الخفاغل بين اإلاػلم والخلمُر وغالكخه بدىمُت اإلاهازاث الاحخماغُت
والخدـُل الدزاسخي
الباخث ؾىاض ًاطين لىُل ػهادة الدهخىزاة
مخلصف
جداو ٫الضعاؾت الخالُت الى جدضًض الٗال٢ت بحن الخٟاٖل الهٟي اإلاٗلم والخلمُظ وجىمُت
اإلاهاعاث الاظخماُٖت والخدهُل الضعاسخي الٗام.وُٞما بطا ٧ان طلً ٪سخل ٠جبٗا إلاخٛحر
الجيـ و اإلاؿخىي الضعاسخي و الخدهُل الضعاسخي .قاع ٥في الضعاؾت 10مٗلمحن و مٗلماث
ُٞما ًسو الخٟاٖل و 181جلمُظ ُٞما ًسو اإلاهاعاث الاظخماُٖت و الخدهُل الضعاسخي
ًيخمىن الى م٣اَٗت اص٧اع ببجاًت للتربُت ,ولٛغى ظم٘ اإلاٗلىماث اؾخسضمذ مُ٣اؽ
الخٟاٖل philipe ambroise
 2004ومُ٣اؽ اإلاهاعاث الاظخماُٖت لٗبض الخمُض ؾٗض خؿً  2009ؤما الخدهُل
الضعاسخي ٖباعة ًٖ هخاثج للٗام الضعاسخي
ؤقاعث هخاثج الضعاؾت َىاٞ ٥غو ١صا ٫بخهاثُا بحن اإلاٗلمحن واإلاٗلماث مً خُض
الخٟاٖل م٘ الخالمُظ مً زال ٫بظاباث الخالمُظ وَىاٞ ٥غو ١صا ٫بخهاثُا في مؿخىي
اإلاهاعاث الاظخماُٖت ٖلى ألاصاة بك٩ل ٖام وٖلى ؤبٗاصَا الٟغُٖت حٗؼي لهلر ظيـ ؤلاهار
آي ألا٦ثر امخال ٥للمهاعاث الاظخماُٖت ,آما مً خُض الخٟاٖل َىاٞ ٥غو ١صا ٫بخهاثُا
حٗؼي لهلر ؤلاهار ألا٦ثر جٟاٖال م٘ اإلاٗلمحن
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الخٟاٖل بحن اإلاٗلم والخلمُظ,اإلاهاعاث الاظخماُٖت,الخدهُل الضعاسخي
الٗام
Résumé :
Cette présente recherche rentre dans domaines de la sante
psychologique. L’objectif de la recherche vérifier la relation entre
l’interaction de l’enseignant et l’élève avec le développement des
compétences sociales et les résultats scolaire. Dans l’étude la
participation de 10 enseignant pour vérifier les interactions et 181
élèves pour avoir leur compétence sociale et les résultats scolaire,
on a utilisé deux échelles, le premier sur les interactions et
deuxième sur les compétences sociales mais pour les résultats on a
vérifié les résultats de l’année scolaire
D’après les résultats de la recherche on ‘a déduit les résultats
suivante :
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- Il ya une déférence significative entre enseignant et enseignante
d’âpres les réponses des élèves sur l’échelle interaction pour les
enseignante.
- Il ya une déférence significative entre les élèves sur les
compétences sociales pour les élèves de sexe féminin.
- Il ya une déférence significative entre les élèves sur les
interactions avec les enseignants pour les élèves de sexe féminin.
- A la fin on ‘a constater d’après les résultats, que les élèves avec
des bonnes résultats scolaire pendant l’année ils ont des bonne
interactions et compétence sociale surtout les élèves de sexe
féminin
- Les mots clés : les interactions, les compétences sociale, les
résultats scolaire.

 /1اإلالدمت
قهضث التربُت جُىعا ٦بحرا وملخىْا ْهغث آزاعٍ في الاهخ٣ا ٫مً التر٦حز ٖلى اإلادخىي
باٖخباعٍ الٛاًت ألاؾاؾُت لها ،بلى اإلاخٗلم و٨ٞغٍ باٖخباعٍ ٚاًت التربُت ووؾُلتها و٢ض جغجب
ٖلى طل ٪بظغاء حُٛحراث ٦بحرة في ؤصواع ووْاث ٠ظمُ٘ اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث التي حؿخسضمها
التربُت لخىُٟظ ؤَضاٞها بضءا باإلاضعؾت واإلاٗلم واإلاىاهج وألاصواث وألاؾالُب والىؾاثل
الخٗلُمُت والتربىٍت اإلاسخلٟت (الخُابُت وآزغون  2002م .)18
خُض ًمشل هجاح الُٟل في اإلاضعؾت الُىم ،ماقغا َاما وٖامال مً ٖىامل هجاخهم
اإلاؿخ٣بلي ًٖ الخُاة ول٩ي جد ٤٣التربُت َظا الىجاح وبىاء مجخم٘ وجُىٍغٍ مً زال٫
ّ
بخضار الخٛحراث اإلاغٚىب بها في ؾلى ٥اإلاخٗلم ٞةجها جدخاط بلى اإلاٗلم الىاجر الظي ٌٗض مً
الٗىامل اإلاازغة في ٖملُت الخٗلُم والخٗلم (مُساثُل  2004م .)110
وفي هٟـ الؿُاً ١خى ٠٢هجاح الٗملُت التربىٍت صازل الهٖ ٠لى مضي ما ًجغي مً
جٟاٖل بحن اإلاٗلم وجالمُظٍ في اإلاىا ٠٢الخٗلُمُت وإلخضار َظا الخٟاٖل البض مً جىاٞغ
البِئت اإلاىاؾبت واإلاصجٗت ٖلى الخٟاٖل ؾىاء ٧اهذ ما ًخٗل ٤مجها بدىُٓم البِئت اإلااصًت ؤم
الاظخماُٖت ؤم الىٟؿُت ؤم الاهٟٗالُت التي حؿىص الهُ٢( .٠امي وُ٢امي 2001م .)352
مً زال ٫ما ؾب ٤ه٣ىّ ٫ؤن الٗال٢ت التي جغبِ الٟغص باإلاجخم٘ ٖال٢ت جباصلُت ،ولِؿذ
ؾلبُت ؤو مخًاصة ،ومً ؤبغػ مٗاإلاها ّؤجها صًىامُُ٨ت ًملحها الخٟاٖل والخباص ٫اإلاؿخمغ،
ٞبخٟاٖل الٟغص م٘ اإلاجخم٘ ًدضر الدكاب ٪الاظخماعي بإق٩اله الش٣اُٞت والا٢خهاصًت
والغوخُت ،وبخإزحر َظا الخباص ٫والخٟاٖل لؤلصواع الاظخماُٖت ًدضر الخ٩امل الىٟسخي للٟغص،
والخ٩امل الاظخماعي للمجخم٘ ٩٦ل ٞالٟغص ًد ٤٣طاجه مً زال ٫الجماٖت والجماٖت جد٤٣
وظىصَا مً زال ٫مجمىٕ ؤٞغاصَا( .عامي الُىؾ 2010 ٠م .)328
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ٌٗض الؿلى ٥الاظخماعي مٓهغ مً مٓاَغ خُاة الٟغص بدُض ًازغ في جُٟ٨ه وؾٗاصجه
وهجاخه وٗٞالُخه في مغاخل خُاجه اإلاسخلٟت وبك٩ل زام زال ٫مغاخل حٗلمه اإلاضعؾُت،
ووظىص الٟغص في اإلاجخم٘ ما ًً٘ بالًغوعة ُ٢ىصا ،ؤو قغوَا ٖلى خغ٦خه ،وٖلى ؤصاثه
ؤلاوؿاوي وؾلى٦ه الاظخماعي ،لظا ٞمً اإلاهم ؤن ً٩ىن َظا الؿلى ٥ؤلاوؿاوي و٣ٞا جهىع
ًخٟاٖل وٍخ٩امل م٘ الجماٖت التي ٌِٗل مٗها وم٘ بىاثه ال٨ٟغي.
٣ٞضعة الٟغص ٖلى ج٩ىًٍ ٖال٢اث اظخماُٖت جدضص صعظت قٗبِخه بحن ؤ٢غاهه ومضي
٢ضعجه ٖلى ؤلاٞاصة والاؾخٟاصة مجهم وَى ما ًىٗ٨ـ بك٩ل ٦بحر ٖلى طاجه وٖلى بصعا٦ه
لٟاٖلُتها ،بطن حٗض اإلاهاعاث الاظخماُٖت مهُلخا مً مهُلخاث ٖلم الىٟـ ،ومٟهىما
مهما وطل ٪لخإزحرَا الٗمُ ٤في الٗال٢اث الاظخماُٖت الجُضة م٘ آلازغًٍ ،وللخ٨م ؤلاًجابي
مً ٢بل آلازغًٍ ٖلى الٟغصٞ ،ترجبِ اإلاهاعاث الاظخماُٖت بٗضص مً ؤق٩ا ٫الؿلى ٥مشل
ج٣ضًم اإلاؿاٖضة لآلزغًٍ والخٗاَ ٠مٗهم وخؿً الخىانل والخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ ٦ما جازغ
ٞحها ،ألن ٣ٞضان مشل َظٍ اإلاهاعاث ًغجبِ مباقغة باالهدغا ٝالاظخماعي وبالخالي بالخدهُل
الضعاسخي الًُٗ ٠والدؿغب مً اإلاضعؾت( .الخاً.)2009 ٪
وَظٍ ألاَمُت للمهاعاث الاظخماُٖت وجإزحرَا الٟاٖل ٖلى الجاهب الؿلبي وؤلاًجابي في
جٟاٖل الٟغص م٘ آلازغًٍ ،وا٢خهاع جىاولها مً زال ٫ؤَغ هٓغٍت ٚغبُت بدخت وبٟٚا ٫الجاهب
الىا٢عي الخٟاٖلي لهظٍ اإلاهاعاث ٧ل طلً ٪ا٦ض ؤَمُت جىاوَ ٫ظا اإلاٟهىم مً مىٓىع جٟاٖلي
والخلمُظ.
اإلاٗلم
بحن
ال٣ؿم
صازل
بطن اإلاضعؾت ال ج٣ضم اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث اإلاضعؾُت ٞدؿب بل جخٗضي مهمتها بلى جد٤ُ٣
الاهضماط الاظخماعي والخىاػن الىٟسخي بًٟل الٗال٢اث التي ًيسجها الخلمُظ م٘ اإلاٗلمحن
ّ
والخالمُظ الظًً ًخٗامل مٗهم في اإلادُِ اإلاضعسخي ،مما ً٩ىن له ألازغ ال٨بحر في بهجاػاجه
اإلاضعؾُت وجدهُله الضعاسخي ٖلى وظه الخهىم وٍؼٍض مً اٖخ٣اصٍ في ٗٞالُخه الظاجُت
وز٣خه في ٢ضعاجه وبم٩اهاجه ويبِ هٟؿه.
 -1ؤلاػيالُت:
ًمشل هجاح الخالمُظ الُىم مً ؤَم ألاَضا ٝاإلاضعؾُت مً ؤظل هجاح في مؿخ٣بله،
ولظل ٪هجض اَخمام اإلاجخم٘ والىالضًً زهىنا ًخم هدى الىخاثج اإلاضعؾُت ألبىائهم
ّ
واإلاخدهل ٖلحها زال ٫مؿاعَم الضعاسخي بال ؤهه جم الخىنل وفي صعاؾاث خضًشت ،ؤن
الخالمُظ اإلاىَىبحن طوي ال٣ضعاث الٗ٣لُت واإلاٗغُٞت الٗالُت ؤو طوي مؿخىي الظ٧اء اإلاغجٟ٘
٢ض ًٟكلىن في خُاتهم اإلاؿخ٣بلُت لٗضم ال٣ضعة ٖلى ؾُُغتهم ٖلى الخُاة الاهٟٗالُت،
الٗالثُ٣ت والٗاَُٟت ٣ٞ ،ض ًٟكل الصخو الالم٘ بُيىا مً خُض الظ٧اء وٍس ٤ٟفي خُاجه
هدُجت ٖضم ؾُُغجه ٖلى اهٟٗاالجه وصواٗٞه.
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بطن الاَخمام الىالضًً واإلاجخم٘ باإلاؿخىي الضعاسخي صون الا٦ترار باإلاهاعاث الاهٟٗالُت
والٗاَُٟت ٢ض ًىاظه الُٟل الٗضًض مً اإلاك٨الث التي حٗى ١همىٍ وج٣ضمه و٢ض جغظ٘ َظٍ
اإلاك٨الث مؿخ٣بال بلى ٖضم جٟهم ألاؾغة ؤو اإلاضعؾت لُبُٗتها و٢ض ج٩ىن بٌٗ الهٟاث
والخهاثو التي ًمخل٨ها الُٟل مهضعا للمك٨الث التي ًخٗغى لها / ،مدمىد فخخي
غياػت .2012
٦ما ٢ض جضٗٞه َظٍ الؿلى٧اث بلى الاوٗؼا ٫وٖضم الخٗاون وٍىلض لضًه قٗىع باالزخالٝ
ًٖ آلازغًٍ ُٗٞخبرٍ الخالمُظ مسخلٟا ُٞضٗٞه طل ٪بلى الابخٗاص ٖجهم.
و٢ض ًاصي طل ٪بلى خاظت الخلمُظ بلى جدؿحن مهاعاجه الاظخماُٖت ٖلى الخس ٠ُٟمما
ٌٗاهُه مً مك٨الث.،
وجمشل ٖملُت الخٗلُم والخٗلم ألاهجر لخدَ ٤ُ٣ظٍ اإلاهاعاث الاظخماُٖت لجاهبها ؤلاًجابي،
لظل ٪هجض ؤن الخٗلم ؤزىاء الخُاة اإلاضعؾُت ًخُلب جٟاٖال بًجابُا م٘ آلازغًٍ ،في َظا
الهضص ٢ا ٫الُ٣امي  2001ؤن الٗملُت الخٗلُمُت جٟاٖل وجىانل مؿخمغا ومكهضا بحن
اإلاٗلمحن والُلبت وهٓغا ألَمُت الخىانل الهٟي في ٖملُت الخٗلُم٣ٞ ،ض اخخل َظا اإلاىيىٕ
مغ٦ؼا َاما في مجاالث الضعاؾاث والبدض التربىي ،و٢ض ؤ٦ضث هخاثج الضعاؾاث ٖلى يغوعة
بج٣ان اإلاٗلم إلاهاعاث الخٟاٖل والخىانل الهٟي.
ّ
وعؤي (صمبى  .1981م  )195ؤن همِ الُ٣اصة الهُٟت ًدضص الجى الظي ٌؿىص ٚغٞت
اله ،٠خُض وظض ؤن اإلاٗلمحن اإلادؿلُحن الٗضواهحن ًازغون في َلبتهم بُغٍ٣ت ٖ٨ؿُت ؤما
اإلاٗلمىن الظًً ال ًخبىىن ؾُاؾت الٗ٣اب في يبِ الىٓام والخٗلُم الهٟي ٌؿاٖضون في
جُىٍغ اإلاهاعاث الاظخماُٖت لضي الُلبت.
وه٣هض باإلاهاعاث الاظخماُٖت َى جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مً الخٗاون بحن الخالمُظ ومٗلمحهم م٘
حٗىٍضَم ٖلى خؿً ؤلانٛاء وحؿُحر ٖملُت الاجها ٫والخىانل بحن اإلاٗلم والخالمُظ ،م٘
بٞؿاح اإلاجا ٫للمٗلم ل٩ي ًسخاع الُغ ١وألاؾالُب وألاوكُت التي جيهئ ٞغنا مىاؾبت
للخٗلم الجُض والٟٗا ٫م٘ جضعٍب الخالمُظ ٖلى الىٓام إل٦ؿابهم ؾلى ٥الًبِ٦ ،ما ؤن
الهض  ٝمً مٗالجت الىٓام الهٟيَ ،ى جىُْ٧ ٠ل ؤلام٩اهاث مً ؤظل جدؿحن الخٗلم
الهٟي الظاحي وج٣لُل الؿلىُ٦اث الخاَئت التي ًم ً٨ؤن حُٗ ٤مماعؾت الخٗلم والاهضماط
ًٖ ألاوكُت اإلاسخلٟت( .طلُمان اإلاصًٍ  2011ؾ .)4
وَٗض مىيىٕ الخٟاٖل الهٟي ًٖ الاؾخدضازاث التربىٍت ؤلاًجابُت التي ؤؾهمذ في
ّ
ّ
جسلُو اإلاٗلم مً صوع اإلال ً٣خاظب اإلاٗغٞت الظي جٖ ٘٣لى ٖاج٣ه مهمت الخٗلُم ألهه
ناخب الؿلُت وحُٛحر الىٓغة للخىمُت وجدىٍله مً مخل ٤مؿخجُب ًيخٓغ ما ً٣ضمه له
اإلاٗلم بلى مكاع ٥ومباصع وكِ ٞالخٟاٖل ٌؿاٖض الخىانل وجباص ٫آلاعاء وه٣ل ألا٩ٞاع بحن

303

الخالمُظ مما ٌؿاَم في جُىٍغ مؿخىٍاث ج٨ٟحرَم وٍؼٍض خُىٍتهم في اإلاى ٠٢الخٗلُيي
وٍم٨جهم مً جُىٍغ اججاَاتهم ؤلاًجابُت (الجاؾىب  2002ؾ .)62
وٖلى ؤؾاؽ ما ؾب ٤جبحن لىا ؤهه مً الًغوعي الخٗغٖ ٝلى صوع اإلاكا٧ل الخٟاٖلُت
والاهٟٗالُت وجإزحرَا ٖلى الخدهُل الضعاسخي ٞال٨ك ًٖ ٠الهٗىباث الخٟاٖلُت للخلمُظ في
٢اٖت الضعؽ ؤو في مدُِ اإلاضعسخي ٖمىما .ؾُُٟضها خخما في مٗغٞت ٢ضعاث ومهاعاث الخلمُظ
في ججاوػ اإلاك٨الث واإلاىا ٠٢اإلادبُت الؾُما جل ٪اإلاخٗل٣ت بٗملُت الخٗلم والخدهُل
الضعاسخي وبالخالي ًم٨ىىا الخيبا بىجاخهم ؤو ٞكلهم الضعاسخي.
والجضًغ بالظ٦غ ؤن ألاَٟا ٫حهظبىن مهاعاتهم الاظخماُٖت والٗاَُٟت مما ا٦دؿبىٍ مً
جٟاٖالتهم ًدملىجها مٗهم في مؿخ٣بل ؤًامهم مما ًجٗلهم ؤ٦ثر جٟائال وؤ٦ثر اٖخ٣اصا في
٢ضعاتهم ٖلى الؿُُغة ٖلى مجغٍاث خُاتهم ومىاظهت ٧ل الخدضًاث اإلاخٗل٣ت بةهجاػاتهم
ّ
اإلاضعؾُت وٖلُه ٞةن الخالمُظ الظًً ًمخل٩ىن بخؿاؾا مغجٟٗا بٟٗالُت الظاثً ،م٨جهم
الجهىى مً ٖثراتهم في مٗالجتهم إلاخُلباث الضعاؾت ونٗىباتها ومك٨التها ؤ٦ثر مً
عيىزهم لئلخؿاؽ بال٣ل ٤والعجؼ والُإؽ.
وٖلى يىء اإلاُُٗاث الىٓغٍت التي جم ٖغيها وهٓغا ألَمُت ٧ل مً الخٟاٖل الهٟي بحن
اإلاٗلم والخلمُظ واإلاهاعاث الاظخماُٖت في هجاح الُٟل في همىٍ ٖلى الٗمىم وفي الخُاة
اإلاضعؾُت ٖلى الخهىم وؿإ ًٖ ٫الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن الخٟاٖل اإلاهاعاث الاظخماُٖت
والخدهُل الضعاسخي لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت.
وبرلً جخددر مؼيلت الدزاطت في ؤلاحابت غً ألاطئلت الخالُت:
َ .1ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01بحن مخىؾِ ج٣ضًغ الخالمُظ
ّ
لىا ٘٢الخٟاٖل الهٟي بُجهم وبحن اإلاٗملحن في اإلاضاعؽ الابخضاثُت الظي ٌٗؼي إلاخٛحراث
الضعاؾت (الجيـ).
َ .2ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01في مخىؾُاث صعظاث الخٟاٖل
الهٟي وؤبٗاصٍ لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي بلى الجيـ (ط٦غ ،ؤهثى)؟
َ .3ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01في مخىؾُاث الخٟاٖل الهٟي
وؤبٗاصٍ لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي بلى مؿخىي الضعاسخي (الؿىت الغابٗت ،الؿىت
الخامؿت)؟
َ .4ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01في مخىؾُاث صعظاث اإلاهاعاث
الاظخماُٖت وؤبٗاصَا لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي بلى مخٛحر الجيـ (ط٦غ ،ؤهثى)؟
َ .5ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01في مخىؾُاث صعظاث اإلاهاعاث
الاظخماُٖت وؤبٗاصَا لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي بلى اإلاؿخىي الضعاسخي (الؿىت
الغابٗت ،الخامؿت)؟
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َ .6ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01في مخىؾُاث صعظاث اإلاهاعاث
الاظخماُٖت وؤبٗاصَا لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي بلى مؿخىي الخٟى ١الضعاسخي
والخإزغ الضعاسخي؟.
 -2فسكُاث الدزاطت.:
 .1جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01بحن مخىؾُاث ج٣ضًغاث الخالمُظ
لىا ٘٢الخٟاٖل بُجهم واإلاٗلمحن حٗؼي إلاخٛحر الجيـ (ط٦غ ،ؤهثى).
 .2جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01بحن صعظاث مخىؾُاث الخٟاٖل
الهٟي بحن اإلاٗلم والخلمُظ لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي بلى الجيـ (ط٦غ ،ؤهثى).
 .3جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01بحن صعظاث مخىؾُاث الخٟاٖل
الهٟي بحن اإلاٗلم والخلمُظ لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي الضعاسخي
(الؿىت الغابٗت ،الخامؿت).
 .4جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01بحن صعظاث مخىؾُاث اإلاهاعاث
الاظخماُٖت وؤبٗاصَا لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي إلاخٛحر الجيـ (ط٦غ ،ؤهثى).
 .5جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01بحن صعظاث مخىؾُاث اإلاهاعاث
الاظخماُٖت وؤبٗاصَا لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي الضعاسخي (الؿىت
الغابٗت ،الخامؿت).
 .6جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01بحن صعظاث مخىؾُاث اإلاهاعاث
الاظخماُٖت وؤبٗاصَا لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي إلاخٛحر الخٟى ١الضعاسخي والخإزغ
الضعاسخي.
 -3أَداف الدزاطت:
ُ٢اؽ صعظت مماعؾت اإلاٗلمحن إلاهاعاث الخٟاٖل الًبُي مً وظهت هٓغ الخالمُظ.
 .1جدضًض صاللت الٟغوٖ ١ىض مؿخىي  0.01بحن مخىؾِ ج٣ضًغ الخالمُظ لىا ٘٢الخٟاٖل م٘
اإلاٗلمحن في اإلاضاعؽ الابخضاثُت ٌٗؼي لٗضة مخٛحراث الضعاؾت الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاسخي،
ومخٛحر الخٟى ١والخإزغ الضعاسخي.
 .2جدضًض مؿخىي اإلاهاعاث الاظخماُٖت في اإلاضاعؽ الابخضاثُت مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن.
 .3جدضًض صاللت الٟغوٖ ١ىض مؿخىي  0.01بحن مخىؾِ ج٣ضًغ مٗليي اإلاغخلت الابخضاثُت
للمهاعاث الاظخماُٖت وؤبٗاصَا حٗؼي لٗضة مخٛحراث الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاسخي ،الخٟى١
والخإزغ الضعاسخي.
 .4جدضًض هىٕ الٗال٢ت الاعجباَُت بحن مخىؾِ ج٣ضًغ الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت لىا٘٢
الخٟاٖل م٘ مٗلمحهم ومؿخىي مهاعاتهم الاظخماُٖت والخدهُل الضعاسخي.
.5
305

 -4أَمُت البدث:
ّ
جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت مً ؤَمُت ٖملُت الخٟاٖل الهٟي الظي ًيهئ للخالمُظ الٟغنت وَؿمذ
لهم بالىمى والخُىع والخ ٠ُ٨خُض ٌك٩ل اإلاٗلم ال٠٨ء ؤخض ألاٖمضة اإلاهمت التي ًم ً٨ؤن
حؿهم اؾهاما ٞاٖال في تهُئت مىازاث نُٟت وما ً٣ضم مً بصاعة وؤوكُت وجىُٓم جٟاٖالث
الخالمُظ م٘ بًٗهم البٌٗ وم٘ اإلاٗلم هٟؿه.
 ج٨مً ؤَمُت البِئت الهُٟت بياٞت بلى زضمت الىٓام التربىي وجد ٤ُ٣ؤَضاٞه في ؤنالخالمُظ َم مدىع الٗملُت الخٗلُمُت.
 جٓهغ ؤَمُت البدض مً زال ٫ج٣ضًم وا ٘٢اإلاٗلم وألاؾالُب والؿلى٧اث التي ٌؿخسضمهافي ؤهماٍ الخٟاٖل الهٟي وؤزغٍ ٖلى مهاعاث الخالمُظ.
 ٢ض ٌؿخُٟض مً الضعاؾت ٧ل مً اإلاٗلمحن ومضعاء اإلاضاعؽ واإلاؿاولحن بةُٖاء نىعةواضخت ًٖ ؤهماٍ الخٟاٖل ؤلاًجابُت ولالؾخٟاصة مجها في بٖضاص اإلاٗلمحن واإلاٗلماث.
 ٌٗخبر ؤًًا مىيىٕ اإلاهاعاث الاظخماُٖت مً اإلاىيىٖاث الهامت التي ؤزاعث اَخمامالٗضًض مً الباخشحن ،وبالخالي ٞةن ؤَمُت َظٍ الضعاؾت ال٨ك ًٖ ٠خ٣ُ٣ت اإلاهاعاث
الاظخماُٖت وؤبٗاصَا.
 وؤزحرا ٞةن ألاَمُت الخُ٣ُ٣ت ج٨مً في ال٨كٖ ًٖ ٠ال٢ت ٧ل مً الخٟاٖل الهٟيواإلاهاعاث الاظخماُٖت والخدهُل الضعاسخي لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ألن الاَخمام بهظٍ
اإلاخٛحراث زانت الخٟاٖل الهٟي واإلاهاعاث الاظخماُٖت حٗض ؤؾاؽ الصخت الىٟؿُت لضي
الخالمُظِٞ ،ؿمذ في ال٨ك ًٖ ٠زُغ مٗاهاة بٌٗ الخالمُظ مً مك٨الث ٖالثُ٣ت
اهٟٗالُت م٘ آلازغًٍ وجإزحرَا ٖلى الخدهُل الضعاسخيٞ ،بالخالي بُٖاء الباخض بٌٗ
الجىاهب الى٢اثُت مً خُض ج٣ضًم جىنُاث لالَخمام باإلاهاعاث الاظخماُٖت.
 -5خدود الدزاطت:
جخدضص هخاثج الضعاؾت مً خُض بم٩اهُت حٗمُمها باإلادضصاث الخالُت:
ّأوال :الخد اإلاىكىعي :جمشل مىيىٕ الضعاؾت في بدض الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن الخٟاٖل
الهٟي باإلاهاعاث الاظخماُٖت والخدهُل الضعاسخي.
٦ما خضصث اإلاٟاَُم مشال الخٟاٖل الهٟي بحن اإلاٗلم والخلمُظ صون الخُغ ١بلى الخٟاٖل بحن
جلمُظ جلمُظ.
ؤما باليؿبت للمهاعاث الاظخماُٖت خضصتها في الضعاؾت بشالزت ؤبٗاص  ِ٣ٞوهي الخٗاون،
جىُ٦ض الظاث ،يبِ الظاث صون ؤبٗاص ؤزغي مسخلٟت والخدهُل الضعاسخي َى مدضص
بالخدهُل الٗام ًٖ َغٍ ٤اإلاٗضالث الًبُُت.
زاهُا :الخد الصمجيَ :ب٣ذ َظٍ الضعاؾت في الٗام الضعاسخي .2017-2016
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زالشا :الخد اإلاياويَ :ب٣ذ َظٍ الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً اإلاٗلمحن والخالمُظ في اإلاغخلت
الابخضاثُت في ُ٢إ التربُت لبجاًت مىُ٣ت ؤص٧اع ٖلى الؿىت الغابٗت والخامؿت .ِ٣ٞ
 -6ؤلاهاز الىظسي ومـوخلخاث الدزاطت:
 .1الخفاغل الـفي :هي مجمىٖت ؤق٩ا ٫ومٓاَغ الٗال٢اث الخىانلُت بحن اإلاٗلم وجالمُظٍ
وٍخًمً همِ ؤلاعؾا ٫اللٟٓي وٚحر اللٟٓي٦ ،ما ٌكمل الىؾاثل الخىانلُت في اإلاجا٫
والؼمان ،وَى حهض ٝجباص ٫الخبراث واإلاٗاع ٝوالخجاعب واإلاىا ٠٢ؤو جبلُٛها وه٣لها مشلما
حهض ٝالخإزحر في ؾلى ٥اإلاخل٣ي (الٟاعابي  1994م .)44
 .2اإلاهازاث الاحخماغُت :هي مجمىٖت مً ؾلى٧اث مخٗلمت وم٣بىلت اظخماُٖا والتي جمً٨
الٟغص مً الخٟاٖل بٟ٨اءة م٘ آلازغًٍ وججىب الؿلى٧اث ٚحر اإلا٣بىلت اظخماُٖاٞ ،اإلاكاع٦ت
واإلاؿاٖضة وٖال٢اث اإلاباصعة وَلب الٗىن وج٣ضًم الىهاثذ و٢ى٧ ٫لماث "بطا ؾمدذ لي"
هي ؤمشلت ًٖ اإلاهاعاث الاظخماُٖت (غبد الخمُد طػُد خظً " "2009ؾ .)80
ؤما مدمض ٖبض الغخمان ٣ٞض خضص اإلاهاعاث الاظخماُٖت 1998 :م  16في ٢ضعة الُٟل
اإلاباصؤة بالخٟاٖل م٘ آلازغًٍ والخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ الؿلبُت وؤلاًجابُت بػائهم ،ويبِ
اهٟٗاالجه في مىا ٠٢الخٟاٖل الاظخماعي بما ًىاؾب م٘ َبُٗت اإلاى.٠٢
ٞمهاعة جىُ٦ض الظاث في َظٍ الضعاؾت جخٗل ٤بمهاعاث الخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ ،وآلاعاء والضٞإ
ًٖ الخ٣ى ،١وجدضًض الهىٍت ؾىاء ؤن ٧اهذ َظٍ اإلاهاعاث مخ٣ٟت ؤو مسخلٟت م٘ آلازغًٍ.
ؤما مهاعة يبِ الظاث هي ٢ضعة الخلمُظ ٖلى الخد٨م في ؾلى٧اجه الاهٟٗالُت في مسخل٠
اإلاىا ٠٢والاؾخجابت بك٩ل مالثم إلاً ًداو ٫الضزى ٫مٗه في نغاٖاث.
ؤما مهاعة الخٗاون حٗجي في َظٍ الضعاؾت ٢ضعة الخلمُظ ٖلى مؿاٖضة ػمالثه وجلبُت عٚباتهم
والضزى ٫في حٗاون مخباص.٫
وجخدضص في الضعاؾت الخالُت بالضعظت التي ج٣ضع للخالمُظ ٖلى مُ٣اؽ للمهاعاث الاظخماُٖت،
التي جخمدىع في زالزت ؤبٗاص هي :جىُ٦ض الظاث ،يبِ الظاث والخٗاون.
الخدـُل الدزاسخي الػامً :مشل مؿخىي الخدهُل الضعاسخي مً اإلااقغاث التي حؿمذ لىا
بالخ٨م ٖلى هجاح الخلمُظ ؤو ٞكلهٞ ،اعجٟإ الخدهُل الضعاسخي ًغجبِ مباقغة بالىجاح
الضعاسخي وٍ٣هض به ؤن ًهل الخلمُظ بلى بلى ٙمؿخىي مٗحن مً الخدهُل التي حٗمل
اإلاضعؾت مً ؤظله وٍمشل اإلاد ٪الخدهُلي َىا خهُلت ؤصاء الٟغص في الامخداهاث ،خامد
غبد الػصٍص الفلي  1971ؾ .69
واهُال٢ا مً الخٗغٍٟاث ًخطر ؤن الخدهُل الضعاسخي في َظٍ الضعاؾت ًخم مٗغٞخه مً
زال ٫اإلاٗض ٫الؿىىي ل٩ل جلمُظ في جهاًت الؿىت الضعاؾُت ٖباعة ًٖ مجمىٕ ٖالماث
ّ
الخلمُظ التي جدهل ٖلحها في الازخباعاث ل٩ل ماصة ،خُذ ؤن الخلمُظ الظي ًخدهل ٖلى
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مٗض ٫ؾىىي ؤو ٞهلي ؤ٦ثر مً ٖ 5لى َ 10ى جلمُظ ؾىاء مخىؾِ ؤو مخٟى ١ؤما مٗض ٫ؤ٢ل
مً ٖ 5لى  10جلمُظ طو جدهُل مخإزغ م٣اعهت م٘ آلازغًٍ
 /6احساءاث الدزاطت اإلاُدهُت:ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث اإلاُغوخت في َظٍ الضعاؾت الخالُت،
جم اٖخماص اإلاىهج الىنٟي في هىٖه الخام بالُغٍ٣ت الاعجباَُت والتي حٗغّ ٝ
بإجها جبٗض في
الٗال٢ت بحن اإلاخٛحراث ،وَٗبر ًٖ م٣ضاع َظٍ الٗال٢ت ؤو صعظتها بمٗامل الاعجباٍٞ ،ةطا
وظض اعجباٍ بحن مخٛحرًًٞ ،ةن َظا ٌٗجي ؤن صعظاث ؤو ج٣ضًغاث في مضي مٗحن باليؿبت
إلاُ٣اؽ مٗحن ،جغجبِ بخ٣ضًغاث ؤو صعظاث في مضي مٗحن باليؿبت إلاُ٣اؽ آزغٞ ،الضعاؾاث
الاعجباَُت جغنض الىا ٘٢الٟٗلي ًخالػم اإلاخٛحراث وال جدضص ٖال٢اث وؿبُت بُجهما« .السػُدي
بؼير ؿالح .»2000
وبالخالي ٞالضعاؾت الخالُت جداو ٫مٗغٞت وال٨ك ًٖ ٠مضي وظىص ٖال٢ت اعجباَُت بىؾُُت
مخٛحراث الضعاؾت اإلاخمشلت في الخٟاٖل الهٟي ،اإلاهاعاث الاظخماُٖت والخدهُل الضعاسخي.
 / 7مجخمؼ الدزاطتً :خمشل مجخم٘ البدض ظمُ٘ مٗليي ومٗلماث اإلاضاعؽ الابخضاثُت
الخابٗت لُ٣إ التربُت لىالًت بجاًت وبالخدضًض م٣اَٗت ؤص٧اع والبالٖ ٜضصَم  10وجالمُظَم
مً جالمُظ اله ٠الخامـ ابخضاجي مً ط٧ىع وبهار اإلاؿخمغًٍ في الضعاؾت في اإلاضاعؽ
الابخضاثُت لٗام الضعاسخي  2017-2016والبالٖ ٜضصَم .190
/8غُىت الدزاطت :جم ازخُاع الُٗىت في َظٍ الضعاؾت باٖخماص ؤؾلىب ومٗاًحر الُٗىت
الٗكىاثُت ،بدُض جًمىذ جالمُظ مً الجيؿحن مخمضعؾىن بُ٣إ ؤص٧اع الخاب٘ لىالًت
بجاًت ،ازخحروا مً  5مضاعؽ.
ّ
بال ؤهه جم بلٛاء  09جالمُظ لٗضم اخترامهم لخٗلُماث اإلا٣اًِـ زانت مُ٣اؽ الخٟاٖل،
وبظل ٪بل ٜالٗضص ؤلاظمالي لُٗىت الضعاؾت  181جلمُظ مىػٖحن بضاللت الجيـ واإلاؿخىي
الضعاسخي.
 /10أدواث الدزاطت :ظم٘ البُاهاث ٖملُت ؤؾاؾُت في ؤي بدض ،ولظلٞ ٪ةن ؤصواث
الُ٣اؽ يغوعة الػمت مهما ٧ان هىٕ البدض ،وَىا ٥نٟخان ؤؾاؾِخان البض مً جىٞغَما في
ؤصواث ظم٘ البُاهاث وَما الهض ١والشباث و٦الَما يغوعي ألي وؾُلت ٢اصعة ٖلى ظم٘
البُاهاث بٟٗالُت (عظاء مدمىص ؤبىٖالم .)2004
ّ
٣ٞام الباخض باؾخسضام ازخباع اإلاهاعاث الاظخماُٖت الظي ؤٖضٍ ٖبض الخمُض ؾُٗض خؿً
ّ
( )2009الظي ًخ٩ىن مً  48بىضا ،مىػٖت ٖلى زالزت ؤبٗاص جِ٣ـ اإلاهاعاث الاظخماُٖت
اإلاخمشلت في الخٗاون ،جىُ٦ض الظاث ،يبِ الظاث .وهي ؤصاة ًم ً٨اؾخسضامها ٦بُا٢ت
مالخٓتٌ ،ؿخجُب ٖلحها اإلاٗلمىن بىي٘ ج٣ضًغاتهم إلاؿخىي اإلاهاعاث الاظخماُٖت ل٩ل جلمُظ
و ٤ٞجضعٍج زام بظل.٪
 / 11وؿف الازخباز وأبػادٍ:
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ًخ٩ىن الازخباع مً زالزت م٣اًِـ ٞغُٖت وهي:
 الخػاون :جِ٣ـ اإلاهاعة في الخٗبحر وال٣ضعة ٖلى بقغا ٥آلازغًٍ ؤو الاقترا ٥مٗهم فياإلاداصزاث الاظخماُٖت وفي ألاوكُت اإلاضعؾُت اإلاسخلٟت ٦ما جِ٣ـ اإلاهاعة في ج٣بل ؤ٩ٞاع
آلازغًٍ.
 جىهُد الراث :جِ٣ـ اإلاهاعة وال٣ضعة في جٟؿحر الخٟاٖالث وهي الخمحز باإلخؿاؾاثالاهٟٗالُت وهي الض٢ت والبراٖت في جٟؿحر الخالت الاهٟٗالُت لآلزغًٍ٦ ،ما ًخمحزون بالؿلى٥
الاظخماعي ووٖحهم بما ًٟٗلىن.
 كبى الراثِ٣ً :ـ ال٣ضعة ٖلى الخد٨م في الًبِ الاهٟٗالي والاظخماعيٞ ،الًبِالاهٟٗالي َى الخد٨م وبْهاع ب ٌٗ الؿلى٧اث لالؾخجابت ؤلاًجابُت لآلزغًٍ ٧الخ٣بل،
اللُ ،٠ؤما الًبِ الاظخماعي ٞهى لٗب ألاصواع والخ٣ضًم الظاحي للمجخم٘ٞ ،الخالمُظ الظًً
ًخهٟىن بظل ٪لهم الش٣ت بالىٟـ والاوسجام م٘ اإلاىا ٠٢الاظخماُٖت.
/6ؿدق وزباث الازخباز:
 ؿدق الازخباز:جدٖ ٤٣بض الخمُض ؾُٗض خؿً مً نض ١ألاصاة لخؿاب الهض ١الخمُحزي ونض١
اإلاًمىن ،التي ؤقاعث ظمُٗها بلى جمخ٘ ألاصاة بضالالث نض ١م٣بىلت.
وفي الضعاؾت الخالُت٢ ،ام الباخض بٗغى اإلاُ٣اؽ ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨محن
اإلاخسههحن في التربُت الخانت وٖلم الىٟـ التربىي والُ٣اؽ والخ٣ىٍم في ظامٗت بجاًت،
خُض َلب بلحهم ببضاء آعائهم بمضي مىاؾبت ٣ٞغاث ألاصاء للبِئت الجؼاثغٍت اإلاضعؾُت ،ومضي
ويىح ال٣ٟغاث واهخمائها لؤلبٗاص التي جىضعط جدتها ،و٢ض ؤظم٘ اإلاد٨مىن ٖلى اهتهاء ال٣ٟغاث
لؤلبٗاص التي جيخيي بلحها وا٢ترح بًٗهم حٗضًل الهُاٚت اللٛىٍت لٗضص مً ال٣ٟغاث.
ومً َظٍ الخٗضًالث اؾدبضا٧ ٫لمت «َالب» ب٩لمت جالمُظ و٧لمت «الٟهل» ب٩لمت اله٠
٧ىجهما ؤ٦ثر اؾخسضاما في البِئت اإلاضعؾُت الجؼاثغٍت ،واإلالخ ٤ع٢م ً 1بحن ألاصاة بهىعتها
الجهاثُت.
٦ما ٢ام الباخض لخؿاب نض ١مدخىي البىىص بدؿاب مٗامالث الاعجباٍ ل٩ل بٗض مً
ؤبٗاص اإلاُ٣اؽ والضعظت ال٩لُت لالزخباع.
و٢ض جغاوخذ َظٍ الُ٣م بحن ( )0.91-0.62وهي صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت ()0.01
والجضو ٫ع٢م ً 3بحن َظٍ الُ٣م ،والتي حكحر ظمُٗها بلى جمخ٘ ألاصاة بضالالث نض ١م٣بىلت.

حدوٌ زكم  :3مػامالث الازجبان ليل بػد مً أبػاد ألاداة مؼ ألاداة هيل
مٗامالث الاعجباٍ بحن ٧ل بٗض والضعظت ال٩لُت
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الخٗاون



جىُ٦ض الظاث



يبِ الظاث



0.62
0.82
0.91

 صالت ٖىض مؿخىي الضاللت ()0.01
 زباث الازخباز:جدٖ ٤٣بض الخمُض مً زباث الازخباع بُغٍ٣خحن َما :الاحؿا ١الضازلي و٢ض جغاوخذ ُ٢مه
بحن (ٖ )0.94-0.90لى ألابٗاص الٟغُٖت وألاصاة ٩٦ل ،والخجؼثت الىهُٟت بٗض جصخُدها
بمٗاصلت ؾبحرمان بغاون خُض جغاوخذ الُ٣م بحن (.)0.91-0.86وفي الضعاؾت الخالُت ٣ٞض جم
ج٣ضًغ زباث الازخباع بُغٍ٣ت :ؤلٟا ٦غوبىار +الاحؿا ١الضازلي بٗض جُبُ ٤الازخباع ٖلى ُٖىت
٢ىامها  84جلمُظ مجهم  40ط٧ىع و 44بهار في مؿخىٍاث الؿىت الغابٗت والخامؿت ابخضاجي،
و٢ض بل ٜمٗامل الشباث  ،0.82وَى مٗامل زباث مغج ٟ٘حكحر بلى جمخ٘ الازخباع بضاللت زباث
م٣بىلت حؿمذ باؾخسضامها ألٚغاى َظٍ الضعاؾت.
ملُاض الخفاغل الـفي:
٢ام بةٖضاصٍ ٞلُب ؤبىعواػ  2004 Philippe Abouroiseجدذ ٖىىان بصعا ٥الخٟاٖل بحن
اإلاٗلم والخلمُظ للخٗغٖ ٝلى وا ٘٢الخٟاٖل الهٟي في اإلاضاعؽ الابخضاثُت .خُض ًِ٣ـ
الؿلى ٥الصخصخي للمٗلم  ِ٣ٞمً خُض زماهُت ؤبٗاص مسخلٟت وفي الؿلى ٥اإلاباقغ،
الخٗاون ،الخٟاَم ،اإلاؿاولُت ،الش٣ت في الىٟـٖ ،ضم الش٣ت في الخالمُظ ،اإلادؿلِ وؤزحرا
الًٛبٞ .اإلاُ٣اؽ مضعط ٖلى ؾلم م٩ىن مً زمؿت بضاثل خُض اإلاجُب ٌُٗي ؤلاظابت مً
هاصعا بلى صاثما.
جمذ جغظمت اإلاُ٣اؽ مً َغ ٝالباخض خُض اٖخمض ٖلى الخُىاث الخالُت:
ؤ -الاَالٕ ٖلى ألاصب التربىي اإلاخٗل ٤بالخٟاٖل وبصاعة اله ،٠بما في طل ٪ال٨خب
وألابدار واإلا٣االث ٦ما ٢ام الباخض بٗضص مً الاؾدكاعاث للمسخهحن والؼمالء خى٫
َبُٗت اإلاُ٣اؽ واإلاجاالث التي ًم ً٨اٖخماصَا.
ب -جىُ٣ذ اإلاُ٣اؽ مً زالٖ ٫غيها ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨محن هي ؤظل ألازظ بأعائهم
خى ٫اإلاُ٣اؽ ،خُض ٢اما في يىء طل ٪بخٛحر بٌٗ اإلاٟغصاث وطل ٪لُبُٗت الُٗىت ومً
ؤظل ٞهمها بؿهىلت وبظل ٪ؤنبدذ ألاصاة في نىعتها قبه الجهاثُت جخ٩ىن مً ٣ٞ 40غة
مىػٖت ٖلى مسخل ٠ألابٗاص٢ .ام الباخض بخُبُ ٤اإلاُ٣اؽ ٖلى ُٖىت الاؾخُالُٖت ،للخإ٦ض
مً نض٢ها وزباتها ،وؤْهغث هخاثج الُٗىت الاؾخُالُٖت ٖضم وظىص ؤي مك٩لت في اإلاُ٣اؽ،
وبظل ٪ؤنبدذ ألاصاة ظاَؼة لالؾخسضام في نىعتها الجهاثُت.
 -1ؿدق اإلالُاض:
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٣ٞض جم خؿابه بُغٍ٣خحن:
أ -ؿدق اإلادىمين٢ :ام الباخض بٗغى اإلاُ٣اؽ ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨محن ،مً
اإلاسخهحن في ؤلاصاعة التربىٍتٖ ،لم الىٟـ التربىي ،و٢ض جم جىيُذ طل ٪في البىض الؿاب٤
اإلاخٗل ٤بىن ٠اإلاُ٣اؽ.
ب -ؿدق الاحظاق الدازلي :و٢م جم بًجاص نض ١الاحؿا ١الضازلي للمُ٣اؽ ًٖ َغٍ٤
ّ
بًجاص مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة في اإلاُ٣اؽ م٘ البٗض الظي ًيخيي له وم٘ اإلاُ٣اؽ ٩٦ل
والجضو ٫الخالي ًىضر طل.٪
حدوٌ زكمً 4 :ىضح الاحظاق الدازلي للملُاض
البٗض

ع٢م
ال٣ٟغة

مٗامل
الاعجباٍ
ال٣ٟغة
بالبٗض

مٗامل
الاعجباٍ
ال٣ٟغة
باإلاُ٣اؽ

الؿلى٥
اإلاباقغ

1
9
17
25
33

0.65

0.75

0.56

0.66

0.76

0.72

0.42

0.72

0.41

0.40

الؿلى٥
الخٗاون

4
12
20
28
36

0.48

0.82

0.79

0.56

0.60

0.39

0.56

0.40

0.72

0.66

مخٟاَم

7
15
23
31
39

0.52

0.82

0.58

0.58

0.43

0.78

0.78

0.59

0.50

0.39

0.45

0.64

0.62

0.47

0.55

0.67

0.54

0.73

اإلاؿاولُت 2
10
18
26

311

ال٣ٟغة مٗامل
البٗض
الاعجباٍ
ال٣ٟغة
بالبٗض
5
0.67
ٚحر واز13 ٤
0.40
21
بىٟؿه
0.43
29
0.39
37
0.46
8
0.36
ٚحر واز16 ٤
0.71
بالخالمُظ 24
0.60
32
0.68
40
0.77
3
0.48
مخٗضي 11
0.53
19
0.40
27
0.55
35
0.44
6
0.50
مدؿلِ 14
0.57
22
0.50
30
0.45

مٗامل
الاعجباٍ
ال٣ٟغة
باإلاُ٣اؽ
0.36
0.60
0.72
0.45
0.49
0.81
0.56
0.56
0.62
0.66
0.79
0.81
0.60
0.80
0.80
0.39
0.82
0.50
0.49

34

0.77

0.59

38

0.65

0.66

مٗامل الاعجباٍ صا ٫اخهاثُا ٖىض مؿخىي 0.05
 مٗامل الاعجباٍ صا ٫اخهاثُا ٖىض مؿخىي 0.01
ًخطر مً الجضو ٫ع٢م  4ؤن ظمُ٘ ٣ٞغاث اإلاُ٣اؽ مغجبِ اعجباَا طا صاللت
بخهاثُت م٘ الضعظت ال٩لُت ألبٗاصَا ،وَظا ًضٖ ٫لى نض ١ألاصاة.
 -2زباث اإلالُاض:
جم ُ٢اؽ الشباث بمٗاصلت ؤلٟا ٦غوهبار بٗض جُبُ٣ه ٖلى ُٖىت ٢ىامها  103ؤؾخاطا
مجهم  49ط٧ىع و 54بهار في مغخلت الابخضاثُت بمؿخىٍاث مسخلٟت الؿىت الغابٗت
والخامؿت بُ٣إ التربىي بإص٧اع وبل ٜمٗامل الشباث  0.70وَى مٗامل الشباث مغجٟ٘
مما ًا٦ض ٖلى زباجه ونالخُخه لالؾخسضام.
/7ئحساءاث الدزاطت:
جم جىُٟظ الضعاؾت الخالُت و٣ٞا لئلظغاءاث آلاجُت:
 ازخُاع ُٖىت الضعاؾت مً اإلاضاعؽ الابخضاثُاث اإلاسخلٟت الخابٗت لُ٣إ التربُتبإص٧اع.
ّ
 ُ٢ام الباخض بالل٣اء م٘ مجمىٖت مً اإلاٗلمحن واإلاٗلماث الظًً ٌكتر٧ىن فيالضعاؾت الخالُت ،بهض ٝالاَالٕ ٖلى ألاصاة ومىا٢كت ٣ٞغاتها وحٗغ ٝبلى َغٍ٣ت ملئها
مً الخالمُظ ،بُٛت جىخُض ٞهمهم ل٣ٟغاث اإلاُ٣اؽ مما ًاصي إلاؼٍض مً اإلاىيىُٖت
والش٣ت في البُاهاث ٦ما ٢ام الباخض بكغح ؤَضا ٝالضعاؾت َظا مً ؤظل ؤلاظابت ب٩ل
اعجُاخُت وٖضم الً ِٛوال٣ل.٤
 ٢ام الباخض بل٣اء الخالمُظ صازل ألا٢ؿام بمسخل ٠مؿخىٍاتهم ؾىاء الغابٗت ؤوالخامؿت ختى مؿخىي الخدهُل الضعاسخي لم ًٟغ ١بحن الخدهُل الجُض ؤو
الًُٗٞ ٠إُٖى الباخض حٗلُماث للخالمُظ لئلظابت ٖلى ال٣ٟغاث صازل ال٣ؿم
بةُٖائهم مضة  30ص٣ُ٢تَ .ظا مً ؤظل اإلاىيىُٖتٞ ،اإلظابت ج٩ىن ٖلى ٧ل مٗلمه.
 ٢ام الباخض باؾترظإ ألاصاة اإلاٗبإة مً َغ ٝاإلاٗلمحن واإلاٗلماث لخٟغَٛها فيظهاػ الخاؾىب وبظغاء الخدلُالث ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت.
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 ٢ام الباخض بجم٘ مٗاصالث الؿىت الضعاؾُت َ 2017-2016ظا مً ؤظل مٗغٞتمؿخىي الخدهُل الضعاسخي ل٩ل جلمُظ مً زال ٫اإلاٗض ٫الؿىىي.
/8هخائج الدزاطت وجفظيرَا
ُٞما ًلي ٖغى الىخاثج لهظٍ الضعاؾت ومىا٢كتها و٣ٞا لدؿلؿل الٟغيُاث.
ّ
ّ
ألاو :٫في يىء الٟغى ّ
ّؤوال :هخاثج الٟغى ّ
ألاو ٫الظي ٧ان ًىو ٖلى ؤهه ال جىظض
ٞغو ١صالت اخهاثُا بحن صعظاث الخٟاٖل الهٟي وؤبٗاصٍ لضي اإلاٗلمحن في اإلاضاعؽ
ؤهثى).
(ط٦غ،
الجيـ
لضي
الابخضاثُت
حدوٌ زكم  6هخائج الىطى الخظابي والاهدساف اإلاػُازي دزحاث غُىت اإلاػلمين
ألابٗاص

الجيـ

الٗضص

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

الؿلى٥
اإلاباقغ

مٗلمحن

5

0.92

1.59

مٗلماث

5

0.30

0.61

مٗلمحن

5

1.96

1.56

مٗلماث
ال٨لي
مٗلمحن
مٗلماث

5

0.73

0.87

5
5

3.03
0.76

1.07
0.86

الؿلى٥
الخٗاووي
اإلاخٟاَم

ال٨لي
اإلاؿاولُت مٗلمحن
مٗلماث
ال٨لي
ٚحر واز ٤مٗلمحن
بىٟؿه
مٗلماث

5
5

1.65
0.69

1.89
0.92

5

0.38

0.94

ُ٢مت
ث

2.95

5.05

8.42

4.27

الٟغو١
بحن
اإلاخىؾُحن
0.61

1.23

2.26

0.96

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
للٟغ١
1.06

1.24

1.37

1.14

5

0.07

0.27

2.13

0.30

0.73

ٚحر واز ٤مٗلمحن
بالخالمُظ
مٗلماث

5

0.76

1.4

2.91

0.80

1.41

5

0.57

1.55

مٗلمحن

5

0.96

1.53

مدؿلِ
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3.24

0.76

1.21

مخٗهب

مٗلماث
مٗلمحن
مٗلماث

0.19
1.53
0.46

5
5
5

0.49
1.63
0.70

4.71

1.07

1.16

 اؾخسضام البرهامج ؤلاخهاجي  spssفي جدلُل الىخاثج.
ًخطر مً الجضو ٫ع٢م  6ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للظ٧ىع في مسخل ٠ألابٗاص للمُ٣اؽ
الخٟاٖل الهٟي ؤ٦بر مً اإلاخىؾِ الخؿابي لئلهار بال البٗض "اإلاؿاولُت" ،ومً زال٫
خؿاب ُ٢مت ث ل٩ل ألابٗاص هجض ؤن اإلاٗلماث في مسخل ٠الؿلى ٥خهلذ ٖلى مخىؾِ
صعظاث ؤ٢ل مً مخىؾِ صعظاث ٖىض اإلاٗلمحن بٟغ ١صا ٫اخهاثُا ٖىض مؿخىي صاللت 0.01
ّ
ٖلى ٧ل الؿلى ٥ما ٖضا ؾلى ٥الظي ٌٗبر ًٖ ٖضم "الش٣ت بالىٟـ" ٖىض مؿخىي الضاللت
 ،0.05وَظا ٌٗجي وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في ج٣ضًغاث ؤٞغاص الُٗىت إلاماعؾاث
اإلاٗلمحن لخد ٤ُ٣الخٟاٖل الهٟي.
وعؤي الباخض ؤن طلٌٗ ٪ىص بلى َبُٗت الجيـ زانت ؤهثى التي جمُل بلى الؿلى ٥ؤلاًجابي
في الخٗامل م٘ الخالمُظ.
ّ
زاهُا:هخائج الفسق الشاوي :ههذ الٟغيُت الشاهُت ال جىظض ٞغو ١صالت اخهاثُا بحن صعظاث
الخٟاٖل الهٟي وؤبٗاصَا لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت مً خُض الجيـ (ط٦غ ،ؤهثى).
حدوٌ زكم :07
الفسق بين مخىطواث دزحاث الخالمُر مً خُث الجيع (ذهس ،أهث ) والخفاغل
الـفي وأبػادٍ.
ألابٗاص

الخالمُظ "ط٦غ" 58

الخالمُظ "ؤهثى" 123

ُ٢مت ث

اإلاخىؾِ
الؿلى٥
اإلاباقغ
الخٗاووي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
0.78

0.71

3.00

0.70

1.29

0.98

اإلاخٟاَم

3.29

0.62

0.33

0.70

16.87

اإلاؿاولُت

3.58

0.79

0.33

0.65

13.00

الش٣ت 2.50

0.57

0.50

0.57

7.00

0.99

1.42

1.45

3.47

3.42

ٖضم
بالىٟـ
الش٣ت 2.71
ٖضم

اإلاخىؾِ

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
0.95

5.72
6.72
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بالخالمُظ
مدؿلِ

2.87

1.35

0.62

0.91

5.46

مخٗهب

3.07

0.64

0.46

0.51

12.27

ًخطر مً الجضو ٫ع٢م :7
خهى ٫الخالمُظ مً الجيـ ؤهثى ٖلى مخىؾِ صعظاث في الخُبُ ٤ل٩ل بٗض مً ؤبٗاص
الخٟاٖل الهٟي ؤ٢ل مً مخىؾِ صعظاث الخالمُظ مً الجيـ "ط٦غ" ،بٟغ ١صا ٫اخهاثُا
ٖىض مؿخىي صاللت  ،0.01بطن وظىص ٞغو ١في اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلاؿخىي الخٟاٖل
الهٟي حٗؼي إلاخٛحر الجيـ ؤهثى.
ًخطر مً زال ٫الٟغو ١بحن اإلاخىؾُاث حجم الخٗامل والخٟاٖل وج٣ضًغ الجيـ "ؤهثى"
لهالر اإلاٗلم اإلاخٟاٖل م٘ الخالمُظ ؤما الظ٧ىع وظىص جإزحر الؿلى ٥اإلاٗلم ٖلى ج٣ضًغَم
إلبٗاص الخٟاٖل الهٟي و٧ان ؤ٦بر جإزحر ٧ان اإلاؿاولُت ًلُه الؿلى ٥اإلاباقغ زم مك٩لت
الخٗهب زم اإلاخٟاَم زم الخٗاووي زم اإلادؿلِ زم ٖضم الش٣ت بالخالمُظ زم ٖضم الش٣ت
بالىٟـ.
زالشا :هخائج الفسق الشالث :حكحر الٟغيُت الشالشت ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت اخهاثُا ٖىض
مؿخىي  0.01بحن الخٟاٖل الهٟي وؤبٗاصٍ في مخٛحر اإلاؿخىي الؿىت الغابٗت والخامؿت
ابخضاجي.

حدوٌ زكم  8الفسق بين مخىطواث دزحاث ذوي مظخىي السابػت والصامظت في
اإلالُاض الخفاغل الـفي وأبػادٍ
ُ٢مت ث

الٟغو ١بحن
اإلاخىؾُحن

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
للٟغ١

ألابٗاص

الؿىت الغابٗت
اإلاخىؾِ

2.90

0.38

0.75

الؿلى٥
اإلاباقغ
الخٗاووي

0.69

0.90

0.73

0.91

2.57

0.50

0.98

1.23

0.38

0.69

7.27

1.23

0.86

اإلاخٟاَم

1.61

0.69

0.75

3.93

0.76

0.99

اإلاؿاولُت

1.85

0.92

0.38

2.10

0.42

1.02

ٖضم الش٣ت
بالىٟـ
ٖضم الش٣ت
بالخالمُظ
مدؿلِ

0.76

0.95

0.34

0.62

0.53

0.81

1.03

0.99

0.50

0.81

3.38

0.81

0.88

0.99

0.34

0.68

3.38

0.53

0.97

مخٗهب

1.15

0.96

0.46

0.81

3.63

0.69

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
0.92

الؿىت الخامؿت
اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
0.56
0.19
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ًخطر مً الجضو ٫ع٢م  :8خهى ٫اإلاٗلمحن مً زال ٫ؤصاء الخالمُظ إلاؿخىٍحن الغابٗت
والخامؿت لضعظاث ؤ٢ل مً مخىؾِ إلاؿخىي الؿىت الخامؿت ٖلى مؿخىي صعظاث الؿىت
الغابٗت بٟغ ١صا ٫اخهاثُا ٖىض مؿخىي صاللت  0.01لجمُ٘ ؤبٗاص مُ٣اؽ الخٟاٖل
الهٟي ٖضا بٗض ٖضم الش٣ت بالىٟـ ٩ٞاهذ صالت ٖىض مؿخىي .0.05
خهلذ ُٖىت الضعاؾت في الخُبُٖ ٤لى ؤبٗاص اإلاُ٣اؽ ٖلى مخىؾِ صعظاث ؤ٢ل باليؿبت
للؿىت الخامؿت بٟغ ١صا ٫اخهاثُا ٖىض مؿخىي  ًٖ 0.01صعظاث مخىؾِ للؿىت
الخامؿت لؤلبٗاص الؿلى ٥اإلاباقغ ،الخٗاووي ،اإلاخٟاَم ،واإلاؿاولُت٦ .ما اعجٟٗذ بٌٗ
الؿلى٧اث اإلاٗلم اججاٍ الخالمُظ الؿىت الغابٗت مشل الؿلى ٥اإلاؿلِ ،اإلاخٗهب وٖضم الش٣ت
بهم َظا ما هالخٓه ٖىض خؿاب الٟغو ١بحن اإلاخىؾُاث ٞىجض مشال ٖىض ؾلى ٥اإلاٗلم
(الخٗهب) الٟغَ ١ى ٖ 3.63ىض مؿخىي صاللت  0.01بحن الؿىت الغابٗت والخامؿت ؤما
ؾلى ٥اإلاٗلم الدؿلُي الٟغَ ١ى  3.38بحن الغابٗت والخامؿت.
٢ض هٟؿغ َظٍ الىخاثج لُاب٘ الؿىت الخامؿت وَى ٢ؿم جهاًت الضعاؾت للمغخلت الابخضاثُت
ّ
ؤًً هجض اإلاٗلمحن ٌٗمل ب٩ل ألاؾالُب مً ؤظل هجاح بمٗض ٫ؤٖلى لل٣ؿم والظي ًغظ٘ َظا
الىجاح بلى اإلاٗلم بالٟاثضة مً خُض الجاهب الىٟسخي ،وَظا ًض ٫ؤًًا ٖلى حجم جإزحر
الؿىت الضعاؾُت ٖلى ؾلى٧اث اإلاٗلمحن اججاٍ الخالمُظ.
زابػا :حؼير الفسكُت السابػت ال وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01في
مخىؾُاث صعظاث اإلاهاعاث الاظخماُٖت وؤبٗاصَا لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت لهالر
الجيـ بظ٦غ ؤهثى ،والزخباع صخت َظٍ الٟغيُت جم خؿاب الٟغو ١بحن مخىؾُاث صعظاث
ُٖىت الضعاؾت للمُ٣اؽ بإبٗاصٍ الشالزت وجدضًض اججاٍ َظٍ الٟغو ١وطل ٪باؾخسضام
ازخباعاث  T. testإلاخىؾُحن مغجبُحن ()
حدوٌ زكم 9الفسوق بين مخىطواث دزحاث غُىت الدزاطت إلالُاض اإلاهازاث الاحخماغُت
إلاخؿير الجيع (ذهس ،أهث ).
ُ٢مت ث

الخٗاون
جىُ٦ض
الظاث
يبِ
الظاث

ؤهثى ""123
ط٦غ ""58
اإلاخىؾِ الاهدغا ٝاإلاخىؾِ الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
اإلاُٗاعي
0.796
8.077
1.030
6.500
5.906
0.871
7.962
0.788
6.692
6.214
4.538

1.208

7.423

1.102
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الٟغو١
بحن
اإلاخىؾُحن
1.577

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
للٟغ١
1.362

1.269

1.041

2.885 11.006

1.336

الضعظت
ال٩لُت

17.73

1.51

23.46

1.38

07.70

5.73

2.13

( )اؾخسضام البرهامج ؤلاخهاجي  spssفي جدلُل الىخاثج
ًخطر مً زال ٫الجضو ٫ع٢م  9اعجٟإ مخىؾُاث صعظاث ُٖىت الضعاؾت إلاخٛحر ؤهثى
إلاُ٣اؽ اإلاهاعاث الاظخماُٖت وؤبٗاصٍ ًٖ مخىؾُاث صعظاث ُٖىت الضعاؾت إلاخٛحر ط٦غ بٟغ١
صا ٫اخهاثُا ٖىض مؿخىي  0.01ل٩ل ؤبٗاص اإلاُ٣اؽ.
وٍدبحن مً الجضو ٫ؤًًا وظىص ٞغو ١صالت اخهاثُا  0.01في مؿخىي امخال ٥اإلاهاعاث
الاظخماُٖت في مجاالث اإلاهاعاث الاظخماُٖت الشالزت حٗؼي إلاخٛحر الجيـٟٞ ،ي مجا ٫الخٗاون
٧اهذ َظٍ الٟغو ١لهالر الخالمُظ مً ظيـ ؤهثى خُض بل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي لضعظاتهم
( )8.67في خحن بل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي لضعظاث الخالمُظ مً الجيـ ط٦غ (٦ ،)6.50ظل ٪في
مجا ٫يبِ الظاث٣ٞ ،ض ٧اهذ َظٍ الٟغو ١صالت اخهاثُا ( )0.01ولهالر ؤلاهار ،خُض
بل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي (.)7.42
في خحن بل ٜمخىؾِ الخؿابي لضعظاث الظ٧ىع ( ،)4.53وفي بٗض جىُ٦ض الظاث ٧اهذ الٟغو١
صالت اخهاثُا ( )0.01لهالر ؤلاهار بمخىؾِ خؿابي لضعظاتهم بل )7.96( ٜفي خحن بلٜ
لضعظاث الظ٧ىع (.)6.69
زامظا :جىو الٟغيُت الخامؿت وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  0.01في
مخىؾُاث صعظاث اإلاهاعاث الاظخماُٖت ،وؤبٗاصَا لضي الخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت حٗؼي بلى
مؿخىي الضعاسخي (الغابٗت ،والخامؿت).
حدوٌ زكم  10الفسوق بين مخىطواث دزحاث غُىت الدزاطت إلالُاض اإلاهازاث
الاحخماغُت إلاخؿير اإلاظخىي الدزاسخي (السابػت والصامظت).
اإلاُ٣اؽ وؤبٗاصٍ اإلاؿخىي الضعاسخي الؿىت اإلاؿخىي الضعاسخي الؿىت
ث
الغابٗت 74
الخامؿت 107
اإلاخىؾِ الاهدغا ٝاإلاخىؾِ الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
اإلاُٗاعي
الخٗاون
2.25
3.80
4.12
8.98
11.24
جىُ٦ض الظاث

9.21

4.52

2.75

3.60

11.14

يبِ الظاث

8.42

4.16

6.25

3.82

03.94

البٗض ال٨لي

26.80

5.43

14.35

3.92

22.54

مؿخىي الضاللت 0.05
ًخطر مً الجضو ٫ع٢م  10وظىص ٞغو ١صالت اخهاثُا بحن الخالمُظ الؿىت الغابٗت
والخالمُظ الؿىت الخامؿت في ؤبٗاص اإلاُ٣اؽ الشالزت ولهالر الؿىت الخامؿت.
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ًدبحن مً هخاثج الجضو ٫ع٢م  10وظىص ٞغو ١صالت اخهاثُا ٖىض  0.01في الضعظت ال٩لُت
للمهاعاث الاظخماُٖت إلاؿخىي الضعاسخي لخالمُظ الؿىت الخامؿت بمخىؾِ صعظاث  26.80ؤما
الؿىت الغابٗت بل.)14.35( ٜ
بمٗجى ؤن َىاٞ ٥غو ١في صعظاث ٧ل ؤبٗاص اإلاُ٣اؽ اإلاهاعاث الاظخماُٖت لهالر الؿىت
الخامؿت.
طادطا :في يىء الٟغيُت الؿاصؾت التي ٧اهذ جىو ٖلى ؤهه جىظض ٞغو ١صالت اخهاثُا
بحن مخىؾُاث طوي اإلاخٟى٢حن واإلاخإزغًٍ صعاؾُا في ؤبٗاص اإلاهاعاث الاظخماُٖت الشالزت ،جم
الخد ٤٣مً صخت َظا الٟغى ،خُض جم بًجاص اإلاخىؾُاث والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت
واؾخسغاط ُ٢مت ث في الضعظت ال٩لُت لبٗض اإلاهاعاث الاظخماُٖت وؤبٗاصٍ الشالزت ؤما
الخدهُل الضعاسخي بمخٛحرٍ الخٟى ١والخإزغ جم خؿابه باليؿب اإلائىٍت لٗضص الخالمُظ وَى
 ،181وٍخطر طل ٪مً ظضو ٫ع٢م .11
اإلاُ٣اؽ
وؤبٗاص
الخٗاون

اإلاخٟى٢حن 120
اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
4.80
12.30

اإلاخإزغًٍ 61
اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
4.80
6.50

ث

15.30

جىُ٦ض الظاث

6.20

4.94

14.20

4.25

13.80

يبِ الظاث

5.80

4.80

14.86

2.81

17.90

البٗض ال٨لي

19.40

5.80

45.40

4.28

36.25

( )مؿخىي صاللت 0.01
ًالخٔ مً الجضو ٫ع٢م  11امخال ٥الخالمُظ اإلاخٟى٢حن للمهاعاث الاظخماُٖت ٖلى اإلاُ٣اؽ
٩٦ل ظاء بٟغو ١صالت اخهاثُا ٖىض مخىؾُاث صعظاث ال٩لُت بـ ( ًٖ )45.40صعظاث
اإلاخىؾِ الخؿابي ٩٦ل باليؿبت للمخإزغًٍ بـ (ّ )19.40ؤما باليؿبت لؤلبٗاص الشالزت للمهاعاث
الاظخماُٖت ،خُض ٧ان باإلاغجبت ألاولى بٗض يبِ الظاث بمخىؾِ خؿابي بل )14.86( ٜجالٍ
البٗض جىُ٦ض الظاث بمخىؾِ خؿابي ( )14.20وؤزحرا بٗض الخٗاون بمخىؾِ خؿابي
(.)12.30
٦ما ًالخٔ باليؿبت للمخإزغًٍ ؤن بٗض الخٗاون َى في اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي
(ّ )6.50
زم جلُه بٗض جىُ٦ض الظاث بمخىؾِ خؿابي ( )6.20وؤزحرا بٗض يبِ الظاث
بمخىؾِ خؿابي ()5.80
جفظير الىخائج:
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َضٞذ الضعاؾت الخالُت بلى اؾخ٣هاء مؿخىي الخٟاٖل الهٟي ؤي الخٟاٖل بحن اإلاٗلم
واإلاخٗلم ومضي وظىص ٖال٢ت بحن مخٛحراث الضعاؾت بحن اإلاهاعاث الاظخماُٖت والخدهُل
الضعاسخي في اإلاضاعؽ الابخضاثُت ،وبٌٗ اإلاخٛحراث الٟغُٖت وهي الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاسخي
(الغابٗت ،الخامؿت) ،ومخٛحر الخٟى ١والخإزغ الخدهُلي.
وباليؿبت للجؼء ّ
ألاو ٫مً َظٍ الىخاثج الخانت بالخٟاٖل وٖال٢خه باإلاخٛحراثٞ ،ةن
جىٗ٢اث الخالمُظ اإلاغجٟٗت إلاؿخىي الخٟاٖل مً مٗلمهم َى ما ؤصي لخ٣ضًغاتهم ٖلى َظا
الىدى ،خُض ّبن ؤولئ ٪الخالمُظ ؤبضوا للباخض زال ٫الل٣اء الخدًغي للبدض اؾدُاءَم
ّ
للمؿخىي اإلاخىي٘ في الخٟاٖل الهٟي الظي ًٓهغٍ مٗلمهم َظٍ ألاًامٞ ،ىجض ازخالٝ
مخٛحر الجيـ في اإلاٗلمحن ج٣ضًغاث الخالمُظ لهم ،وبالخالي ٧اهذ َىاٞ ٥غو ١بحن الخٟاٖل
لضي الجيـ مٗلماث والجيـ مٗلمحن لهالر اإلاٗلماث ،وٍخَ ٤ٟظا الخٟؿحر م٘ صعاؾت
(ٖالوهت  1995والتي ؤْهغث وظىص ٞغو ١حٗؼي إلاخٛحر الجيـ لهالر اإلاٗلمحن ،التي ؤ٦ضث
ؤن جىٗ٢اث الخالمُظ اإلاىسًٟت مً اإلاٗلمحن ٖلى ؤبٗاص اإلاُ٣اؽ ٢ض هٟؿغ ازخالٝ
اإلاخىؾُاث الخؿابُت بحن اإلاٗلمحن واإلاٗلماث بلى ٖضة مخٛحراث مجها مخٛحر الجيـ بدض طاجه
وَبُٗخه التي جمُل بلى ألاؾلىب اإلاغن والؿلبُت في الخٗامل م٘ الخالمُظ .ؤما ازخال ٝظيـ
الخالمُظ مً خُض ج٣ضعَم إلاؿخىي الخٟاٖل اإلاٗلم مٗهم هجض ؤن َىاٞ ٥غو ١بحن هٓغة
الظ٧ىع وؤلاهار إلاٗلمهم حٗؼي لهالر ؤلاهار وجبضو َظٍ الىدُجت ميسجمت م٘ صعاؾت (الخلى
ّ
 )2001الظي ًا٦ض ؤن همِ ألاؾلىب الدؿلُي الٗ٣ابي ًٓهغ بىْىح في مضاعؽ الظ٧ىع
وزهىنا اإلاغخلت ألاؾاؾُت٦ ،ما طَبذ صعاؾت وظض مدمض الؿُض ٞ 1998غو ١طاث صاللت
بخهاثُت بحن الظ٧ىع وؤلاهار في الُغٍ٣ت التي ٌؿخجُبىن بها مً ؤبٗاص الخٟاٖل م٘ آلازغًٍ
ٖلى وظه الخهىم ،خ ٤٣ؤلاهار صعظت مغجٟٗت ٖلى الظ٧ىع في الخٟاٖل وٞهم بٌٗ
الؿلى٧اث مً َغ ٝآلازغ.
ؤما مً خُض اإلاغخل الضعاؾُت للخالمُظ زلهذ الضعاؾت الخالُت وظىص ازخال ٝج٣ضًغاتهم
للخٟاٖل م٘ اإلاٗلمحن خُض ؤن اإلاغخلت الغابٗت مً اإلاضعؾت الابخضاثُت ج٣ضًغاتهم مغجٟٗت
م٣اعهت للخالمُظ اإلاغخلت الخامؿت َظا مً زالٞ ٫غو ١مخىؾُاث صعاظاث الٟئخحن َظا
ٌٗجي ؤن اإلاٗلمحن ًخٗاملىن م٘ الؿىت الخامؿت بهٟت ظُضة وبإؾالُب حصجُٗت وؤؾالُب
ؤ٢ل حكضصا م٣اعهت بالؿىت الغابٗت٣ٞ ،ض جٟؿغ َظٍ الٟغو ١باإلاؿخىي الضعاسخي طاجه ؤي
اإلاغخلت ألازحرة باليؿبت لهظا اإلاؿخىي٦ ،ما اإلاٗلم ٌٗمل ب٩ل ظهضٍ إلهجاح ٖملُت بالخهى٫
ٖلى ؤٖلى مٗضالث الؿىت الخامؿت وَظا ما ًبرع اؾخٗما ٫الخٟاٖل الهٟي الهاصٝ
ؤلاًجابي زانت في ألابٗاص ألاعبٗت ألاولى في اإلاُ٣اؽ الخٟاٖلي الهٟي .وَظٍ الىدُجت جخ٤ٟ
م٘ الىدُجت التي جىنل بلحها ؤو قِٗك٘  1987ومً بحن ؤَم الىخاثج َىاٞ ٥غو ١طاث صاللت
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بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعظاث َالب الهٟحن الشاوي والشالض في ٧ل مً الؿلى ٥اإلاٗلم
الخٟاٖلي لهالر اله ٠الشالض (عاقض مدمض ُُٖت .)55 :2005
ومً ظاهب آزغ ٢ض ً٩ىن ازخُاع اإلاٗلمحن الجُضًً لهظٍ اإلاغخلت الخؿاؾت مً بحن
الٗىامل التي ؤصث بلى ٞهم الخالمُظ اإلاغخلت الخامؿت للؿلى٧اث اإلاٗلمحن بالجُضةَ ،ظا
عاظ٘ بلى مخٛحر الٗمض باليؿبت للخالمُظ َظا ما هجض في صعاؾت ؤن اإلاجمىٖت التي ؤًٖاءَا
ؤ٦بر ٖمضا ؤ٦ثر بصعاُ٦ت وؤ٦ثر خؿاؾُت إلاكاٖغ الٗمغ مً ؤًٖاء اإلاجمىٖت ألانٛغ ؾىا
(خؿً ميسخى .)56 :2001
وُٞما ًخٗل ٤بمخٛحر اإلاهاعاث الاظخماُٖت وؤبٗاصَا الٟغُٖت ٣ٞض ؤٞاصث الىخاثج ؤلاهار ً٦
ؤ٦ثر امخال٧ا للمهاعاث الاظخماُٖت مً الظ٧ىع وزهىنا في اإلاهاعاث اإلاخهلت ببٗض الخٗاون،
وٍبضوا ؤن لهظٍ الىدُجت جٟؿحرا عبما ٌٗىص بلى َبُٗت الىٓغة والتربُت ألاؾغٍت واإلاجخمُٗت
الجؼاثغٍت التي جدغم ٖلى جم٨حن ؤلاهار مً امخال ٥مؿخىٍاث مغجٟٗت مً اإلاهاعاث
الاظخماُٖت إلٖضاصًَ للمؿخ٣بل َظا مً ظهت.
مً ظهت ؤزغي هٟؿغ ؤن َىاٞ ٥غو ١في اإلاهاعاث الاظخماُٖت بحن الجيؿحن عاظ٘ بلى
الصخهُت بدض طاتها والىمى ؤلاوؿاوي ؤي وظىص ٞغو ١بحن الجيؿحن مً خُض الؿماث
الصخهُت٣ٞ ،ض خ٣٣ذ الاهار صعظت ؤٖلى بضاللت بخهاثُت في ٧ل مً الخٗاون في خحن
خ ٤٣الظ٧ىع صعظت ؤٖلى في بٗض جىُ٦ض الظاث (هجمت بيذ ٖبض هللا .)55 :2005
وؤعظ٘ بٌٗ الٗلماء ؤؾباب الٟغو ١الٟغصًت بلى ٖىامل وعازُت وٖىامل بُئُت (ألاؾغة،
ّ
الخي ،وألانض٢اء ،اإلاضعؾت) والخٗلم والخضعٍب والٗمغ الؼمجي للصخو الظي له جإزحر ٦بحر
ٖلى َظٍ الٟغو٩ٞ ،١لما ٧ان الٗمغ ٢لُال ٧اهذ الٟغوٚ ١حر واضخت وال مخمحزة بحن الاٞغاص،
و٧اهذ ٢ضعاتهم بؿُُت ال ًم ً٨ا٦دكاٞها وُ٢اؾها واؾخٛاللها ،ل ً٨بطا ػاص الٗمغ الؼمجي
للُٟل وا٢تراب مً اإلاغاَ٣ت والغقض ٞةن ٢ضعاجه ومهاعاجه الخانت جبضؤ في الٓهىع وٍدؿ٘
مضاَا صازل الجماٖت (٧امل مدمض ٖىًٍت .)202 :1996

اإلاساحؼ:
 /1الجاٚىب مدمض ٖبض الغخمان )2002( ,الىهج ال٣ىٍم في الخٗلُم 1ٍ .صاع واثل لليكغ
والخىػَٖ٘,مان
/2الٟغا اؾماُٖل نالر )2004( ,ج٣ىٍم الاصاء الخضعَسخي اللٟٓي الهٟي في مغخلت الخٗلُم
ألاؾاسخي.الجامٗت الٟلؿُُيُت
 /3الٟاعبي  )1994(,معجم ٖلىم التربُت و مهُلخاث البُضاٚىظُا.بحروث
/4الخُابُت و آزغون )2002(,الخٟاٖل الهٟي.صاع الكغو ١للُباٖت واليكغ والخىػَٖ٘.مان
/5الخاً )2009(,٪اإلاهاعاث الاظخماُٖت و الخدهُل الضعاسخي.صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ الاعصن

320

 /6الضوٍ ٪وآزغون )1998(,ؤؾـ ؤلاصاعة التربىٍت و اإلاضعؾُت و ؤلاقغا ٝالتربىي .صاع ال٨ٟغ
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ٖمان ألاعصن
/7الغقُض بكحر نالر )2000( ,مىاهج البدض التربىي عئٍت جُبُُ٣ت .صاع ال٨خاب الخضًض ال٩ىٍذ
/8خؿً ميسخي )2001(,صًىامُاث الجماٖت و الخٟاٖل الهٟي 2ٍ.صاع ال٨ىضي
/9عظاء مدمىص ٚالم ()2004مىاهج البدض في الٗلىم الىٟؿُت و التربىٍت 4ٍ.صاع اليكغ للجامٗاث
مهغ
 /10عقض مدمض ُُٖت )2005(,جىمُت اإلاهاعاث الخىنل الخدضر و الاؾخمإ .صعاؾت ٖلمُت
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