أزس الخفاغل بين اطتراجُجُاث الدزاطت وكلم الامخدان غلى
جدـُل جالمُر الظىت السابػت مً الخػلُم اإلاخىطى
 الػـاًـب ولشـىم.د
2حامػـت الجصائـس
:مخلصف
 الامخدان٤ل٢اٖل بحن اؾتراجُجُاث الضعاؾت وٟجبدض َظٍ الضعاؾت في ؤزغ الخ
 بلى جبُان ؤنٝ بل وتهض، ِٖلى جدهُل جالمُظ الؿىت الغابٗت مً الخٗلُم اإلاخىؾ
اٖل بحنٟؿغ بالخًٟ ِ في الىخاثج الضعاؾُت لخالمُظ اإلاؿخىي الغابٗت مخىؾ١غوٟال
 الامخدان٤ل٢ حر مىخٓمت" ومؿخىٍاثٚ، ؤهىإ اؾتراجُجُاث الضعاؾت " مىخٓمت
:ض جىنلذ َظٍ الضعاؾت بلى ؤهه٢" و٫ مٗخض، ٟ٘"مغج
اٖلٟ في الىخـاثج الضعاؾُت لخالمُـظ الؿىت الغابٗـت مخىؾِ جغظ٘ بلى ج١غوٞ جـىظـض
 الامخدان٤ل٢ حر مىخٓمت" م٘ مؿخىٍاثٚ ، ؤهىإ اؾتراجُجُاث الضعاؾت "مىخٓمت
ٗالُت جمشل في ٖاصاثٟثر بغوػا مً خُض ال٦حر ألاٛ ٖلما ؤن اإلاخ،"٫ مٗخض، ٟ٘"مغج
ّ ل٩الضعاؾت (اإلاىخٓمت) والظي ؾاَم بك
م مؿخىيٚ٘ هخاثج الخالمُظ عٞ في ع٫ٗاٞ
.)٫مٗخض، ٟ٘ الامخدان(مغج٤ل٣قٗىعَم ب
Abstract:
This research is studying the impact of interaction between the
study strategies, and exam anxiety on the fourth year students
(middle school); and it aims also to show that the differences in the
school results of the fourth level students are explained by the
interaction between the types of "regular, irregular" study strategies
and the levels of exam anxiety "high, moderate".and the study
found that:
There are differences in the school results of the fourth middle
school students due to the interaction of different types of study
strategies "regular, irregular", with the exam anxiety levels (highmoderate) The most prominent variable in terms of efficiency;
represent the habits of study (regular)which contributed effectively
In raising students' results despite their level of anxiety about exam
(high- moderate)
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ملدمت:
ً٣ىم اإلاؿاولىن في ُ٢إ التربُت بمغاظٗت ؾحر الىٓام التربىي وَظا بهضٝ
جدؿحن اإلاغصوص الضعاسخي للخالمُظ للخ٣لُل مً وؿب الغؾىب والدؿغب بالخالي مً
ؤلاَضاع التربىي ،خُض سجلذ ٖضة بنالخاث جغبىٍت مؿذ ٧ل اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت
ُٞما ًخٗل ٤بهُا٧لها وبغامجها الضعاؾُت.
جهخم في صعاؾدىا َظٍ بمغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ التي حكمل ؤعب٘ ؾىىاث ،حؿخ٣بل
في َظٍ اإلاغخلت الخالمُظ مً  12ؾىت بلى  15ؾىت وٍخدٞ ٤٣حها ٢ضعا مٗ٣ىال مً
الخيؿُ ٤والخ٩امل في اإلاىاهج وألاؾالُب وألاوكُت والخ٣ىٍم بما ٌؿهم في ج٩ىًٍ
٢اٖضة ز٣اُٞت مكتر٦ت جسُم ؤَضا ٝاإلاجخم٘ مً َظٍ اإلاغخلت،ال ؾُما ُٞما ًخهل
بغبُها بؿى ١الٗمل وجإُ٦ضَا ٖلى اإلاىاَىت وجىمُتها للجىاهب الجؿمُت والٗ٣لُت
والىٟؿُت(.الللائي وآزسون ،2001،ؾ)69
وجسخم َظٍ اإلاغخلت بامخدان قهاصة الخٗلُم اإلاخىؾِ ،الظي ٌٗخبر امخدان مهحري
ًخسى ٝمىه مٗٓم جالمُظ الؿىت الغابٗت مخىؾِ ٧ ،ىهه ّ
ًدضص مهحرَم بمىانلت
مؿاعَم الضعاسخي والخهىٖ ٫لى الكهاصاث التي حؿمذ لهم بخد ٤ُ٣م٩اهتهم
الاظخماُٖت ،ويمان مؿخ٣بلهم مً زال ٫هجاخهم والخدا٢هم بمغخلت الخٗلُم
الشاهىي ٧ ،ل َظا ًٟغى ٖلحهم الٗمل ؤ٦ثر اهُال٢ا مً جدضًض بؾتراجُجُت صعاؾت
لًمان الىجاح وَظا باإلاغاظٗت اإلاؿخمغة واإلاىخٓمت وجدًحر الضعوؽ ،زانت ؤجهم
ًىاظهىن امخداهاث ٞهلُت وؾىىٍت جدؿم مهحرَم ٞ ،ةما الىجاح ؤو الغؾىب.
وحٗخبر بؾتراجُجُت الضعاؾت ؾلى ٥بوؿاوي مغ٦ب ومخ٩امل  ،جً٘ في الخؿبان ظمُ٘
مخُلباث اإلاى ٠٢الظي ؾخٗالجه  ،ألظل جدٚ ٤ُ٣غى بسهىنه  ،ب٣لُل مً الخُإ
ؤو اإلاهاصٞت  .وبؾتراجُجُت الضعاؾت هي زُت بظغاثُت جخمحز بخ٩امل م٩ىهاتها مً اإلاباصت
وألاوكُت والٗىامل التربىٍت  ،وٍ٣ىم بها هىٕ مدضص مً الُالب لخد ٤ُ٣هىٕ مدضص مً
الخٗلم ( .مدمد شٍدان  ،دون طىت ،ؾ)19
هٟهم بطن ؤن اؾتراًجُت الضعاؾت ّ
حٗبر ًٖ اإلاباصت ألاؾاؾُت وؤلاظغاءاث والٗملُاث
اإلاُلىبت ل٩ي ًدضر حٗلم الٟغص (.أخمد خظين الللائي وآزسون ،1999،ؾ)19
وَكحر مدمد مـوفى أبى غلُا بلى ؤن بؾتراجُجُت الضعاؾت هي جل ٪الُغ ١التي
ًدبٗها الُلبت في صعاؾتهم وفي خل مكا٧لهم الخٗلُمُت التي ًىاظهىجها وجخًمً َظٍ
الٗاصاث "ججىب الخإزحر وَغ ١الٗمل"(.مـوفى أبى غلُا ،1993،ؾ)147
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ّ
و ٞــي َ ــظا الهضص ؤ٦ــضث فُىلُذ ف ــإاد ( )1985ؤن جدؿُــً ٖــاصاث الاؾخظ٧اع
وا٦دؿاب مه ــاعاث
الضعاؾت ًاصي بلى جدؿحن اججاَاث الُالب هدى الضعاؾت وجدؿحن ؤصائهم الخدهُلي.
(هفع اإلاسحؼ ،1993،ؾ)122
َظا ما ًترظم ؤن مغاظٗت الخلمُظ لضعوؾه باؾخمغاع ًجٗله ً٨دك ٠مهاعاث ظضًضة
للمغاظٗت ،بالخالي ٧لما جدؿيذ َغٍ٣ت اإلاغاظٗت والاؾخظ٧اع ٧لما جدؿً اإلاغصوص
الضعاسخي.
ي ٠إلاا ؾبٞ ٤االمخدان ٖملُت جد٨م بىاؾُتها ٖلى مٗاع ٝومهاعاث وؾماث
ّ
ًخدضص
الصخهُت التي جمحز ٞغصا مُٗىا ألَضا ٝونُٟت جيباٍت ؤو حصخُهُت ،
الىجاح في الامخدان بٗالمت ؤو مؿخىي حسجُلي ًجب ٖلى الٟغص ؤن ًخدهل
ٖلحهاٞ (Doram et al ,1991,P51).هى مجمىٖت مً اإلاىايُ٘ التي ج٣ضم للخلمُظ
لُ٣اؽ ٢ضعاجه اإلاٗغُٞت والٗ٣لُت ومٗغٞت مضي اؾدُٗابه إلاا ٢ضم بلُه مً اإلاٗلم،
ٞهظٍ الىيُٗت الًاُٚت ججٗله ًخسى ٝمً ٖضم ال٣ضعة ٖلى الاؾخمغاعٍت في
اإلاىاْبت ٞخجها٢ ٫ىاٍ وجًُ٘ ز٣خه بىٟؿه وٍهبذ ال ً٨ٟغ بال في ٖىا٢ب الغؾىبَ،ظا
ما ًؼٍضٍ اهٟٗاال زم اعجبا٧ا ٧ ،ل َظا الًً ِٛازغ ٖلى الخلمُظ ُٞيخابه الخىجغ
وٍخمل٨ه الخى ٘٣ُٞ ٝفي ٢بًت ٢ل ٤الامخدان،الظي ٌٗخبر مً الٗىامل التي حُٗ٤
ؤصاء الٟغص والتي جازغ ؾلبا ٖلى الضعظت التي ًدهل ٖلحها ،وٍاصي بلى ػٍاصة وؿبت
ألازُاء(.غِظىي،دون طىت ،ؾ)89
وَٗغ( ٝزػاد منهىزي وآزسون٢ )1990،ل ٤الامخدان بإهه هىٕ مً ال٣ل ٤اإلاغجبِ
بمىا ٠٢الامخدان ؤو الازخباع،خُض جشحر َظٍ اإلاىا ٠٢في الٟغص قٗىعا باالهؼٖاط
والاهٟٗالُت وَى خالت اهٟٗالُت وظضاهُت م٨ضعة حٗتري الٟغص في اإلاى ٠٢الؿاب٤
لالمخدان ؤو في الامخدان طاجه  ،وجدؿم َظٍ الخالت بالكٗىع والتهضًض والخى ٝمً
الامخدان ومخٗل٣اجه.
وٍؼصاص َظا ال٣ل ٤خضة وقضة ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ باالمخداهاث الغؾمُت ٧الب٩الىعٍا ؤو
قهاصة الخٗلُم اإلاخىؾِ ،وَظا ما ًدضر م٘ الخلمُظ اإلا٣بل ٖلى اظخُاػ امخدان
مهحري ٧امخدان قهاصة الخٗلُم اإلاخىؾِ ؤًً هجضٍ باإلاىاػاة م٘ ٞترة اإلاغاَ٣ت التي
حٗض مغخلت حٛحراث في هىاحي الخُاة الىٟؿُت ،خُض ٌِٗل الىي٘ ب٩ل ؤبٗاصٍ
الىٟؿُت،الاظخماُٖت والٗلمُت زانت بطا حٗل ٤ألامغ بالخٟاّ ٖلى الخىاػن واؾخٛال٫
ال٣ضعاث اإلاٗغُٞت بلى ؤ٢صخى صعظت مم٨ىت  ،وبطا ٧اهذ وؿبت مً الخالمُظ جخم ً٨مً
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الخ ٠ُ٨م٘ مىا ٠٢الامخدان مباقغة بٗض الضزىُٞ ٫ه ٞ،ان وؿبت ؤزغي ٢ض ججض
نٗىباث لخد ٤ُ٣طل.٪
ؤمام َظٍ الىيُٗت هدؿاءَ ٫ل َىاٖ ٥ىامل جخضزل للخس ٌُٟمً خضة ال٣ل ٤ومً
ؤزاعٍ الؿلبُت ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت مً ظاهب الخدهُل والاؾدُٗاب؟
وبالغظىٕ بلى ج ـغار ٖلم الىٟـ وٖلىم التربُ ــت ّ ،
جبُــً لى ــا ؤَمُ ــت الٗ ــامل البُضاٚىجي
واإلاخمشــل في
اؾتراجُجُاث الضعاؾت والتي جمشل ا٦دؿاب مهاعاث ظضًضة للضعاؾت وَظا للمدآٞت
ٖلى اإلاٗلىماث واؾخظ٧اعَا ألَى ٫مضي في يىء الٗىامل اإلاؿحرة للخظ٦غ.
وبىاء ًٖ ما ؾب ٤هداوَ ٫غح مك٩لت صعاؾدىا ٖلى الىدى الخالي َ :ل الٟغو ١في
الىخاثج الضعاؾُت لخالمُظ الؿىت الغابٗت مخىؾِ ًٟؿغ بالخٟاٖل بحن هىٕ
اؾتراجُجُاث الضعاؾت "مىخٓمت – ٚحر مىخٓمت" م٘ مؿخىٍاث ٢ل ٤الامخدان "مغجٟ٘
– مٗخض "٫؟
فسكُت الدزاطت -:جىظض ٞغو ١في الىخاثج الضعاؾُت لخالمُظ الؿىت الغابٗت مخىؾِ
جغظ٘ بلى جٟاٖل اؾتراجُجُاث الضعاؾت بىىٖحها "مىخٓمتٚ -حر مىخٓمت" م٘ مؿخىٍاث
٢ل ٤الامخدان "مغج ، ٟ٘مٗخض."٫
جددًد اإلافاَُم:
 -1حػسٍف كلم الامخدانٌٗ :غٞه " لُىدا دافُدوف " بإهه طل ٪الكٗىع اإلاغجبِ
ب٣غب مىٖض الامخدان وَى الظي ًض ٘ٞالخلمُظ بلى ؤن ًمخل ٪ؤ٩ٞاع الٟكل ُٗٞترًه
الغٖب ُٞسا ٝمً الغؾىب ختى لى ٧ان مؿخٗضا وج٩ىن ز٣خه بىٟؿه مًُغبت وال
ً٣ىي ٖلى الٗمل(.لُىدا دافُدوف ،1976،ؾ)499
أما ئحسائُا ٞهي الضعظت ال٩لُت التي ًدهل ٖلحها الخلمُظ ٖىض اؾخجابخه ٖلى مُ٣اؽ
٢ل ٤الامخدان للباخض "مدمد خامد شَسان"  ،بدُض خضصث مؿخىٍاث ال٣ل٤
باالٖخماص ٖلى ألاؾلىب ؤلاخهاجي واإلاخمشل في الاعباُٖاث اط عجبذ صعظاث ال٣ل٤
جهاٖضًا زم خهغهاَا ٦ما ًلي:
 ألاعباعي ألاو )Q1( ٫ممشلت لل٣ل ٤اإلاىس" ٌٟوالتي جم الاؾخٛىاء ٖجها". ألاعباعي الشاوي والشالض ( )Q2و ( )Q3ممشلت لل٣ل ٤اإلاٗخض.٫ ألاعباعي الغاب٘ ( )Q4ممشلت لل٣ل ٤اإلاغج.ٟ٘وٖلُه ٢ضع ٖضص الخالمُظ اإلادهىعًٍ في ٧ل ؤعباعي ب ـ ـ ـ  % 25ؤي  57جلمُظ في اإلاؿخىي
اإلاغج ،ٟ٘و 114جلمُظ في اإلاؿخىي اإلاٗخضٖ ،٫لما ؤن ُٖىت الضعاؾت بلٛذ  230جلمُظ.
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-2حػسٍف غاداث الدزاطت :هي مجمل الىؾاثل التي ٌؿخٗملها الخلمُظ ال٦دؿاب
واؾدُٗاب واؾترظإ اإلاٗاع ٝالتي حٗلمها(VIAU,1997,79) .
وَٗغٞها "خامد أخمد شَسان" ؤجها ٖملُت َامت جهاخب الخلمُظ َىا ٫خُاجه
الضعاؾُت وهي جدخاط بلى جسُُِ ٖلى مؿخىي الُىم و ألاؾبىٕ وٖلى مؿخىي
الٟهل الضعاسخي وٖلى مؿخىي الٗام الضعاسخي ٧له،ختى ًهل بلى ؤٖلى صعظاث
الخدهُل وبالخالي جد ٤ُ٣الىجاح والخٟى (.١خامد مدمد شَسان ،2000،ؾ)183
أما ئحسائُا ٞهي الضعظت ال٩لُت التي ًدهل ٖلحها الخلمُظ ٖىض اؾخجابخه ٖلى مُ٣اؽ
ٖاصاث الضعاؾت للباخض"مـوفى أبى غلُا"  ،خُض خضصث مؿخىٍاث ٖاصاث
الضعاؾت باٖخماص مخىؾِ الضعظاث ٖلى اإلاُ٣اؽ ،بط ٧لما جدهل الخلمُظ ٖلى صعظت
ؤ٦بر ؤو حؿاوي  125اٖخبر مً طوي ٖاصاث الضعاؾت اإلاىخٓمت (الٟٗالت) ،و٧لما جدهل
ٖلى صعظت ؤ٢ل مً  125اٖخبر مً طوي ٖاصاث الضعاؾت غي اإلاىخٓمت (ٚحر ٗٞالت).
ئحساءاث الدزاطت:
مىهج الدزاطـتً :ىضعط َظا البدض يمً البدىر الىنُٟت التي تهض ٝبلى صعاؾت
اإلاىايُ٘ بىن ٠وجدلُل ا ّ
إلا٩ىهاث الخانت بهاو و ؤًًا بضعاؾت الٗال٢اث التي ٢ض
جخىاظض بحن َضٍ ّ
اإلا٩ىهاث(Robert,1982).
جخمُـؼ ّ
غُىـت الدزاطتّ :
ُٖىت البدض ب٩ىن ؤٞغاصَا مً جالمُظ الؿىت الغابٗت مً
ّ
اإلاخىؾِ  ،جتراوح ؤٖماعَم ما بحن  15و 16ؾىت  ،ج ّم ؤزضَم مً ؤعب٘ ()4
الخٗلُم
مخىؾُاث جابٗت لضاثغة باب الىاصي .والزخُاع ُٖىـت البدض ّ
جم الاٖخماص ٖلى الُٗىت
الٗكىاثُت البؿُُـت ألن اؾخسضامها ٌٗجي ؤن ل٩ل ٞغص مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٞغنت
مدؿاوٍت الزخُاعٍ في الُٗىت ،وٖلُه جم ًٖ َغٍ ٤ال٣غٖت ازخُاع ( )4ؤعب٘ مخىؾُاث
مً بحن ( )26مخىؾُـت و٢ض جم ؤزض ظمُ٘ الخالمُظ اإلاخمضعؾحن بإ٢ؿـام الؿىت
الغابٗت في َظٍ اإلاخىؾُاث  ،خُض بلٖ ٜضصَم ( )230جلمُظا و جلمُظة والجضو٫
اإلاىالي ًبحن لىا ُٖىت الضعاؾت:
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حدوٌ زكم ( : )1جىشَؼ غُىت الدزاطت غلى اإلاخىطواث.
غدد الخالمُر
ذهىز ئهـار اإلاجمىع
اإلاخىطواث
مخىطوت مدمد بىزاض 81 43 38
42 29 13
مخىطوت ههج غىابت
52 31 21
مخىطوت هاع هللا
55 33 22
مخىطوت وزٍدة مداد
230 136 94
اإلاجمىع
أدواث الدزاطت:للد اغخمدها في َرٍ الدزاطت غلى اإلالاًِع الخالُت:
 -1ملُاض كلم الامخدان:
ّ
ؤٖض اإلاُ٣اؽ "مدمد خامد شَسان "2000 ،باالٖخماص ٖلى ؤَم م٣اًِـ ٢ل٤
الامخدان اإلاخىاظضة .جبلٖ ٜضص ٖباعاجه (ٖ )93باعة مىػٖت ٖلى ؾخت م٣اًِـ ٞغُٖت
هي:
 زَبت الامخدان :جخًمً الخى ٝمً الامخدان وجى ٘٢نٗىبت ألاؾئلت وعَبت
اإلاالخٓحن واإلاغا٢بحن و٢هىع مغاظٗت اإلا٣غعاث وه٣و الاؾخٗضاص لالمخدان،
وؤلانابت بالهضإ والٗهبُت واليؿُان ؤزىاء الامخدان والىٓغ بلى الامخداهاث ٖلى
ؤجها تهضًضا صاثما ،والكٗىع بسُبت ألامل وجى ٘٢الغؾىب والٟكل.
 ازجبان الامخدانً:خًمً الكٗىع بال٣ل ٤والاعجبا ٥وه٣و الش٣ت بالىٟـ وه٣و
الش٣ت بالىٟـ وه٣و الاؾخ٣غاع ،م٘ ؾغٖت هبًاث ال٣لب وجهبب الٗغ ١واعحٗاف
الُضًً  ،الكٗىع باإلظهاص ؤزىاء الامخداهاث والايُغاب ٖىض مغاظٗت ؤلاظاباث م٘
الؼمالء والخى ٝمً ؤزُاء اإلاصدخحن والؿاا ٫اإلاؿخمغ ٖلى الىدُجت (.مدمد خامد
شَسان ،2000،ؾ)106
 جىجس الامخدانً:خًمً الكٗىع بال٣لٖ ٤ىض بٖالن ظضو ٫الامخدان و٣ٞضان
الكهُت ؤًام الامخدان والكٗىع بيؿُان ٧ل اإلا٣غعاث ،الخىجغ ٖىض صزى ٫لجىت
الامخدان وؤزىاء الامخدان ،نٗىبت ال٨خابت في الامخدان وؾىء جىُٓم ؤلاظابت.
 اهصغاج الامخدانٌ :كمل الكٗىع بال٣ل٢ ٤بل الامخدان والخىجغ ٖىض الاؾخٗضاص
لالمخدان ،الخى ٝمً ٢غب و٢ذ الامخدان والٟؼٕ َىا ٫ؤًام الامخدان ،الكٗىع
بٗضم الاعجُاح ٢بل اؾخالم وع٢ت ألاؾئلت والاهؼٖاط مً حٗلُماث لجىت الامخدان.
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 هلف مهازاث الامخدان:جخًمً ٢هىع مهاعاث اإلاغاظٗت وه٣و ؤلاٖضاص والخضعب
ٖلى الامخداهاث وه٣و اإلاهاعاث في جىػَ٘ و٢ذ الامخدان ٢،هىع مهاعاث ؤلاظابت ًٖ
ألاؾئلت والخى ٝمً الىدُجت الؿِئت.
 اكوساب أزد الامخدانً:خًمً ألاع ١لُلت الامخدان و٣ٞضان الكهُت نباح ًىم
الامخدان والخىجغ الكضًض واعجبا ٥اإلاٗضة والغٚبت في اإلا٣حئ ؤزىاء الامخدان(.هفع
اإلاسحؼ الظابم،2000،ؾ )106
* جلدًس الاطخجابت غلى اإلالُاض :جتراوح ُ٢مت الضعظاث ٖلى اإلاُ٣اؽ مً  93صعظت
٦دض ؤصوى بلى  279صعظت ّ
ّ
٦دض ؤ٢صخى  ،وٍجُب ألاٞغاص ٖلى ٧ل بىض بإؾلىب الخ٣ضًغ
الظاحي وطل ٪بىي٘ بقاعة ( )Xؤمام بخضي البضاثل الشالر ( )3اإلا٣ترخت و ّ
اإلاضعظت في
( )3ه٣اٍ ٦ما ًلي:
 هاصعا :جمىذ لها  1هُ٣ت  - ،ؤخُاها  :جمىذ لها  2ه٣اٍ ٚ -،البا:جمىذ لها 3ه٣اٍ .* الصـائف الظُىىمترًت للملُاض:
 الـدق والشباث :جم جدضًض نض ١اإلاُ٣اؽ بشالزت ؤؾالُب  ،وهي" نض ١اإلادخىي "والظي ٖلى ؤؾاؾه جم ازخُاع الٗباعاث التي واٖ ٤ٞلحها )ٞ ( 80 %إ٦ثر مً اإلاد٨محن ،
و"الهض ١الٗاملي "لخدضًض اإلا٣اًِـ الٟغُٖت ،وؤزحرا" نض ١الاحؿا ١الضازلي "،
بدؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن الضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ وصعظت ٧ل مً اإلا٣اًِـ الٟغُٖت،
بدُض جغاوخذ بحن  0,72و  ، 0,86ؤما الاعجباٍ بحن صعظاث اإلاُ٣اؽ بًٗها ببٌٗ،
٣ٞض جغاوح بحن 0,46و  0,75مما ًا٦ض نض ١اإلاُ٣اؽ
ؤما الشباث ٣ٞض جم ج٣ضًغٍ بُغٍ٣ت " ألفا لىسوهبار" والظي ٢ضع بـ (.0.96مدمد خامد
شَسان ،2000،ؾ )120-103
وفي بدشىا الخالي جم خؿاب جباث اإلاُ٣اؽ بُغٍ٣ت بٖاصة الازخباع ٖلى ُٖىت الضعاؾت
،وخضصث ٞترة ػمىُت ّ
ّ
ج٣ضع بإؾبىٖحن
الاؾخُالُٖت البالٖ ٜضصَا  61جلمُظا وجلمُظة
بحن الخُبُ ٤ألاو ٫والخُبُ ٤الشاوي بدُض جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن بحن
الخُبُ ٤ألاو ٫والشاوي ،خُض ٢ضعث ُ٢مخه بـ 0.96:وَى ما ًبحن ؤن اإلاُ٣اؽ ًخمحز
بصباث ٢ىي.
٦ما ٢مىا مً زال ٫صعظت الشباث بدؿاب الهض ١الظاحي للمُ٣اؽ والظي بلٛذ
ُ٢مخه ( )0.97وَظا ما ًـضٖ ٫لى ؤن اإلاُ٣اؽ ناص.١
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 -2ملُاض غاداث الدزاطت :جم بٖضاص َظا اإلاُ٣اؽ مً َغ "ٝبساون "و"
َىلتزمان" ل٩ي ٌؿاٖض اإلاغبحن والباخشحن ٖلى ٞهم ْاَغة ٖاصاث الضعاؾت ومىاظهتها،
وَى ؤصاة ٌؿهل جُبُ٣ها لُ٣اؽ ٖاصاث الضعاؾت و٦ظل ٪لُ٣اؽ الضاُٗٞت للضعاؾت،
وبٌٗ الاججاَاث هدى ألاوكُت اإلاضعؾُت التي لها ؤَمُتها في صازل الٟهل.
جم حٗغٍب اإلاُ٣اؽ مً َغ ٝالباخض "أبى غالم" الظي جًمً في ألانل زمؿت ()5
ؤبٗاص ا٢خبـ مجهم الباخض "مـوفى أبى غلُا"ؾىت  1993بٗضًً ؤؾاؾُحن مً
ؤبٗاص اإلاُ٣اؽ وَما:
 ججىب الخأزيرً :خمحز الخالمُظ الظًً ًدهلىن ٖلى صعظاث مغجٟٗت ٖلى َظا
البٗض ؤجهم ٚالبا ما ًخمىن واظباتهم اإلاجزلُت في الى٢ذ اإلاىاؾب صون ؤن ًدثهم ؤخض
ٖلى طل ٪ختى لى ٧ان الىاظب ممال ؤو نٗبا،وٍخمحزون بالخىُٓم في ٖملهم اإلاضعسخي
وٚالبا ما ًً٣ىن مضة زالر ؤو ؤعب٘ ؾاٖاث في الضعاؾت والاؾخٗضاص ًىمُا.وًٍٟلىن
الضعاؾت في ْغو٢ ٝلُلت الدكدذ وهاصعا ما ًتر٧ىن واظباتهم ختى اللخٓت ألازحرة.
 هسق الػملً :خمحز الخالمُظ الظي ًدهلىن ٖلى صعظاث مغجٟٗت ٖلى َظا البٗض
ؤجهم ٚالبا ًخإ٦ضون مً ؤجهم ٞهمىا ظُضا ما َى مُلىب مجهم ٢بل الكغوٕ في بٖضاص
واظباتهم وَُٗىن ٖىاًت زانت للترجِب،زانت في الىاظباث والخ٣غٍغ ،....و هاصعا ما
ًيخ٣ضون مً مٗلمحهم وهاصعا ما ً٩ىهىن ٢ل٣حن في الامخداهاث وال ًجضون نٗىبت في
جدضًض الى٣اٍ اإلاهمت ؤزىاء ال٣غاءة(.مدمد مـوفى أبى غلُا ،1993،ؾ)148-147
* جلدًس الاطخجابت غلى اإلالُاضً :خ٩ىن اإلاُ٣اؽ مً  50بىضا ،خُض ٌكمل ٧ل بٗض
ٖلى  25بىضا ،وجتراوح ُ٢مت الضعظاث ٖلى اإلاُ٣اؽ مً  50صعظت ّ
٦دض ؤصوى بلى 250
صعظت ّ
٦دض ؤ٢صخى  ،وٍجُب ألاٞغاص ٖلى ٧ل بىض بإؾلىب الخ٣ضًغ الظاحي وطل ٪بىي٘
بقاعة ( )Xؤمام بخضي البضاثل الخمؿت ( )5اإلا٣ترخت و ّ
اإلاضعظت في ( )5ه٣اٍ ٦ما ًلي:
باليؿبت للٗباعاث الاًجابُت والتي جبلٖ 25 ٜباعة ًخم بُٖاء ُ٢م ع٢مُت لؿلم ّ
مخضعط
٧اآلحي -:هاصعا :جمىذ لها  1هُ٣ت - ،ؤخُاها :جمىذ لها 2ه٣اٍ ،بضعظت مخىؾُت :جمىذ
لها  3ه٣اٍٚ ،البا :جمىذ لها  4ه٣اٍ ،صاثما :جمىذ لها  5ه٣اٍ.
ؤما باليؿبت للٗباعاث الؿلبُت التي جبل ٜؤًًا ٖ 25باعة ٞخٗ٨ـ الضعظاث.
* الصـائف الظُىىمترًت للملُاض:
 الـدق والشباث :إلاا ٧ان اإلاُ٣اؽ في نىعجه ألاولُت نمم لُلبت الجامٗاثوالشاهىٍاث ٣ٞ،ام الباخض مهُٟى ؤبى ٖلُا بخٗضًل بٌٗ الهُ ٜوجبؿُِ بٌٗ
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ال٣ٟغاث لخخالءم وَلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت وطل ٪مً زال ٫جُبُ٣ه ٖلى َ 47لبا مً
اله ٠الخاؾ٘ ( )9إلبضاء الغؤي في ال٣ٟغاث وجدضًض ال٩لماث ؤو الٗباعاث الٛامًت
لُهل بلى بٖاصة نُاٚتها و٣ٞا إلاٟاَُم الُلبت ومؿخىٍاتهم ،وبظل ٪اٖخمضث
ال٣ٟغاث الٟغصًت لُ٣اؽ بٗض "ججىب الخأزير" بِىما اٖخمضث ال٣ٟغاث الؼوظُت
لُ٣اؽ بٗض "هسق الػمل".
و٢ض جم جدضًض نض ١اإلاُ٣اؽ ًٖ َغٍ "٤الهض ١الخالػمي "بحن الضعظت ال٩لُت ٖلى
اإلاُ٣اؽ ومٗض ٫صعظاث الخدهُل  ،والظي ٢ضع بـ ـ ـ 0.53وَظا ٖامل ٧ا ٝللهض. ١
ؤما الشباث ٣ٞض جم خؿابه بُغٍ٣ت بٖاصة الازخباع بدُض ٢ضعث ُ٢مت مٗامل الاعجباٍ
لبحرؾىن بـ ـ ـ  0.74وَى مٗامل ًبن ؤن اإلاُ٣اؽ ًخمخ٘ بدبار ٖا (.٫مدمد مـوفى أبى
غلُا  ،1993،ؾ)172-149-143
ؤما في بدشىا الخالي ٣ٞض جم خؿاب الخباث بُغٍ٣ت الخجؼثت الىهُٟت ٖلى ُٖىت
الضعاؾت الاؾخُالُٖت البالٖ ٜضصَا  61جلمُظا وجلمُظة بدُض جم خؿاب مٗامل
الاعجباٍ بحرؾىن بحن البىىص الؼوظُت والبىىص الٟغصًت ،خُض ٢ضعث ُ٢مخه ب ـ 0.93وجم
خؿاب مٗامل الخباث للمُ٣اؽ ٩٦ل باؾخسضام مٗاصلت طبيرمان بساون والظي ٢ضع
ب ـ 0.96وَظا ًض ٫ؤن اإلاُ٣اؽ ًخمحز بدباث ٢ىي.
٦ما ٢مىا مً زال ٫صعظت الشباث بدؿاب الهض ١الظاحي للمُ٣اؽ والظي بلٛذ
ُ٢مخه ( )0.97وَظا ما ًـضٖ ٫لى ؤن اإلاُ٣اؽ ناص.١
 -3الىخائج الدزاطُت :جم الاٖخماص في صعاؾدىا َظٍ ٖلى هخاثج الخالمُظ ؤًًا والتي
اؾخسغظذ مً سجالث الىخاثج خُض جم خؿاب مخىؾِ اإلاٗضلحن للٟهل ألاو٫
والشاوي ل٩ل جلمُظ.
وبٗض ؤلاإلاام الىٓغي إلاسخل ٠اإلاُُٗاث التي اٖخمضها ٖلحها في صعاؾدىا ٢مىا باؾخٛال٫
هخاثج اإلاُ٣اؾحن وم٣اعهتها م٘ الىخاثج الٟهلُت للخالمُظ مً ؤظل الخد ٤٣مً نض١
الٟغيُت.
هخائج الدزاطت ومىاكؼتها:
ّ
ههذ ٞغيُت الضعاؾت ٖلى ؤهه جىظض ٞغو ١في الىخاثج الضعاؾُت لخالمُظ الؿىت
الغابٗت مخىؾِ جغظ٘ بلى جٟاٖل اؾتراجُجُاث الضعاؾت بىىٖحها "مىخٓمتٚ -حر
مىخٓمت" م٘ مؿخىٍاث ٢ل ٤الامخدان "مغج ، ٟ٘مٗخض."٫
ّ
وللخإ٦ض مً نضَ ١ظٍ الٟغيُت ٢مىا بما ًلي:
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 خؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي للمجمىٖاث ألاعب٘ ّ
اإلابِىت في الجضو ٫اإلاىالي:
حدوٌ زكم(ً)2بين ؤلاخـائُاث الىؿفُت الصاؿت بالخفاغل ما بين مظخىٍاث
كلم الامخدان وأهىاع غاداث الدزاطت في جأزيرَما غلى هخائج الخالمُر.
اإلاخىطى الخظابي
12,82
8,87

الػُىت
اإلاجمىغاث
٢ل ٤مغج ٟ٘و ٖاصاث صعاؾُت مىخٓمت 43
٢ل ٤مغج ٟ٘و ٖاصاث صعاؾُت ٚحر 54
مىخٓمت
٢ل ٤مٗخض ٫و ٖاصاث صعاؾُت مىخٓمت 41
٢ل ٤مٗخض ٫و ٖاصاث صعاؾُت ٚحر 33
مىخٓمت

11,38
10,05

 جم جُبُ ٤ازخباع Fلخدلُل الخباًً لٗاملحن الظي ّ
ًبحن ؤزغ الخٟاٖل بحن مؿخىٍاث
٢ل ٤الامخدان وٖاصاث الضعاؾت و طل ٪بضاللـت الٟغو ١بحن مخىؾِ الىخاثج الضعاؾُت
لضي جالمُظ اإلاجمىٖاث ألاعب٘ و ٢ـض ظاءث الىخاثج ٦ما ًلي:
حدوٌ زكم (ً )3بين جفاغل مظخىٍاث كلم الامخدان مؼ أهىاع غاداث الدزاطت
فُما ًسف الىخائج الدزاطُت.
مـدز الخباًً

مجمىع
اإلاسبػاث

دزحاث
الخسٍت

مػدٌ
اإلاسبػاث

مابحن اإلاجمىٖاث

131,69

3

43,89

صازل اإلاجمىٖاث

1025,81

168

6,10

ّ
ال٨لي

1157,51

171

49,99

F

7,19

مظخىي الداللت
ؤلاخـائُت

صالت
0,05مؿخىي

ٖىض

هالخٔ مً زال ٫الجضو ٫ع٢م( )3ؤن ُ٢مت Fاإلادؿىبت و اإلا٣ضعة بـ ـ ـ 7,19صالت ٖىض
مؿخىي 0,05
وَظا ًض ٫ؤن َىا ٥ازخال ٝبحن مخىؾِ هخاثج الخالمُظ لضي:
 مجمىٖت الخالمُظ طوي ال٣ل ٤اإلاغج ٟ٘وٖاصاث صعاؾُت مىخٓمت والظي ٢ضع بـ ـ.12,82
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 مجمىٖت الخالمُظ طوي ال٣ل ٤اإلاغج ٟ٘وٖاصاث صعاؾُت ٚحر مىخٓمت والظي ٢ضع ب ـ ـ.8,87
 مجمىٖت الخالمُظ طوي ال٣ل ٤اإلاٗخض ٫وٖاصاث صعاؾُت مىخٓمت والظي ٢ظع بـ ـ ـ.11,38
 مجمىٖت الخالمُظ طوي ال٣ل ٤اإلاٗخض ٫وٖاصاث صعاؾُت ٚحر مىخٓمت والظي ٢ظع ب ـ ـ.10,05
َظٍ الىخاثج حٗ٨ـ نضٞ ١غيِخىا ؤي ؤن َىا ٥جٟاٖل بحن ؤهىإ ٖاصاث الضعاؾت
ومؿخىٍاث ٢ل ٤الامخدان ُٞما ًسو الىخاثج الضعاؾُت لخالمُظ الؿىت الغابٗت
مخىؾِ  ،ولخبُان بلى ؤي مجمىٖت ًغظ٘ الازخال ٝؤي ما هي اإلاجمىٖت التي جخمحز
بإخؿً الىخاثج بضاللت مخٛحري الضعاؾت ٢ل ٤الامخدان ببٗضًه (اإلاغج ٟ٘واإلاٗخض)٫
وٖاصاث الضعاؾت ببٗضحها (اإلاىخٓمت وغي اإلاىخٓمت) ٢مىا بخُبُ٢ ٤اهىن SHEFFE
ّ
اإلاخٗضصة بحن اإلاخىؾُاث و٢ض ظاءث الىخاثج ٦ما ًلي:
للم٣اعهاث
حدوٌ زكم (ً )4بين هخائج اإلالازهت بين اإلاجمىغاث بلاهىن SHEFFE
اإلاجمىغاث
() x1- x2
 ٢ل ٤مغج ٟ٘وٖاصاث مىٓمت ٢ل ٤مغج ٟ٘وٖاصاث ٚحرمىخٓمت
()x1- x3
 ٢ل ٤مغج ٟ٘وٖاصاث مىخٓمت ٢ل ٤مٗخض ٫وٖاصاث مىخٓمت()x1- x4
 ٢ل ٤مغج ٟ٘وٖاصاث مىخٓمت ٢ل ٤مٗخض ٫وٖاصاث ٚحرمىخٓمت
() x2- x3
 ٢ل ٤مغج ٟ٘وٖاصاث ٚحرمىخٓمت
٢ -ل ٤مٗخض ٫وٖاصاث مىخٓمت

الفسق
اإلاخىطوين

بين دزحت
الخسٍتCDS

الداللت
ؤلاخـائُت

9,95

5,84

صا٫

1,44

1,43

ٚحر صا٫

2,78

4,72

صا٫

2,51-

5,82

ٚحر صا٫
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()x2- x4
 ٢ل ٤مغج ٟ٘وٖاصاث ٚحر1,18مىخٓمت
 ٢ل ٤مٗخض ٫وٖاصاث ٚحرمىخٓمت
() x3- x4
 ٢ل ٤مٗخض ٫وٖاصاث مىخٓمت1,33
 ٢ل ٤مٗخض ٫وٖاصاث ٚحرمىخٓمت

7,34

ٚحر صا٫

4,6

صا٫

ًخطر مً الجضو ٫ع٢م ( )4ؤن:
* الٟغ ١في مخىؾِ الىخاثج الضعاؾُت إلاجمىٖت الخالمُظ طوي ال٣ل ٤اإلاغج ٟ٘وٖاصاث
ّ
ومخىؾِ الىخاثج الضعاؾُت إلاجمىٖت الخالمُظ طوي ال٣ل٤
مىخٓمت واإلاّ ٣ضع بـ 12,82
اإلا٣ضع بـ  8,87صا ٫بخهاثُا،خُض ّ
اإلاغج ٟ٘وٖاصاث ٚحر مىخٓمت و ّ
٢ضع َظا الٟغ ١ب ـ
 9,95وٖىض م٣اعهخه بُ٣مت  CDsالبالٛت  5,84هجضٍ صا ،٫و٢ض ظاء َظا الٟغ١
لهالر اإلاجمىٖت ألاولى طاث ال٣ل ٤اإلاغج ٟ٘وٖاصاث مىخٓمت بالغٚم مً جىاظضَم في
هٟـ صعظت الكٗىع ب٣ل ٤الامخدان  ،وَظا ما ٌٗ٨ـ ؤَمُت مخٛحر ٖاصاث الضعاؾت
وجإزحرَا ؤ٦ثر مً مخٛحر ٢ل ٤الامخدان ٖلى الىخاثج الضعاؾُت.
* الٟغ ١في مخىؾِ الىخاثج الضعاؾُت إلاجمىٖت الخالمُظ طوي ال٣ل ٤اإلاغج ٟ٘وٖاصاث
ّ
ّ
ومخىؾِ الىخاثج الضعاؾُت إلاجمىٖت الخالمُظ طوي ال٣ل٤
واإلا٣ضع بـ 12,82
مىخٓمت
ّ
ّ
اإلاٗخض ٫وٖاصاث ٚحر مىخٓمت و اإلا٣ضع بـ  10,05صا ٫بخهاثُا،خُض ٢ضع َظا الٟغ ١ب ـ
 2,78وٖىض م٣اعهخه بُ٣مت  CDsالبالٛت  4,72هجضٍ صا ،٫و٢ض ظاء َظا الٟغ١
لهالر اإلاجمىٖت ألاولى طاث ال٣ل ٤اإلاغج ٟ٘وٖاصاث مىخٓمت  ،وَظا ما ًخ ٤ٟؤًًا م٘
اإلا٣اعهت الؿاب٣ت طل ٪ؤهه بالغٚم مً قٗىع اإلاجمىٖت الغابٗت بضعظت ال٣ل ٤اإلاٗخض٫
بال ؤن مخىؾِ هخاثجهم الضعاؾُت( )10,05ؤ٢ل مً مخىؾِ هخاثج اإلاجمىٖت
ألاولى(. )12,82
* الٟغ ١في مخىؾِ الىخاثج الضعاؾُت إلاجمىٖت الخالمُظ طوي ال٣ل ٤اإلاٗخض ٫وٖاصاث
ّ
ّ
ومخىؾِ الىخاثج الضعاؾُت إلاجمىٖت الخالمُظ طوي ال٣ل٤
واإلا٣ضع بـ 11,38
مىخٓمت
ّ
ّ
اإلاٗخض ٫وٖاصاث ٚحر مىخٓمت و اإلا٣ضع بـ  10,05صا ٫بخهاثُا،خُض ٢ضع َظا الٟغ ١ب ـ
 1,33وٖىض م٣اعهخه بُ٣مت  CDsالبالٛت  4,6هجضٍ صا،٫و٢ض ظاء َظا الٟغ ١لهالر
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اإلاجمىٖت ألاولى طاث ال٣ل ٤اإلاٗخض ٫وٖاصاث مىخٓمت  ،وَظا ما ٌٗ٨ـ صاثما الخإزحر
الاًجابي والٟٗا ٫لٗاصاث الضعاؾت اإلاىخٓمت ٖلى الخدهُل الضعاسخي لخالمُظ الؿىت
الغابٗت مخىؾِ.
مىه وؿخيخج ؤن في جٟاٖل ٧ل مً ٖاصاث الضعاؾت (مىخٓمت – ٚحر مىخٓمت)
ومؿخىٍاث ال٣ل( ٤مغج -ٟ٘مٗخضَ )٫ىا ٥جإزحر ٖلى الىخاثج الضعاؾُت ،بال ؤن اإلاخٛحر
ألا٦ثر بغوػا مً خُض الٟٗالُت جمشل في ٖاصاث الضعاؾت (اإلاىخٓمت) والتي جخُلب
اًالئها ؤَمُت ٧اُٞت مً َغ ٝالُا٢م التربىي وألاولُاء.
جفظير هخائج الدزاطت:
ؤؾٟغث هخاثج الخدلُل ؤلاخهاجي ؤن َىا ٥جٟاٖل بحن ٖاصاث الضعاؾت "مىخٓمتٚ -حر
مىخٓمت" ومؿخىٍاث ال٣ل" ٤مغج - ٟ٘مٗخضُٞ " ٫ما ًسو الىخاثج الضعاؾُت  ،خُض
ْهغ الخإزحر الٟٗا ٫لٗاصاث الضعاؾت ٖلى الىخاثج الضعاؾُت بالغٚم مً اإلاؿخىي اإلاغجٟ٘
ل٣ل ٤الامخدان وؤًًا اإلاؿخىي اإلاٗخض ٫مىهَ،ظا ما ًٟؿغ ؤهه مهما ٧اهذ صعظت
الكٗىع ب٣ل ٤الامخدان لضي الخالمُظ بال ؤن ٖاصاث الضعاؾت اإلاىخٓمت جس ٌٟمً
خضتها وؤزاعَا الؿلبُت ٖلى ؤصاء الخلمُظ ألن ٖ-اصاث الضعاؾت اإلاىخٓمت -جبٗض في
الخلمُظ الش٣ت بالىٟـ والُمإهِىت وججٗله ًخد٨م هىٖا ما في اعجبا٦ه و٢ل٣ه ًىم
الامخدان.
ُُٞلت الؿىت الغابٗت مخىؾِ ًخٗلم الخلمُظ وٍ٨دؿب مهاعاث صعاؾُت وٍدىاػًٖ ٫
ؤزغي هٓغا لٗضم اؾخٟاصجه مجها زال ٫الٟهى ٫الضعاؾُت ،بط ٧لما ٧اهذ هخاثج ظهضٍ
اإلابظو ٫وحٗبه في اإلاغاظٗت ٚحر ٧اُٞت خاو ٫مجضصا حُٛحر َغٍ٣خه باالؾخٟاصة مً
ألازُاء الؿاب٣ت.
وَظٍ اإلاداوالث في الخُٛحر والخجضًض في ٖاصاث الضعاؾت جم٨ىه مً ا٦دؿاب مهاعاث
وٖاصاث مىخٓمت ،جًمً له الىجاح في امخدان قهاصة الخٗلُم اإلاخىؾِ والتي ججٗله
ًخد٨م في جىجغٍ و٢ل٣ه ألهه مخم ً٨مً اإلاٗلىماث التي بدىػجه وٍجُض جىُْٟها
بُغٍ٣ت مىخٓمت.
وٖلُه وهٓغا ألَمُت ٖاصاث الضعاؾت وجإزحرَا الاًجابي ٖلى الىخاثج الضعاؾُت ال بض مً
ؤزضَا بٗحن الاٖخباع مً َغ ٝألاؾاجظة وؤولُاء الخالمُظ.
وفي َظا الهضص ؤقاع الٗضًض مً الباخشحن لًغوعة الاَخمام بٗاصاث الضعاؾت مً
بُجهم فُىلُذ فإاد( )1985التي بُيذ ؤن جدؿحن ٖاصاث الاؾخظ٧اع وا٦دؿاب
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مهاعاث الضعاؾت ًاصي بلى جدؿحن اججاَاث الُالب هدى الضعاؾت وجدؿحن جدهُلهم
الضعاسخي(.أخمد غبادة )2001،
٦ما صٖذ الباخشت ) ATIDES (1995بكضة بلى يغوعة جضعَـ مهاعاث الضعاؾت
والخدهُل للُالب الظًً ٌٗاهىن مجها ،وَظا ما جىحي بلُه الباخشت )PEOLO(1994
ؤي يغوعة بعقاص الضعاؾت للُالب الظًً ٌٗاهىن مً مك٨الث صعاؾُتٞ .الخإُ٦ض
ٖلحها وجبىحها مً الىاخُت الٗلمُت ظض مهم مً ؤظل الخٗامل وجضُٖمها وجدؿُجها
زانت وؤجها مخٗلمت وٍم ً٨الخٗامل مٗها والخإزحر ٞحها م٘ اإلاٗلمحن ٖامت واإلاغقضًً
زانت،ألجها ًم ً٨ؤن جغ ٘ٞمً اإلاؿخىي الخدهُلي للُلبت(.مـوفى أبى
غلُا ،1993،ؾ)123-122
ؤما صعاؾت ٧ل مً (مدسوض الؼىاوي و ماَس مدمىد الهىازي )1987،التي َب٣ذ
ٖلى َ 70البا ظامُٗا والتي َضٞذ بلى بدض الٗال٢ت ؤلاعجباَُت بحن ال٣ل ٤ؤزىاء الامخدان
و ٖاصاث الاؾخظ٧اع و ٢ض ٣ٞض ؤْهغث الىخاثج وظىص ٖال٢ت ؾلبُت بحن ٢ل ٤الامخدان و
ٖاصاث الاؾخظ٧اع،ل٨جها لم ج ً٨طاث صاللت بخهاثُت و٢ض ّ
ٞؿغ الباخشان َضٍ الىخاثج
بإهه ٧لما اعج ٟ٘ال٣ل٧ ٤لما ٧اهذ ٖاصاث اؾخظ٧اع الُلبت ؾِئت ما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى
مغصوصَم الضعاسخي.
بياٞت إلاا ؾبٌ ٤ؿخىظب مىا ؤًًا ؤن ال وٟٛل ؤَمُت الكٗىع ولى بضعظت ٢لُلت مً
ال٣ل ٤لخدغٍ ٪ؾلى ٥اإلاخٗلم هدى ألاصاء الجُض والىجاح الضعاسخي ،بط في َظا الهضص
جىنلذ صعاؾت بترطىن ( Peterson, )1977بلى ؤن ٢ضعا يئُال مً ال٣ل ٤يغوعي
لىجاح الخلمُظ في خحن ؤن ال٣ل ٤اإلاغج ٤ٌُٗ ٟ٘هجاح َظا ألازحر(VIAU, .
),1994 :22
ؤما صعاؾت َىالَان و هىلس( Holahan et Kullor ,)1980التي ؤظغٍذ ٖلى َ 65البا
مً طوي ال٣ل ٤اإلاغج ٟ٘و َ 31البا مً طوي ال٣ل ٤اإلاىس٣ٞ ٌٟض جىنلذ بلى ؤن
صعظاث الُلبت في الامخداهاث ٧اهذ ؤٖلى ٖىض مىسٟطخي ال٣ل ٤بِىما ٧اهذ مىسًٟت
ٖىض الخالمُظ طوي ال٣ل ٤اإلاغج (.ٟ٘فُىال الببالوي)1982،
مً زال ٫ما ج٣ضم بطن وؿخيخج ؤن إلؾتراجُجُت الضعاؾت ؤَمُت ٦بحرة وؤزغ بالٖ ٜلى
جدهُل الخلمُظ ٧ىجها ّ
جؼوصٍ بٗضة مهاعاث "مهاعة جدضًض ألاَضا، ٝمهاعة الاؾخٟاصة
مً الخهو الخٗلُمُت ،مهاعة الخسُُِ  ،مهاعة جىُٓم الى٢ذ  ،مهاعة جلخُو
الضعوؽ" ( مدمد خامد شَسان  ،2000،ؾ ،)128-125ألامغ الظي ًجٗل الخلمُظ
اإلا٣بل ٖلى الامخدان ً٩ىن مؿلخا بمٗاع ٝمىٓمت ومغجبت و٢لُال ما جسخلِ ٖلُه
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ألامىع ،وٍ٩ىن ٢اصعا ٖلى التر٦حز والخد٨م في مكاٖغ ٢ل ٤الامخدان ومىه الخهىٖ ٫لى
ؤٖلى الىخاثج الضعاؾُت ٨ٖ،ـ الخلمُظ الظي ً٣بل ٖلى الامخدان وَى ٚحر مىٓم
أل٩ٞاعٍ وٚحر مدًغ هٟؿه لالمخدان ولم ًخضعب ٖلى اإلاهاعاث الضعاؾُت ال٩اُٞت
،بالخالي ؾىء الخىُٓم وٖضم الخم ً٨مً حؿُحر الى٢ذ،ما ًؼٍض مً ايُغابه ًىم
الامخدان وٍؼٍض ٢ل٣ه وجىجغٍ ،مما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى جدهُله الضعاسخي .
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