْ )ٞجزٜٚدد الدحعًِ ودا ٜسدُ ٢بايسدكادد العجمؾٝدcognitive scaffolds ١
أ ٚازبس ددٛر العجمؾ ٝدد ،١أ ٟجك ددد ِٜبع ددت العجمؾ دد ١يًُ ددحعًِ يحس دداعد ٙعً دد ٢عة ددٛر
ايؿص ٠ٛبني َا ٜعجمف َٚا ٜسع ٢إىل َعجمؾح٘(ٚ ،او رل) جةه َا ٜسُ ٢بمدٝػ١
" َدا بعدد العًَٛداد العطدا Beyond the Information Given " ٠ظٝدز جكددّ
اشبًؿٝدد ١ايعًُٝدد ١اد ايعالقدد ١وٛضددٛع َُٗدد ١ايددحعًِ أٚدً ،ذددِ ميددارس الددحعًِ
ظٌ الُٗ ١بعد يو.
َشهً ١ايحك َٔ ٖٞٚ :ِٜٛأندل ايحعدٜاد الٛشٗ ١يًُٓظٛر ايةٓا ;ٞ٥ظٝدز مل
ٜك دددّ بع ددد ص ددٝػَ ١حهاًَ ددَٚ ١كةٛي دد ١ع ددٔ ايحك دد ِٜٛجس دداٜجم إي ددار ٙايؿًس ددؿٞ
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ٚايسد ددٝهٛيٛش ،ٞإ د ٜكةد ددٌ ايةٓد ددا ٕٛٝ٥منطد دد ٞايحكد ددَ ،ِٜٛجمشعد دد ٞا د ددو ،أٚ
َعٝار ٟا و (زٜح ٚ ٕٛزٜح.)79 :2003 ،ٕٛ
ايٓظجمٜد ١ادجمداي:١ٝقددّ)ْ ،Siemens,G. (2004ظجمٜد ١ايدحعًِ ادجمداي ١ٝودا
ٜحٛاؾد ددل َ د د اظحٝاشد دداد ايكد ددجمٕ اسبد ددارٚ ٟايعشد ددجمٚ ،ٜٔايد دديت جن د د ت ادعحةد ددار
اددباٖاد اسبدٜر ١ت ايحعًِٚ ،اةدحخداّ ايحهٓٛيٛشٝدا ٚايشدةهاد ،ت ازبُد بدني
ايعٓاص ددجم اد ايمد ددً ١ت ند ددررل َد ددٔ ْظجمٜد دداد ايد ددحعًِٚ ،اشلٝاند ددٌ ادشحُاعٝد دد،١
ٚايحهٓٛيٛشٝا يةٓاْ ٤ظجم ١ٜق ١ٜٛيًحعًِ ت ايعمجم ايجمقُ.ٞ
جحشدداب٘ ايٓظجم ٜدد ١ادجم ددايَ ١ٝدد ايٓظجمٜدد ١ايةٓا ٝ٥دد ١ت ايحنن ٝددد عً دد ٢اي ددحعًِ
ادشحُدداعٚ ،ٞإجاظدد ١ايؿجمصدد ١يًُددحعًُني يًحٛاصددٌ ٚايحؿاعددٌ ؾُٝددا بٝددِٓٗ أذٓددا٤
ايحعًِٚ ،جؤند ايٓظجم ١ٜادجماي ١ٝعً ٢ايحعًِ ايجمقُ ٞعدل ايشةهاد ٚ ،اةحخداّ
أرٚاد جهٓٛيٛشٝا اسباةٛث ٚاإلْذلْخ ت ايحعً.ِٝ
ٚجحعدر َةارئ ايٓظجم ١ٜادجماي ١ٝؾُٝا :ًٜٞ
انحساث الزٜد َٔ العجمؾ ١أنرجم أُٖ ١ٝمما َٖ ٛعجمٚف ظايٝاً.
ٜهُٔ ايحعًِ ٚالعجمؾ ١ت جٓٛع اررا.٤
 ايحعًِ ٖ ٛعًُ ١ٝايدجمب بدني َمدارر العًَٛداد الحخممدٜٚ ،١سدحط ٝالدحعًِ
ذبسني عًُ ١ٝايحعًُُٔ الٍ ايعٌُ عدل ايشةه ١ا ً.١ٝ
إٔ جٛؾرل ادجمادد ٚن ا اسبؿاظ عًٗٝا ضجمٚرٜإ يحسٗ ٌٝايحعًِ السحُجم.
ايكدر ٠عً ٢رؤ ١ٜايجمٚاب بني ااادد ٚاوؾهار ٚالؿاٖٚ ِٝالٗاراد اوةاة.١ٝ
ايدقٚ ١ذبدٜز العجمؾُٖ ،١ا اشلدف َٔ مج ٝأْشط ١ايحعًِ ادجماي.١ٝ
 ارب ددا ايك ددجمار ت ظ ددد اج دد٘ عًُ ٝدد ١جعً ددِ ،ؾا ح ٝددار َ ددا ا ْعً ددَِٚ ،عجمؾ ددَ ١عٓ دد٢
العًَٛاد ايدٛاررٜ ٠هد ٕٛبدايٓظجم ت ايٛاقد الدحػرل; وٕ اإلشابد ١ايمدعٝع ١ارٕ
ميهددٔ إٔ جهدد ٕٛطددن غداًبسددةت ايددحػرلاد ايدديت قددد جطددجمأ عًدد ٢العًَٛدداد ايدديت
جؤذجم ت اربا ايكجمار.
 ؼب د دددس اي د ددحعًِ بط د ددجمم طبحًؿ د دد َٗٓ ،١د ددا :الك د ددجمرادٚ ،ايدل ٜد ددد اإليهذل ْٚد دد،ٞ
ٚااحُعادٚ ،اوظارٜزٚ ،ايةعز عً ٢ةه ١اإلْذلْخ ،ؾالكجمراد يٝسخ المددر
ايجمٝ٥س يًحعًِ.
ايحعًِ ٖ ٛعًُ ١ٝإْشا ٤العجمؾٚ ،١يٝس ؾك اةحٗالى العجمؾ .١عًُداً بدنٕ أرٚاد
ايحعًِ ٚيجمم ايحمُٜٓ ِٝةػ ٞإٔ جسحؿٝد َٔ ٖ  ٙايسُ ١يًحعًِ.
إٕ الدا ٌ الخحًؿٚ ١الٗاراد ايشخم ١َُٗ ١ٝيًدحعًِ بشدهٌ ؾعداٍ ت صبحُد
ايٝددٚ ،ّٛعًدد ٢ةددة ٌٝالردداٍ ايكدددر ٠عًدد ٢رؤٜدد ١ايددجمٚاب بددني ااددادد ٚاوؾهددار
ٚالؿاٖٚ ِٝالٗاراد اوةاة.١ٝ
ايحعًِ ي٘ ٖدف ْٗا ،ٞ٥نحُٓ ١ٝايكددر ٠عًد ٢أراَٗ ٤دارَ ٠عٓٝد ١أ ٚايكددر ٠عًد٢
ايعٌُ بؿعاي ١ٝت عمجم العجمؾ َٔ ; ١الٍ جَُٓٗ ١ٝاراد ايدٛع ٞايد اجٚ ،ٞإرار٠
العًَٛاد ايشخم.. ١ٝإخل.
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 ادجك د د ددإ ٚايٛصد د د دد ٍٛإىل العجمؾ د د دد ١اسبدٜرد د د دد ُٖ ١د د ددا اشلد د د دددف َ د د ددٔ ايد د د ددحعًِ
ادجماي.(Siemens,G. 2005 ; Siemens ,G., 2006)ٞ
ٜٚحِ إ جماى ايطالث َٔ الٍ نٌ َٔ:أْشط ١ايحعًِ اإلبدداعٚ ،ٞبٓٝد ١الكدجمر،
ٚايذلنٝددز عًدد ٢ايحعؿٝددزٚ ،ايددحعًِ ايٓشطٛجسددحخدّ أرٚاد ايحعددا ٕٚايدديت جسدداعد
ايطًة ١عً ٢ايعٌُ ٚايحعًِ َعاً عٔ بعدٚ ،جسُ شلِ بحةارٍ اوؾهارٚ ،الشاعجم عدل
اإلْذلْ ددخَٚ .عظ ددِ أرٚاد ايحع ددا ٕٚجعُ ددٌ بطجمٜك ددٚ ١اظ ددد ٠ت جة ددارٍ ايجمة دداي ١ب ددني
أيددجماف ادجمدداٍ ;  ٚيددو َددٔ ددالٍ ايدلٜددد اإليهذلْٚددٚ ،ٞايدرر ددٚ ،١ايجمةددِ عًدد٢
أيٛاح ايهحابٚ ،١الؤكجماد ايمٛجَٚ ،١ٝدؤكجماد ايؿٝددHorton, W., & Horton, ٜٛ
).)K,2003:207
باةددحكجماْ ٤ظجمٜدداد ايددحعًِ :العجمؾٝددٚ ،١ايةٓاٝ٥ددٚ ،١ادجمدداي ; ١ٝظبددد أْٗددا جحؿددل
شزٝ٥اً ت بعت إشدجما٤اد ايحمدُ ِٝايحعًُٝدٚ ،ٞربحًدـ شد رٜاً ت ايدةعت ار دجم;
ٚؾك دًا يًُٓظددٛر ايؿًسددؿ ٞيهددٌ ْظجمٜدد ١ما٥مددٗاٚ ،اؾذلاضدداجٗاَٚ ،ؿَٗٗٛددا عددٔ
ايحعًِٚ ،نٝؿ ١ٝظدٚذ٘ٚ ،أؾ ٌ ايشجمٚج اييت ٜحعكل ايحعًِ ت ٚشٛرٖا.
د اْحكاٝ٥داًٖٚ ،دَ ٛددا عةددجم
ٜٚعد صباٍ جهٓٛيٛشٝا ايٓظِ ايحعًُٝٝد )IST( ١صبدا ً
عٓ٘  Deweyبنْ٘" :عًدِ ظًكد ١ايٛصدٌ" بدني ْظجمٜداد ايعًد ّٛايسدًٛنٚ ١ٝالعجمؾٝد١
َٔ شٗٚ ،١بني ايحطةٝل ايحعً َٔ ُٞٝشٗ ١أ جمٚٚ.٣شٗ ١ايٓظجم ظ ٍٛايعالق ١بدني
ايٓظجمٚ ١ٜصباٍ جهٓٛيٛشٝا ايٓظِ ايحعًٜٓ ،١ُٝٝطًل َٔ ظكٝك ١أْد٘ َدٔ الٓاةدت
ا حٝار َةارئ ٚأةايٝت َدٔ ايحٛشٗداد ايٓظجمٜد ١ايعدٜدد ،٠ؾٝمدة ايحمدُ ِٝيدٝس
َةٓٝاً عً ٢أةاس ْظجمٚ ٟاظد(ايدباة ،ٞايماحل)2004 ،
 َٔٚاوؾ ٌ عدّ ادعحُار عًْ ٢ظجمٚ ١ٜاظد ٠ت جمُ ِٝالكدجمراد اإليهذلْٝٚد١
; ظٝز إٕ يهٌ ْظجمَ ١ٜا ميٝزٖا عدٔ او دجمٚ ،٣عبدٔ ْسدحؿٝد َدٔ َةدارئ ْظجمٜداد
ايددحعًِ الخحًؿدد ١وددا ؼبكددل أٖددداف ايددحعًًِٜٚ ،ددت اظحٝاشدداد الددحعًُنيٜٚ ،جماعدد٢
أ ٜاً ما٥مِٗ العجمؾ.١ٝ
ٖٚدد ا َاراع ددا ٙايةاظ ددز عٓ ددد جم ددُ ِٝايدلصب ٝدد ١ايحعً ُٝٝدد ١الس ددحخدَ ١عً دد٢
ازبٗاز ايًٛظ.ٞ
 دزاضات ضابكُ:

أج ٝيًةاظدز اسبمد ٍٛعًد ٢عددر ندةرل َدٔ ايةعدٛس ٚايدراةداد ايسدابك ١اد
ايمً ١ايٛذٝك ١ودحػرلاد رراةدح٘ ٚميهدٔ عدجمض بعدت جًدو ايدراةداد َدٔ دالٍ
ا اٚر ايحاي:١ٝ

 أوالً :دزاضات تٍاولت وّازات االضتعداد لمكساَْ:

ت عاّ (  )2000أشجمد ؾجمط رراةٖ ١دؾخ إىل ،ا حةدار ؾاعًٝد ١بجمْداَض قدا ِ٥عًد٢
ايٛةددا ٥الحعدددر ٠ت جُٓٝدد ١بعددت الؿدداٖ ِٝايًػٜٛدد ١يًطؿددٌ الحُرًدد ١ت َٗدداراد
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ادة ددحعدار يًك ددجماٚ ٠٤ايهحاب ددٚ ،١يحعك ٝددل اشل دددف اة ددحخدَخ ايةاظر دد ١ع دددراً َ ددٔ
اورٚاد َٓٗددا :ا حةددار " شٛراْددـ ٖددارٜس يًد نا ،٤ايدلْدداَض ايحدددرٜت الكدددّ َددٔ
الٍ ٚظد ٠رراةد ١ٝيًطدالث ،اد حةدار ايسدُع ٞايةمدجم ٟايًؿظد ٞالمدٛر يكٝداس
ادةددحعدار ايًػدد ٟٛيًطؿددٌ ٚ ،يددو عًدد ٢عٓٝددَ ١هْٛددَ ١ددٔ(  )72يؿدالً ٚيؿًددَ ١ددٔ
أيؿ دداٍ ر ٜدداض اويؿ دداٍٚ ،ججماٚظ ددخ أعُ ددارِٖ ايزَٓ ٝدد َ ١ددا ب ددني (  ) 6 ،5ة ددٓٛاد،
ٚجٛصًخ ْحا٥ض ايدراة ١إىل ؾاعً ١ٝايدلْاَض ايحدرٜت ت جُٓ ١ٝالٗاراد ايًػ.١ٜٛ
ٚت عاّ ( ) 2003قاَخ أَني بدراةٖ ١دؾخ إىلَ ،عجمؾ ١أذجم اةحخداّ ايهُةٛٝججم
ت انساث اويؿاٍ بعت الٗداراد ايًػٜٛدٚ ،١يحعكٝدل ٖددف ايدراةد ١اةدحخدَخ
ايةاظردد ١عدددر َددٔ اورٚاد الحُرًدد ١تَ ":كٝدداس ايًػدد ،١بددجماَض نُةٝددٛججم جشددحٌُ
عًدد ٢أْشددط ١جٗدددف إىل جُٓٝدد ١بعددت َٗدداراد ( ادةددحُاع ٚايكددجما ٚ ،) ٠٤يددو عًدد٢
ع َٔ ١ٓٝاويؿاٍ س جكسُٗٝا إىل صبُٛعحني دبجمٜةٚ ١ٝضابطٚ ،١أظٗجمد ْحدا٥ض
ايدراة دد ١ؾعاي ٝدد ١ب ددجماَض اوْش ددط ١ايًػ ٜٛدد ١الس ددحخدَ َ ١ددٔ ددالٍ ايهُة ٝددٛججم ت
جطٜٛجم الٗاراد ايًػ ١ٜٛيد ٣اويؿاٍ.
ٚت عاّ ( )2003أشجمد جمٜـ رراةٖ ١دؾخ إىل ،إعدار ٚجطةٝدل بجمْداَض يحُٓٝد١
ادةددحعداريًكجما ٠٤ويؿدداٍ ايجمٚضدد ١باةددحخداّ ايهُةٝددٛججمٚ ،أشجمٜددخ ايدراةدد ١عًدد٢
ع َٔ ١ٓٝاويؿاٍ بًؼ عدرِٖ (  )60يؿالً ٚيؿًْ ، ١مؿِٗ َٔ اي نٛر ٚايٓمدـ
او جم َدٔ اإلْداس ٜٚكسدُ ٕٛإىل صبُدٛعحني ( )30يؿدالً صبُٛعد ١ضدابط)30( ، ١
يؿ دالً صبُٛعدد ١دبجمٜةٝدد ، ١جددذلاٚح أعُددارِٖ بددني أربعدد ١ةددٓٛاد ٚعشددجم ٠ددٗٛر ،إىل
ةخ ةٓٛاد – ذاْ ١ٝرٚضَٓ – ١حظُني بجمٜداض اويؿداٍ الًعكد ١باظدد ٣الددارس
ايحابع ١يٛزار ٠ايذلبٚ ١ٝايحعًٚ ،ِٝقد اةحخدَخ عدر َٔ اورٚاد  ٖٞٚا حةار رةدِ
ايجمشٌ ( زبٛر إْـ ٖارٜس ) يكٝاس نا ٤اويؿاٍ ،اةحُار ٠السح ٣ٛادشحُاعٞ
ادقحمار ٟايركات يذةجمَ ،٠كٝاس ادةدحعدار يًكدجما ٠٤ويؿداٍ ايجمٚضد ،١بجمْداَض
يحُٓ ١ٝادةحعدار يًكجما ٠٤باةحخداّ ايهُةٛٝججم يد ٣أيؿاٍ ايجمٚضٚ ،١قدد أةدؿجمد
ْحددا٥ض ايدراةدد ١عددٔ ٚشددٛر ؾددجمٚم اد رديدد ١إظمددا ١ٝ٥بددني ااُددٛعحني (اي ددابط١
ٚايحصجمٜة ) ١ٝت ادةحعدار يًكجما ٠٤يدد ٣اويؿداٍ ت ادبدا ٙااُٛعد ١ايحصجمٜةٝد،١
أ ٟيماحل ااُٛع ١اييت يةكدخ ايدلْداَض باةدحخداّ ايهُةٝدٛججمٚ ،ند يو عددّ
ٚشٛر ؾجمٚم اد ردي ١إظما ١ٝ٥بني اإلْاس ٚاي نٛر ت ادةحعدار يًكجما.٠٤
ٚت عدداّ (  ) 2004قاَددخ بدددٜجم بدراةددٖ ١دددؾخ إىل ،الكارْدد ١بددني أذددجم اةددحخداّ
بددجماَض ايهُةٝددٛججم ٚاةددحخداّ ايددجمظالد ت جُٓٝددَٗ ١دداراد ادةددحعدار يًكددجما ٠٤يددد٣
أيؿدداٍ ايجمٚضددٚ ،١جهْٛددخ عٓٝدد ١ايدراةددَ ١ددٔ  46يؿ دالً ٚيؿًدد ١س جكسدد ُِٗٝإىل
صبُٛعحني قٛاّ نٌ صبُٛعد )23 ( ١يؿدالً ٚيؿًدَ ١د ذبكٝدل ايحصداْس بٝدِٓٗ
ت َعاَ ددٌ ايد د ناٚ ٤الس ددح ٣ٛادقحم ددار ٟادشحُد داعٚ ،ٞجٛص ددًخ ايةاظر دد ١يع ددد٠
ْحا٥ض َٔ أُٖٗا جؿٛم صبُٛعَ ١سحخدَ ٞايهُةٛٝججم عً ٢صبُٛع ١ايجمظالد ت
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ا حةار ادةدحعدار يًكدجما ٠٤بؿجمٚعد٘ ( الؿدجمراد ايًػٜٛد ،١ايحُٝٝدز ايةمدجم ،ٟايحُٝٝدز
ايسُع ،ٞايحعةرل ٚجؿسرل ايمٛر ،ادْحةا ،ٙايح نجم ).
ٚت عدداّ(  ) 2010قاَددخ ظسٓةدراةددٖ ١دددؾخ إىل ،ايحعددجمف عًدد ٢ؾاعًٝدد ١بجمْدداَض
نُةٝددٛججم َحعدددر ايٛةددا ٥عًدد ٢جُٓٝدد ١بعددت ايعًُٝدداد العجمؾٝدد ١يددد ٣اويؿدداٍ
العاقني عكًٝاً ٚ ،يو عً ٢عَ ١ٓٝه 5 َٔ ١ْٛجالَ ٝججماٚظخ اعُدارِٖ بدني - 9
 12ةددٓٚ ١جٛصددًخ ْحددا٥ض ايدراةدد ١إىل ؾاعًٝدد ١بجمْدداَض ايٛةددا ٥الحعدددر ٠ت جُٓٝدد١
ايعًُٝاد العجمؾ ١ٝالحُرً ١ت ( ايحعجمف عً ٢او ٝا ،٤ايحمدٓٝـ ،ايدزَٔ ،ايعالقداد
الهاْ.) ١ٝ
ٚت عاّ ( )1432قاَخ ايعًٛاْٛٝآ جم ٕٚبدارةٖ ١دؾخ إىل ،ايحنندد َدٔ ؾاعًٝد١
بجمْدداَض جعًُٝدد ٞايهذلْٚدد ٞت جُٓٝدد ١بعددت َددٔ َٗدداراد ادةددحعدار يًكددجما ٠٤يددد٣
أيؿاٍ َا قةدٌ الدرةدٚ ١جٛصدًخ يعددْ ٠حدا٥ض َدٔ أبجمزٖدا ٚشدٛر ؾدجمم راٍ إظمداٝ٥ا
بددني َحٛةد ررشدداد اويؿدداٍ ت ايحطةٝددل ايكةًدد ٞعددٔ ايحطةٝددل ايةعددد ٟيذبعددار
ايرالذدد ( ١ايحعددةرل ايشددؿٗ – ٞايحُٝٝددز ايةمددجم – ٟاي د انجم ٠ايةمددجمٚ ،) ١ٜأ ددارد
ْحا٥ض ايدراة ١إىل ؾاعً ١ٝايدلْاَض اي  ٟيةل ت جُٓ ١ٝبعدت َٗداراد ادةدحعدار
يًكجما ٠٤يد ٣يؿٌ َا قةٌ الدرةَ ١كارْح٘ َ يجمٜك ١ايحعً ِٝايحكًٝد.١ٜ
ٚت عدداّ (  ) 2013قاَددخ ,L. et alFalthبدراةدد ١يٛيٝددٖ ١دددؾخ إىل ،اةددحخداّ
ايهُة ٝددٛججم ت ع ددالط َش ددهالد ايك ددجماٚ ٠٤يحعك ٝددل ٖ دددف ايدراة دد ١ق دداّ اية دداظرٕٛ
بدراةدد ١أذددجم ذالذدد ١بددجماَض نُةٛٝججمٜدد ١ظٝددز ٖدددف ايدلْدداَض او ٍٚإىل ،ذبسددني
َٗاراد ؾدو ايهًُدٚ ١قددراجِٗ ايمدٛج ،١ٝبُٓٝدا رندز ايرداْ ٞعًدَٗ ٢داراد ايهًُد١
ٚجه ٜٔٛازبٌُ ،ت ظني رنز ايدلْاَض ايرايز عً ٢الدزط بدني الٗداراد ت ندٌ َدٔ
ايدلْاَض اوٚ ٍٚايدلْاَض ايراْٚ ،ٞجهْٛخ ع ١ٓٝايدراةدَ ١دٔ  130يؿدالً ت ايمدـ
ايردداْٚ ،ٞس جكسدد ُِٗٝإىل مخددس صبُٛعدداد ،حبٝددز اةددحخدَخ نددٌ صبُٛعدد١
بجمْاَض جدرٜت ،بُٓٝا ااُٛع ١ايجمابع ١اةحخدَخ ايدلْاَض ايرايز باإلضاؾ ١إىل
إعطا ٤جعًُٝاد َٔ قةٌ الدرثٚ ،ا رلاً ااُٛع ١اشباَس ٖٛٚ ١صبُٛع ١ضابط،١
ٚاةحػجمم جطةٝل ايدلْاَضٗ 12جماًٚ ،قاّ ايةاظر ٕٛبداشجما ٤ايحطةٝدل ايححةعد ٞبعدد
ةٓ ١ناًَ ١أ جمٚ ،٣جٛصًخ ْحا٥ض ايدراة ١إىل ذبسٔ أرا ٤ااُٛع ١ايجمابع ١اييت
اةحخدَخ ايحعًُٝاد َٔ قةدٌ الددرث ،إضداؾ ١إىل ايدلْداَض ايحددرٜتَ ،د ذبسدٔ
أرا ٤باق ٞااُٛعاد ت َٗاراد ايكجماَ ٠٤كارْ ١بااُٛع ١ايحصجمٜة١ٝ

 ثاًٌاً :دزاضات تٍاولت اضتخداً األدّصَ المىسًُ يف التعمًي:

ت ع دداّ (  )2005ق دداّ ن ددال َ ددٔ Read, J.,Emanuela ,M., &Matthew
H.,بدراةٖ ١دؾخ إىل اةحخداَاوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝت جدرٜت اويؿداٍ عًدَٗ ٢داراد

ايهحابٚ ١جٛصًحٓحا٥صٗا إىل إٔ ،اةحخداّ اوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝأةدِٗ بشدهٌ ندةرل ت
ؿت أ طا ٤ايهحاب ١ايٝد ١ٜٚيد ٣اويؿاٍ.
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ٚت عداّ (  ) 2005أشدجم ٣ندال َدٔ Stroud ,R, Truxaw ,M.&Defranco ,
Gorgievski, N.T.رراةدد١ظ ٍٛاة ددحخداّ اوشٗ ددز ٠ايًٛظٝدد ١ن ددنرا ٠جعً ُٝٝدد ١ت

جدرٜس ايحؿاضدٌ ٚايحهداًَٛيحعكٝل ٖددف ايدراةد ١قداّ ايةداظر ٕٛباةدحطالع رأٟ
 103يايددت ت رٚر ٠كٗٝدٜدد ١يدراةدد ١ايحؿاضددٌ ٚايحهاَددٌ ت إظددد ٣ازباَعدداد ت
ايش ددُاٍ ايش ددجمق ٞبايٛد ٜدداد الحع ددد ٠اوَجمٜه ٝددٚ ،١جٛص ددًخ ْح ددا٥ض ايدراة دد ١إىل إٔ
اوشٗ ددز ٠ايًٛظ ٝدد ١أة ددُٗحةهؿا ٠٤عاي ٝدد ١ت جػط ٝدد ١ال ددٛار اي دديت ج دددرس ت ايم ددـ،
ٚن يو أجاظخ اوشٗز ٠ايًٛظٝد ١ؾجمصد ١أنددل يًطدالث عًد ٢ايذلنٝدز ت الدٛار
ايعًُٝدد ١الكدَدد ١شلددِ ،نُددا ةدداعدد العًددِ عًدد ٢جػطٝدد ١الددٛار ايدراةدد ١ٝبطجمٜكدد١
أنرجم ؾاعً.١ٝ
ٚت عداّ (  )2006قداّ ندال َدٔ Wachsmuth , B.&Mirliss , D.Weitz, R.,
R.,بدراةدد ١اةددحطالع ١ٝظدد ٍٛاةددحخداّ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١ت ازباَعدداد ،يًحننددد
َٔ ؾاعًٝحٗدا ت ايعًُٝد ١ايحعًُٝٝدٚ ١يحعكٝدل ٖد ا اشلددف قداّ ايةداظر ٕٛباعطدا٤
أشٗ ددز ٠يٛظ ٝدد ١يع دددر  64أة ددحا ش دداَعَ ٞدد ج دددرٜةِٗ عً دد ٢نٝؿ ٝدد ١جٛظٝؿٗ ددا ت
عًُ ددٝيت ايحعً ددٚ ِٝاي ددحعًِٚ ،ت ْٗا ٜدد ١ايؿم ددٌ ايدراة دد ٞق دداّ اية دداظر ٕٛبحٛزٜد د
اةدحطالع رأ ٟظدَ ٍٛدد ٣ادةدحؿارَ ٠دٔ ٖد  ٙاوشٗدز ٠ت ايعًُٝد ١ايحعًُٝٝدٚ ١قدد
أع ددجمث  59أ ة ددحا اً ع ددٔ َ ددد ٣اة ددحؿارجِٗ ايه ددةرل َ ٠ددٔ ٖد د  ٙاوشٗ ددز ٠ت ايعًُ ٝدد١
ايحعًُٝٝدد ١را ددٌ ايؿمدد ٍٛايدراةددٚ ،١ٝأٚصددخ ايدراةدد ١ب ددجمٚر ٠اةددحةداٍ اوشٗددز٠
ا ُٛي ١باوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝيعظ ِٝأذجمٖا ت ايعًُ ١ٝايحعً.١ُٝٝ
ٚت عداّ ( ) 2007أشدجم ٣ندال َدٔ Wu ,M., Rayner ,P.M., Kraniak ,L.,
Cronk ,C.T ,& Cruise , K.Cبدراةدٖ ١ددؾخ إىل ،جٛظٝدـ اوشٗدز ٠ايًٛظٝد ١ت
دَاد ايحدد ٌ الةهدجم يد  ٟٚادظحٝاشداد اشباصدٚ ١يحعكٝدل ٖددف ايدراةد ١قداّ
ايةدداظر ٕٛبدراةدد ١جحةع ٝد٘ َددٔ عدداّ  2000ظحدد 2003 ٢عًدد ٢ذالذدد١أيؿاٍ َددٔ ٟٚ
ادظحٝاشدداد اشباصددٚ ١جٛصددًخ ْحا٥صٗددا إىلَ ،جمْٚدد ١اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١ت جكدددِٜ
اشبد دددَاد الخحًؿد دد ١يذيؿد دداٍ  ٟٚادظحٝاشد دداد اشباصد دد ٚ ١مٛص د داً د دددَاد
ايحد ٌ الةهجم  ٚيو يسٗٛي٘ اةحخداَٗا ٚعدّ ظاشحٗا لحطًةداد جشدػ ٌٝاصد١
بٗا.
ٚت عاّ (  ) 2007أشجمScheckelhoff ,T.,H. ٣رراةدٖ ١ددؾخ إىل ،ايحعدجمف عًد٢
إَهاْ ٝداد اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١ت عًُٝدد ١ايددحعًِ يددد ٟالددجماٖكنيٚ ،اةددحخدّ ايةاظددز
َٓٗض رراة ١اسباي ١ظٝز قداّ بداشجماَ ٤كدابالد ؾجمرٜدَ ١د يايةداد ايمدـ ايحاةد
باظدددَ ٣دددارس ايػددجمث اوَجمٜهدد ٚ ،ٞيددو عًددَ ٢دددار ةددح ١أ ددٗجمٚ ،جٛصددًخ ْحددا٥ض
ايدراةدد ١إىل إٔ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١شلددا ايعدٜددد َددٔ الُٝددزاد ت ايعًُٝدد ١ايحعًُٝٝدد١
ظٝز جساعد عً ٢جٓظ ِٝالٛار ايحعًٚ ،١ُٝٝن يو د ذبحاط يةٓ ١ٝذبحَ ١ٝهًؿ١
نُا أْٗدا ر ٝمد ١ايسدعجم َكارْد ١بداوشٗز ٠ايحعًُٝٝد ١او دجم ،٣نُدا أْٗدا جحُٝدز
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ع ددٔ أشٗد ددز ٠ايهُةٝد دٛججم ا ُٛيد دد ١بنْٗد ددا ؿٝؿ دد ١ايد ددٛزٕ ٚة ددٗٛي ١ايهحابد دد ١عًٗٝد ددا
باةحخداّ اوصاب أ ٚاوقالّ اد ايسٔ ايجمؾ. ٝ
ٚت عدداّ  2008أشددجمPeiper,C.,E. ٣رراةددٖ ١دددؾخ إىل ،ايحعددجمف عًدد ٢إَهاْ ٝداد
اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١ت ذبسددني اية٦ٝدد ١ايحعًُٝٝددٚ ١جطٜٛجمٖدداٚ ،يحعكٝددل ٖد ا اشلدددف
ق دداّ ايةاظ ددز حبم ددجم ايدراة دداد ايحٝنشجم ٜددخ عً دد ٢جٛظ ٝددـ اوشٗ ددز ٠ايًٛظ ٝدد ١ت
ايحعً ِٝت ايؿذل 2001 َٔ ٠ظحٚ ،2008 ٢جٛصًخ ايدراةد ١يعددْ ٠حدا٥ض َدٔ أُٖٗدا،
إٔ اوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝجعٌُ عً ٢رؾ َسح ٣ٛالعًِ ٚايطايت عً ٢ايسٛا ٤نُا أْٗا
جعُددٌ عًدد ٢زٜددار ٠ايداؾعٝدد ١يًددحعًِ ،نُددا ٜسددجمد اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١عًُٝدد ١جدددٜٔٚ
الالظظ دداد ٚة دداعدد عً دد ٢ذبس ددني َٗ دداراد ايك ددجماٚ ٠٤ايهحاب ددْ ١ظ ددجماً يك دددرٖ ٠د د ٙ
اوشٗز ٠عً ٢ايحعجمف عً ٢ايًػ ١الٓطٛقٚ ١ن يو ايهحاب ١ايٝد.١ٜٚ
ٚت عاّ (  )2008أشجمMoore, E., Utschig, T.T., Haas, K.A., Klein, B., ٣
Yoder, P.D., Ying , Z.,& Hayes, M.Hرراةددٖ ١دددؾخ إىل ،ايحعددجمف عًدد٢
نٝؿ ٝدد ١ادة ددحؿار َ ٠ددٔ اوشٗ ددز ٠ايًٛظ ٝدد ١ت ذبس ددني جعً ددِ ايط ددالث ت َعٗ ددد
شٛرشٝا يًحهٓٛيٛشٝا ت ةاؾاْا اوَجمٜهٚ ،١ٝجٛصًخ ايدراةد ١يعددْ ٠حدا٥ض َٓٗدا إٔ
اوشٗز ٠ايًٛظٚ ١ٝة ١ًٝجعًدِ ش ابد ١يًعدٜدد َدٔ ايطدالث ظٝدز جعُدٌ عًد ٢زٜدار٠
ادْحةا ٙيد ،ِٜٗنُا أْٗاٚة ١ًٝؾعاي ١ت عجمض الكجمراد ظٝدز ٜدحعهِ ايطايدت ت
اشب مما ٜح ٝي٘ ايكجما ٠٤بؿاعً ١ٝأندل ،ن يو ٜساعد عً ٢ذبسني ايحؿاعٌ
بني ايطالث ٚالعًُنيٚ ،نشدؿخ ايدراةد ١إىل إٔ ٖٓداى ع د٦ٖٝ ٛد ١جددرٜس ٚاظدد
عً ٢اوقٌ ٜسحخدّ اوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝت جعً ِٝايطالث.
ٚت عداّ ) ) 2008قداّ ندٌ َدٔFister, K. R & McCarthy, M. L.بدراةد١
ٖ د دددؾخ إىل ،ايحع د ددجمف عً د دد ٢اَهاْ ٝد دد ١اة د ددحخداّ اوشٗ د ددز ٠ايًٛظ ٝد دد ١ت ج د دددرٜس
ايجمٜاضٝادٚ ،جٛصًخ ْحا٥صٗا إىل ؾاعً ١ٝاوشٗز ٠ايًٛظٝد ١ت ايعًُٝد ١ايحعًُٝٝد١
عَُٛاًٚ ،ت جدرٜس ايجمٜاضٝاد بٛش٘ دا ظٝدخ جحُٝدز اوشٗدز ٠ايًٛظٝد ١بنْٗدا،
َد ددزٜض َد ددٔ ايهُةٝد ددٛججماد ا ُٛيد ددٚ ١السد دداعداد ايشخمد دد ،١ٝنُد ددا جحُٝد ددز ٖ دد ٙ
اوشٗز٠باَهاْ ١ٝايهحاب ١عً ٢ا حٗا باةحخداّ ايكًِ عٔ يجمٜدل بدجماَض ايحعدجمف
عًد دد ٢ايهحابد دد ١ايٝدٜٚد دد ،١نُد ددا جحُٝد ددز بادجمد دداٍ ايالةد ددًه ٞبشد ددةهاد العًَٛد دداد
( اإلْذلْخ ٚادْذلاْخ) مما ٜسُ بسٗٛي ١جةارٍ العًَٛاد َ ار جم.ٜٔ
ٚت عد دداّ (  )2009أشد ددجم ٣ند ددال َد ددٔ Siozos ,P., Palaigeorgiou ,
G.,Triantafllakos,G.&Despotakis , T.رراة دد ٖ ١دددؾخ إىل ،ايحع ددجمف عًد دد٢
ايحعد دددٜاد ايد دديت جٛاشد دد٘ ايحعًد دد ِٝايكد ددا ِ٥عًد دد ٢ايهُةٝد ددٛججم ت الجمظًد دد ١ايراْٜٛد دد،١
ٚيحعكٝل ٖ ا اشلدف قاّ ايةاظر ٕٛبعكد َكارْ ١بني َد ٣ادةحؿار َٔ ٠اوشٗدز٠
ايًٛظٝدد ١ت ايحعًدٚ ِٝاةددحخداّ ايهُةٝددٛججم ت ايحعًددٚ ،ِٝيحعكٝددل ٖد  ٙالكارْدد ١س
إعطا 31 ٤يايةاً بجماَض جعً ١ُٝٝعٔ يجمٜل اوشٗز ٠ايًٛظٚ ،١ٝن يو إعطدا37 ٤
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يايةاً بجماَض جعً ١ُٝٝعً ٢أشٗز ٠ايهُةٛٝججم ايعارٜدٚ ١جٛصدًخ ْحدا٥ض ايدراةد ١إىل،
إٔ ايط ددالث ايدد  ٜٔاة ددحخدَٛا اوشٗ ددز ٠ايًٛظ ٝدد ١ظكك ددٛا ْح ددا٥ض َجمجؿع ددَ ١كارْ دد١
بزَال ِٗ٥ار جم ٜٔاي  ٜٔاةحخدَٛا أشٗز ٠ايهُةٛٝججم ايعار.١ٜ

 ثالجاً :دزاضات تٍاولت اضتخداً الكىبًىتس يف تٍىًُ وّازات األطفاه ذوٍ اإلعاقُ العكمًُ:

ت عد د د دداّ ( ) 1996أشد د د ددجمد Mortweet,S.,L.رراةد د د ددٖ ١د د د دددؾخ إىل ،اةد د د ددحخداّ
اةددذلاجٝص ١ٝجدددرٜس اوقددجمإ ت جُٓٝدد ١بعددت َٗدداراد ايكددجما ٠٤يددد ٣اويؿدداٍ ٟٚ
اإلعاق دد ١ايعكً ٝددٚ ،١جه ْٛددخ ع ٓٝدد ١ايدراة دد َ ١ددٔ  4جالَٝد د ت الجمظً دد ١ادبحدا ٝ٥دد١
ٚاةحخدَخ ايةاظر ١ا حةاراد ايحٗص ١٦اوةدةٛع ١ٝيكٝداس ازباْدت ايكجما٥د ٞيدد٣
ايحالَٝدد ٚ ،جٛص ددًخ ْحا٥صٗ ددا إىل ز ٜددار ٠رق دد ١ايحٗص١٦ي ددد ٖ ٣ددؤد ٤ايحالَٝدد مم ددا
ٜؤند عً ٢ؾاعً ١ٝاةذلاجٝص ١ٝجدرٜس اوقجمإ.
ٚت عدداّ ( )2002قاَددخ نا ددـ بدراةددٖ ١دددؾخ إىل ،ايحعددجمف عًدد ٢أذددجم جدددرٜت
صبُٛع َٔ ١اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكًٝدٚ ١جعًد ُِٗٝبٛاةدط ١بدجماَض ايهُةٝدٛججم
العد َٔ ٠قةٌ ٚزار ٠ايذلبٚ ١ٝايحعًٚ ِٝالكارْ ١بٚ ِٗٓٝبني زَال ِٗ٥اي ٜ ٜٔحعًُٕٛ
بايطجمٜك ١ايحكًٝد ١ٜرا ٌ ايؿمٌٚ ،جهْٛخ ع ١ٓٝايدراة ) 16 ( َٔ ١يؿالً قسدُٛا
اُ ددٛعحني ( )8دبجمٜة ٝدد )8( ،١ضد ددابطٚ ،١ججماٚظ ددخ أعُد ددارِٖ َ ددا بد ددني ( ) 10- 8
ةٓٛادَٚ ،عاٌَ ناَ ِٗ٥ا بني ( )65- 51ررشٚ ،١أظٗجمد ْحا٥ض ايدراة ١ؾاعً١ٝ
جعًُٗدِ عدٔ يجمٜددل ايهُةٝدٛججم ;ظٝددز س جعدجمؾِٗ عًد ٢اوعدددار ٚاوظصداّٚ ،جُٓٝد١
َٗاراجِٗ ت شٛاْت عد.٠
ٚت عدداّ (  ) 2003قاَددخ ؾددجماط بدراةددٖ ١دددؾخ إىل ،ايحعددجمف عًددَ ٢ددد ٣ؾاعًٝدد١
بجمْاَض ظاةت إىل ت جُٓ ١ٝالٗاراد ايًػ ١ٜٛيذيؿاٍ العاقني عكًٝاً ؾ ١٦ايكدابًني
يًددحعًِٚ ،يحعكٝددل ٖدددف ايدراةدد ١اةددحخدَخ ايةاظردد ١بجمْدداَض نُةٝددٛججمَ ٟددٔ
إعد دددارٖا ٚ ،يد ددو عًد دد ٢عٓٝد ددَ ١هْٛد ددَ ١د ددٔ  16يؿ د دالً ٚيؿًد دد ١س جكسد ددُٗٝا إىل
صبُددٛعحني ،إظددداُٖا دبجمٜةٝددٚ ١او ددجم ٣ضددابطٚ ،١جٛصددًخ ْحددا٥ض ايدراةدد ١إىل
ؾاعً ١ٝايدلْاَض ايحدرٜت.
ٚت عداّ ( )2007قداّ  .Rezaiyan , A., Mohamed ,E.&Fallah ,Pبدراةدد١
ٖدؾخ إىل ،ايحعجمف عً ٢أذجم اةحخداّ ايهُةٛٝججم عً ٢ةع ١ادْحةدا ٙيدد ٣اويؿداٍ
 ٟٚاإلعاق دد ١ايعكً ٝددٚ ،١جه ْٛددخ ع ٓٝدد ١ايدراة دد َ ١ددٔ  60يؿد دالً َ ددٔ اويؿ دداٍ ٟٚ
اإلعاق دد ١ايعكً ٝدد ١ايةس ددٝطٚ ،١س جكس دد ُِٗٝإىل صبُ ددٛعحني دبجمٜة ٝددٚ ١ض ددابط،١
ٚاةحخدّ ايةاظر ٕٛصبُٛع َٔ ١أيعداث ايهُةٝدٛججم لدد 5 ٠أةدابٚ ٝجٛصدًخ ْحدا٥ض
ايدراة ١إىل ،إٔ َحٛة ظساث ادْحةا ٙيًُصُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝأعًَ ٢دٔ َحٛةد
ظساث ااُٛع ١اي ابط.١
ٚت عاّ (  ) 2008أشجمد عةدد ايدٛارس رراةدٖ ١ددؾخ إىل ،اةدحخداّ ايهُةٝدٛججم ت
جُٓٝد ددَ ١ؿٗد دد َٞٛايحمد ددٓٝـ ٚايحسًسد ددٌ يد ددد ٣اويؿد دداٍ  ٟٚاإلعاقد دد ١ايعكًٝد دد١

215

دزاضات عسبًُ يف الرتبًُ وعمي الٍفظ )(ASEP

ايةسددٝطٚ ،١جهْٛددخ عٓٝدد ١ايدراةددَ ١ددٔ (  )40يؿدالً ،ججماٚظددخ أعُددارِٖ ايزَٓٝددَ ١ددا
ب ددني ( )14.1- 9.8ة ددٓٚ ،١ايعُ ددجم ايعكً دد ٞج ددجماٚح َ ددا ب ددني ( ،) 9.4 – 4.10ت ظ ددني
ججماٚظخ َعاَالد ناَ ِٗ٥ا بني ( ٚ ،)68- 55س جكس ِٝايع ١ٓٝإىل صبُدٛعحني
( دبجمٜةٚ ١ٝضابطٚ ،) ١جٛصًخ ْحا٥صٗا إىل ؾاعً ١ٝايدلْداَض السدحخدّ ت جُٓٝد١
َؿٗ َٞٛايحمٓٝـ ٚايحسًسٌ يد ٣اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط.١
ٚت عاّ (  ) 2010قاّ ايػاَد ٣بدراةٖ ١دؾخ إىل ،جُٓ ١ٝبعت الؿداَٖ ِٝاقةدٌ
اونارمي ١ٝت ايجمٜاضٝاد ،إىل شاْت ذبسني ايسًٛى ايحهٝؿ َٔ ٞالٍ جمُِٝ
بجمْ دداَض ج دددرٜت يًح ددد ٌ الةه ددجمث اة ددحخداّ ايهُة ٝددٛججم ،يذيؿ دداٍ  ٟٚاإلعاق دد١
ايعكًٝد دد ١ايةسد ددٝطٚ ،١جهْٛد ددخ عٓٝد دد ١ايدراةد ددَ ١د ددٔ(  )20يؿ ددالً ،س جكسد دد ُِٗٝإىل
صبُٛعحني ( دبجمٜةٚ ،١ٝضابط ) ١قٛاّ ندٌ صبُٛعد 10 ١أيؿداٍ ٚجٛصدًخ ْحدا٥ض
ايدراة ١إىل جُٓ ١ٝبعت الؿاٖ ِٝقةٌ اونارمي ١ٝيذيؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكًٝد١
ايةسٝط َ ١ذبسٔ ةًٛنٝاجِٗ ايحهٝؿ.١ٝ

 التعكًب عمِ الدزاضات الطابكُ:

بعد اةحعجماض ايةاظز يًدراةاد ايسابك ١جٛصٌ إىل ؾاعً ١ٝايدلاَض المدُُ١
باة ددحخداّ ايهُة ٝددٛججم ت جُٓ ٝدد َٗ ١دداراد ادة ددحعدار يًك ددجما ٠٤يذيؿ دداٍ ر ٕٚة ددٔ
الدرةٚ ،١رنزد ايدراةاد ايسابك ١عً ٢اويؿداٍ ايعدارٜني نُدا ت ؾدجمط (،)2000
أَ ددني ( ،)2003ددجمٜـ ( ،)2003إد إٔ ٖٓ دداى ْ دددر ٠ت ايدراة دداد اي دديت اة ددحخدَخ
ايهُةٛٝججم ت جَُٓٗ١ٝاراد ادةحعدار يًكجما ٠٤يد ٣اويؿاٍ  ٟٚاإلعاقد ١ايعكًٝد١
ايةسٝط ; ١ن يو اةحعجمضخ ايدراةاد اةذلاجٝصٝاد ٚيجمم أ دجم ٣جسدحخدّ ت
جُٓ ٝدد َٗ ١دداراد ادة ددحعدار يًك ددجماَ ،٠٤ر ددٌ اة ددذلاجٝص ١ٝج دددرٜس اوق ددجمإ نا ددـ
(ٚ ،)2002ايجمظالد ايحعً ١ُٝٝبددٜجم(ٚ ،)2004جعدد ايدراةد ١اسبايٝد ١إضداؾ ١شدٜدد٠
ظ ٝددز اة ددحخدّ ايةاظ ددز اوشٗ ددز ٠ايًٛظ ٝدد ١نحكٓ ٝدد ١شد ٜددد ٠جحُ ٝددز بالجم ْٚدد ١ت
ادةحخداّ جسحخدّ وَ ٍٚجم ٠عًَ ٢سح ٣ٛايٛئ ايعجمب ٞت جعً ِٝاويؿداٍ ٟٚ
ادظحٝاشاد اشباص ١بمؿ ١عاَٚ ،١اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝبمؿ ١اص.١
جٓاٚيخ ايدراةاد ايسدابك ١عددر َدٔ َٗداراد ادةدحعدار يًكدجماَ ٠٤ردٌ (الؿدجمراد
ايًػ ،١ٜٛاي انجم ٠ايةمجم ،١ٜادْحةا ،ٙايح نجم ،جؿسرل ايمدٛر ،ادةدحُاع ،ايكدجما) ٠٤
(أَ ددني ;2003 ،ب دددٜجم;2004 ،ايعً ددٛاْ ،) ٙ 1432 ،ٞيد د ا ؾك ددد ق دداّ ايةاظ ددز بحعد ٜددد
َٗاراد أ جم ٣يالةحعدار يًكجما ٠٤مل ٜدحِ جٓاٚشلدا ت ايدراةداد ايسدابكٚ ،١ضباٚيد١
جُٓٝحٗ ددا باةد دحخداّ اوشٗ ددز ٠ايًٛظ ٝددٚ ١ايهُة ٝددٛججم ٖٚد د  ٙالٗ دداراد ٖ دد ٞايحُ ٝٝددز
ايةمجم ،ٟايحُٝٝز ايسُع ،ٞايح نجم ايسُعْ ،ٞطل اوصٛاد ،ايؿِٗ ايكجما.ٞ٥
أندد ايدراةاد ايسابك ١عً ٢ؾاعًٝد ١ندٌ َدٔ ايهُةٝدٛججم ٚاوشٗدز ٠ايًٛظٝد١
ت رؾد َسددح ٣ٛايحعمدد ٌٝايدراةددٚ ٞند يو ذبسددني ايعًُٝدد ١ايحعًُٝٝدد ١را ددٌ
ايؿمددٚ ٍٛزٜددار ٠ادْحةددا ٚ ٙيددو عًدد ٢ايطددالث ايعددارٜني ،إد أْدد٘ د جٛشددد رراةدداد
جٓاٚيدخ الكارْد ١بددني ندٌ َددٔ ايهُةٝدٛججم ٚاوشٗدز ٠ايًٛظٝدد ١ت َٗداراد ادةددحعدار
يًكجما ٠٤يد ٣اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط ،١ي يو ؾإ ايةاظز ةدٝعكد
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َكارْدد ١بددني ايٓحددا٥ض يًٛقددٛف عًدد ٢أٜٗددِ أنرددجم ؾاعًٝددَ ١د اويؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد١
ايعكً ١ٝايةسٝط ٚ ١يو ظحٜ ٢حِ جعُ ُ٘ٝت الكجمراد ايدراة ١ٝاو جمٚ ٣ايحٛةد
ت اةحخداَ٘.
مما ةةل ٜح إٔ ايدراة ١اسباي ١ٝةححٓا ٍٚيجمٜك ١شدٜد ٠ت جعًٚ ِٝجددرٜت
اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط ،١عًدَٗ ٢داراد ادةدحعدار يًكدجما ٠٤الحُرًد١
ت ايحُٝٝز ايسدُع ،ٞايحُٝٝدز ايةمدجم ،ٟايحد نجم ايسدُعْ ،ٞطدل اوصدٛاد ،ايؿٗدِ
ايكجماٝ٥ةاة ددحخداّ اوشٗ ددز ٠ايًٛظ ٝددٚ ١ايهُة ٝددٛججمٚ ،ند د يو عك ددد َكارْ دد ١ب ددني
ايٓح ددا٥ض اي دديت ة ددٝحِ ايحٛص ددٌ إي ٗٝددايًٛقٛف عً دد ٢أؾ ددٌ ايحكٓ ٝدداد اي دديت ميه ددٔ
اةحخداَٗا َ اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط١

 فسوض الدزاضُ:

ت ض ٤ٛالؿاٖ ِٝايٓظجم ١ٜيًدراةَٚ ١ا أ ةؿجمد عٓ٘ ْحا٥ض ايةعٛس ٚايدراةاد
ايسابك ١اييت س اةحعجماضٗا ،صاؽ ايةاظز ؾجمٚض ايدراة ١عً ٢ايٓع ٛايحاي.ٞ
جٛشددد ؾددجمٚم اد رديدد ١اظمددا ١ٝ٥عٓددد َسددح ٣ٛرديدد0.05 ١بددني َحٛةددطاد رجددت
ررشدداد ااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١اوٚىل – باةددحخداّ ايهُةٝددٛججم -ت ايكٝاةددني
ايكةًٚ ٞايةعد ٟعًَ ٢كٝاس ادةحعدار يًكجما ٠٤ت ادبا ٙايكٝاس ايةعد.ٟ
د جٛشد ؾجمٚم اد ردي ١إظما ١ٝ٥عٓد َسح ٣ٛردي 0.05 ١بني َحٛةطاد رجت
ررشدداد ااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١اوٚىل – باةددحخداّ ايهُةٝددٛججم -ت ايكٝاةددني
ايةعدٚ ٟايححةع ( ٞبعد َجمٚر ٗجم) عًَ ٢كٝاس ادةحعدار يًكجما.٠٤
جٛشددد ؾددجمٚم اد رديدد ١إظمددا ١ٝ٥عٓددد َسددح ٣ٛرديدد0.05 ١بددني َحٛةددطاد رجددت
ررش دداد ااُٛع دد ١ايحصجمٜة ٝدد ١ايراْ ٝدد – ١باة ددحخداّ ايهُة ٝددٛججم ايً ددٛظ- ٞت
ايكٝاةني ايكةًدٚ ٞايةعدد ٟعًدَ ٢كٝداس ادةدحعدار يًكدجما ٠٤ت ادبدا ٙايكٝداس
ايةعد.ٟ
دجٛشد ؾجمٚم اد ردي ١إظما ١ٝ٥عٓد َسدح ٣ٛرديد0.05 ١بدني َحٛةدطاد رجدت
ررش دداد ااُٛع دد ١ايحصجمٜة ٝدد ١ايراْ ٝدد – ١باة ددحخداّ ايهُة ٝددٛججم ايً ددٛظ- ٞت
ايكٝاةني ايةعدٚ ٟايححةع ( ٞبعد َجمٚر ٗجم) عًَ ٢كٝاس ادةحعدار يًكجما.٠٤
جٛشددد ؾددجمٚم اد رديدد ١إظمددا ١ٝ٥عٓددد َسددح ٣ٛرديدد0.05 ١بددني َحٛةددطاد رجددت
ررشدداد ااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١اوٚىل ٚااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١ايراْٝددٚ ١ااُٛعدد١
اي ابط ١عًَ ٢كٝاس ادةحعدار يًكجما٠٤
جٛشددد ؾددجمٚم اد رديدد ١إظمددا١ٝ٥عٓد َسددح ٣ٛرديدد 0.05 ١بددني َحٛةددطاد رجددت
ررشاد ااُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝاوٚىل ٚااُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝايراْٝد ١عًدَ ٢كٝداس
ادةحعدار يًكجما ٠٤ت ادبا ٙااُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝايراْ.١ٝ
 وٍّر الدزاضُ وإدساْاتّا:
 أوالً :وٍّر الدزاضُ:

جعحُد ٖ  ٙايدراة ١عً ٢الٓٗض ة٘ ايحصجمٜت ،ظٝز ميرٌ ايدلْداَض ايحددرٜت
باةددحخداّ ن دالً َددٔ ايهُةٝددٛججم ٚاوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١ورابدد ١الددحػرل السددحكٌٚ ،جعددد
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جَُٓٗ ١ٝاراد ادةحعدار يًكجما ٠٤الحُرً ١ت (ايحُٝٝز ايةمدجم ،ٟايحُٝٝدز ايسدُع،ٞ
ايؿِٗ ايكجماْ ،ٞ٥طل اوصٛاد ،ايح نجم ايسُع ) ٞوراب٘ الحػرل ايحاب ٚ ،بايٓسدة١
يًحم ددُُٝاد ددة٘ ايحصجمٜة ٝدد ١اي دديت اة ددحخدَخ ت ايدراة دد ،١اة ددحخدّ ايةاظ ددز
جمُ ِٝااُٛع ١ايٛاظد ٠اد اد حةار ايكةًٚ ٞايةعد ٟيًؿجمضني اوٚ ٍٚايرايز،
ٚايةع دددٚ ٟايححةع دد ٞت ايؿجمض ددني اير دداْٚ ٞايجمابد د ٚ ،ااُٛع دد ١ايحصجمٜة ٝدد ١اوٚىل
ٚااُٛع د دد ١ايحصجمٜة ٝد دد ١ايراْ ٝد ددٚ ١ااُٛع د دد ١اي د ددابط ١ت ايؿ د ددجمض اشب د دداَس،
ٚااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١اوٚىل ٚااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١ايراْٝدد ١ت ايؿددجمض ايسددارس،
ٚيًحػًت عًَٗ ٢دراد ايمدم ايدا ً ٞس ايحنند َٔ عدّ ٚشدٛر ؾدجمٚم شٖٛجمٜد١
بني ااُٛعاد ايرالس ،نُا اْ٘ اةحخدّ أرٚاد قٝاس َكٓٓد ١ت جشدخ ٝايعٓٝد١
ٚقٝدداس َددحػرلاد ايةعددزٚ ،دظحُدداٍ إٔ ٜهددٖٓ ٕٛدداى جددنذرل يًكٝدداس ايكةًدد ٞعًدد٢
ايكٝاس ايةعدٚ ٟايحؿاعٌ ا حُدٌ بدني ايكٝداس ايكةًدٚ ٞالعازبد ١ايحصجمٜةٝد ١ودا
ٜؤذجم ةًةاً عً ٢ايمدم اشبارشٚ ،ٞقد س ايحػًت عًدَٗ ٢ددراد ايمددم اشبدارشٞ
َددٔ ددالٍ ا ددحكام عٓٝدد ١ايةعددز اوةاةددَ ١ٝددٔ عٓٝدد ١أٚيٝدد ١ذبدددرد َددٔ صبحُ د
ايةعزٚ ،ن يو س جٛز ٜأؾجمار ع ١ٓٝايةعدز اوةاةد ١ٝعًد ٢ايدرالس صبُٛعداد
ايحصجمٜة ١ٝاوٚيٚ ٞايحصجمٜة ١ٝايراْٚ ١ٝاي ابط ،١جٛزٜعًا عاردً يهٌ زٚط َحكارث ت
ررشاد ايكٝاس ايكةً ٞلحػرلاد ايعُجم ايزَه َٚعاٌَ اي ناٚ ٤ايسًٛى ايحهٝؿٞ
ٖٚددَ ٞددٔ الددحػرلاد ايد ًٝدد ١ايدديت ميهددٔ إٔ جددؤذجم عًدد ٢الددحػرلاد ايحابعدد ١جباْددت
ال ددحػرل الس ددحكٌ ; ظ ٝددز س ٚضد د أظ ددد أؾ ددجمار ن ددٌ زٚط َحك ددارث ت اي دددرشاد ت
ااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١اوٚىل ٚار ددجم ت ااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١ايراْٝددٚ ١ايرايددز ت
ااُٛعدد ١اي ددابط ; ١ممددا ٜسدداعد عًدد ٢ذبدٜددد أذددجم الددحػرل السددحكٌ عًدد ٢الددحػرل
ايحاب بشهٌ أنرجم رق (١أبٛعالّ;2004 ،ايهٝالْٚ ٞايشجمٜؿني)2007 ،

 عًٍُ البشح:

ال ٚيؿً ٟٚ َٔ ١اإلعاقد ١ايعكًٝد ١ايةسدٝط١
جهْٛخ ع ١ٓٝايدراة )18(َٔ ١يؿ ً
ت َجمظًدد ١رٜدداض اويؿدداٍ ،جددذلاٚح أعُددارِٖ ايزَٓٝدد ١بددني 10.67 – 8.5ةددٓ ،١جك د
ضُٔ َدرة ١يًذلب ١ٝايؿهجم ١ٜبارار ٠ايكاٖجم ٠ايحعً ١ُٝٝجبُٗٛرٜدَ ١مدجم ايعجمبٝد،١
ٚس جكسدد ِٝعٓٝدد ١ايةعددز إىل صبُٛعدد ١دبجمٜةٝدد ١أٚىل ،جًكددخ جدددرٜةاً باةددحخداّ
ايهُةٝددٛججم ٚنددإ عدددرِٖ ( )6أيؿدداٍ ،صبُٛعدد ١دبجمٜةٝدد ١ذاْٝدد ،١جًكددخ جدددرٜةٗا
باةددحخداّ اوشٗددز ٠ايًٛظٝددٚ ١نددإ عدددرِٖ ( )6أيؿدداٍٚ ،صبُٛعدد ١ضددابط ١مل
جحًل جدرٜةادٚ ،ندإ عددرِٖ (  ) 6أيؿداٍٚ ،قدد س ا دحكام ٖد  ٙايعٓٝدَ ١دٔ عٓٝد١
أٚي ١ٝبًؼ عدرٖا ( )40يؿٌ ٚيؿً.١

 خطىات اختًاز عًٍُ البشح:

س ذبدٜددد صبحُ د ايةعددز ٖٚددِ ايحالَ ٝد  ٟٚاإلعاقدد ١ايعكًٝدد ١ايةسددٝط ١ت
َد ددجمظًيت ر ٜدداض اويؿد دداٍ ٚايمد ددـ او ٍٚادبحد دددا ٞ٥ود دددارس ايذلبٝد دد ١ايؿهجمٜد دد١
وٓطك ددٚ ١ةدد ايك دداٖجم ٠ايحعً ُٝٝدد ،١ع دددرِٖ اإلمج دداي )45(ٞيؿ ددٌ ٚيؿً دد١ؾك ،
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َددٛزعني عً ددَ ٢درةددحني ؾكطةٛاق د ( )20يؿ دالً ٚيؿً دد ١ت الدرةدد ١اوٚي دد)25( ،ٞ
ال ٚيؿً ١ت الدرة ١ايراْ ٚ ،١ٝيو يًعاّ ايدراة.2013/2012ٞ
يؿ ً
ذدِ يةدل ايةاظددز ا حةدار رةدِ ايجمشددٌ زبٛراْدـ ٖدارٜس يكٝدداس ايد نا ٤عًدد٢
ااحُ د نهددٌ ،عًُ دًا بددنٕ ٖددؤد ٤اويؿدداٍ س ذبدٜددد قدددراجِٗ ايعكًٝددَ ١ددٔ قةددٌ
الدرةٚ ١جدذلاٚح َعداَالد نداَ ِٗ٥دٔ  45ررشد ١إىل  75ررشد ٚ – ١يدو يًحنندد
َٔ ْست ناٚ ِٗ٥س ظمجم اويؿاٍ ايً  ٜٔظمًٛا عًَ ٢عاَالد نا ٤جذلاٚح
بني  50ررش ١إىل  70ررشٚ ،١اةحةعار اويؿداٍ ايًد  ٜٔظمدًٛا عًدَ ٢عداَالد أقدٌ
أ ٚأعًددَ ٢ددٔ يددو ،كشددٝاً َ د َعدداٜرل اي د نا ٤بايٓسددة ١يذيؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد١
ايعكً ١ٝايةسٝطٚ ،١أةؿجم ٖ ا اإلشجما ٤عٔ اسبم ٍٛعً ) 30( ٢يؿالً ٚيؿً.١
يةل ايةاظز َكٝاس ايسًٛى ايحهٝؿ ٞإعدار ايشخ ( ،)1998ايد ٜ ٟح دُٔ
َٗ دداراد ايُٓ دد ٛايًػ دد ،ٟٛاورا ٤اي ددٛظٝؿ ٞالس ددحكٌ ،أرا ٤اورٚار اوة ددجمٚ ١ٜاوعُ دداٍ
الٓزي ،١ٝايٓشاج الٗه ادقحمار ،ٟاورا ٤ادشحُاع ٚ ٞيو عًٖ ٢ؤد ٤اويؿاٍ
ال ٚيؿًددٚ ،١أةددؿجم ٖ د ا اإلشددجما ٤عددٔ اسبمدد ٍٛعًدد)25( ٢
ايةددايؼ عدددرِٖ ( )30يؿ د ً
ال ٚيؿً ددٚ ،١س اة ددحةعار ب دداق ٞاويؿ دداٍ سبم ددٛشلِ عً دد ٢ررش دداد َجمجؿع دد ١ت
يؿدد ً
َٗاراد ايسًٛى ايحهٝؿ.ٞ
يةل ايةاظدز َكٝداس ادةدحعدار يًكدجما ٠٤إعددار ايةاظدز عًدٖ ٢دؤد ٤اويؿداٍ
ال ٚيؿًدد ،١يًحعكددل َددٔ عدددّ قدددرجِٗ عًدد ٢ايكددجماٚ ٠٤س ظمددجم اويؿدداٍ
( )25يؿ د ً
ايًد  ٜٔظمددًٛا عًدد ٢ررشدداد َٓخؿ دد ١ت اد حةددار ،أ ٟايد  ٜٔجكددٌ ررشدداجِٗ عددٔ
اعبجماف َعٝارٚ ٟاظدد عدٔ الحٛةد اسبسدابٚ ،ٞأةدؿجم ٖد ا اوشدجما ٤عدٔ اسبمدٍٛ
عً )24( ٢يؿالً ٚيؿًٚ ،١س اةحةعار يؿٌ ٚاظد سبمدٛي٘ عًد ٢ررشداد أعًدَ ٢دٔ
يو.
قاّ ايةاظز بعدد يدو بحطةٝدل َكٝداس السدح ٣ٛادشحُداع ٞادقحمدارٜاعدار
/ايشخ ( ٚ )2006يو دةحةعار اسبادد اد السح ٣ٛادقحمدار ٟادشحُداعٞ
ال ددٓخؿت ٚالجمجؿد د ٚأة ددؿجم ٖد د ا ادش ددجما ٤ع ددٔ اة ددحةعار ( )6أيؿ دداٍ ،يٝم ددٌ ع دددر
اويؿاٍ إىل ( )18يؿالً ٚيؿً.١
قسد ددِ ايةاظد ددز ٖد ددؤد ٤اويؿد دداٍ إىل ذد ددالس صبُٛعد دداد َحسد ددا ١ٜٚت ايعد دددر،
ٚجددٛزٜعِٗ جٛزٜع داً عدداردً عًدد ٢ااُٛعدداد ايرالذدد ١ت ضدد ٤ٛررشدداد ايعُددجم ايزَٓدد،٢
ٚايعُددجم ايعكًدد ،ٞالسددح ٣ٛادقحمددار ٟادشحُدداع ،ٞايسددًٛى ايحهٝؿدد ٞنُددحػرلاد
ر ًٝدد ; ١ظٝددز س َجماعددا ٠جكددارث ايدددرشاد بددني ااُٛعدداد ايرالذدد ٚ ،١يددو ْظددجمًا
يًطةٝع ١اشباص ١يع ١ٓٝايةعز َٔ اويؿاٍ  ٟٚادعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط.١
يةل ايةاظز بعد يو ا حةار ادةحعدار يًكجما ٠٤إعدار ايةاظز جطةٝكاً قةًًٝا
ٚرصد ررشاد ايكٝاس ايكةً ٞشلؤد ٤اويؿاٍ.
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قدداّ ايةاظددز بعددد يددو بددايحعجمف عًدد ٢ايؿددجمٚم بددني ااُددٛعحني ايحصددجمٜةٝحني
ٚااُٛعدد ١اي ددابط ١ت الددحػرلاد ايٛةددٝط ( ١ايد ًٝددَ ) ١رددٌ :ايعُددجم ايزَٓدد– ٢
َعاٌَ اي نا – ٤السح ٣ٛادقحمار ٟادشحُاع – ٞايسدًٛى ايحهٝؿدَٚ ٞدحػرلاد
ايةعز اوةاة ١ٝت ايكٝاس ايكةًٚ ٞجٛض ازبدا ٍٚايحايٝد ١ايٓحدا٥ض ايديت جٛصدٌ
ايٗٝا ايةاظز

 أ-العىس الصوٍِ:

ججماٚظ د ددخ اوعُ د ددار ايزَٓ ٝد دد ١يذيؿ د دداٍ  ٟٚادعاق د دد ١ايعكً ٝد دد ١ايةس د ددٝط ١ت
ااُٛعاد ايرالذَ ١ا بني ( )10.67( ،) 8.50ةٓ ١عُجم ايزَٓدٜٛٚ ،٢ضد شدد)1( ٍٚ
ْحا٥ض دباْس ااُٛعاد ايرالس ت ايعُجم ايزَٓ٢
شد )1( ٍٚدباْس أيؿاٍ ايع َٔ ١ٓٝظٝز ايعُجم ايزَه

انًزغٛشاد

انًغًٕػبد

انؼًش
انضيُٗ

رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
ضبثطخ
انًغًٕع

انؼذد
(ٌ)
6
6
6
70

يزٕعط
انشرت
05.8
0599
78561

دسعبد
انحشٚخ

لًٛخ كب٘
رشثٛغ

2

85680

انذالنخ
غٛش
دانخ

ٜح د د َ ددٔ ش ددد )1( ٍٚع دددّ ٚش ددٛر ؾ ددجمٚم اد ردي دد ١إظم ددا ١ٝ٥ب ددني أيؿ دداٍ
ااُٛعاد ايرالس ت َحػرل ايعُجم ايزَه ٚ ،يو يعدّ ردي ١ق ) K ( ١ُٝاشبدا
بحنذرل ايعُجم ايزَٓ.٢

 ب  -وعاون الركاْ:

قاّ ايةاظدز بحطةٝدل ا حةدار رةدِ ايجمشدٌ () Good enough Harrisعًد ٢عٓٝد١
ايدراةٚ ١ججماٚظخ َعاَالد اي ناَ ٤ا بني ( )70 - 50ررشٜٛٚ ،١ض شدد)2( ٍٚ
ْحا٥ض دباْس ااُٛعاد ايرالس ت ايعُجم ايعكًٞ
شد )2( ٍٚدباْس أيؿاٍ ايع َٔ ١ٓٝظٝز َعاٌَ اي نا٤
انًزغٛشاد

انًغًٕػبد

انؼذد (ٌ)
6

6599

يؼبيم انزكبء

رغشٚجٛخ
أٔنٗ
رغشٚجٛخ
صبَٛخ
ضبثطخ
انًغًٕع

يزٕعط
انشرت

6

0542

6
70

7251.

لًٛخ كب٘ رشثٛغ

45480

دسعبد انحشٚخ

2

انذالنخ

غٛش
دانخ

ٜح د د َ ددٔ ش ددد )2( ٍٚع دددّ ٚش ددٛر ؾ ددجمٚم اد ردي دد ١إظم ددا ١ٝ٥ب ددني أيؿ دداٍ
ااُٛعدداد ايددرالس ت َددحػرل اي د نا ٚ ،٤ي ددو يعدددّ رديدد ١قُٝدد ) K ( ١اشب ددا
بحنذرل َعاٌَ اي نا.٤
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 ز -املطتىّ االدتىاعٌ االقتصادٍ:

قدداّ ايةاظددز بحطةٝددل َكٝدداس السددح ٣ٛادشحُدداع ٞادقحمددار ٟيذةددجم ( ٠عةددد
ايعز ٜددز ايش ددخ  )2006 ،عً دد ٢صبُٛع دداد ايدراة ددٜٛٚ ،١ضد د ش دددْ )3( ٍٚح ددا٥ض
دباْس ااُٛعاد ت السح ٣ٛادشحُاع ٞادقحمارٟ
شد )3( ٍٚدباْس أيؿاٍ ايع َٔ ١ٓٝظٝز السح ٣ٛادشحُاع ٞادقحمارٟ
انًزغٛشاد

انًغًٕػبد

انًغزٕٖ االعزًبػٙ
االلزظبد٘

رغشٚجٛخ
أٔنٗ
رغشٚجٛخ
صبَٛخ
ضبثطخ
انًغًٕع

انؼذد
(ٌ)

يزٕعط
انشرت

6

0571

6

77571

6
70

0571

لًٛخ كب٘
رشثٛغ

75896

دسعبد
انحشٚخ

انذالنخ

غٛش
دانخ

2

ٜح د د َ ددٔ ش ددد )3( ٍٚع دددّ ٚش ددٛر ؾ ددجمٚم اد رديد د ١إظم ددا ١ٝ٥ب ددني أيؿ دداٍ
ااُٛعاد ايرالس ت َدحػرل السدح ٣ٛادشحُداع ٞادقحمدار ٚ ،ٟيدو يعددّ رديد١
ق ) K ( ١ُٝاشبا بحنذرل السح ٣ٛادشحُاع ٞادقحمار.ٟ

 د – الطمىك التكًفٌ:

قدداّ ايةاظددز بحطةٝددل َكٝدداس ايسددًٛى ايحهٝؿدد ٞايشددخ (  )1998عًدد ٢عٓٝدد١
ايدراةد ددٜٛٚ ١ض د د شد دددْ )4( ٍٚحد ددا٥ض دبد دداْس ااُٛعد دداد ت َكٝد دداس ايسد ددًٛى
ايحهٝؿ.ٞ
ٜح د د َ ددٔ ش ددد )4( ٍٚع دددّ ٚش ددٛر ؾ ددجمٚم اد ردي دد ١اظم ددا ١ٝ٥ب ددني أيؿ دداٍ
ااُٛعدداد ايددرالس ت َددحػرل ايسددًٛى ايحهٝؿدد ٚ ،ٞي دو يعدددّ رديدد ١قُٝدد) K ( ١
اشبا بحنذرل ايسًٛى ايحهٝؿ.ٞ

 أدوات الدزاضُ:
 أدوات تشخًص عًٍُ البشح:

 -1 اختباز زضي السدن لمركاْ:Draw a Person Testقاً الباسح باختًاز ِرا االختباز لعدَ
أضباب ٌِ:

َٗٓٚدا رراةد١

 ايكٝاّ بعدر َٔ ايدراةاد ظ ٍٛالكٝاس ٚقدراج٘ عً ٢ايحشخٝ
جم ; 1999 ،ؾجم.)2011 ،ٜ٘ٓ
(
ميهدٔ جطةٝكدد٘ بسدجمعٚ ١ةددٗٛيٜٚ ،١سدحػجمم َددٔ مخدس إىل مخددس عشدجم ٠رقٝكدد١
جكجمٜةاً ،نُا أْ٘ ٜحطًت أرٚاد قً.١ًٝ
ٜ عددد اد حةددار بسددٝطاً ٚ ،ا َُٗدد ١ةددًٗ ١لعظددِ الؿعٛصددني  ٚاصدد ١اويؿدداٍ
ايمددػار ايً د  ٜٔؼبةْٛدد٘ ٚعددارَ ٠ددا ٜحعددا ْٕٛٚبسددجمع ١جاَدد ١ت أرا٥دد٘ ،ؾٗددِ غاية داً
جم.)93 :1999 ،
يد ِٜٗيالق ١ايحمٜٛجم أؾ ٌ َٔ يالقحِٗ ايًؿظ(١ٝ
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شد )4( ٍٚدباْس أيؿاٍ ايع َٔ ١ٓٝظٝز ايسًٛى ايحهٝؿٞ
اثؼبد يمٛبط انغهٕن
انزكٛفٙ

انًغًٕػبد

يغزٕٖ انًُٕ
انهغٕ٘

رغشٚجٛخ أٔنٗ

انؼذد
(ٌ)
6

يزٕعط
انشرت
1571

رغشٚجٛخ صبَٛخ

6

0502

األداء انٕظٛفٙ
انًغزمم

أداء االدٔاس األعشٚخ
ٔاألػًبل انًُضنٛخ

انُشبط انًُٓٗ–
االلزظبد٘

األداء االعزًبػٙ

انًمٛبط ككم

72542

ضبثطخ

6

انًغًٕع

70

رغشٚجٛخ أٔنٗ

6

0588

رغشٚجٛخ صبَٛخ

6

1599

ضبثطخ

6

72571

انًغًٕع

70

رغشٚجٛخ أٔنٗ

6

1542

رغشٚجٛخ صبَٛخ

6

78580

ضبثطخ

6

77588

انًغًٕع

70

رغشٚجٛخ أٔنٗ

6

052.

رغشٚجٛخ صبَٛخ

6

1509

ضبثطخ

6

72542

انًغًٕع

70

رغشٚجٛخ أٔنٗ

6

0571

رغشٚجٛخ صبَٛخ

6

77588

ضبثطخ

6

0599

انًغًٕع

70

رغشٚجٛخ أٔنٗ

6

651.

رغشٚجٛخ صبَٛخ

6

6561

ضبثطخ

6

72580

انًغًٕع

70

لًٛخ كب٘
رشثٛغ
9544

2516

7561

9578

8506

9580

دسعبد
انحشٚخ
2

2

2

2

2

2

انذالنخ
غٛش
دانخ

غٛش
دانخ

غٛش
دانخ

غٛش
دانخ

غٛش
دانخ

غٛش
دانخ

ٚؾُٝا  ًٜٞعجمض طبحمجم شل ا الكٝاس:
أعدد ٖ ا اد حةار" ؾًٛراْس شدٛر اْدـ" عداّ ٜٗٚ ،1926ددف إىل قٝداس َعاَدٌ
نددا ٤اويؿدداٍ َددٔ عُددجم  15- 3ةددٓ ،١ظٝددز ٜعحدددل ٖ د ا اد حةددار َددٔ ا حةدداراد
ايد نا ٤غدرل ايًؿظٝد( ١اوراٝ٥دد )١الكٓٓدٚ ،١ايديت جطةددل بطجمٜكد ١ؾجمرٜد ١أٚمجاعٝدد،١
ٜٚعط ٖ ٞا اد حةدار ررشد ١داّ ذبد ٍٛإىل ررشدَ ١عٝارٜد ،١ذدِ إىل َعاَدٌ ندا،٤
ٜٚسددحػجمم ٚقددخ جطةٝددل اد حةددار َددٔ  15- 10رقٝكددٚ ،١ايٛقددخ ايددالزّ يحمددعٝع٘
ٚجؿسدرلَ ٙددٔ 15- 10رقٝكدد( ١ايجمٚةددإٜٚ،)143 :2003 ،ةًدؼ عدددر َؿددجمراد اد حةددار
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اوصًَ 51 ٞؿجمر ،٠ذِ أشجم"٣رٖ ٌٜارٜس"جعدٜالً عً ٖ ٢ا اد حةدارٚ ،أعدار جكٓٓٝد٘
عاّ  ،1963يٝمة عدر َؿجمراد ايحمدعَ 73 ٝؿدجمرٚ ،٠اَحددد صدالظ ١ٝاد حةدار
إىل عُجم  15ةٓ ١بعد إٔ ناْخ  13.5ةٓ.١
َٚدٔ َظداٖجم قد ٠ٛا حةدار رةدِ ايجمشدٌ  ،Draw a Person Testأْد٘ ٜعحددل َدٔ
اد حةاراد اورا ١ٝ٥اييت ٜسدٌٗ جطةٝكٗدا َدٔ قةدٌ اد مدا ٞ٥ت ايذلبٝد ١اشباصد١
أٚظحدد ٢اربددا ٤أٚالعًُددنيٜٚ ،عددٛر يددو إىل ةددٗٛي ١ادشددجما٤اد الحةعدد ١ت جطةٝكدد٘
ٚجمد ددعٝع٘ ٚذبدٜد ددد ايعُد ددجم ايعكًد دد ٞيًُؿعد دد ، ٛإىل شاْد ددت أْد دد٘ ٜعحد دددل َد ددٔ
اد حةدداراد ايدديت جمددً وغددجماض قٝدداس ٚجشددخ ٝايكدددر ٠ايعكًٝدد ١يًُؿعدد، ٛ
ٚت ْؿ ددس ايٛق ددخ ٜم ددً وغ ددجماض ق ٝدداس زل دداد ايشخم ددٚ ،١ٝيد د ا ٜعح دددل َ ددٔ
الكدداٜٝس اإلةددكاي ٘ٝت قٝدداس ايشخمددٜٚ ،١ٝددٛؾجم يذ مدداٝ٥ني ٚالعًُددني ٚاربددا٤
َعًَٛاد جؿٝدد ت جهد ٜٔٛصدٛر ٠عدٔ الؿعدَ ٛدٔ ظٝدز قدراجد٘ ايعكًٝدٚ ١زلاجد٘
ايشخم(١ٝايجمٚةإ.)148 - 147:2003 ،

 -2 وكًاع املطتىّ االدتىاعٌ االقتصادٍ لألضسَ (إعداد /الشخص:)2002 ،

ٜٗدددف إىل ايحعددجمف عًدد ٢ايدرشدد ١ايدديت ذبدددر ٚضد اوةددجم ٠بايٓسددة ١يًُسددح٣ٛ
ايعاّ يذةجمٜٚ ،حِ ا حكام جًو ايدرش ١باةحخداّ َعاري ١جٓةؤ ٜ٘جح ُٔ مخسد١
َؤ جماد ٖ:ٞ
 الؤ جم اوَ :ٍٚسح ٣ٛايحعً ِٝيجمث اوةجمٜٚ ٠حِ ذبدٜدد ررشحد٘ ت ضد ٤ٛياْٝد١
َسحٜٛاد.
الؤ جم ايراَْ :ٞسح ٣ٛايحعً ِٝيجمب ١اوةجمٜٚ ٠حِ ذبدٜد ٙأّ ٜا ت ض ٤ٛياْٝد١
َسحٜٛاد.
الؤ ددجم ايرايددزَ :سددح ٣ٛالٗٓدد ١أٚايٛظٝؿدد ١يددجمث اوةددجمٜٚ ٠ددحِ ذبدٜددد ررشحدد٘ ت
ض ٤ٛجسعَ ١سحٜٛاد.
الؤ ددجم ايجماب د َ :سددح ٣ٛالٗٓدد ١أٚايٛظٝؿدد ١يجمبدد ١اوةددجمٜٚ ٠ددحِ ذبدٜددد ررشحدد٘ ت
ض ٤ٛجسعَ ١سحٜٛاد.
الؤ ددجم اشبدداَسَ :حٛةد ر ددٌ ايؿددجمر ت ايشددٗجم ٜٚددحِ ذبدٜددد ررشحدد٘ ت ضدد٤ٛ
ةةعَ ١سحٜٛاد.
ٚميهددٔ جكدددٜجم السددح ٣ٛادشحُدداع ٞادقحمددار ٟيذةددجم ٠عددٔ يجمٜددل اةددحخداّ
العاري ١ايحٓةؤ ٜ٘ايحاي:١ٝ
=  × 0.264 + 0.073س × 0.284 + 1س × 0.102 + 2س × 0.160 + 3س+ 4
 × 0.125س5
ظٝز إٔ :س =1ررشَ ١حٛة ر ٌ ايؿجمر ت ايشٗجم.
س =2ررشٚ ١ظٝؿ ١رث اوةجم.٠
س =3ررشَ ١سح ٣ٛجعً ِٝرث اوةجم.٠
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س =4ررشٚ ١ظٝؿ ١رب ١اوةجم.٠
س =5ررشَ ١سح ٣ٛجعً ِٝرب ١اوةجم.٠
ٜٚؿٝد ٖ ا الكٝداس ت ذبكٝدل ايحصداْس بدني صبُٛعداد ايدراةد( ١ايحصجمٜةٝد١
اوٚىل ٚايراْ ٝددٚ ١اي ددابط َ ،)١ددٔ ظ ٝددز الس ددح ٣ٛادشحُ دداع ٞادقحم ددار ٟوة ددجم
أيؿاٍ ااُٛعاد ايرالذٚ ١قد نإ َسحٖ ٣ٛؤد ٤اويؿاٍ مجٝعاً ٜكد ت ايؿ٦د١
الحٛةط.١

 -3 وكًاع الطمىك التكًفٌ (الشخص:)1991 ،

ٜٗدددف الكٝدداس إىل قٝدداس مندد ٛالٗدداراد ادشحُاعٝدد ١يددد ٣اويؿدداٍ ت الجمظًدد١
ايعُجم 12 :5( َٔ ١ٜةٜٓٚ ،)١حه َٔ ٕٛمخس ١صبدادد َٓؿمدًَ ١دٔ ايةٓدٛر ٜٓددرط
ذب ددخ صب دداٍ َع ددني ٜك ددٝس ايهؿ ددا ٠٤ت اورا ٤اي ددٛظٝؿ ٞت ي ددو اا دداٍ ٖٚد د ٙ
ااد ددادد ٖد ددَ ( ٞسد ددح ٣ٛايُٓد دد ٛايًػد دد ،ٟٛاورا ٤ايد ددٛظٝؿ ٞالسد ددحكٌ ،أرا ٤اورٚار
اوةجمٚ ١ٜاوعُاٍ الٓزي ،١ٝايٓشاج الٗه – ادقحمار ،ٟاورا ٤ادشحُاعٚ ،) ٞقدد
قد ددٓٔ الكٝد دداس عًد دد ٢عٓٝد ددَ ١د ددٔ اويؿد دداٍ المد ددجمٜنيٚ ،س ظسد دداث ذةد دداد الكٝد دداس
باةددحخداّ يجمٜكدد ١إعددار ٠ايحطةٝددل ٚججماٚظددخ َعدداَالد ايرةدداد بددني ( 0.65ادداٍ
اورا ٤ادشحُاع 0.79 ،ٞااٍ َسح ٣ٛايُٓ ٛايًػ ،ٟٛت ظني نإ َعاَدٌ ايرةداد
يًُكٝاس نهٌ َ ٖٞٚ ) 0.847عاَالد ذةاد َجمجؿع ،١أَا ايمددم ؾكدد س ظسداب٘
باةددحخداّ صدددم ايةٓددا ٤عددٔ يجمٜددل ظسدداث َعدداَالد ادرجةدداج بددني نددٌ َؿددجمر٠
ٚايةعد ٚنٌ بعد ٚالكٝاس نهٌٜٚ ،حُٝز ٖ ا الكٝداس بنْد٘ س جكٓٓٝد٘ عًد ٢عٓٝد٘
َمجمٚ ١ٜس اةدحخداَ٘ ت عددر ندةرل شدداً َدٔ ايدراةداد ايحشخٝمد ١ٝيذيؿداٍ
 ٟٚادعاقد دد ١ايعكًٝد ددٚ ،١ن د د يو قد دداّ ايةاظد ددز بايحنند ددد َد ددٔ ذةد دداد اد حةد ددار
باةحخداّ يجمٜك ١إعار ٠ايحطةٝل ٚ ،يو عً ٢عدر ( )40جًُٝد َدٔ اويؿداٍ ٟٚ
اإلعاقدد ١ايعكًٝدد ١ايةسددٝط ،١بؿاصددٌ زَٓ ددٜ15( ٢ددٚ ) ّٛقددد ججماٚظددخ قُُٝع دداَالد
ادرجةاج بني ررشاد ايحطةٝل اوٚ ٍٚايحطةٝل ايراْ.)0.77 - 0.66( ٞ

 أدوات قًاع وتغريات الدزاضُ:

 وكًاع االضتعداد لمكساَْ (إعداد الباسح):

س إعدددار ٖ د ا الك ٝدداس بٗدددف قٝدداس ادة ددحعدار يًكددجما ٠٤يددد ٣اويؿ دداٍ ٟٚ
اإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝطٚ ،١قد يٛظأ إٔ يَ ١كاٜٝس عدد ٙس بٓاؤٖدا يحشدخٝ
ادةد ددحعدار يًكد ددجما ٠٤يد ددد ٟؾ٦د دداد َحةآٜد دد َ ،١د د عد دددّ ٚشد ددٛر َكٝد دداس ت الهحةد دد١
ايسٝهَٛذل ١ٜايعجمب ١ٝبٗدحِ بكٝداس ادةدحعدار يًكجما٠٤يدد ٟاويؿداٍ  ٟٚاإلعاقد١
ايعكً ١ٝبدرش ١بسٝط ،١مما رؾ ايةاظز يًكٝاّ بةٓا ٖ ٤ا الكٝاس.
َجماظٌ بٓا ٤الكٝاس:يكد َجم بٓا ٤الكٝاس بعدَ ٠جماظٌ ًْخمٗا ؾُٝا :ًٜٞ
رراةدددٚ ١ذبًٝدددٌ ايٓظجمٜددداد ٚايةعدددٛس ايسدددابك:١ق دداّ ايةاظ ددز باة ددحكجما ٤اورب ٝدداد
ايس ددٝهٛيٛش ١ٝاي دديت جٓاٚي ددخ الٗ دداراد َ ددا قة ددٌ ادنارمي١ٝبم ددٛر ٠عاَ دد َٗٚ ١دداراد
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ادةددحعدار يًك ددجما ٠٤بٛش دد٘ ددا َ ،دد ذبًٝددٌ ايٓظجم ٜدداد ٚايةع ددٛس الجمجةط دد ١ب دد٘،
 ٚيددو بٗدددف َعجمؾددٚ ١شٗدداد ايٓظددجم الخحًؿدد ١ت جؿسددرل ٖد ا الؿٗدد ،ّٛممددا ةدداعد
عً دد ٢اة ددحخال صبد ددادد َٚه ْٛدداد ايظ دداٖجمٚ ٠ذبدٜد ددد ايحعجم ٜددـ ادشد ددجمأُٝ٥
ايدراةاد اييت س ايجمشٛع إيٗٝا(محار َ ;2007 ،مطؿ ; 2010 ،ٞبجمغٛس.)2002 ،
ادي ددالع عًد دد ٢الك دداٜٝس ٚاد حةد دداراد ايسد ددابك :١س ادي ددالع عًد دد ٢الكد دداٜٝس
ايسابك ١ايديت جٓاٚيحالٗداراد َدا قةدٌ ادنارمي١ٝبمدٛر ٠عاَدَٗٚ ١داراد ادةدحعدار
يًكجما ٠٤بٛش٘ ا بٗدف ادةحؿارَٗٓ ٠ا ت ذبدٜدد َؿدجمراد َٚهْٛداد الكٝداس،
َٚددٔ الكدداٜٝس ايدديت س ايجمشددٛع إيٗٝددا (ضبُددد ٚةددًُٝإ ; 2005 ،ازبددجمف; 1995 ،
ايشجمٜـَ ; 2007 ،مطؿ.)2010 ،ٞ
ادةدددحةاْ ١الؿحٛظددد :١س جطة ٝددل اة ددحةاَْ ١ؿحٛظ دد ١يًع دداًَني َد د  ٟٚاإلعاق دد١
ايعكًٝد ١بدرشدد ١بسدٝط ١بٗدددف ايحعددجمف عًدَٗ ٢دداراد ادةدحعدار يًكددجما ٠٤الطًٛبدد١
يذيؿاٍٚ ،س جطةٝكٗا عًَ 5 ٢عًُني َٔ َعًُ ٞايذلب ١ٝايؿهجم.١ٜ
ٚصـ الكٝاس :
ٜشحٌُ الكٝاس عً ٢مخسَ ١هْٛاد ٖ ( ٞايحُٝٝز ايةمجم ،ٟايحُٝٝز ايسُع،ٞ
ايؿِٗ ايكجما ،ٞ٥ايح نجم ايسُعْ ،ٞطل اوصٛاد )ٜٚ ،ح ُٔ ندٌ َهد ٕٛعددر َدٔ
اوةدد ١ً٦ايدديت جكددٝس نددٌ َهدد ٕٛبًددؼ صبُٛعٗددا ( 203ةددؤاٍ ) ٜعطدد ٢عًدد ٢نددٌ
ةؤاٍ ررشٚ ١اظد ٠ينشاب ١ايمعٝع( ،١صؿجم ينشاب ١اشبطن ).
صدم الكٝاس :س ظساث صدم الكٝاس بايطجمم ايحاي:١ٝ
صدم ايةٓدا : ٤ا دحكخ بٓدٛر الكٝداس ٚند يو ايحعجمٜؿداد ادشجماٝ٥د ١يًُكٝاةدؿٞ
ض ٤ٛذبً ٌٝايٓظجمٜاد ٚايدراةاد ٚالكاٜٝسٚ ،ايدراةد ١ادةدحطالعٚ ،١ٝودا ٜؿٝدد
َعه صدم ايةٓاٚ ٤ايحه.ٜٔٛ
صدددم ا هُددني:س عددجمض الكٝدداس ت صددٛرج٘ اوٚيٝدد ١عًددَ )5=ٕ( ٢ددٔ اشبدددلا٤
الحخمم ددني ت َ ٝدددإ ايذلب ٝدد ١اشباص ددٚ ١ايع دداًَني َد د  ٟٚاإلعاق دد ١ايعكً ٝدد،١
يًعهددِ عًددَ ٢ؿددجمراد الكٝدداس َددٔ ظٝددز َٓاةددةحٗا لددا ٚضددعخ يكٝاةدد٘ ٚايمددٝاغ١
ٚاوةًٛثٚ ،قد أةؿجمد ٖ  ٙاشبط ٠ٛعٔ عدَ ٠الظظداد سّ جؿعًٝدٗا ٚاو د بدررا٤
ايس ددار ٠ا هُ ددنيٚ ،ت ضد ددَ ٤ٛاجك دددّ ٜمد ددة الك ٝدداس ص ددارقاً َد ددٔ ٚشٗ ددْ ١ظد ددجم
ا هُني.
ايمدم ايحُٝٝز :ٟقاّ ايةاظز باةحخداّ يجمٜك ١الكارْ ١ايطجمؾ ١ٝبذلجٝت ررشاد
أؾ ددجمار ايع ٓٝدد ١جٓازيٝد داً ت اله ْٛدداد ٚايدرش دد ١ايهً ٝددٚ ١س ذبد ٜددد ايجمبٝع دد ٞاوعًد د٢
ٚايجمبٝع ٞاورْٚ ٢وكارْ ١الحٛةطاد بني ايجمبٝع ٞاوعًٚ ٢ايجمبٝع ٞاورْٜ ٢ح د
إٔ اد حةار ٜحُٝز بايكدر ٠عً ٢ايحُٝٝز ٜٛٚض شد ٙ ٖ ) 5( ٍٚايك.ِٝ
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شد )5( ٍٚردي ١ايؿجمٚم بني ايجمبٝع ٞاورْٚ ٢ايجمبٝع ٞاوعً ٢لهْٛاد َكٝاس ادةحعدار يًكجما٠٤
اثؼبد انًمٛبط
انزًٛٛض انجظش٘
انزًٛٛض انغًؼٙ
انفٓى انمشائٙ
َطك األطٕاد
انززكش انغًؼٙ
انًمٛبط ككم

انًغًٕػبد

انؼذد (ٌ)

يزٕعط انشرت

يغًٕع انشرت

انشثٛؼ ٙاألدَٗ
انشثٛؼ ٙاألػهٗ
انشثٛؼ ٙاألدَٗ
انشثٛؼ ٙاألػهٗ
انشثٛؼ ٙاألدَٗ
انشثٛؼ ٙاألػهٗ
انشثٛؼ ٙاألدَٗ
انشثٛؼ ٙاألػهٗ
انشثٛؼ ٙاألدَٗ
انشثٛؼ ٙاألػهٗ
انشثٛؼ ٙاألدَٗ
انشثٛؼ ٙاألػهٗ

78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

.5.8
7.5.8
.5.8
7.5.8
.5.8
7.5.8
.5.8
7.5.8
.5.8
7.5.8
.5.8
7.5.8

..588
7..588
..588
7..588
..588
7..588
..588
7..588
..588
7..588
..588
7..588

لًٛخ
u

9510
9510
9510
9510
9510
9510

انذالنخ
دانخ ػُذ
8587
دانخ ػُذ
8587
دانخ ػُذ
8587
دانخ ػُذ
8587
دانخ ػُذ
8587
دانخ ػُذ
8587

ٜح دد َ ددٔ ش دددٚ )5( ٍٚش ددٛر ؾ ددجمٚم راي دد ١إظم ددا ١ٝ٥عٓ ددد َس ددح)0.01( ٣ٛب ددني
َحٛةطاد رجت ايجمبٝعني اورْدٚ ٢اوعًد ٢وبعدار َكٝداس ادةدحعدار ايكدجما ٠٤ظٝدز
بًػخ ق ٖٞٚ 3.78 )z ( ١ُٝق ١ُٝراي ١إظماٝ٥اً.
ذةاد الكٝاس :س ظساث ذةاد الكٝاس بعد ٠يجمم َٖ " ٞعاٌَ أيؿا نجمْ ٚةاخ،
ايحصز٥دد ١ايٓمددؿ ،١ٝإعددار ٠ايحطةٝددل " ظٝددز أْدد٘ َددٔ اوؾ ددٌ اةددحخداّ عددد ٠يددجمم
عٓد ظساث ايرةاد وٕ يجمٜكٚ ١اظدد ٠د جهؿد ٞإ إٕ ندٌ يجمٜكد ١جٗددف يحعكٝدل
ال يجمٜكدد ١إعددار ٠ايحطةٝددل جٛضد ايرةدداد عدددل ايددزَٔ أَددا
َطًددت ةددٝهَٛذل ،ٟؾُددر ً
ايحصز ١٥ايٓمؿ ١ٝؾٗ ٞظساث ايرةاد عدل الٜا الكٝاس.
ٚسبس دداث ذة دداد الك ٝدداس س جطةٝك دد٘ عً دد ٢ع ٓٝدد َ ١ددٔ اويؿ دداٍ  ٟٚاإلعاق دد١
ال ٚيؿًددٚ ،١ميهدٔ إٔ ْٛضد َعاَدٌ ايرةدداد َددٔ
ايعكًٝد ١ايةسددٝط ١بًػدخ ( )45يؿد ً
الٍ (َعاٌَ أيؿا ٚايحصز ١٥ايٓمؿٚ ١ٝإعدار ٠ايحطةٝدل )  ٚيدو يًُكٝداس نهدٌ
ٚلهْٛاج٘ ايؿجمع ١ٝت ازبد ٍٚايحاي:ٞ
شدَ ) 6( ٍٚعاٌَ ذةاد َكٝاس ادةحعدار يًكجماَ( ٠٤عاٌَ أيؿا ،ايحصز ١٥ايٓمؿ–١ٝإعار ٠ايحطةٝل)

طشق حغبة انضجبد
اثؼبد انًمٛبط
انزًٛٛض انجظش٘
انزًٛٛض انغًؼٙ
انفٓى انمشائٙ
َطك األطٕاد
انززكش انغًؼٙ
انًمٛبط ككم

يؼبيم أنفب

انزغضئخ انُظفٛخ

إػبدح انزطجٛك

8508
8502
8507
8504
8508
8509

8504
8500
8511
8516
8516
8508

8502
8517
8566
8508
8514
850.

ٚبحعًٝددٌ ايكدد ِٝاإلظمددا ١ٝ٥ايددٛارر ٠ت شدددٜ)6( ٍٚح د إٔ َعدداَالد ايرةدداد
يًُكٝدداس نه دٌ َٚهْٛاجدد٘ ايؿجمعٝددَ ١جمجؿعدد ،١ؾكددد ججماٚظددخ َددا بددني ()0.93 :0.80
بايٓسة ١لعاٌَ أيؿدا ،،نُدا ججماٚظدخ بدني ( )0.90 :0.76بايٓسدة ١يطجمٜكد ١ايحصز٥د١
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ايٓمؿ ،١ٝنُا ججماٚظخ َا بني ( )0.85 :0.66بايٓسة ١يطجمٜك ١إعار ٠ايحطةٝل مما
ٜدٍ عً ٢إٔ الكٝاس ٜحُح برةاد ٚاةحكجمار عاي.ٞ

 أدوات التدخن:

 -1 الربٌاور التدزييب باضتخداً الكىبًىتس:إعداد داز ٌّضُ وصس ()2012-2011

كددخ ادة ددحعاْ ١بنة ددطٛاْ ١اوض ددٛا ٤يحعًدد َٗ ِٝدداراد ايك ددجما ٠٤يًع دداّ ايدراة ددٞ
 َٔ ّ2012/2011إعدار (رار ايٓٗ  ١ايعجمبٚ ،) ١ٝجٗدف إىل جعً ِٝاويؿاٍ َٗداراد
ايكجما ٠٤اوةاةدٚ ١ٝايديت جشدٌُ ( ايحعدجمف عًد ٢دهٌ اسبدجمف ،ايحعدجمف عًد ٢صدٛد
اسبجمف ،ايجمب بني اسبجمف ٚرديح٘ عٔ يجمٜدل ايمدٛر ،نُدا ذبحد ٟٛعًد ٢يكطداد
ؾٝددد ٜٛجشددحٌُ عًدد ٢أغدداْ ٞعددٔ اسبددجمٚفٚ ،ت ايٓٗاٜدد ١جسددحخدّ بعددت اوةددايٝت
ايحك١ُٝٝٝالحُرًدد ١ت اوةدد ١ً٦الٛضددٛع ١ٝيًحننددد َددٔ ذبمدد ٌٝايطددالث يًُددار٠
ايعًُٝدد ١الٛشددٛر ٠عًدد ٢اوةددطٛاْٜٚ ،١ح ددُٔ ايدلْدداَض ( )28ررس ٜح ددُٔ نددٌ
ررس أظددد اسبددجمٚف اشلصاٝ٥ددٚ ١ؼبحدد ٣ٛايدددرس عًدد ٢يجمٜكدد ١رةددِ اسبددجمفٚ ،صددٛد
اسبددجمفٜٚ ،ح ددُٔ عددد ٠صددٛر جٛض د رديدد ١اسبددجمف ( عًدد ٢ةددة ٌٝالردداٍ ظددجمف (أ)
 ٜد صددٛر ٠أرْددت ،أةددد ٖٚ...ه د ا ) ،ذددِ ٜسددحعجمض صبُٛعددَ ١ددٔ اويعدداث ظددٍٛ
اسبجمف َرٌ يعة ١صدٝد اسبدجم ٚف ٖٚد ٞعةدار ٠عدٔ صبُٛعدَ ١دٔ اسبدجمٚف جحسداق
َٔ أعًٚ ٢عً ٢ايطايت إٔ  ٜػ عً ٢اسبجمف ايمع ٝعً ٢يٛظد ١الؿداجٚ ، ٝت
ايٓٗا ٜددٜ ١ع ددجمض ايدلْ دداَض ا حة ددار ع ددٔ اسب ددجمٚف ٜح ددُٔ ع دددر َ ددٔ اد حة دداراد
ايؿجمعَ ١ٝرٌ ا حةار ايحطابل  ٖٞٚإٔ ٜمٌ ايطؿٌ بني اسبجمف ٚايمٛر ٠اييت جددٍ
عً ٝدد٘ ،ا حة ددار ْط ددل اوظ ددجمف  ٖٚدد ٞإٔ ٜٓط ددل ايطؿ ددٌ اسب ددجمف ٜٚم ددع اد حة ددار
ايٓط ددلٚ ،أ ددرلاً ا حة ددار ايم ددٝار ٖٚ ،دد ٞإٔ ٜم ددطار ايطؿ ددٌ اسب ددجمف ايدد ٜٓ ٟطك دد٘
ايدلْداَضٜٚ ،ددحِ جطةٝددل ايدلْداَض لددد 30 ٠شًسدد ،١حبٝدز ازبًسدد ١اوٚىل يال حةددار
ايكةًددٚ ،ٞبدداق ٞازبًسدداد جح ددُٔ نددٌ شًسدد ١أظددد اسبددجمٚف بايذلجٝددتٚ ،أ ددرلاً
ازبًس دد ١اشبحاَ ٝددٚ ١جح ددُٔ اد حة ددار ايٓٗ ددا ٞ٥ع ددٔ يجم ٜددل ايدلْ دداَضٚ ،ق ددد ق دداّ
بايحطةٝل ا ما ٞ٥جهٓٛيٛشٝا ايحعً ِٝبالدرة.١

 -2 الربٌاور التدزييب باضتخداً اجلّاش المىسٌ .إعداد الباسح

قاّ ايةاظز بةٓا ٤بجمْاَض جدرٜت يحعسني َٗداراد ادةدحعدار يًكدجما ٠٤الحُرًد١
ت ( ايحُٝٝددز ايةمددجم – ٟايحُٝٝددز ايسددُع – ٞايؿٗددِ ايكجما٥ددْ – ٞطددل اوصددٛاد –
ايح د نجم ايسددُع ) ٞيددد ٣اويؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد ١ايعكًٝدد ١ايةسددٝطٚ ،١قددد َددجم بٓددا٤
ايدلْ دداَض بحعد ٜددد ٖدؾ دد٘ ايع دداّٚ ،اوة ددس ايحٝاعحُ ددد عً ٗٝددا " ايعاَ ددٚ ١ايٓؿس دد١ٝ
ٚايذلب ٜٛد ددٚ ،" ١ب ٝد ددإ أُٖٝح د دد٘ٚٚ ،ص د ددؿ٘ٚ ،ظ د دددٚرٚ ،ٙايؿٓ ٝد دداد الس د ددحخدَ ١ؾ ٝد دد٘،
ٚاةذلاجٝصٝاجَ٘ٚ ،ا إىل يو.

 ( أ) أِداف الربٌاور:
 اهلدف العاً:

ٜٗدددف ايدلْدداَض إىل ذبسددني اةددحصاب ١أؾددجمار عٓٝدد ١ايدراةددَ ١ددٔ اويؿدداٍ ٟٚ
اإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط ١عًَ ٢كٝاس ادةحعدار يًكجماٚ ،٠٤ن يو ايحدرث عًد٢
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ٖدد  ٙالٗ دداراد اي دديت َ ددٔ ددنْٗا إٔ جس ددِٗ ت ذبس ددني عًُ ٝدد ١ايك ددجما ٠٤ي ددد ٖ ٣ددؤد٤
اويؿاٍ.

( ب) األضظ اليت اعتىد عمًّا الربٌاور:
 األضظ العاوُ:

ايدلْدداَض ايحدددرٜت العددد ٖدد ٛيذيؿدداٍ  ٟٚادعاقدد ١ايعكًٝدد ١ايةسددٝط ١ممددٔ
جذلاٚح أعُارِٖ َدا بدني ( )8- 6ةدٓٛادَٚ ،عاَدٌ نداٜ ِٗ٥دذلاٚح َدا بدني (- 50
 )75ررشٚ .١قد اعحُد ايدلْاَض عًْ ٢حا٥ض ايةعٛس ٚايدراةاد الجمجةط ١باويؿاٍ
 ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط َ ،١او ت ادعحةدار آرا ٤الحخممدني ٚايعداًَني
َ ٖؤد ٤اويؿاٍ.

 ايددجمب بددني الددار ٠ايدراةددَٝٚ ،١ٝدد ٍٛايطؿددٌ ْٚشدداياج٘ ٚاشبدددل ٠ايٛاقعٝدد ١ايدديت
ٜعٝش ؾٗٝا.
ذبًٝددٌ الُٗدد ١ايحعًُٝٝدد ١عًدد ٢ددهٌ َٗدداراد َححابعدد ،١حبٝددز د ٜٓحكددٌ ايطؿددٌ
َٔ جعًِ َٗار ٠إىل جعًِ َٗار ٠أ جم ٣إدإ ا أجكٔ الٗار ٠اييت قةًٗا.
جعً ِٝالٗار ٠بشهٌ ؾجمرٚ ٟؾكاً دةحعداراد ايطؿٌَٚ ،عدٍ ةجمعح٘ ت ايحعًِ.
جدرٜت ظٛاس ايطؿٌ الخحًؿ ١نُد ٌ يحعًُ٘.
جكد ِٜالٗاراد عً ٢ؾذلاد حبٝز د ٜشعجم ايطؿٌ بالًٌ أ ٚادرٖام.
عدّ اةحعصاٍ ايطؿٌ ت أرا ٤الٗار.٠
ضدجمٚر ٠جددٛؾجم اشبمددا ٥ايذلبٜٛددٚ ١ايشخمدد ١ٝت َعًددِ اويؿدداٍ  ٣ٚاإلعاقدد١
ايعكً.١ٝ
ذب ٌٜٛاشبدلاد ايٓظجم ١ٜإىل جطةٝكاد عًُ ١ٝت َٛاقـ اسبٝا ٠الخحًؿ.١

 ز – أِىًُ الربٌاور:

جحُرٌ اوُٖ ١ٝت عدْ ٠كاج أُٖٗا َا :ًٜٞ
اوُٖ ١ٝالعجمؾ :١ٝجح أُٖ ١ٝايدلْاَض َٔ الٍ ذبسني َٗداراد ادةدحعدار
يًكجما ٠٤يذيؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط.١
اوُٖٝددد ١ايٛشداْٝددد :١جهُ ددٔ ٖدد  ٙاوُٖ ٝدد ١ت ذبس ددني ايعالق دد ١ب ددني اويؿ دداٍ
ٚبع ددِٗ اي ددةعت ٚب ددني اويؿ دداٍ ٚالعًُ ددني مم ددا  ٜددؤذجم عً دد ٢أمن دداج أْش ددطحِٗ
ٚػبعًٗاإػباب.١ٝ

( د)وصف الربٌاور وسدوده:

ٜحمـ ٖ ا ايدلْاَض بةعت ا دراد عً ٢ايٓع ٛارج:ٞ
َ د ٠ايدلْاَض  :س ذبدٜدد زَدٔ ايدلْداَض ودا ٜدذلاٚح َدابني ةدح ١أ دٗجم ٚةدةع١
أ ٗجم خبالف ازبًس ١ايحُٗٝدٚ ١ٜازبًس ١اشبحاَ.١ٝ
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 عددددر ازبًسدددادٚ :ص ددٌ ع دددر ازبًس دداد إىل  70شًس دد ١بٛاقد د ذ ددالس شًسد دداد
أةةٛعٝاً.
 زَٔ ازبًس :١ججماٚح زَٔ ازبًسَ ١ابني  20رقٝك 30 ٚ ١رقٝك.١
 عٓٝدد ١ايدلْدداَض :كرًددخ عٓٝدد ١ايدلْدداَض ت صبُٛعدد ١اويؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد١
ايعكًٝد دد ١ايةسد ددٝط ١اي د د  ٜٔظمد ددًٛا عًد دد ٢ررشد دداد َٓخؿ د دد ١عًد ددَ ٢كٝد دداس
ادةحعدار يًكجما.٠٤
 اسبددددٚر الهاْٝددد :١س إش ددجما ٤ايدلْ دداَض ٚجطة ٝددل ؾٓٝاج دد٘ ت َدرة دد ١ايؿ ددجمرٚس
يًذلب ١ٝايؿهجم ١ٜايحابع ١إلرار ٠ايعةاة.١ٝ
 اسبدددددٚر ايزَاْٝدددد :١جحُرد ددٌ ت الد ددد ٠ايزَٓٝد دد ١ايد دديت أشجمٜد ددخ الشلد ددا شًسد دداد
ٚإشجما٤اد ايدلْاَضٚ ،اييت ناْخ الٍ ايعاّ ايدراة 2013- 2012 ٞت ايؿذل٠
َٔ ٗجم انحٛبجم  2012ظح ٢أبجم.2013 ٌٜ

ِ( ـ) الفًٍات واألضالًب املطتخدوُ يف الربٌاور:

ٜح ددُٔ ايدلْ دداَض الس ددحخدّ ت ايدراة دد ١اسباي ٝدد ١صبُٛع دد َ ١ددٔ اوة ددايٝت
ٚايؿٓٝاد س اْحكاٗ٥دا ٚرصبٗدا بشدهٌ جهداًَ ٞشبدَد ١أٖدداف ايدلْداَض َٚدٔ ٖد ٙ
ايؿٓٝاد.
الٓاقشداد ازبُاعٝددُ :١جعدد الٓاقشدداد ازبُاعٝدَ ١ددٔ اوةدايٝت ايحدرٜة١ٝالُٗدد ١ت
نٌ ايٓظجمٜاد ايٓؿسٚ ،١ٝجن ياب ايحؿاعٌ ايًؿظ ٞالٓظِ ت الٛقـ ايحدرٜت
ٚايحعً.ُٞٝ
ٜٚكدد ّٛايةاظددز بحطةٝكٗددا ٖٓددا عددٔ يجمٜددل اشددجمآَ ٤اقشدد ١ظدد ٍٛالُٗدد ١الددجمار
جعًُٗٝا عً ٢شٗاز ايهُةٛٝججم ايًٛظٚ ٞضباٚي ١اةدحرار ٠راؾعٝد ١ندٌ يؿدٌ يًةدد٤
ت ايحعًِ عٔ يجمٜل ازبٗاز.
َراٍ " قاّ ايةاظدز ت بداٜد ١ازبًسد ١ايراْٝد ١بعدد عًُٝد ١ايحعدارف بٓددا ٤اوزلدا٤
ايدديت جةدددأ حبددجمف اويددـ ٚندداْٛا ذددالس أزلددا( ٤أمحددد ،أصبددد ،أ ددجمف ) ،ذددِ قدداّ
باشجمآَ ٤اقش ١بٚ ٘ٓٝب ِٗٓٝظدََ ٍٛدِٔ ٜةددأ باةدحخداّ ازبٗداز ؾعدا ٍٚندٌ ٚاظدد
َددٔ ايطددالث ايةداٜدد ١ؾكدداّ ايةاظددز بحٛضدد ٝإٔ ايةداٜدد ١ةددحه ٕٛبذلجٝددت اسبددجمف
ايراْ َٔ ٞنٌ اةِ ٚناْخ ايةداْ َٔ ١ٜمدٝت أمحدد ،ؾعددس ٖٓدا جعًدِإٔ ظدجمف
اسباٜ ٤نج ٞقةٌ ظجمت ايشٛٓٝالٚ ،ِٝظجمف ايشني ٜنج ٞبعد ظجمف ال." ِٝ
العددززاد الار ٜدٚ ١العٓ ٜٛد :١ايحعزٜددز ْحٝصددٜٓ ١حٗدد ٞبٗددا ايسددًٛى ،حبٝددز جزٜددد َددٔ
اظحُدداٍ ظدٚذدد٘ ت السددحكةٌٚ ،العددزز عةددار ٠عددٔ َهاؾددن ٠جزٜددد َددٔ اظحُدداٍ ظدددٚس
ايسًٛى ٚجهجمار ٙت السحكةٌ عٓدَا ٜعكة٘ العزز.
ٚقد اةحؿار ايةاظز َٔ ؾٓ ١ٝايحعزٜز بشكٗٝا الارٚ ٟالعٓ ،ٟٛظٝز نإ ندٌ
يؿددٌ ٜحسددابل ت ذبسددني اورا ٤يًعمدد ٍٛعًدد ٢العددزز ٚقددد نددإ العددزز ت ايةداٜدد١
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بس ( ٝقط َٔ اسبً ) ٣ٛذِ س اةحخداّ َعزز أندل " ٖٛٚانٝداس ايةطايدا"،
ٚبعددد يددو ا ددذلى ايطددالث ت صددٓ َعددززِٖ ٚنددإ "ايؿ ٛددار" ٚنددإ َمدداظت
َع٘ ايحعزٜدز العٓد ٟٛذدِ اْحٗد ٞايحعزٜدز بدنٕ ٜهدَ ٕٛعٜٓٛداً ؾكد رٚ ٕٚشدٛر جعزٜدز
َار.ٟ
ايٛاشةاد الٓزي:١ٝجُع د ايٛاشةداد الٓزيٝدَ ١دٔ اوةدايٝت ايذلبٜٛد ١الُٗد ١ت َعظدِ
ايٓظجم ٜدداد ايٓؿس ددٚ ،١ٝجحُر ددٌ -ايٛاشة دداد الٓزي ٝدد ١ت صبُٛع دد َ ١ددٔ اوْش ددط١
ايعكًٝد ددٚ ١ادْؿعايٝد ددٚ ١ادشحُاعٝد دد ١عًد دد ٢د ددهٌ ٚظد ددا٥ـ إر د ددارَٓ ١ٜزيٝد ددٜ ،١د ددحِ
ذبد ٜدددٖا ت ن ددٌ شًس دد ١جدرٜة ٝددَٚ ١جماشعاجٗ ددا ت بدا ٜدد ١ن ددٌ شًس دد ١يحعك ٝددل
ايحكدّ ت ايعًُ ١ٝايحدرٜة.١ٝ
ٚقد اةحؿار ايةاظز َٔ ٖد  ٙايؿٓٝد ١بنْد٘ ندإ ٜعطدٚ ٢اشةداد يًحالَٝد عًد٢
الُٗ ١اييت أكٖٛا ت اي ّٛٝايحدرٜت ننٕ ٜطًت َِٓٗ إٔ ٜنجٛا بمدٛر أ دٝا ٤جةددأ
باسبجمف اي  ٟجعًُ.ٙٛ
ايٓٗاررٜ ٙاأٚدر ايٛاشت بحاعٓا ،إٕ نٌ ٚاظد َٓٓا ٖٝصٝت صدٛر سبدجمف اويدـ
ايً٣اجعًُٓاٖايٓٗارر ،ٙؾرلر أظد ايحالَ ٝز ٟإ ،ٜ٘ؾٝكد ٍٛايةاظدز ز ٟصدٛر ٠أةدد،
أرْت ٖٚه ا ت نٌ َُٗ ١جدرٜة.١ٝ
ايُٓ ش :١ؾٓ ١ٝجدرٜة ١ٝةًٛن ١ٝجٓحُ ٞإىل ْظجم ١ٜايحعًِ ادشحُداع ٞايديت شدا٤
بٗد د ددا باْد د دددٚرا ٚايد د دديت جعد د ددجمف ن د د د يو بد د ددايحعًِ بالالظظد د ددٚ ،١ميهد د ددٔ ايٓظد د ددجم
يًُٓ ش١باعحةارٖا َٔ اوةايٝت ايؿٓ ١ٝينر ار ايسًٛن ٞالعجمت ٚايكاُ٥د ١عًد٢
َجماقةدد ١مندد ٛط ةددًٛنَ ٞددٔ أشددٌ إٜمدداٍ َعًَٛدداد أَٗ ٚدداراد جسددِٗ ت إظددداس
جػٝرل ت اومناج ايسًٛن.١ٝ
ٚقد اةحؿار ايةاظز َٔ ٖ  ٙايؿٓ ١ٝبنْ٘ نإ ٜك ّٛبنرا ٤الُٗ ١أٚدً عً ٢شٗاز
ايهُةٛٝججم ايًٛظ ٞقةٌ اويؿاٍٚ ،نإ ٜؤرٜٗا َ إعطا ٤جعًُٝاد يٓؿسد٘ بمدٛد
َجمجؿ ؾعً ٢ةة ٌٝالراٍ نإ ٜك " ٍٛريٛقحًٓٗ٣عت عً ٢ايحاث َد بعدت ،يٝدت
ٖشػٌ ازبٗاز إزا ،ٟأ ٜٙٛارٚس عًد ٢ايزرارايًد ٢ؾدٛم ٚازبٗداز أَ ٍٚدا ٜشدحػٌ أرٚس
عً ٢ايًعة ١بحاعيتٚ ،ريٛقح٣دنرٚس عًد ٢ظدجمف اويدـ ٚأزلد صدٛد اسبدجمف ٚأررر
َع ددا ،ٙاي ر ٟايًعة دد ١مج ًٝدد ١أ ،ٟٚر ٙنُ ددإ ؾ ٝدد٘ عبً دد ١بحس دداعدْ٣اْ ٞأنح ددت
اسبجمف نُإٜ ،عٓ ٢أنحت اسبجمف ٚازل صٛج٘.
مجٝدٌ أْاٖعٝدد اسبدجمف َدجم ٠جاْٝدد ١عًشداْنن ٕٛدايجم ٚاوةدحا ٜددٜه ظاشدد١
ظًٜٚ ،٠ٛحِ جهجمار الَُٗ ١جمجني أٚذالذ.١
ريٛقح ٢أْا ٖهحت اسبجمف عً ٢ايػاٜت ٖهحة٘ إزاٟ
أ ٜدد ٙٛأْ ددا ٖكؿ ددٌ ايدلْ دداَض رٚ ٙأيًدد ايكً ددِ ايً دد ٢ش دد ٙٛازبٗ دداز ٚأنح ددت عً دد٢
ايشا  ١بحاعح٘ بايكًِ.
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إ ٜ٘ر " ٙأْا طٚ ٞظش أ ٟٚي ٘ٝند.ٙ
ٖد ٛاسبددجمف ر ٙصد ٚد غًد ٖدد ٛأْددا ْسددٝخ ٚد إٜدد٘ ،وأْددا ددايجم ٖٓكددٌ اسبددجمف
ايً ٢نحةح٘ عً ٢ايشا  ١عًد ٢ايٛرقد ١ايًد ٢قدداَٚ ٞاراشد اسبدجمف َدجم ٙجاْٝدَ ١د
ايًعة ١اوٚىل.
ٚقد قاّ ايةاظز بحكد ِٜبعت ادر داراد وٚيٝدا ٤اوَدٛر يًُسداعد ٙعًد ٢بكدا٤
أذجم ايحعًِ ٚايحددرٜت عًد ٢اوشٗدز ٠ايًٛظٝد ،١نُدا س ادةدحعاْ ١بدةعت العًُدني
لسدداعد ٠ايةاظددز أذٓددا ٤ايحطةٝددل ٚجدددرٜةِٗ عًدد ٢اةددحخداّ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١ت
جعً ِٝاويؿاٍ ظح ٢ميهِٓٗ الحابع ١بعد اْحٗا ٤ايدلْاَض ايحدرٜت.

( ه) االضرتاتًذًات املطتخدوُ يف الربٌاور:

جؿجمٜد ايحعً ٖٞ :ِٝيجمٜك ١جعً ١ُٝٝجسُ يًطايدت بدنٕ ٜعُدٌ بشدهٌ َٓؿمدٌ
عً ٢ظست ةجمعح٘ٚ ،بجماَض ايذلب ١ٝايحؿجمٜدٜدٖ ١د ٞبدجماَض َهحٛبد ١جح دُٔ أٖدداؾاً
ٚاشددجما٤اد ايذلبٝدد ١ايدديت جحدداح يذيؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد ١ايعكًٝدد ١ظسددت ايحشددجمٜعاد
ايحعً.١ُٝٝ
جٛشٝدد٘ ادْحةداٖ :ٙدد ٛإٔ ٜجمنددز ايطؿددٌ ظٛاةدد٘ ٖٓ ٚدد٘ ت َددررلاد َححابعدد ١عدددل
زَٔ جكد ِٜاشبدل ٠حبٝز ٜمٌ ت ايٓٗا ١ٜإىل إلاّ َحهاٌَ ٚؾِٗ اٌَ شلا.
شًسددداد ايدلْددداَض :ق دداّ ايةاظ ددز باع دددار ( )70شًس دد ١جدرٜة١ٝمجاع ٝدد١بٛاق
شًسحني أةةٛعٝاً ٚججماٚح زَٓازبًسَ ١ا بني ( 30- 20رقٝك )١ظسدت يةٝعد ١ندٌ
شًسددٚ ١الٛضددٛعاد الطجمٚظدد ١يًُٓاقشددٚ ،١ازبددد ٍٚايحدداىل ًٜخ د أٖددداف نددٌ
شًسٚ ١ايؿٓٝاد السحخدَٚ ١عدر ازبًساد.
شدًَ )7( ٍٚخ

شًساد ايدلْاَض

و

ػُٕاٌ انغهغخ

صيٍ
انغهغخ

أْذاف انغهغخ

انفُٛبد انًغزخذيخ

ػذد
انغهغبد

7

رؼبسف ٔرًٓٛذ
نهجشَبيظ

98
دق

ْذفذ انغهغخ عًغ ثُٛبد أعبعٛخ
ػٍ أفشاد ػُٛخ انجشَبيظٔ ،انزؼشٚف
ثبنجشَبيظ ٔيغبس عهغبرّٔ ،رٕطٛذ
انؼاللخ االَغبَٛخ ٔانزؼبسف

انششػ – انًُبلشخ

عهغخ
ٔاحذح

2

انزؼشف ػهٗ
انحشٔف

08
دق

ْذفذ انغهغخ رؼشٚف أفشاد انؼُٛخ
ثبنحشٔف انٓغبئٛخ ٔأشكبنٓب
ٔأطٕارٓب

انششػ – انًُبلشخ – األنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

9

انزًٛٛض انجظش٘
()7
(انزًٛٛض ثٍٛ
أحشف ة ،د ،س
)

728
دق

-7انزؼشف ػهٗ شكم أحشف (ة)،
(د) (،س)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛأشكبل ْزِ انحشٔف

انششػ – انًُبلشخ – األنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

4

انزًٛٛض انجظش٘
()2
(انزًٛٛض ثٍٛ
أحشف ط ،ػ ،خ )

728
دق

-7انزؼشف ػهٗ شكم أحشف (ط)،
(ػ) (،خ)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛأشكبل ْزِ انحشٔف

انششػ – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

.

انزًٛٛض انجظش٘
()9
(انزًٛٛض ثٍٛ

08
دق

-7انزؼشف ػهٗ شكم حشف( ٙد)،
(ر)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛشكهْ ٙزٍٚ

انششػ – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ
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(صالس
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(أسثغ
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(اسثغ
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(صالس
عهغبد
كم عهغخ

انحشفٍٛ

حشف ٙد ،ر )

6

انزًٛٛض انجظش٘
()4
(انزًٛٛض ثٍٛ
حشفٛش ،ص)

08
دق

-7انزؼشف ػهٗ شكم حشف( ٙس)،
(ص)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛشكهْ ٙزٍٚ
انحشفٍٛ

انششػ – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

1

انزًٛٛض انجظش٘
().
(انزًٛٛض ثٍٛ
حشف ٙط ،ػ )

08
دق

-7انزؼشف ػهٗ شكم حشف( ٙط)،
(ػ)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛشكهْ ٙزٍٚ
انحشفٍٛ

انششػ – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

0

انزًٛٛض انجظش٘
()6
(انزًٛٛض ثٍٛ
حشف ٙص ،ع )

08
دق

-7انزؼشف ػهٗ شكم حشف( ٙص)،
(ع)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛشكهْ ٙزٍٚ
انحشفٍٛ

انششػ – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

0

انزًٛٛض انجظش٘
()1
(انزًٛٛض ثٍٛ
حشف ٙط ،ظ )

08
دق

-7انزؼشف ػهٗ شكم حشف( ٙط)،
(ظ)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛشكهْ ٙزٍٚ
انحشفٍٛ

انششػ – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

78

انزًٛٛض انجظش٘
()0
(انزًٛٛض ثٍٛ
حشف ٙع ،ؽ )

08
دق

-7انزؼشف ػهٗ شكم حشف( ٙع)،
(ؽ)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛشكهْ ٙزٍٚ
انحشفٍٛ

انششػ – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

77

انزًٛٛض انجظش٘
()0
(انزًٛٛض ثٍٛ
حشف ٙف ،ق)

08
دق

-7انزؼشف ػهٗ شكم حشف( ٙف)،
(ق)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛشكهْ ٙزٍٚ
انحشفٍٛ

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

72

79

74

7.

76

انزًٛٛض انجظش٘
()78
(انزًٛٛض ثٍٛ
انكهًبد
انًزشبثٓخ)
انزًٛٛض انغًؼٙ
()7
(انزًٛٛض ثٍٛ
أطٕاد
انحٕٛاَبد)
انزًٛٛض انغًؼٙ
()2
(انزًٛٛض حشف
ط ،س ،ص)
انزًٛٛض انغًؼٙ
()9
(انزًٛٛض ثٍٛ
أطٕاد األحشف
د ،د ،ط )
انزًٛٛض انغًؼٙ
()4
(انزًٛٛض ثٍٛ
أطٕارحشف ٙر ،ص
)

728
دق

-7انزؼشف ػهٗ شكم انكهًبد
 -2انزًٛٛض ث ٍٛانكهًبد انًخزهفخ

98
دق

انزؼشف ػهٗ اطٕاد انحٕٛاَبد
األنٛفخ ( ف ٙثٛئخ انطفم)

728
دق

-7انزؼشف ػهٗ أطٕاد حشٔف
(ط) ٔ (س) ٔ (ص)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛاطٕاد ْزِ
انحشٔف

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

728
دق

-7انزؼشف ػهٗ أطٕاد حشٔف (د)
ٔ (د) ٔ (ط)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛاطٕاد ْزِ
انحشٔف

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

08دق

-7انزؼشف ػهٗ طٕد حشف( ٙر)،
(ص)
 -2انزًٛٛض ث ٍٛطٕرْ ٙزٍٚ
انحشفٍٛ

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

71

انفٓى انمشائٙ
( انشثط ث ٍٛانكهًخ
ٔانظٕسح انًؼجشح)

68
دق

70

انفٓى انمشائٙ
( انشثط ثٍٛ

68
دق

-7انزؼشف ػهٗ انظٕس انًؼشٔضخ
ػهٗ انطفم
-2اٌ ٚشثط ث ٍٛانظٕسح ٔانكهًخ
انًؼجشح ػُٓب
-7انزؼشف ػهٗ انظٕس انًؼشٔضخ
ػهٗ انطفم
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انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ
انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ
انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
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98
دلٛمخ)
(صالس
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(صالس
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(صالس
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(صالس
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(صالس
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(صالس
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(اسثغ
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
عهغخ
ٔاحذح
(اسثغ
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(اسثغ
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(صالس
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(عهغزبٌ
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(عهغزبٌ
كم عهغخ

-2اٌ ٚشثط ث ٍٛانظٕسح ٔانؼجبسح
انًؼجشح ػُٓب

انغًهخ ٔانظٕسح
انًؼجشح )

انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

98
دلٛمخ)
(صالس
عهغبد
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(عهغزبٌ
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(عهغزبٌ
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(عهغزبٌ
كم عهغخ
98
دلٛمخ)

70

َطك األطٕاد
(َطك انحشٔف
انٓغبئٛخ)

08
دق

-7انزؼشف ػهٗ اطٕاد انحشٔف
انًخزهفخ
-2اٌ ُٚطك انحشٔف ثطشٚمّ
طحٛحخ

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

28

َطك األطٕاد
(َطك كهًخ يٍ
حشف)ٍٛ

68
دق

-7اٌ ُٚطك انطفم كهًبد يكَٕخ يٍ
حشفٍٛ

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

27

َطك األطٕاد
(َطك كهًخ يٍ
صالصخ حشٔف)

68
دق

-7اٌ ُٚطك انطفم كهًبد يكَٕخ يٍ
صالصخ حشٔف

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

22

َطك األطٕاد
(َطك كهًخ يٍ
اسثؼخ حشٔف)

68
دق

-7اٌ ُٚطك انطفم كهًبد يكَٕخ يٍ
اسثؼخ حشٔف

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

29

انززكش انغًؼٙ
(رزكش اطٕاد
انحٕٛاَبد )

98
دق

اٌ ٚززكش انطفم اطٕاد انحٕٛاَبد
انز ٙرؼشع ػه ( ّٛثؼذ االَزٓبء يٍ
عًبػٓب)

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

عهغخ
ٔاحذح

24

انززكش انغًؼٙ
(رزكش انحشٔف)

68
دق

اٌ ٚززكش انطفم اطٕاد انحشٔف
ثُفظ رشرٛت رطمٓب ( ثؼذ االَزٓبء
يٍ عًبػٓب)

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

2.

انززكش انغًؼٙ
(رزكش انكهًبد )

68
دق

اٌ ٚززكش انطفم انكهًبد ثُفظ
رشرٛت َطمٓب ( ثؼذ االَزٓبء يٍ
عًبػٓب)

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -انحش (انزهم)ٍٛثُٕػٛخ
انهفظٔ ٙانجذَ – ٙانٕاعجبد انًُضنٛخ

26

انززكش انغًؼٙ
(رزكش انغًم )

68
دق

اٌ ٚززكش انطفم انغًم ثُفظ رشرٛت
َطمٓب ( ثؼذ االَزٓبء يٍ عًبػٓب)

انًحبضشح – انًُبلشخ – االنؼبة
انزؼهًٛٛخ -إػطبء انزؼهًٛبد – انًُزعخ
 -انٕاعجبد انًُضنٛخ

(عهغزبٌ
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(عهغزبٌ
كم عهغخ
98
دلٛمخ)
(عهغزبٌ
كم عهغخ
98
دلٛمخ)

21

انغهغخ انخزبيٛخ

98
دق

ْذفذ انغهغخ إنٗ رهخٛض أْى يب
عبء ف ٙانجشَبيظ يغ انزطجٛك
انجؼذ٘ ألدٔاد انذساعخ

انًحبضشح

عهغخ
ٔاحذح

 )ُ( حتكًي الربٌاور:

قاّ ايةاظز بعجمض ايدلْاَض ايحدرٜت ت ٖ  ٙايدراة ١عً ٢عدر َدٔ ا هُدني
الحخممددني ت ايذلبٝدد ١اشباصددٚ ١ن د يو ايعدداًَني َ د  ٟٚاإلعاقدد ١ايعكًٝدد١
يحعه ِٝايدلْاَض ٚإ بداَ ٤الظظداجِٗ ظد ٍٛبٓدا ٤ايدلْداَض ،ظٝدز س جٛزٜعد٘ عًد٢
() 5ضبهُ ددني َ ددٔ أع ددا ٦ٖٝ ٤دد ١ايح دددرٜس جباَع دد ١ع ددني سل ددس ٚند د يو ()3
َعًُني يًذلب ١ٝاشباص.١
ٚقد ةصًخ بعت ايحساؤدد َٔ قةٌ ا هُني ،ن يو س إشجما ٤ايعدٜد َٔ
ايحعدددٜالد ت ضددَ ٤ٛكذلظدداجِٗ ٚجٛشٗٝدداجِٗ يحعسددني ٚزٜددار ٠نؿددا ٠٤ايدلْدداَض
ايحدرٜتٚ ،قد أمجعٛا عًَ ٢ال ١َ٤ايدلْداَض لدا ٚضد َدٔ أشًدَ٘ٚ ،الَ٤د ١ؾٓٝاجد٘
ٚزَٔ نٌ شًس َٔ ١شًساج٘.
إشجما٤اد ايحطةٝل:
قاّ ايةاظز ت ايةدا ١ٜباسبم ٍٛعًد ٢الٛاؾكداد ايجمزلٝد ١اشباصد ١بدايحطةٝل،
ٚق ددد قاَ ددخ َ دددٜجم ٠الدرة دد ١بالٛاؾك دد ١عً دد ٢ايحطة ٝددل بع ددد َٛاؾك دد ١أٚي ٝددا ٤أَ ددٛر

233

دزاضات عسبًُ يف الرتبًُ وعمي الٍفظ )(ASEP

اويؿاٍ ،ذِ جٛاصٌ ايةاظز َ أٚيٝدا ٤أَدٛر اويؿداٍ ٚظمدٌ َدِٓٗ عًدَٛ ٢اؾكد١
بددايحطةٝل َ ،د عدددّ ايسددُاح بايحمددٜٛجم ظؿاظ داً عًدد ٢مٛصدد ١ٝأيؿدداشلِٚ ،بعددد
ي ددو ق دداّ بحعد ٜددد ايع ٓٝدداد اي ددرالس يًدراة دد ( ١ايحصجمٜة ٝدد ١اوٚىل ،ايحصجمٜة ٝدد١
ايراْ ٝدد ،١اي ددابطٚ ،)١اجةعٗ ددا بع ددد ٠ز ٜدداراد يًُدرة دد ٚ ،١ي ددو ظح ددٜ ٢هحس ددت ذك دد١
ايحالَ َ ٝإعطا ِٗ٥صبُٛع َٔ ١اديعاث اييت ؼبةْٗٛا.
ذِ قاّ ايةاظز بحطةٝل اد حةار ايكةً ٞعً ٢ااُٛعاد ايرالذد ( ١ايحصجمٜةٝد١
اوٚىل – ايحصجمٜة ٝدد ١ايراْ ٝدد – ١اي ددابط ٚ )١ي ددو حب ددٛر ا م ددا ٞ٥جهٓٛيٛش ٝددا
ايحعًدد ِٝبالدرةددٚ ،١ن د يو َعًُدد ١رٜدداض اويؿدداٍ ،ذددِ بدددأ ايةاظددز بحطةٝددل
ايدلْ دداَض اشب ددا ب دداوشٗز ٠ايًٛظ ٝدد ١عً دد ٢ي ددالث ااُٛع دد ١ايحصجمٜة ٝدد ١اوٚىل،
نُددا س ادةددحعاْ ١بن مددا ٞ٥جهٓٛيٛشٝددا ايحعًدد ِٝبالدرةدد ١ت جطةٝددل ايدلْدداَض
اشبا بايهُةٛٝججم ٚ ،يدو عًد ٢يدالث ااُٛعد ١ايحصجمٜةٝد ١ايراْٚ١ٝةدٛف ٜكدّٛ
ايةاظز بايحدرٜت ؾك ت ض ٤ٛايدرٚس الٛشٛر ٠ت ايدلصب ١ٝايحعً ; ١ُٝٝبٛاق
شًسٚ ١اظد ٠أةةٛعٝاًٚ ،بعد ْٗا ١ٜايحطةٝل قاّ ايةاظز بحطةٝل اد حةار ايةعدٟ
 ٚيو عً ٢ااُٛعاد ايرالذٚ ،١بعدٖا قداّ ايةاظدز بعُدٌ يدإ زٜداراد يًُدرةد١
بع ددد اْحٗ ددا ٤ايحطة ٝددل وع دددٍ ز ٜددارجني أة ددةٛعٝاً ،ذ ددِ أش ددجم ٣ا حة ددار جحةع دد ٞعً دد٢
ااُٛعحني ايحصجمٜةٝحني يًحنند َٔ اةحُجمار ١ٜؾاعً ١ٝايدلاَض ايحدرٜة.١ٝ
ذِ قاّ ايةاظز بحؿجمٜؼ ْحا٥ض اد حةار ٚإشجما ٤ايحعًٝالد اإلظمدا ١ٝ٥الٓاةدة،١
ت ض دد ٤ٛايؿ ددجمٚض ٚع دددر أؾ ددجمار ايع ٓٝددٚ ١كرً ددخ ايعًُ ٝدداد اإلظم ددا ١ٝ٥ت ا حة ددار
 Willcoxonيًعٓٝدداد الجمجةطدد ٚ ١يددو يًُكارْدد ١بددني ايحطةٝددل ايكةًددٚ ٞايةعددد،ٟ
ٚايةعدٚ ٟايححةع ٞيهال ااُٛعحني ايحصجمٜة ١ٝاوٚيٚ ٞايراْٚ ،١ٝند يو ا حةدار
Kruskal Wallis Kيًُكارْدد ١بددني ايددرالس صبُٛعددادٚ ،أ ددرلاً ا حةددار Mann
 Whitneyيًعٓٝاد السحكً ١يًُكارْ ١بدني ااُٛعد ١ايحصجمٜةٝد ١اوٚىل ٚااُٛعد١
ايحصجمٜة ١ٝايراْ ،١ٝن يو س ظسداث ظصدِ ايحدنذرل باةدحخداّ َعداردد سبصدِ
ايحنذرل.

ٌ تآر البشح:

ْحا٥ض ايؿجمض او " ٍٚجٛشد ؾجمٚم اد ردي ١إظما ١ٝ٥عٓد َسح ٣ٛردي0.05 ١بني
َحٛةطاد رجت ررشاد ااُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝاوٚىل – باةحخداّ ايهُةٛٝججم -ت
ايكٝاةددني ايكةًددٚ ٞايةعددد ٟعًددَ ٢كٝدداس ادةددحعدار يًكددجما ٠٤ت ادبددا ٙايكٝدداس
ايةعد"ٟ
ٚيًحعكل َٔ صع ٖ ١ا ايؿجمض س ظسداث رديد ١ايؿدجمٚم بدني ررشداد ايطدالث
 ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط ٚ ،١يو عًَ ٢كٝاس ادةدحعدار يًكدجما ٠٤قةدٌ ٚبعدد
ايدلْاَض ايحدرٜت عٔ يجمٜل ايهُةٝدٛججم ،باةدحخداّ ا حةدار  Willcoxonيًعٓٝداد
الجمجةطٚ ١ميهٔ إٔ ْٛض ْحٝص ٖ ١ا اد حةار عً ٢ايٓع ٛايحاي:ٞ
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شد )8( ٍٚق ) z ( ١ُٝيددي ١ايؿجمٚم بني ايكٝاةني ايكةًٚ ٞايةعد ٟلكٝاس ادةحعدار يًكجما٠٤
باةحخداّ ايهُةٛٝججم

اثؼبد يمٛبط
االعزؼذاد نهمشاءح
انزًٛٛض انجظش٘

انزًٛٛض انغًؼٙ

انفٓى انمشائٙ

َطك األطٕاد

انززكش انغًؼٙ

انًمٛبط ككم

َٕػٛخ انشرت

ٌ

انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع

0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6

يزٕعط
انشرت
0.00
3.50

يغًٕع
انشرت
0.00
21.00

0.00
3.50

0.00
21.00

0.00
3.50

0.00
21.00

0.00
3.50

0.00
21.00

0.00
3.50

0.00
21.00

0.00
3.50

0.00
21.00

Zلًٛخ

انذالنخ

2.207

2.214

2.207

2.201

2.201

2.201

حغى
انزأصٛش
2.13

دانخ ػُذ
0.01

يشرفغ عذا

دانخ ػُذ
0.01

2.13
يشرفغ عذا

دانخ ػُذ
0.01

2.13
يشرفغ عذا

دانخ ػُذ
0.01

0.54
يشرفغ عذا

دانخ ػُذ
0.01

2.13
يشرفغ عذا

دانخ ػُذ
0.01

2.13
يشرفغ عذا

ٚبحعًٝددٌ قُٝدد " Z" ١ايددٛارر ٠ت ازبددد ٍٚايسددابل ٜح د أْٗددا رايدد ١عٓددد َسددح٣ٛ
 ٚ 0.01يددو بمدددر َكٝدداس ادةددحعدار يًكددجما ،٠٤ظٝددز ججماٚظددخ َددا بددني (،2.201
 )2.214ممددا ٜدددٍ عًددٚ ٢شددٛر ؾددجمٚم بددني ايحطةٝددل ايكةًددٚ ٞايحطةٝددل ايةعددد ٟعًدد٢
َك ٝد دداس ادة د ددحعدار يًك د ددجما ٠٤بع د ددد ايحع د ددجمض يًدلْ د دداَض ايح د دددرٜت باة د ددحخداّ
ايهُةٝد ددٛججمٚ ،يزٜد ددار ٠ايحنند ددد َد ددٔ ؾاعًٝد دد ١ايدلْد دداَض س ظسد دداث ْسد ددة ١ايهسد ددت
المعع ١يعزد Corrected Ezzat Gain Ratioظسٔ(  ،)2013اييت جٓ عًد ٢إٔ
َعدٍ ايهست ٜدحِ ظسداب٘ بالعاريد ١ايحايٝد(M2-+(M2-M1/P)+(M2-M1/M2) ١
) M1/P-M1ظٝز جشرل )  )M1اىل الحٛة ايكةً )M2( ،ٞاىل الحٛةد ايةعدد،ٟ
()Pإىل ايٓٗا ١ٜايعظُ ،ٞنُا ميحد َدْ ٣سة ١ايهست المعع )0:3( َٔ ١ظٝدز
جشرل ( )0اىل عدّ ٚشٛر ذبسدٔ عًد ٢اديدالمٚ ،جشدرل ( ) 3إىل ظددٚس ذبسدٔ جداّ
حبٝز:
إ ا ناْخ قْ ١ُٝسة ١ايهست المعع ١اقٌ َٔ ٜ1.5عحدل ايدلْاَض غرل ؾعاٍ.
إ ا ججماٚظ ددخ ْس ددة ١ايهس ددت الم ددعع ١ب ددني  1.8 ،1.5ؾ ددإ ايدلْ دداَض َحٛةد د
ايؿعاي.١ٝ
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د
إ ا ناْددخ ْسددة ١ايهسددت المددعع ١اندددل َددٔ 1.8ؾددإ يدلْدداَض ٜعحدددل ؾعددا ً
َٚكةٛدً.
ٚقد بًػخ قُٝدْ ١سدة ١ايهسدت المدع )2.13(١ممدا ٜددٍ عًد ٢ؾاعًٝد ١ايدلْداَض
باةحخداّ ايهُةٛٝججم.
ايؿجمض ايراْ "ٞد جٛشد ؾجمٚم اد ردي ١اظمدا ١ٝ٥عٓدد َسدح ٣ٛرديد0.05 ١بدني
َحٛةطاد رجت ررشاد ااُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝاوٚىل – باةحخداّ ايهُةٛٝججم -ت
ايكٝاةني ايةعددٚ ٟايححةعد ( ٞبعدد َدجمٚر دٗجم) عًد ٢جطةٝدل َكٝداس ادةدحعدار
يًكجما" ٠٤
ٚيًحعكل َٔ صع ٖ ١ا ايؿجمض س ظسداث رديد ١ايؿدجمٚم بدني ررشداد ايطدالث
 ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط ٚ ،١يو عًَ ٢كٝداس ادةدحعدار يًكدجما ٠٤بعدد َدجمٚر
ددٗجم َ ددٔ ايحطة ٝددل ايةع ددد ،ٟباة ددحخداّ ا حة ددار  Willcoxonيًع ٓٝدداد الجمجةط دد١
ٚميهٔ إٔ ْٛض ْحٝص ٖ ١ا اد حةار عً ٢ايٓع ٛايحاي:ٞ
شد )9( ٍٚق ) z ( ١ُٝيددي ١ايؿجمٚم بني ايكٝاةني ايةعدٚ ٟايححةع ٞلكٝاس ادةحعدار يًكجما٠٤

اثؼبد يمٛبط االعزؼذاد نهمشاءح
انزًٛٛض انجظش٘

انزًٛٛض انغًؼٙ

انفٓى انمشائٙ

َطك األطٕاد

انززكش
انغًؼٙ

انًمٛبط ككم

َٕػٛخ انشرت
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع

ٌ
4
2
0
6
6
0
0
6
3
2
1
6
4
2
0
6
6
0
0
6
4
2
0
6

يزٕعط انشرت
3.38
3.75

يغًٕع انشرت
13.50
7.50

3.50
0.00

21.00
0.00

3.67
2.00

11.00
4.00

3.38
3.75

13.50
7.50

3.50
0.00

21.00
0.00

4.50
1.50

18.00
3.00

Zلًٛخ

انذالنخ

0.638

غٛش دانخ

2.264

0.966

0.647

2.214

1.572

دانخ ػُذ
8587

غٛش دانخ

غٛش دانخ

دانخ ػُذ
8587

غٛش دانخ

ٚبحعً ٌٝق " Z" ١ُٝايٛارر ٠ت شدٜ)9( ٍٚح أْٗا غرل راي ١إظماٝ٥اً بايٓسة١
وبعددار َكٝدداس ادةددحعدار يًكددجماٚ ،٠٤ن د يو يًدرشدد ١ايهًٝدد ١ؾُٝددا عدددا ُبعدددٟ
( ايحُٝٝددز ايسددُع ،ٞايحد نجم ايسددُع ) ٞؾكددد ناْددا رايددني إظمدداٝ٥ا عٓددد َسددح٣ٛ
ردي.)0.01( ١
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ايؿدجمض ايرايدز " جٛشددد ؾدجمٚم اد رديدد ١اظمدا ١ٝ٥عٓدد َسددح ٣ٛرديد0.05 ١بددني
َحٛةددطاد رجددت ررشدداد ااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١ايراْٝدد – ١باةددحخداّ ايهُةٝددٛججم
ايًٛظ- ٞت ايكٝاةني ايكةًٚ ٞايةعد ٟعًَ ٢كٝاس ادةحعدار يًكجما ٠٤ت ادباٙ
ايكٝاس ايةعد"ٟ
ٚيًحعكل َٔ صع ٖ ١ا ايؿجمض س ظسداث رديد ١ايؿدجمٚم بدني ررشداد ايطدالث
 ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط ٚ ،١يو عًَ ٢كٝاس ادةدحعدار يًكدجما ٠٤قةدٌ ٚبعدد
ايدلْاَض ايحدرٜت عدٔ يجمٜدل ايهُةٝدٛججم ايًدٛظ ،ٞباةدحخداّ ا حةدار Willcoxon
يًعٓٝاد الجمجةطٚ ١ميهٔ إٔ ْٛض ْحٝص ٖ ١ا اد حةار عً ٢ايٓع ٛايحاي:ٞ
شد( ٍٚ

) ق ) z ( ١ُٝيددي ١ايؿجمٚم بني ايكٝاةني ايكةًٚ ٞايةعد ٟلكٝاس ادةحعدار يًكجما٠٤
باةحخداّ ايهُةٛٝججم ايًٛظٞ

اثؼبد يمٛبط االعزؼذاد
نهمشاءح

انزًٛٛض انجظش٘

انزًٛٛض انغًؼٙ

انفٓى انمشائٙ

َطك األطٕاد

انززكش انغًؼٙ

انًمٛبط ككم

ٌ

يزٕعط انشرت

انشرت انغبنجخ

0

0.00

يغًٕع
انشرت
0.00

انشرت انًٕعجخ

6

3.50

21.00

انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ

0
6
0

0.00

0.00

انشرت انًٕعجخ

6

3.50

21.00

انشرت انًزؼبدنخ

0

انًغًٕع

6

َٕػٛخ انشرت

Zلًٛخ

2.207

2.207

انشرت انغبنجخ

0

0.00

0.00

انشرت انًٕعجخ

6

3.50

21.00

انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع

0
6
0
6
0
6

0.00
3.50

0.00
21.00

انشرت انغبنجخ

0

0.00

0.00

انشرت انًٕعجخ

6

3.50

21.00

انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع

0
6
0
6
0
6

0.00
3.50

0.00
21.00

2.264

2.201

2.214

2.201

انذالنخ

حغى انزأصٛش

دانخ ػُذ
8587

2.41
يشرفغ عذا

دانخ ػُذ
8587

2.41
يشرفغ عذا

دانخ ػُذ
8587

2.41
يشرفغ عذا

دانخ ػُذ
8587

2.41
يشرفغ عذا

دانخ ػُذ
8587

2.41
يشرفغ عذا

دانخ ػُذ
8587

2.41
يشرفغ عذا

ٚبحعً ٌٝق " Z" ١ُٝايٛارر ٠ت شددٜ )10( ٍٚح د أْٗدا رايد ١عٓدد َسدح0.01 ٣ٛ
 ٚيو بايٓسة ١لهْٛاد َكٝاس ادةحعدار يًكدجما ،٠٤ظٝدز ججماٚظدخ بدني ()2.7 ،2.2
مما ٜدٍ عًدٚ ٢شدٛر ؾدجمٚم بدني ايحطةٝدل ايكةًدٚ ٞايحطةٝدل ايةعدد ٟعًدَ ٢كٝداس
ادةد ددحعدار يًكد ددجما ٠٤بعد ددد ايحعد ددجمض يًدلْد دداَض ايحد دددرٜت باةد ددحخداّ ايهُةٝد ددٛججم
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ايًٛظٚ ،ٞيزٜار ٠ايحنند َٔ ؾاعً ١ٝايدلْداَض س ظسداث ْسدة ١ايهسدت المدعع١
يعدزد Corrected Ezzat Gain Ratioظسدٔ ) ٚ )2013بًػدخ ْسدةحٗا (( )2.41ممدا
ٜدٍ عً ٢إ ؾاعً ١ٝايدلْاَض َجمجؿع ١شدا باةحخداّ ايهُةٛٝججم ايًٛظ.ٞ
ايؿجمض ايجماب " دجٛشد ؾجمٚم اد ردي ١اظما ١ٝ٥عٓد َسح ٣ٛردي 0.05 ١بني
َحٛةددطاد رجددت ررشدداد ااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١ايراْٝدد – ١باةددحخداّ ايهُةٝددٛججم
ايًدددٛظ - ٞت ايكٝاةدددني ايةعددددٚ ٟايححةعددد ( ٞبعدددد َدددجمٚر دددٗجم) عًدددَ ٢كٝددداس
ادةحعدار يًكجما" ٠٤
ٚيًحعكل َٔ صع ٖ ١ا ايؿجمض س ظسداث رديد ١ايؿدجمٚم بدني ررشداد ايطدالث
 ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط ٚ ،١يو عًَ ٢كٝداس ادةدحعدار يًكدجما ٠٤بعدد َدجمٚر
ددٗجم َ ددٔ ايحطة ٝددل ايةع ددد ،ٟباة ددحخداّ ا حة ددار  Willcoxonيًع ٓٝدداد الجمجةط دد١
ٚميهٔ إٔ ْٛض ْحٝص ٖ ١ا اد حةار عً ٢ايٓع ٛالٛض بازبد:)11( ٍٚ
شد( ٍٚ

) ق ) z ( ١ُٝيددي ١ايؿجمٚم بني ايكٝاةني ايةعدٚ ٟايححةعًُٝكٝاس ادةحعدار يًكجما٠٤
باةحخداّ ايهُةٛٝججم ايًٛظٞ

اثؼبد يمٛبط االعزؼذاد
نهمشاءح
انزًٛٛض انجظش٘

انزًٛٛض انغًؼٙ

انفٓى انمشائٙ

َطك األطٕاد

انززكش انغًؼٙ

انًمٛبط ككم

ٌ

يزٕعط انشرت

يغًٕع انشرت

َٕػٛخ انشرت
انشرت انغبنجخ

0

0.00

0.00

انشرت انًٕعجخ

6

3.50

21.00

انشرت انًزؼبدنخ

0

انًغًٕع

6

انشرت انغبنجخ

0

0.00

0.00

انشرت انًٕعجخ

6

3.50

21.00

انشرت انًزؼبدنخ

0

انًغًٕع

6

انشرت انغبنجخ

0

0.00

0.00

انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ

6
0
6
0

3.50

21.00

0.00

0.00

انشرت انًٕعجخ

6

3.50

21.00

انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع

0
6

انشرت انغبنجخ

0

0.00

0.00

انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع
انشرت انغبنجخ
انشرت انًٕعجخ
انشرت انًزؼبدنخ
انًغًٕع

6
0
6
0
6
0
6

3.50

21.00

0.00
3.50

0.00
21.00

238

لًٛخ
Z

2.207

2.226

2.264

2.232

2.060

2.232
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انذالنخ

دانخ ػُذ
8587

دانخ ػُذ
8587

دانخ ػُذ
8587

دانخ ػُذ
8587

دانخ ػُذ
8587

دانخ ػُذ
8587

ٚبحعً ٌٝق " Z" ١ُٝايٛارر ٠ت شددٜ )11( ٍٚح د أْٗدا رايد ١عٓدد َسدح0.01 ٣ٛ
 ٚيددو بايٓسددة ١لهْٛدداد َكٝدداس ادةددحعدار يًكددجما ،٠٤ظٝددز ججماٚظددخ بددني (،2.06
 ) 2.23مما ٜدٍ عًدٚ ٢شدٛر ؾدجمٚم بدني ايحطةدٝكني ايةعددٚ ٟايححةعد ٞعًدَ ٢كٝداس
ادةددحعدار يًكددجماٚ ،٠٤يزٜددار ٠ايحننددد َددٔ ؾاعًٝدد ٖ ١د  ٙايدديدد ١س ظسدداث ْسددة١
ايهسددت المددعع ١يعددزد Corrected Ezzat Gain Ratioظسددٔ ( ٚ )2013بًػددخ
ْسةحٗا (( )0.999مما ٜدٍ عً ٢إٔ ٖ  ٙايؿدجمٚم بدني ايحطةدٝكني ايةعددٚ ٟايححةعدٞ
ؾجمٚقاً غرل ظكٝك( ١ٝد ٜعحد بٗا ).
ايؿجمض اشباَس " جٛشد ؾجمٚم اد ردي ١اظما ١ٝ٥عٓد َسح ٣ٛردي0.05 ١ت
ايحطةٝدددل ايةعدددد ٟبدددني َحٛةدددطاد رجدددت ررشددداد ااُٛعددد ١ايحصجمٜةٝددد ١اوٚىل
ٚااُٛعددد ١ايحصجمٜةٝددد ١ايراْٝدددٚ ١ااُٛعددد ١اي دددابط ١عًدددَ ٢كٝددداس ادةدددحعدار
يًكجما" ٠٤
ٚيًحعكل َٔ صع ٖ ١ا ايؿجمض س ظسداث رديد ١ايؿدجمٚم بدني َحٛةدطاد رجدت
ررشاجااُٛع د دد ١ايحصجمٜة ٝد دد ١اوٚىل ٚااُٛع د دد ١ايحصجمٜة ٝد دد ١ايراْ ٝد ددٚ ١ااُٛع د دد١
اي ابط ١عًَ ٢كٝاس ادةدحعدار يًكدجما ،٠٤باةدحخداّ ا حةدار Kruskal Wallis
ٚKميهٔ إٔ ْٛض ْحٝص ٖ ١ا اد حةار عً ٢ايٓع ٛايحاي:ٞ
شد )12( ٍٚردي ١ايؿجمٚم بني ااُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝاوٚىل ٚايحصجمٜة ١ٝايراْٚ ١ٝااُٛع ١اي ابط١
أثؼبد يمٛبط
االعزؼذاد نهمشاءح
انزًٛٛض انجظش٘

انزًٛٛض انغًؼٙ

انفٓى انمشائٙ

َطك األطٕاد

انززكش انغًؼٙ

انًمٛبط ككم

انًغًٕػبد
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
ضبثطخ
انًغًٕع
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
ضبثطخ
انًغًٕع
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
ضبثطخ
انًغًٕع
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
ضبثطخ
انًغًٕع
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
ضبثطخ
انًغًٕع
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
ضبثطخ
انًغًٕع

انؼذد
(ٌ)
6
6
6
18
6
6
6
18
6
6
6
18
6
6
6
18
6
6
6
18
6
6
6
18

يزٕعط
انشرت
9.50
15.50
3.50
9.83
15.17
3.50
10.17
14.92
3.50
10.08
14.92
3.50
10.92
14.08
3.50
9.50
15.50
3.50
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رشثٛغ
15.268

14.696

13.934

13.943

12.646

15.221

دسعبد
انحشٚخ
2

2

2

2

2

2

انذالنخ

0.01دانخ ػُذ

0.01دانخ ػُذ

0.01دانخ ػُذ

0.01دانخ ػُذ

0.01دانخ ػُذ

0.01دانخ ػُذ
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بحعًٝد ددٌ ايٓحد ددا٥ض ايد ددٛارر ٠ت شد دددٜ )12( ٍٚح د د إٔ ٖٓد دداى ؾجمٚق ددًا اد رديد دد١
إ ظم د د د د ددا ١ٝ٥ب د د د د ددني ااُٛع د د د د دد ١ايحصجمٜة ٝد د د د دد ١اوٚىل ٚايحصجمٜة ٝد د د د دد ١ايراْ ٝد د د د دد،١
ٚااُٛع١اي ددابط ١ظ ٝددز ججماٚظ ددخ ق ُٝدد( ١ن ددا ججمبٝد د ) ب ددني () 12.646:15.268
 ٚيو عٓد ررشاد ظجمٚ )2(١ٜيًحعدجمف عًد ٢ادبدا ٙايدديد ١ؾكدد س ظسداث ا حةدار
جٛنٛٝبًػددخ قُٝحٗددا (ٚ )6.035وكارْحٗددا َ د َحٛةددطاد ااُٛعدداد ايحصجمٜةٝدد١
اوٚىل ٚايراْٝددٚ ١اي ددابطٜ ،١ح دد إٔ ٖٓ دداى ؾجمٚقددًا ب ددني ااُ ددٛعحني ايحصجمٜة ٝدد١
اوٚىل ٚايحصجمٜةٝدد ١ايراْٝدد ١ت ادبددا ٙااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١ايراْٝدد ١ممددا ٜدددٍ عًدد٢
ٖ ا صع ١ايؿجمض.
ايؿجمض ايسارس "جٛشد ؾجمٚق اد ردي ١إظمدا ١ٝ٥عٓدد َسدح ٣ٛرديد0.05 ١ت
ايحطةٝدددل ايححةعددد ٞبدددني َحٛةدددطاد رجدددت ررشددداد ااُٛعددد ١ايحصجمٜةٝددد ١اوٚىل
ٚااُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝايراْ ١ٝعًَ ٢كٝاس ادةحعدار يًكجما ٠٤ت ادبا ٙااُٛع١
ايحصجمٜة ١ٝايراْ."١ٝ
ٚيًحعكل َٔ صع ٖ ١ا ايؿجمض س ظساث ردي ١ايؿجمٚم بني ررشاد ااُٛعد١
ايحصجمٜة ١ٝاوٚىل ٚااُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝايراَْ ١ٝدٔ ايطدالث  ٟٚاإلعاقد ١ايعكًٝد١
ايةسددٝط ٚ ،١يددو عًددَ ٢كٝدداس ادةددحعدار يًكددجما ،٠٤باةددحخداّ ا حةددار Mann
 Whitneyيًعٓٝدداد السددحكًٚ ١ميهددٔ إٔ ْٛض د ْحٝصدد ٖ ١د ا اد حةددار عًدد ٢ايٓعددٛ
ايحاي.ٞ
شد )13( ٍٚق ) z ( ١ُٝسبساث ردي ١ايؿجمٚم بني ااُٛع ١ايحصجمٜة ١ٝاوٚىل ٚااُٛع ١ايحصجمٜة١ٝ
ايراْ ١ٝعًَ ٢كٝاس ادةحعدار يًكجما٠٤

اثؼبد
انًمٛبط
انزًٛٛض
انجظش٘
انزًٛٛض
انغًؼٙ
انفٓى
انمشائٙ
َطك
األطٕاد
انززكش
انغًؼٙ
انًمٛبط
ككم

انًغًٕػبد
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ
رغشٚجٛخ أٔنٗ
رغشٚجٛخ صبَٛخ

انؼذد
(ٌ)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

يزٕعط
انشرت
3.50
9.50
3.50
9.50
3.50
9.50
3.50
9.50
3.50
9.50
3.50
9.50

يغًٕع
انشرت
21.00
57.00
21.00
57.00
21.00
57.00
21.00
57.00
21.00
57.00
21.00
57.00

لًٛخ
Z

انذالنخ

حغى انزأصٛش

2.90

دانخ ػُذ 8587

 8561كجٛش

2.93

دانخ ػُذ 8587

 8560كجٛش

2.92

دانخ ػُذ 8587

 8560كجٛش

2.91

دانخ ػُذ 8587

 8560كجٛش

2.90

دانخ ػُذ 8587

 8561كجٛش

2.88

دانخ ػُذ 8587

 8561كجٛش

بحعً ٌٝايٓحا٥ض ايٛارر ٠ت شدٜ )13( ٍٚح ٚشدٛر ؾدجمٚم اد رديد ١اظمدا١ٝ٥
بني َحٛةطاد رجدت ااُٛعد ١ايحصجمٜةٝد ١اوٚىل ٚااُٛعد ١ايحصجمٜةٝد ١ايراْٝد ١ت
ايحطةٝددل ايححةعدد ،ٞظٝددز ججماٚظددخ قُٝدد )Z( ١بددني (ٖٚ )2.93 :2.88دد ٞمجٝعٗددا قدِٝ
راي دد ١إظم دداٝ٥ا ٚيًحنن ددد َ ددٔ ٖدد  ٙايددي دد ١ق دداّ ايةاظ ددز حبس دداث ظص ددِ ايح ددنذرل
باة ددحخداّ َجمبدد اٜح ددا ٚاج دد إٔ ظص ددِ ايح ددنذرل َجمجؿ د مم ددا ٜؤن ددد عً دد ٢ردي دد١
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ايؿ ددجمٚم ب ددني ااُ ددٛعحني ايحصجمٜة ٝدد ١اوٚىل ٚايحصجمٜة ٝدد ١ايراْ ٝدد ١عً ددَ ٢ك ٝدداس
ادةحعدار يًكجما.٠٤

 املٍاقشُ والتفطري:

ؾُٝددا ٜحعًددل بؿاعً ٝد ١بجمْدداَض ايهُةٝددٛججم ت جُٓٝددَٗ ١دداراد ادةددحعدار يًكددجما٠٤
أ ددارد ْح ددا٥ض ايدراة دد ١إىل ٚش ددٛر ؾ ددجمٚم ب ددني ايحطة ددٝكني ايكةً ددٚ ٞايةع ددد ٟعً دد٢
َكٝدداس ادةددحعدار يًكددجما ٠٤ت ادبددا ٙايحطةٝددل ايةعدددٚ ٟجحؿددل ٖ د  ٙايٓحٝصدد َ ١د
ايٓحٝص ١اييت جٛصًخ شلاؾجمط (  ،)2000اييت جٛصًخ إىل ؾاعً ١ٝايٛةدا ٥الحعددر٠
ت جُٓٝد دد ١بعد ددت الؿد دداٖ ِٝايًػٜٛد دد ،١نُد ددا اجؿكد ددخ ٚرراة ١د ددجمٜـ (  ،)2003ايد دديت
اةحخدَخ ايهُةٛٝججم ت جُٓ ١ٝادةدحعدار يًكدجما ٠٤يدد ٣اويؿداٍَٚ ،دٔ ايدراةداد
ايدديت اجؿكددخ ْحا٥صٗددا َد ٖد  ٙايدراةدد ١رراةدد ١بدددٜجم( ،) 2004ايدديت جٛصددًخ إىل إٔ
ايهُة ٝددٛججم ظك ددل ْح ددا٥ض أؾ ددٌ َ ددٔ اي ددجمظالد الٝداْ ٝدد ١ت جُٓ ٝدد ١بع ددت َٗ دداراد
ادةحعدار يًكجماٚ ،٠٤ن يو رراةد ١عةدد ايٖٛداث (ٚ ،)2011ايديت أةدؿجمد ْحا٥صٗدا
عٔ ؾاعً ١ٝايهُةٛٝججم ت جَُٓٗ ١ٝاراد ايحؿهرل ٚادةحعدار يًكجما ٠٤يد ٣اويؿداٍ
ت الجمظً ١ايعُجم 6 – 5( ١ٜةٓٛاد ) ،نُا اجؿكخ َ َدا شدا ٤ت رراةدet ) 2013(١
 ،alFalth,L.lاييت أندد ؾاعً١ٝايهُةٛٝججم ت عالط َشهالد ايكجما.٠٤
نُ ددا جش ددرل ٖدد  ٙايٓحٝص دد ١إىل إٔ ايدلْ دداَض الس ددحخدّ ن ددإ ؾع ددادً ت جُٓ ٝدد١
َٗاراد ادةحعدار يًكجما ٠٤يد ٣اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكًٚ ،١ٝميهٔ إرشاع يو
إىل إٔ بجمصبٝاد ايهُةٛٝججم السحخدَٚ ١ظؿخ ايعٛاٌَ اييت دبعٌ ايحدرٜت ؾعادً،
َر ددٌ َجماع ددا ٠إٔ ٜس ددحط ٝايطؿ ددٌ اة ددحخداّ ظاة دديت ايس ددُ ٚايةم ددجم ،وٕ ي ددو
ٜسدداعد ايطؿددٌ عًدد ٢اة ددحعار ٠ايمددٛر اي ٖٓٝدد ١الجمجةط دد ١بايحدددرٜت عًدد َٗ ٢دداراد
ايحُٝٝز ايسُعٚ ٞايةمجم.ٟ
أَا ؾُٝا ٜحعًل بايؿجمض ايراْ ٞؾكد ذبكل ٖ ا ايؿجمض شزٝ٥اً ،ظٝز د جٛشدد
ؾجمٚم بني َحٛةطاد رجت ررشاد ااُٛعد ١ايحصجمٜةد ١اوٚىل ت ايكٝاةدني ايةعددٟ
ٚايححةعدد ٞؾُٝددا عدددا ُبعددد" ٟايحُٝٝددز ايسددُع ٚ ٞايح د نجم ايسددُع " ٞؾكددد ناْددخ
ٖٓدداى ؾددجمٚم بددني ايحطةددٝكني ايةعدددٚ ٟايححةعدد ٞت ادبددا ٙايحطةٝددل ايححةعددٚ ٞقددد
ٜجمش يو إىل جدد ٌ عٛاَدٌ أ دجم ٣أةدُٗخ ت إػبدار ٖد  ٙايؿدجمٚم ;ظٝدز قاَدخ
إرار ٠الدرة دد ١بايك ٝدداّ ب ددجمظالد إىل ظدٜك دد ١اسبٛٝاْ دداد ٚند د يو ق ٝدداّ العًُ ددني
بح دددرٜت اويؿ دداٍ أذٓ ددا ٤اي ٝدد ّٛايدراة دد ٞعً دد ٢جد د نجم بع ددت اوظ ددجمف ٚايهًُ دداد
ٚايكٝاّ بعد ٠أْشطٚ ١أيعاث جساعد عً ٢ايح نجم ايسُعٚ ٞايحُٝٝز بدني اوصدٛاد
الخحًؿ.١
أَا ؾُٝا ٜحعًل بؿاعً ١ٝايهُةٛٝججم ايًٛظٝؿ ٞجَُٓٗ ١ٝاراد ادةحعدار يًكجما٠٤
أ ددارد ْح ددا٥ض ايدراة دد ١إىل ٚش ددٛر ؾ ددجمٚم ب ددني ايحطة ددٝكني ايكةً ددٚ ٞايةع ددد ٟعً دد٢
َكٝدداس ادةددحعدار يًكددجما ٠٤ت ادبددا ٙايحطةٝددل ايةعدددٚ ،ٟجحؿددل ٖد  ٙايٓحٝصددَ ١د
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ايٓحٝص ١ايديت جٛصدًخ شلدا رراةدRead, J.,Emanuela ,M., &Matthew )2005(١
 H.,ايدديت أٚضددعخ ْحا٥صٗددا إٔ اةددحخداّ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١أةددِٗ بشددهٌ نددةرل ت

ؿددت أ طددا ٤ايهحابدد ١ايٝدٜٚدد ١يددد ٣اويؿدداٍٚ ،ظكددل ايهُةٝددٛججم ايًددٛظْ ٞحٝصدد١
َحُٝددز ٠ت ايحعاَددٌ َ د اويؿدداٍ  ٟٚاإلعاقدد ١ايعكًٝدد ١ايةسددٝط ،١ظٝددز ناْددخ
اةحصابحِٗ عً ٘ٝأعً َٔ ٢أقجماِْٗ اي ٜ ٜٔحدرب ٕٛعًد ٢ايهُةٝدٛججم ايعدارٜٚ ٟحؿدل
ٖد ا َد َدا جٛصدٌ إيٝد٘( ،Wu ,M., et al)2007ايديت جٛصدًخ ْحا٥صٗدا إىل َجمْٚد١
اوشٗد ددز ٠ايًٛظٝد دد ١ت جكد ددد ِٜاشبد دددَاد الخحًؿد دد ١يذيؿد دداٍ  ٟٚادظحٝاشد دداد
اشباصدد ٚ ،١مٛص داً دددَاد ايحددد ٌ الةهددجم  ٚيددو يسددٗٛي٘ اةددحخداَٗا ٚعدددّ
ظاشحٗددا لحطًةدداد جشددػ ٌٝاصدد ١بٗددا ،نُددا أةددِٗ ايهُةٝددٛججم ايًددٛظٝؿ ٞذبسددني
ب ١٦ٝايدحعًِ يذيؿداٍ ظٝدز أ جداح يًطؿدٌ اةدحخداّ ظٛاةد٘ بايهاَدٌ ٜٚدٛؾجم جػ ٜد١
راشع ١ؾٛرٜد ١عًد ٢عهدس ايهُةٝدٛججم نُدا ٜسداعد ايهُةٝدٛججم ايًدٛظ ٞعًد ٢جهاَدٌ
اسب ددٛاس بشد ددهٌ أند دددل َد ددٔ ايهُةٝد ددٛججم ايعد ددار ( ٟاةد ددحخداَايكًِ ت ايهحابد دد ١أٚ
اوصداب  ،ايحعدجمف عًدد ٢ايمدٛد ،ايسددُ  ،ايةمدجم ،ذبدٜدد اددباٖدداد " ٜٚحؿدل ٖد ا
َ َا شا ٤ت رراة ،Peiper ,C.,E.(2008)١اييت جٛصًحاىل عدْ ٠حا٥ض َدٔ أُٖٗدا:
إٔ اوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝجعٌُ عً ٢رؾ َسدح ٣ٛالعًدِ ٚايطايدت عًد ٢ظدٍةدٛا ،٤نُدا
أ ْٗددا جعُددٌ عًدد ٢زٜددار ٠ايداؾعٝدد ١يًددحعًِ ،نُددا ٜسددجمد اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١عًُٝدد١
جد ٜٔٚالالظظاد ٚةاعدد عً ٢ذبسني َٗاراد ايكجماٚ ٠٤ايهحابدْ ١ظجماًيكددرٖ ٠د ٙ
اوشٗز ٠عًد ٢ايحعدجمف عًد ٢ايًػد ١الٓطٛقدٚ ١ند يو ايهحابد ١ايٝدٜٚدٚ ،١ند يو
رراةدد ،Sheckelhoff ,T.,H.(2007)١ايدديت جٛصددًخ إىل إٔ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١شلددا
ايعد ٜددد َ ددٔ الُ ٝددزاد ت ايعًُ ٝدد ١ايحعً ُٝٝدد ١ظ ٝددز جس دداعد عً دد ٢جٓظ دد ِٝال ددٛار
ايحعًُٝٝددٚ ،١ن د يو د ذبحدداط يةٓٝدد ١ذبح ٝدَ ١هًؿدد ١نُددا أْٗددا ر ٝمدد ١ايددرُٔ
َكارْ دد ١ب دداوشٗز ٠ايحعً ُٝٝدد ١او ددجم ،٣نُ ددا أْٗ ددا جحُ ٝددز ع ددٔ أشٗ ددز ٠ايهُة ٝددٛججم
ا ُٛيدد ١بنْٗددا ؿٝؿدد ١ايددٛزَٕٚ ،ددٔ ايسددٌٗ ايهحابدد ١عًٗٝددا باةددحخداّ اوصدداب أٚ
اوقالّ اد ايسٔ ايجمؾ. ٝ
أَد ددا بايٓسد ددة ١يًؿد ددجمض ايجماب دد ٚاي دد ٜ ٟد ددٓ عًد دد ٢أْد دد٘ "دجٛشد ددد ؾد ددجمٚم بد ددني
َحٛة ددطاد رج ددت ررش دداد ااُٛع دد ١ايحصجمٜة ٝدد ١ايراْ ٝدد – ١باة ددحخداّ ايهُة ٝددٛججم
ايًٛظ- ٞت ايكٝاةني ايةعدٚ ٟايححةع ( ٞبعد َدجمٚر دٗجم) عًد ٢جطةٝدل َكٝداس
ادةددحعدار يًكددجما ،٠٤ؾكددد دظددأ ايةاظددز إٔ ٖ د ا ايؿددجمض مل ٜحعكددل اظمدداٝ٥اّ،
ظٝددز ٚشددد إٔ ٖٓدداى ؾجمٚقداً بددني ايحطةددٝكني ايةعدددٚ ٟايححةعدد ٞت ادبددا ٙايحطةٝددل
ايححةع ددٚ ٞيه ددٔ ٖدد  ٙايؿ ددجمٚم غ ددرل ظكٝك ٝدد ١ظ ٝددز ن ددإ َع دددٍ ايهس ددت الم ددع
ضعٝـ شداًٚ ،قد ججمش ٖ  ٙايؿجمٚم إىل اْحشار اوشٗدز ٠اي نٝدَ ١د أٚيٝدا ٤أَدٛر
اويؿ دداٍ ع ٓٝدد ١ايحطة ٝددل ٚبس ددؤاٍ ٖ ددؤد ٤ارب ددا ٤أؾ ددارٚا إٔ اويؿ دداٍ ٜس ددحخدَٕٛ
اوشٗ ددز ٠اي ن ٝدد١اييت جحش دداب٘ بش ددهٌ ناَ ددٌ َدد ايهُة ٝددٛججم ايً ددٛظ ٞؾ ُٝددا ع دددا
اسبصِ ظٝز أْٗا أقٌ ت اسبصِ َٔ ايهُةٝدٛججم ايًدٛظًٜٚ – ٞعةد ٕٛعًٗٝدا َعظدِ
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أٚق دداجِٗ إىل ررش دد ١أْٗ ددا جش ددػًُٗعٔ َد د انجماجِٗ ٚعُ ددٌ ٚاشة دداجِٗ ،مم ددا ػبع ددٌ
ايةاظز ٜٛص ٞبايحٛة ت اةحخداّ اوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝت عًُ ١ٝايحعًِ.
أَ ددا بايٓس ددة ١يًؿ ددجمٚم ب ددني ااُٛع دد ١ايحصجمٜة ٝدد ١اي دديت اة ددحخدَخ ايهُة ٝددٛججم
ٚااُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١ايدديت اةددحخدَخ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١ؾكددد ٚشدددد ؾددجمٚم اد
رديدد ١اظمددا ١ٝ٥بددني ااُددٛعحني ت ادبددا ٙااُٛعدد ١ايدديت اةددحخدَخ ايهُةٝددٛججم
ايًددٛظٜٚ ; ٞجمشد يددو إىل الُٝددزاد ايدديت ٜحُٝددز بٗددا ايهُةٝددٛججم ايًددٛظ ٞت ظدداٍ
َكارْح٘ بايهُةٛٝججم ايعارٚ ٟاييت جحُرٌ ت " ذبسني عًُ ١ٝايحؿاعٌ بدني ايطدالث
ٚبع ِٗ ايةعت ٚبٚ ِٗٓٝبدني العًدِ ،باإلضداؾ ١إىل ايحعدجمف عًد ٢ايهحابد ١ايٝدٜٚد١
مما ٜؤر ٟإىل ذبسني َٗداراد ايهحابد ١يدد ٣الدحعًُني ،ايهحابد ١ايٝدٜٚد ١باةدحخداّ
ايكً ددِ  ٖ Stylus Penدد ٞأنر ددجم ة ددٗٛي َ ١ددٔ اة ددحخداّ يٛظ دد ١الؿ دداج ، ٝج دددٜٔٚ
الالظظدداد بايٝددد أ ٚبايمددٛد َةا ددجم ٠عًدد ٢ازبٗدداز ،نُددا ميهددٔ اةددحخداّ جًددو
اوشٗددز ٠ت أٚ ٟقددخ ٚأَ ٟهددإ ،جعُددٌ عًدد ٢ش د ث اْحةددا ٙالددحعًُني " British
; Educational Communications and Technology Agency, 2006
() .Attewell , J. 2005

ٜٚؤند عً ٖ ٢ا َا شا ٤ت رراةMoore, E., et al (2008 ) ١اييت جٛصًخ إىل
ْحا٥ض عً ٢ررش ١عاي َٔ ١ٝاوَُٖٗٓ١ٝا ،إٔ اوشٗدز ٠ايًٛظٝدٚ ١ةد ١ًٝجعًدِ ش ابد١
يًعدٜد َٔ ايطالث ،ظٝز جعٌُ عً ٢زٜار ٠ادْحةا ٙيد ،ِٜٗنُا أْٗا ٚة ١ًٝؾعاي١
ت عجمض الكدجمراد ظٝدز ٜدحعهِ ايطايدت ت اشبد ممدا ٜحد ٝيد٘ ايكدجما ٠٤بؿاعًٝد١
أندل ،ن يو ٜساعد عً ٢ذبسني ايحؿاعٌ بني ايطالث ٚالعًُني.
ٚن يهدراةد ،Fister, K. R & McCarthy, M. L.)2008)١ايدديت نشددؿخ
ْحا٥صٗا عٔ ؾاعً ١ٝاوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝت ايعًُٝد ١ايحعًُٝٝد ١ظٝدخ جحُٝدز اوشٗدز٠
ايًٛظ ٝدد ١بنْٗ ددا َ ددزٜض َ ددٔ ايهُة ٝددٛججماد ا ُٛي ددٚ ١الس دداعداد ايشخم دد ،١ٝنُ ددا
جحُٝددز ٖد  ٙاوشٗددز ٠باَهاْٝدد ١ايهحابدد ١عًدد ٢ا ددحٗا باةددحخداّ ايكًددِ عددٔ يجمٜددل
بددجماَض ايحعددجمف عًدد ٢ايهحابدد ١ايٝدٜٚدد ،١نُددا جحُٝددز بادجمدداٍ ايالةددًه ٞبشددةهاد
العًَٛد دداد ( اإلْذلْد ددخ ٚادْذلاْد ددخ) ممد ددا ٜسد ددُ بسد ددٗٛي ١جةد ددارٍ العًَٛد دداد َ د د
ار جم.ٜٔ
ٚمما ٜؤند عًد ٢ؾاعًٝد ١اوشٗدز ٠ايًٛظٝدَ ١كارْد ١بدنشٗز ٠ايهُةٝدٛججم ايعارٜد١
( ايهُةٛٝججم ايشخمدَ ) ٞدا شدا ٤ت رراةد (2009),P. et alSiozos ١ايديت جٛصدًخ
ْحا٥صٗا إىل إٔ ايطالث اي  ٜٔاةحخدَٛا اوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝظككدٛا ْحدا٥ض َجمجؿعد١
َكارْ ١بزَال ِٗ٥ار جم ٜٔاي  ٜٔاةحخدَٛا أشٗز ٠ايهُةٛٝججم ايعار.١ٜ
ٚجحؿددل ْحددا٥ض ايدراة د َ ١د َددا شددا ٤ت ايددذلاس ايٓظددجم ٟاي د  ٟجٓددا ٍٚايحمددُِٝ
ايحعً ُٞٝيًُكجمراد اإليهذل ١ْٝٚظٝز قاّ ايةاظز باظداس ظايَ ١دٔ ايحهاَدٌ بدني
نٌ َدٔ ايٓظجمٜد ١العجمؾٝدٚ ١ايةٓاٝ٥دٚ ١ايحٛاصدً ١ٝت جمدُ ِٝايدلْداَض إ أمنصداٍ
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د اْحكا ٝ٥داًٖٚ ،دد َ ٛددا عة ددجم عٓدد٘ Dewey
جهٓٛيٛشٝددا ايددٓظِ ايحعًُٝٝدد )IST( ١صبددا ً

بنْ٘ "عًِ ظًك ١ايٛصٌ" بني ْظجمٜاد ايعً ّٛايسدًٛنٚ ١ٝالعجمؾٝدَ ١دٔ شٗدٚ ،١بدني
ايحطةٝددل ايحعًُٝددَ ٞددٔ شٗدد ١أ ددجمٚ .٣شٗدد ١ايٓظددجم ظدد ٍٛايعالقدد ١بددني ايٓظجمٜدد١
ٚصباٍ جهٓٛيٛشٝا ايٓظِ ايحعًُٝٝدٜٓ ،١طًدل َدٔ ظكٝكد ١أْد٘ َدٔ الٓاةدت ا حٝدار
َةددارئ ٚأةددايٝت َددٔ ايحٛشٗدداد ايٓظجمٜدد ١ايعدٜد٠ؾٝمددة ايحمددُ ِٝيددٝس َةٓ ٝدًا
عً ٢أةاس ْظجمٚ ٟاظد(ايدباة ،ٞايماحل.) 141 :2004 ،
ٚقد اةحؿار ايةاظز َٔ ايٓظجم ١ٜالعجمؾٝد ١ت ايحمدُ ِٝايةمدجم ٟحد ٣ٛالكدجمر
ٚصؿعاج٘ ٙ ٖٚ ،جعد إظدَ ٣زاٜا ايٓظجمٜاد العجمؾٝد ١ايديت كٝزٖدا عدٔ غرلٖدا َدٔ
ْظجمٜاد ايدحعًِ ; ظٝدز إٔ ايحُرٝدٌ ايةمدجم ٟيًُعًَٛداد ؼبدحؿأ بد٘ ت ايد انجم٠
بعٝد ٠الد ٣أنرجم َدٔ العًَٛداد ايسدُع ،)Slavin, R. E ,1994( ١ٝنُدا إٔ صدٛر
او ددٝا ٤النيٛؾددٚ ١ايهًُدداد ايعٝاْٝددٜ ١ددحِ ج د نجمٖا عًدد ٢عبدد ٛأؾ ددٌ َددٔ ايهًُدداد
ااجمر(٠شابجم.)208- 207 :1994 ،
ٚظٗجم ٖ ا ت اةحخداّ ايةاظز يعدر ندةرل َدٔ ايجمةد ّٛايحعًُٝٝد ١ايديت جدؤرٟ
إىل ذبكٝل اشلدف َٔ ايدلصبٜٚ ١ٝؤند ٖ ا َا شا ٤ؾٓٝظجمَ ١ٜعازب ١العًَٛاد
عً ٢أُٖ ١ٝاةحخداّ ايجمةَٛاد ت ايدحعًِ ; ٚايديت ميهدٔ إٔ جهد ٕٛأؾ دٌ بهدررل ت
كر ٝد ددٌ العً َٛد دداد إ ا َ د ددا قٛرْ د ددخ بالعً َٛد دداد ايًؿظ ٝد دد :١ايهًُ د دد ١الٓطٛق د دد ١أٚ
الهحٛب دد١ظٝز جع ددد ايجمة ددَٛاد ٚة دد َُٗ ١ًٝدد ١يالظحؿ دداظ بالعً َٛدداد ت ايد د انجم٠
قمرل ٠الد.)Rieber, L. P ., 2000:114)٣
ٚجحؿل ايٓحا٥ض اييت س ايحٛصٌ إ يٗٝدا َد ْظجمٜد ١ايحشدؿرل ايرٓداٚ ،ٞ٥ظٗدجم ٖد ا
ت ايحكدد ِٜٛايححةعدد ٞيًُصُٛعدد ١ايدديت اةددحخدَخ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١ت ايحدددرٜت
ظ ٝددز زْ ددخ العً َٛدداد ت ايد د انجم ٠ي ًٜٛدد ١ال ددد ٣ت ددهًني :بم ددجمٚ ٟيؿظ دد،ٞ
ٚند يهالعًَٛاد ايديت كرددٌ ت دهٌ بمددجم ٚ ٟيؿظد ٞس جد نجمٖا بمدٛر ٠أؾ ددٌ
َٔ العًَٛاد اييت كرٌ ت هٌ ٚاظد ؾك .
ن د يو ةدداعدد ايمددٛر ٚاو ددهاٍ ايةمددجم ١ٜعًدد ٢جٛضددَ ٝؿدداٖ ِٝاسبددجمٚف
ٚأ هاشلا ٚرديحٗا َ ٖٚا أندد عً ٘ٝايٓظجمٜاد العجمؾ.١ٝ
ن يو اجؿكخ ايٓحا٥ض َ َا شا ٤ت َةارئ ايٓظجم ١ٜايةٓا ،١ٝ٥إ قداّ ايةاظدز
أذٓددا ٤ايحطة ٝددل وعاٚيدد ١ج ددٛؾرل ب ٦ٝدد ١جعًددِ ٚاقع ٝدد ١مماذً دد ١لددا ؼب دددس ت اسب ٝددا٠
ايعار ٜددٚ ،١ظٗ ددجم ٖد د ا ت ايحُ ٝٝددز ايةم ددجمٚ ٟايحُ ٝٝددز ايس ددُع ،ٞإ شع ددٌ اويؿ دداٍ
جسحعني وظاٖجماسبٝا ٠ايطةٝعٝد ١ت ايحددرٜت عًد ٢ايحُٝٝدز ايسدُع ٚ ،ٞيدو عدٔ
يجمٜددل ايحُٝٝددز بددني أصددٛاد اسبٛٝاْدداد ٚغرلٖدداٚ ،ند يو ايحدددرٜت عًدد ٢ايحُٝٝددز
ايةمجم َٔ ٟالٍ ايحُٝٝز بدني أيدٛإ الالبدس ٚأيدٛإ ايؿٛاند٘ ٚغرلٖدا ،ند يو
اةددحعإ ايةاظددز وةددارئ ايٓظجمٜدد ١ايةٓاٝ٥ددَ ١ددٔ ددالٍ جزٜٚددد اويؿدداٍ بحعًُٝدداد
ؾٛر ١ٜجؿاعً ١ٝشٝدٚ ،٠ند يو ذبهدِ اويؿداٍ ت جعًُٗدِ ت ايحددرٜةاد الٓزيٝد١
َ د جددٛؾجم َجم ددد – ٚىل اوَددجم ٜ -عطدد ٢ايطؿددٌ بعددت ايحٛشٗٝدداد أذٓددا ٤عًُٝدد١
ايحعًِ.
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أَددا ايٓظجمٜدد ١ادجمدداي ١ٝؾكددد اةددحؿار َٓٗددا ايةاظددز ت جٛظٝددـ ايحهٓٛيٛش ٝدا
اسبدٜر ددٚ ١ايش ددةهاد ت عًُ ٝدد ١اي ددحعًِٚ ،ندد يو س ذبؿ ٝددز اويؿ دداٍ ٚاة ددحرار٠
ايداؾعٝدد ١يًددحعًِ يددد ِٜٗممددا ٜحؿددل َد َةددارئ ايٓظجمٜدد ١ادجمددايٚ ،١ٝند يو س
ادةحؿارَ َٔ ٠ةارئ ٖ  ٙايٓظجم ١ٜت ذبسني عًُ ١ٝايحعًِ َٔ الٍ ايعُدٌ عددل
ايشددةه ١ايعٓهةٛجٝدد ( ١اإلْذلْددخ )ٚ ،ظٗددجمد ايٓحددا٥ض اشباصدد ١بددايطالث جحؿددل َدد
َةارئ ٖ  ٙايٓظجم ١ٜإ أصة ايطالث أنرجم قدر ٠عً ٢رؤ ١ٜايجمٚاب بدني اادادد
ٚاوؾهددار ٚالؿدداٖٚ ِٝالٗدداراد اوةاةددٚ ،١ٝن د يو كٝددزٚا بايدقدد ١أذٓددا ٤ايحدددرٜت
 ٚالٍ ايٛاشةاد الٓزيَ ،١ٝدٔ دالٍ ذبدٜدد يدجمم ايدحعًِ الخحًؿد ١ايديت ميهدٔ إٔ
ٜسدحخدَٖٛا ت جعًُٗدِ َدٔ دالٍ اوشٗدز ٠ايًٛظٝدٜٚ ،١حؿدل ٖد ا َد َدا شدا ٤بد٘
)َBarkley,E.)2010د ددٔ ضد ددجمٚر ٠إ د ددجماى الد ددحعًِ ت عًُٝد دد ١ايد ددحعًِٚ ،ن د د يو
اةددحخداّ أرٚاد ايحعددا ٕٚايدديت جسدداعد ايطًةدد ١عًدد ٢ايعُددٌ ٚايددحعًِ َعددا عددٔ بعددد،
ٚجسددُ شلددِ بحةددارٍ اوؾهددار عدددل اإلْذلْددخ  ٚيددو َددٔ ددالٍ ايدلٜددد اإليهذلْٚدد،ٞ
ٚايجمةِ عً ٢أيٛاح ايهحاب.) Horton, W., & Horton, K,2003:207) ١
 ٚالص ١ايك ٍٛؾكدد اةدحؿار ايةاظدز َدٔ جطةٝكداد َةدارئ ْظجمٜداد ايدحعًِ ت
ايحمُ ِٝايحعًُٝد ٞيًدلصبٝد ١ايحعًُٝٝد ; ١ممدا أر ٣إىل ذبسدٔ ؾعداٍ ت ايعًُٝد١
ايحعًُٝٝدد ١يًُصُٛعدد ١ايحصجمٜةٝدد ١ايدديت اةددحخدَخ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١ت عًُٝدد١
ايحعًِ َكارْ ١بااُٛعحني ايحصجمٜة ١ٝايراْٚ ١ٝاي ابط.١
ندد يو س ادة ددحؿار َ ٠ددٔ ايٓظجم ٜدداد ت عًُ ٝدد ١ذبًٝددٌ ا ح ددٚ ٣ٛجٓظ ُٝدد٘،
ٚندد يو ذبد ٜددد اوٖ ددداف ايحعً ُٝٝددٚ ،١ص ددٝاغ ١أة ددايٝت ايحك ددَ ،ِٜٛدد َجماع دداٙ
ايحػ  ١ٜايجماشعٚ ١ن يو عًُ ١ٝايحدرٜت ٚالُارة.١
نُا راع ٢ايةاظز ايٓظجمٜاد الخحًؿ ١ت جمُ ِٝايدلصب َٔ ١ٝالٍ :
 ايعٌُ عً ٢ش ث اْحةا ٙالحعًِ َٔ دالٍ ايمدٛر  ٚايجمةد ّٛايرابحدٚ ١الحعجمند١
الجمجةط ١وٛضٛع الكجمرٚ ،جٛظٝـ اويٛإ الٓاةة.١
جعجمٜـ الحعًِ بنٖداف ايحعًِ.
 اة ددذلشاع اشب دددلاد ايس ددابك ١يًُ ددحعًُني َ ددٔ ددالٍ ي ددجمح اوة دد ١ً٦الؿحٛظ دد،١
ٚالٓاقشدداد ايعاَ دد ١عدددل ب ددجماَض ا ارذدد ١الحاظ دد ٚ ; ١يددو يًحنن ددد َددٔ ج ددٛؾجم
الحطًةاد ايسابك ١يًحعًِ يد ٣الحعًُني.
عجمض ضبح ٣ٛالكجمر ٚؾكًا يًُةارئ اشباص ١بٓظجمٜاد ايحعًِ.
ايحؿاعٌٚ ،جٛش ٘ٝايحعًِٚ ،جكد ِٜالساعدٚ ٠اإلر ار عٓد ظاش ١الحعًِ ي يو.
الُارةٚ ١جٓؿ ٝالشجمٚعاد ٚايةعٛس ٚايحدرٜةاد بشهٌ ؾجمرٚ ٟمجاع.ٞ
 جك ددد ِٜايحػ  ٜدد ١ايجماشع دد ١الٓاة ددة ١دة ددحصاباد ال ددحعًُنيٚ ،جع ددجمٜؿِٗ شٛاْ ددت
ايكٚ ٠ٛاي دعـ ت أراٗ٥دَِٚ ،هاؾدن ٠الدحعًُني دةدحخداّ ٚةدا ٌ٥ادجمداٍ ايديت
جح ٝايحؿاعٌ الحزأَ ٚغرل الحزأَ.
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جكْٛ ِٝٝاجض ايحعًِ َٔ الٍ اد حةاراد ٚالٛاقـ ايعًُ.١ٝ
 التىصًات والبشىخ املكرتسُ:
 أوالً:تىصًات الدزاضُ:

ت ضدَ ٤ٛدا جٛصددٌ إيٝد٘ ايةاظدز َددٔ ْحدا٥ض أنددد ؾاعًٝدد ١ايدلْداَض ايحدددرٜت
باةحخداّ اوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝميهٓ٘ جكد ِٜبعت ايحٛصٝاد ت ٖ ا ايمدر:
ادةددحؿارَ ٠ددٔ ايدددلاَض السددحخدَ ١ت جُٓٝددَٗ ١دداراد ادةددحعدار يًكددجما ٠٤يددد٣
اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط.١
جٛظٝـ اوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝت عًُ ١ٝايحعًِ َ اويؿاٍ ايعارٜني ت الدرة.١
جدرٜت العًُني ٚايكاُ٥ني عً ٢جعً ِٝاويؿاٍ  ٟٚاإلعاقد ١ايعكًٝد ١ايةسدٝط١
عً ٢اةحخداّ اوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝت جعً.ُِٗٝ
 عكددد رٚراد جدرٜةٝدد ١لعًُدد ٞايؿ٦دداد اشباصدد ١عًدد ٢نٝؿٝدد ١اةددحخداّ اوشٗددز٠
ايًٛظٚ ١ٝجطةٝكاجٗا ت جعً ِٝايحالَ ٟٚ ٝادظحٝاشاد اشباص.١
عكد رٚراد جدرٜة ١ٝو ما ٞ٥جهٓٛيٛشٝا ايحعً ِٝعً ٢جمُ ِٝبجماَض جعًُٝٝد١
عً ٢اوشٗز ٠ايًٛظ ١ٝيذيؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط.١
 ثاًٌاً:دزاضات وكرتسُ:

اةدحهُادً يًصٗدد ايد  ٟبدأجد٘ ايدراةد ١اسبايٝددٚ ،١ت ضدَ ٤ٛدا اْحٗددخ إيٝد٘ ٖد ٙ
ايدراةددَ ١ددٔ ْحددا٥ض ٜكددذلح ايةاظددز بعددت الٛضددٛعاد ايدديت  ٜدجم ٣أْٗددا د جددزاٍ ت
ظاشَ ٢ًٜ ١زٜد َٔ ايةعز ٚايدراة:١
اةددحخداّ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد َ ١د ؾ٦دداد أ ددجمَ ٣ددٔ  ٟٚادظحٝاشدداد اشباصدد( ١
العاقني زلعًٝا – العاقني بمجمًٜا ).
اةددحخداّ اوشٗددز ٠ايًٛظٝدد ١ت جُٓٝددَٗ ١دداراد ايهحابددٚ ١اسبسدداث َ د اويؿدداٍ
 ٟٚاإلعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط.١
رراةددَ ١كارْدد ١بددني اوشٗددز ٠ايًٛظٝددٚ ١اسبٛةددة ١ايسددعاب ١ٝت جُٓٝددَٗ ١دداراد
اويؿاٍ العاقني عكًٝاً بدرش ١بسٝط١
 املسادع:

 أوال:املسادع العسبًُ:

أب ٛط ،٠ٛايسٝد عةد الٛىل ايسٝد ( ،2010أبجمَ.) ٌٜةارئ جمُ ِٝالكجمراد اإليهذل١ْٝٚ
الشحكْ َٔ ١ظجمٜاد ايحعًِ ٚجطةٝكاجٗا ايحعًٚ .١ُٝٝرقَ ١كدَ ١إىل َؤكجم رٚر ايحعًِ
اإليهذل ْٞٚت جعزٜز صبحُعاد العجمؾ .١ايةعجم.ٜٔ
أمحد ،ايسٝد عً ; ٢بدر ،ؾا٥ك ١ضبُد (.)2005اضطجماث ضعـ ادْحةاٚ ٙايٓشاج ايزا٥د
يد ٣اويؿاٍ – أةةاب٘ ٚجشخٝم٘ ٚعالش٘ .ايجمٜاض :ادنارمي ١ٝايعجمب ١ٝيًذلب ١ٝاشباص.١
أمحد ،زاٖجم .)1997(.جهٓٛيٛشٝا ايحعً :ِٝجمُٚ ِٝإْحاط ايٛةا ٌ٥ايحعً ،١ُٝٝازبز ٤ايراْ،ٞ
ايكاٖجم :٠الهحة ١اونارمي.١ٝ
ايةص ،١عةدايؿحاح ) .)٠٢٢٢جعًُٝاويؿادلٗاراجايكجماٚ١ٝ٥ايهحاب .١ٝايطةع١ايراْ،١ٝ
عُإ:رارايؿهجميًطةاعٚ١ايٓشجمٚايحٛز. ٜ
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ايةعرل ،ٟعةد ايجمقٝت أمحد ( .)2003بجماَض ايحد ٌ ايعالش ٞيًُحخًؿني عكًٝاً ت ض٤ٛ
من ٛط ايدعِ ، )I L E P)-28الؤكجم ايسٓ ٟٛايحاة عشجم يعًِ ايٓؿس ت َمجم ٚالؤكجم
ايعجمب ٞاسبار ٟعشجم يعًِ ايٓؿسَ ،مجم.
بجمغٛس ،رظاث صاحل (.)2002بجمْاَض أْشطَ ١كذلح يحُٓ ١ٝبعت َٗاراد ادةحعدار يًكجما٠٤
ٚايهحاب ١يذيؿاٍ  ٟٚصعٛباد ايحعًِ وجمظً ١رٜاض اويؿاٍ ،رةاي١رنحٛراَ ،ٙعٗد
ايدراةاد ايعًٝا يًطؿٛي ،١شاَع ١عني سلس.
بدٜجم ،نجمميإ (  .)2004ادةحعدار يًكجما ٠٤يطؿٌ ايجمٚض ١ت ض ٤ٛاةحخداّ ايهُةٛٝججم
ٚاشبدلاد الةا جم ( ٠ايجمظالد ) .ايكاٖجم : ٠عامل ايهحت.
بدٜجم ،نجمميإ بدٜجم ; صارم ،امي.)2000( ًٞٝجُٓ ١ٝالٗاراد ايًػ ١ٜٛيًطؿٌ .ايكاٖجم :٠عامل
ايهحت يًطةاعٚ ١ايٓشجم ٚايحٛز. ٜ
شابجم ،عةد اسبُٝد شابجم .)1994(.عًِ ايٓؿس ايذلب ،ٟٛايكاٖجم :٠رار ايٓٗ  ١ايعجمب.١ٝ
ازبجمف ،رميا ةعد ( .)1995ا حةار َٗاراد ايحعجمف ت ايًػ ١ايعجمب :١ٝا حةار قجما ٠٤جشخٝمٞ
يًمؿٛف اوٚ ٍٚايراْٚ ٞايرايز ادبحدا( ٞ٥بٓاد)َ .جمنز ايةعٛس ايذلب ،١ٜٛنً ١ٝايذلب،١ٝ
شاَع ١الًو ةعٛر (نجماة ١ا حةار).
ظسٔ ،رعا ٤ضبُٛر ايسٝد ( .)2010أذجم بجمْاَض نُةٛٝججم َحعدر ايٛةا ٥عً ٢جُٓ١ٝ
بعت ايعًُٝاد العجمؾ ١ٝيد ٣العاقني عكًً ٝا ت َدارس ايذلب ١ٝايؿهجم ،١ٜرةايَ ١اشسحرل،
َعٗد ايةعٛس ٚايدراةاد ايذلب ،١ٜٛشاَع ١ايكاٖجم.٠
ظسٔ ،عزد عةد اسبُٝد (  .)2013جمعْ ٝسة ١ايهست العدي ٍ ١بالى ( ْسة ١ايهست
المعع ١يعزد  ،)Corrected Ezzat Gain Ratioااً ١المجم ١ٜيًدراةاد
ايٓؿس.13- 1 ،)79(23 ،١ٝ
اسبسٖٔ ،شاّ ( .)2000يجمم جعً ِٝاويؿاٍ ايكجماٚ ٠٤ايهحاب.١عُإ :ايدار ايعًُ ١ٝايدٚي١ٝ
يًٓشجم ٚايحٛز. ٜ
ظًُ ،ٞضبُد عال ٤ايد .)2000( ٜٔط ١أْشط ١عالشَ ١ٝكذلظ ١لشهالد ايكجما ٠٤يد٣
جالَ ٝايمـ ايرايز ادبحدا ،ٞ٥صبً ١ايةعز ت ايذلبٚ ١ٝعًِ ايٓؿس- 244 ،)4 ( 13 ،
.286
ظًٝةَ٘ ،سعد ضبُد ( .)2008بجمْاَض ظاةٛب ٞيحُٓ ١ٝالؿجمراد ايًػ ١ٜٛايٛظٝؿ ١ٝيد٣
ايحالَ ٝالعاقني عكًٝاً ايكابًني يًحعًِ بايمـ اد ٍٚجٗ ١٦ٝودارس ايذلب ١ٝايؿهجم،١ٜ
الؤكجم ايعًُ ٞايعشجمَٓ – ٕٚاٖض ايحعًٚ ِٝاشل ١ٜٛايركاؾَ ،١ٝمجم.
محار ،ر ا ايسٝد (  .) 2007بعت الحػرلاد ايٓؿس ١ٝالجمجةط ١بكمٛر الٗاراد قةٌ
اونارمي ١ٝويؿاٍ ايجمٚض ،١رةايَ ١اشسحرل ،نً ١ٝايذلب ١ٝشاَع ١ايزقازٜل.
ظٓا ،ةاَ ٞعٝار ; ايٓاصجم ،ظسٔ شعؿجم ( .)1993نٝـ أعًِ ايكجما ٠٤يًُةحد٥ني.ايةعجم:ٜٔ
رار اسبهُ.١
جم ،عارٍ نُاٍ ( .)1999اةحخداّ رةِ ايشخ ت ايحشخٚ ٝايعالط ايٓؿس ،ٞصبً١
عًِ ايٓؿس.109- 92 ،)51(13 ،
مخٝس ،ضبُد عط.)2003 (.١ٝعًُٝاد جهٓٛيٛشٝا ايحعً ،ِٝايكاٖجمَ :٠هحة ١رار ايهًُ.١
مخٝس ،ضبُد عط.)2003 ( ١ٝجطٛر جهٓٛيٛشٝا ايحعً ،ِٝايكاٖجم :٠رار قةا.٤
ايدباة ،ٞصاحل بٔ َةارى ; ايماحل ،بدر عةد اي (.)2004جهٓٛيٛشٝا ايحعً ِٝالاضٞ
ٚاسباضجم ٚالسحكةٌ .الًُه ١ايعجمب ١ٝايسعٛر :١ٜايٓشجم ايعًُٚ ٞالطاب جباَع ١الًو
ةعٛر.
رٜاث ،ؾحع .)2001 ( ١ٝجعًَٗ ِٝارج ٞازبُ ٚايطجمح يًطًة ١العٛقني عكًٝاً باةحخداّ
اسباةٛث ،رةايَ ١اشسحرل ،ازباَع ١ادررْ.١ٝ
رضا .) 2010( ٢َٓ ،ازب ٌٝايكارّ َٔ ايحعً ،ِٝصبً ١ايحعً ِٝاديهذل.17 ،)5(1 ،ْٞٚ
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ايجمٚةإ ،ؾارٚم ؾارع (َ .)1999كدَ ١ت اإلعاق ١ايعكً ،١ٝعُإ :رار ايؿهجم يًطةاعٚ ١ايٓشجم
ٚايحٛز. ٜ
ايجمٚةإ ،ؾارٚم ؾارع (َ.)٠٢٢٢كدَ١ؾٝاإلعاق١ايعكً ١ٝعُإ :رار ايؿهجم يًطةاعٚ ١ايٓشجم
ٚايحٛز. ٜ
زٜح ،ٕٛظسٓعسني ).)2005رؤ١ٜشدٜد٠ؾٝايحعً " ِٝايحعًُاإليهذل ":ْٞٚالؿٗ– ّٛ
ايك اٜا – ايحطةٝل  -ايحك ،ِٝٝالًُه١ايعجمب١ٝايسعٛر ،١ٜايجمٜاض:ايدارايمٛج١ٝيًذلب.١ٝ
زٜح ،ٕٛظسٔ ظسني ; زٜح ،ٕٛنُاٍ عةد اسبُٝد (.)2003ايحعًٚ ِٝايحدرٜس َٔ َٓظٛر
ايٓظجم ١ٜايةٓا .١ٝ٥ايكاٖجم :٠عامل ايهحت.
ةامل ،امحد ضبُد ( .)2006ايحعًِ ازبٛاٍ " رؤ ١ٜشدٜد ٠يًحعًِ باةحخداّ ايحكٓٝاد
ايالةًه ،" ١ٝالؤكجم ايعًُ ٞايرأَ عشجم يًصُع ١ٝالمجم ١ٜيًُٓاٖض ٚيجمم ايحدرٜس.
ايسٝد ،عةد ايٓة ٢ايسٝد ( .)2004اوْشط ١ايذلب ١ٜٛيًُجماٖكني  ٣ٚادظحٝاشاد اشباص،١
َهحة ١اوظبً ٛالمجم :١ٜايكاٖجم.٠
ايشخ  ،عةدايعزٜزايسٝد(َ . (٢٩٩١كٝاس ايسًٛى ايحهٝؿ ٞيذيؿاٍ العاٜرل المجم١ٜ
ٚايسعٛر ١ٜبطاقاد ايكٝاس .ايجمٜاضَ :طاب جمن ١ايمؿعاد اي ٖة.١ٝ
ايشخ  ،عةدايعزٜزايسٝد(َ.)٠٢٢٢كٝاةالسح٣ٛادشحُاعٝادقحمارًٜذةجم– ٠
ريٝاللكٝاس ،ايطةع١ايراْ ،١ٝايكاٖجمَ :٠هحة١اوظبًٛالمجم.،١ٜ
جمٜـ ،اميإ عةد اي ( .)2003بجمْاَض َكذلح يحُٓ ٘ٝادةحعدار يًكجما ٠٤باةحخداّ
ايهُةٛٝججم ويؿاٍ ايجمٚض ،١رةايَ ١اشسحرل ،نً ١ٝايةٓاد ،شاَع ١عني سلس.
ايشجمٜـ ،ةعجم ْاصجم (  .) 2007رٚر ب ١٦ٝايجمٚض ١ت انساث اويؿاٍ بعت َٗاراد
ادةحعدار يًكجماَ ،٠٤اشسحرل ،نً ١ٝايذلب ،١ٝشاَع ١الًو ةعٛر.
عةد ايعاي ،ٞظسٔ ايةاج ; أب ٛطٚ ،٠ٛايسٝد عةد الٛىل.)2009(.ايحعًِ اإليهذلْٞٚ
ايجمقُ :ٞايٓظجم– ١ٜايحمُ– ِٝاإلْحاط " ،اإلةهٓدر :١ٜرار ازباَع ١ازبدٜد.٠
عةد ايٛارس ،رعا ٤عةد ٙضبُد ( .)2008ؾاعً ١ٝبجمْاَض جدرٜت باةحخداّ ايهُةٛٝججم يحُٓ١ٝ
َؿٗ َٞٛايحمٓٝـ ٚايحسًسٌ يد ٣اويؿاٍ  ٟٚادعاق ١ايعكً ١ٝايةسٝط ،١رةاي١
َاشسحرل،نً ١ٝايذلب ،١ٝشاَع ١عني سلس.
عةد ايٖٛاث ،ميٓ ٢زلرل ( .)2011ؾاعً ١ٝبجمْاَض ظاةٛب ٞقا ِ٥عً ٢ظٌ الشهالد ت جُٓ١ٝ
َٗاراد ايحؿهرل ٚادةحعدار يًكجما ٠٤يد ٣أيؿاٍ ايجمٚضَ ١اشسحرل  -نً ١ٝايذلب١ٝ
بدَٝاج  ،شاَع ١الٓمٛر0٠
عجمؾادٖ ،شاّ (  .)2010ايحعً ِٝالحٓكٌ ،صبً ١ايحعً ِٝاديهذل.16 ،)5(1.ْٞٚ
جعًُٗٝاٚ ،جَُٓٗ ١ٝاراجٗا .ادةهٓدر: ١ٜ
عمجم ،ظسٓ .(٢٩٩٠) ٢ايكجما ٠٤يةٝعحٗآَ ،ا
الهحت ايعجمب ٞاسبدٜز يًطةاعٚ ١ايٓشجم.
ايعًٛاْ ،ٞعزٜزَ ٠ةارى ; ايسًَٗ ،ٞجم ِٜعةد ايجممحٔ ; الطرلَٗ ،ٟجم ٠ؾارس ; َُٝهْ ،د٣
ضبُد(  .)1432بجمْاَض جعً ُٞٝايهذل ْٞٚت جُٓ ١ٝبعت َٗاراد ادةحعدار يًكجما ٠٤يد٣
ايؿاٍ َا قةٌ الدرة ،١الؤكجم ايعًُ ٞايراْ ٞيطالث ٚيايةاد ايحعً ِٝايعاي ٞبالًُه١
ايعجمب ١ٝايسعٛر.١ٜ
ايعُجم ،بدر عُجم  .)1990الحعًِ ت عًِ ايٓؿس ايذلب ،ٟٛايهٜٛخَ :طاب نٜٛو جاميز.
ايػاَد ،ٟعةد اي عرُإ صاحل( .)2010ؾاعً ١ٝبجمْاَض جد ٌ َةهجم باةحخداّ اسباةٛث ت
جُٓ ١ٝبعت الؿاَٖ ِٝا قةٌ اونارمي ١ٝت ايجمٜاضٝاد يد ٣اويؿاٍ  ٟٚاإلعاق ١ايعكً١ٝ
ٚجعد ٌٜةًٛنِٗ ايحهٝؿ ،ٞرةايَ ١اشسحرل ،نً ١ٝايذلب ،١ٝشاَع ١عني سلس.
ايؿار ،إبجماُٖٝعةدايٛن :( ٠٢٢٠ ) ٌٝاةحخداّ اسباةٛث ت ايحعً ،ِٝعُإ :رار ايؿهجم
يًطةاعٚ ١ايٓشجم ٚايحٛز. ٜ
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ؾجمط ،أظالّ قطت ( َ .)2000د ٣ؾاعً ١ٝيجمم اةحخداّ بعت ايٛةا ٥ايحعً ١ُٝٝت جُٓ١ٝ
بعت الؿاٖ ِٝايًػ ١ٜٛيًطؿٌ ت ض ٤ٛأٖداف ايجمٚض ،١رةايَ ١اشسحرل ،نً١ٝ
ايذلب،١ٝشاَع ١عني سلس0
ؾجماط ،اميإ صدٜل ( .)2003جُٓ ١ٝبعت الٗاراد ايًػ ١ٜٛيذيؿاٍ العاقني عكًٝا ايكابًني
يًحعًِ باةحخداّ اسباةت اإلىل  ،رةايَ ١اشسحرلَ ،عٗد ايدراةاد ايعًٝا يًطؿٛي ،١شاَع١
عني سلس.
ؾجم ،ٜ٘ٓأةاَ ١عُجم ( .) 2011ايك ١ُٝايحشخٝم ١ٝد حةار رةِ ايشخ ت كٝٝز اضطجماث
َا بعد ايمدَ ١يد ٣ع َٔ ١ٓٝاويؿاٍ ،رةايَ ١اشسحرل ،نً ١ٝايذلب ،١ٝازباَع١
ادةالَ،١ٝغز.٠
ايكعطاْ ،ٞعً ٢ةامل (  .) 1430ؾاعً ١ٝبجمْاَض َكذلح يحَُٓٗ ١ٝاراد ايكجما ٠٤ازبٗجم١ٜ
يد ٣ايحالَ ٟٚ ٝايحخًـ ايعكً ٞايةس ، ٝرةايَ ١اشسحرل ،نً ١ٝايذلب ،١ٝشاَع ١الًو
ةعٛر.
ايكجمٜط ،ٞعةدالطًت أَني (:)2001ةٝهٛيٛش ٣ٚ ١ٝادظحٝاشاد اشباص١
ٚججمبٝحِٗ.ايكاٖجم :٠رار ايؿهجم ايعجمب ،ٞايكاٖجم ،٠ج3
ايك ا ،٠ضبُد ; ايذلجٛر ،ٟضبُد ( .) 2006جَُٓٗ ١ٝاراد ايًػٚ ١ادةحعدار ايكجما ٞ٥عٓد
يؿٌ ايجمٚض .١عُإ :رار اسباَد.
نا ـ ،اميإ ؾؤار (  .)2002ؾاعً ١ٝبجماَض اسباةت اإلىل ت ذبسني جعًِ بعت الٗاراد
يذيؿاٍ الحخًؿني عكًٝاً ،ااً ١المجم ١ٜيًدراةاد ايٓؿس.143- 103 ،)35( 12 ،١ٝ
ضبُد ،عارٍ عةد اي ; ةًُٝإ ،ضبُد ةًُٝإ ( .)2005قمٛر بعت الٗاراد قةٌ
ادنارمي ١ٝويؿاٍ ايجمٚض ١نُؤ جماد يمعٛباد ايحعًِ ،الؤكجم ايسٓ ٟٛاسبارٟ
ٚايعشجم ٜٔيًصُع ١ٝالمجم ١ٜيًدراةاد ايٓؿس.١ٝ
ضبُٛر ،إبجماٖٚ ِٝش .)1996(.٘ٝايحعًِ:أةس٘ ْٚظجمٜاج٘ ٚجطةٝكاج٘ ،اإلةهٓدر :١ٜرار العجمؾ١
ازباَع.١ٝ
َجمة ،ٞنُاٍ إبجماَٖ.)1999( ِٝجمش ت عًِ ايحخًـ ايعكً ،ٞايكاٖجم :٠رار ايٓشجم
يًصاَعاد المجم.١ٜ
َمطؿ ،ٞزٜٓت ايسٝد (.) 2010رراة ١يةعت الحػرلاد ايٓؿسٚ ١ٝادشحُاع ١ٝالجمجةط١
بادةحعدار يًكجما ٠٤يد ٣يؿٌ ايجمٚضَ ،١اشسحرل ،نً ١ٝايذلب ،١ٝشاَع ١ايزقازٜل.
َعُجم ،ٜ٘بشرل (  .)2012ايعٛاٌَ ايعكًٚ ١ٝايٓؿسٚ ١ٝايذلب ١ٜٛالساعد ٠عً ٢انحساث ايطؿٌ
ازبزا٥جم،
–
باجٓ١
–
شب جم
اسباط
شاَع١
ايكجما،٠٤
لٗاراد
http://dzpsycho.com/index.php/articles/38-2012-07-29-20-55-39
َٓس ،ٞضبُٛر عةد اسبًَٓ ِٝس .) 2001(.ٞايحعًِ ،اإلةهٓدر :١ٜرار العجمؾ ١ازباَع.١ٝ
ٖار ،ٕٚصاحل عةد اي ( .)2007من ٛط اةذلاجٝصَ ١ٝكذلظ ١يحدرٜس ٚجدرٜت ايحالَٝ
الحخًؿني عكًٝاً ،ااً ١ايعجمب ١ٝيًذلب ١ٝاشباص.126- 103 ،)11( ،١
ٖٛةا ،ٟٚعً ٢ضبُد ( .)2007اةحخداَاد اسباةت اري ٞت جَُٓٗ ١ٝاراد ايحالَٝ
الحخًؿني عكًٝاً بدرش ١بسٝط ،١صبً ١ادر ار ايٓؿس.228- 203 ،)21( ،ٞ
ٜٛةـ ،أَاْ ٞأب ٛبهجم (.)2001اسباشاد ايحدرٜة ١ٝعً ٢بجمصبٝاد اسباةت ارىل لعًُاد
ايذلب ١ٝاشباصَ ،١اشسحرل ،نً ١ٝايذلب ،١ٝشاَع ١الًو ةعٛر.
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