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اإلالخو:
َضٞذ الضعاؾت الخالُت بلى الخٗغٖ ٝلى مؿخٓٔ ظٓصة الخُـاة الىٟؿـُت لـضٔ مٗلمـي الخٗلـُم
الابخــضاجي فــي ْــل جــإزحراث ظاثدــت ُٞٓ٧ــض  19بٓالًــت مؿــخٛاهم زــال ٫اإلآؾــم الضعاســخي ،2020/2019
ْجـ ّـم ازخُــاع ُٖىــت ٖكــٓاثُت جخ٩ــٓن مــً ( )88ؤؾــخاطا ْؤؾــخاطة مــً بُئخــحن مسخلٟخحن(عٍٟــي ،خًــغي ).
ْؾ ـ ــُٗا لخد ُ٣ـ ــ ٤ؤَ ـ ــضا ٝالضعاؾ ـ ــت اؾ ـ ــخسضم الباخش ـ ـان اؾ ـ ــخبُاها ل ُ٣ـ ـاؽ مؿ ـ ــخٓٔ ظ ـ ــٓصة الخُ ـ ــاة
الىٟؿُت؛ ْبٗض بظغاء ٖملُت الخدلُل ؤلاخهاجي ،جٓنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت:
 مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي في ْل جإزحراث ُٞٓ٧ض 19مغج.ٟ٘ جٓظــض ٞــغْ ١فــي مؿــخٓٔ ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت لــضٔ مٗلمــي الخٗلــُم الابخــضاجي فــي ْــل جــإزحراثظاثدت ُٞٓ٧ض  19حٗؼٔ إلاخٛحر البِئت (عٍٟي/خًغي).
 ال جٓظض ٞغْ ١في مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي في ْل جإزحراثُٞٓ٧ض  19حٗؼٔ إلاخٛحر ألا٢ضمُت اإلاِىُت.
اليلماث اإلافخاخُت :ظاثدت ُٞٓ٧ض  -19ظٓصة الخُاة -ظٓصة الخُاة الىٟؿُت-الصخت الىٟؿُت-
مٗلم الخٗلُم الابخضاجي.
Abstract:
The current study aimed at identifying the level of psychological quality of life among
primary school teachers in the light of the effects of Covid 19 in Mostaganem during the
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)اهمٛؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي (صعاؾت مُضاهُت بٓالًت مؿخٟ ٖلى ظٓصة الخُاة الى19 ُضٞٓ٧ جإزحراث ظاثدت
 امدمض مؿٗٓصي.ص
اؾمي٣ بٖٓبضهللا بل.ص.ٍ

2019/2020 academic year, a sample of 88 professors (both males and females) from two
different geographical regions (rural and urban) was chosen. In order to achieve the objectives
of the study, the researchers used a questionnaire to measure the level of psychological quality
of life. After conducting the statistical analysis process, the study reached the following results:
There is a high level of psychological quality of life among primary school teachers in light of
the effects of Covid 19. - There are no differences in the quality of psychological life of primary
school teachers in light of the effects of the Covid 19 pandemic due to the environment variable
(rural / urban). - There are no differences in the quality of psychological life of primary school
teachers in light of the effects of Covid 19 due to the variable of professional seniority.
Key words The Covid-19 pandemic; Psychological quality of life;quality of life ; Psychological
health ; Primary school teachers.

:ملضمت
غاع في الىٓاحي٣ ْٖضم الاؾخ٥قِض الٗالم في آلاْهت ألازحرة خالت مً الاعجبا
ُ
لبذ٣ ْاه،تزٖؼٖذ مٗاًحر الىٓم الاظخماُٖتٞ ،خهاصًت ْالاظخماُٖت٢الؿُاؾُت ْالا
 زانت خحن،٪ ْؤنبذ ؤلاؾخمخإ بالخُاة ْالِٗل بؿالم ْؤمان ٖلى اإلاد،اَُمٟاإلا
كلِا في مٓاظِت الجاثدت الٗاإلاُت التيٞ اجهاعث اإلاىٓٓمت الصخُت الٗاإلاُت ْ ؤزبدذ
 مما ظٗل مٗٓم قٗٓب الٗالم،ِْغث م٘ ؤْازغ الؿىت اإلاايُت ْمُل٘ َظٍ الؿىت
بحر ٖلى٦ اؽ٩ٗ او٪ان لظل٧ ض٢ْ ، ْالغٖب لضعظت الِؿخحرًاٝٓحِٗل خالت مً الس
 ؤن جضاُٖاث٪ُٞ ٪ ْمما ال ق،اْجتٟغاص ْاإلاجخمٗاث بهٓع مخباًىت ْمخٞخُاة ألا
،٘ قغاثذ اإلاجخم٠بحر ٖلى مسخل٨اهذ لِا الخإزحر ال٧ َظٍ الجاثدت التي يغبذ الٗالم
بل٣ زانت في ظاهب ؤلاؾمخإ بالخُاة ْالغيا ْالخ،اْجتًٟ بهٓعة مخ٨صْن جمُحز ْل
ً بّ م٤ ْهٓغا بلى ؤن مٓيٕٓ ظٓصة الخُاة ْما حٗل،ؿُتٟاَُت الىْٞالؿٗاصة ْالغ
ةنٞ ، ًسً٘ بلى مبضؤ الخإزحر ْالخإزغ،غاص ْالجماٖاثٞ ألا٥ٓجبٗاث ٖلى مؿخٓٔ ؾل
حرَا جابٗا إلااْٚ ؿُتٟاَُت ْالغاخت الىٞ ًجٗل مً يٓابِ الخُاة الؿُٗضة ْالغ٪طل
غص ْالجماٖت ًخدضصٟ ال٥ٓخجٗل ؾلٞ ،حراث اإلاجخم٘ اإلاخجضصة ْالُاعثتٛجملُّ مخ
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ْ ٤ٞجل ٪اإلاخٛحراثْٖ ،لُّ جُغ ١الباخشان بلى مٓيٕٓ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت في ْل
جإزحر ظاثدت ُٞٓ٧ض ٖ 19لى ٞئت َامت مً ٞئاث اإلاجخم٘ ،ؤال ْهي ٞئت مٗلمي الخٗلُم
الابخضاجي.
ؤلاقيالُت:
ب ــالٗٓصة بل ــى ؤصبُ ــاث ٖل ــم ال ــىٟـ ،هج ــض ؤن الجاه ــب الىٟس ــخي ْم ــا حٗل ــ ٤ب ــّ م ــً
عٞاَُ ــت ْبخؿ ــاؽ بالؿ ــٗاصة م ــً ٖ ــضمِما َ ،ــٓ ؤ٦ث ــر ظاه ــب م ــً ظٓاه ــب شسه ــُت
ؤلاوؿ ــان ج ــإزغاْ ،هٓ ـغا ألَمُخ ــّ  ٣ٞــض الق ــى َ ــظا الجاه ــب الاَخم ــام م ــً ٢ب ــل اإلاىٓم ــاث
الاوؿـ ــاهُت ْالخُ٢ٓ٣ـ ــت مدلُـ ــا ْٖاإلاُـ ــاٟٞ ،ـ ــي حٗغٍِٟـ ــا لجـ ــٓصة الخُـ ــاة ،ع٦ـ ــؼث مىٓمـ ــت
الص ــخت الٗاإلاُ ــت ٖلـ ــى الجٓاه ــب الظاجُـ ــت ْاإلآيـ ــُٖٓت فـ ــي جدضًـ ــض ؾـ ــٗاصة الٟـ ــغص مـ ــً
ٖ ــضمِا ٢ْ ،ــض ٖغ ٞــذ ظ ــٓصة الخُ ــاة بإجه ــا "بصعا ٥ال ٟــغص لٓي ــّٗ ف ــي الخُ ــاة ف ــي ؾ ــُا١
الش٣اٞت ْؤوؿا ١الُ٣م التي ٌِٗل ٞحها ْمضٔ جُاب ٤ؤْ ٖضم جُاب ٤طلـ ٪مـ٘ ؤَضاٞـّ،
جٓٗ٢اجـ ــُّ٢ ،مـ ــّْ ،اَخماماجـ ــّ اإلاخٗل٣ـ ــت بصـ ــخخّ البضهُـ ــت ،خالخـ ــّ الىٟؿـ ــُت ،مؿـ ــخٓٔ
اؾـ ــخ٣اللُخّٖ ،ال٢اجـ ــّ الاظخماُٖ ــت ،اٖخ٣اصاجـ ــّ الصسه ــُتْٖ ،ال٢خـ ــّ بالبِئـ ــت بهـ ــٟت
ٖامـتْ،بالخالي ٞــةن ظــٓصة الخُــاة بهــظا اإلاٗجــى حكـحر بلــى جُُ٣مــاث الٟــغص الظاجُــت لٓــغْٝ
خُاجّ" (ؤْعصٍ ؤبٓ خالْة.)10 :2010 ،
٦م ــا جِٓ ــغ ؤَمُ ــت الجاه ــب الىٟس ــخي ْؤلاخؿ ــاؽ بالؿ ــٗاصة جاعٍسُ ــا ف ــي اَخمام ــاث
الباخشحن ْاإلاِخمحن في مجاٖ ٫لم الىٟـ ؤلاًجـابي٢ْ ،ـض ٧اهـذ الباخشـت ٧ـاعْْ ٫عاًـ٠
 Carol Ryffمـ ــً ؤق ــِغ اإلاِخم ــحن بمج ــا ٫ظـ ــٓصة الخُ ــاة الىٟؿـ ــُت ،بط ٖغٞته ــا بإجهـ ــا"
ؤلاخؿ ـ ــاؽ ؤلاًجـ ـ ــابي بدؿـ ـ ــً الخـ ـ ــا٦ ٫م ـ ــا ًغن ـ ــض باإلااقـ ـ ـغاث الؿ ـ ــلُٓ٦ت الت ـ ــي جـ ـ ــض٫
ٖلـى :اعجٟـإ مؿـخٍٓاث عيـا اإلاـغء ٖـً طاجـّ ْٖـً خُاجـّ بكـ٩ل ٖـامْ ،ؾـُّٗ اإلاخٓانـل
لخد ُ٣ــ ٤ؤَ ــضا ٝشسه ــُت م ٣ــضعة ْطاث ُ٢م ــت ْمٗج ــى باليؿ ــبت ل ــّْ ،اؾ ــخ٣اللُخّ ف ــي
جدضًض ْظِت ْمؿاع خُاجّْ ،ب٢امخّ ْاؾخمغاعٍ في ٖال٢اث اظخماُٖت بًجابُت مخباصلت
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مــ٘ آلازــغًٍ٦ ،مــا جــغجبِ ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت ب٩ــل مــً ؤلاخؿــاؽ الٗــام بالؿــٗاصة
ْالؿ ــُ٨ىت ْالُمإهِى ــت الىٟؿ ــُت"(ؤْعصٍ ؤب ــٓ خ ــالْةَْ .)10 :2010 ،ى ــا ٥الٗضً ــض م ــً
الضعاؾاث التي جُغ٢ذ بلى مٓيٕٓ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت في يٓء مخٛحراث مسخلٟـت،
ط٦غَــا مؿــٗٓصي فــي م٣ــا ٫لــّ بٗىــٓان "بدــٓر ظــٓصة الخُــاة فــي الٗــالم الٗغبــي" ،هــظ٦غ
مــً بــحن جلــ ٪الضعاؾــاث :صعاؾــت ظمٗــت ْالٗــاوي ( )2006اإلآؾــٓمت ب ـ حٗلــُم ال٨بــاع مــً
ؤظــل ظــٓصة الخُــاة التــي َــضٞذ بلــى ال٨كــٖ ٠ــً الٗال٢ــت بــحن حٗلــُم ال٨بــاع ْ ظــٓصة
الخُاة ْنٓال بلى جُٟٗل حٗلـُم ال٨بـاع مـً ؤظـل خُـاة ؤًٞـل٢ْ ،ـض ؤِْـغث هخاثجِـا ؤن
َى ــاٞ ٥غْ ٢ــا طاث صالل ــت بخه ــاثُت ٖى ــض مؿ ــخٓٔ ( )0.05=αف ــي مج ــا ٫ال ــٓعي البُ ــي
الهخي لهالر الظٓ٧ع٦ْ ،ظل ٪طْي السبـرة مـً  16ؾـىت ٞـإ٦ثر فـي الخٗلُم(مؿـٗٓصي،
 .)208 ،207 :2015ؤم ـ ــا صعاؾ ـ ــت ٖـ ـ ــضهان مدم ـ ــض ٖبـ ـ ــضٍ ال٣اض ـ ــخي( ،)2020اإلآؾ ـ ــٓمت
بـ(ؤؾالُب الخ٨ٟحر ْٖال٢تها بجٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ ؤًٖاء َُئت الخـضعَـ)٣ٞ ،ـض
قــملذ (ٞ )99ــغصا مــً الجيؿــحنْ ،اؾــخسضم ٞحهــا الباخــض اإلاــىهج الٓنــٟي الاعجبــاَي،
مٗخمــضا ٖلــى ؤصاجــحن َمــا :مُ٣ــاؽ ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت ْمُ٣ــاؽ ؤؾــالُب الخ٨ٟحــر،
ْجٓنــل مــً زــال ٫هخاثجِــا بلــى ؤن مؿــخٓٔ ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت لــضٔ ؤًٖــاء َُئــت
الخضعَـ ؤ٢ل مً اإلاخٓؾِ الٟغضخي٦ ،ما جٓنل بلى ؤهّ ال جٓظض ٞغْ ١صالت بخهاثُا
فــي مجــاالث ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت لــضٔ ؤًٖــاء َُئــت الخــضعَـ ْ٣ٞــا إلاخٛــغي الجــيـ
ْالخسهو٦ ،ما ال جٓظض ٞغْ ١في مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ ؤًٖـاء َُئـت
الخضعَـ ْ٣ٞا للضعظت الٗلمُت(ٖبضٍ ال٣اضخي.)10 ،2020:
٦م ــا َ ــضٞذ صعاؾ ــت(بٗلي ْ،ظٛل ــٓلي )2018،مٗغ ٞــت مؿ ــخٓٔ ظ ــٓصة الخُ ــاة ل ــضٔ
َالباث ظامٗت اإلاؿُلتَْ ،ل َىاٞ ٥غْ ١بحن َالباث ٖلم الىٟـ فـي مؿـخٓٔ ظـٓصة
الخُـاة حٗــؼٔ لــبٌٗ اإلاخٛحـراث٢ْ ،ـض اٖخمــض الباخشــان فــي صعاؾـتهما ٖلــى مُ٣ــاؽ ظــٓصة
الخُـاة لـضٔ َلبــت الجامٗـت مـً بٖــضاص الباخشخـان (ٍَٓـضة مدمــٓصْٓٞ ،عػٍـت الجمــالي)،
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ْ٢ــض جٓنــلذ الضعاؾــت بلــى ؤن مؿــخٓٔ ظــٓصة الُدــاة لــضٔ َالبــاث ٢ؿــم ٖلــم الــىٟـ
بجامٗت اإلاؿُلت مغجْ ،ٟ٘ؤهّ ال جٓظض ٞـغْ ١صالـت بخهـاثُا بـحن مؿـخٓٔ ظـٓصة الخُـاة
ل ــضٔ الُالب ــاث حٗ ــؼٔ إلاخٛح ـراث :الك ــٗبت ،الؿ ــً ،هم ــِ ؤلا٢ام ــت (.ب ــاٖلي ،مه ــُٟىْ،
ظٛلٓليًٓ ،ؾ.)413 :2018،٠
َْٗخب ـ ــر مٓي ـ ــٕٓ ظ ـ ــٓصة الخُ ـ ــاة الىٟؿ ـ ــُت م ـ ــً اإلآاي ـ ــُ٘ اإلاخج ـ ــضصة ،الت ـ ــي جخ ـ ــإزغ
بــاإلاخٛحراث الاظخماُٖ ــت ْالا٢خه ــاصًت الىاججــت ٖ ــً خغ ُ٦ــت اإلاجخمٗــاث ْجُٓعَ ــاٖ ،ل ــى
اٖخباع ؤجها ٖلى جماؽ صاثم بما جٟغػٍ الخٛحراث الخانلت فـي مُـضان ج٨ىٓلٓظُـا ؤلاٖـالم
ْالاجها٦ْ ،٫ظا ٧ل ما لّ جإزحر مباقغ ٖلى خُـاة ألاٞـغاص ْالجماٖـاث ،لـظا ٞـةن صعاؾـت
ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت ْمــا اعجــبِ بهــا مــً مٟــاَُم َــٓ يــغْعة خخمُــت ،جٟغيــِا جلــ٪
ؾحرْعة الخُاة الاظخماُٖت لؿا٦ىت الٗالمْ ،هٓغا إلاا زلٟخّ الٓغْ ٝالاؾخصىاثُت لِظٍ
الؿــىت مــً هخــاثجْ ،مــا اعجــبِ بهــا مــً جــضاُٖاث ظاثدــت ُٞٓ٧ــضْ 19مــا زلٟخــّ مــً آزــاع
ٖلـى الصـخت الٗاإلاُــت٩ٞ ،ـان ٖـضص الطــخاًا فـي جؼاًــض مؿـخمغ مىـظ ِْــٓع الجاثدـت ،ممــا
ؾـ ــبب ال٨شحـ ــر مـ ــً السـ ــْٓ ٝالِلـ ــ٘ فـ ــي ؤْؾـ ــاٍ ٞئـ ــاث اإلاجخمـ ــ٘ ٖلـ ــى ازخال ِٞـ ـاْ ،ل٨ـ ــً
بضعظاث مخٟاْجت ،لظا ٞـةن الٓ٢ـٖٓ ٝلـى طلـ ٪الخبـاًً فـي صعظـت الخـإزغ بخـضاُٖاتها ًب٣ـى
صاٗٞــا ٍٓ٢ــا للبدــض ْالخ٣صــخي زانــت فــي مجــاٖ ٫لــم الــىٟـْٖ ،لُــّ جُــغ ١الباخشــان
فــي َ ــظٍ الضعاؾ ــت بل ــى ٞئ ــت مٗلم ــي الخٗل ــُم الابخ ــضاجي ،م ــً ؤظ ــل الخٗ ــغٖ ٝل ــى مؿ ــخٓٔ
ظٓصة خُاتهم الىٟؿُت فـي يـٓء مـا ؤٞغػجـّ ظاثدـت ُٞٓ٧ـض  ،19مىُل٣ـحن مـً بقـ٩الُت
مٟاصَــا:مــا مؿــخىي حــىصة الخُــاة الىفؿــُت لــضي مػلمــي الخػلــُم الابخــضاجي فــي ظــل
جإزحراث حاثدت هىفُض 19؟
ْهي بق٩الُت جٟغٖذ ٖجها ؤؾئلت ٞغُٖت ٧اهذ ٖلى الىدٓ الخالي:
 َل جٓظض ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثُت في مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلميالخٗلُم الابخضاجي في ْل جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض  19حٗؼٔ إلاخٛحرالبِئت؟
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 َل جٓظض طاث صاللت بخهاثُت في مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلميالخٗلُم الابخضاجي في ْل جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض  19حٗؼٔ إلاخٛحراث ؤ٢ضمُتهم اإلاِىُت؟
فغيُاث الضعاؾت:
 مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي في ْل جإزحراث ظاثدتُٞٓ٧ض  19مخٓؾِ.
 ًٓظض ٞغْ ١طاث صاللت في مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُمالابخضاجي في ْل جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض  19حٗؼٔ إلاخٛحر بِئتهم.
 ال ًٓظض ٞغْ ١طاث صاللت في مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُمالابخضاجي في ْل جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض  19حٗؼٔ إلاخٛحرؤ٢ضمُتهم اإلاِىُت.
 ؤَضاف الضعاؾت :
 الخٗ ـ ـ ــغٖ ٝل ـ ـ ــى مؿ ـ ـ ــخٓٔ ظ ـ ـ ــٓصة الخُ ـ ـ ــاة الىٟؿ ـ ـ ــُت إلاٗلم ـ ـ ــي الخٗل ـ ـ ــُم الابخ ـ ـ ــضاجي ف ـ ـ ــيْل ظاثدت ُٞٓ٧ض .19
 الخٗ ـ ـ ـ ــغٖ ٝل ـ ـ ـ ــى ال ٟـ ـ ـ ــغْ ١ف ـ ـ ـ ــي مؿ ـ ـ ـ ــخٓٔ ظ ـ ـ ـ ــٓصة الخُ ـ ـ ـ ــاة الىٟؿ ـ ـ ـ ــُت ل ـ ـ ـ ــضٔ مٗلم ـ ـ ــيالخٗلـ ــُم الابخ ـ ــضاجي ف ـ ــي ج ـ ــإزحراث ظاثد ـ ــت  ُٞٓ٧ـ ــض  ْٞ 19ـ ــ ٤مخٛح ـ ــري بِئ ـ ــتهم ْؤ ٢ـ ــضمُتهم
اإلاِىُت.
 ؤَمُت الضعاؾت :
جِٓغؤَمُت الضعاؾت الخالُت في ؤَمُت اإلآيٕٓ في خض طاجّٓ٧ ،جها حؿلِ الًٓء
ٖلى ظاثدت ُٞٓ٧ض  19باٖخباعَا مخٛحرا بُئُا مؿخجضاْ ،مضٔ جإزحرٍ ٖلى ٞئت مِمت
مً ٞئاث اإلاجخم٘ ،ؤال ْهي ٞئت اإلاٗلمحن.
٦ما حٗخبر الضعاؾت بزغاء للضعاؾاث ْالبدٓر اإلاُضاهُت في مجاٖ ٫لم الىٟـ ؤلاًجابي
ْاإلاٟاَُم اإلاغجبُت بّ ،مجها ظٓصة الخُاة الىٟؿُت.
 عابػا :خضوص الضعاؾت:
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جخدضص الضعاؾت الخالُت باإلآيٕٓ الظي جدىاْلّ ْاإلاخمشل في "ظٓصة الخُاة
الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي في ْل جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض ْ ،19بُٗىت
الضعاؾت اإلاخمشلت في مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي الظًً ٌٗملٓن بمضًغٍت التربُت لٓالًت
مؿخٛاهم ٖلى ازخال ٝبِئتهم ْؤ٢ضمُتهمْ ،باألصاة اإلاؿخسضمت ْاإلاخمشل في اؾخبُان
ظٓصة الخُاة الىٟؿُت٦ ،ما جخدضص ؤًًا بالؼمان ْاإلا٩ان اللظان ؾخجغٔ ٞحهما َْما
الٗام الضعاسخي ( )2021-2020بمؿخٛاهمْ ،ؾدىا٢ل هخاثج الضعاؾت ْبم٩اهُت جُبُِ٣ا
في يٓء َظٍ الخضْص.
 الخػغٍفاث ؤلاحغاثُت:
-1الجاثدت :الجاثدت هي ماال ٌُؿخُإ صْ ،ّٗٞهي مهِبت ٖامت ال ٌُؿخُإ صِٗٞا،
مً آٞت ؾماٍْت ٦مُغ قضًض ّ
ْخغ ْبغص قضًضًً ْظغاص ٌُٛي آلاٞاٍْ ١إ٧ل الؼعٕ
ْالشمغ ْٖغِٞا بًِٗم ٖلى ؤجها ُّ
"٧ل شخيء ال ٌؿخُإ صْ ّٗٞلٓ ٖلم بّ.
(٢ىضْػ)2020،10:
 -2هىفُض ٓ٧ : 19عْها هي ؾاللت ْاؾٗت مً الٟحرْؾاث التي ٢ض حؿبب اإلاغى
ً
للخُٓان ْؤلاوؿانْ ،مً اإلاٗغْ ٝؤن ٖضصا مً ٞحرْؾاث ٓ٧عْها حؿبب لضٔ البكغ
ؤمغاى جىٟؿُت جتراْح خضتها مً هؼالث البرص الكاجٗت بلى ألامغاى ألاقض ْزامت مشل
مخالػمت الكغ ١ألاْؾِ الخىٟؿُتْ ،اإلاخالػمت الخىٟؿُت الخاصة الٓزُمت ْحؿمى
مخالػمت ؾاعؽ.
 -3حىصة الخُاة الىفؿُت :هي حٗبحر ًٖ ؤلاصعا ٥الظاحي للٟغصْ ،جُُ٣مّ للىٓاحي
اإلااصًت اإلاخٓاٞغة في خُاجّْ ،مضٔ ؤَمُت ٧ل ظاهب مجها باليؿبت للٟغص في ْ٢ذ مدضص،
ْفي ْل ْغْ ٝمُٗىتٍِْٓ ،غ بٓيٓح في مؿخٓٔ الؿٗاصة ؤْ الك٣اء الظي ًٓ٩ن
ٖلٍُّْ ،ازغ بضْعٍ ٖلى حٗامالث الٟغص ْجٟاٖالجّ الُٓمُت( الضًلمي.)1128 :2012،
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َْٗغِٞا الباخشان بظغاثُا مً زالَ ٫ظا البدض بالضعظت التي ًدهل ٖلحها الٟغص في
بظابخّ ٖلى مُ٣اؽ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت ل٩اعْ ٫عاً.٠
 -4مػلمى الخػلُم الابخضاجيَ :م ألاشسام اإلاُٗىٓن مً َغْ ٝػاعة التربُت الَٓىُت
ّ
ْالظًً ًماعؾٓن مِام التربُت ْالخٗلُم في اإلاضاعؽ ؤلابخضاثُت.
خؿب اإلااصة  40مً اإلاغؾٓم الخىُٟظي  ،08/315الهاصع في  12ؤ٦خٓبغ ٞ ،2008ةن
ؤؾخاط اإلاضعؾت الابخضاثُت جًم عجبخحن (ؤؾخاط عثِسخي نىْ ،12 ٠ؤؾخاط مٓ٩ن
نى ،)14٠باإلياٞت بلى الغجبت ال٣اٖضًت ْهي عجبت ؤؾخاط مضعؾت ابخضاثُت الهى٠
ْ(11ػاعة التربُت الَٓىُت)2008:؛ ْهي ٧لِا حؿمُاث ٢اهٓهُت ْ ،ِ٣ٞجب٣ى الدؿمُت
التربٍٓت ألا٦ثر جضاْال ْهي (مٗلم).
ؤوال :ؤلاَاع الىظغي:
 -1حاثدت هىفُض : 19
 .1.1مـ ـ ــاَى فحـ ـ ــروؽ هىعوهـ ـ ــا اإلاؿـ ـ ــخجضٞ :حـ ـ ــرْؽ ٓ٧عْهـ ـ ــا اإلاؿـ ـ ــخجض َـ ـ ــٓ هـ ـ ــٕٓ مـ ـ ــً
الٟحرْؾاث ظضًض مً هّٖٓ ًهِب الجِاػ ّ
الخىٟسخي للمغضـخى اإلاهـابحن بالتهـاب عثـٓي،
الؿـببِْ ،ـغ فـي مضًىـت "َْْـان " ّ
َْٓ مجِّٓ ٫
الهـِىُت فـي ؤْازـغ ْ ،2019فـي ٞ 8براًـغ

ّ
ٖ ــام  2020ؤَل ٣ــذ لجى ــت الص ــخت الَٓىُ ــت ف ــي ظمِٓعٍ ــت ّ
اله ــحن الك ــٗبُت حؿ ــمُت "
الغثـٓي ّ
ٞحرْؽ ٓ٧عْها اإلاُؿخجض " ٖلى الالتهـاب ّ
الىـاظم ٖـً ؤلانـابت بٟحـرْؽ ٓ٧عْهـا،
ِ
الغؾــمي للمــغى ّ
زـ َّـم َّ
ٚحــرث فــي ٞ 22براًــغ الاؾــم الاهجلحــزي ّ
الىــاظم ٖ ـً ٞحــرْؽ ٓ٧عْهــا
ُ
الجضً ــض بلـ ــى "  ُٞٓ٧ــض ٢ ،"19بـ ــل ؤن حٗخمـ ــض َ ــظٍ الدؿـ ــمُت عؾـ ــمُا م ــً ٢بـ ــل مىٓمـ ــت
الصــخت الٗاإلاُــت فــي ٞ 11براًــغ ،فــي خــحن ب٣ــي الاؾــم ّ
الهــُجي لِــظا الٟحــرْؽ بــال حُٛحــر.
ِ

اإلاؿ ـ ــخ٣بل الغ٢م(صاث ـ ــغة م٩اٞد ـ ــت ألامـ ـ ـغاى ْالٓ٢اً ـ ــت مجه ـ ــا بلجى ـ ــت الص ـ ــخت الَٓىُ ـ ــت
الهِىُت. www.digital-future.ca)10، 2020:
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ْمما ال ق ُّٞ ٪ؤن ٞترة الخٗاٌل م٘ ظاثدت ُٞٓ٧ض  19لم ج ً٨صاثما ٖلى
ْجحرة ْاخضة ٞمماعؾاث ْؾلٓ٧اث ألاٞغاص ْالجماٖاث ججاٍ َظ الٓباء جغاْخذ بحن
الِل٘ ْال٣ل ٤لضعظت ؤن جدٓ ٫السٓ ٝبلى عَاب ،زانت بطا ٖلمىا ؤن اإلا٣اعبت
اإلاٗغُٞت للٓٓاَغ الىٟؿُت ج٣غ بإن ؾلٓ ٥الٟغص خحن ًجِل الخٗامل م٘ ْاَغة ٚحر
مإلٓٞت ؾُٓ٩ن ج٣لُضا لؿلٓ ٥آلازغًٍ صْن ْعي مىّ بظلَ ،٪ظا مً ظِت ،في خحن
هجض ٞئت ؤزغٔ مً ؾا٦ىت الٗالم ٢ض ٧ان جٟاٖلِا م٘ الجاثدت بىٕٓ مً الغيا
ْالِضْء بُٗضا ًٖ السْٓ ٝالِل٘ٚ ،حر ؤن طلً ٪دخاط في ٦شحر مً ألاخُان بلى جضزل
اإلاسخهحن في ٖلم الىٟـ ْٖلم ؤلاظخمإ ْٚحرَا مً الٗلٓم طاث الهلت بالكإن
ؤلاوؿاوي.
٣ٞض ٌؿخُُ٘ الجمُ٘ مجابهت الً ٍٓٛالىٟؿُت للمغى ٧ل خؿب ْيّٗ
ْنالبخّ الىٟؿُت ْالظَىُتْ ،ل ً٨بخٓظُّ ْبعقاص ؤَل الازخهام ،لظلِْ ٪غث
اظتهاصاث ٦شحرة في مجا ٫الصخت الىٟؿُت ُُْٟ٦ت الخٗامل م٘ الٓباء.
مُضاهُا ق٩ل الخٟصخي الؿغَ٘ لٟحرْؽ ٓ٧عْها اإلاؿخجض يُٛا هٟؿُا ٖلى
ظمُ٘ ؾ٩ان الٗالم ٖلى خض ؾٓاءٞ ،غٚم ؤن الاوؿان بداظت بلى الخ ٠ُ٨م٘
التهضًضاث ْالخدضًاث البُئُت الُاعثت ْاإلاسخلٟت ،بال ؤهّ ٢ض ًٓاظّ ايُغاباث بُئُت
صازلُت ؤْ زاعظُت قضًضة ،خُجها ًدضر ازخال ٫بالخ ًٍٓ٩الضازلي ْالساعجي لجؿم
الاوؿانً ْ ،مشل الخٟصخي اإلاٟاجئ لٟحرْؽ ٓ٧عْها اإلاؿخجض -باٖخباعٍ مغيا مٗضًا-
يُٛا هٟؿُا ٦بحرا لىا ظمُٗا ،طل ٪ؤهىا بداظت بلى الخ ٠ُ٨م٘ التهضًضاث الساعظُت
ْالخدضًاث البُئُتٗٞ ،ىضما ًٓاظّ الٟغص ايُغاباث بُئُت صازلُت ؤْ زاعظُت
قضًضةً ،دضر ازخالْ ٫يغع بالخ ًٍٓ٩الضازلي ْالساعجي لجؿم الاوؿانٗٞ ،لى
ؾبُل اإلاشا ،٫حٛحر ْي٘ الٟغص ٞجإة مً شسو ؾلُم بلى مغٌٍ مهاب بٟحرْؽ
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"ٓ٧عْها اإلاؿخجض"ٞ ،باإلياٞت بلى جدملّ مٗاهاة ألالم الجؿضيٞ ،ةهّ ٢ض ٌٗاوي ؤًًا
مً ؾلؿلت مً الً ٍٓٛالىٟؿُت ًدخاط مِٗا بلى نالبت هٟؿُت ْٓ٢صة صازلُت.
 -2حىصة الخُاة الىفؿُت :
 .1.2.مفهىم حىصة الخُاة الىفؿُت:
ؤقــاعث الباخشــت ؾــاعة ظبــاع ؾــلمان ظاؾــم فــي م٣ــا ٫وكــغ بمجلــت ؤبدــار البهــغة
للٗلٓم ؤلاوؿاهُت بإجها مِٟٓما صًىامُاً ،خًمً ال٨شحر مً اإلآ٩هاث الظاجُت ؤلاًجابُت،
ْجغجبِ بمداْلت ٦كً ٠ُ٦ :٠ضع ٥ألاٞغاص مسخل ٠ظٓاهـب خُـاتهم الىٟؿـُت؟ مـشال،
بل ـ ـ ــى ؤي م ـ ـ ــضٔ ٌك ـ ـ ــٗغ ألا ٞـ ـ ـغاص ب ـ ـ ـ َّ
ـإن لخُ ـ ـ ــاتهم الصسه ـ ـ ــُت مٗج ـ ـ ــى ُْ٢م ـ ـ ــت؟ ( ؾ ـ ـ ــلمان
ظاؾم.)288 :2018،
َْٗخبرمِٟــٓم ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت مــً اإلاٟــاَُم ألا٦ثــر قــُٖٓا ْاؾــخسضاما فــي
الٓ٢ـذ اإلاٗانــغْ ،عٚــم ؤهـّ مِٟــٓم خــضًض اليكــإة بال ؤن مغظُٗخـّ فــي ال٨ٟــغ ؤلاوؿــاوي
٢ضًم ــت  ٢ــضم الخً ــاعاث ؤلاوؿ ــاهُت ،العجباَ ــّ بالؿ ــٗاصة ْالغي ــا ٖ ــً الخُ ــاة ؛ ْ ٌٗ ــض
٦خاب ألازال ١ألعؾُٓ ؤخض اإلاهاصع اإلاب٨غة التي حٗغيذ لخٗغٍ ٠ظٓصة.
ؤما ٖغبُا ٣ٞض عبِ ابً عقض ٣ٞض عبُِا بالخدلي بالًٟاثل ألاؾاؾُت اإلاخمشلت في
الخ٨مــت ْالٟٗــت ْالصــجاٖت ْالٗضالــتْ ،هــي اإلاهــضع ألاؾاســخي للؿــٗاصة ْؤهــّ ال ًخهــٓع
ق ـ ـ ـ ــُٕٓ الؿ ـ ـ ـ ــٗاصة ف ـ ـ ـ ــي اإلاجخم ـ ـ ـ ــ٘ ف ـ ـ ـ ــي  ُٚـ ـ ـ ــاب ّ
ؤي م ـ ـ ـ ــً َ ـ ـ ـ ــظٍ ال ًٟـ ـ ـ ــاثل (اإلاٗاًُ ـ ـ ـ ــت،
ْالخمٓعي.)23 :2018،
٦ما ًم ً٨حٗغٍ ٠ظٓصة الخُـاة الىٟؿـُت بإجهـا :ؾـالمت الٟـغص مـً اإلاـغى الىٟسـخي
ْالٗ٣ل ــي ف ــي ن ــٓعٍ اإلاسخل ٟــت ْٖ ــضم ِْ ــٓع ؤٖ ـغاى الاي ــُغاباث الؿ ــلُٓ٦ت الخ ــاصة ف ــي
ؤٗٞالّ ْجهغٞاجّ ْ ،ب٢امت الٗال٢اث الُُبت ْالخٓا ٤ٞم٘ ألاشسام اإلادُُحن بّ.
.2.2.الخلفُت الىظغٍت لجىصة الخُاة الىفؿُت :جهى ٠البدٓر الىٟؿُت اإلاخهلت
بالؿٗاصة ،يمً ما ٌٗغ ٝبٗلم الىٟـ الجماَحريْ ،لٗل طلٌٓٗ ٪ص العجباٍ
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الؿٗاصة باٖخضا ٫الخالت اإلاؼاظُتَْ ،مإهِىت الىٟـْ ،جد ٤ُ٣الظاثْ ،الكٗٓع
بالبهجت ،بياٞت بلى حكابّ مٓ٩هاتها ألاؾاؾُت ٖبر مسخل ٠الش٣اٞاث (خماصاث،
ْالً٣اة)146:2015 ،
ؤم ــا الٓي ــ٘ ٖل ــى اإلاؿ ــخٓٔ الٗغب ــيٞ ،ةه ــّ ًد ــا٧ي م ــا خ ــضر ف ــي ٖل ــم ال ــىٟـ ٖل ــى
ً
اإلاؿـ ــخٓٔ الٗـ ــالمي ،بدُـ ــض ٧ـ ــان التر٦حـ ــز ؤْال ٖلـ ــى الجٓاهـ ــب الؿـ ــلبُت ،صْن الجٓاهـ ــب
ؤلاًجابُـت ،لُتز َاًــض الاَخمــام مـازغا بمٓيــٖٓاث ٖلــم الـىٟـ ؤلاًجــابي ،لضعظــت جىٖٓــذ
الضعاؾاث خؿب جىٕٓ ٞئاث اإلاجخم٘ ْحٗضصَا.
م ــً طل ــ ٪صعاؾ ــت الٗ ــاصلي ( )2006الت ــي َ ــضٞذ بل ــى مٗغ ٞــت م ــضٔ بخؿ ــاؽ َلب ــت
الجامٗـ ـ ــت بجـ ـ ــٓصة الخُـ ـ ــاة ْٖال٢ته ـ ــا بـ ـ ــبٌٗ اإلاخٛحـ ـ ـراث (البلـ ـ ــض ،الىـ ـ ــْٕٓ ،الخسهـ ـ ــو
الضعاس ـ ــخي)ْ ،جٓ٩ه ـ ــذ ُٖى ـ ــت الضعاؾ ـ ــت م ـ ــً (َ )400ال ـ ــب ظ ـ ــامعي ،اؾ ـ ــخسضم الباخ ـ ــض
م ُ٣ــاؽ ظ ــٓصة الخُ ــاة لُلب ــت الجامٗ ــتْ ،ؤِْ ــغث هخ ــاثج الضعاؾ ــت ؤن مؿ ــخٓٔ ظ ــٓصة
الخُ ـ ـ ــاة ٧ـ ـ ــان مغجٟٗـ ـ ــا ببٗ ـ ـ ــضًًَ ،مـ ـ ــا ظ ـ ـ ــٓصة الخُ ـ ـ ــاة ألاؾـ ـ ــغٍتْ ،الاظخماُٖ ـ ـ ــت (ؤب ـ ـ ــٓ
خم ــاص .)267 :2019،ف ــي خ ــحن َ ــضٞذ صعاؾ ــت ( ج ــٓاحي ْآز ــغْن ) ،بل ــى مٗغ ٞــت مؿ ــخٓٔ
ظـٓصة خُــاة الُالــب الجــامعي فـي ازخهــام ٖلــم الــىٟـْ ،قـملذ الضعاؾــت ُٖىــت مــً
ْ ُ
سض َم ٞحه ــا اؾ ــخبُان
َلب ــت جسه ــو ٖل ــم الـ ـىٟـ م ــً بٗ ــٌ ظامٗ ــاث الجؼاث ــغ ،اؾ ــخ ِ
ظٓصة خُاة الُالب الجامعي مً بٖضاص ( جٓاحي خُاة ،بكالٚم ًدحىْ،)2015:جٓنلذ
الضعاؾت بلى ٖضم ْظٓص ٞغْ ١بحن الجامٗاث في مُ٣اؽ ظٓصة الخُاة بإبٗـاصٍ ال٩لُـت،
ْل ٨ــً َى ــا ٞ ٥ــغْ ١ف ــي بٗ ــٌ ؤبٗ ــاصٍ ب ــحن الجامٗ ــاث مد ــل الضعاؾ ــتْ ،جمشل ــذ َ ــظٍ
ألابٗـ ـ ــاص فـ ـ ــي ( الصـ ـ ــخت الٗامـ ـ ــت ،الخُ ـ ـ ــاة ألاؾـ ـ ــغٍت ،الخُـ ـ ــاة ؤلاظخماُٖـ ـ ــت)( .جـ ـ ــٓاحيْ ،
آزغْن.)184 -163 :2018،
.3.2ؤبػاص حىصة الخُاة الىفؿُت:
خضصتها عاً )2008(٠مً زال ٫الٗٓامل الغثِؿت الخالُت :
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 -1الاؾ ـ ــخ٣اللُت ( :)Autonomyه ـ ــي  ٢ـ ــضعة ال ٟـ ــغص ٖل ـ ــى اجس ـ ــاط ال٣ـ ـ ـغاع الـ ـ ـظاحي ْالخ٨ٟح ـ ــر
ْالخٟاٖل بُغ ١مدضصةْ ،الًبِ الضازلي للؿلْٓ ٥جُُ٣م الظاث.
 -2الــخم ً٨البُ ــي(  :)Environmentental mesenteryؤلاخؿــاؽ بــالخمْ ً٨الٟ٨ــاءة فــي
بصاعة ألاوكُت الساعظُت ْال٣ضعة ٖلى ازخُاع ْبًجاص بِئت مىاؾبت.
 -3الخُــٓع الصسصــخي (  :)Personal growthالاهٟخــاح ٖلــى السبـراث الجضًــضة ،الكــٗٓع
بالخدؿً اإلاؿخمغ بالظاث ْالؿلُٓ٦اث بمغْع الٓ٢ذ.
 -4الٗال٢ـاث الاًجابُـت مـ٘ آلازــغًٍ ( :)Positive relations with othersحٗ٨ــ الخمخــ٘
بال ـ ــضٝء ْالغيـ ــا ْالش ٣ـ ــت ف ـ ــي الٗال ٢ـ ــاث الصسه ـ ــُت م ـ ــ٘ آلازـ ــغًٍ ،ؤلاَخم ـ ــام بؿ ـ ــٗاصة
آلازغًٍ(.الفي الؼبً.) 253 :2020،
 -5ألاَـضا ٝفـي الخُـاة (:)Purposes in lifeؤلاخؿـاؽ بٓظـٓص ؤَـضا ٝشسهـُت م٣ــضعة
ْطاث ُ٢مـ ــت ْمٗجـ ــى باليؿـ ــبت للٟـ ــغصْ ،جخًـ ــمً ،الكـ ــٗٓع بمٗجـ ــى الخُـ ــاة فـ ــي الخايـ ــغ
ْاإلاؿخ٣بل.
 -6ج٣بل الظاث ( :)Self-acceptanceالاججاَاث اإلآظبت ْج٣بل الٓٓاَغ اإلاخٗضصة للظاث
بما حكملّ مً بًجابُاث ْؾلبُاث(بِٖٓكت)76 ،2014،
ْوؿ ــخيخج مم ــا ؾ ــب ٤ؤن ظ ــٓصة الخُ ــاة الىٟؿ ــُت ،حٗب ــر ٖ ــً م ــضٔ بصعا ٥ال ٟــغص لِٗك ــّ
خُـ ـ ــاة ؾ ـ ــُٗضة ،زالُـ ـ ــت م ـ ــً ألا ٩ٞـ ــاع الالٖ٣الهُـ ـ ــت ْاإلاك ـ ــاٖغ الؿ ـ ــلبُت ْالايـ ـ ــُغاباث
الؿـ ــلُٓ٦ت ،بط ٌؿ ـ ــخمخ٘ م ـ ــً زاللِ ـ ــا بةوؿـ ــاهِخّ َْك ـ ــٗغ بالغيـ ــا ْالؿ ـ ــٗاصة ْالصـ ــخت
الجُــضة فــي بَــاع ٖال٢اجــّ الاظخماُٖــت اإلاخٗــضصة ْاإلاخضازلــت اإلابيُــت ٖلــى الخــإزحر ْالخــإزغ،
َْؿدشمغ ٢ضعاجّ ْبم٩اهاجّ لخد ٤ُ٣ؤَضاْٚ ّٞاًاجّ.
زاهُا  :ؤلاَاع الخُبُلي. :
 -1 .الُغٍلت وألاصواث:
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 -1-1م ــىهج الضعاؾ ــت:اٖخم ــض الباخشـ ـان ف ــي الضعاؾ ــت الخالُ ــت ٖل ــى اإلا ــىهج الٓن ــٟي،
ال٣اثم ٖلى الٓنْ ٠الخدلُل ْاإلا٣اعهت َْٓ ،اإلاىهج اإلاىاؾب إلاشل َظٍ الضعاؾـاث ٖلـى
اٖخباع ؤجها ْاَغة اظخماُٖت.
 .2.1مجخمــؼ الضعاؾــت :بىــاء ٖلــى السغٍُــت اإلاضعؾــُت إلاضًغٍــت التربُــت لٓالًــت مؿــخٛاهم
ٞـ ــةن ٖـ ــضص اإلا٣اَٗ ــاث الخٟخِكـ ــُت َـ ــٓ  33م٣اَٗـ ــتْٖ ،لُـ ــّ ازخ ــاع الباخشـ ــان مجخم ــ٘
مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي الٗاملحن بالٓالًت إلظغاء الضعاؾت.
 .3.1غُىــت الضعاؾــت :ازخــاع الباخشــان م٣ــاَٗخحن جِٟكــِخحن ،بخــضاَما عٍُٟــت ْألازــغٔ
خًغٍت بُغٍ٣ت ٖكٓاثُت.
 . 4.1حج ــم غُى ــت الضعاؾ ــت:بل ــ ٜحج ــم ُٖى ــت الضعاؾ ــت  88مٗلم ــا ْمٗلم ــت ٢ْ ،ــض  ٢ــام
الباخشـ ــان باؾـ ــخٛال ٫الٟتـ ــرة اإلامخـ ــضة مـ ــً  (22ؤ٦خ ـ ــٓبغ بلـ ــى  05ه ـ ــٓٞمبر  )2020لخٓػَ ـ ــ٘
الاؾخماعاث ٖلى اإلاٗلمحن ٖلى خؿب ٖضصَم.
م ــً ب ــحن الاؾ ــخماعاث اإلآػٖ ــت ج ــم اؾ ــترظإ ( )93اؾ ــخماعة ،مجه ــا ( )05مل ٛــاة ٞب ُ٣ــذ
()88اؾخماعة جم الاٖخماص ٖلحها في جدلُل هخاثج الضعاؾت.
 .5.1ممحزاث غُىت الضعاؾت :
ؤ .خؿب مخؿحر البِئت:
الجضوٌ عكم(ً )01بحن زهاثو الػُىت خؿب مخؿحر البِئت
مخؿحر البِئت
عٍفي
خًغي
اإلاجمىع

الػضص
53
35
88

اليؿبت اإلائىٍت %
60.20
39.80
100

بلٖ ٜضص ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت (ٞ )88غصا ،مجهم ( )53بمىُ٣ت عٍُٟت ْبيؿبت ،%60,20
ْ ( )35بمىُ٣ت خًغٍت بيؿبت ْٖ ،%39,80لُّ مما ٌسجل مُضاهُا ؤن جٓػَ٘
اإلاٗلمحن ٖلى اإلا٣اَٗاث الخٟخِكُت ًدباًً مً م٣اَٗت ألزغٔ ،بط هجض ؤن ٖضص
اإلاٗلمحن باإلا٣اَٗاث الىاثُت ؤ٦بر مىّ باإلا٣اَٗاث الخًغٍت.
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ب .خؿب ألاكضمُت اإلاهىُت:
الجضوٌ عكم (ً )02بحن زهاثو الػُىت خؿب مخؿحر ألاكضمُت اإلاهىُت
مخؿحر ألاكضمُت اإلاهىُت
ؤكل مً  05ؾىىاث
مً  10- 05ؾىىاث
ؤهثر مً  10ؾىىاث
اإلاجمىع

الػضص
12
33
43
88

اليؿبت اإلائىٍت %
13.60
37.50
48.90
100

ًخطر مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م ( )02ؤن ٖضص ألاؾاجظة الظًً لِم ؤ٢ضمُت ؤ٦ثر
مً  10ؾىٓاث ًٖ ١ٟٓضص ألاؾاجظة الظًً جتراْح ؤ٢ضمُتهم اإلاِىُت ما بحن (10-05
ؾىٓاث) ْ٦ظا ٖضص ألاؾاجظة الظًً ج٣ل ؤ٢ضمُتهم ًٖ  5ؾىٓاث بٟاع٢ ١ضعٍ (10
ْٞ 31غص) ٖلى الخٓالي.
َْٗٓص َظا الخٟاْث بلى جبٗاث ال٣اهٓن ألاؾاسخي ألازحر ْما ظاء  ُّٞمً
حٗضًالث ،بط نى ٠اإلاٗلمحن في الخٗلُم الابخضاجي بلى عجب اؾخدضزذ مازغا٧ْ ،ان
طل ٪بىاء ٖلى ؾىٓاث ألا٢ضمُتٞ ،مىذ عجبت ؤؾخاط مٓ٩ن ل٩ل مٗلم خاثؼ ٖلى زبرة
حؿاْي ؤْ ج )10( ١ٟٓؾىٓاث ؤ٢ضمُت ،في خحن مىذ عجبت ؤؾخاط عثِسخي ل٩ل مٗلم
خاثؼ ٖلى ؤ٢ضمُت حؿاْي ( )05ؾىٓاث ،ؤْ بحن ( )10(ْ )05ؾىٓاث ،ؤما ما صْن ()05
ؾىٓاث ؤ٢ضمُت ُٞهىٟٓن في الغجبت ال٣اٖضًت ْهي عجبت ؤؾخاط مضعؾت ابخضاثُت.
٦ما ظاء بخٗضًالث ظَٓغٍت ٖلى ظاهب الترُ٢ت بلى مىانب ؤلاصاعة ْالخٟخِل،
ٞمىذ خ ٤الترُ٢ت لغجبت مضًغمضعؾت ابخضاثُت لألؾخاط الغثِسخيْ ،الترُ٢ت إلاىهب
مٟدل ماصة لألؾخاط اإلآ٩نْ ،هٓغا لٓ٩ن وؿبت اإلاضًغًٍ في الابخضاجي ؤ٦ثر مً وؿبت
اإلاٟدكحن ٞةن ٖضص ألاؾاجظة الغثِؿُحن بضؤ ًتراظ٘ ،بٗض بلخدا ١ال٨شحرًً بمىهب
مضًغ مضعؾت ابخضاثُت ،في خحن ب٣ي ٖضص ألاؾاجظة اإلآ٩هحن في جؼاًض ،طل ٪ؤن مىانب
الخٟخِل التي جٟخذ ٢لُلت م٣اعهت بالٗضص ؤلاظمالي لألؾاجظة اإلآ٩هحن.
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 .6.1ؤصاة الضعاؾ ــت :ؾ ــُٗا م ــً الب ــاخشحن بل ــى جد ُ٣ــ ٤الُ٣م ــت الٗلمُ ــت للبد ــضْ ،م ــً
ؤظــل الٓ٢ــٖٓ ٝلــى الىخــاثج اإلآيــُٖٓت ٢امــا باٖخمــاص مُ٣ــاؽ ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت
مــً بٖــضاص "ؾــبرًىجغ" ْ"َٓؾــغ"( ،)2016بٗــض حٗــضًلِما إلاُ٣ــاؽ عاًــ ٠الألنــلي الــظي
ًدخــٓي ٖلــى (ٖ )120بــاعة ْازخهــاعٍ فــي (ٖ )54بــاعة ْ ؾــدخت ؤبٗــاص ،بٓا٢ــ٘ (ٖ )9بــاعاث
ل ٩ــل بٗ ــض م ــً ؤبٗ ــاص ظ ــٓصة الخُ ــاة الىٟؿ ــُتً ،جُ ــب ٖجه ــا ألاٞـ ـغاص ف ــي ي ــٓء م ُ٣ــاؽ
ؾضاس ــخي الخ ــضعط (ؤع ٞــٌ بك ــضة ،ؤع ٞــٌ بضعظ ــت ٢لُل ــت ،ؤْا ٞــ ٤بضعظ ــت ٢لُل ــت ،ؤْا ٞــ٤
بضعظــت مخٓؾــُت ،ؤْاٞــ ٤بكــضة)ْ ،حُٗــى الــضعظاث( )1،2،3،4،5،6فــي خالــت الٗب ـراث
اإلآظبــت ْالٗ٨ـــ فــي خالــت الٗبــاعاث الؿــالبتْ ،جــض ٫الضعظــت اإلاغجٟٗــت ٖلــى جمخــ٘ الٟــغص
بضعظ ــت مغج ٟٗــت م ــً ظ ــٓصة خُ ــاة هٟؿ ــُتْ ،الج ــضًْٓ)1( ٫ض ــر جٓػَ ــ٘ الٗب ــاعاث ٖل ــى
مُ٣اؽ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت٢ْ ،ض ٢ام الباخض(مدمض ؤبٓ َاقـم) ،بترظمـت اإلاُ٣ـاؽ
بلى اللٛت الٗغبُت ْج٣ىِىّ ٖلى البِئت الٗغبُت.
-6.1.1الخهاثو الؿُىىمترًت ألصاة الضعاؾت٢ :ام الباخض بٗض جغظمت اإلاُ٣اؽ
ْٖغيّ ٖلى اإلاد٨محن بدؿاب السهاثو الِؿٓ٩مترًت للمُ٣اؽ ٖلى الىدٓ الخالي:
 جم الخد ٤٣مً نض ١اإلاُ٣اؽ بُغٍ٣خحن:ؤ – خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن صعظاث الُٗىت الاؾخُالُٖت ٖلى ٧ل ٖباعة ْصعظاتهم
ال٩لُت ٖلى الٗامل الٟغعي الظي جيخمي بلُّ الٗباعة.
ب-الهض ١الٗاملي:جد ٤٣الباخض مً الهض ١الٗاملي للمُ٣اؽ باؾخسضام الخدلُل
الٗاملي الخُٓ٦ضي Confirmatory factor Analysisبُغٍ٣ت الاخخما ٫ألا٢صخى.
 ٦ما جم الخد ٤٣مً زبـاث اإلاُ٣ـاؽ بدؿـاب مٗامـل ؤلٟـا ٦غْهبـار لٗبـاعاث ٧ـل ٖامـلٖلى خضة (ؤبَٓاقم.)311 ،309،310 :2010،
.7.1بحغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت:
٢ام الباخشان بةظغاء الضعاؾت اإلاُضاهُت ْ ٤ٞالسُٓاث الخالُت:
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 الاجه ــا ٫ب ــغثِـ مه ــلخت الضعاؾ ــت ْالامخداه ــاث بمضًغٍ ــت التربُ ــت لٓالً ــت مؿ ــخٛاهم،للخهٖٓ ٫لى حٗضاص ألاؾاجظة الٗاملحن بالٓالًت ْجٓػَِٗم ٖلى اإلا٣اَٗاث الخٟخِكُت.
 ازخــاع الباخش ــان مجخمــ٘ الضعاؾ ــتَْ ،ــم ؤؾ ــاجظة الخٗلــُم الابخ ـضاجي ( مٗلمــٓ اإلاغخل ــتالابخضاثُت ؾاب٣ا).
 ٢اما بازخُاع ُٖىت الضعاؾتْ ،جمشلذ في مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي الٗاملحن باإلا٣اَٗتالخٟخِك ــُت مؿ ــخٛاهم (ْ )5ه ــي مىُ ٣ــت خً ــغٍتْ ،اإلا٣اَٗ ــت الخٟخِك ــُت ٖكٗاق ــت()4
ال٩اثىت ببلضًت ه٨ماعٍت ْهي جمشل مىُ٣ت عٍُٟت.
 الاجه ــا ٫بمٟدص ــخي اإلا ٣ــاَٗخحن الترب ــٍٓخحن ْبَالِٖم ــا ٖل ــى  ٚــغى الضعاؾ ــتْ ،حؿ ــُحربغه ــامج ؤؾ ــبٓعي لؼٍ ــاعة اإلا ــضاعؽ ْج ٣ــضًم ؤصاة الضعاؾ ــت للمٗلم ــحن ْق ــغح َغٍ ٣ــت م ــلء
البُاهاث اإلاغ٣ٞت باالؾخماعة٦ْ ،ظا ُُٟ٦ت ؤلاظابت ًٖ بىٓصَا.
 بٗــض الاهتهــاء مــً ظمــ٘ ؤصاة الضعاؾــت ٢ــام الباخشــان بخ٣ــضًم الكــ٨غ ْالشىــاء للمٗلمــحن،ْالؿُضاث الؿاصة اإلاضًغًٍ ْاإلاٟدكحن ٖلى اإلاؿاٖضة ْالدؿُِالث اإلا٣ضمت.
 - 2الىخاثج ومىاككت الفغيُاث:
.1.2غغى ومىاككت هخاثج الفغيُت الجؼثُت ألاولى:
هو الفغيُتًٓ" :ظض ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثُت في مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت
لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي في ْل جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض  19حٗؼٔ إلاخٛحر البِئت"
بٗض اؾخسضام بغهامج الخؼم ؤلاخهاثُت ؤلانضاع ع٢م IBM SPSS ( 20
 )Statistics 20ؤؾٟغث هخاثج جُبُ ٤ازخباع "ث" ما ًلي:
الجضوٌ عكم (ً :)03بحن هخاثج ازخباع "ث" لضاللت الفغوق في مؿخىي حىصة الخُاة
الىفؿُت التي حػؼي إلاخؿحر البِئت (عٍفي/خًغي)
كُمت "ث" اإلادؿىبت

صعحاث الخغٍت

1.379

86

مخىؾِ الػُىت
عٍفي
235.83

الاخخماٌ
خًغي
227.91

0.940
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هالخٔ مً هخاثج ازخباع "ث" في الجضْ ٫ع٢م ( )03ؤن ُ٢مت الاخخما٫
) Sig.(bilatéraleحؿاْي ( 0.940ؤي ْ ،)% 94هي ؤ٦بر مً مؿخٓٔ اإلاٗىٍٓت % 5
ْبالخالي ٞةهىا ه٣بل الٟغى الٗضمي ْهغ ٌٞالٟغى البضًل ال٣اثل بإن َىاٞ ٥غْ١
في مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي في ْل جإزحراث
ظاثدت ُٞٓ٧ض  19حٗؼٔ إلاخٛحر البِئت.
ٍْم٨ــً جٟؿــحر َــظٍ الىخــاثج بــإن مخٛحــر البِئــت فــي ْــل جــضاُٖاث ظاثدــت ُٞٓ٧ــض 19
لــم ً٨ــً لــّ جــإزحر ٖلــى ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُتٖ ،لــى اٖخبــاع ؤن بظ ـغاءاث الدجــغ اإلاجزلــي
ؾ ـ ــاْث ب ـ ــحن ؤٞـ ـ ـغاص اإلاجخم ـ ــ٘ ع ٚـ ــم از ـ ــخال ٝبِئ ـ ــتهم ،باإلي ـ ــاٞت بل ـ ــى الٗٓإلا ـ ــت ْالخُ ـ ــٓع
الخ٨ىٓلــٓجي ْاوٗ٩اؾــاتهما ٖلــى ٞئــاث اإلاجخمــ٘ ،بمــا ْٞغجــّ مــً بم٩اهُــت الخهــٖٓ ٫لــى
مؿخلؼماث الغٞاَُت ْلٓ م٘ ازخال ٝالبِئت.
٦م ـ ــا ًغظ ـ ــ٘ َـ ــظا بل ـ ــى الٟـ ــغم اإلادؿ ـ ــاٍْت اإلاخاخـ ــت لجمُـ ــ٘ الٟئ ـ ــاث م ـ ــً اإلاٗلمـ ــحن
بــازخال ٝؤٖمــاعَم ْؤمــاٖ ً٦ملِــمٞ ،ــال ٞــغ ١بــحن اإلاٗلمــحن الــظي ًماعؾــٓن ٖملِــم فــي
اإلاىــاَ ٤الخًــغٍت ؤْ الغٍُٟــت مِمــا ٧اهــذ ؤ٢ــضًمتهم ؤْ عجبــتهمٗٞ ،ىــضما ج٩ــٓن الٟــغم
مخاخ ــت ْمدؿ ــاٍْت  ٞــةجهم ٌك ــٗغْن باالعجُ ــاح الىٟس ــخيٖ ،ل ــى اٖخب ــاع ؤن ْ ــغْ ٝالٗم ــل
الُ ــٓم ن ــاعث ج٣غٍب ــا مدؿ ــاٍْتٞ ،خدؿ ــحن الغاج ــب ْ ٞــغم التر ُ٢ــت بل ــى مىان ــب ٖلُ ــا
ظٗل ــذ اإلاٗلم ــحن ٌٗب ــرْن ٖـ ــً اعجُ ــاخِم٦ ،م ــا ؤن ــبذ ؤلاق ـ ـغا ٝالترب ــٓي الُ ــٓم ًخمحـ ــز
باإلاغْه ــت ْالؿالؾ ــت ٖل ــى ٖ ٨ـــ الؿ ــابٞ ،٤خ ٣ـ ُ
ـغب اإلاٟدك ــحن م ــً اإلاٗلم ــحن ْمـ ـغا٣ٞتهم
ْمؿ ــاٖضتهم ف ــي ؤصاء مِ ــامِم ظٗ ــل ال ٟــغْ ١ج ــؼْ َ ،٫ــظٍ الٗٓام ــل ججٗ ــل ألاؾ ــاجظة ف ــي
صعظ ــاث مخ٣اعب ــت ف ــي الخٗبح ــر ٖ ــً ؾ ــٗاصتهم ْاَمئى ــاجهم ْعي ــاَم ْعاخ ــتهم٦ ،م ــا ؤجه ــم
الُٓم ًدٓٓن بالضٖم ْالدصجُ٘ مً ٢بل اإلاـضًغًٍ ْاإلاٟدكـحن فـي ْـل ؤلانـالخاث التـي
جخماشــخى ْٖهــغ الخ٨ىٓلٓظُــا ْالٗٓإلاــتْ ،الــضٖم ْاإلاؿــاهضة التــي جم٨ــجهم مــً الىجــاح فــي
مِى ــتهمْ ،بالخ ــالي عاخ ــتهم صْن مٟاي ــلت بُ ــجهم مِم ــا  ٧ــان م ٩ــان ٖملِ ــم ؤْ ؤ ٢ــضمُتهم،
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ْجدٟحزَم ًؼٍض مـً عيـاَم ٖـً خُـاتهمِٞ ،كـٗغْن باالعجُـاح الٗـام الـظي ًم٨ـجهم مـً
مٓاظِ ــت اإلاك ــ٨الث م ــً ز ــال ٫اًج ــاص الب ــضاثل اإلاخىٖٓ ــت لخلِ ــاْ ،ال ًى ــا ٫الٟك ــل م ــً
ٖ ـ ــؼٍمتهم ْبنـ ـ ـغاعَم ْمش ـ ــابغتهم ٖل ـ ــى الاهج ـ ــاػ ْألاصاء لخد ُ٣ـ ــ ٤ؤَ ـ ــضاِٞمْ ،م ـ ــً َى ـ ــا
ٌكـ ــٗغْن بالِىـ ــاء ْخؿـ ــً الخـ ــاْ ٫الاؾـ ــخمخإ بالخُـ ــاة ْالاعجُـ ــاح فـ ــي ؤمـ ــاٖ ً٦ملِـ ــم،
باإلي ـ ــاٞت بل ـ ــى ج ـ ــٓظِِم ال ـ ــضًجي ْالغْخ ـ ــاوي ال ـ ــظي ًً ـ ــٟي ٖل ـ ــحهم مؼٍ ـ ــضا م ـ ــً الغاخ ـ ــت
الىٟؿــُت ،ممــا ًجٗ ــل مــً الٓ ــغْ ٝالاظخماُٖــت ؤ٢ــل ج ــإزحرا م٣اعهــت بم ــا جلٗبــّ ْ ــغْٝ
الٗمل اإلاباقغة في خُاتهم.
ْم ــً ب ــحن الضعاؾ ــاث الٗغبُ ــت الت ــي حٗغي ــذ إلاخٛح ــر البِئ ــت ْعبُخ ــّ بج ــٓصة الخُ ــاة
الىٟؿــُت :صعاؾــت ال٨بِســخي(ْ ،)2016التــي َــضٞذ بلــى الخٗــغٖ ٝلــى الٟــغْ ١فــي مؿــخٓٔ
ظــٓصة الخُــاة لــضٔ ؤًٖــاء َُئــت الخــضعَـ فــي ظامٗــت ٖمــغ اإلاسخــاع  /لُبُــا ،جبٗــا إلاخٛحــر
البل ــض ال ــظي ًيخم ــي بلُ ــّ اإلا ــضعؽ ٢ْ ،ــض ازخ ــاع الباخ ــض ُٖى ــت مٓ٩ه ــت م ــً ( )2010م ــً
ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ،مٓػٖحن ٖلى ؤعب٘ ٧لُاث في ظامٗت ٖمغ اإلاسخاع /صعهـت٧ْ ،اهـذ
هخاثج الضعاؾت ؤن مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة لضٔ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ مىسْ ٌٟبضاللت
بخهاثُت (٦ ،)0.01ما جٓنلذ الضعاؾت بلى ؤهّ جٓظض ٞغْ ١فـي مؿـخٓٔ ظـٓصة الخُـاة
بحن ُٖىاث البدض اإلاهغٍت ْاللُبُت ْالٗغاُ٢ت(.ال٨بِسخي)2016،28:
.2.2غغى ومىاككت هخاثج الفغيُت الجؼثُت الثاهُت :هو الفغيُت" :ال ًٓظض
ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثُت في مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم
الابخضاجي في ْل جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض  19حٗؼٔ إلاخٛحر ألا٢ضمُت اإلاِىُت"
بٗض اؾخسضام بغهامج الخؼم ؤلاخهاثُت ؤلانضاع ع٢م IBM SPSS Statistics ( 20
 )20لإلظابت ًٖ َظٍ الٟغيُت ّ
جم اؾخسضام جدلُل الخباًً ألاخاصي ( ANOVA à 1
ْ )facteurخؿاب ُ٢مت " "ٝإلاٗغٞت مؿخٓٔ صاللت الٟغْ١؛ ْظاءث هخاثج جدلُل
الخباًً ٖلى الىدٓ آلاحي ٦ما ًٓضخّ الجضْ ٫ع٢م (:)04
مجلت وخضة البدث في جىمُت اإلاىاعص البكغٍت اإلاجلض  16الػضص  03الخام (الجؼء  )2هىفمبر 2021

250

جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض ٖ 19لى ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي (صعاؾت مُضاهُت بٓالًت مؿخٛاهم)
ص .امدمض مؿٗٓصي
ٍ.ص .بٖٓبضهللا بل٣اؾمي

الجضوٌ عكم(ً :)04بحن هخاثج ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي لضاللت الفغوق في مؿخىي حىصة
الخُاة الىفؿُت التي حػؼي إلاخؿحرألاكضمُت اإلاهىُت
مهضع الخباًً

مجمىع اإلاغبػاث

صعحاث الخغٍت

مخىؾِ اإلاغبػاث

بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
ؤلاحمالي

704.429
60334.662
61039.091

2
85
87

352.215
709.820

كُمت (ف)
اإلادؿىبت
0.496

الاخخماٌ
0.611

هالخٔ مً هخاثج ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي في الجضْ ٫ع٢م ( )04ؤن ُ٢مت
الاخخما Sig.(bilatérale) ٫حؿاْي ْ 0.611هي ؤ٦بر مً مؿخٓٔ اإلاٗىٍٓت ْ % 5بالخالي
ٞةهىا ه٣بل الٟغى البضًل ،ال٣اثل بإهّ ال جٓظض ٞغْ ١في مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة
الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي في ْل جإزحراث ُٞٓ٧ض  19حٗؼٔ إلاخٛحر
ألا٢ضمُت اإلاِىُت.
ٍْم ً٨جٟؿحر َظٍ الىخاثج بإن مخٛحر ألا٢ضمُت اإلاِىُت لِـ لّ ٖال٢ت بكٗٓع
الٟغص بجٓصة خُاة هٟؿُت مً ٖضمِاَْ ،ظا ٌٗٓص خؿب عؤي الباخشحن بلى َبُٗت
مِىت الخٗلُم ،الظي جٟغى همُا زانا مً الخٓانل الٟٗا ٫بحن َُئت الخضعَـ ْما
حٗغٖ ّٞال٢ت جإزحر ْجإزغ.
ْ٢ض اج٣ٟذ هخاثج الضعاؾت م٘ صعاؾت ٖضهان مدمض ٖبضٍ ال٣اضخي(،)2020
اإلآؾٓمت بـ(ؤؾالُب الخ٨ٟحر ْٖال٢تها بجٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ ؤًٖاء َُئت
الخضعَـ – ٧لُت التربُت ظامٗت حٗؼ همٓطظا) ،خُض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الٓنٟي
الاعجباَي ،مٗخمضا ٖلى ؤصاجحن َما :مُ٣اؽ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت ْمُ٣اؽ ؤؾالُب
الخ٨ٟحرَ ،ب٣ا ٖلى ُٖىت ٓ٢امِا (ٞ )99غصاْ ،مً بحن هخاثج صعاؾخّ  :ؤهّ ال جٓظض
ٞغْ ١صالت بخهاثُا في مجاالث ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ ؤًٖاء َُئت الخضعَـ
ْ٣ٞا للضعظت الٗلمُت( ٖبضٍ ال٣اضخي.)2020،10:
.3.2غغى ومىاككت هخاثج الفغيُت الػامت:
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هو الفغيُت ":مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي في ْل
جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض  19مخٓؾِ ".
ّ
لخدضص زالر مؿخٍٓاث ظٓصة الخُاة (مىس/ٌٟمخٓؾِ /مغج )ٟ٘هٓ٣م بما ًلي:
(ؤٖلى ُ٢مت – ؤصوى ُ٢مت) ‟ 72 = 3 ‟ )54-270( = 3
ْمىّ هدهل ٖلى مجاالث اإلاؿخٍٓاث الخالُت:
( )126 – 54مؿـ ـ ـ ـ ــخٓٔ مـ ـ ـ ـ ــىس )199 – 127( ،ٌٟمؿـ ـ ـ ـ ــخٓٔ مخٓؾـ ـ ـ ـ ــِ)270 -200( ،
مؿخٓٔ مغج.ٟ٘
ؤما باليؿبت ألبٗاص ظٓصة الخُاة الىٟؿُت هٓ٣م بىٟـ السُٓاث:
(ؤٖلى ُ٢مت – ؤصوى ُ٢مت) ‟ 15 = 3 ‟ )09-54( = 3
ْمىـّ هدهــل ٖلــى مجــاالث اإلاؿــخٍٓاث الخالُــت خؿــب ٧ــل بٗــض مــً ؤبٗــاص ظــٓصة الخُــاة
الىٟؿُت:
( )24 - 09مؿخٓٔ مىس )39 - 25( ،ٌٟمؿخٓٔ مخٓؾِ )54 -40( ،مؿخٓٔ مغج.ٟ٘
ْالجضْ ٫الخالي ًبـحن اإلاخٓؾـِ الخؿـابي ْالاهدـغا ٝاإلاُٗـاعي اإلادؿـٓبحن ل٩ـل بٗـض مـً
ؤبٗاص ظٓصة الخُاة الىٟؿُت ْ٦ظا للضعظت ال٩لُـتْ ،الـظًً مـً زاللِمـا ًم٨ىىـا جدضًـض
مؿــخٓٔ ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت لــضٔ مٗلمــي الخٗلــُم الابخــضاجي فــي ْــل جــإزحراث ظاثدــت
ُٞٓ٧ض .19
الجضوٌ عكم (ّ 05
)ً:بحن اإلاخىؾِ والاهدغاف اإلاػُاعي وجدضًض مؿخىي حىصة الخُاة الىفؿُت
اإلاخؿحر

حجم الػُىت

اإلاخىؾِ

الاهدغاف اإلاػُاعي

اإلاؿخىي

الاؾخلالٌ الظاحي
الخمىً البُئي
الخُىع الشخص ي
الػالكاث ؤلاًجابُت
الخُاة الهاصفت
جلبل الظاث
الضعحت اليلُت

88
88
88
88
88
88
88

34.54
36.04
38.90
36.69
41.67
41.81
232.68

6.45
6.51
7.58
6.83
5.60
9.22
26.49

مخٓؾِ
مخٓؾِ
مخٓؾِ
مخٓؾِ
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘

مجلت وخضة البدث في جىمُت اإلاىاعص البكغٍت اإلاجلض  16الػضص  03الخام (الجؼء  )2هىفمبر 2021

252

جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض ٖ 19لى ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي (صعاؾت مُضاهُت بٓالًت مؿخٛاهم)
ص .امدمض مؿٗٓصي
ٍ.ص .بٖٓبضهللا بل٣اؾمي

مـ ــً زـ ــال ٫هخـ ــاثج الجـ ــضْ ٫ع٢ـ ــم ( ،)05هجـ ــض ُ٢مـ ــت اإلاخٓؾـ ــِ الخؿـ ــابي لألبٗـ ــاص
(الاؾـ ــخ٣ال ٫الـ ــظاحي/الخم ً٨البُ ـ ــي /الخُٓعالصسصـ ــخي/الٗال٢اث ؤلاًجابُـ ــت) جىدهـ ــغ
ي ــمً مج ــا ٫اإلاؿـ ــخٓٔ اإلاخٓؾـ ــِ (ْٖ ،)39-25لُـ ــّ ًم٨ـ ــً ال٣ـ ــٓ ٫ؤن َىـ ــا ٥مؿـ ــخٓٔ
مخٓؾِ لِظٍ ألابٗاص في ْل جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض 19؛ ْ٢ض جٓا٣ٞذ َظٍ الىخاثج م٘
ال ٟــغى الب ــضًل للضعاؾ ــتْ ،ال٣اث ــل ب ــإن ظ ــٓصة الخُ ــاة الىٟؿ ــُت ل ــضٔ مٗلم ــي الخٗل ــُم
الابخ ــضاجي ف ــي ْ ــل ج ــإزحراث ظاثد ــت  ُٞٓ٧ــض  19مخٓؾ ــِ .ؤم ــا باليؿ ــبت لُ٣م ــت اإلاخٓؾ ــِ
الخؿ ــابي لبٗ ــضي (الخُ ــاة الِاص ٞــت/ج٣بل ال ــظاث) ٞه ــي جىدهغي ــمً مج ــا ٫اإلاؿ ــخٓٔ
اإلاغجْ )54-40( ٟ٘بالخالي ِٞىا ٥مؿخٓٔ مغج ٟ٘في الخُاة الِاصٞت ْج٣بل الظاث في ْل
جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض ٢ْ ،19ض ظاءث َظٍ الىدُجت ٖ٨ـ ما ْعص في الٟغى البضًل.
ْباليؿ ــبت للضعظ ــت ال٩لُ ــت هج ــض ُ٢م ــت اإلاخٓؾ ــِ الخؿ ــابي ج ٣ــضع بـ ـ (ْ )232.68ه ــي
جىدهغ يمً مجا ٫اإلاؿخٓٔ اإلاغجٟـ٘ (ْٖ ،)270 -200لُـّ ًم٨ىىـا ال٣ـٓ ٫بـإن مؿـخٓٔ
ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي في ْل جـإزحراث ُٞٓ٧ـض 19مغجٟـ٘؛
ممــا ٌؿــخضعي عٞــٌ الٟــغى البــضًل ال٣اثــل بــإن مؿــخٓٔ ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت لــضٔ
مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي في ْل ظاثدت ُٞٓ٧ض  19مخٓؾِ.
ْ ٢ــض ازخلٟـ ــذ هخ ــاثج الضعاؾـ ــت مـ ــ٘ صعاؾ ــت (ٓٞاَمُـ ــت )2017اإلآؾ ــٓمت ب ـ ـ "ْا ٢ــ٘
ظــٓصة الخُــاة لــضٔ ؤؾــاجظة الخٗلــُم ؤلابخــضاجي بٓالًــت مؿــخٛاهم" ،التــي َــضٞذ مٗغٞــت
مؿ ــخٓٔ ظ ــٓصة الخُ ــاة ل ــضٔ ؤؾ ــاجظة الخٗل ــُم ؤلابخ ــضاجي ْمٗغ ٞــت م ــا بطا ٧اه ــذ جٓظ ــض
ٞـ ــغْ ١طاث صاللـ ــت بخهـ ــاثُت ف ـ ــي ظـ ــٓصة الخُـ ــاة جغظـ ــ٘ بل ـ ــى الؿـ ــً ْالجـ ــيـ ْالسب ـ ــرة،
ْاؾـ ــخسضم الباخـ ــض فـ ــي صعاؾـ ــخّ اإلاُ٣ـ ــاؽ اإلائـ ــٓي لجـ ــٓصة الخُـ ــاة اإلاهـ ــمم مـ ــً َـ ــغٝ
اإلاىٓمـ ــت الٗاإلاُـ ــت للصـ ــخت٧ْ ،اهـ ــذ ُٖىـ ــت الضعاؾـ ــت مٓ٩هـ ــت مـ ــً  300ؤؾـ ــخاط ْؤؾـ ــخاطة
ًّض ِعؾــٓن باإلااؾؿــاث التربٍٓــت لٓالًــت مؿــخٛاهم٢ْ ،ــض جٓنــل الباخــض بلــى ؤن مؿــخٓٔ
ظ ــٓصة الخُ ــاة ل ــضٔ ؤؾ ــاجظة الخٗل ــُم ؤلابخ ــضاجي مخٓؾ ــِْ ،ؤه ــّ ال جٓظ ــض  ٞــغْ ١صال ــت
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بخه ـ ـ ـ ــاثُا ف ـ ـ ـ ــي مؿ ـ ـ ـ ــخٓٔ ظ ـ ـ ـ ــٓصة الخُ ـ ـ ـ ــاة ل ـ ـ ـ ــضحهم حٗ ـ ـ ـ ــؼٔ إلاخٛحـ ـ ـ ـ ـراث الؿ ـ ـ ـ ــً،الجيـ،
السبرةٓٞ(.اَمُت.)451 :2017،
ٍْم ً٨جٟؿحر هخاثج الضعاؾت الخالُت بإن ما ٖغٞخّ البالص مً بظغاءاث اختراػٍت
للٓ٢اًت مً ْباء ُٞٓ٧ض  19في مجا ٫الخٗلُم٧ ،ان لِا صْع بًجابي في اإلادآٞت ٖلى
الغاخت الىٟؿُتْ ،الكٗٓع بالغيا ،زانت ُٞما ًسو جٓ ٠ُ٢الضعاؾت ْجُبُ٤
الدجغ الظي ٧ان ٖلى ٞتراث مسخلٟتْ ،مً زال ٫مىا٢كت بٌٗ ألاؾاجظة خٓ٫
ؤلاهُ٣إ ًٖ الضعاؾت ٣ٞض نغخٓا ؤن صخت الخالمُظ ْصختهم هي ؤْلى ألاْلٍٓاث،
مما ٌُٗي ؤلاهُبإ بإن ؾالمت الٟغص ْبخؿاؾّ باألمان ًلٗب صْعا ٦بحرا في الغ ٘ٞمً
مؿخٓٔ ؾٗاصجّ ْظٓصة خُاجّ الىٟؿُت.
ْممــا ًم٨ــً اؾخسالنــّ مــً زــالَ ٫ــظٍ الىخــاثج ؤن ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت لــِـ
لِا زهٓنُت جخٗل ٤بالٓغْ ٝالاظخماُٖت ٖلت خـضْٔ ،ال بـالٓغْ ٝالظاجُـت فـي مٗـؼ٫
ٖـً الٓـغْ ٝالساعظُـتٞ ،بِئــت اإلاٗلـم ْؤ٢ضمُخـّ ٢ــض ال ً٩ـٓن لِـا ألازــغ ال٨بحـر فـي جدضًــض
هُٖٓ ــت خُاج ــّ ف ــي ؤي ْ ــغ ٝم ــً الٓ ــغْ٦ ،ٝم ــا  ٢ــض ًٟؿ ــغ َ ــظا ؤن ال ٟــغم اإلادؿ ــاٍْت
اإلاخاخ ــت للمٗلم ــحن ،بط ال  ٞــغ ١ب ــحن اإلاٗلم ــحن ال ــظًً ًماعؾ ــٓن ٖملِ ــم ف ــي اإلاضًى ــت ؤْ ف ــي
الغٍــْ ،٠ختــى ألا٢ضمُــت لــم ج٨ــً لِــا ؤزــغ ٖلــى اإلاٗلمــحن للخمُحــز بُــجهم فــي ظــٓصة خُــاتهم
الىٟؿ ــُت َ ،ــظا باإلي ــاٞت بل ــى ؤن الٟت ــرة الٍُٓل ــت لجاثدـ ــت  ُٞٓ٧ــض ْ 19م ــا جبِٗـ ــا م ــً
بظ ـغاءاث ،ظٗلــذ ٞئــت اإلاٗلمــحن جخٗــاٌل مِٗــاَْ ،ــٓ صلُــل ٖلــى امــخال ٥مِــاعة الخُ٨ــ٠
م٘ الٓغْْ ٝاإلاؿخجضاث.
ٍْب٣ــى ال ــخد ٢ ٟٔــاثم ماصام ــذ الضعاؾ ــت ؤظغٍ ــذ ٖل ــى ُٖى ــت م ــً اإلاٗلم ــحن  ٣ٞــِ،
ْ٧اهـذ الاؾــخجابت مـً ْظِــت هٓـغ اإلاٗلمــحن ؤهٟؿـِم عبمــا لـم ٌٗبــرْا ٖـً ؤعائهــم بجضًــت،
ْهإمـ ــل فـ ــي جد٣ـ ــ ٤هٟـ ـــ الىخـ ــاثج بطا ؤظغٍـ ــذ الضعاؾـ ــت هٟؿـ ــِا مـ ــً ْظِـ ــت هٓـ ــغ ؤزـ ــغٔ
٧اإلاضًغًٍ ْاإلاٟدكحن ْالكغ٧اء الاظخماُٖحن.
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الخاجمت:
مً زال ٫هخاثج الضعاؾت الخالُت ،جٓنل الباخشان بلى ؤن مؿـخٓٔ ظـٓصة الخُـاة
الىٟؿ ــُت ل ــضٔ ٞئ ــت مٗلم ــي الخٗل ــُم الابخ ــضاجي  ٧ــان مغج ٟٗــا ْل ــم ًخ ــإزغ ٦شح ـرا بخ ــضاُٖاث
ظاثد ــت  ُٞٓ٧ــض  19بك ــ٩ل ؾ ــلبي٦ ،م ــا جٓن ــلذ الىخ ــاثج بل ــى ؤن مؿ ــخٓٔ ظ ــٓصة الخُ ــاة
٧اه ــذ مسخل ٟــت ف ــي ؤبٗاصَ ــا ٟٞ ،ــي ؤبٗ ــاص (الاؾ ــخ٣ال ٫ال ــظاحي/الخم ً٨البُ ــي /الخُ ــٓع
الصسصــخي/الٗال٢اث ؤلاًجابُــت) ٧ــان مؿــخٓاَا مخٓؾــِ؛ ؤمــا باليؿــبت لبٗــضي (الخُــاة
الِاصٞت/ج٣بل الظاث) ٣ٞض ٧ان مؿخٓاَما مغجٟٗا.
٦مــا ؤِْ ــغث هخــاثج الضعاؾ ــت ؤن ظاثدــت  ُٞٓ٧ــض  19لــم ً ٨ــً لِــا ج ــإزحر ؾــلبي ٖل ــى
ظٓصة الخُاة الىٟؿُت إلاٗلمـي الخٗلـُم الابخـضاجيَْٗ ،ـٓص طلـ ٪خؿـب عؤي البـاخشحن بلـى
ؤن الاظ ـغاءاث الٓ٢اثُــت اإلاخســظة مــً ٢بــل الضْلــت ،زانــت ُٞمــا حٗلــ ٤بٓ٢ــ ٠الضعاؾــت
ْبظـ ـغاءاث الدج ــغ اله ــخي ،م ٨ــً م ــً ع ٞــ٘ ؤلاخؿ ــاؽ باألم ــان ْالابخٗ ــاص ٖ ــً السُ ــغ
الىاظم ًٖ الخ٣اعب الاظخماعي ْالجؿضي.
٦مــا ًم٨ــً جٟؿــحرٍ باؾــخٟاصة اإلاٗلمــحن مــً الُٗلــت الٍُٓلــت ألامــضْ ،التــي ٢اعبــذ
( )8ؤق ــِغْ ،ه ــي ٞت ــرة م٨ى ــتهم م ــً اؾ ــدشماع جل ــ ٪الٟت ــرة ف ــي الغاخ ــت ْ ً٢ــاء ال٨شح ــر م ــً
اإلاهالر الصسهُت التـي لـم ً٨ـً اإلاٗلـم ٌؿـخُُ٘ ً٢ـاءَا فـي ٞتـرة الٗلـم هٓـغا للدجـم
الؿاعي ألاؾبٓعي ال٨بحر ْما ًبظلّ اإلاٗلم مً ظِض َُلت الؿىت.
٦مــا ٌٗــٓص طلــ ٪بلــى اعجبــاٍ ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت ْاٖخماصَــا بضعظــت ٦بحــرة ٖلــى
اإلادضصاث الظاجُت بك٩ل ٦بحرْ ،ما ًمخل ّ٨الٟغص مً ٓ٢ة ْنالبت هٟؿُت ْ٢ضعجّ ٖلى
مجابهــت الٓــغْ ٝالساعظُــتَْ ،ــٓ مــا ؤقــاعث بلُــّ الٗضًــض مــً الضعاؾــاث ،مجهــا صعاؾــت
ٖلــي مِــضي ٧ــاْم ْمدمــٓص ٖبــض الخلــُم ميســخي ،بط ٖغٞــا ظــٓصة الخُــاة الىٟؿــُت بإجهــا
اوٗ٩ــاؽ للمؿــخٓٔ الىٟســخي ْهُٖٓخــّْ ،ؤن مــا بلٛــّ ؤلاوؿــان الُــٓم مــً مٓ٣مــاث الغقــي
ّ
ْالخدً ــغ ٌٗ ٨ـــ ب ــال ق ــ ٪مؿ ــخٓٔ مُٗى ــا م ــً ظ ــٓصة الخُ ــاة بك ــ٩ل ٖ ــامْ ،ه ــي حٗج ــي
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ظٓصة زهاثو ؤلاوؿان مً خُض جٍٓ٩ىـّ الجؿـمي ْالىٟسـخي ْاإلاٗغفـي ْصعظـت جٓا٣ٞـّ
م٘ طاجّ ْمـ٘ آلازـغًٍ ْجٍٓ٩ىـّ الاظخمـاعي ْألازالقـي( ٖلـي مِـضي ٧ـاْم ْ،ميسـخي:2006،
.)69
الاكتراخاث:
اٖخماص ٖلى ما جٓنلذ بلُّ الضعاؾت الخالُت ً٣ترح الباخشان ما ًلي:
 الٗمل ٖلى بىاء البرامج الاعقاصًت ْجُٟٗلِا مُضاهُا بما ًٟ٨ل اإلادآٞت ٖلى خُاةألاٞغاص الجؿضًت ْالىٟؿُتْ ،الٓ٢اًت مً جضاُٖاث ظاثدت ُٞٓ٧ض .19
 يغْعة اؾخٛال ٫مىهاث الخٓانل الاظخماعي ْالٓؾاثل الخ٨ىٓلٓظُت في جمغٍغالغؾاثل الخدؿِؿُت اإلاخٗل٣ت بالٓ٢اًت مً مشل َظٍ الٓٓاَغْ ،الخُ٣ض باإلظغاءاث
الصخُت ٧الخباٖض الاظخماعي ْٚحرٍ للمدآٞت ٖلى الصخت ب٩ل ؤبٗاصَاْ ،ججىب
جضاُٖاث الجاثدت.
 اؾخٛال ٫هخاثج الضعاؾت ٦مىُل ٤لضعاؾاث حكمل ٞئاث ؤزغٔ مً ٞئاث اإلاجخم٘إلاٗغٞت مضٔ جإزحر ظاثدت ُٞٓ٧ض ٖ 19لى ٞئاث اإلاجخم٘.
اإلاغاحؼ واإلاهاصع:
 .1ؤبٓ َاقم ،الؿُض مدمض( ،)2010الىمٓطط البىاجي للٗال٢اث بحن الؿٗاصة الىٟؿُت ْالٗٓامل
السمؿت ال٨برٔ للصسهُت ْج٣ضًغ الظاث ْاإلاؿاهضة الاظخماُٖت لضٔ َالب الجامٗت ،مجلت
٧لُت التربُت350-269 ،)81(20 ،
 .2ؤبٓ خماص ،هانغ الضًً ببغاَُم .)2018( .ظٓصة الخُاة الىٟؿُت ْٖال٢تها بالؿٗاصة الىٟؿُت
ْالُ٣مت الظاجُت لضٔ ُٖىت مً َلبت ظامٗت ألامحر ؾُام بً ٖبض الٗؼٍؼ ،اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗٓصًت ،م م .281 -268
 .3ؤبٓ خالْة ( ،)2010ظٓصة الخُاة اإلآِٟم ْألابٗاص٢ ،ؿم ٖلم الىٟـ التربٓي٧ ،لُت التربُت
بضمجهٓع ،ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍتْ ،ع٢ت م٣ضمت يمً بَاع ٗٞالُاث اإلااجمغ الٗلمي الؿىٓي ل٩لُت
التربُت ،ظامٗت ٟ٦غ الكُش.
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ص .امدمض مؿٗٓصي
ٍ.ص .بٖٓبضهللا بل٣اؾمي

 .4بِٖٓكت ،ؤما،)2014( ،٫ظٓصة الخُاة ْٖال٢تها بالٍِٓت الىٟؿُت لضٔ ضخاًا ؤلاعَاب بالجؼاثغ،
عؾالت ص٦خٓعاٍ في ٖلم الىٟـ ،ظامٗت مدمض زًُغ -بؿ٨غة – الجؼاثغ.
 .5باٖلي ،مهُٟى ْ ،ظٛلٓليًٓ ،ؾ ،)2018( ٠مؿخٓٔ ظٓصة الخُاة لضٔ َالباث ظامٗت
اإلاؿُلت ،مجلت الجام٘ في الضعاؾاث الىٟؿُت ْالٗلٓم التربٍٓت ،الٗضص( ،)8ماعؽ  .2018م
م .431 -413
 .6صاثغة م٩اٞدت ألامغاى ْالٓ٢اًت مجها بلجىت الصخت الَٓىُت الهِىُت ،)2020( ،صلُل ْ٢اًت
الصخت الىٟؿُت مً ٞحرْؽ ٓ٧عْها ،جدغٍغ ظمُٗت الصخت الىٟؿُت الهِىُت ،جغظمت ؤمُىت
ق٨غي ،مغاظٗت ْبقغا ٝؤخمض الؿُٗض ،الُبٗت ألاْلى ،2020الىاقغ بِذ الخ٨مت
لالؾدكاعاث الش٣اُٞت ،ال٣اَغة.
 .7الضًلمي ،هاَض ٖبضٍ ػٍض( ،)2012ج٣ضًغ الظاث ْٖال٢خّ بجٓصة الخُاة لُالباث ظامٗت بابل،
مجلت الٗلٓم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت بابل ،اإلاجلض (،)20الٗضص( )4م م .1142 -1126
ْ .8ػاعة التربُت الَٓىُت( ،)2008اإلاغؾٓم الخىُٟظي  ،08/315الهاصع في  12ؤ٦خٓبغ .2008

 .9خماصاث،مدمضْ،الً٣اة،ؤخمض( ،)2015مؿخٓٔ الؿٗاصة لضي ُٖىت مً َلبت ظامٗت البل٣ان
الخُبُُ٣ت في يٓء بٌٗ اإلاخٛحراث في اإلامل٨ت ألاعصهُت الِاقمُت ،اإلاىاعة ،اإلاجلض(،)22
الٗضص(3ؤ) ،2016،م م .168-145
 .10ال٨بِسخيٖ ،بض ال٨غٍم ٖبُض ظمٗت(ُ٢ ،)2016اؽ ظٓصة الخُاة لضٔ ُٖىت ؤًٖاء َُئت
الخضعَـ في الجامٗت -صعاؾت ز٣اُٞت م٣اعهت لُٗىاث لُبُت ْٖغاُ٢ت ْمهغٍت -مجلت البدٓر
التربٍٓت ْالىٟؿُت ،ظامٗت بٛضاص ،الٗضص( ،)49م م.460-427
٧ .11اْمٖ،لي مِضي ْميسخي،مدمٓص ٖبض الخلُم .)2006( .مُ٣اؽ ظٓصة الخُاة لُلبت
الجامٗت٢ْ .اج٘ هضْة ٖلـم الـىٟـ ْظـٓصة الخُاة ؤًام  19-18-17صٌؿمبر ،ظامٗت الؿلُان
٢ابٓؽ ،ؾلُىت ٖمان.
 .12الفي الؼبً،ممضْح بيُّ( ،)2020الؿٗاصة الىٟؿُت ْٖال٢تها بمؿخٓٔ الُمٓح لضٔ َلبت
الجامٗت ألاعصهُت اإلاخٓ ٘٢جسغظِم،مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت للضعاؾاث التربٍٓت
ْالىٟؿُت،اإلاجلض( ،)28الٗضص(،)2م م.269-251

مجلت وخضة البدث في جىمُت اإلاىاعص البكغٍت اإلاجلض  16الػضص  03الخام (الجؼء  )2هىفمبر 2021

257

جإزحراث ظاثدت ُٞٓ٧ض ٖ 19لى ظٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ مٗلمي الخٗلُم الابخضاجي (صعاؾت مُضاهُت بٓالًت مؿخٛاهم)
ص .امدمض مؿٗٓصي
ٍ.ص .بٖٓبضهللا بل٣اؾمي

 .13مؿٗٓصي ،امدمض .)2015( .بدٓر ظٓصة الخُاة في الٗالم الٗغبي .مجلت الٗلٓم الاوؿاهُت
ْالاظخماُٖت ،الجؼاثغ.
 .14اإلاٗاًُت ،عْال ْ،الخمٓعي ،نالر (،)2018الؿٗاصة اإلاجخمُٗت ،الُبٗت ألاْلى ،ؤبغٍل ،2018
٢ىضًل للُباٖت ْاليكغ ْالخٓػَ٘ ،صبي ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.
 .15ؾلمان ظاؾم ،ؾاعة ظباع،)2018(،ظامٗت البهغة٧ ،لُت التربُت للٗلٓم ؤلاوؿاهُت،مجلت
ؤبدار البهغة للٗلٓم ؤلاوؿاهُت ،اإلاجلض (،)43الٗضص(3ب)،م م .302 -275
ٖ .16بضٍ ال٣اضخيٖ ،ضهان مدمض(،)2020ؤؾالُب الخ٨ٟحر ْٖال٢تها بجٓصة الخُاة الىٟؿُت لضٔ
ؤًٖاء َُئت الخضعَـ٧ -لُت التربُت ظامٗت حٗؼ همٓطظا،-مجلت ألازغ للضعاؾاث الىٟؿُت
ْالتربٍٓت ،ظامٗت الجُاللي بٓوٗامت ،زمِـ ملُاهت ،اإلاجلض(،)01الٗضص(،)02ظٓان (،)2020م
م .32 -10
ٓٞ .17اَمُت،مدمضْ ،)2017(،ا ٘٢ظٓصة الخُاة لضٔ ؤؾاجظة الخٗلُم ؤلابخضاجي ،مجلت الٗلٓم
ؤلاوؿاهُت ْالاظخماُٖت،الٗضص( )31صٌؿمبر ،2017م م .462 – 451
٢ .18ىضْػٖ،بض ال٨غٍم ؤخمض،)2020(،صْع الخمٍٓل ؤلاؾالمي في خاالث الجٓاثذ،صعاؾاث مِٗض
الخضعٍب ْبىاء ال٣ضعاث،نىضْ ١الى٣ض الٗغبي،الٗضص.-2020-03
 .19جٓاحي ،خُاة٢ْ،غٍهاث ،ػَغة ْ،بلٗغبيٓٞ ،ػٍت  ،2018مؿخٓٔ ظٓصة خُاة الُالب الجامعي،
مجلت صعاؾاث بوؿاهُت ْاظخماُٖت ،ظامٗت َْغان،اإلاجلض( ،)2الٗضص(،)8ظاهٟي ،2018م م:
.184-163
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