اطتراجُجُاث الفهم الؼفهي وغالكخه بىمى الهُيل الظسدي
غىد الوفل اإلاـاب باالفسان الخسوي اإلاـاخب بدؼدذ الاهدباٍ
()TDAH
أ .كدوغ طلُمت
حامػت غبد السخمان ميرة بجاًت
مخلصف:
تهض ٝالضعاؾت الخالُت بلى ال٨ك ًٖ ٠الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن اؾتراجُجُاث الٟهم
الكٟهي وهمى الهُ٩ل الؿغصي ٖىض ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً ؤلاٞغاٍ الخغ٧ي
وحكدذ الاهدباٍ .و لهظا الٛغى اٖخمضها في َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي
الخدلُلي الظي ًدىاؾب م٘ َبُٗت الضعاؾت٦ ،ما اؾخسضمىا مجمىٖت مً الازخباعاث
لًبِ مخٛحراث الضعاؾت اإلاخمشلت في اإلا٣ابلت ،اؾخبُان ٧ىهغ ،ازخباع ٧ىلىمبُا للظ٧اء
 ،ازخباع ؾتروب وازخباع الاهضٞاُٖت و طل ٪مً اظل حصخُو خاالث ايُغاب
٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت ٖلى ُٖىت جخ٩ىن مً ( )30جلمُظ ٌٗاهىن مً ؤلاٞغاٍ
في الخغ٦ت وحكدذ الاهدباٍ وٍبل ٜؾجهم  8ؾىىاث .و مً اظل الخد ٤٣مً الٟغيُاث
٢مىا بخُبُ ٤ازخباع اؾتراجُجُاث الٟهم الكٟهي لٗبض الخمُض زمسخي وقب٨ت جدلُل
الخُاب اإلا٣ترخت مً َغ ٝألاؾخاط هىاوي خؿحن ٖلى الؿغوص الكٟهُت  .بُيذ
الىخاثج ؤلاخهاثُت للضعاؾت ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُه مىظبت و٢ىٍت بحن
اؾتراجُجُاث الٟهم الكٟهي وبىاء الهُ٩ل الؿغصي ٖلى ٧ل مً اإلاؿخىي اإلاعجيي
وٖلى اإلاؿخىي الهغفي الىدىي ٖىض ألاَٟا ٫الظي ٌٗاهىن مً ايُغاب (.( TDAH
اليلماث الدالت :اؾتراجُجُاث الٟهم الكٟهي ،الهُ٩ل الؿغصي  ،ؤلاٞغاٍ الخغ٧ي
وحكدذ الاهدباٍ
Abstract :
The present study aims at uncovering the relationship ,between
oral comprehension strategies and the growth of narrative structure
in children with hyperactivity and attention deficit disorder.
For this purpose we have adopted in the study a descriptive
analytical approach, that is commensurate with nature of study as
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we used a set of tests in the control of the study variables, of the
interview, questionnaire Conner, Columbia test for intelligent
testing stroop impulse test, for the diagnosis of(ADHD). The
sample consists of (30) students suffering from (ADHD) span of 8
years.
In order to verify the hypotheses, we applied the oral
comprehension strategies test for (Abdelhamid khomsi) and the
)speech analysis networks proposed bay professor( Nouani houcine
on oral narratives. The statistical results showed a strong
correlation between oral comprehension strategies and the structure
of narrative, on both lexical and grammatical levels in children
with suffer from ( ADHD ).
Key words: oral understanding strategies ,narrative structure
,hyperactivity and distraction .

ملدمت:
ٌٗخبر ايُغاب ٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت مً ؤبغػ اإلاكا٧ل التي جٓهغ في مغخلت
الُٟىلت ،لظا هجض مٗٓم الباخشحن ًغ٦ؼون اَخمامهم ٖلى َظٍ اإلاك٩لت ،وطل ٪إلاا
جتر٦ه مً آزاع ؾلبُت ٖلى اإلاؿخىي اإلاٗغفي والاهٟٗالي والاظخماعي باليؿبت للُٟل،
و٦ظل ٪إلاا ًدضزه مً مكا٧ل صازل ألاؾغة بدض طاتها والتي ًم ً٨ؤن حؿخمغ بلى ٚاًت
مغخلت اإلاغاَ٣ت والبلى ،ٙواج٣ٟىا ٖلى مجمىٖت مً ألاٖغاى التي جمحزٍ ًٖ باقي
ألاَٟا ٫مجها  :احؿامه بالؿلى ٥الٗضواوي٦ ،ثرة الخغ٦ت ،نٗىبت في ؤصاء الىاظباث
اإلاضعؾُتٖ ،ضم الخىاػن الاهٟٗاليٖ ،ضم الخىا ٤ٞالىٟسخي والاظخماعي ،يٗ ٠جدمل
ؤلاخباٍ ،قغوص الظًَ ،يٗ ٠ج٣ضًغ الظاثْ ،هىع ايُغاباث اهٟٗالُت مشل ال٣ل٤
والا٦خئاب .وبلى ظاهب َظٍ ألاٖغاى اإلاظ٧ىعة ٌٗاوي َاالء ألاَٟا ٫مً بٌٗ
الهٗىباث و التي جازغ ؾلبا ٖلى خُاتهم الُىمُت٦ ،هٗىباث في الخٗلم ،جإزغ اللٛت
وال٨الم  ،وجىُٓم الخُاب الؿغصي ،وٚحرَا مً الهٗىباث التي جدض مً ٢ضعاث
ً
الُٟل ،وجمىٗه مً ؤصاء مهامه بٟ٨اءة وٞاٖلُت .وَٗخبر الؿغص هىٖا مً بحن ألاهىإ
ً
ً
الخُابُت التي جاصي صوعا ؤؾاؾُا في ال٨ك ًٖ ٠الجاهب الخٗبحري للٛت ،ؾىاء ٧ان
ً
ً
٦خابُا ؤو قٟىٍا( ،)Fayol,1985, p 90لظا خاػ ٖلى اَخمام الٗضًض مً الباخشحن مىظ
ال٣ضم ،ابخضاء مً ؤبدار وصعاؾاث الباخض الغوسخي بغوب .Propp
و باٖخباع اللٛت (ٞهم وبهخاط) ّ
ٞةن بصعا ٥وٞهم الُٟل إلاا ًضوع خىله ًدل ٤به في
ًٞاءاث اإلاٗاع ٝألازغي ،وال ق ٪ؤن الُٟل الظي ٌٗاوي مً ايُغاب ٢هىع
الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت ؤخىط بلى الخضعٍب ٖلى َظٍ اإلاهاعة ٖلى ٚغاع ؤ٢غاهه ،وطل٪
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باؾخٗما ٫بٌٗ ؤلاؾتراجُجُاث التي جم٨ىه مً ٞهم ما ًىو ٖلُه ،و ٦ظا ٢ضعجه
ٖلى بٖاصة مًمىجها ٖلى ق٩ل ههىم ٦خابُت ؤو قٟىٍت.
ئػيالُت الدزاطت:
ل٣ض ؤزاع مىيىٕ ايُغاب ٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت اَخماما ٦شحرا لضي ٖلماء
الىٟـ واإلاسخهحن ل٩ىهه ًخٗغى إلآاَغ الؿلى ٥اإلاًُغب للُٟل مً هاخُت،
و٦ظل ٪العجباَه بمكا٧ل لٛىٍت مً هاخُت ؤزغي ٦هٗىباث الخٗلم .خُض ٌٗض َظا
الايُغاب مً بحن الايُغاباث الكاجٗت التي ٌٗاوي مجها ألاَٟا ٫في اإلاغاخل ألاولى
مً الىمى و زانت في اإلاغخلت اإلاضعؾُت ،ؤًً ً٩ىن الُٟل بداظت ماؾت بلى قض
اهدباَه والؿُُغة ٖلى ؾلى٧اجه .و ٌٗخبر الؿغص مً اخض ألاهىإ الخُابُت التي جلٗب
صوعا ؤؾاؾُا في ال٨ك ًٖ ٠الجاهب اللٛىي للٛت باٖخماصٍ ٖلى الغنُض اللٛىي
ومضي بم٩اهُت الُٟل ٖلى الخٗبحر وؤلاهخاط اللٛىي .و اهُال٢ا مً ؤٖما ٫الباخض
هىاوي ( )1996الظي اَخم بالجاهب الكٟهي للؿغص ٖىض ألاَٟا ٫الٗاصًحن ،خُض
٢ام بةٖضاص قب٨ت حٗالج وجدلل اللٛت مً ظمُ٘ ظىاهبها ،خاولىا بضوعها الاَخمام
بالؿغص مً ظاهبه الكٟهي ٖىض الُٟل الظي ٌٗاوي مً ايُغاب ٢هىع الاهدباٍ
وٞغٍ الخغ٦ت وَظا مً زال ٫الدؿائالث الخالُت :
َ -1ل جىظض ٖال٢ت اعجباَُت بحن ؤلاؾتراجُجُاث اإلاعجمُت وهمى الهُ٩ل الؿغصي ٖىض
الُٟل اإلاهاب ب٣هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت؟
َ -2ل جىظض ٖال٢ت اعجباَُت بحن ؤلاؾتراجُجُاث الهغُٞت والىدىٍت وهمى الهُ٩ل
الؿغصي ٖىض الُٟل اإلاهاب ب٣هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت؟
فسكُاث الدزاطت :بىاءا ٖلى ما ؾبً ٤مَ ً٨غح الٟغيُاث الخالُت:
 -1جىظض ٖال٢ت اعجباَُت بحن ؤلاؾتراجُجُاث اإلاعجمُت وهمى الهُ٩ل الؿغصي ٖىض
الُٟل اإلاهاب ب٣هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت.
 - 2جىظض ٖال٢ت اعجباَُت بحن ؤلاؾتراجُجُاث الهغُٞت الىدىٍت وهمى الهُ٩ل الؿغصي
ٖىض الُٟل اإلاهاب ب٣هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت.
أَداف وأَمُت الدزاطت:
جإحي ؤَمُت َظا البدض في ٧ىهه مً ألابدار التي جدىاو ٫مىيىٖا مً اإلاىايُ٘
الهامت الخانت بمغخلت الُٟىلت و هي مغخلت ألاؾاؽ لبىاء الؿلى ٥طل ٪مً زال٫
لٟذ هٓغ اإلاٗلمحن و ألازهاثُحن في ٧ل اإلاجاالث التربىٍت والىٟؿُت باالَخمام بٟئت
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ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً ايُغاب ٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت وطل ٪إلاا حؿببه
مً مكا٧ل وجإزحراث ٖلى اإلاؿخىي الٗالث٣ي والاظخماعي .
ؤما َض ٝصعاؾدىا َى مٗغٞت اؾتراجُجُاث الٟهم الكٟهي التي ٌؿخٗملها الُٟل
الظي ٌٗاوي مً ايُغاب ٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت ٖىضما ً٣ىم بٗملُت وُُْٟت
َامت ؤال وهي ؾغص ألاخضار .
جددًد مفاَُم الدزاطت :جخًمً صعاؾدىا زالزت مٟاَُم ؤؾاؾُت البض مً
جدضًضَا بظغاثُا :
 - 1اطتراجُجُاث الفهم الؼفهي :هي الاؾتراجُجُاث التي ٌؿخسضمها الُٟل ٖىضما
ً٣ىم بيكاٍ طَجي والتي ويٗها ٖبض الخمُض زمسخي( ،)1987و٢ؿمها بلى
اؾتراجُجُاث الٟهم الٟىعي واؾتراجُجُاث الٟهم ال٨لي .
 - 2ؤلافسان في الخسهت وػدذ الاهدباٍَ :ى ايُغاب ٖاصة ما ًٓهغ في اإلاغخلت
اإلاضعؾُت للُٟل بدُض ًٓهغ ٖلى ق٩ل مجمىٖت زالزُت مً ألاٖغاى اإلاخمشلت في
حكدذ الاهدباٍ ،اليكاٍ الخغ٧ي الؼاثض و الاهضٞاُٖت .وفي َظا اإلا٣ا ٫ؾى ٝوؿخٗمل
مهُلر ٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت خؿب الضلُل ؤلاخهاجي الدصخُصخي الخامـ
).) DSM-5 -2015
 – 3الهُيل الظسدي َ :ى اإلاسُِ الظَجي الظي ًدبٗه الُٟل ٖىض ؾغصٍ ألخضار
ؤو ؾغصٍ ل٣هت واإلاخمشلت في  5ه٣اٍ (اإلا٣ضمت ،الخُٗحن ،جُىع ألاخضار ،الٗ٣ضة ،
 ٪ٞالٗ٣ضة و الجهاًت) .
الجاهب الىظسي :
 - 1حػسٍف اكوساب كـىز الاهدباٍ وفسن الخسهت :
ل٣ض ٢ضم الٗلماء في مجاٖ ٫لم الىٟـ اإلاغضخي و الُب الىٟسخي حؿمُاث ٖضة
لهضا الايُغاب لضي ألاَٟا ٫مً بُجها  :الخلل البؿُِ في اإلاش ( dysfonction
، )cérébrale mineureاليكاٍ الخغ٧ي( )hyper kinésieو اليكاٍ الؼاثض ؤو اإلاٟغٍ
( . all,2008,p31 ) (Nouara abed schahid et)hyperactivitéوَٗخبر مً اخض
الايُغاباث الٗهبُت والؿلىُ٦ت التي جمـ الُٟل في اإلاغخلت اإلاضعؾُت وجٓهغ ٖلى
ق٩ل مجمىٖت زالزُت مً ألاٖغاى اإلاخمشلت في حكدذ الاهدباٍ ،الخغ٦ت الؼاثضة
والاهضٞاُٖت( .) Chevrie –Muller & Narbona,2007 p493
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 -2اطتراجُجُاث الفهم الؼفهي :
جى٣ؿم بؾتراجُجُاث الٟهم الكٟهي خؿب ٖبض الخمُض زمسخي  1978بلى
بؾتراجُجُاث الٟهم الٟىعي وبؾتراجُجُاث الٟهم ال٨لي .وؾى٨خٟي في َظا اإلا٣ا٫
بكغح الاؾتراجُجُاث التي ؾىضعؾها مً زال ٫الٟغيُاث و اإلاخمشلت في ؤلاؾتراجُجُت
اإلاعجمُت وؤلاؾتراجُجُت الهغُٞت الىدىٍت .
 -1-2ؤلاطتراجُجُت اإلاعجمُت (:)stratégie lexicale
حٗبر َظٍ ؤلاؾتراجُجُت مً ؤؾهل ؤلاؾتراجُجُاث ،بدُض حؿمذ بٟهم الخاصزت
ً
اهُال٢ا مً الخٗغٖ ٝلى ال٩لمت ،وًٍٗها ٖلى ٖال٢ت م٘ ؾُا ١ال٨الم ختى ًخمً٨
الُٟل مً ٞهم مٗجى الىو.
 -2-2ؤلاطتراجُجُت الـسفُت الىدىٍت (:)stratégie morfo-syntaxique
حٗخبر َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ؤ٢ل نٗىبت م٣اعهت باإلؾتراجُجُاث ألازغي ،وٍ٣هض بها
اؾخٗما ٫اإلا٨دؿباث اللٛىٍت التي جبجى ٖلى ال٣ىاٖض الىدىٍت ،وجهغٍ ٠ألاٗٞا ٫في
مسخل ٠ألاػمىت (صخا ٫ؾهام،2002،م .)65
 -3الهُيل الظسدي  :وه٣هض به مسخل ٠اإلاغاخل التي ًمغ بها الُٟل زال ٫ؾغصٍ
لؤلخضار ٌٗخبر همىطط البى )Labov( ٝمً ؤَم الىماطط التي ًمغ بها الُٟل ٖىضما
ً٣ىم بؿغص ٢هت ما خُض ًخًمً اإلاغاخل الخالُت:
 - 1اإلالدمت :ج٩ىن في ظملت ؤو ظملخحن ٖلى ألا٢ل حُُٗىا ٨ٞغة خى ٫مىيىٕ الؿغص
والهض ٝمجها جىظُه الؿام٘ ؤو اإلاخدضزحن هدى اإلادخىي.
 - 2الخػُين :هداو ٫ؤن ه٨ك ٠مً زالله ٢ضعة الُٟل ٖلى جدضًض م٩ان وػمان
ألاخضار ،والصخهُاث وون ٠اليكاَاث التي جدغ ٥ال٣هت.
 - 3جوىز ألاخدار :ال بض ؤن ج٩ىن َىاٖ ٥باعة ؤو ؤ٦ثر حٗ٨ـ جُىع ألاخضار ٖلى
اإلادىع الؼمجي اإلاخخاب٘ واإلاخخالي.
 - 4الػلدة :ه٣هض بها اإلاك٩لت التي جٓهغ ؤزىاء ؤلخ٩ي ،وٍٓهغ بىاؾُت وؾاثل لٛىٍت
ًلجإ بلحها الُٟل لُبحن بظل ٪الٗ٣ضة وج٩ىن َظٍ ألازحرة ٦ىدُجت خخمُت لخُىع
ألاخضار.
 -5فً الػلدة :هي الٗباعة ًٖ الجملت التي جضٖ ٫لى جهاًت جخاب٘ ؤخضار الٗ٣ضة ،
وهي جهاًت حؿلؿل ألاخضار والاججاٍ هدى الخل الظي ٌؿب ٤الجهاًت.

194

 - 6النهاًتً :م ً٨مالخٓتها ٖلى ق٩ل ٖباعة ٌٗلً ٞحها ًٖ الجهاًت ال٩لُت لل٣هت في
خض طاتها الىدُجت الجهاثُت التي ونلىا بلحها مً زال ٫جخاب٘ ٧ل ألاخضار ( Adam,
.)1997, p 92
الجاهب الخوبُلي :
مىهج الدزاطت :بما ؤهىا هغٍض ؤن هضعؽ ْاَغة بؾتراجُجُت الٟهم وٖال٢تها بىمى
الهُ٩ل الؿغصي للُٟل ،ؾى ٝهدب٘ اإلاىهج الىنٟي الظي حهض ٝبلى صعاؾت الٓىاَغ
ؤو اإلاىا ٠٢ؤو الٗال٢اث ٦ما هي مىظىصة ،والخهىٖ ٫لى ون ٠ص ٤ُ٢لها ٌؿاٖض
ٖلى جٟؿحر اإلاك٨الث التي جخًمجها ،وؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت الخانت بها(مدمض
ٖىًٍت ،1996 ،م .)32
الدزاطت الاطخوالغُت  :ؾمدذ لىا الضعاؾت الاؾخُالُٖت بال٨ك ًٖ ٠اإلا٩ان الظي
ؾى ٝهُبُٞ ٤ه الضعاؾت و حصخُو خاالث ايُغاب ٢هىع الاهدباٍ و ٞغٍ
الخغ٦ت وطل ٪بؼٍاعة ٧ل مً اإلاؿدكٟى الجامعي ٞغاوـ ٞاهىن بىالًت بجاًت ،
والٗضًض مً مغا٦ؼ وخضاث ال٨ك ٠واإلاخابٗت لىالًت بجاًت ،والتي ٖضصَا(  )06خُض
تهخم َظٍ الىخضاث بال٨ك ٠وجدب٘ الخالمُظ اإلاخمضعؾحن مً اإلاغخلت الابخضاثُت بلى
ٚاًت الشاهىٍت .و٧ان وعاء ازخُاع َظٍ اإلاغا٦ؼ ووخضاث ال٨ك ٠واإلاخابٗت ()UDS
الٗضًض مً ألاؾباب مجها بم٩اهُت الخهى ٫وجىٞغ الكغوٍ وازخُاع الُٗىت ُٞما ًسو
ايُغاب ٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت و٦ظا جىٞغ اإلاسخهحن الُٗاصًحن وألاعَىٞىهُحن
طوي زبرة في مجا ٫عٖاًت ألاَٟا.٫
غُىت الدزاطت  :بل ٜالٗضص ؤلاظمالي للُٗىت ب( )35جلمُظ وبٗض اؾدبٗاص الخاالث
الٛحر اإلاالثمت للضعاؾت والتي ٖضصَا( )5خالت ،ؤنبذ الٗضص ؤلاظمالي للُٗىت ب()30
جلمُظ  ،مصخهىن في ٧ل مً وخضة ال٨ك ٠واإلاخابٗت البً ؾِىا و وخضة ال٨ك٠
واإلاخابٗت ابى بل٣اؾم بمخىؾُت الىانغٍت ببجاًت .ول٣ض عوعي في ازخُاع ؤٞغاص الُٗىت
ألامىع الخالُت:
 ًبل ٜؾً اإلاصخهحن بايُغاب ٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت ب 8ؾىىاث ول٣ضؤزظها َظٍ الٟترة الؼمىُت الٗمغٍت ألهه ال ًم ً٨حصخُو ايُغاب الاهدباٍ وٞغٍ
الخغ٦ت ٢بل َظا الؿً(.)APA 2000
 ؤن ً٩ىن ؤٞغاص الُٗىت مً ألاَٟا ٫الظًً ال ٌٗاهىن مً ايُغاباث ًٖىٍت خؿُت٧اهذ ؤم ٖ٣لُت وطل ٪باالَالٕ ٖلى اإلالٟاث الُبُت لؤلَٟا.٫
 جدخىي الُٗىت ٖلى الجيؿحن ط٧ىع و بهار.195

أدواث الدزاطت :جم بصعاط وؾاثل الضعاؾت الخالُت في الخىاوالث الخالُت :
 - 1الخىاوٌ ؤلاحسائي ألاوٌ( كبى اإلاخؿيراث) :و٧ان لٛغى حصخُو خاالث
ايُغاب ٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت وألاصواث اإلاؿخٗملت جخمشل في ٧ل مً
اإلا٣ابلت ،ازخباع ٧ىلىمبُا للظ٧اء ،اؾخببان ٧ىهغ اإلاترظم بلى اللٛت الٗغبُت مً َغٝ
الباخض (جؼ٧اعث ٖبض الىانغ )2017،اليُغاب ٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت ،ازخباع
ؾتروب لالهدباٍ ،ازخباع جُاب ٤الهىع لالهضٞاُٖت.
 - 2الخىاوٌ ؤلاحسائي الشاوي (الخدلم مً الفسكُاث ) :زهو الزخباعاث
الضعاؾت ألاؾاؾُت واإلاخمشلت في ٧ل مً ازخباع اؾتراجُجُاث الٟهم الكٟهي052
وازخباع ؾغص ٢هت٦ ،ما ٢مىا باالؾخٗاهت بكب٨ت جدلُل الخُاب/الؿغص لؤلؾخاط
هىاوي التي حٗخمض ٖلى مىهجُت جدلُل جإزظ بٗحن الاٖخباع الؿلى ٥اللٛىي ٟٗ٦ل
ولِـ اللٛت ٧ىي٘ ،وبًٟلها جدهلىا ٖلى هخاثج ص٣ُ٢ت ًٖ مضي الخد٨م في
اإلاؿخىٍاث اللٛىٍت اإلاؿخٗملت في الخُاب /الؿغص.
وطائل حمؼ الظسود :جمشلذ في الؿغص الكٟهي ل٣هت ًٖ َغٍ ٤ؾلؿلت مً الهىع
ٖضصَا زمؿت  05وهي ٢هت ( الؿ٣ىٍ في الىخل ) ٧ل نىعة جدخىي ٖلى مكهض،
جم جُبَُ ٤ظا الازخباع بهىعة ٞغصًت وَلبىا مً ٧ل جلمُظ ؾغص ؤخضار َظٍ ال٣هت
قٟهُا .
 - 3الخىاوٌ ؤلاخـائيٌ :ؿمذ َظا الخىاو ٫بةُٖاء هخاثج بخهاثُت للٗال٢ت اإلاىظىصة
بحن اؾتراجُجُاث الٟهم الكٟهي و الهُ٩ل الؿغصي ٖىض ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً
ايُغاب ٢هىع الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت خُض ٢مىا بخدىٍل الىخاثج بلى بُاهاث ٦مُت
ؤًً جمذ مٗالجتها بخهاثُا بخُبُ ٤ألاصواث ؤلاخهاثُت .
زاهُا :غسق الىخائج ومىاكؼتها خظب الفسكُاث اإلالترخت :للخد ٤٣مً
الٟغيُاث جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحرؾً ) (rإلبغاػ الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن ٧ل مً
ؤلاؾتراجُجُت اإلاعجمُت وؤلاؾتراجُجُت الهغُٞت الىدىٍت و همى الهُ٩ل الؿغصي لُٗىت
الضعاؾت ٖلى اإلاؿخىي اإلاعجيي والىدىي .
غسق ومىاكؼت هخائج الفسكُت ألاولى :و التي جىو " جىظض ٖال٢ت اعجباَُت بحن
اؾتراجُجُاث اإلاعجمُت وهمى الهُ٩ل الؿغصي ٖىض ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً
ايُغاب ( ." )TDAHوالجضو ٫الخالي ًىضر الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها :
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اإلاخٛحراث
الاعجباٍ

ؤلاؾتراجُجُت اإلاعجمُت

ُ٢مت الاعجباٍ

0,88

همى الهُ٩ل الؿغصي

ظضو ٫ع٢م (ً :)01بحن الٗال٢ت بحن ؤلاؾتراجُجُت اإلاعجمُت و همى الهُ٩ل الؿغصي
هالخٔ مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ؤن َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَُه مىظبت بحن ؤلاؾتراجُجُت
اإلاعجمُت وهمى الهُ٩ل الؿغصي و التي ج٣ضع ب  0,88ؤي اهه ٧لما ا٦دؿب الُٟل
لئلؾتراجُجُت اإلاعجمُت ٧لما ؤخؿً جىُْٟها في الهُ٩ل الؿغصي والٗ٨ـ صخُذ.
بدُض ؤن الخالمُظ لم ًىجخىا في بىىص ؤلاؾتراجُجُت اإلاعجمُت وبُيذ الىخاثج
الخانت باإلؾتراجُجُت اإلاعجمُت ؤن الخالمُظ لم ًخم٨ىىا مً ؤلاظابت ٖلى بىىص
الازخباع بُغٍ٣ت ظُضة٣ٞ ،ض بلٛذ وؿبت الىجاح في َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ب ، 74,11%
و٧ان البض مً بٖاصة الخ٣ضًم ل٩ي ًخم ً٨بٌٗ ألاَٟا ٫مً ؤلاظابت ،ؤما الباقي ٞلم
ًخم٨ىىا مً طال ٪ختى وبٗض بٖاصة الخ٣ضًم وبل ٜمخىؾِ الخؿابي لئلظاباث لهظٍ
ؤلاؾتراجُجُت ب 12,6و َظا ما ازغ ٖلى الُاب٘ الظي آزظجه الخُاباث الؿغصًت بدُض
لم ًخم ً٨ؤٚلبُت الخاالث مً الخىىٕ في اؾخٗما ٫ألاٗٞا ٫وألاؾماء و الهٟاث،
وٖضم زغائها باإلاٟغصاث وا٦خٟاء الخاالث ببٌٗ ال٩لماث لئلقاعة بلى ؤخضار ال٣هت
بال ؤهىا سجلىا بٌٗ الخ٨غاعاث ٖىض بٌٗ الخاالث ،وٖضم اؾخٗما ٫لهظٍ الٗىانغ
اإلاعجمُت في زُاباث ألاَٟا ٫ؤصي بلى ٖضم الاؾخمغاعٍت في الٗباعاث وبالخالي ٖضم
الىنى ٫بلى بىاء َُ٩ل ؾغصي واضر وميسجم َظا ما ؤصي بلى ٣ٞغ في ؾغوصَا
الكٟىٍت .
غسق ومىاكؼت هخائج الفسكُت الشاهُت  :التي جىو " جىظض ٖال٢ت اعجباَُه بحن
اؾتراجُجُاث الهغُٞت –الىدىٍت وهمى الهُ٩ل الؿغصي ٖىض ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن
مً ايُغاب ( ." )TDAHوالجضو ٫الخالي ًىضر الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها :
اإلاخٛحراث
الاعجباٍ

ؤلاؾتراجُجُت الهغُٞت الىدىٍت

ُ٢مت الاعجباٍ

0 ,86

همى الهُ٩ل الؿغصي

ظضو ٫ع٢م (ً :)02بحن الٗال٢ت بحن ؤلاؾتراجُجُت الهغُٞت _الىدىٍت و همى الهُ٩ل
الؿغصي
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هالخٔ مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ؤن َىاٖ ٥ال٢ت اعجباَُه مىظبت بحن ؤلاؾتراجُجُت
الهغُٞت الىدىٍت وهمى الهُ٩ل الؿغصي و التي ج٣ضع ب  0,86ؤي اهه ٧لما ا٦دؿب
الُٟل لئلؾتراجُجُت الهغُٞت الىدىٍت ٧لما ؤخؿً جىُْٟها في الهُ٩ل الؿغصي
والٗ٨ـ صخُذ.
وفي ما ًسو ؤلاؾتراجُجُت الهغُٞت الىدىٍت ٢ض بلٛذ وؿبت الىجاح ب 41,30%
وَظا بحن يَٗ ٠ظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖىض ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً ايُغاب(
 )TDAHوٖضم جد٨مهم ٞحها وؾىء اؾخسضامها لٟهم اإلالٟىّ ؤما اإلاخىؾِ الخؿابي
لالًجاباث ٣ٞض ٢ضع ب 09,5وَظٍ الىخاثج جبحن وجا٦ض ٖلى الخإزحر الؿلبي الظي
ًماعؾه اإلاؿخىي اإلاخضوي لالؾتراجُجُاث الٟهم الهغُٞت الىدىٍت ٖلى الؿغوص
الكٟىٍت للخاالث ،خُض ٧ان الاؾخٗما ٫لؤلصواث اللؿاهُت الىدىٍت يئُل ٞلم
جخٗضي ظملخحن ؤو زالر ظمل مغ٦بت مً ٧لماث قبه مٗؼولت  ،ولم ًخم٨ىىا مً
ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما ٫ا٦بر ٢ضع مم ً٨مً ألاصواث اللؿاهُت التي حؿمذ باإلادآٞت
ٖلى اؾخمغاعٍت الخُاب و٢ض اؾخٗمل مٗٓم ألاَٟا ٫الغابِ هٟؿه وَى( الىاو )
وَى ٌٗخبر الىؾُلت التي ًلجئ بلحها ألاَٟا ٫لًمان ؾحروعة ألاخضار واؾخمغاعَا .ؤما
اؾخٗما ٫الغوابِ ألازغي مشل (زم ،الٟاء) ج٩اص ج٩ىن مىٗضمت وَظا صلُل ٖلى ٣ٞغ
الغنُض اللٛىي لضي َظٍ الٟئت مً ألاَٟا .٫وآما باليؿبت للٗىاثض مشل الًماثغ
اإلاخهلت (ٌَ،اَ،م) ٧ان اؾخٗمالها يئُل ظضا ٦ظال ٪باليؿبت لٓغو ٝاإلا٩ان
والؼمان  .ؤما في ما ًسو ؤؾماء ؤلاقاعة مشل (َظا َ،ظٍ) ٞاألَٟا ٫لم ٌؿخٗملىجها
في ؾغوصَم٦ ،ظل ٪باليؿبت لخهغٍ ٠ألاٗٞاٞ ٫مٗٓم الخاالث لم حؿخٗمل جهغٍ٠
ألاٗٞا ٫في ألاػمىت اإلاىاؾبت وَظا الاٞخ٣اع في اؾخٗماَ ٫ظٍ ألاصواث اللؿاهُت الىدىٍت
ازغ ٖلى بيُت الخُاب الؿغصي مً هاخُت اوسجامه وويىخه .
زاجمت:
بُيذ الضعاؾت الخالُت ؤن ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً ايُغاب ٢هىع الاهدباٍ
وٞغٍ الخغ٦ت لم ًدؿىىا جىُْ٧ ٠ل مً اإلاؿخىي اإلاعجيي والهغفي الىدىي في
الؿغوص الكٟىٍت ،بدُض ا٦خٟى ألاَٟا ِ٣ٞ ٫باؾخٗما ٫بٌٗ ؤصواث الغبِ
والٗىاثض و ألاؾماء وألاٗٞا ٫وْغو ٝاإلا٩ان والؼمان التي حؿمذ باؾخمغاعٍت ألاخضار
وحؿلؿلها ،وَظا عاظ٘ لٗضم اؾخٗمالهم الؾتراجُجُاث الٟهم اإلاعجمُت والهغُٞت
الىدىٍت التي جلٗب صوعا َاما في حؿُحر ؾحرة الخُاب الؿغصي لهظٍ الٟئت مً
ألاَٟا .٫وٖلى َظا ألاؾاؽ ٗٞلُىا باالَخمام بهظٍ الٟئت مً ألاَٟا ٫بخىٞحر البرامج
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ٍؼ زانت لهظ٦حر مغاٞ جى٫الخضعٍبُت الٗالظُت التي جدض مً َظا الايُغاب مً زال
لُل٣حزَم والخ٦ اليكاَاث التي حؿاٖضَم مً ػٍاصة في جغ٠ىمىن بمسخل٣ً ًًئت ؤٟال
 مجالـ ؤولُاء٫ما ًجب الخىانل بحن اإلاضعؽ و ألاؾغة مً زال٦ ،اتهم٧مً خغ
.ألامىع
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