دوز الدظامذ وهمى الػالكت ؤلاوظاهُت في الخيبإ بالصخت
) (دزاطت مُداهُت.الىفظُت لدي أطاجرة الخػلُم الشاهىي
 ًصٍد ػىَػل.د
 الجصائس- حامػت ًخي فازض اإلادًت
:مخلصف
اث٢ وهمِ الٗال،ل مً الدؿامذ٧ ت صوعٞذ الضعاؾت الخالُت بلى مٗغَٞض
ؿُت لضي ؤؾاجظة الخٗلُمٟ ؾلبُت) في الخيبا بالصخت الى،ؤلاوؿاهُت (بًجابُت
: وجىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت،) ؤؾخاط124( ذٛ ٖلى ُٖىت بل،الشاهىي
.ؿُتٟ وألازغ) والصخت الى،ت بحن الدؿامذ(الظاث٢ـ جىظض ٖال1
 وال،ؿُتٟاث ؤلاوؿاهُت(الىمِ ؤلاًجابي) والصخت الى٢ت بحن همِ الٗال٢ـ جىظض ٖال2
.ؿُتٟجىظض بحن همِ الؿلبي والصخت الى
.ؿُتٟـِؿهم الدؿامذ وببٗضًه بالخيبا بالصخت الى3
.ؿُتٟاث ؤلاوؿاهُت (بًجابُت ؤو ؾلبُت) ؾهم في الخيبا بالصخت الى٢ـ همِ الٗال04
.ؿُتٟ الصخت الى،اث ؤلاوؿاهُت٢ الٗال، الدؿامذ:اليلماث اإلافخاخُت
Abstract :
The study aime dat identifying the role of tolerance and the
pattern of human relations (positive and negative) in predicting
the mental health of teachers of secondary education on a
sample of (124) professors. The study reached the followingr
esults:
1 There is a relation ship between tolerance (self, and other)
and mental health.
2 There is a relation ship between the pattern of human
relations (positive pattern) and mental health, and thereis no
negative pattern between mental health.
3 Tolerance and others contribute to predicting mental health.
04 The pattern of human relations (positive or negative) shares
in predicting mental health.
Keywords: Tolerance, Human Relations, Mental Health.
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01ـ ئػيالُت الدزاطت:
حٗخمض الصخت الىٟؿُت ٖلى الؿلى ٥الؿىي ،وؤن الخهاثو اإلاغٚىب ٞحها
حٗ٨ـ ألاصاء الىُْٟي الٟٗا ،٫وهي ٖباعة ًٖ ؾلى٧اث حٗبر ًٖ جماؾ ٪الصخهُت
واجؼاجها في مىاظهت مسخل ٠الًٛىٍ الخُاجُت والؿُُغة ٖلى الٓغو ٝالبُئُت ٢ضع
الاؾخُاٖت والخىا ٤ٞمٗها.
وَٗخبر الدؿامذ مً آلازاع ؤلاًجابُت الضالت ٖلى الصخت الىٟؿُت ،خُض جؼاًض
الاَخمام الباخشحن بضعاؾخه مىظ ٖام( )1993م٘ ػٍاصة مٗض ٫ألاخضار الًاُٚت
صولُا ،وحٗضصث مجاالث الاَخمامٞ ،ضعؽ في مجاالث الٗال٢اث ألاؾغٍت والؼوظُت
ومجا ٫الٗمل ؤلاظخماعي ،ووْ٦ ٠إؾلىب ٖالجي ،واؾخسضم ٖلى هُا ١واؾ٘.
)(Rainey,C ,2008, p1

وٍغظ٘ اَخمام الباخشحن بضعاؾخه ٖلى هُا ١واؾ٘ زال ٫الؿىىاث ألازحرة بلى
ؤَمُت َظا اإلاٟهىم ،واعجباَه بالصخت الىٟؿُت والجؿمُتٞ ،الدؿامذ ٌٗض زُىة
مهمت الؾخٗاصة الٗال٢اث اإلاخهضٖت ،والش٣ت اإلاخباصلت بحن َغفي الٗال٢ت ،هدى مؼٍض
مً الخىاٚم ٦ما ؤهه ٌؿهم في خل اإلاك٨الث ال٣اثمت ،وٍمى٘ خضور مك٨الث
اإلاؿخ٣بلُتٞ ،الدؿامذ ًماعؽ صوعا مهما في ٖال٢اث الٗمل.
وًٍُ)8002( "Rainey" ٠ؤن ٖضم الدؿامذ في الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ًاصي بلى
ؤلانابت بالٗضًض مً ألامغاى ،وَظا ما جإ٦ض في صعاؾت" (2005)"Lawlerوالتي
٧ان مً بحن ؤَضاٞها ال٨ك ًٖ ٠ؤزغ الدؿامذ ٖلى الصخت الىٟؿُت ،ومً بحن ؤَم
الىخاثج اإلاخىنل بلحها في َظٍ الضعاؾت ؤن َىاٖ ٥ال٢ت صالت بحن بعجٟإ صعظت
الدؿامذ والصخت الىٟؿُت ،وَظا ما طَب بلى جإُ٦ضٍ" ،(2005)"Williamsوفي
صعاؾت ؤزغي لـ " ،)3002( "Maselkoوالظي جىنل ٞحها بلى ؤهه جىظض ٖال٢ت بحن
الدؿامذ والصخت الىٟؿُت.
٦ما حٗبر الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت مً اإلاخٛحراث الهامت التي جلٗب صوعا ٦بحرا في
الخٟاّ ٖلى الصخت الىٟؿُت للٟغص ،خُض ؤن مً نٟاث ال٩اثً البكغي وظىص
ٖال٢اث بِىه وبحن آلازغًٍ ممً ٌِٗكىن مٗه وًٍٟل حؿمُتها بالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
ب ٌٛالىٓغ ًٖ ٧ىجها ٖال٢ت بًجابُت ؤو ؾلبُت ،وٖلُه ٞةن وظىص الجماٖاث البكغٍت
ٌٗجي بالًغوعة وظىص جٟاٖل اظخماعي بُجهم ؾىاء ٧ان صازل اإلااؾؿت الخٗلُمُت ،ؤو
زاعظها ب ٌٛالىٓغ ًٖ حجم َظٍ الجماٖاث ،ومً الُبُعي ؤن ً٩ىن بٌٗ ؤٞغاص
َظٍ الجماٖت في باعة الٗمل الجماعي( .الؼاللدة،ع ،19،ؾَ ،)1998ظا ٌٗجي ؤن
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اإلاضعؽ في ماؾؿت حٗلُمُت له صوع ؤؾاسخي في الخٟاٖل صازل اإلاضعؾت ،وٍغي بًٗهم
ؤن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت تهخم بك٩ل عثِسخي بالخٟاٖالث التي جخم بحن ألاٞغاص باٖخباعَم
بكغا لهم ٖىاَ ٠وُ٢م وخاظاث هٟؿُت ،وهي تهخم ٦ظل ٪بخدؿحن َظٍ الخٟاٖالث،
بدُض جغج ٟ٘الغوح اإلاٗىىٍت لهاالء ،وَظا ما ًازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى صختهم الىٟؿُت
والٗ٨ـ صخُذ ( .الؼىىان ،2003 ،ؾ)9
وًٍُ" ٠ػهاب ئبساَُم بدز" ؤن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت هي طل ٪الؿلى ٥ؤلاصاعي
الظي ً٣ىم ٖلى ج٣ضًغ ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص اإلااؾؿت ،وٍ٣ىم ٖلى الاخترام اإلاخباص ٫بحن
الٗاملحن بها( .ػهاب ئبساَُم بدز  ،1998،ؾ )11
وجإحي ؤَمُت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في الى٢ذ الخايغ إلعجباَها بخهغٞاث وؾلى٥
الظًً ً٣ىم ٖلحهم الٗمل في ماؾؿاث ،وَظا ألهه ًازغ في الصخت الىٟؿُت للٟغص ألهه
مازغ ومخإزغ في مىٓىمت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ،وزانت في ماؾؿاث التربىٍت ،التي
حٗخبر مً ؤَم اإلااؾؿاث في بىاء اإلاجخم٘ٞ ،اإلاضعؾت هي التي جغبي ألاظُا ٫للمؿخ٣بل،
وحؿعى لخد٣ي ؤَضا ٝجغبىٍت ،مىبش٣ت مً الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في اإلاضعؾُت ،والتي
حؿاٖض ٖلى حؿهُل الٗمل الُىمي ،وعٚم حٗضص الضعاؾاث التي بَخمذ بالٗال٢اث
ؤلاوؿاهُت ،بال ؤن الباخض لم ٌٗثرا ٖلى صعاؾاث خاولذ الغبِ بحن الٗال٢اث
ؤلاوؿاهُت والصخت الىٟؿُت ،وَظا خؿب بَالٖاجىا ،بال ؤجهما ٖثرا ٖلى بٌٗ
الضعاؾاث التي بَخمذ بالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ،وهظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫
صعاؾت "،)6991( "Lasiter& Annوالتي بَخمذ بضعاؾت ؤلاوؿاهُاث في ز٣اٞت
مجخمٗاث الخٗلُم ،ومً ؤبغػ الىخاثج التي جىنلذ بلحها هجض الخإُ٦ض ٖلى ؤَمُت
الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في اإلاىار الخٗلُيي ،وؤن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت جازغ في مٗخ٣ضاث
ألاؾخاط٦ ، ،ما هجض صعاؾت " ،)6991( "Moorوالتي ٧اهذ جدذ ٖىىان الٗال٢اث
ؤلاوؿاهُت للُا٢م الخٗلُيي في اإلاضاعؽ ؤلابخضاثُت في اًغلىضا ،والتي جىنلذ بلى ؤن
مٗٓم اإلاضعؾحن في مضاعؽ اًغلىضا مؿغوعون في مضاعؾهم هدُجت لىظىص ٖال٢اث
بوؿاهُت عاجٗت وصاٞئت.
وٖلُه ومً زال ٫ما ط٦غ ؾىداو ٫ؤن هخُغ ١في صعاؾدىا الخالُت بلى مٗغٞت صوع
٧ل مً الدؿامذ وهمِ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في الخيبا بالصخت الىٟؿُت ألؾاجظة
الخٗلُم الشاهىي ،وَظا مً زال ٫ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث الخالُت:
01ـ َل جىظض ٖال٢ت بحن الدؿامذ ببٗضًه (الدؿامذ م٘ الظاث ،والدؿامذ م٘ آلازغ)
و الصخت الىٟؿُت؟
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02ـ َل َىاٖ ٥ال٢ت بحن همِ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت(بًجابي ،ؾلبي) والصخت
الىٟؿُت.؟
03ـ َل ٌؿهم الدؿامذ بالخيبا بالصخت الىٟؿُت ؟
04ـ َل حؿهم ؤهماٍ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في الخيبا بالصخت الىٟؿُت ؟
02ـ فسكُاث الدزاطت :في يىء الضعاؾاث الؿاب٣ت وما ؤزحر مً ؤؾئلت نُٛذ
ٞغيُاث الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي:
 -01جىظض ٖال٢ت بحن الدؿامذ ببٗضًه (الدؿامذ م٘ الظاث ،والدؿامذ م٘ آلازغ)
والصخت الىٟؿُت.
 -02جىظض ٖال٢ت بحن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت(بًجابي ،ؾلبي) والصخت الىٟؿُت.
ٌ -03ؿهم الدؿامذ (الدؿامذ م٘ الظاث ،والدؿامذ م٘ آلازغ) بالخيبا بالصخت
الىٟؿُت.
 -04حؿهم الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت(بًجابي ،ؾلبي) في الخيبا بالصخت الىٟؿُت.
03ـ أَداف الدزاطت :بن ٧ل صعاؾت هٟؿُت ً٣ىم بها الباخض ًجب ؤن جخىٞغ ٖلى
ؤَضاً ٝجب ؤن ًد٣٣ها ،ومً بُجها هجض ماًلي:
 -01الخإ٦ض مً وظىص ٖال٢ت بحن الدؿامذ والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بالصخت الىٟؿُت.
 -02مٗغٞت مضي بؾهام ٧ل مً الدؿامذ والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بالخيبا بالصخت
الىٟؿُت.

04ـ أَمُت الدزاطت:
 -01حٗخبر مً الضعاؾاث ال٣لُلت خؿب ٖلم الباخشحن التي ؾخدىاو ٫مىيىٖا خُىٍا
ؤال وَى الدؿامذ وهمِ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت.
 -02ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت الٗال٢ت بحن ألاؾاجظة وزانت في اإلاغخلت الشاهىي ٌؿاٖض
ٖلى مٗغٞت مضي مالثمت َظا الًٟاء اإلاضعسخي لؤلَضا ٝوالىْاث ٠الخٗلُمُت ،وما
ًيخج ٖىه مً ٖال٢اث جىانل بىاءة تهض ٝبلى جُىٍغ اإلااؾؿت وجىمُت ٢ضعاث
الخلمُظ ،وَىا ج٨مً ؤَمُت همِ الٗال٢ت ؤلاوؿاهُت التي جغبُهم.
 -03حٗض َظٍ الضعاؾت زُىة جمهُضًت هدى الخ٣ضم لخهمُم بغامج جضعٍبُت وٖالظُت
في جىمُت ُ٢مت الدؿامذ وفي ُُٟ٦ت بىاء الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ،وَظا حهض ٝبلى جد٤ُ٣
الصخت الىٟؿُت.
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 -04جخجلى ؤَمُت الضعاؾت الخالُت في ٧ىن الصخت الىٟؿُت ظؼء ال ًخجؼؤ مً خُاة
الىاؽ ٖامت ،وزانت ؤؾاجظة الخٗلُم الشاهىي باٖخباعَم ًغبىن ظُل اإلاؿخ٣بل ،ولظا
ٞةن جمخٗهم بصخت الىٟؿُت ظُضة ٌٗخبر يغوعي.
 -05حٗض الضعاؾت الخالُت مً الضعاؾاث الىٟؿُت اإلاىخمُت بلى اإلاىخى الى٢اجي في مجا٫
الصخت الىٟؿُت ،مً زال ٫جبجي ٖال٢اث بوؿاهُت جدؿم باإلًجابُت ،و٦ظل ٪الخدلي
بغوح الدؿامذ م٘ الظاث وم٘ آلازغ.

05ـ جددًد مفاَُم الدزاطت:
 -1الدظامذٌٗ :غٞه "ًىطف ؿافي" ( : )2007بإهه  ًٞالِٗل اإلاكتر ٥وجإمحن
الخٗاٌل في بَاع الخباًً والدؿامذٌٗ ،جي ؤلاٖترا ٝبالخٗضصًت واإلاىا ٠٢ؤلاوؿاهُت،
وجىىٕ آلاعاء وال٣ىاٖاث وألاٗٞا ،٫وَى ؤلاٖترا ٝبإن جإُ٦ض الظاث ً٣خطخي ؤلاٖتراٝ
باآلزغ.
وَٗغٞه الباخض بإهه الؿلى ٥اإلاٗبر ًٖ امخشا ٫الٟغص إلاىٓىمت الُ٣م ؤلاوؿاهُت
وألازالُ٢ت ،وَٗبر ٖىه بالضعظت التي ًدهل ٖلحها اإلابدىر في اإلاُ٣اؽ اإلاؿخسضم في
الضعاؾت الخالُت.
 -2الػالكاث ؤلاوظاهُتٖ :غٞتها "هجىي ػاَين" بإجها :مجمىٖت مً الخٟاٖالث ،التي
جمشل ؾلى ٥الٟغص اإلابجي ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗاملت ،وَظا مً ؤظل جد ٤ُ٣ألاَضاٝ
اإلاكتر٦ت ( .هجىي ػاَين ،2002،ؾ )6
وَٗغٞها الباخض ،بإجها مجمىٖت مً الخٟاٖالث ؾىاء ٧اهذ بًجابُت ؤو ؾلبُت التي
جمشل ؾلىُ٦اث الٟغص في حٗامله م٘ آلازغ ،وَٗبر ٖجها في الضعاؾت الخالُت بالضعظت
التي ًدهل ٖلحها اإلابدىر في اإلاُ٣اؽ اإلاؿخسضم في الضعاؾت الخالُت.
 -3الصخت الىفظُتٌٗ :غٞها "الهابى مدمد الظُد" بإجها :خالت صاثمت وؿبُا ً٩ىن
ٞحها الٟغص مخىا٣ٞا هٟؿُا وشخهُا واهٟٗالُا واظخماُٖا م٘ هٟؿه ،وم٘ آلازغًٍ،
وٍ٩ىن ٢اصعا ٖلى جد ٤ُ٣طاجه واؾخٛال٢ ٫ضعاجه وبم٩اهاجه بلى ؤ٢صخى خض ممً٨
وٍ٩ىن ٢اصعا ٖلى مىاظهت مُالب الخُاة ،وج٩ىن شخهِخه مخ٩املت ؾىٍت وٍ٩ىن
ؾلى٦ه ٖاصًا( .مدمد الظُد الهابى ،25،ؾ)2005
وَٗغٞها الباخض بإجها خالت مً الخىا ٤ٞوالخ٩امل بحن الىْاث ٠الىٟؿُت اإلاسخلٟت،
بدُض ً٩ىن للٟغص ال٣ضعة ٖلى مىاظهت ألاػماث الىٟؿُت الٗاصًت التي جدضر له م٘
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ً
ئحسائُا ٞهي الضعظت التي ًدهل ٖلحها
ؤلاخؿاؽ ؤلاًجابي بالغاخت والٟ٨اًت ،ؤما
اإلابدىر ٖلى مُ٣اؽ الصخت الىٟؿُت اإلاؿخسضم في الضعاؾت الخالُت.
06ـ مىهج الدزاطت :بؾخسضم في الضعاؾت الخالُت اإلاىهج الىؿفي ؤلازجباهي ،وَى
ما ًدىاؾب م٘ َبُٗت الضعاؾت الخالُت.

07ـ خدود الدزاطت:
 -01الخدود الصمىُت :جمذ الضعاؾت الخالُت في الٟترة اإلامخضة مً ماعؽ  2014بلى
ٚاًت هىٞمبر2014.
 -02الخدود البؼسٍت :جمذ َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤؾاجظة الخٗلُم الشاهىي.
 -03الخدود اإلاياهُت :جم بظغاء َظٍ الضعاؾت بىالًت الجصائس.
08ـ غُىت الدزاطت :بٗض بزخُاع ؤصواث الضعاؾت اإلاىاؾبت ،وازخُاع الُٗىت اإلاُب٤
ٖلحها ،والتي بلٛذ ( )150ؤؾخاط وؤؾخاطة ،وبٗض جىػَ٘ اإلا٣اًِـ ،وبٖاصة ججمُٗها مً
اإلابدىزحن ،جم ب٢هاء( )17بظابت وَظا لى٣و ؤلاظاباث ،و( )09لىمُُت ؤلاظابت،
وٖلُه بلٛذ الُٗىت الجهاثُت ( )124ؤؾخاط وؤؾخاطة ،وَظا بىا )69(٘٢ؤؾخاطة ،و()55
ؤؾخاط ،واعجٟإ وؿبت جمشُل ؤلاهار في الُٗىتَ ،ى شخيء َبُعي بةٖخباع ؤن ظل
الٗاملحن في ُ٢إ التربُت َم مً ؤلاهار ،والجضو ٫آلاحي ًبحن زهاثو الُٗىت مً
خُض الشاهىٍت والجيـ.
حدوٌ زكم (ً :)01ىضح زـائف غُىت الدزاطت.
ذهىز
اإلاجمىع
ئهار
الشاهىٍت
مظػىدة حُدة

الػدد

اليظبت

الػدد

اليظبت

الػدد اليظبت

08

%6.54

12

%9.68

20

%16.22

حماٌ الدًً ألافؿاوي 11

%8.87

13

%10.48

24

%19.35

مدمد بىطػُدي

09

%7.26

11

%8.87

20

%16.13

زػُد غمازة

13

%10.48

12

%10.48

25

%20.96

جىفُم اإلادوي

05

%4.03

11

%8.87

16

%12.90

غبان زملان

09

%7.26

10

%7.26

19

%14.52

اإلاجمىع

55

%44.44

69

%55.64

124

%100

205

09ـ أدواث الدزاطت:
 -01ملُاض الدظامذَ :ى مُ٣اؽ مً بٖضاص "غبير مدمد أهىز" ( ،)2010خُض
نممه لخ٩ىن مً ( )45بىضا ،وجى٣ؿم بلى مُ٣اؾحن ٞغُٖحن َما مُ٣اؽ الدؿامذ م٘
وٍخ٩ىن
٧اآلحي:
وهي
بىضا
()20
مً
اطاث
 ،45.39.38.19.18.17.16.15.14.13.12.11.9.8.7.5.4.3.2.1وحٗ٨ـ الضعظت ٖلُه
بهسٟاى اللىم الظاحي اإلاٟغٍ والكٗىع بالظهب ،الاؾدُاء الظاحي ،والى٣ض الظاحي
اإلاالم م٘ ؤلاٖترا ٝالٟغص بإزُاثه ،ؤما اإلاُ٣اؽ الٟغعي الشاوي ،والظي ٌٗغٝ
بالدؿامذ م٘ آلازغ ،والظي ًخ٩ىن مً ( )25بىضا ،جمشله البىىص آلاجُت:
44.43.42.41.40.37.36.35.34.33.32.31.30.29.28.27.26.25.24.23.22.21.20.10
 ،.6وحٗ٨ـ الضعظت ال٩لُت ٖلُه ٖلى الخٛاضخي ًٖ ؤلاؾاءة اإلاىظهت للظاث ،مً ٢بل
آلازغ ،ؤو ألاٞغاص آلازغًٍ ،م٘ بهسٟاى الاهٟٗاالث وألا٩ٞاع والؿلىُ٦اث الؿلبُت
ججاٍ اإلاسخيء ،واؾدبضا ٫الاهٟٗاالث الاًجابُت بها.
وٍجاب ٖلى َظا اإلاُ٣اؽ ًٖ َغٍ ٤الازخُاع مً مخٗضص وهي ؤعبٗت بضاثل ()01
هُ٣ت بطا ٧اهذ الٗباعة هاصعا ما جىُبٖ ٤لُه )02( ،هُ٣خحن بطا ٧اهذ الٗباعة جىُب٤
ٖلُه ؤخُاها )03( ،ه٣اٍ بطا ٧اهذ الٗباعة جىُبٖ ٤لُه ٚالبا )04( ،ه٣اٍ بطا ٧اهذ
الٗباعة جىُبٖ ٤لُه مٗٓم الى٢ذ ،وٍدهل اإلاكاعٖ ٥لى صعظت ٧لُت في الدؿامذ
بىظه ٖام جتراوح ما بحن ( )180-45صعظت ،وصعظت زانت بالدؿامذ م٘ الظاث جتراوح
مابحن ( )80-20صعظت ،وصعظت زانت بالدؿامذ م٘ آلازغ جتراوح ما بحن()100-25
صعظت.
ُٞما ًسو الخهاثو الؿُ٩ىمترًت للمُ٣اؽ٣ٞ ،ض ٢ام مٗض َظا اإلاُ٣اؽ
بدؿاب الهضَ ًٖ ١غٍ ٤خؿاب نض ١الاحؿا ١الضازلي ٖلى ُٖىت بلٛذ()50
َالبا مً َالب الجامٗت.
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الجدوٌ زكم (ً :)02بين ؿدق ؤلاحظاق الدازلي إلالُاض الدظامذ باطخسدام
مػامل ؤلازجبان بيرطىن.
البىد

ؤلازجبان

البىد

ؤلازجبان

البىد

ؤلازجبان

البىد

ؤلازجبان

البىد

ؤلازجبان

01
02
03
04
05
06
07
08
09

0.23
0.26
0.25
0.36
0.31
0.25
0.41
0.27
0.47

10
11
12
13
14
15
16
17
18

0.41
0.39
0.34
0.54
0.38
0.57
0.39
0.31
0.39

19
20
21
22
23
24
25
26
27

0.29
0.33
0.42
0.28
0.41
0.36
0.46
0.41
0.43

28
29
30
31
32
33
34
35
36

0.43
0.44
0.48
0.41
0.32
0.36
0.35
0.55
0.43

37
38
39
40
41
42
43
44
45

0.28
0.40
0.30
0.31
0.48
0.34
0.50
0.31
0.31

ؤما ُٞما ًسو زباث اإلالُاض ٣ٞض ٢ام مٗض َظا اإلاُ٣اؽ بخُبُ٣ه ٖلى هٟـ الُٗىت
بٟانل ػمجي ٢ضعٍ(ً )15ىما ،وباؾخسضام هىٖحن ،وَما مٗامل بحرؾىن،
وؤلٟا٦غوهبار.
الجدوٌ زكم (ً :)03بين زباث ملُاض الدظامذ.
بيرطىن
ألفا هسهبار
ألابػاد
0.80
0.73
ملُاض الدظامذ الىلي
0.62
0.67
بػد الدظامذ مؼ الراث
0.78
0.77
بػد الدظامذ مؼ آلازس

مظخىي الداللت
0.01
0.01
0.01

(غبير مدمد وغبد الـادق فاجً ،2010 ،ؾ )532-527
 -02ملُاض همى الػالكت ؤلاوظاهُتَ :ى مُ٣اؽ مً بٖضاص "بدز طػُد
زوٍدا"( ،)2006خُض حهض ٝلُ٣اؽ همِ الٗال٢ت ؤلاوؿاهُت ،وَكخمل ٖلى ()30
ٖباعةً ،جُب ٖجها اإلابدىر خؿب مُ٣اؽ لُ٨غث الخماسخي )5( ،ه٣اٍ ؤوا٤ٞ
بكضة )4(،ؤوا )3( ،٤ٞمداًض )2(،ال ؤوا )1( ،٤ٞال ؤوا ٤ٞبكضة ،وجتراوح صعظت
اإلاٟدىم ما بحن (30ـ ،)150واٖخمضث الضعظت(ٞ )90إ٦ثر ٦ماقغ ٖلى وظىص همِ
بًجابي للٗال٢ت الؿاثضة ،بِىما بٖخمضث الضعظت ؤ٢ل مً( =)90ماقغا ٖلى وظىص
همِ ؾلبي للٗال٢ت الؿاثضة.
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وُٞما ًسو الخهاثو الؿُ٩ىمترًت للمُ٣اؽ ٣ٞض بٖخمض مٗض َظا اإلاُ٣اؽ في
خؿاب الهضٖ ١لى خؿاب نض ١ؤلاحؿا ١الضازلي للمُ٣اؽ ٖلى ُٖىت بلٛذ
(ٞ )115غصا مً الغاقضًً.
الجدوٌ زكم(ً:)04ىضح ؿدق ؤلاحظاق الدازلي إلالُاض همى الػالكت ؤلاوظاهُت باطخسدام
مػامل ؤلازجبان بيرطىن.
البىد

ؤلازجبان

البىد

ؤلازجبان

البىد

ؤلازجبان

البىد

ؤلازجبان

البىد

ؤلازجبان

01
02
03
04
05
06

0.39
0.42
0.33
0.37
0.47
0.29

07
08
09
10
11
12

0.52
0.49
0.38
0.48
0.41
0.33

13
14
15
16
17
18

0.31
0.29
0.51
0.43
0.61
0.59

19
20
21
22
23
24

0.39
0.41
0.34
0.42
0.49
0.29

25
26
27
28
29
30

0.55
0.49
0.31
0.30
0.48
0.53

٦ما ٢ام مٗض َظا اإلاُ٣اؽ بدؿاب زباث اإلاُ٣اؽ ،وَظا ًٖ َغٍ ٤الخُبُ ٤وبٖاصة
الخُبُٖ ٤لى ُٖىت بلٛذ(ٞ )115غصا وبٟانل ػمجي ٢ضعٍ(ً )21ىما ،والجضو ٫الخالي
ًبحن زباث اإلاُ٣اؽ.
الجدوٌ زكم (ً :)05ىضح زباث ملُاض همى الػالكت ؤلاوظاهُت.
ؤلازجبان مػامل ؤلازجبان
مػامل
ألابػاد
بيرطىن
ألفا هسهبار
0.79
همى الػالكت ؤلاوظاهُت الىلي 0.72
0.59
0.63
الىمى ؤلاًجابي
0.73
0.71
الىمى الظلبي

مظخىي
الداللت
0.01
0.01
0.01

(بدز طػُد زوٍدا ،2006،ؾ )87-83
 -03ملُاض الصخت الىفظُتَ :ى مُ٣اؽ مً بٖضاص "اللسٍوي والشصف"(،)1992
والظي ًخ٩ىن مً( )105بىض ،وٍِ٣ـ ؾبٗت ابٗاص هي ٧اآلحي - (:الكٗىع بالٟ٨اءة
والش٣ت بالىٟـ - .ال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل ؤلاظخماعي - .الىطج الاهٟٗالي وال٣ضعة ٖلى
يبِ الىٟـ - .ال٣ضعة ٖلى جىُْ ٠الُا٢اث وؤلام٩اهاث في ؤٖما ٫مكُٗت - .الخدغع
مً الٗهابُت - .البٗض ؤلاوؿاوي الُ٣يي ،وج٣بل الظاث - .ؤوظه ال٣هىع الًٗىٍت،).
وُٞما ًسو مٟخاح الخصخُذٞ ،ةن اإلابدىر ًدهل ٖلى( )01صعظت واخضة بطا
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٧اهذ ؤلاظابت بىٗم ،و( )0صعظت بطا ؤظاب بـ الٖ ،لما بإن بىىص ألابٗاص الشاوي ،والغاب٘
والؿاصؽ ٣ٞض نُٛذ بهىعة ؾلبُت ،وَ٨ظا جتراوح صعظاث ٧ل بٗض مً ألابٗاص مً
( 0بلى )15صعظت ،بِىما جتراوح الضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ بحن( 0بلى ،)105وفي ظمُ٘
ألاخىاٞ ٫ةن الضعظت اإلاغجٟٗت حٗبر ًٖ جمخ٘ الٟغص بمؿخىي مغج ٟ٘مً خُض الصخت
الىٟؿُت ،والٗ٨ـ صخُذ.
ؤما بسهىم الخهاثو الؿُ٩ىمترًت ٣ٞض ٢ام مٗضا َظا اإلاُ٣اؽ بدؿاب نض١
اإلاُ٣اؽ بدؿاب نض ١ؤلاحؿا ١الضازليٖ ،لى ُٖىت بلٛذ (ٞ )392غصا ،وجغاوح ما
بحن ( 0.29و ،)0.73وظاءث بىىص اإلاُ٣اؽ صالت ٖىض مؿخىي الضاللت (٦ ،)0.01ما جم
خؿاب زباث اإلاُ٣اؽ بُغٍ٣ت الخُبُ ٤وبٖاصة الخُبُ ٤بٟانل ػمجي ٢ضعٍ ()18
ًىما ،و٢ضع مٗامل زباث اإلاُ٣اؽ ٩٦ل بـ ( ،)0.73وَظا بدؿاب مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار،
٦ما جم بٗامل ؤلاعجباٍ بحرؾىن و٢ضع بـ( ،)0.65وبالخجؼثت الىهُٟت وبل،)0.81(ٜ
وظاءث ٧لها صالت ٖىض مؿخىي الضاللت (.)0.01
(أماٌ غبد اللادز حىدة ،2004،ؾ ؾ)687-684
ً
وؤزحرا وكحر ٖلى ؤهىا اٖخمضها اإلاُ٣اؾحن في نُٛتهما الٗغبُت صون بٖاصة الىٓغ في
زهاثههما الُ٣اؾُت باٖخباعها هيخيي بلى هٟـ الؿُا ١الش٣افي والخًاعي ،م٘ ٧ل ما
ًم ً٨ؤن ًىظض مً زهىنُاث طاث الُاب٘ اإلادلي التي ًجب ؤن جازظ بٗحن الاٖخباع
ٖىض جدلُل وجٟؿحر البُاهاث ،وَظا بٗض جإ٦ضها مً ويىح بىىص اإلاُ٣اؾحن وؾالمت
لٛتهما مً ٖملُت الخُبُ ٤اإلاُضاوي.

10ـ ألاطالُب ؤلاخـائُت اإلاظخسدمت في الدزاطت:
 مٗامل ؤلاعجباٍ بحرؾىن - .اإلاخىؾِ الخؿابي - .الاهدغا ٝاإلاُٗاعي - .ؤلاهدضاع.11ـػسق وجدلُل ومىاكؼت هخائج الدزاطت:بٗض اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ل٩اٞت البُاهاث
اإلاجمٗت هدىاوُٞ ٫ماًلُٗغى وجدلُل ومىا٢كتهدُجت ٧ل ٞغيُت مً ٞغيُاث
الضعاؾت باالؾخئىاؽ بالضعاؾاث الؿاب٣ت وؤلاَاع الىٓغي الظي ًُٟؿغ مخٛحراث
الضعاؾت.
 -01-11غسق وجدلُل ومىاكؼت الفسكُت ألاولى :والتي جىو ٖلى ؤهه جىظض ٖال٢ت
بحن الدؿامذ ببٗضًه (الدؿامذ م٘ الظاث ،والدؿامذ م٘ آلازغ) والصخت الىٟؿُت،
وللخد ٤٣مً صخت الٟغيُت جم الاٖخماص ٖلى مٗامل ؤلاعجباٍ بحرؾىن ،خُض البدض
ًٖ الٗال٢ت بحن الدؿامذ واإلا٣اًِـ الٟغُٖت التي ًخًمجها ،وَظا م٘ الصخت
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الىٟؿُت اإلاسخلٟت ،وهٟـ الصخيء م٘ همِ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت والتي ًم ً٨جمشُلها في
الجضو ٫آلاحي:
الجدوٌ زكم (ً: )06ىضح الػالكت بين الدظامذ والصخت الىفظُت.
مظخىي الداللت
الصخت الىفظُت
اإلاخؿيراث
0.01
0.41
الدظامذ الىلي
0.01
0.56
الدظامذ مؼ آلازس
0.01
0.49
الدظامذ مؼ الراث

هالخٔ مً الجضو ٫الخالي ؤهه جىظض ٖال٢ت بحن الدؿامذ والصخت الىٟؿُت و٢ضع
مٗامل ؤلاعجباٍ بـ( )0.41وَى صاٖ ٫ىض مؿخىي الضاللت( ،)0.01ؤما ُٞما ًسو
اإلاُ٣اؽ الٟغعي ألاو ٫والخام بالدؿامذ م٘ الظاث٣ٞ ،ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤهه
جىظض ٖال٢ت بحن الدؿامذ م٘ الظاث والصخت الىٟؿُت( )0.56وهي ٖال٢ت صالت ٖىض
مؿخىي الضاللت( ،)0.01وصلذ هخاثج الضعاؾت الخالُت ٦ظلُٞ ٪ما ًسو الٗال٢ت بحن
الصخت الىٟؿُت واإلاُ٣اؽ الٟغعي الشاوي الخام بالدؿامذ م٘ آلازغ بلى ؤهه جىظض
ٖال٢ت مىظبت( ،)0.49و هي صالت ٖىض مؿخىي الضاللت(.)0.01
وَظا ما جىا ٤ٞم٘ صعاؾت ٧ل مً" ،)3002("Lawlerوصعاؾت
" ،)3002("Williamsو٦ظل ٪صعاؾت " ،)3002("Maselkoوحٗبر َظٍ الىدُجت
بلى ؤن الٟغص الظي ًخمحز بالدؿامذ ج٩ىن لضًه صخت هٟؿُت ظُضة ،بةٖخباع ؤن
الدؿامذ ٌٗبر ًٖ الؿلى ٥الخٗاووي واإلاكاع٦ت الىظضاهُت ،وبلى ؾلى٨ٌٗ ٥ـ خب
الٟغص ٖلى آلازغًٍ ،وَظا ما ًاصي بلى بعجٟإ الصخت الىٟؿُت لضي الٟغص ،وبطا
ؤؾُ٣ىاَا ٖلى الىؾِ اإلاضعسخيٞ ،ةن ألاؾخاط طل ٪اإلال٧ ً٣ل الُ٣م الؿامُت
للخالمُظ ،لظا ٖلُه ؤن ًخه ٠بالدؿامذ لِؿخُُ٘ ه٣ل َظٍ الُ٣مت بلى جالمُظٍ ،زم
بن الدؿامذ والخجاوػ ًٖ ؤزُاء آلازغًٍ في الىؾِ اإلانهيٌ ،ؿاٖض ٖلى جضلُل
الٗضًض مً الٗ٣باث اإلاهىُت ٢ض حُٗ ٤ألاؾخاط ًٖ ؤصاء مهامه بك٩ل صخُذ.
 -02-11غسق وجدلُل ومىاكؼت الفسكُت الشاهُت :والتي جىو ٖلى ؤهه جىظض ٖال٢ت
بحن الصخت الىٟؿُت وهمِ الٗال٢اث ؤلاوؿاوي(بًجابُت  -ؾلبُت) ،وللخد ٤٣مً
صخت الٟغيُت الشاهُت جم ؤلاٖخماص ٖلى مٗامل ؤلاعجباٍ بحرؾىن ،والجضو ٫الخالي
ًبحن َبُٗت الٗال٢ت.
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الجدوٌ زكم (ً: )07ىضح الػالكت بين همى الػالكاث ؤلاوظاهُت(ئًجابي  -طلبي) والصخت
الىفظُت.
اإلاخؿيراث
همى الػالكاث ؤلاوظاهُت
الىمى ؤلاًجابي
الىمى الظلبي

الصخت الىفظُت
0.54
0.42
0.03

مظخىي الداللت
0.01
0.01
0.09

هالخٔ مً الجضو ٫ع٢م ()07بإهه جىظض ٖال٢ت بحن همِ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
والصخت الىٟؿُت ،خُض بل ٜمٗامل ؤلاعجباٍ( )0.54وَى صاٖ ٫ىض مؿخىي الضاللت
( ،)0.01وؤْهغث هخاثج الضعاؾت ٦ظل ٪بإهه جىظض ٖال٢ت بحن همِ الٗال٢ت ؤلاوؿاهُت
ؤلاًجابُت والصخت الىٟؿُت بمٗامل بعجباٍ بل ،)0.42( ٜوَى صاٖ ٫ىض مؿخىي
الضاللت ( ،)0.01في خُض بُيذ الىخاثج ُٞما ًسو الصخت الىٟؿُت والٗال٢اث
ؤلاوؿاهُت الؿلبي بإهه ال جىظض ٖال٢ت ( ،)0.03وَى ٚحر صاٖ ٫ىض مؿخىي الضاللت
(.)0.05
ًم ً٨جٟؿحر َظٍ الىدُجت اإلاخىنل بلحها في الضعاؾت الخالُت بلى اٖخباع ؤن
الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت لها صوع ٦بحر في الخس ٠ُٟمً اإلاك٨الث الىٟسخي ،والاظخماُٖت،
بةٖخباع ؤن ألاؾخاط ٌِٗل في بِئت اظخماُٖت جخُلب جٟاٖالث بِىه وبحن آلازغًٍ٦ ،ما
ؤن َبُٗت الٗمل الظي ً٣ىم به ً٣ىم ٖلى الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ،وٍخجلى َظا في
ٖال٢خه م٘ جالمُظٍ ،وم٘ ألاؾاجظة آلازغًٍ ،وم٘ ؤلاصاعة ،وبالخالي ٞةن بعجباٍ
الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بالصخت الىٟؿُت مىُ٣ي ،ألن الٗال٢اث التي جغبُىا م٘ آلازغ
ب ٌٛالىٓغ ًٖ َبُٗت الٗال٢ت لها ؤزغ باعػ ٖلى الٟغص ،ألن ؤلاوؿان ال ٌؿخُُ٘ ؤن
ٌِٗل في مٗؼ ًٖ ٫آلازغ ،وؤخُاها ٞةن َظٍ الٗال٢اث جخإزغ ،وَظا ما ًازغ في الصخت
الىٟؿُت للٟغص ،وبالخالي ٞةن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ؤلاًجابُت التي حؿىص صازل
اإلااؾؿت الخٗلُمُت ؾى ٝجىٗ٨ـ باإلًجاب ٖلى ظمُ٘ الٗاملحن بها ،وَظا ما ٌؿاٖض
ٖلى جد ٤ُ٣هخاثج بًجابُت في اإلاجا ٫التربىي الظي َى َض ٝاإلااؾؿت التربىٍت.
 -03-11غسق وجدلُل ومىاكؼت الفسكُت الشالشت :والتي جىو ٖلى ما ًلي "ٌؿهم
الدؿامذ في الخيبا بالصخت الىٟؿُت" ،وللخد ٤٣مً صخت الٟغيُت جم الاٖخماص ٖلى
الاهدضاع ،والتي ًم ً٨جمشُلها في الجضو ٫آلاحي:
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الجدوٌ زكم (ً )08ىضح ئطهام الدظامذ في الخيبإ بالصخت الىفظُت.
مظخىي الداللت
Béta
R-deux R-deux ajusté
اإلاخؿيراث
0.01
الدظامذ الىلي
0.01
%47.1
%32.4
%33.2
الدظامذ مؼ الراث
0.01
%43.8
الدظامذ مؼ آلازس

هالخٔ مً الجضو ٫الٓاَغ ؤمامىا ؤن الدؿامذ ٌؿاَم في الخيبا بالصخت
الىٟؿُت بم٣ضاع( ،)%32.4ؤما ُٞما ًسو اإلاُ٣اؽ الٟغعي ألاو ٫والخام بالدؿامذ
م٘ الظاث ٞةهه ًخيبإ بيؿبت ( ،)%47.1وؤباهذ هخاثج الضعاؾت ُٞما ًسو اإلاُ٣اؽ
الٟغعي الشاوي والخام بالدؿامذ م٘ ألازغ ؤن وؿبت جيباٍ بالصخت الىٟؿُت ج٣ضع
بـ( ،)%43.8وظاءث ٧لها صالت ٖىض مؿخىي الضاللت (.)0.01
وٍم ً٨جٟؿحر َظٍ الىدُجت بلى ؤن الدؿامذ م٘ الظاث ٌٗض ؤ٦ثر ؤَمُت مً
الدؿامذ م٘ آلازغ وؤ٦ثر اعجباَا بالصخت الىٟؿُت ،خُض ؤهه ٖباعة ًٖ ٖملُت ٖلى
٢ضع ؤ٦بر مً الخُٗ٣ض ،خُض ًخًمً ا٢ترا ٝاإلاسخيء لٟٗل ؤلاؾاءة ووُٖه الظاحي
با٢تراٞه ٗٞل ؤلاؾاءة ،والكٗىع بالظهب ؤو الخؼي الظاحي ،وَىا
ًا٦ض" )2000("Fiher&Esclineؤهه ً٩ىن مىُُ٣ا ؤن ً٩ىن الدؿامذ م٘ الظاث ؤ٦ثر
جيباا بالصخت الىٟؿُت ،ألهه ؤخُاها ًخًمً حٗهض اإلاسخيء بالخٛحر الصخصخي لؤلًٞل
الؾخٗاصة آلازغًٍ ،ولهظا ًِؿغ الدؿامذ م٘ الظاث بخغاػ الدؿامذ م٘ آلازغ.
 -04-11غسق وجدلُل ومىاكؼت الفسكُت السابػت :والتي جىو ٖلى ما ًلي "حؿهم
همِ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ( ؾلبي  -بًجابي) في الخيبا بالصخت الىٟؿُت" ،وللخد٤٣
مً صخت الٟغيُت جم الاٖخماص ٖلى الاهدضاع ،والتي ًم ً٨جمشُلها في الجضو ٫آلاحي:
الجدوٌ زكم (ً :)09ىضح ئطهام همى الػالكاث ؤلاوظاهُت (ئًجابي  -طلبي) في الخيبإ بالصخت
الىفظُت.
مظخىي الداللت
Béta
R-deux
R-deux ajusté
اإلاخؿيراث
0.01
الػالكاث ؤلاوظاهُت
0.01
%42.5
%58.2
%57.4
الىمى ؤلاًجابي
0.01
%57.7
الىمى الظلبي

هالخٔ مً الجضو ٫الخالي ؤن همِ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت حؿهم في الخيبا بالصخت
الىٟؿُت بم٣ضاع( ،)%58.4وصلذ هخاثج الضعاؾت الخالُت بإن الىمِ ؤلاًجابي في
الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ٌؿهم بيؿبت ( )%42.7في الخيبا بالصخت الىٟؿُت ،وبسهىم
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الىمِ الؿلبي في الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ٞةهه ٌؿهم بيؿبت ( )%57.7في الخيبا بالصخت
الىٟؿُت.
وٍم ً٨ون ٠الىدُجت اإلاخىنل بلحها باإلاىُُ٣ت باٖخباع ؤن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت
حٗخبر مً اإلاداوع الهامت التي حٗبر ًٖ صخخىا الىٟؿُت ،ألن جل ٪الٗال٢اث لها ألازغ
الضاٖ ٫لى ؾلى ٥الٟغص وٖلى اإلاجخم٘ ،باٖخباعَا طاث ؤَمُت ٦بحرة في الىؾِ
ؤلاظخماعي الٗام ،وٖلُه ٞةن بؾهام ٧ل مً همِ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ٦بحرة ظضا في
الخيبا بالصخت الىٟؿُت للٟغص ؾىاء ٧اهذ طاث همِ بًجابي ؤو ؾلبي٦ ،ما ؤن
الصخت الىٟؿُت هي ٖباعة ًٖ ج٩ىًٍ ٞغضخي ال ًم ً٨مالخٓخه مباقغة ،في خحن
ًم ً٨الاؾخضالٖ ٫لى وظىصَا ًٖ َغٍ ٤بٌٗ الخهاثو الؿلىُ٦ت التي ًمً٨
مالخٓتها مالخٓت ٖلمُت مىيىُٖت ،ومً بُجها الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت للٟغص في اإلادُِ
الظي ٌِٗل ُٞه.
12ـ اكتراخاث الدزاطت:
1ـ بظغاء الٗضًض مً الضعاؾاث في َظا اإلاجاٖ ٫لى اإلاؿخىي اإلادليٞ ،هىا ٥هضعة
قضًضة في البدىر التي ؤظغٍذ في َظا اإلاجا ٫زانت في ٞما ًسو الدؿامذ ،والظي
صعؽ ٖلى هُا ١واؾ٘ في اإلاجخمٗاث الٛغبُت ،ل٨ىه لم ًدٓى بٗض بةَخمام الباخشحن
في مجخمٗىا.
2ـ بُٖاء الاَخمام في صعاؾت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في مجخمٗىا ،زانت وؤجها حٗخبر مً
الٗىامل اإلاؿاَمت بك٩ل ٦بحر في جُىٍغ اإلااؾؿاث ؾىاء ٧اهذ اظخماُٖت ؤو
ا٢خهاصًت.
3ـ جهمُم بغامج بعقاصًت جضعٍبُت تهخم بدىمُت ٖملُت الخىانل بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘
ؾىاء في ألاؾغة ،ؤو في اإلااؾؿاث.
4ـ الاَخمام باإلظغاءاث الى٢اثُت مً ؤلايُغاباث الىٟؿُت ٖبر وكغ مباصت الصخت
الىٟؿُت في الىؾِ اإلاضعسخي ،وَظا مً زال ٫الُ٣ام بمدايغاث وظلؿاث ج٩ىٍيُت
لؤلؾاجظة ،م٘ ٦ظلٞ ٪خذ زِ َاجٟي لؤلؾاجظة ل٩ي ً٣ىمىا باالؾدكاعة الىٟؿُت،
زانت وؤهىا وٗلم ؤن مهىت الخضعَـ هي مهىت ياُٚت ومخٗبت ومغَ٣ت ظضا لؤلؾخاط
في مجخمٗىا.
ـ زاجمت الدزاطت:
ؤؾؿذ الضعاؾت الخالُت لضعاؾت صوع ٧ل م ً٨الدؿامذ وهمِ الٗال٢اث
ؤلاوؿاهُت في الخيبا بالصخت الىٟؿُت ،وحٗبر َظٍ الضعاؾت مً الضعاؾاث الخإؾِؿُت،
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و٢ض جم بظغاء َظٍ الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً ؤؾاجظة الخٗلُم الشاهىي بىالًت الجؼاثغ،
وَظا في ( )06ؾخت زاهىٍاث ،وَظا َبٗا بٗض بزخُاع ؤصواث الضعاؾت ،التي ٧اهذ ٖباعة
ًٖ م٣اًِـ م٣ىىت ،ولها زهاثو ؾُ٩ىمترًت ٖالُت ،وَظٍ اإلا٣اًِـ هي( :مُ٣اؽ
الدؿامذ ،مُ٣اؽ همِ الٗال٢اث ؤلاوؿاوي ،ومُ٣اؽ الصخت الىٟؿُت) ،التي جم
جُبُ٣ها ٖلى ُٖىت بلٛذ ( )124ؤؾخاط وؤؾخاطة مً اإلاضاعؽ ؾالٟت الظ٦غ ،وبٗض
ظم٘ البُاهاث الخانت باإلابدىزحن ،وَظا َبٗا بٗض َغح حؿائال ،وؤلاظابت ٖلحها مً
زال ٫الٟغيُاث ،جم الخىنل بلى الىخاثج الخالُت:
 -01جم بًجاص ٖال٢ت بحن الدؿامذ والصخت الىٟؿُت  ،و٦ظل ٪جىظض ٖال٢ت بحن
الدؿامذ م٘ الظاث والصخت الىٟؿُت ،وهي ٖال٢ت مىظبت بمٗجى ؤهه ٧لما ٧ان الٟغص
مدؿامدا ص ٫طلٖ ٪لى جمخٗه بصخت هٟؿُت ظُضة ،وهٟـ الصخيء باليؿبت ل٩ل مً
البٗضًً ؤو اإلاُ٣اؾحن الٟغُٖحن ،وَما الدؿامذ م٘ الظاث والدؿامذ م٘ آلازغ.
َ -02ىاٖ ٥ال٢ت بحن همِ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت والصخت الىٟؿُت  ،وَىاٖ ٥ال٢ت
صالت بحن همِ الٗال٢ت ؤلاًجابي والصخت الىٟؿُت بمٗجى ؤهه ٧لما ٧اهذ الٗال٢اث
ؤلاوؿاهُت ؤلاًجابُتْ ،هغث ٖالماث الصخت الىٟؿُت الصخت الىٟؿُت ،وبسهىم
الٗال٢ت بحن همِ الٗال٢ت ؤلاوؿاهُت الؿلبي والصخت الىٟؿُت ٞخىنلذ الضعاؾت بلى
ؤهه ال جىظض ٖال٢ت بُجهما.
 -03ؤْهغث هخاثج الضعاؾت الخالُت بلى ؤهه الدؿامذ ٌؿهم بالخيبا بالصخت الىٟؿُت،
و٦ظل ٪في بٗضًه الدؿامذ م٘ الظاث وم٘ آلازغ.
 -04جىنلذ الضعاؾت الخالُت بلى ؤن همِ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ؾىاء ٧اهذ بًجابُت ؤو
ؾلبُت ٞةجها حؿهم في الخيبا بالصخت الىٟؿُت.
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