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مذٚ سضا أسش رّٖ االحتٔاجات اخلاص٘ يف مذٓي٘ جذٗ عً بعض 
 .٠٢٠٢العشبٔ٘ الشعْدٓ٘ يف ضْٛ سؤٓ٘ املنله٘ باخلذمات املكّذم٘ هله 

ُـٍز ستُٝؿأ .   خري١ٜ صٍر٠ ايػــضٜــبــٞأ .       غفضإ ذل

 كغِ عًِ االدتُاع ٚاخلز١َ االدتُاع١ٝطايبات َادغتري ب

 ن١ًٝ اآلراب ٚايعًّٛ اإلْغا١ْٝ .َغاص تٛدٝ٘ ٚإصالح أعضٟ

 املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜب ز٠ظ داَع١ املًو عبز ايعظٜظ 

 : إؽضاف

 ر. إْـذـٞ مجاٍ سضٜضٟ 

  داَع١ املًو عبز ايعظٜظ ن١ًٝ اآلراب ٚايعًّٛ اإلْغا١ْٝ

 املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ دز٠

 شتلل امل : 
تًدف الدراشٕ احلالّٕ إىل التعرف علٖ مدٗ رـاا وَلّاا٘ وماُر  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ        

م، 0202اكُماإ اململكاإ   ـااُ٘ رِٝاإ    اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ عااو ا اادماا املبدماإ مااو    اا    
علااٖ ث٠ثاإ  اااَر رّٙصاإّ ويتماات اّاآُ، ا تؽااا  مسياار، ََ ااو  مااُ  ،     س الرِٝاإاّاات ترتكاا

َشاااّكُى  لاااال ماااو قااا٠ا التمااارل إىل ايتماااام اململكااإ العرةّااإ الصاااعُ ِٕ ةااا َٓ اٟاتّا ااااا     
ؼٕ َوَلّا٘ ومُريم. م ختدم  َٓ اٟاتّا اا ا ا 0202ا اؼٕ َتبدِم قدماا تت٠٘م مت رِٕٝ 

لاا لال ناااى مااو الفاارَرٓ التعاارف علااٖ ماادٗ رـااا وَلّااا٘ ومااُر  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ عااو    
  ماو وَلّاا٘   88م، َ د تكُنت عّهٕ الدراشٕ احلالّٕ مو و0202ا دماا املبدمٕ هلم   ـُ٘ رِٕٝ 

اى وماااُر  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ   مدِهااإ  ااادٔ، َلتةبّااا  يااادف الدراشااإ  امااات ال اا تااا         
ةتؽااامّم اشااات انٕ الكلَنّااإ لبّااااط مصاااتُٗ الرـاااا ١شااار لااا َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ عاااو          

نمااا ا التةباا  مااو ؼاادل و أ   0202ا اادماا املبدماإ مااو   اا  اكُماإ اململكاإ   ـااُ٘ رِٝاإ   
َ اد وظاارا الهتااٙىل إىل رـاا ا١شار عاو ا ادماا الا  تبادمًا اكُمإ اململكإ             الدراشٕ َث اتًاا. 
 ، َةُزى نصيب 0.22مو  0.29اا ا اؼٕ اّت تراَات املتُشماا احلصاةّٕ ةني ول َٓ اٟاتّا 

% َ لال ةالهص ٕ ٟشتجاةٕ عّهٕ الدراشإ علاٖ اٟشات انٕ، ياا ِادا علاٖ مصاتُٗ مب اُا ماو          72
نماا تُـاا الهتااٙىل وى     رـا وَلّا٘ ا١مُر عاو ا ادماا املبدمإ ماو اململكإ العرةّإ الصاعُ ِٕ.       

، ةلغاات 0202عّهاإ الدراشاإ علااٖ ا اادماا ايتدِاادٔ الاا  ا لاتًااا رِٝاإ    متُشااإ إ اةاااا و اارا  
%، يا ِدا علٖ ارتفاع مصتُٓ الرـاا َ اُ ٔ َ عالّإ ا ادماا     89 ، َةُزى نصيب 0.22مو  0.66و

م الاا  و لبتًاااا  0202، َتفصاار ال اا اإ يااا ا ةاااا:  عالّاإ تم ّااا  رِٝاإ      0202الاا  تتفاامهًا رِٝااإ   
نمااا تُـااا الهتاااٙىل عاادم َ ااُ   تصااعْ إىل نيصااني  ااُ ٔ ا اادماا. احلكُماإ الصااعُ ِٕ، َالاا 

 اارَل  اا  ٟلاإ إاؽااإّٙ   مصااتُِاا رـااا وَلّاااا٘ ا١مااُر عااو ا اادماا املبدماإ مااو اململكااإ           
 ادرٔ  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ علاٖ اٟعتماا  علاٖ ونفصاًم،        َالعرةّٕ الصعُ ِٕ، ، َنُع اإلعا ٕ، 

 . صتُٗ التعلّمْ ملبدم الرعإِملََ دا  رَل َعمر مبدم الرعإِ، 
الكلماا املفتاإّ : رـاا وشار  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ ، ا ادماا ، اكُمإ اململكإ العرةّإ         

 . 0202الصعُ ِٕ ، رِٕٝ 
The Level of Families’s Satisfaction Regarding Some Special Needs 

Services Provided by the Government of the Kingdom of Saudi Arabia 

in Jeddah City Under the New Saudi Arabian’s Vision (2030) . 

Ghufran Muhammad Hatimish & khayriah reddah Alghriby 
Abstract:   

The current study aims to identify the extent of satisfaction of parents with 
special needs in the Kingdom of Saudi Arabia with regards to the services 
provided by the government of the Kingdom of Saudi Arabia under the Saudia 
Vision 2030. Where the vision of 2030 is based on three main elements, (a 
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vibrant society, a prosperous economy, and an ambitious homeland). This will 
be done by examining the Kingdom of Saudi Arabia’s concern of people with 
special needs and the provided services to be compatible with the Vision of 
2030 The current studied sample had consisted of (88) parents of people with 
special needs in the city of Jeddah. Therefore, as it is necessary to achieve the 
goal of this study, the researchers have designed an electronic questionnaire 
to measure the level of satisfaction for these families with special needs and 
the Kingdom of Saudi Arabia under the new 2030’s vision provides the 
services for them. However, the validity and the reliability of this current 
study tools were also verified The results had indicated that the families’ 
satisfaction towards the services that are provided by the Kingdom’s 
government for people with special needs, where the arithmetic averages 
ranged between (2.09 to 3.00), and with a relative weight of 70% in relation 
to the response of the study sample to the questionnaire, which indicates an 
acceptable level of parents’ satisfaction with the services are provided by 
K.S.A. also showed the average responses of the studied sample individuals to 
the new services proposed by the Vision 2030 amounted to (2.66 from 3.00), 
with a relative weight of 89%, which indicates higher level of satisfaction. In 
addition, the quality and the effectiveness of the services were included in the 
Vision 2030. Thus, the researchers explained this by: The effectiveness of 
implementing the 2030’s vision launched by the Saudi government, which 
seeks to improve the quality of services The results also showed that there 
were no statistically significant difference in the level of parents' satisfaction 
with the services that are provided by the Kingdom of Saudi Arabia, 
according to this study variable. 
Key words: Families’s Satisfaction Regarding Some Special Needs , Services 
, Government of the Kingdom of Saudi Arabia , Vision (2030). 

 :٘املكذم 
 ٕ علااٖ عاااد  ماااو ا١يااداف اٟشااالاتّجّٕ، ِعااال       0202 ااتااُا رِٝااإ اململكااا

نيبّبًا ن  مو البماع العام َا اؿ َا ريٓ واململكٕ العرةّإ الصاعُ ِٕ رِٝإ    
   بااد ايتماات اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ ةاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ       0206، 0202

ٕ، ََ اااارا هلاااام قاااادماا متعااااد ٔ ةكا اااإ اياااااٟا الؽااااةّٕ، التعلّمّاااإ، الت يّلّاااا 
  َالاا  وؼاا ةت ياا ٍ ا اادماا 040:ؿ0207التهمُِاإ، َاٟ تماعّاإ والفمّمااانْ،

َالا  تصاعْ اململكإ ماو ق٠هلاا       0202ـمو وَلُِاا ا١يداف اٟشلاتّجّٕ لرِٕٝ 
إىل تباادِم و فاا  ا اادماا لاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ، َوشااريم َنيبّاا  الرـااا  

   . 040:ؿ 0207لدًِم والدَشرٓ،

َتبُم اململكإ وِفاّا علاٖ وشااط العادا َاملصااَأ َماها اإلنصااى اباٌ   العاّغ           
َتباادِم ا اادماا  اٟاتّا اااا ا اؼاإ الكاارِم،  ايتماات ةرعاِاإ ا١ظاا اؿ  َٓ 

هلم َل ًَِم ةعك  ِفمو اؽاُهلم علاٖ اباُ ًم ماو قا٠ا تاُ ري شا   الرعاِإ         
الصعُ ِٕ مو قا٠ا يمُعإ    َاحلمإِ َالت يّ  ال٠زمني، إ  تبُم اململكٕ العرةّٕ

مااو اإل اارا٘اا اللةُِاإ َالم ّاإ َاٟ تماعّاإ َالهفصاإّ َاإلع٠مّاإ َاله امّاإ        
ةإنعا٘ ن اام ًِادف إىل مهات اإلؼااةٕ ةاإلعا إ، وَ احلاد مهًاا َانتعاا ًا   َ ات          
م كر َالتبلّ  مو ا٣ثاار امللت إ علًّاا، نماا شاايمت وِفاّا   تُدّات ا ادماا         

 ّإ َاٟ تماعّإ َاملًهّإ َالهفصإّ ملصااعدٔ و ارا   َٓ اٟاتّا ااا        اللةُِٕ َالم
ا اؼااإ   نيبّااا  و ؽاااٖ  ر ااإ يكهااإ ماااو التُا ااا  مااات متمل ااااا ةّٚااإ املعاااال  
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اٟ تماعّٕ َالم ّعّٕ، َتهمّٕ  دراتٌ ل٠عتما  علٖ نفصٌ َاملعارنٕ الفعالٕ يا 
ًُا مهتًجا   ايتمت الصعُ ٓ.  دنعلٌ عف

م وى "نصاا ٕ  َٓ اٟاتّا اااا   0207اٙىل املصااا اٟ تماااعْ لعااام  َ ااد ودًاارا نتاا 
شاهُاا  ا ن ر إىل إلاالْ     5ا اؼٕ مو الصكاى الصعُ ِني ال ِو ت لغ وعمااريم  

%  لل نُر َاٟناا   0.70%  َو4.27% ، ةُا ت و7.78الصكاى مو نفض الفٕٚ العمرِٕ و
%  مااو 02.02ن ر وشااهٕ  اا   02علااٖ اللتّااي، ةّهمااا الصااكاى الاا ِو ت لااغ وعماااريم    

%  للاا نُر َاإلنااا  علااٖ  4.87%  َ و5.05إلااالْ الصااكاى لااهفض الفٚاإ العمرِاإ، و   
%  لإلناا  ماو الصاعُ ِني الا ِو     08.68%  للا نُر َ و 04.20اللتّي،  ّما نانت و

  07:ؿ0207%" واهلّٚاإ العاماإ لإلاؽااا٘،  50.7شااهٕ ةُا اات   65تسِااد وعماااريم عااو   
اٟاتّا اااا ا اؼاإ ةايتمااام ال اااا ني مااو     َلاا ا  بااد ا ااْ ياااا رعاِاإ  َٓ     

خمتلت الت ؽؽاا ٟشّما وا دمٕ اٟ تماعّإ ، َاشاتها ّا ملاا شا   تصاعٖ يا ٍ       
الدراشاإ إىل تبّااّم ماادٗ رـااا وَلّااا٘ ومااُر  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ عااو مصااتُٗ    
ةعض ا دماا املبدمٕ ١ةهاًٙم مو      اكُمٕ اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ   ـُ٘ 

 للمملكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ. 0202 رِٕٝ

 :٘مشهل٘ الذساس 
  ا٣َنااإ ا١قااارئ از ا  ايتماااام الااادَا ةااا َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ َتبااادِم        
ا ااادماا املتعاااد ٔ لكاااُنًم  اااسّ٘ا ٟ ِتجاااسو ماااو ايتمااات،  صاااعت اململكااإ العرةّااإ  

ل٠رتباااااا٘ ةا ااااادماا املبدمااااإ ل٢ظااااا اؿ  َٓ   0202الصاااااعُ ِٕ   ـاااااُ٘ رِٝااااإ  
 ا اا ا اؼٕ تل ّٕ ٟاتّا اتًم َارـا٘ ١شريم. اٟاتّ

 مو املٞظراا احمللّٕ ما وظارا إلٌّ اهلّٕٚ العامإ لإلاؽاا٘   اململكإ العرةّإ     
م ةااا ى نصااا ٕ انتعاااار اإلعا ااااا  اا الؽاااعُةٕ ال الغااإ  ااااَزا  0207الصاااعُ ِٕ عاااام 

 اارا  مااو % ، ياا ا مااا  عاا  احلكُماإ الصااعُ ِٕ تعماا  علااٖ تل ّاإ ااتّا اااا ا١ 0.9و
 َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ َإرـااا٘ وشااريم  ّاات َؼاالت نصاا ٕ  َٓ اٟاتّا اااا       

ماُا و   ملّاُى  0.5% مو إلاالْ عاد  الصاكاى ةتعادا   ادرٍ      7ا اؼٕ   الصعُ ِٕ 
  . 0207واهلّٕٚ العامٕ لإلاؽا٘،

ةاا ى مااا  WHOَمااو املٞظااراا العاملّاإ مااا  ناارٍ تبرِاار مه ماإ الؽااةٕ العاملّاإ 
 42 ت ظ ؾ مو ن  ش عٕ وظ اؿ لدٌِ ظك  مو وظكاا اإلعا ٕ، % ةُا05ِبارب 

 . 0: ؿ0205ملُّى ظ ؾ مؽاب ةاإلعا ٕ   الُ و العرةْ و ا  اهلل،

َاّاات وى رعاِاإ  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ ااا  وؼااّ  نفلتااٌ نا اإ ا١ ِاااى      
يتم اإلش٠م ةًم َةتكرميًم   ا  دًاُر التعارِعاا َالبااُانني  باد      والصمإَِ  بد 

َََرَزِ َهااااَيم مزاااَو     ﴿تعااااىل:  ااااا  ََاِلَ َةااار   َََاَمِلَهااااَيَم   اااْ اِلَ ااارز  َََلَباااَد َنرنَمَهاااا َةه اااْ ََ َم 
َََ فنِلَهاَيَم َعَلٖ َن  رٍي مزمنَو َقَلِبَها َتِفف ّّلا ّزَ اا     .   72واإلشرا٘: ﴾المَّ

نمااااا ااااارؿ اٟشاااا٠م علااااٖ الرعاِاااإ الكاملاااإ للفااااعفا٘ َ َٓ اٟاتّا اااااا      
ا اؼٕ، َنيت ن ام اإلش٠م َمحاِتٌ شتجد ماو ِبات ناان ًم َِصااعديم،  ااا      

َْٝػ﴿تعاىل:  ًَـ  ََٚيـا  ٤َيطُّـَعَفا اَع٢ًَ  يَّ ًَـ٢  ََٚيـا ٰ ٢ املضضـ٢   َع َٔ ا َع َٕ  َيـا  يَّـَشٜ َٕ  ََـا  ََٜذـزوٚ  ٜوَٓفُكـٛ



 (ASEP)دساسات عشبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفص 

 

 

 

 

 
236 

َ٘ ِاََْصشوٛ ِإَسا َسَضٌز ٢ًَ ََا ََٚصعوَٛي٘ َيَّ َٓنَيا َع ُوْشَغ ٌٍ ََٔ ِي ٘واَٚ َعَبٝ ٌِ  َغـُفـٌٛص يَّ والتُةإ   ﴾صََّسـٝ
 ،  ا٣ِٕ تدّا  ٟلٕ َاـةٕ علٖ وىن الفعفا٘ َاملرـٖ لّض علًّم وٓ معابٕ إ ا  90:

 .مل ِباتلُا مت إقُانًم ا١ؼةا٘

وم مكتُم و ا١عماٖ  َعلٖ َ ٌ ا ؽُؿ ما  ا٘    ّؽٕ الؽةاةْ ع د اهلل ةو 
ماو  اُل شا ت تاُاا ماو       وؼلٖ اهلل علٌّ َشالم   ال ٓ َعُتي  ٌّ الهيب   الفرِر 

ٍَ       06  َ اا  اهلل عااس َ اا ، َنااسا   ظاا نٌ      َ٘ َُلَّٖ َوَى َ ااا َََتاا َِاإ    اااُلٌ تعااااىل: " َعااَ َض 
وى ِا يي  وؼالٖ اهلل علّاٌ َشالم     اِلَ َعَمٖ " وشاُرٔ عا ض . ا١مار الا ٓ   ات ةاالهيب       

هسا الؽةاةْ َِصا ا عهاٌ َِبفاْ اا تاٌ، ناّ   لاال م ااا لتكارِم َر عإ ظا ى           مل
اهلل تعاااىل َرشااُلٌ الكاارِم  مااّاد علّااٌ الؽاا٠ٔ َالصاا٠م هلاا ٍ الفٚاإ الع ّماإ مااو   

  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ. 

ـّااةت وىن اٟاتّا اااا ةعااك  عااام        نمااا وىن العدِااد مااو اله رِاااا اإلنصااانّٕ َ
 ،  بد 0980ر  َٓ اٟعا ٕ ووؼةاب اهلمم  وع داملعمْ،تهدرج نيتًا ااتّا اا وش

     ٖ احلا اااا اإلنصااانّٕ الاا     رنااسا ن رِاإ اةرايااام ماشاالُ و ن رِاإ احلا اإ   علاا
نير  الصلُ  اإلنصانْ;  اإلنصاى اا اصي يرم ماشلُ ااا ِصاعٖ إىل إظا اع الرا ااا    

 .  Maslow, 1943وَاحلا اا ال   علٌ ِؽ  إىل نيبّ   اتٌ 

َيهااا  ةعفاااّا ماااو اله رِااااا اٟ تماعّااإ ون رِااإ الاااتغري اٟ تمااااعْ  َالااا   
َالعاا اا; َ اد    تبؽد ا١َـاع ايتّدٔ ال  تمرو علاٖ ال هاا٘ اٟ تمااعْ وَ الاه م    

ادن  واَلربا مُر  مفًُم التغري اٟ تماعْ َالتماُر ة ناٌ التةاُا َالتعاد٠ِا       
الع٠ اااا اٟ تماعّاإ علااٖ وى ياا ا التمااُر ِبااُم علااٖ وشاااط الع٠ اإ ةااني الااسمو        

 .  Haferkamp & Smelser, 1992وَنع ٔ ا١ظّا٘ 

ي ٍ اله رِٕ ختدم مفًُم التمُر   رِٕٝ اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ;  فْ ق٠ا 
 االٔ َ ّااسٔ تغااريا ا اادماا املبدماإ لاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ َتمااُرا ةعااك    

نت اااٍ، َمفًااُم الااتغري اٟ تماااعْ وَ التباادم اٟ تماااعْ عملّاإ    ناا ري َملفاات ل٠
مصااتمرٔ تهباا  ايتماات مااو االاإ إىل االاإ و فاا ، َ  ياا ا املفًااُم تغااريا ن اارٔ       

َوشااريم ايتماات لاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ   عااد وَى نااانُا عالاإ علااٖ ايتماات    
 وؼ ةُا  سّ٘ا مهتًجا مو ايتمت. 

ه رِإ ال هُِّإ الُدّفّإ ;  ال هُِّإ تباُم ةتفصاري       نما تمّر ها وِفّا إىل وال
ال ااايرٔ اٟ تماعّاإ َايتماات َ بااا ملكُناااا َو ااسا٘ َالعُاماا  الاا  ِتكااُى مهًااا       
ال هااا٘ اٟ تماااعْ، ةّهمااا الُدّفّاإ تبااُم ةتفصااري ال ااايرٔ اٟ تماعّاإ َايتماات   

رٔ الدراشاإ  ،  تاا تْ ياا ٍ اله رِإ لتهاااَا داااي 0207ماو قاا٠ا الهتاااٙىل واحلاُرانْ،   
احلالّٕ ناُى ا ادماا الا  تبادمًا اكُمإ اململكإ لا َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ          
ٟةد مو اى ختدمًم ةعك   عاا َنيب  الرـا هلم ١َشاريم قاؼإ   ـاُ٘ رِٝإ     

 الهًُض ةايتمت الصعُ ٓ   لّت مهااْ احلّأ. إىلما. َال  تتملت 0202

نمااااا عااااّسزا ن رِاااااا الااااتعلم ويمّاااإ الاااادمىل   التعلااااّم; و ه رِاااإ الااااتعلم     
اٟ تماعْ  ل ها َرا ترنس علٖ ويمّإ التفاعا  اٟ تمااعْ َاملعااِري اٟ تماعّإ      
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َالصّال َال رَف اٟ تماعّٕ   ادَ  الاتعلم، َِعاذ  لاال وى الاتعلم ٟ ِاتم        
التبلّد ل٢ ارا  الصاُِني وؼا ا     راغ ة     ّإ ا تماعْ، وٓ وىن مو احملانأ َ

 َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ ِكتصاا ُى شاالُنّاا مااو التبلّااد َياا ٍ إااادٗ  ُاٙااد        
  . 0206الدمىل وزِداى ،

َوًِفااا وى اكُماإ اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ و ااّرا العدِااد مااو التعاارِعاا الاا   
ُ ذ ختدم ابُل  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ َ ًَِم مهًا: املُا بٕ علاٖ املعارَع الا   

للتعاماا  ماات اـاامراةاا تعااتت اٟنت اااٍ َ اارت احلرناإ، َالتعاماا  ماات التُّاااد،         
َاـااامراةاا الهماااُ العااااملٕ، َالكعااات المااايب امل كسااار عاااو ا١ماااراض اٟشاااتب٠ةّٕ     

مرناسّا للت يّا  العاام  َ عمًاا ةاالكُا ر       08َالغد  لدٗ اادِ ْ الاُٟ ٔ، َإنعاا٘    
َإنعا٘ اٟنيا  الصعُ ٓ لرِاـاا املت ؽؽٕ مُزعٕ علٖ خمتلت مها   اململكٕ، 

 َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ، َاعتما  ةرامىل الرعإِ الؽةّٕ املهسلّٕ، نما تُ ر هلم 
إعانٕ مالّٕ ظًرِٕ، َتُ ري ش   اشت دام َشاٙ  الهبا  العامإ مات ختفّفااا هلام      
َملرا بًّم  اق  اململكٕ َقار ًا َتُ ري ا١ ًسٔ املصاعدٔ هلم ةعك  يانْ، َمو 

ا ا مااااإ التهفّ ِااااإ لربناااااامىل التةاااااُا الاااااُ ذ ا  كاااااني انااااادماج  َٓ    قااااا٠
اٟاتّا اا ا اؼٕ   شُل العما  َتماُِر الاربامىل الت يّلّإ َةارامىل التُدّات       
َنيصني التعرِعاا َالصّاشاا الداعمإ َالتؽاهّفاا امل هّإ علاٖ وناُاع ا ادماا       

اع احلكاُمْ، َتعاجّت   التّصريِٕ ال  ذنتا ًا  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ   البما 
البماااع ا اااؿ علااٖ تااُدّفًم َتااُ ري التعلااّم ا اااؿ هلاام مااو قاا٠ا معايااد          

  .0206، 0202مت ؽؽٕ ةاإلـا ٕ لديًم   التعلّم العام.و رِٕٝ 

َنمااا وى م ااا ٜ ابااُل اإلنصاااى نفلاات الرعاِاإ لاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ      
مااات َ لاااال ملصااااعدتًم  ةاملصااااَأ َتكاااا ٞ الفااارؿ ةّاااهًم َةاااني لّااات و ااارا  ايت    

  . 0990َ كهًّم مو تمُِر َإعالٕ َمحإِ ونفصًم وقمّي َلاا ،

  ـااُ٘ مااا شاا    بااد  ااام يلااض العااُرٗ ةاململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ ةماار        
ن امني مًمني لتمكني  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ، ا١َا مهًا ياُ ن اام رعاِإ  َٓ    

لاٖ تبادِم قادماا الرعاِإ العااملٕ      يا، َالا ٓ ِاهؾ ع  0400اإلعا ٕ الؽا ر   عام 
لااا َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ ماااو وةهاااا٘ اململكااإ نا ااادماا الؽاااةّٕ، التعلّمااإ،   
الت يّلّاااإ، ال با ّاااإ، التدرِ اااإ، َالرِاـاااإّ، َا العماااا  علااااٖ نيدِ ااااٌ َتمااااُِر    
مفايّمٌ لُّاني التغرياا َالتةُٟا الك رئ ال   روا   يااا اإلعا إ، ةادّ٘ا    

" ن اام   0202م ال ٓ ذنملٌ اله ام، لّؽا ا   املعارَع املبال  رِٝإ     مو تغّري اٟش
ّٟ مو " ن ام رعاِإ املعاُ ني   اململكإ   اله اام احلاالْ"       ابُل  َٓ اإلعا ٕ "، ةد

  00:ؿ 0205و ا اهلل،

مااو ال ةااُ  َالدراشاااا الصاااةبٕ لفتاات ون ااار ال اااا ني َاملًااتمني إىل      العدِااد
َٓ اٟاتّا اا ا اؼإ عاو ةعاض ا ادماا املبدمإ      ويمّٕ ال ةت عو رـا وشر  

هلم مو املٞشصاا احلكُمّٕ، َمو ويم ي ٍ الدراشااا  راشإ الع مااى َالا  نانات      
 ةعهُاى:و ااتّا اا ُوشر الم٠ب  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ    ا  إ اٟاصاا٘    
َ  باااات ياااا ٍ الدراشاااإ علااااٖ وشاااار المل اااإ  َٓ اٟاتّا اااااا ا اؼاااإ   مدِهاااإ  
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صا٘، َنانت تًدف الدراشٕ إىل  اَلٕ التعرف علاٖ ااتّا ااا وشار المل إ     اٟا
 َٓ اٟاتّا ااااااا ا اؼااااإ سةا  ااااإ اٟاصاااااا٘   ايااااااٟا املعر ّااااإ َاملا ِااااإ   
َايتمعّااإ َاٟ تماعّااإ، َماااو نتاٙجًاااا:  اااا٘ا اٟاتّا ااااا املعر ّااإ   املرت ااإ   

ّاإ َمااو ثاام اٟ تماعّاإ َوقااريّا   ا١َىل، َاٟاتّا اااا املا ِاإ  ااا٘ا   املرت اإ ال ان 
  .74، 0205ايتمعّٕ والع ماى ، 

َناااا لال  راشاااإ العاااار ىل ةعهُاى:ورا اااااا ا١ اااارا   َٓ اٟعا اااإ    ا  اااإ   
، َ اد   بات يا ٍ الدراشاإ    هلام  اٟاصاا٘ َمصاتُٗ رـاايم علاٖ ا ادماا املبدمإ       

عا اإ علااٖ لّاات املعااا ني البااا هني   مدِهاإ ا١اصااا٘ ةغااض اله اار عااو نااُع اإل      
 ، َتًادف الدراشإ إىل معر إ ويام ا ادماا الا  ِرااي        7522َال ِو ةلغ عد يم و

املعا ني   ا١اصا٘   احلؽُا علًّا َتبدِر مصتُٗ رـايم عو تلال ا دماا، 
َنانت مو نتاٙىل الدراشإ وى الرا ااا اٟ تماعّإ َالل ًّّإ ياْ ا١ن ار  ل اّا.        

 . 027، 0208والعر ىل ،

َال  نعاديا مكملإ ملاا انتًات إلًّاا ال ةاُ  الصااةبٕ        الدراشٕ  اهلدف العام مو 
عااو ةعااض   مدِهاإ  اادٔ  إىل معر اإ ماادٗ رـااا وشاار  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ       

ا دماا املبدمٕ هلم مو املٞشصاا احلكُمّٕ   اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ   ـُ٘ 
0202. 

ٕ   اململكاإ ومااا يتماات ال ةاات  بااد ناااى مااو وشاار  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاا     
العرةّاااإ الصااااعُ ِٕ مااااو يتماااات مدِهاااإ  اااادٔ، َلتةبّاااا  ا١يااااداف اشاااات دمت    
ال اا تاى اٟشت انٕ اٟلكلَنّٕ يتمت ال ّاناا، نما اشت دمت ال اا تاى املهًىل 
الُؼفْ َال ٓ ِعتمد علٖ  راشٕ الُا ت وَ ال ايرٔ نما تُ اد   الُا ات، ًَِاتم    

َال ّانااااا ال٠زمااإ َتؽاااهّفًا َنيلّلاااًا  ةُؼااافًا َؼااافا   ّباااا َلااات املعلُمااااا  
 للُؼُا إىل نتاٙىل مهمبّٕ ؼةّةٕ،  

َعلاااٖ وشااااط ماااا شااا    ااااى يااا ٍ الدراشااإ ِتةاااد  هلاااا ويمّااإ علمّااإ ن رِااإ        
 َتم ّبّٕ ميكو إدنازيا علٖ الهةُ التالْ:

  :٘أٍنٔ٘ الذساس 
 ٘ٓاألٍنٔ٘ اليظش 

         ٔ ُن رِااا علاُم    شُف تصات دم يا ٍ الدراشإ اٟ لاـااا التفصاريِٕ املُ ا
اإلنصااانّٕ لتُـااّا ويمّاإ تل ّاإ ااتّا اااا اإلنصاااى، َاله رِاااا اٟ تماعّاإ        
الاا  تُـااا ويمّاإ الااتغري اٟ تماااعْ َالتمااُر، َن رِاااا الااتعلم الاا  تُـااا      

 ٕ َاله رِاإ  ويمّاإ التبلّااد َاحملانااأ َع٠ تااٌ ةاادمىل  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاا
اا الااا  تُـاااا ا ااادماا الااا  ةاإلـاااا ٕ إىل ةعاااض الدراشااا الُدّفااإ ال هاّٙااإ

 نيتا ًا وشر  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ. 
      ْشااُف تباادم ياا ٍ الدراشاإ لل اااا ني يُ  ااا لكّفّاإ اشاات دام املااهًىل الُؼااف

 لتةبّ  ويداف الدراشٕ. 
  ِٕٝللملكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ َ َريا   نيصاني ا ادماا    م.0202التعرف علٖ ر

 املبدمٕ ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ.
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 ٘ٔاألٍنٔ٘ التطبٔك 
     َّتُؼاااا  إلًّااااا تصاااااعد املٞشصاااااا ت ماااا  ال اا تاااااى وى تكااااُى الهتاااااٙىل الاااا  ش

احلكُمّٕ َايتمعّاا ا ريِٕ َا١يلّٕ  اا الع٠ ٕ ة َٓ اٟاتّا اا ا اؼإ  
علااٖ اختااا  البااراراا الاا  مااو ظاا نًا تل ّاإ را اااا  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ         

 َوشريم َنيبّ  الرـا لدًِم.
         ٕتعسِس العرانٕ ايتمعّإ ةاني وشار  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ َايتًااا املعهّا

 ةتبدِم ا دماا ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ. 
         نما ت دَ ويمّٕ ال ةت   الهتاٙىل الا  شّصافر عهًاا، َنيبّا  ا١ياداف الا

 ِصعٖ للُؼُا إلًّا.

 .٘مصطلحات "مفأٍه" الذساس 
   :ٗاألسش 

َإعاادا  و اارا  ايتمااات للمصااتب  ، لاا لال ا ّااات     تبااُم ةاادَر مًاام   تهعااإٚ    
ةايتمام مل نيَظ ةٌ وٓ مٞشصٕ ا تماعّٕ مه  البدم، َمت تمُر ايتمعاا تغاريا  

 . Fisher,1977ا١ َار اٟشاارِٕ َلكااو ت بااْ يااْ ا١شاااط   تهعاإٚ ا اارا  ايتماات و 
مُّاااد  َعلاٖ الارام مااو ا١يمّإ التاررنّاإ ملفًاُم ا١شاارٔ، إٟ وناٌ ٟ ُِ ااد تعرِات      

 َظام  هلا، َمو ق٠ا الدراشاا الصاةبٕ تُر  ال اا تاى ويم التعرِفاا. 

    تعرِفٌ ل٢شرٔ علاٖ "ونًاا املٞشصإ اٟ تماعّإ     04ؿ، 0204ِعري وإةرايّم،
 ا١َىل املكُنٕ مو ا١ب، ا١م، َا١ةها٘".

 يااْ الهااُأ ا١شاشاإّ الاا  ِعتمااد علًّااا   "79.: ؿ0208والبرنااْ،ةّهمااا ِعر ًااا 
 ايتمت الصعُ ٓ   إعدا  ا١ ّاا البا مٕ البا رٔ علٖ نيبّ  التبدم َالر ْ".

َميكو تعرِفًا ة نًا يمُعإ ماو ا١ظا اؿ املارت مني ة عفاًم الا عض ماو        
ق٠ا الاُٟ ٔ وَ الاسَاج وَ التا ذ وَ اٟرت اات العاا فْ الُثّا  َاإل امإ املعالنٕ         

  .Enrigue,et.al,2007و

عري التعرِفاا وى يها  ورةعإ مكُنااا رّٙصإ تعاك  اإل اار      مو ق٠ا ما ش   ت
 العام ملفًُم ا١شرٔ يْ:

 .ٔاملؽا ر ا١شرِٕ: يْ الُشاٙ  املتاإ لتل ّٕ ااتّا اا و را  ا١شر 
 .ٔالتفاع  ا١شرٓ: يْ وظكاا الع٠ اا الباٙمٕ ةني و را  ا١شر 
   ا١شرٔ.الُداٙت ا١شرِٕ: يْ ا١ َار املُنلٕ لك   ر  مو و را 
       يااارٗ اّاااأ ا١شااارٔ: ياااْ شلصااإ الاااتغرياا الااا  تمااارو علاااٖ ا١شااارٔ َتاااٞثر

 اشتمرارِتًا. 

إىن املكُناا ا١رةعٕ الصاةبٕ ملفًُم اإل ار العام ل٢شرٔ تعري إىل اشتبرار ا١شرٔ 
ََـعًا،  ًْ ع٠ ٕ تكاملّٕ  ّت عهاد اؽاُا وٓ قلا    وااديم ِاهعكض شال ّا       

إلااًّم املسِااد مااو ا١ع ااا٘ َالؽااعُةاا، إى َ ااُ  االاإ ةااني  علااٖ ا١شاارٔ ةاا  َتفااّت 
و ااارا  ا١شااارٔ ماااو  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ ِاااٞ ٓ إىل ـاااغُت مصاااتمرٔ نفصااإّ   
َا تماعّاإ ت ًاار عهااد  اَلاإ ا١شاارٔ   تب اا  احلالاإ، َيهااا دنااي اإلظااارٔ إىل          
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ويمّاإ ا اادماا الاا  تباادمًا احلكُماااا َاملٞشصاااا لاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ    
 َريا   ختفّت الفغُت علٖ ا١شرٔ ة  َمصاعدتًا   تهعٕٚ  َٓ اٟاتّا ااا  َ

  .4: ؿ0227ا اؼٕ والعتّيب،

  :ٖالشضا اأُلسش 
ِؽعي َـت تعرِت  د  للرـا ا١شرٓ َقؽًُؼا عهدما نتةد  عو الرـاا  

 ا١شرٓ ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ  ًُ:
 ،ِعارنف: "رـاٖ ِرـاْ رـاا       0227اصي البامُط احملّإ نما َر    والعتّيب

 َرـُانا .... َاملرـأ يْ ـد الص إ، َورـاٍ وعماٍ ما ِرـٌّ".
 ،الرـاا ة ناٌ: "الدر إ    0227  نما َر    والعتّيب،0984َِعرف ووشعد َرش٠ى  

 ال  ِؽ  الًّا اإلنصاى   شعٌّ إلظ اع ااتّا اتٌ املتعد ٔ".
  ،ْوى الرـاا ةعاك  عاام ياُ     0227  نماا َر    والعتاّيب،  0980َِعرف والعادِل" : 

 ؽاالٕ وَ نتّجاإ للاادَا ت َاحلااُا س،  لااال وى الاادَا ت يااْ البااُٗ وَ الما اااا  
الهفصّٕ الداقلّٕ ال  تهصا  شالُ  الفار  َتؽار اتٌ عهاد اشاتجاةتٌ للمُا ات        
ال ّّٕٚ امل تلفٕ، َونٌ نلما نانت  ر ٕ اإلظ اع لتلال احلا ٕ املراُةٕ عالّٕ 

ُا إىل التُازى َالرـا الهفصْ،   ااني وى احلاُا س ياْ    از ا ا  ُٔ الدا ت للُؼ
اإلمكانّاا َال رَف املتاإ ال  تُ ريا ال ّٕٚ َال  تصاعد الفر  ١ ا٘ شالُ   

 معني ةالعك  وَ ا١شلُب ال ٓ ِع ت را اتٌ وَ اا اتٌ َذنب  ويدا ٌ َرـاٍ".

   :التعشٓف االجشاٜٕ للشضا 
ؼٕ علٖ ا ادماا َالاربامىل املبدمإ هلام     يُ مُا بٕ ُوشر  َٓ اٟاتّا اا ا ا

 ٕ َِعااّرف  ، مااو املٞشصاااا احلكُمّاإ   اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِ َمااو قاا٠ا مااا شاا   
الرـا ا١شرٓ ل َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ ياُ وى تصاتمّت مراناس الت يّا  لا َٓ        
َّو اٟشاشني للرـاا َيام    اٟاتّا اا ا اؼٕ َاملٞشصاا احلكُمّٕ نيبّ  العام َل

  ت َاحلُا س.الدَا

  :تكٔٔه الربامج ّاخلذمات 
يُ  ًد مه م ِعتم  علٖ َؼات الاربامىل َا ادماا َتبّاّم الهتااٙىل امللت إ       
علاااٖ إ را٘اتاااٌ ةغّااإ تبااادِم املعلُمااااا َالتغ ِااإ الرا عااإ املفّااادٔ ٟختاااا   اااراراا  
 مهاش ٕ  ّما ِتعل  ندَٗ الربامىل َنيلّ  مدٗ نيبّبًا ل٢يداف املتُ سعٕ مهٌ.

 شٓف اإلجشاٜٕ لللذمات ّالربامج:التع 
يْ يمُعٕ مو ايتًُ  َاٟن مٕ املبههٕ ال  تًادف إىل مصااعدٔ  ٚإ معّهإ      

خمتؽٕ ةًاا، َِبؽاد ةًاا وِفاّا يمُعإ ماو ايتًاُ  َاٟن مإ َالتعارِعاا الا            
تًااادف إىل إرـاااا٘ وشااار  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ   يااااٟا: التعلاااّم َالؽاااةٕ  

 اٟا وقرٗ. َالل ٌّ َاملًهّٕ َي

   :٘رّٖ االحتٔاجات اخلاص 
ماااو َ ًااإ ن ااار اللةّااإ ا اؼااإ تعااارزف  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ ة ننًاااا: "        
يمُعٕ الربامىل اللةُِٕ املت ؽؽٕ َال  تبدنم لفٚاا ماو ا١ ارا  ااري العاا ِني     
ملصاعدتًم علٖ تهمّٕ  دراتًم إىل و ؽٖ ااد يكاو َنيبّا   َاتًام َمصااعدتًم      
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كّااات " ، وماااا ا١ ااارا  ماااو  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ  ًااام ا١ ااارا  الااا ِو     علاااٖ الت
ِهةر ُى عو املتُشإ احنرا ا ملةُداا ماو الهاُااْ ا١رةات: العبلّإ وَ ايتصامّٕ       
وَ اٟنفعالّاإ وَ اٟ تماعّاإ، ا١ اارا  الاا ِو ِبعااُى    اار  املهةهااٖ َياام الاا ِو       

ٚااا َيام واملُي إ َالتفاُل،     ذنتا ُى ةرامىل ترةُِٕ قاؼٕ، َميكاو تبصاّمًم إىل    
اإلعا ٕ العبلّٕ، اإلعا ٕ الصمعّٕ، اإلعا إ احلرنّإ، اإلعا إ اٟنفعالّإ، اإلعا إ      

  .00:ؿ0205ال ؽرِٕ  و ا  اهلل،

     ٕـــ ـــات التـ ـــ٘ ّاخلذمـ ـــ٘ امللتـــص٘ لــزّٖ االحتٔاجــات اخلاصــ٘ يف املنلهـ ـــات اوهْمٔـ اجلَـ
 تكذمَــا:

ّااإ تتةبااا  ماااو قااا٠ا الصّاشااااا احلكُمّااإ     ٟ ظاااال ةااا ىن العدالااإ اٟ تماع  
الؽاحلٕ;  مو ق٠ا ا دماا احلكُمّإ املبدمإ هلام ماو ظا نًا نيصاني مصاتُٗ        
َِعااارف علااااٖ تباااادِم ا اااادماا   اململكاااإ    املعّعااإ هلاااام  ًاااام مٞيلااااُى لاااا لال، َ
الصعُ ِٕ العدِد ماو ايتًااا مهًاا َزارٔ العاَٞى اٟ تماعّإ، ايتمعّااا ا ريِإ        

 اؼاإ الغااري ر ّاإ، َالعدِاد مااو املرانااس تت اات لااُزارٔ العااَٞى  َةعاض املٞشصاااا ا 
اٟ تماعّااإ م ااا : مراناااس الت يّااا  ايتمعاااْ، مراناااس الت يّااا  املًاااذ، مراناااس   
الت يّااا  العاااام ، الرعاِااإ املٞشصااإّ َالرعاِااإ الهًارِااإ، َتباااُم ةاااا ْ الاااُزاراا      

تّا اااا ا اؼاإ. اململكاإ ةتباادِم قاادماتًا سااا ِتهاشااي ماات ا١ اارا  مااو  َٓ اٟا  
  .0200وَزارٔ العااَٞى اٟ تماعّاإ، 

 :اجلَـات غٔـش اوهْمٔ٘ امللتص٘ لزّٖ االحتٔاجات اخلاص٘ يف املنله٘ ّاخلذمـات اليت تكذمَا 
تبُم ةتبدِم قدماتًا مت ايتًاا احلكُمّٕ   اململكٕ م  : مٞشصااإ شااالماى    

ّاإ ا١ فااااا املعاُ ني، َمرناااس ا١مااري    ةاااو ع اااد العسِاااس َا شااااعُ  ا ريِااإ، َلع    
شااالماى ١ ااااا  اإلعا اااإ، َونا ميّااااإ اللةّااااإ ا اؼااااإ، َايتمعّااااااا ا ريِااااإ    
لرعاِاااااإ َت يّاااااا  املعااااُ ني، َايتمعّاااااإ الصااااااعُ ِٕ ا ريِاااااإ لللةّاااااإ َالت يّاااااا  

اعْ لااا َٓ ومت٠زمااإ  اَى  َالااا  تصاااعٖ إىل ر ااات املصاااتُٗ اٟ تؽاااا ٓ َاٟ تمااا      
 اٟاتّا اا ا اؼٕ.

 ٘أٍذاف الذساس 
تصااعْ ياا ٍ الدراشاإ َالاا  نعااديا مكملاإ ملااا انتًاات إلًّااا ال ةااُ  الصاااةبٕ إىل    
معر ٕ مادٗ رـاا وشار  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ   اململكإ العرةّإ الصاعُ ِٕ عاو          
ةعض ا دماا املبدمٕ هلام ماو املٞشصااا احلكُمّإ   اململكإ العرةّإ الصاعُ ِٕ        

 .0202  ـُ٘ 

          التعرف علٖ مصاتُٗ رـاا وشارٔ  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ عاو ةعاض ا ادماا
 املبدمٕ هلم مو اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ. 

    التعااارف علاااٖ روٓ وشااار  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ   ا ااادماا ايتدِااادٔ الااا
   اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ.   0202 عمتًا رِٕٝ 

  تالّاإ: العماار، اجاام ا١شاارٔ، املصااتُٗ التعلّمااْ     التعاارف علااٖ  َر العُاماا  ال
 معر ٕ مصتُٗ الرـا عو ا دماا املبدمٕ هلم مو اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ. 

 .ٕالتعرف علٖ ااتّا اا وشر  َٓ اٟاتّا اا ا اؼ 
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 ٘تشاؤالت الذساسـ: 
لتةبّ  ا١يداف الصاةبٕ للدراشٕ احلالّٕ   مدٗ رـا وشار  َٓ اٟاتّا ااا   
ا اؼٕ سهمبٕ  دٔ عو ةعض ا دماا املبدمٕ مو احلكُمإ الصاعُ ِٕ   ـاُ٘    

 للمملكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ، ٟ ةد مو اإل اةٕ عو التصاٟٝا التالّٕ: 0202رِٕٝ 
          مااا مصااتُٗ الرـااا عااو ةعااض الااربامىل َا اادماا املبدماإ لاا َٓ اٟاتّا اااا

 ا اؼٕ مو َ ًٕ ن ر وَلّا اٟمُر؟
   الاا   اادمتًا اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ ـاامو  اارار ا      ياا  ا اادماا ايتدِااد ٔ

نالااات رـاااا وشااار  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ   يااااٟا التعلاااّم، املًهااإ،      0202
 الل ٌّ؟ 

     ي  يهاا   ارَل ةاني  ٕ َ ادرٔ  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ   اٟعتماا      ، ناُع اإلعا ا
ْ علٖ ونفصًم  دماا املبدمإ  ، َالرـاا عاو ا ا   ملبادم الرعاِإ    ، املصتُٗ التعلّما

 مو اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ؟ 
 مايْ وَلُِاا ا دماا ال  ذنتاج إلًّا وشر  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ؟ 

 الطشٓك٘ ّاإلجشاٛات: 
َؼاافّا لكاا  مااو مااهًىل الدراشاإ َعّهتًااا، إـااا ٕ إىل َؼاات      ايتااس٘ ِتهاااَا ياا ا 

الاا  و َاا الدراشاإ َنّفّاإ التةباا  مااو ؼااد ًا َث اتًااا، َناا لال اإل اارا٘اا     
 ات عتًا ال اا تاى   تم ّ  الدراشٕ َاملعايتاا اٟاؽإّٙ املصت دمٕ.

 :ميَج البحح 
اشاااات دمت ال اا ااااتاى   ياا ٍ الدراشاااإ مهًااااىل املصااااا اٟ تماااعْ ةاحلؽاااار        
العااام  الباٙم علٖ املهًىل الُؼفْ لاا َٗ اٟاتّا اا ا اؼاإ   اململكٕ العرةّٕ 

املصااا اٟ تماعْ ونصاااي املهاياااىل للدراشااااا الُؼفّااإ علاااٖ       الصعُ ِٕ، َ لااال وى
املصااااتُٗ ايتمعااْ،   اااني ِبااُم املااهًىل الُؼاافْ علااٖ لاات املعلُماااا َال ّاناااا    
ال٠زماإ ََؼاافًا َؼاافا   ّبااا َتؽااهّفًا َنيلّلااًا للُؼااُا إىل نتاااٙىل مهمبّاإ        

م٠ماا رِٝإ اململكإ     .  ف٠ّ عو اشتعراض وةرز 06: ؿ0205ؼةّةٕ وةاتعري ْ، 
 َالتعرف علٖ ويم ا دماا املبدمٕ. 0202

 :أداٗ الكٔاض ّمجع البٔاىات 
ةااااادوا الدراشااااإ سرا عااااإ ل٢ ةّااااااا املتعلبااااإ سُـُعًاااااا; ةغااااارض تكُِاااااو       
ا١شااااٚلٕ التااااْ شااااّتم  ّاشااااًا، َناناااات  رِباااإ ال ةاااات يااااْ املصااا اٟ تماااعْ       

 ٔ ال ةااات واٟشااات ّاى  يتماااات املعلُماااااا الرّٙصاااإ، َ ااااد تااااام        ةاشاااات دام اشاااتمار
اشاات دام املهًىل الُؼفْ الباٙم علٖ  راشٕ الُا ت وَ ال ايرٔ; َ لاال ملهاشا ٕ ي ا 
املهًىل للدراشٕ احلالّٕ اتٖ ِتم اللنّاس علاٖ َؼات ال اايرٔ نفصاًا  َى التا ثر       

شااات انٕ علاااٖ وشاااٚلٕ  نيتااآُ اَٟةعُامااا  وقااارٗ َتعماااّم الهتااااٙىل ةعاااد تفصااارييا.    
 متعلبٕ ة رةعٕ و صام يْ:

 .ٕوَٟ: معلُماا عو الع ؾ  َٓ اٟاتّا اا ا اؼ 
 .ٕثانّا: معلُماا عو الع ؾ ال ٓ ًِتم َِعتذ ة َٓ اٟاتّا اا ا اؼ 
 مصتُٗ رـا وَلّا٘ ا١مُر عو ا دماا املبدمٕ مو اململكٕ الصعُ ِٕ. :ثال ا 
   0202ا لاتًا رِٕٝ راةعا: ا دماا ايتدِدٔ ال 
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  :اختباس صذم ّثبات أداٗ البحح 

 ٗصذم األدا 
ٟشاااات راج ؼاااادل ا١ أ الاااا  ا مااااو ق٠هلااااا تباااادِر رـااااا وَلّااااا٘ ومااااُر  َٓ    
اٟاتّا اااا ا اؼاإ عااو ا اادماا املبدماإ ١ةهاااًٙم  اماات ال اا تاااى ةاشاات راج  

 ؼدل احملكسمني َؼدل اٟتصال الداقلْ:

 :٘ثبات أداٗ الذساس  

الت ناااد مااااو ث اااااا الدراشاااإ  صاااااب معامااا  ال  اااااا عااااو  رِاااا  معا لاااإ   ا 
  َياااُ معامااا  ث ااااا مرتفااات َمهاشاااي ١ااااراض  2.90ونرَن اااال ولفاااا  اّااات ةلاااغ و

 الدراشٕ.

  ٘جمتنع الذساس: 
  ا٣َنٕ ا١قرئ َمت زِا ٔ ايتمام  َا العامل لفٕٚ  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ;   

ّّو وى العدِد مو ا١شر َقاؼإ ا١شا   ر الصاعُ ِٕ ٟ تباُم ةادمىل وةهااًٙم ماو  َٓ      ت 
اٟاتّا ااا ا اؼإ   احلّاأ الُّمّإ ١شا اب خمتلفإ َالا  ويمًاا عادم تااُا ر          
ا دماا َاملبُماا ل٠زمٕ لا َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ ل٠نادماج ةاحلّاأ الُّمّإ       

 . Mohammad & Al-Harbi, 2016و

َ ااد اقااتريا وشاار  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ   اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ مااو     
 مهمباإ تتصاام ةعاادٔ عُاماا  يّااسٔ اَٟيتماات مدِهاإ  اادٔ لعماا  ال ةاات نُنًااا 

ِّٕ، َتعااكس  ثااانْ         إااادٗ  ا  اااا مهمباإ مكاإ املكرماإ ةاململكاإ العرةّاإ الصااعُ 
ّّّا علٖ ايتاني الغرةْ لعا ٌ ايتسِارٔ العرةّإ، َالصااا       ونرب مدنًا، َتبت  غرا 

ّْ لل ةااار ا١محااار،    ياااْ املمااار الرّٙصاااْ للةجااااج َاملعتمااارِو ملكااإ  ااادميا      َالعااار 
 ةًا.  ْ ايتهصّاا مهًم مو اشتبرَادِ ا; َِبمهًا عد  ن ري مو الصكاى خمتلف

ّوؼا ةت  ادٔ َ ًإ شاّاإّ      0202َ  العؽر احلالْ َماو ـامو  اراراا رِٝإ     
يتمّاااات العااااامل اّاااات تبااااام ةًااااا املًر اناااااا َاٟاتفاااااٟا نالُا ًاااإ ال ةرِاااإ   
والكُرنّغ  َالا ٓ وؼا ا معلام ِا تْ الهااط إلّاٌ ماو خمتلات ةبااع اٟرض، نماا           

صااا الا  ختادم لّات اٟاتّا ااا ال عارِٕ َماو        ُِ د ةًاا عاد  نا ري ماو املٞش    
ـمهًا  ٕٚ وشر  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ َختدم نفض الفٕٚ مو  َٓ اٟاتّا اا 

 ا اؼٕ نمٞشصاا الت يّ ، َالتعلّم العام َالعالْ َياٟا وقرٗ. 

   :٘عٔي٘ الذساس 
اؼٕ   تت لت عّهٕ الدراشٕ احلالّٕ مو ُوشر "وَلّا٘ ومُر"  َٓ اٟاتّا اا ا 

مدِهٕ  دٔ، َالا  شاّتم التعاما  معًاا اصاي املاهًىل الُؼافْ ةاشات دام اشات انٕ          
 إلكلَنّٕ تُزع   لّت مُا ت التُاؼ  اٟ تماعْ.

  الذساس٘:حذّد 
 تتةد  نتاٙىل ي ٍ الدراشٕ سا ِلْ:

      ٕالعام  السمانْ:  رٗ الدراشٕ التم ّبّٕ َلت ةّاناتًاا عاو  رِا  اٟشات ان
 م0200ااااا0202 انْ مو العام الدراشْ ق٠ا الفؽ  ال
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     ٕالعاماا  املكااانْ:  اارٗ الدراشاإ علااٖ وشاار  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ   اململكاا
 العرةّٕ الصعُ ِٕ   مدِهٕ  دٔ.  

       ٖالعاماا  ال عاارٓ:  اارٗ الدراشاإ عااو  رِاا  اشاات دام اشاات انٕ إلكلَنّاإ علاا
اململكااإ العرةّااإ   عّهااإ ععاااُإّٙ ماااو و ااارا  وشااار  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ      

 الصعُ ِٕ.

   :٘متػريات الذساس 
 رنسسا ال اا تاى عهد نيلّ  الدراشٕ علٖ متغريِو:

   مصتُٗ الرـا: يتاز، مب ُا، اري  ّد وتاةت 
   نُع ا دمٕ املبدمٕ: تعلّمّٕ، ؼةّٕ، تر ٌّ، مًهّٕ ومصتب 

 :٘األسالٔب اإلحصأٜ٘ املشتلذم 
شّتم اقت ار تصاٟٝا الدراشٕ مو ق٠ا معايتإ ال ّانااا إاؽااّّٙا ةاشات دام     

للعلااُم  Statistical Packages for Social Sciencesةرنااامىل الاارزم اإلاؽااإّٙ 
َنيلّاا  الت اااِو T-test اقت ااار اٟ تماعّاإ، َالاا    لاات ةاا  را٘ اقت اااراا م اا   

احلصااااةّٕ َاٟحنرا ااااا ، َاشااات راج املتُشاااماا One-Way ANOVAا١ااااا ٓ 
 املعّارِٕ َالتكراراا َالهصي املُِٕٚ.

 ٘الذساسات الشابك٘ حْل مْضْع الذساس: 
 :٘ٔالذساسات احملل 

َمو الدراشاا احمللّٕ ال  تهاَلت مصاتُٗ الرـاا عاو ا ادماا املبدمإ لا َٓ       
  َالاا  ِصااعْ مااو ق٠هلااا إىل التعاارف  0208اٟاتّا اااا ا اؼاإ  راشاإ العاار ىل و 

را اا  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ    ا  ٕ اٟاصا٘ َ ّااط مصاتُٗ الرـاا    علٖ 
لااادًِم عاااو ا ااادماا املبدمااإ هلااام، َيااا  يهاااا   ّاااس   ا ااادماا املبدمااإ َ باااا  
وللهاااُع، العمااار، الااادق  العاااًرٓ  لااا َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ، َ اااد ا تم ّااا         

بؽااا٘ ظاا ؾ مااو  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ عااو  رِاا  اٟشت    002الدراشاإ علااٖ  
ةاشااات دام اٟشااات ّاى، َودًااارا نتااااٙىل يااا ٍ الدراشااإ وى را ااااا  َٓ اٟاتّا ااااا   
ا اؼٕ متدر ٕ اصي ويمّتًا، َ د نانت ا١َلُِٕ للرا ااا اٟ تؽاا ِٕ ِت عًاا    
الرا اا اٟ تماعّٕ َالل ًّّٕ، نما وى مصتُٗ الرـا ا١   ناى عاو ا ادماا   

بد ةّهات الدراشإ وى  َٓ اٟاتّا ااا    اٟ تؽا ِٕ وما عو ةا ْ ا دماا املبدمٕ  
ا اؼٕ لدًِم رـا ةدر إ متُشامٕ، إـاا ٕ إىل عادم َ اُ  وٓ  ّاس   ا ادماا        
املبدماإ عاادا شااعر ا اادماا املبدماإ َ لااال ِعااسٗ إىل متُشااإ الاادق  العااًرٓ          

 ل٢شرٔ.

 ،  راشٕ اُا إ ارٔ َته اّم ةارامىل التعلاّم العاالْ     0207َ د و را الفمّمانٖ و
م َالااا  ياااد ت ماااو 0202ا ااإ   ـاااُ٘ رِٝااإ اململكااإ العرةّااإ الصاااعُ ِٕ لااا َٓ اإلع

ق٠هلاااا إىل الُؼاااُا ملتمل ااااا تماااُِر إ ارٔ َةااارامىل مٞشصااااا اللةّااإ َالتعلاااّم       
م، َ اد اعتمادا ال اا تااى      0202العالْ ةاململكٕ العرةّٕ الصاعُ ِٕ   ـاُ٘ رِٝإ    

الصاااةبٕ َاملرا اات   الدراشاإ علااٖ وشاالُب الُؼاات الُثاااٙبْ علااٖ ةعااض الدراشاااا       
املتعلباإ سُـااُع   0207إىل  0999احمللّاإ َالعرةّاإ َا١ ه ّاإ ةااالفلٔ املمتاادٔ مااو    
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الدراشٕ، َودًرا نتاٙىل الدراشٕ عد   لّ  مو الدراشاا و رِات ااُا إ ارٔ َتاه م    
ةرامىل اللةّإ ا اؼإ َوى مع ام الدراشااا ايتمات ةاإ ارٔ َته اّم ةارامىل اللةّإ          

نُعّااإ اإلعا ااإ َ ر تًاااا لااا َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ ومااار        ا اؼااإ. إى نيدِاااد 
ـاااارَرٓ َمًاااام عهااااد اٟلتةااااال سٞشصاااااا التعلااااّم العااااالْ َ لااااال لهجااااا   َٓ   
اٟاتّا اا ا اؼٕ َاؽُهلم علٖ الدعم اململُب، نما ونٌ دني علٖ مٞشصاا 
التعلاااّم العاااالْ  ّااااط  ااادراتًم َمّاااُهلم َايتماااامًم ةاااربامىل  َٓ اٟاتّا ااااا      

َمو ثام اختاا   اراراا مهاشا ٕ لّتكّفاُا مات ايتمات َِتةبا  رـاا عااٍا،           ا اؼٕ، 
، َـاارَرٔ إ اارا٘ 0202َيا ا مااا تصااعْ الّااٌ اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ   ـااُ٘ رِٝاإ  

تعاااد٠ِا علاااٖ ال ّٚااإ التعلّمااإ َاملًهّااإ لتتهاشاااي مااات  ااادراا  َٓ اٟاتّا ااااا      
مىل التعلاااّم العاااالْ،  ا اؼااإ اتاااٖ ِصاااتمّعُا مها صااإ و ااارانًم   الب اااُا ةاااربا   

 نُنًا واد املرتكساا ا١شاشّٕ حلبُل املعا ني َال  ت هتًا ا١مم املتةدٔ.

  َالااا  اشاااتًد ت  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ      0207َ   راشااإ الدَشااارٓ و  
 ا  اإ الرِاااض ةاململكاإ الصااعُ ِٕ للتعاارف علااٖ َعااْ  َٓ اإلعا اإ احلرنّاإ       

 ً اماا ا دماإ اٟ تماعّاإ هلاام َ لااال عااو  ةا اادماا املبدماإ إلااًّم َمااا يااْ إشاا
 رِ   راشٕ مّدانّٕ لعد  مو املٞشصاا الا  تبادم ا ادماا لا َٓ اإلعا إ شاُا٘       
ناناات اكُمّاإ وَ قريِاإ َيااْ ولعّاإ اإلعا اإ احلرنّاإ للك ااار، مدِهاإ شاالماى  
لل ااادماا اإلنصاااانّٕ،  امعااإ امللاااال شاااعُ   َ لاااال لُ اااُ  ونااارب عاااد  ماااو  َٓ  

 الرِااااض، َاعتماااد ال ااااات    راشاااتٌ علاااٖ  رِبااإ املصاااا     اإلعا ااإ احلرنّااإ   
اٟ تماااعْ ة شاالُب احلؽاار العااام ، َةاشاات دام و أ اٟشاات ّاى يتماات املعلُماااا   

ظا ؾ ماو  َٓ اإلعا إ احلرنّإ، َ اد ةّهات نتااٙىل الدراشإ وناٌ ُِ اد            066علاٖ  
 ّ ًم عااد  مااو  َٓ اإلعا اإ احلرنّاإ ٟ ُِ ااد لاادًِم معر اإ ةا اادماا املبدماإ إلاا

ةّهمااا ايتمّاات لاادًِم معر اإ ةالعاارَت َا مااُاا ال٠زماإ للةؽااُا علااٖ ياا ٍ          
%  لاادًِم َعااْ تااام ةا اادماا احلكُمّاإ َا ريِاإ املبدماإ   9.6ا اادماا،  ًهااا  و

%  لااادًِم َعاااْ متُشاااإ، ةّهماااا 09.0%  لااادًِم َعاااْ ـاااعّت، َو02.0هلااام، ةّهماااا و
 ٕ َا ريِٕ املبدمٕ هلم.% ِرَى ونًم َاعُى ةا دماا احلكُم8.4ّالهص ٕ ا١   

  َالاا  اعتماادا علااٖ مرا عاإ الدراشاااا الصاااةبٕ  0208ودًاارا  راشاإ البرنااْ و
َاملرا ت العرةّٕ َا١ ه ّٕ ةاٟعتما  علٖ مهًىل الُؼت اٟشته ا ْ َال  ِصاعٖ  

م 0202مو ق٠هلا إىل التعرف علاٖ الادَر اللةآُ ل٢شارٔ الصاعُ ِٕ   ـاُ٘ رِٝإ        
الرِااا ٓ َا١شاشااْ الااا ٓ تبااُم ةااٌ ا١شاارٔ   تهعاإٚ ا١ ااارا        َ لااال إلةااراز الاادَر    

م، َنانات نتااٙىل الدراشإ ماو     0202َاشتعراف وةارز امل اا ٜ اللةُِإ ماو َا ات رِٝإ       
قا٠ا مرا عاٌ الدراشااا الصاااةبٕ تعاري إىل وناٌ ُِ ااد العدِاد ماو ا١ َار اللةُِاإ        

لةّااإ ا١ق٠ ّااإ  الااا  تباااُم ةًاااا ا١شااارٔ م ااا  التهعااإٚ اٟ تماعّااإ الصااإُِ َال       
الؽااةّةٕ يااْ وةاارز َوياام ا١ َار اللةُِاإ ل٢شاارٔ، َناا لال التعاارف علااٖ وةاارز          

للملكااإ العرةّاإ الصاااعُ ِٕ، َةا تااام  بااد  نااار ال اااات ويااام      0202م٠مااا رِٝاإ   
 0202ا١ َار اللةُِٕ ال  ميكو البّام ةًا مو     ا١شارٔ الصاعُ ِٕ   ـاُ٘ رِٝإ     

س ااا ٜ الاادِو اإلشاا٠مْ َاحلفاااد علااٖ  اأُ الاارَاةإ   ةاااى تلتااسم ا١شاارٔ الصااعُ ِٕ
 ا١شرِٕ، َالتعاَى املعل  ما ةني ا١شرٔ َاملدرشٕ.
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 راشاإ َمااو الدراشاااا الاا  ةااني ايتمااام ةاا َٓ وشاار  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ       
ااتّا ااااا ُوشااار المااا٠ب  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ     وةعهاااُاى   0205و الع مااااى

يااا ٍ الدراشااإ علاااٖ وشااار المل ااإ  َٓ اٟاتّا ااااا    ا  ااإ اٟاصاااا٘   َ  بااات  
ا اؼااإ   مدِهااإ اٟاصاااا٘، َنانااات تًااادف الدراشااإ إىل  اَلااإ التعااارف علاااٖ  
ااتّا ااا وشاار المل إ  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ سةا  إ اٟاصااا٘   اياااٟا    
املعر ّااإ َاملا ِاااإ َايتمعّاااإ َاٟ تماعّاااإ، َماااو نتاٙجًااااا:  ااااا٘ا اٟاتّا اااااا   

ٕ   املرت ااإ ا١َىل، َاٟاتّا ااااا املا ِاإ  اااا٘ا   املرت ااإ ال انّاإ َماااو ثااام   املعر ّاا 
 اٟ تماعّٕ َوقريّا ايتمعّٕ 

  ةعهااُاى "الادمىل َع٠ تااٌ ةالعاعُر ةاٟنتمااا٘ لاادٗ   0202ودًارا  راشاإ مباةلإ و  
المااااا٠ب  َٓ اٟاتّا ااااااا ا اؼااااإ" التعااااارف علاااااٖ الع٠ ااااإ ةاااااني إ مااااااج  َٓ     

  ايتمت َتغّري ال با إ الصااٙدٔ عاو اإلعا إ َاٟنتماا٘      اٟاتّا اا ا اؼٕ  اق
الُ ذ، اعتمد  ًّا علٖ اشتمارٔ يتمت ال ّاناا ا١َلّٕ لبّاط الععُر ةاٟنتما٘، 
َودًرا نتاٙىل الدراشٕ وى الدمىل ل٢ظ اؿ مو  َٓ اإلعا اا لاٌ  َر مًام  ادّا      

 وى  مااىل ا١ فاااا وى ِؽاا ةُا  ا اااا مهتجاإ   ايتماات، َ ااد تُؼاا  ال اااات إىل   
املعااا ني   املاادارط ماات و اارانًم اااري املعااا ني شّصاااعديم علااٖ تكااُِو ؼاادا اا،         
َشاااّسِد إاصاشاااًم ةاٟنتماااا٘ إىل ايتمااات، ا١مااار الااا ٓ شاااّٞ ٓ إىل نيفّاااسيم،      
ّّر ماو نااّإ وقارٗ ن ارٔ ا١ فااا ااري املعاا ني            َتهمّٕ  دراتًم ماو نااّإ، َشاّغ

اا  دِدٔ ة ى املعاا ني وًِفاا ميتلكاُى البادراا الا       إىل اإلعا ٕ; اتٖ تلشخ  هاع
تٞيلااًم ل٠عتمااا  علااٖ ونفصااًم، َالاادمىل املدرشااْ يااُ عملّاإ تًاادف إىل نيبّااا           
الدمىل اٟ تماعْ َالتعلّماْ ل٢ فااا املعاا ني َ كّاهًم ماو اٟلتةاال ةاملادارط        

م ةّٚإ  َرِاض ا١ فاا العا ِٕ مت ارييام ماو ا١ فااا ااري املعاا ني، ياا ِاُ ر هلا        
 ترةُِٕ َمعّعّٕ و رب ما تكُى إىل ال ّٕٚ الم ّعّٕ.

  ٘ٔالذساسات العشب: 
تعااد ا الدراشاااا العرةّاإ الاا  تًاادف إىل التعاارف علااٖ وياام ا اادماا املبدماإ  
لااا َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ، قاؼااإ مااات ايتماااام  َا العاااامل ةااا َٓ اٟاتّا ااااا   

  ّ ُمّااإ مااات ةاااا ْ و ااارا   ا اؼااإ َمحااااِتًم َ كهاااًّم ةًااادف  يًااام ةاحلّاااأ ال
  ةاشااات دام ا١شااالُب املصاااةْ للماااهًىل الُؼااافْ   0205ايتمااات،  باااد  اااام وااااا ، 

ةاٟشتعانٕ ةاٟشت انٕ ال   امت ةتُزِعًاا علاٖ عاد  ماو مادرا٘ املادراط َاملعلماني        
َاملرظدِو َمعر  التعلّم    ا  إ  اهني ةًادف التعارف علاٖ َا ات ا ادماا        

  ٟ اتّا اااااا ا اؼاااإ   ماااادارط  ا  اااإ  ااااهني      اللةُِاااإ املبدماااإ لاااا َٓ ا
 لصاامني، َةّهاات نتاااٙىل الدراشاإ ماادٗ إ را  امل ةااُثني ١يمّاإ تباادِم ا اادماا        
اللةُِااإ للمل ااإ ماااو  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ، َاملتم لااإ   ونفاِااااا معلماااْ  
المل اااإ مااااو  َٓ اٟاتّا اااااا ا اؼاااإ، ةّٚاااإ الااااتعلم املدرشاااإّ َار اااإ الؽاااات،   

اٙ  التعلّمّاإ، اشاالاتّجّاا َ اارل التاادرِض، َامياااى املعلمااني    ا١نعاامٕ َالُشاا
التعاماا  احلصااو ماات المل اإ مااو  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ، َويمّاإ تااُ ري ةعااض     

َماو ثام وَؼات ال اا إ ةفارَرٔ تاُ ري مُازنإ قاؼإ          اٟاتّا اا اٟشاشإّ هلام   
الدمىل للمل ٕ مو  مو الدَلٕ لتُ ري ةّٕٚ ترةُِٕ  اا ةهّٕ مهاش ٕ مو ظ نًا  كني
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 َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ   املااادارط العا ِااإ شاااُا٘ ونااااى  لاااال ماااو معلماااني       
 مٞيلني، وَ ونعمٕ ََشاٙ  تعلّمّٕ، وَ ارف ؼفّٕ مهاش ٕ َارييا. 

    اململكٕ اهلامشّٕ ا١ر نّٕ َالا   0204َ   راشٕ ياثلٕ هلا  ام ةًا الصرِت و
بدماإ ل٢ فاااا مااو  َٓ اإلعا اإ العبلّاإ   تًاادف إىل تبّااّم الااربامىل َا اادماا امل  

َاـمراب التُاد   ـاُ٘ معااِري ايتاُ ٔ ا١ر نّإ ةاشات دام و اتاني ا إؼاداريم        
مو     ايلض ا١علٖ لعَٞى ا١ظ اؿ املعُ ني ا١ر نْ َيماا: معااِري اٟعتماا     
ا اااؿ ملٞشصاااا َةاارامىل اإلعا اإ العبلّاإ، َمعاااِري اٟعتمااا  ا اااؿ ملٞشصااااا         

َِعااتم  ناا  َااااد مهًمااا علااٖ ،انّاإ ياااٟا، َيااْ:  ىل اـاامراب التُااادَةارام 
والرِٕٝ َالفكر َالرشالٕ، َال ّٕٚ التعلّمّإ، َاإل ارٔ َالعااملُى، َالتبّاّم، َالادمىل     
َا ادماا اٟنتبالّإ، َا ادماا َالااربامىل، َمعاارنٕ ا١شارٔ، َالتبّاّم الاا اتْ ،       

ملٞظاااراا الهُعّااإ لكااا  َةعاااد علاااٖ    َوظاااارا الهتااااٙىل  ّماااا ِتعلااا  ةدر ااإ انم اااال ا   
مٞشصاااااا َمرانااااس اللةّاااإ ا اؼاااإ الاااا  تباااادم الااااربامىل َا اااادماا اللةُِاااإ  
ل٢ فااااا  َٓ اإلعا ااإ العبلّااإ   ا١ر ى: وى َةعاااد الرِٝااإ َالفكااار َالرشاااالٕ، ََةعاااد  
معاارنٕ َ عام َ كاني ا١شارٔ، ََةعااد الادمىل َا ادماا اٟنتبالّإ، ََةعاد التبّااّم         

  ُ ا علاٖ مصاتُٗ متادٍى، َاؽاا  َةعاد ال ّٚإ التعلّمّإ، ََةعاد التبّااّم،        الا اتْ اؽال
ََةعد اإل ارٔ َالعاملني علٖ مصتُٗ متُشإ، َاؽ  َةعد الاربامىل َا ادماا علاٖ    
مصتُٗ مرتفت، نما وظارا الهتاٙىل  ّما ِتعل  ةالدر ٕ الكلّٕ ٟنم اال املٞظاراا   

 أ نكااا  نااااى  ا  ر ااإ الهُعّااإ إىل وى متُشاااإ اٟنم اااال علاااٖ لّااات وةعاااا  ا١ 
 متُشمٕ.

  اشاات انٕ َاشات دم املااهًىل الُؼاافْ املّاادانْ لبّاااط  0229نماا ؼاامم ع ااداا و 
مصتُٗ معارنٕ ا١شرٔ   الاربامىل الت يّلّإ املبدمإ للمعاا ني   اإلمااراا الا        
ا تم ّبًااااا   مراناااااس الرعاِااااإ َالت يّااااا  للمعاااااا ني التاةعااااإ لاااااُزارٔ العاااااَٞى  

راا العرةّٕ املتةدٔ َالا ٓ يادف ماو قا٠ا  راشاتٌ إىل البّاام       اٟ تماعّٕ   اإلما
ةالدَر التُعُٓ للمٞشصاا ال  تبدم قدماتًا لا َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ َإةاراز     
الااااادَر الرّٙصاااااْ ل٢شااااارٔ   املعاااااارنٕ ةاااااالربامىل الت يّلّااااإ امل تؽااااإ لااااا َٓ        
 ٗ  اٟاتّا ااااا ا اؼاااإ مااااو قاااا٠ا اإل اةاااإ علااااٖ تصاااااٝا الدراشاااإ: " مااااا مصااااتُ
معاااارنٕ ا١شااارٔ   الاااربامىل الت يّلّااإ املبدمااإ للمعاااا ني   اإلمااااراا العرةّااإ       

وشاااارٔ ععاااُإّٙ ماااو وشاااارٔ  َٓ    009املتةااادٔ؟ "، َ اااد ا تم ّاااا  اٟشااات انٕ علاااٖ     
اٟاتّا ااااا ا اؼااإ، َودًااارا نتااااٙىل الدراشااإ اخنفااااض مصاااتُٗ  َر ا١شااارٔ     

اؼإ َامللاتةبني   مراناس    املعارنٕ   الربامىل الت يّلّٕ لا َٓ اٟاتّا ااا ا   
ت يّاا  املعااا ني َالاا  اتفباات ماات العدِااد مااو الدراشاااا املماثلاإ م اا   راشاإ ووةااُ         

  ةعدم اظرا  وشر  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ   O'Connor, 2008  َ و0220الف ر،
 العملّٕ اللةُِٕ سا تعملٌ مو ةرامىل َشّاشاا متعلبٕ ة ةهاًٙم.

  ةدراشٕ اُا اٟنصةاب اٟ تماعْ َع٠ تاٌ  0209ةّهما  امت ال اا ٕ وومحد،
ةالفغُت الهفصّٕ لدٗ وَلّاا٘ وماُر  َٓ اإلعا إ ال يهّإ ةاالتم ّ  علاٖ مراناس        
اٟاتّا ااااا ا اؼااإ ةُِٟااإ ا ر اااُم سةلّااإ ا ر اااُم الؽاااغرٗ ماااو قااا٠ا       
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ظ ؽااّا مااو وَلّااا٘ ومااُر  َٓ    005اشاات دام املااهًىل الُؼاافْ اٟرت ااا ْ لعّهاإ مااو    
ًااادف التعااارف علاااٖ الع٠ ااإ ماااا ةاااني اٟنصاااةاب اٟ تمااااعْ َالفاااغُت  اإلعا ااإ ة

الهفصاإّ لاادٓ وَلّااا٘ ومااُر  َٓ اإلعا اإ ال يهّاإ سرانااس اٟاتّا اااا ا اؼاإ،        
َقلؽاات الدراشاإ إىل وى يهااا  ع٠ اإ  ر ِاإ  اا  ٟلاإ إاؽااإّٙ ةااني اٟنصااةاب    

ٕ سةلّاإ اٟ تماااعْ َالفااغُت الهفصاإّ لاادٗ وَلّااا٘ ومااُر  َٓ اإلعا اإ ال يهّاا       
ا ر ااااُم َوَؼاااات ال اا اااإ ةسِااااا ٔ اٟيتمااااام ةتُعّاااإ وَلّااااا٘ ا١مااااُر َمعايتاااإ       

 معك٠تًم الهفصّٕ َاٟ تماعّٕ ال  تُا ًًم.

 ٘ٔالذساسات االجيب: 
َالاا  تًاادف إىل (Fleming, et.al, 2017)   الدراشاإ الاا   ااام ةًااا  ّلمهااغ  

مُاؼاالٕ التعلااّم العااالْ   التعاارف علااٖ ماادٗ ايتمااام الماا٠ب مااو  َٓ اإلعا اإ        
َاحلؽُا علٖ  ر اا  امعّٕ إـا ٕ إىل مادٗ رـاايم عاو ا ادماا املبدمإ ماو       
  اا  ايتامعاااا َاملٞشصاااا اٟنا ميّاإ مااو قاا٠ا اشاات دام وشاالُب اٟشتبؽااا٘،       

 005َاشااتعاى ةاا  أ اٟشاات ّاى يتماات ال ّاناااا، نمااا اظااتملت عّهاإ  راشااتٌ علااٖ       
ا اؼإ   ثا٠   امعااا اكُمّإ، َ اد ةّهات         ال ا َ ال ٕ مو  َٓ اٟاتّا اا

نتاٙىل الدراشٕ را ٕ ا١ ارا    مُاؼالٕ تعلاّمًم َاحلؽاُا علاٖ ظاًا اا  امعّإ،        
ةّهما ناى الرـا عاو ا ادماا املبدمإ متُشامّا َ  يا ا إظاارٔ إىل ااا تًم إىل        

 املسِد مو ا دماا ال   كهًم مو مُاؼلٕ تعلّمًم نغرييم مو الم٠ب.

  اشات دم تبّاّم مصات دم الكراشاْ     (Domingues,2019اشٕ  َمّهجّاس  َ   ر
املتةرنٕ املسَ ٔ ةالما ٕ لبّااط مادٗ رـاا  َٓ اإلعا إ احلرنّإ عاو التبهّااا        
التكهُلُ ّاااإ املصاااااعدٔ َ راشاااإ ا١ثاااار الهفصااااْ اٟ تماااااعْ ملصاااات دم ا١ ًااااسٔ       

ا  صام الماي   املصاعدٔ، َا لت ال ّانااا ماو  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ   عّاا ا     
االاإ مااو   02مااو  CHUCالم ّعااْ َإعااا ٔ الت يّاا  سصتعاافٖ  امعاإ نااُميربا    

 َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ َ لاااال لدراشااإ َتباااّم التااا ثري الهفصاااْ َاٟ تمااااعْ     
َاملعارنٕ للكراشْ املتةرنٕ ةالما إ، َ اد ةّهات الهتااٙىل رـاا  َٓ اٟاتّا ااا       

اا  اا الؽااالٕ إـاااا ٕ إىل ا اؼااإ عاااو نااا  ماااو التكهُلُ ّاااا املصااااعدٔ َا ااادم  
نيصني َؼُهلم إىل احلّأ ايتمعّٕ ةاشت دام التكهُلُ ّا مبارنإ ةاٟشات دام   

 التبلّدٓ للكراشْ احلرنّٕ ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ.

عو الع٠ إ ةاني  َٓ اٟاتّا ااا     (Stuntzner& Hartley, 2014)ةّهما نيد  
الرعاِإ . َتا تْ يا ٍ الدراشإ      ا اؼٕ َمبدمْ الرعإِ وماا ذنتااج معر تاٌ مبادم    

للتعارف علاٖ      ـُ٘  ًم الع٠ ٕ ةني مبدمْ الرعإِ َ َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ
الع٠ اإ ةااني امل تؽااني لرعاِاإ  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ َماادٗ  ًمًاام لإلعا اإ      
َِصااا٘           َنّفّاإ التعاماا  معًااا، َ  لاات نتاااٙىل الدراشاإ   وى اإلعا اإ يااْ  رةاإ 

  الكا ريِو، ساا    لاال امل تؽاُى َاملًهّاُى الا ِو ٟ ِعملاُى         ًمًا عا ٔ مو   ا 
نااا رًيا مااات ا١ ااارا  ماااو  َٓ اإلعا ااإ، َظاااجعت امل تؽاااني َمبااادمْ الرعاِااإ إىل    

ومااااا عااااو رـااااا وشاااار  َٓ   عااااو اإلعا اااإ َنّفّاااإ التعاماااا  معًااااا.   ون اااارالااااتعلم 
  O'Connor, 2008اٟاتّا اا ا اؼٕ  بد ودًرا نتاٙىل الدراشٕ الا   اام ةًاا و   
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  اِرلهدا َال  يد ت إىل التعرف علٖ الع٠ ٕ ةاني وَلّاا٘ وماُر  َٓ اٟاتّا ااا     
ا اؼاإ َا١قؽاااّٙني لااربامىل الاادعم َالت يّاا    املٞشصاااا اللةُِاإ، َاظااتملت     

ظ ؽااّا، َ ااد ةّهاات الهتاااٙىل عاادم َ ااُ  معااارنٕ نا ّاإ ١َلّااا٘       02العّهاإ علااٖ  
دنم لاا ًَِم مااو  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ،     ا١مااُر   الااربامىل الت يّلّاإ الاا  تباا    

إـااا ٕ إىل  تااُر الع٠ اإ ةّااهًم،  بااد انااد    راشااتٌ علااٖ وى الع٠ اإ ةااني ا٣ةااا٘      
َامل تؽني هلا  َر مًم   تمُر وةهاًٙم َونٌ نا رّا ماا ِاتم وقا  َ ًااا ن ار وَلّاا٘       

 ْ إ العملّااإ اللةُِااإ ةاٟعت اااار، َإظااارانًم   ؼاااّا    ا١مااااُر َمااااعارنتًم  اااا
 الصّاشاا املتعلبٕ ةت يّ  وةهاًٙم.

 :٘التعلٔل علٙ الذساسات الشابك 
مااو قاا٠ا مرا عاإ الدراشاااا الصاااةبٕ الاا  تهاَلاات  اا املُـااُع، اشتعرـاات         
ال اا تاااى عااد  مااو الدراشاااا احمللّاإ َالعرةّاإ َا١ ه ّاإ َالاا  و رِاات   ةّٚاااا   

ًٕ لاٌ َااؼإ الدراشااا    َشّاشاا خمتلفٕ إٟ ونًا تتعل  سُـُع الدراشٕ َمعاة
احمللّٕ َالعرةّٕ، َةتةلّ  الدراشاا الصاةبٕ ا رؼد وَ اٌ العا ٌ َاٟقات٠ف ةاني     
الدراشااإ احلالّااإ َالدراشااااا الصااااةبٕ َنااا لال وَ اااٌ التمّاااس، َاٟشاااتفا ٔ ماااو      

 الدراشاا الصاةبٕ   إعدا  ي ٍ الدراشٕ.

 شابك٘أّجُ الشبُ ّاالختالف بني الذساس٘ اوالٔ٘ ّالذساسات ال: 
 ، 0208اتفباااات الدراشاااإ احلالّاااإ ماااات العدِااااد مااااو الدراشاااااا م اااا  والعاااار ىل ،  

    اهلاااادف َيااااُ 0209 ، َو َمّهجّااااس ََقاااارَى،0204 ، والصاااارِت،0207والدَشاااارٓ،
و ّاط الرـا عاو ا ادماا املبدمإ لا َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ  َلكهًاا اقتلفات         

ني مااو اململكاإ العرةّاإ     الاا  تهاَلاات  ااا  ت  0208معًاام  سّٙااا م اا  والعاار ىل ،   
الصااعُ ِٕ، إـااا ٕ إىل ا تؽااار الدراشاااا الصاااةبٕ علااٖ ا اادماا اللةُِاإ املبدماإ   

  ٟقات٠ف  0205َنماا اقتلفات الدراشإ مات و الع مااى ،       قاؼٕ   ياا التعلاّم 
 وَلُِاا وشر َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ . 

ةبٕ َمتمّاسٔ     ا٘ا ي ٍ الدراشٕ مكملإ إىل ماا تُؼالت إلّاٌ الدراشااا الصاا       
مُـااُعًا الاا ٓ ًِاادف إىل التعاارف علااٖ رـااا وشاار  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ         
مدِهاإ  اادٔ عااو ا اادماا املبدماإ مااو اكُماإ اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ   ـااُ٘   

 م.0202رِٕٝ

 ٘أّجُ متٔز الذساس٘ اوالٔ٘ عً الذساسات الشابك   : 
ْ الدراشإ الُاّادٔ ا علاٖ ااد      ةاإلـا ٕ إىل ما ش  ، تعترب الدراشٕ احلالّٕ يا  

اا الا  تتهااَا  ّااط مادٗ رـاا وشار  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ عاو            علم ال اا تني
َياااُ ماااا ِعماااْ يااا ٍ   0202ا ااادماا املبدمااإ ماااو اكُمااإ اململكااإ   ـاااُ٘ رِٝااإ    

م ةااا  َتعااام  ةعاااض 0202الدراشااإ ا١ فااالّٕ عاااو ةاااا ْ الدراشااااا إ  تتهااااَا رِٝااإ  
م هلام َالاا  مااو ظا نًا وى نيصزااو  اُ ٔ احلّااأ لاا َٓ    ا ادماا احلدِ اإ الا  تباادن  

ّّاس يا ٍ الدراشإ وِفاّا َ اُ         اٟاتّا اا ا اؼٕ َوشريم   مدِهٕ  ّدٔ. َياا مي
امله اااُر اإلشااا٠مْ ماااو َِااااا َواا ِااات  عمااات يااا ٍ الفٚااإ ماااو  َٓ اٟاتّا ااااا       

ٕ ا اؼٕ َوشريم، نما  ّسا ي ٍ الدراشٕ ةعمُا يتمت ال ةت َعّهتٌ مبارنا 
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ةالدراشاااا الصاااةبٕ،  بااد  اماات ال اا تاااى ةتؽاامّم اشاات انٕ الكلَنّاإ ا نعااريا  
علااٖ مُا اات التُاؼاا  اٟ تماااعْ والااُاتض َب  الاا  تتفاامو يمُعاااا العاٙلاإ        
َا١ؼااد ا٘، َةعااض ايمُعاااا ا اؼاإ ةاملعلماااا املت ؽؽاااا   ياااا اللةّاإ   

ٕ     ا اؼاإ َيمُعاااا وشاار  َٓ    َمااو لاادًِم  ٚاااا مااو  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاا
اٟاتّا اا ا اؼٕ، يا ِعذ َؼُا اٟشت ّاى إىل ونرب عد  مو و را  ايتمات  

 ٓ اّاات ِٞنااد علمااا٘ املهًجّاإ امل اااادو العااااام الاااا ٓ ِبااااُا:   مدِهاإ  اادٔ  الصاعُ 
نلمااااا مّ لاااات العّهاااإ ايتماااات ا١ؼاااالْ   اااا٠ّّ ؼااااا  ّا نلمااااا ابباات ا١يااداف   

ّاإ: َيااْ تم ّاا  املعايتاإ اإلاؽااإّٙ ةد اإ عالّاإ، َإمكانّاإ تعمااّم الهتاااٙىل،      التال
 َ لٕ   ُا الفرـّاا الؽفرِٕ املصت دمٕ   الدراشٕ. 

نما ونٌ يا ٟ ظال  ٌّ وى نتاٙىل الدراشٕ ختتلت عو الدراشااا الصااةبٕ ت عاّا    
الُـاات لعاادٔ مااتغرياا مهًااا: اجاام العّهاإ َالعاماا  املكااانْ َالسمااانْ، إـااا ٕ إىل      

 ال با  َاٟ تماعْ يتمت الدراشٕ. 

 ٘أّجُ االستفادٗ مً الذساسات الشابك : 
 .ٕتكُِو اإل ار اله رٓ َاملرا ت املصت دم 
 .تدعّم اإل ار اله رٓ ةالدراشاا َنتاٙجًا 
      مبارناإ نتاااٙىل الدراشاإ احلالّاإ ةالدراشاااا الصاااةبٕ َاٟشااتفا ٔ مااو التُؼااّاا

 َاملبلااا.
 ِد اجم العّهٕ يتمت ال ةت ماو قا٠ا تصالّإ الفاُ٘ علاٖ      املصاعدٔ   نيد

 املعك٠ا ال  َا ًُيا    راشتًم عهد نيدِد العّهاا.

 اليظشٖ   ساإلطا 
  ٘مصطلحات الذساس: 
   :ٗاألسش 

تعتاارب ا١شاارٔ الُـاات الفماارٓ الاا ٓ ارتفاااٍ اهلل عااس َ اا  حلّااأ الهاااط،  ًااْ      
الؽاااُرٔ الم ّعّااإ حلّاااأ مصاااتبرٔ تًااادف إىل إظااا اع ااتّا ااااا الفااار ، َ اااد وَىل   
اإلشاا٠م ايتمااام ناا ري ل٢شاارٔ ١نًااا املصااَٞلٕ عااو تهعاإٚ ا١ اارا  لكُنًااا املٞشصاإ      

عا  ايتمات الا ٓ تباُم  ّاٌ يا ٍ       اللةُِٕ ا١َىل، َجنا  ا١شرٔ ةالبّاام ةادَريا دن  
ا١شاااااارٔ  ُِااااااّا َِفاااااامو اشااااااتمرارٍ، نمااااااا وى  عاااااالًا ِعااااااذ  عاااااا  للمجتماااااات     

   ا١شرٔ نانت مه   جر التارِخ َٟ تاساا إىل َ تهاا احلاـار    4:ؿ0227والعتّيب،
َشّلٕ  عالٕ لتهمّٕ ايتمعاا َا١مم; هل ا وَلت العلاُم اٟ تماعّإ ويمّإ ةالغإ     

ّتًا، اّت ونًاا تعاك  الهاُأ ا١شاشإّ للمجتمات ،  ا١شارٔ ياْ        ل٢شرٔ ن رّا ١يم
ال ّٕٚ اٟ تماعّٕ ال  تصًم   إظ اع اٟاتّا ااا الهفصإّ للفار  ياا ذنبا  لاٌ       
التااااُزاى الهفصااااْ َ عاااا  مهااااٌ إنصااااانا شااااُِّا،  بااااد  اااااا اهلل تعاااااىل   نتاةااااٌ           

ََاِلَجاااا  َُف   ٘ل مزااااَو اِلَ اااا َْ َُننُكم ة َعاااا َََلَهَ ُلاااا ََاِلااااَ نُفض  الكرِم:و َُاا   َََنِبااااٍؾ مزااااَو اِلااااَ َم ُع  
 احلا اإ إظاا اع   ناا لال تصااًم نمااا  055:ال باارٔ  والؽناااة ر َِو َََةعزاار  ََۗال نَمااَراا  

ٓ : وتعااىل   اا  بد َاٟشتبرار، ا١مو إىل َاحلا ٕ الفصُّلُ ّٕ ًَام مزاو   َوِ  الَّا   َعَم
َُفل  و رِغ: ًَم مزَو َق ََََمَه    .4َ ٍُع 
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اقتلااات ال اااااا ُى   َـاااات تعرِاااات ل٢شاااارٔ َ لااااال لتهااااُع اجمًااااا َةّٚتًااااا  
َع٠ اتًا مو يتمت ١قر، لكو مل ِ نر وٓ اقت٠ف علٖ َدّفٕ ا١شرٔ َ َرياا  
اهلااام َالفعاااا   تهعاإٚ ا١ اارا  َجنااا  ايتماات، َ ااد عمااد الكاا ري مااو ال اااا ني         

َهلاا اصاي اٟعت ااراا    َاملم بني إىل تعرِت ا١شارٔ اصاي تكُِهًاا، َماهًم ماو تها     
 ال  ِرةمًا ال اات سُـُع  راشتٌ.

عااّرف علاام اٟ تماااع ا١شاارٔ: يااْ ع ااارٔ عااو لاعاإ مااو ا١ اارا  ِرت مااُى معااّا     
ةاارَاةإ الااسَاج َالاادم َالتاا ذ، َِتفاااعلُى معااّا، َ ااد ِااتم ياا ا التفاعااا  ةّاااو الااسَج   

اُى مااهًم لّاااعا َااادٔ   َالسَ ااإ، َةااني ا١م َا١ب، َةااني ا١م َا١ب َا١ةهااا٘، َِتكاا    
 ;  ا١شاارٔ اصااي Sumpf & Hugue,1973ا تماعّإ تتمّااس اؽااٙؾ معّهاإ" و  

املعجاام اٟ تماااعْ تبااُم علااٖ التفاعاا  ةااني يمُعاإ مااو ا١ اارا  شااُا٘ ا١ب َا١م   
َةاني الااسَج َالسَ إ، َةااني الُالادِو َا١ةهااا٘، ِارةإ ةّااهًم الادم َالتاا ذ، معااكسلني      

  .0208 د ٔ. والعمارنٕ، َادٔ ا تماعّٕ  اا قؽاٙؾ

نما تعرف ال اا تاى ا١شرٔ إ راّّٙا: ونًا الل هٕ ا١شاشّٕ ال  ِبُم ايتمات   
ماااو ق٠هلاااا ةإنعاااا٘  ّااا   اااا ر علاااٖ نيبّااا  الر اااْ َاٟز ياااار   لّااات يااااٟا  

 احلّأ. 

 :ُٔدّس األسشٗ يف اجملتنع ّتأثريٍا عل 
  وق٠ ّاا ايتمت َِر ات  لاال   تعترب ا١شرٔ العام  الرّٙصْ َا١يم مو اّت

للةّٕ ا١ةها٘ علٖ البّم َالعاا اا الؽاةّةٕ الا  دناي وى ِلتسماُا ةًاا َتكاُى        
وشاط تكُِهًا ١ى  لال ِٞ ٓ إىل ؼ٠  ايتمت َنع تٌ شاُا٘ نااى إدناةّاّا وَ    
شل ّّا، َتُعّٕ ا١شرٔ إىل و فاهلا ِعكاض شالُنًم علاٖ ا١شار َنا لال علاٖ       

 .عدٔ وشر ايتمت ١نٌ مكُى مو
         ٕا١شاارٔ يااْ الاا  نيااد  تؽاار اا ا١ اارا ;  ااالتسام ا٣ةااا٘ ةا١ق٠ ّاااا الدِهّاا

 اتمّا ِهعكض علٖ ا١ةها٘.
     تعتاااارب ا١شاااارٔ وشاااااط اٟ تؽااااا    وٓ  َلاااإ َ لااااال مااااو قاااا٠ا ااتّا اتًااااا

َمصتلسماتًا مو اّت ظرا٘يا لك  ما نيتا ٌ ل لال ذناد  مصاتُٗ اٟ تؽاا     
  4: ؿ0227علٖ وشاشًم والعتّيب،

 ٘ٓالذّس اخلاص باألسشٗ يف املنله٘ العشبٔ٘ الشعْد: 
تبُم ا١شرٔ الصعُ ِٕ   وَىل مراا  التهعإٚ َياْ التهعإٚ اٟ تماعّإ، علاٖ      
وشاااااط اٟرتبااااا٘ ةالمفاااا  لّؽاااا ا إنصااااانا متكااااام٠ ِتمّااااس ةا ؽاااااٙؾ العاماااإ   

ِٕ قلّإ  َالتبالّد ال  ِتةلٖ ةًا ايتمات الصاعُ ٓ. نماا تعتارب ا١شارٔ الصاعُ       
الفر  ا١َىل ال  ِهً  مهًا ال با ٕ َماا تتفامهٌ ماو عاا اا َتبالّاد َمصامُااا       

 . 009: ؿ0208َ  ااُراا َمعتبااداا إنصااانّٕ  اا  اااةت  ِااذ َعرةااْ والعمارناإ، 
َيا ٟ ظال  ٌّ وى ا١شرٔ ال  ِكُى واد و را يا ماو  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ،    

ٙما، ا١مر الا ٓ ِاد ت ةًا ا العا ؾ إىل     ِتملي مهًا  هّد ظ ؾ م٠زم معٌ  ا
ايماا ع٠ اتاٌ َياٟتاٌ   احلّاأ  دمإ  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ. إى مرا بإ        
 َٓ اٟاتّا ااااااا ا اؼااااإ تتملاااااي نيم ااااا  ن اااااراا ا٣قااااارِو لاااااٌ َتصااااااٟٝتًم    



 (ASEP)دساسات عشبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفص 

 

 

 

 

 
252 

َتعلّباتًم، َل لال  ًْ نيد مو الع٠ اا مت العامل ا ار ْ إما ةدا ت ا ج  
ٕ  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ مااو اإلا ا اااا الاا  تصاا  ًا ن ااراا       وَ ةاادا ت محاِاا 

ا٣قرِو ال  ت ًر العفبٕ، ل لال  إى َ ُ  االٕ مو  َٓ اٟاتّا اا ا اؼإ  
ةني و را  ا١شرٔ ِٞ ٓ إىل ـغُت مصتمرٔ نفصإّ َا تماعّإ، َيهاا دناي اإلظاارٔ      

ّا اا ا اؼٕ إىل ويمّٕ ا دماا ال  تبدمًا احلكُماا َاملٞشصاا ل َٓ اٟات
َ َريا   ختفّت الفغُت علٖ ا١شرٔ ة  َمصاعدتًا   تهعٕٚ  َٓ اٟاتّا ااا  

  .0227ا اؼٕ تهعٕٚ شلّمٕ والعتّيب،

 :٘رّٖ االحتٔاجات اخلاص 
يام ا١ ارا  الا ِو ِعاانُى ماو ظاك  وَ ون ار ماو وظاكاا اإلعا إ نتّجإ عُاماا             

ب مًاااراا َقاارباا، وَ و ا٘  َراثّاإ وَ ةّّٚاإ مصاا  ٕ  ؽااُر    اادرتًم علااٖ انتصااا     
وعمااااا ِباااُم ةًاااا ا١ ااارا  ا١ؼاااةا٘   وعمااااريم َهلااام نفاااض املصاااتُٓ ال باااا  وَ      

 ، َ اااد وَـاااةت مه مااإ الؽاااةٕ العاملّااإ   0200اٟ تؽاااا ٓ وَ اٟ تمااااعْ و اااراج، 
  وى اإلعا اااإ مؽااااملا ظااااام  يتمّاااات وظااااكاا اٟعاااات٠ا وَ ا لاااا    WHO,2017و

   نيد مو املعارنٕ.العفُٓ،  دَ ِٕ الهعات، َوٓ  ُّ

 َٓ اإلعا اإ ةاا نًم ا١ظاا اؿ الاا ِو     0227ةّهمااا عر اات يّٚاإ ا١ماام املتةاادٔ    
ِعانُى مو االٕ  اٙمٕ ماو اٟعات٠ا العبلاْ وَ الفّسِااْٙ   التعاما  مات خمتلات        
احلاااُا س َاملعُ ااااا َال ّٚااااا، ياااا مياااهعًم ماااو املعاااارنٕ الكاملااإ َالفعالااإ          

 علٖ  دم املصاَأ مت ةا ْ و را  ايتمت. ايتمت ةالؽُرٔ ال  تفعًم

  ال ٓ ؼدر عو ن ام رعإِ املعُ ني   اململكٕ العرةّإ  07سُ ي املرشُم ر م و
ُّل يُ ن  ظ ؾ مؽااب ةبؽاُر نلاْ وَ  سٙاْ ةعاك  مصاتبر        الصعُ ِٕ ة ى املع

ىل    دراتٌ ايتصمّٕ وَ احلصّٕ وَ العبلّٕ وَ التعلّمإ وَ التُاؼالّٕ وَ الهفصإّ إ   
املاادٗ الاا ٓ ِبلاا  مااو إمكانّاإ تل ّاإ متمل اتااٌ العا ِاإ   داارَف وم الااٌ مااو اااري     

  ..0200املعُ ني ومرنس امللال شلماى، 

  اإلعا اإ ة نًااا "اإلؼاااةٕ ةُاااادٔ وَ ون اار مااو   000.: ؿ0208َعااّرف والعاار ىل ، 
ٕ اٟعا اااا التالّاإ: اإلعا اإ ال ؽاارِٕ، اإلعا اإ الصاامعّٕ، اإلعا اإ ايتصاامّٕ، اإلعا اا 

العبلّااإ، اإلعا ااإ احلرنّااإ، ؼاااعُةاا الاااتعلم، اـااامراةاا الهمااا  َاٟـااامراةاا  
 الصلُنّٕ َاٟنفعالّٕ، التُّاد َارييا مو اإلعا اا ال  تتملي رعإِ قاؼٕ".

َة لال  إىن مفًُم  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ مل ِتعاَد ناُنًم و اراً ا اةات٠يم       
تًم،   ؼاا ةُا ااري  ااا رِو علااٖ  اهلل عاس َ اا     باديم ظااّٚا ماو اُاشااًم وَ  ادرا    

احلرنٕ َالعم  َيارشٕ اّاتًم ةؽُرٔ   ّعٕ نغرييم مو الهاط، ا١مر ال ِو 
دنعلًم ذنتا ُى إىل الرعإِ َاٟيتمام َتُ ري الربامىل الت يّلّٕ َا دماا الا   

  كهًم مو اٟندماج ةايتمت نغرييم.

 :الشضا 
وى الادَا ت ياْ الباُٗ الا  تهصا       ِ تْ الرـا نتّجٕ للادَا ت َاحلاُا س  ّات    

شااالُ  ا١ ااارا  عهاااد اشاااتجاةتٌ للمُا ااات امل تلفااإ، ةّهماااا احلاااُا س ياااْ ال ااارَف   
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َاإلمكانّاااا املتاااإ الاا  تصاااعد ا١ اارا  علااٖ إظاا اع اا اااتًم َرا اااتًم  بباإ    
ويدا ٌ َرـاٍ;  الرـا مفًُم مرت إ ةمّت َاشت مو الصالُنّاا، َميكاو  ّااط    

 Personalلرـااا ةُاشاامٕ مٞظاار مب ُلّاإ اّااأ العاا ؾ و  ،انّاإ ياااٟا مااو ا 

Wellbeing Index (PWI        ،  َيْ: اإلجنااز   احلّاأ، َا١مااى  ّماا رناؾ املصاتب
َمصتُٗ احلّأ، َالؽةٕ، َا١ماى، َالدِو وَ الرَاانّاا، َالع٠ اا َاللاةاإ مات   

  ُ ّٟ   الُشااإ العلمااْ إلعمااا٘ ؼااُرٔ عااو ن عّاإ اّااأ ايتماات، َِعااد معااعرّا مب ااُ
    (Yiengprugsawan,2010 الع ؾ. 

َِتم  ّاط الرـا مو ق٠ا تت ات الاتغرياا الا  تمارو علاٖ را ااا املصاتفّدِو        
مااو ا اادماا،  ااالتبّّم املصااتمر وماار ـاارَرٓ ميكسااو وٓ مٞشصاإ مااو تبّااّم و اًٙااا    
َماادٗ مماةبتًاااا  ااادماا املصااتفّدِو، َالااا  ميكهًاااا وِفااّا ماااو َـااات ا ماااإ    

  . 0208اا ال  تعد وشاًشا لتمُِر قدماتًا َةرا ًا والعر ىل، َاٟشلاتّجّ

  ٖالشضا اأُلسش 
ِعتارب الرـااا ا١ُشاارٓ مااو وياام عهاؼاار التبّااّم للااربامىل َا اادماا الاا  تبااّدم  

 ا اااادماا ،  JohusonDuffett,2002لاااا َٓ اٟاتّا اااااا ا اؼاااإ َوشااااريم و   
تصاااااعديم علااااٖ ختفّاااات   َالااااربامىل املصاااااندٔ ١ُشاااار  َٓ اٟاتّا اااااا ا اؼاااإ    

الفغُت ال  ِعاانُى مهًاا، َالادعم املبادم لا ًَِم ماو  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ         
َِبادنم هلاام.           ِاهعكض ةاإلدنااب علاًّم مااو قا٠ا التكّات مات َـااعًم َرـاايم عماا 
َميكااو التعاارف علااٖ رـااا وشاار  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ مااو قاا٠ا معر اإ مااا إ ا   

امل تؽااإ تباااُم ةتبااادِم ا ااادماا لااا َٓ     نانااات املٞشصااااا احلكُمّااإ َايتًااااا  
اٟاتّا اا ا اؼٕ َةتةبّ  عُام  الرـا والدا ت َالتةفّس .  الدا ت دني وى 
ِرنس علٖ مصاعدٔ ا١شرٔ علٖ تبّ   الفار  ماو  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ َو را      
نّفّٕ التعام  مت ر َ  ا١ عاا مو     ا٣قارِو، َتصااعد ا ادماا املبدمإ ماو      

َارييا علاٖ انصااب وشار  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ شالُنّاا إدناةّإ         احلكُمٕ
حنُيم َال ٓ ِهعكض ةاإلدناب علٖ تؽر اتًم َشلُنّاتًم، َي ا ما تصعٖ إلٌّ 

َماو قا٠ا نيبّا  احلاُا س الا  نيبا  الرـاا ١شار          0202اململكٕ   ـاُ٘ رِٝتًاا   
  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ َ لال مو عدٔ وَ ٌ: 

   ٔالت مّإ للربامىل املبدمٕ ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ.اظرا  ا١شر  
 .ٔتُ ري ا دماا الؽةّٕ َاللةُِٕ َالل ًّّٕ املهاش ٕ ل٢شر 
 .ٕ تُ ري ا دماا املصاندٔ  اا الع٠ 
 .تُ ري ةرامىل تُعُِٕ ل٢شر 

 :ُمفَْو التكٔٔه ّأٍنٔت 
ٍ الا ٓ  ِرت إ مفًُم التبّّم ةتُ ّاٌ ايتًاُ  َا١نعامٕ َالاربامىل حناُ اٟ اا      

دني وَى تتجٌ إلٌّ لكْ نيب  ويدا ًا َ اعلّتًا َإجناز ماا ا الت ماّإ لاٌ،  ًاُ     
ِعااتم  علااٖ يمُعاإ مااو اإل اارا٘اا َا مااُاا َا١ َاا الاا  مااو ظاا نًا نيباا    

َتصاتهد عملّإ     .0220البّاط يتادَٗ الاربامىل َامل ممااا َ عالّتًاا. واملماريٓ،     
 ظبني ملاةمني َيما:التبّّم إىل مهًجّٕ متكاملٕ تبّصم إىل 
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    إ ااار ن اارٓ  اادن  ًِاادف إىل ةّاااى ماادٗ  عالّاإ الااربامىل َامل مماااا الاا  ا
إعدا يا َمدٗ نفا٘ٔ ا١شالّي املت عٕ   نيبّ  الغاِاا َا١يداف،  ًْ ظك  
ماااو وظاااكاا الهعاااات ال عااارٓ ٟ ةاااد ماااو يارشاااتٌ   اله رِااااا  اا الع٠ ااإ        

لُ  ال عاارٓ متهااُع َمتعااد  ةاااقت٠ف ةا١يااداف الاا  َـااعت مااو و لااًا;  الصاا
ال با ااااا َاحلفااااراا َااؼااإ البفااااِا اإلنصاااانّٕ املعاؼااارٔ َمهًاااا البفااااِا    

 اٟ تماعّٕ.
       تباااُم عملّااإ التبّاااّم علاااٖ مه اااُرِو َيماااا مه اااُر الاااربامىل َالصّاشااإ ت عاااا

 ل٢يداف، َمه ُر ايتمت َ با ل٠اتّا اا. 

 ربامج ّاخلذمات املكذم٘ مً حهْم٘ املنله٘:  العْامل املؤثشٗ يف الشضا األسشٖ جتاِ ال 
اا نماا ا اإلظاارٔ     علٖ الرام مو وىن احلُا س َالادَا ت ماو ويام عُاما  الرـاا      

إلّااٌ مصاا ّبا ا إٟ ونااٌ ُِ ااد العدِااد مااو العُاماا  َاملااتغرياا  اا التاا ثري امل اظاار         
  ر ٕ الرـا عما ِتم تبدميٌ َتتم   ي ٍ العُام    التالْ:

 خلذمات اليت تكذمَا مؤسشات حهْم٘ املنله٘ ّاملؤسشات اخلريٓ٘:أّال: ا 
تعري العدِد مو الدراشاا الا  تمر ات لرـاا الُالادِو عاو ا ادماا املبدمإ        
١ةهاٙااٌ مااو  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ عااو ويمّاإ َتاا ثري مااا تبدمااٌ ايتًاااا الاا       

        َ قريِإ مااو   تعاتذ ةاا١ را  ماو  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ شاُا٘ نانات اكُمّإ و
 قدماا َةرامىل، َيها  يمُعٕ مو العُام  ال  تٞثر علٖ الرـا ا١شرٓ مهًا:

    ٕوىن اهلاادف َالغاِاإ مااو ا اادماا َالااربامىل املبدماإ لاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاا
ختتلت ةاقت٠ف الهُع َالعمر َ ر إ اإلعا إ،   شار  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ      

 م مو  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ.ِرِدَى ةرامىل َقدماا تتهاشي مت وةهاًٙ
     ِٖعتباااد الكااا ري ماااو وَلّاااا٘ ا١ماااُر وىن الاااربامىل َا ااادماا دناااي وى ترتكاااس علااا

املًاراا الُدّفّٕ َةال اا املًاراا اٟشتب٠لّٕ َاملًهّٕ  اا الع٠ ٕ ةااتّا ااا  
 وةهاًٙم.

 .ثاىٔا: سَْل٘ الْصْل لللذمات 
اٟشتفا ٔ مهًا مو ويم العُام  إىن مدٗ تُ ر ا دماا َشًُلٕ الُؼُا إلًّا َ

ال  تٞثر علٖ رـا الُالدِو ةعك  م اظر،  العدِد ماو الدراشااا وظاارا إىل ويّإ     
الدمىل ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼإ مات ةاا ْ ايتمات َمادٗ تا ثري  لاال علاٖ رـاا          

 الُالدِو.
 ٘ٓثالجا: ىْع املشاسن٘ األسش:   

تب   وةهااااًٙم ماااو  َٓ  تعتااارب معاااارنٕ ا١شااار   اختاااا  الباااراراا ةعااا ى مصااا     
اٟاتّا ااااا ا اؼااإ ماااو العُامااا  املاااٞثرٔ علاااٖ الرـاااا ا١شااارٓ، َالعدِاااد ماااو          
الدراشاا وندا علٖ وى اال ّٕ وَلّا٘ ا١ماُر لادًِم الرا إ   املعاارنٕ َالتا ثري      

   الربنامىل َا دماا املبدمٕ ١ةهاًٙم.
  ٘ٓ٠٢٠٢سؤٓ٘ املنله٘ العشبٔ٘ الشعْد : 

ز وياااداف قماااإ التهمّااإ ا مصااإّ   اململكااإ العرةّااإ  لباااد   لااات ويااام َوةااار 
  ةتماُِر املاُار    0200ياا، ومعا ّذ،0092الصعُ ِٕ َال  ةدو تهفّ يا   وَاٙ  عام 

ال عااارِٕ ماااو قااا٠ا اللنّاااس علاااٖ التااادرِي َالتعلاااّم َالر ايّااإ يتمّااات  ٚااااا      



 (ASEP)دساسات عشبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفص 

 

 

 

 

 
255 

تاام، َ اد   ايتمت الصعُ ٓ سا    لال  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ َايتاحنني َا١ِ
 ترنسا ي ٍ الرِٕٝ علٖ: 

        ٕإنعاا٘ ماُا و شااعُ ٓ مهاتىل َ لااال ةتاُ ري املبُماااا الا  تُؼاالٌ هلا ٍ املرالاا
 َإدنا  مؽدر رزل، َنيدِد مكا  تٌ اصي عملٌ.

        ٕتهمّاإ البااُٗ ال عاارِٕ، َزِااا ٔ العاارض علًّااا َناا لال ر اات نفا٘تًااا لتل ّاا
 متمل اا اٟ تؽا  الُ ذ.

لٖ امل ا ٜ العامٕ حلباُل الفار    اململكإ العرةّإ     َ د انعكصت ي ٍ الرناٙس ع
الصااعُ ِٕ ةعااك  إدناااةْ، َمااو يهااا  اماات اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ ةُـاات رِٝاإ         

 م.   0202للتهمّٕ املصتدامٕ وٟ َيْ رِٕٝ 

م قماإ عم٠ اإ َـااعت   ياا ا العًااد الساياار للملااال شاالماى  0202تعتاارب رِٝاإ 
، تاهؾ ةا ى   0206وةرِ   05اى، ا اإلع٠ى عهًا   ََلْ عًدٍ ا١مري  امند ةو شلم

رِٝاإ وٓ  َلاإ ملصااتب لًا تهملاا  مااو مكااامو الباأُ  ًّااا َيااُ مااا انتًجااٌ يلااض          
العاااَٞى اٟ تؽاااا ِٕ َالتهمّااإ عهاااد ةهاااا٘ رِٝااإ اململكااإ العرةّااإ الصاااعُ ِٕ للعاااام       

و ا٘  م    مكاناإ اململكاإ   العااامل اإلشاا٠مْ شااتمكسو اململكاإ مااو  0202-ياااا 0450و
 َريااا الرِااا ٓ نصااهد ل٢ماإ العرةّاإ َاإلشاا٠مّٕ، َوى الباأُ اٟشاات مارِٕ للملكاإ    
شتكُى املفتا  َاحملر  ٟز يار َتهُع ا تؽا  اململكٕ َنيبّا  اٟشاتدامٕ، نماا وى    

 املُ ت اٟشلاتّجْ للمملكٕ دنعلًا  ُرا ِرةإ ةني الباراا ال ٠ .

 م علٖ ث٠   اَر َيْ:  0202ٕ َتعتمد رِٕٝ اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِ
  .ُّٓوَٟ: ايتمت احل 
 .ثانّا: اٟ تؽا  املس ير 
 . ُثال ا: الُ و المم 

تتكاماا  ياا ٍ احملاااَر الاا ٠    شاا ّ  نيبّاا  ويااداف اململكاإ َرِٝتًااا َتع ااّم     
م; اّاات إىن اململكاإ تفاام    ه اتًااا احلاارمني    0202اٟشااتفا ٔ مااو مرتكااساا رِٝاإ   

ةباااع ا١رض َ  لاإ املصاالمني َمًاا إ الااُاْ الاا ٓ ِصااتمد مهااٌ        العاارِفني و ًاار  
الااُ و احلبااُل َالُا  اااا للمجتماات َةااا١قؾ ل٢ظاا اؿ  َٓ اإلعا اإ، اّاات       
َـاات اله ااام ا١شاشااْ للةكاام َالاا ٓ ِعااك   شااتُر اململكاإ َالاا ٓ نااؾ علااٖ وى "    
نيمْ الدَلإ اباُل اإلنصااى َ ا  العارِعٕ اإلشا٠مّٕ َالا  تعاسز مفاايّم العادا           

 َاملصاَأ َمهت التمّّس علٖ وٓ وشاط َمهًا اإلعا ٕ ".

ا نباااػ  فاإّ احلبااُل َالُا  اااا لاا َٓ اٟاتّا اااا        0207اةرِاا    02 فااْ  
  ناى مو العغ  العاا  للك ري ماو املًاتمني َاملت ؽؽاني    0209ا اؼٕ والفاِس،

 ُلاي   َوَلّا٘ ا١مُر يُ إنعا٘ يّٕٚ مصتبلسٕ لرعإِ ا١ظ اؿ  َٓ اإلعا ٕ َالا  
م، َلعلاٌ ماو املهاشاي وى ِاتم تغاّري      0208ةًا مو شهني، اّات ُونعاٚت    رباِار عاام     

اشاام يّٚاإ رعاِاإ ا١ظاا اؿ  َٓ اإلعا اإ إىل اشاام ويّٚاإ  كااني ا١ظاا اؿ  َٓ        
ًّا ماات رِٝاإ    ةإمكاااى وةها٘نااا مااو  َٓ   »م، َالاا  تااهّؾ علااٖ وننااٌ    0202اإلعا اإ   عاا

اشااا ٕ، َتعلاااّم ِفااامو اشاااتب٠لّتًم   اإلعا ااإ ماااو احلؽاااُا علاااٖ  ااارؿ عمااا  مه   
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َاناااادما ًم ةُؼاااافًم عهاؼاااار  عالاااإ   ايتماااات، نمااااا شااااهمديم ةكاااا  ا١ َاا  
 «.َالتص٠ًّا ال  تصاعديم علٖ نيبّ  الهجا 

  ٘ٓو ٠٢٠٢حكْم رّٖ االحتٔاجات اخلاص٘ يف ضْٛ سؤ : 
         َِٕاحلاا    التعلااّم َالاادمىل:  ًااُ ااا  إنصااانْ نفلتااٌ لّاات ا١ ِاااى الصااما

َالبااُانني َالتعاارِعاا   خمتلاات و مااار ا١رض َيااُ احملاار  الرّٙصااْ لكا اإ       
م علااٖ ترشااّ ٌ;  ا١شاارٔ املتعلماإ يااْ مااو   0202احلبااُل، َياا ا مااا عملاات رِٝاإ  

تصتمّت التعام  مت ن  البفاِا سا  ًّا  فاِا اإلعا إ َ علاًا  اا رٔ علاٖ     
 املمال ٕ  بُ ًا.

    َ  لااال ةتًّٚاإ ال ّٚاإ العمرانّاإ َتااُ ري    احلاا    الل ّااٌ َاحلرناإ َالتهباا : 
لّاات التصاا٠ًّا َا١ َاا الاا  تصاااعديم علااٖ نيبّاا  ياا ا احلاا    اململكاإ      
َ بّا ل٢ لٕ اإلرظا ِٕ لربنامىل الُؼُا العام ، َ لال لتمكني ا١ظ اؿ  َٓ 

 اإلعا ٕ مو العّغ ةاشتب٠لّٕ َاندماج   ايتمت.
 م علٖ زِا ٔ نص ٕ التجمعااا   0202رِٕٝ  احل    الع٠ج: تعم  اململكٕ مو ق٠ا

الصااكانّٕ سااا  ًّااا املهااا   المر ّاإ املغمااأ ةا اادماا الؽااةّٕ َزِااا ٔ نصاا ٕ      
تلبااااْ املرـااااٖ للرعاِاااإ الم ّاااإ َنيصااااني  ااااُ ٔ َنفااااا٘ٔ الرعاِاااإ الؽااااةّٕ    

 َنتاٙجًا، َتعسِس الؽةٕ الُ إّٙ العامٕ م   التمعّم َالُعْ.
 لٖ مر تارِخ ال عرِٕ َومتهاا اإلشا٠مّٕ مل   احل    احلؽُا علٖ  رؿ عم : ع

تكو اإلعا ٕ ُِما عاٙبّا  َى اٟةداع َالتمّس َنيبّ  ال اا َيا ا ماا تصاعٖ إلّاٌ     
م،  بد ناى اةو ع اط رـْ اهلل عهٌ نفّفّا َلكهٌ ناى اارب ا١مإ    0202رِٕٝ 

َترلاى الباراى، َنا لال شاتّفو ياُنّهىل عاامل الفّسِاا٘ الا ٓ ِعتارب راٙاد          
فّسِا٘ اله رِٕ ناى مؽاب ةالتؽلي الفمُرٓ ايتاانيب َٟ ِتةار  ةاٌ    علم ال

 شُٗ عفلٕ العني.

 :ٕاملبحح الجاىٕ: مشهل٘ الذساس٘ مً ميظْس إسالم 
َٗـا   ِبُم ايتمت اإلش٠مْ علٖ م دو التكا   َاٟقا٘  باد  ااا اهلل تعااىل     ُّ َٜـا َأ  "

َُٚأَْج٢ ِّٔ َسَنٍض  َٓاُنِ  ًَِك َّا َخ َِْٰٚ ايَّاؼو ِإ َٓاُن ًِ ٌَ َيَتَعاَصُفٛا ََٚقَب ؽوعوًٛبا َدَع َّۚ ا٥َ ِْ ِإ ََُه  َأِنَض

َ٘ َعٓــَز ِْ ايًَّــ َّۚ  َأْتَكــاُن َ٘ ِإ ٌِ  ايًَّــ  ف٦ــات  نــٌ اإلعــالّ ٚأٚىل(. 13 احلذــضات " )َخــَبرٌي َعًَــٝ

ْٝػَ "  تعايٞ يكٛي٘ اخلاص١ االستٝادات سٟٚ مسٝا ال اٖتُاَّا اجملتُع ًَـ٢  يـ  ايطُّـَعَفا٤َ  َع

٢ًَ ََٚيا َُْضَض٢ َع ٢ًَ ََٚياٰ اِي َ٘ ايَّ َع ََٚصعوَٛي  َ٘ ََْصشوٛا َيَّ َٕ َسَضٌز ِإَسا  ٜوَٓفُكٛ ََا   َٕ ََٜذزوٚ َٔ َيا   ََاۚ َشٜ

٢ًَ َٓنَي َع ُوْشَغ ٌٍ ََٔ اِي ٘وۚ  َعَبٝ ٌِ َغُفٌٛص َٚايَّ   . 90التُةٕ،" و صََّسٝ

َاملتت ت لُا ت  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ عرب العؽاُر دناد التةاُا   التعاما      
ناى علٌّ;  فْ العؽُر الرَمانّٕ َؼت  عمامعًم َرعاِتًم   الدَلٕ اإلش٠مّٕ 

 َٓ اٟاتّا اااااا ا اؼاااإ ةالعتااااٌ َال ٠ياااإ َ اماااات ةااااالت لؾ مااااهًم ةبتلااااًم،   
ُى اإلجنلّااااسٓ لاااا َٓ َناااا لال ا١ماااار   عًااااد الفراعهاااإ، ةاإلـااااا ٕ ملهاااات البااااان 

 . ةّهمااا  ااا٘ اإلشاا٠م لّكاارم    0209اٟاتّا اااا ا اؼاإ مااو ابااُ ًم واهلااامشْ،    
اٟنصاى ةا  َوَىل ايتماماّا ةالغاّا َتكرمياّا قاؼاّا لا َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ.  باد          

  اا ثٕ اةو مكتُم َانسا ةًا َِاا  ًّا تعلّم  عاتي اهلل عس َ   رشُلٌ  ماد 
 َ إرشااا٘ لبااّم التعاماا  ماات  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ. َيااا      للمجتماات اإلشاا٠مْ 
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دني اإلظارٔ الٌّ اى اهلل  د اةتلٖ ةعض ان ّاٌٙ َ علًم ماو  ٚإ  َٓ اٟاتّا ااا    
ا اؼااإ  باااد اةتلاااٖ وِاااُب علّاااٌ الصااا٠م    صااادٍ، َمُشاااٖ علّاااٌ الصااا٠م ةعبااادٔ  

  .  0204اللصاى، َِعبُب علٌّ الص٠م   ةؽرٍ وعسام،
 إلش٠م ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ   عدٔ نبات مهًا:َِربز ايتمام ا

 .ٌنرنم اإلش٠م اإلنصاى   وؼ  قلب 
 .ِصآَ اإلش٠م ةني لّت ال عر   احلبُل َالُا  اا 
      َُ رنلاا  اٟنصاااى سعاإّٚ اهلل نااام٠ َ ااد ِ تلّااٌ اهلل ةااالهبؾ،  اااا تعاااىل: " َياا

ََِعاا    َّااَت  ُزَرُنَم   ااْ اِلَ َرَاااام  َن ََِؽاا َ٘ الَّاا  ٓ  َُ إ لَّااا ٍَۗإ َا َلااا ۗا  اا" و اِلَةك ااَّم اِلَعس ِااَس َياا
  .6 إِ عمراى،

   تباااُم التعاااالّم اإلشااا٠مّٕ علاااٖ عااادم الاااتةبري َالهفاااُر ماااو ا١ظااا اؿ الااا ِو
ََِصاَ َر َ اُم          ًَاا الَّا  َِو ََمَهاُا َلاا   ِ َِاا َو اةت٠يم اهلل عس َ   ةالهبؾ لبُلٌ تعاىل: " 

َُِك ٍَُم َعَصٖ َوَى  ًَون    م َو َ  َّاًرا م اَه َُِكاون َق ٘ل َعَصٖ َوَى  ٘  م َو ن َصا َََلا ن َصا ًََم  ًَّرا م َه َُنُا َق
َََمَو َلَم  ََٚض ال اَشَم اِلُفَصَُل َةَعَد اِلإ مَياى   َََلا َتَهاَةَسَا ة اِلَ ِلَباب  ة  َََلا َتِلم َسَا َوَنُفَصُكَم 

ٚ اَل َيَم ال َّال َمَُى " واحلجرا    00ا، إََِِتَي َ ُ ََل
        نماااا و ااار اإلشااا٠م اباااُل قاؼااإ لااا َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ،  ر ااات عاااهًم

 التكلّت َقؽًم   تعرِعاتٌ.
      ةاإلـااا ٕ إىل ناا  مااا  ناار، ِعااد املصاالمُى وَا مااو و ااام املصتعاافّاا َوَا مااو

وتااُا التعلّم للمكفاُ ني;  فاْ عًاد عمار ةاو ع اد العسِاس  عا  لكا  َمبعاَدِو           
 م َاا اتًم.قا مّا ِبُم علٖ ظَٞنً

َاملتت ت للعارِعٕ اإلشا٠مّٕ دناد ونًاا مل تال  يااٟ   ظاَٞى اّاأ اإلنصااى          
إٟ َاعتهت  ًّا قاؼٕ  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ;  بد ا ت الهاط علٖ االامًم 
َمعاااارنتًم وماااُر اّااااتًم َالعمااا  علاااٖ معااااَنتًم َإ ااارار اباااُ ًم، ةااا  ظاااجت     

دناالض املرـاٖ    ،  باد نااى الاهيب    اإلش٠م علٖ  يًم مت ةاا ْ  ٚااا ايتمات   
َ َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ، نماااا َىل اٟماااارٔ ٟةاااو مكتاااُم الااا ٓ نااااى نفّفاااا  
َناى دنع  هلم  اعدٔ للجلُط علًّا عهد ا رَج. اٟمر ال ٓ اعمٖ ال بإ هلام   

  .0209َمكهًم مو الدمىل مت ةا ْ ايتمت َمُاؼلٕ اّاتًم نغرييم واهلاامشْ، 
ةّاإ الصااعُ ِٕ علااٖ اله ااام اإلشاا٠مْ   ـااُ٘ الباارَى الكاارِم        َتبااُم اململكاإ العر 

َالصهٕ اله ُِٕ املعر ٕ   لّت مهااْ احلّأ َالتعام٠ا الصّاشّٕ َاٟ تؽاا ِٕ  
َاٟ تماعّاإ، َوَلاات  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ ةاارامىل َقاادماا متهُعاإ   ظاا       

غرييم َيا ا ماا   مهااْ احلّأ ةًدف  يًم َ كّهًم َرعإِ هلم َل ًَِم وشُٔ ة
 م. 0202تصعٖ إلٌّ اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ   رِٝتًا 

 ٘املبحح الجالح: اليظشٓات املفششٗ للذساس : 
 ىظشٓ٘ ٍشو ماسلْ.1

ِصاعْ اٟنصااى إلظاا اع را اتاٌ َااتّا اتااٌ ماو قا٠ا  ّامااٌ ة نعامٕ خمتلفاإ،       
اإلنصاااى  ةتبصااّم َ ااد مااا وث تااٌ ماشاالُ   ن رِتااٌ الاا  تبااُم علااٖ وتفصااري اا اإ  

اٟاتّا ااااا إىل اا ااااا  صاااُّلُ ّٕ، اا ااااا ا١ماااو، اا ااااا احلاااي َالتبااادِر    
  َنيبّ  ال اا.
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 ٖضّ َاعًٛ يالستٝادات االْغا١ْٝ..صعِ تٛضٝشٞ 

ًّا       َِعرزف علم الهفض احلا ٕ ة نًا: ظْ٘ ِكُى ةاٌ اشاتبامٕ اّاأ اإلنصااى نفصا
ًِا.   وَ عفُ

َمًما نانت ي ٍ احلا اا  ًْ ـرَرِٕ ٟشتمرار اإلنصااى   احلّاأ َِملا       
علًّاا احلا ااا ا١َلّاإ وَ احلا ااا الفصاُّلُ ّٕ; لاا لال ا اْ تؽاهّت ماشاالُ       
علٖ مكانٕ ن رئ ةني علما٘ الهفض، اّت  ام ماشلُ ةعم  تؽُر يرمْ للةا اا 

Maslow Hierarchy Needs  ّ ٕ    اعاادٔ اهلاارم  تاا تْ  ّااٌ احلا اااا الفصااُّلُ 
َال  ِلسم وى َتع ت اتٖ ِصتمّت اإلنصاى اٟشتمرار ةاحلّأ َِ تْ ةعديا احلا ٕ 
إىل ا١مو َالص٠مٕ، ِلًّا احلا ٕ إىل احلي َاٟنتما٘، َمو ثم احلا ٕ إىل املعر ٕ 

 َوقرًيا    مٕ اهلرم ت تْ احلا ٕ إىل نيبّ  ال اا.

 :نما  ام ماشلُ ةتبصّم احلا اا إىل    
   ،ٕاحلا اا ا١شاشّٕ َيْ احلا اا الفصُّلُ ّٕ، َاحلا ٕ إىل ا١مو َالصا٠م

 َاحلا ٕ إىل احلي َاٟنتما٘، َاحلا ٕ إىل املعر ٕ.
  .احلا اا العلّا َيْ احلا ٕ إىل نيبّ  ال اا 

تبااُم ن رِاإ ماشاالُ علااٖ ونااٌ إ ا مل ِهعاا  الفاار    ةّٚاإ تلاايب ااتّا اتااٌ  إنااٌ      
التكّاات. َالاا  ميكااو تفصااري ن رِاإ ماشاالُ   ـااُ٘ ياا ٍ   شّؽاا ا و اا   اادرٔ علااٖ  

  :0200الدراشٕ ةها٘ علٖ يرم ماشلُ إىل ومربَ ،
     ٘احلا اا الفصُّلُ ّٕ: َيْ  اعدٔ اهلرم   ن رِٕ ماشلُ، َ  ا  ويام ا١ظاّا

ا١شاشاإّ ةالهصاا ٕ لإلنصاااى َمهًااا املااا٘، اهلااُا٘، المعااام، املصااكو َامللاا ض، َياا ٍ   
ى ِتةؽااا  علًّاااا  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ ماااو قااا٠ا     اٟاتّا ااااا ميكاااو و 

ّٟ ماو   ا  ا١شارٔ،  ّات ِكاُى يهاا   عام ناافل ل٢شارٔ            الرعإِ املبدمٕ لاٌ وَ
لتمكّهًم مو تل ّإ اٟاتّا ااا الفصاُّلُ ّٕ ١ةهااًٙم ماو  َٓ اٟاتّا ااا،       

م اٟرتبا٘ ةاٟ تؽا  َر ات مصاتُٗ املعّعإ َ عام     0202َ د تفمهت رِٕٝ اململكٕ 
 ا١ را  مو  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ.

       َٓ احلا اإ إىل ا١مااو َالصاا٠مٕ: ةعااد وى ِااتم إظاا اع احلا اإ الفصااُّلُ ّٕ لاا
اٟاتّا اااا ا اؼاإ، ِ ااادو ةااالتملت إىل ا١مااو، اّااات ِ اادو  َٓ اٟاتّا ااااا      
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ا اؼااإ َوشاااريم ةال ةااات عاااو ةاااارامىل ت يّلّااإ َقااادماا تهاشاااي االاااإ  َٓ        
َالعاااا٠ج، َتبااااُم اكُماااإ اململكاااإ العرةّاااإ    اٟاتّا اااااا ا اؼاااإ نااااالتعلّم   

الصااعُ ِٕ مااو قاا٠ا مٞشصاااتًا َمباادمْ الرعاِاإ لاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ    
ةتُ ري ةرامىل ت يّلّٕ ظاملٕ تليب ااتّا اا  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ َوشاريم  

 م   الدمىل ةالتعلّم َالت يّ  املًذ َا١نا ميْ.
  وى ِتم إظ اع احلا اا الصااةبٕ الا    احلا اا اٟ تماعّٕ: َِ دو نيبّبًا ةعد

وشااف  مهًااا وإعمااا٘ تلااال الفٚاإ ابًااا مااو قاا٠ا معاااِري َمتمل اااا العاا ؾ   
نفصااٌ ، احلا اإ اٟ تماعّاإ تعااذ اا اإ الفاار  إىل اٟنتمااا٘، َمااو ا١مااُر الاا   

  ُا ا٣قرِو للع ؾ ، َتبُم اكُمٕ  –تع ت تلال احلا ٕ وتكُِو ؼدا اا 
تلااال احلا اإ عااو  رِاا  إنعااا٘ الهااُا ٓ اٟ تماعّاإ  اململكاإ الصااعُ ِٕ ةإظاا اع 

َالل ًّّٕ، تعجّت املعارنٕ ل َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ   خمتلات اٟنعامٕ     
 .0202نما تفمهتًا رِٕٝ 

        ٕاحلا ٕ إىل التبدِر: َياْ اا إ  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ َوشاريم إىل تهمّا
بّاا  الهجااا ،  اااالام الاا اا َاحلؽااُا علااٖ   ااُا ا٣قاارِو لااٌ، َالرا اإ   ني     

َالرا اإ   احلؽااُا علااٖ مكاناإ مرمُ اإ َظااًرٔ ةااني الهاااط،  مااو املعاارَف وى       
تبادِر الا اا يااْ ؼافٕ مًمإ   الع ؽاإّ اإلنصاانّٕ ماو ق٠هلااا ميكاو للفاار         
إ را   اتٌ َاملعتبداا املُ ًٕ حنٍُ شُا٘ ةالصلي وَ اإلدنااب َماو ق٠هلاا ِباُم     

 ةتكُِو ؼُرٔ عو  اتٌ.

  ُ اكاام الفاار  الاا اتْ علااٖ ويمّتااٌ َ دارتااٌ َتاالاَ  مااا ةااني         تباادِر الاا اا ياا
ّٔ ما ِكُى التبادِر اإلدنااةْ للا اا لادٗ  َٓ      تبدِر عاٍا إىل تبدٍِر مه فض، َعا 
اٟاتّا ااااا ا اؼااإ دنعلاااًم  َ  ااادرٔ عالّااإ علاااٖ التفاعااا  اٟ تمااااعْ، ةّهماااا   

َي ا ماا ونادٍ   التبدِر الصليب  ّٞ ٓ ةًم إىل اٟنصةاب مو املُا ت اٟ تماعّٕ، 
  .0224ماشلُ   ن رِتٌ ونا ر، 

احلا اإ إىل ت نّااد الاا اا: َياا ٍ احلا اإ تاا تْ    ماإ اهلاارم، َت اادو ةااالتةر    
عهدما ِتم إظ اع لّت احلا اا ال  وشاف  مهًاا، َيا ٍ احلا إ تعاري إىل اا إ       
الفاار  إىل تااُ ر ال اارَف الاا  تصاااعد علااٖ إةااراز  دراتااٌ علااٖ اٟةتكااار لكااْ ِباادم        

 فاا  مااا عهاادٍ اتااٖ ِصااتمّت وى ِعااعر ةُ ااُ ٍ َنّانااٌ، َعهاادما تبااُم امله ماااا  و
ةاٟشااتفا ٔ مااو يااٟٞ٘ ا١ اارا  الاا ِو ترتفاات لاادًِم ياا ٍ احلا اإ،  إنًااا تصااتمّت      

 اشت مار  ا اتًم و ف  اشت مار َتُدّت.

للملكٕ العرةّٕ الصاعُ ِٕ جناد ونًاا نيارؿ علاٖ       0202مو ق٠ا مرا عٌ رِٕٝ  
ا اااا يتمّاات و اارا  ايتماات الصااعُ ٓ َةؽااُرٔ قاؼاإ لاا َٓ        نيبّاا  لّاات احل 

 اٟاتّا اا ا اؼٕ َوشريم. 

ََتعد را اا  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ َوشريم س اةٕ احلا اا ااا اصي ن رِٕ  
ماشلُ ااا َيْ ع ارٔ عو ا دماا املبدمٕ ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ َوشاريم الا    

  تُا ًًم،  ا١شرٔ ال  ِكُى واد و را يا تصاعديم علٖ التغلي علٖ ا١زماا ال
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مو  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ تبُم ةال ةت عو ا ادماا املبدمإ للتغلاي علاٖ ماا      
ِعانُنٌ، َي ا ما ِصمْ الدا ت َمو ثم إظا اع اا ااتًم إىل معلُمااا ااُا  ًَِام      

  .0227مو  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ واهفْ،

ّٔش االجتناع٠ٕ  :.ىظشٓ٘ التػ
غري اٟ تمااعْ وماار   ااِإ ا١يمّاإ للمجتمعااا ال عاارِٕ  ًاُ َشااّلٕ     ِعاد الاات 

ً٘ا ماااو الاااتغري احلفاااارٓ  اٟتؽااااا َاٟاتكاااا  ةاااني     َِعاااد  اااس ل باًٙاااا، نماااا ونناااٌ 
ايتمعااااا ياااْ ماااو مصااا  اا الاااتغري اٟ تمااااعْ، َماااو ق٠هلاااا ِكتصاااي ا١ ّااااا   

ُم ا١ ّااااا الؽااااعدٔ ايتُاناااي ال با ّااإ َالااالا  ماااو ايتّااا  الصااااة ،  ّااات تبااا   
الؽاااااعدٔ ةالتعاااادِ  علًّااااا َاٟـااااا ٕ يااااا ِهااااتىل عهااااٌ تغااااري ايتماااات ة نملااااٌ     

  .0202وزام ،

 َذند  وَلربا مُر م٠ما التغري   ايتمت املعاؼر علٖ الهةُ التالْ:
        التغري عملّٕ مصتمرٔ نيد    وٓ مكااى َوٓ زمااى  ًاْ ااري مرت مإ سجتمات

 معني وَ ثبا ٕ معّهٕ.
   شلصلٕ متعا  ٕ َمتُاؼلٕ  ٠ ميكو عسهلا مكانّا وَ زمانّا.التغري ذند   
 .التغرياا املعاؼرٔ نيد    وٓ َ ت َمو ثم تهتعر نتاٙىل ي ٍ التغرياا 
     ٕالااتغرياا املعاؼاارٔ وناارب اجمااا مااو الااتغرياا الاا  ااادثت   اا   لااال، نتّجاا

 للعُام  التكهُلُ ّٕ ال  تعم  علٖ نعر التغرياا ةؽُرٔ وَشت َونرب.
         الاااتغرياا نياااد    لّااات  ُاناااي احلّاااأ  َى اٟ تؽاااار علاااٖ  اناااي َاااااد

  .0987والد ض،

ختدم ي ٍ اله رِٕ الدراشٕ ال  تبُم ةًا ال اا إ علاٖ ترشاّخ الباّم َامل اا ٜ       
م    كني  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ َ يًم   ايتمت 0202ال  تفمهتًا رِٕٝ 

    ً ً٘ا ٟ ِتجااسو َ ا اإ ٟ ِصاات اى ةًااا،  بااد تفاامهت تغااري املفًااُم اااُا      نااُنًم  ااس
إعااا تًم مااو  َٓ اإلعا اإ إىل وؼااةاب اهلماام َناا لال تغااري ن ااام  َٓ اإلعا اإ        

" ن ااام ابااُل  َٓ   0202يااا لّؽاا ا   املعاارَع املباال  رِٝاإ     0400الؽااا ر   عااام  
ّٟ ماااااو " ن اااااام رعاِااااإ املعاااااُ ني   اململكااااإ "   اله اااااام احلاااااالْ      اإلعا ااااإ "، ةاااااد

  .00 .ؿ: 0205و ا اهلل،

 :  . اليظشٓ٘ البئْٓ٘ الْظٔف٠٘ٔ
ته اار اله رِاإ ال هُِّاإ الُدّفّاإ الااْ دااايرٔ وَ اااد  ا تماااعْ، علااٖ انًاام        
نتّجاإ ل٢ ااسا٘ اَ الكّاناااا ال هُِّاإ الاا  تُ ااد   يتمعًااا، اّاات ناااى دًااُر    
اله رِاإ   الباارى التاشاات عاظاار َالاا   ااام ةًااا العااامل اٟ تماااعْ يرةاارى ش هصاار   

تعارف اله رِإ ال هُِّإ الُدّفّإ علاٖ انًاا ن رِإ ا تماعّإ           .0202دظٕ، ومحّ
تصااتعم    ياااا علاام اٟ تماااع عمُمااا َاٟ تماااع ا١شاارٓ ةعااك  قاااؿ،  ًااْ       

 تعتمد علٖ مفًُمني لتةلّ  َتفصري ايتمت:

 اله رِاإ ال هُِّاإ تبااُم ةتفصااري ال ااايرٔ اٟ تماعّاإ َايتماات َ بااا ملكُناااا  
َالعُاماا  الاا  ِتكااُى مهًااا ال هااا٘ اٟ تماااعْ  َى اٟيتمااام ةُداااٙت ياا ٍ َو ااسا٘ 

ا١ سا٘ َنتاٙجًا،  ًْ ع٠ اا اٟ تماعّٕ  اٙمٕ ةني و را  هلم مكانااا ا تماعّإ   
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 د ٔ ِهع  مهًا ن م ا تماعّٕ متكاملٕ، لك  ن ام َدّفإ  اد ٔ تلعاي  َر      
 ةبا٘ ال ها٘ اٟ تماعْ.

ةتفصري ال ايرٔ اٟ تماعّٕ َايتمت ماو قا٠ا الهتااٙىل    ةّهما الُدّفّٕ تبُم 
 َى اٟيتمااام ةااا١ سا٘ الاا  ِتكااُى مهًااا.  ًااْ اشااًام ِبدمااٌ ايتااس٘ للكاا  َتعاارف   
علااااٖ انًااااا املهفعاااإ الاااا  ذنؽاااا  علًّااااا الفاااار  نتّجاااإ  ّامااااٌ ة عماااااا معّهاااإ          

  .Chalouache, 2012و

  0207ا واحلُرانْ، ترتكس اله رِٕ ال هُِّٕ الُدّفّٕ علٖ عدٔ م ا ٜ مهً

          ٕايتماات وٓ ناااى ظااكلٌ َاجمااٌ ِتكااُى مااو و ااسا٘ خمتلفاإ َلكهًااا ملاةماا
 َمصاندٔ ل عفًا ال عض.

  ٓ نيد  عملّٕ التغري اٟ تماعْ نتّجٕ ادَ  وٓ تغري علٖ واد ا١ سا٘ َال
ِهعكض علاٖ لّات ا١ اسا٘  ّماا ةعاد َالا ٓ ذناد  نتّجإ اللاةاإ َالتكاما            

 ايتمت نك .ةني لّت و سا٘ 
         ٘ن  يتمت ِتكُى مو و سا٘ لك   اس٘ َدّفإ معّهإ، ماو قا٠ا يا ٍ ا١ اسا

 ميكو نيلّ  ايتمت نيل٠ّ ةهُِّا َدّفّا.
           الُدااااٙت الااا  تباااُم ةًاااا ايتمااات تباااُم ةإظااا اع احلا ااااا ل٢ ااارا  املهاااتمني

 للمجتمت َال   د تكُى اا اا وشاشّٕ، وَ رَاانّٕ، وَ ا تماعّٕ.
 معّاااارٓ تبّماااْ ِباااُم ةتُزِااات الُدااااٙت علاااٖ ا١ظااا اؿ َذناااد     َ اااُ  ن اااام

 وشالّي اٟتؽاا َالتفاع  مت اٟقرِو.  

َن اارا لتعااد  ايااداف مٞشصاااا اكُماإ اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ َقاؼاإ          
مااااا. تااا تْ يااا ٍ اله رِااإ لتهااااَا داااايرٔ الدراشااإ احلالّااإ ناااُى     0202ـاااُ٘ رِٝااإ

لاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ ٟةااد مااو اى     ا اادماا الاا  تباادمًا اكُماإ اململكاإ     
مااا. 0202ختاادمًم ةعااك   عاااا َنيباا  الرـااا هلاام ١َشااريم قاؼاإ   ـااُ٘ رِٝاإ    

 َال  تتملت الْ الهًُض ةايتمت الصعُ ٓ   لّت مهااْ احلّأ.

 ًْ نيد  الُداٙت الا  دناي اى تباُم ةًاا ا١شارٔ الصاعُ ِٕ  ااٍ وةهاًٙاا ماو          
ملًااام الاا  دنااي اى تبااُم ةًااا مٞشصاااا اكُماإ اململكاإ    َٓ اإلعا اإ َنيااد  وِفااا ا 

العرةّٕ الصعُ ِٕ  دمٕ  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ، َنيد  الع٠ إ َاٟتؽااا ةاني    
 ا١شرٔ َمٞشصاا اكُمٕ اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ.

 :  . ىظشٓ٘ التعله عيذ باىذّسا4
ملعااااِري تباااُم ن رِااإ ةانااادَرا علاااٖ ويمّااإ التفاعااا  اٟ تمااااعْ َال ااارَف، َا      

اٟ تماعّااإ   اااادَ  الاااتعلم، سعاااذ اى الاااتعلم ذناااد     اااّإ ا تمااااعْ.        
 اإلنصاااااى ةم ّعتااااٌ ناااااٙو ا تماااااعْ، ِتاااا ثر مااااو قاااا٠ا تعاملااااٌ ماااات اٟقاااارِو    
ةا اياااااتًم َتؽاااار اتًم َمعاااااعريم،  ًااااُ ِااااتعلم مااااهًم مااااو قاااا٠ا م٠ا تااااٌ  

ب ةؽاااُرٔ ااااري ١شااالُةًم َالبّاااام ةتبلّاااديم مااات إمكانّااإ التااا ثر ةاااال ُاب َالعباااا   
م اظرٔ، ل لال ِغلي علاٖ التعلاّم المااةت اللةآُ ١ى الاتعلم ٟ ِاتم    اراغ ةا          

  .0225   ّإ ا تماعْ ونعُاتْ ،
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 التبلّد تٕ اٟنصاى  فا٠ اَ راظادا،  ًاُ  ّلإ اّاتاٌ مصاتمر   الاتعلم َٟ        
عر ِتُ اات الااتعلم  بااإ علااٖ املعااارف َاملًاااراا ةاا  ِتصاات لّعاام  العُا اات َاملعااا     

َنّفّاإ التعاا ري عهًااا.  ااالتعلم ةامل٠ا اإ مااو ا١شااالّي اللةُِاإ الاا   ااام ةًااا       
الاااهيب ؼااا  اهلل علّاااٌ َشااالم   تعلاااّم الؽاااةاةٕ  رِبااإ الؽااا٠ٔ َنااا لال احلاااىل  
َاشاااالُةٌ ؼاااالْ اهلل علّااااٌ َشاااالم عهااااد الغفااااي َنّفّاااإ التعاماااا  معااااٌ ةالفااااُ٘  

 َاٟشتغفار.

 َـااات وشاااض نفصااإّ ماااو ظااا نًا    ن رِااإ الاااتعلم ةامل٠ا ااإ ا ةانااادَرا َالااا  
مصاعدٔ املرةْ َاَلّا٘ ا١مُر    رِبٕ التعلم ةامل٠ا إ َالعملّااا العبلّإ الا      
ذنتا ًا الع ؾ لّةد  عهدٍ ي ٍ الهُع مو التعلم ال ٓ رنتؽر علٖ املتعلم وَ 

  .0205املرةْ الك ري مو ايتًد َالُ ت ٟنتصاب املعارف َاملًاراا والصًلْ،

التعلم اٟ تمااعْ علاٖ َ اُ  تفاعا  مصاتمر َمت اا ا للصالُ ،        تٞند ن رِٕ 
َاملعر ٕ، َالت ثرياا ال ّٕٚ،  ًْ مو اله رِاا املمتدٔ ا١ثر   ا١َشاات التعلّمّإ   

 . َ  ـاُ٘ يا ٍ الدراشإ  كههاا ن رِإ الاتعلم اٟ تمااعْ        0206َاللةُِٕ وزِداى،
    َ ا ةصالُ  اٟقاارِو ةعااك   ماو  رِباإ التعاما  ماات ا١ةهاا٘ َالماا٠ب ناُنًم ِتاا ثر

 م اظر اَ اري م اظر. 

 ميَجٔ٘ الذساس٘ ّإجشاٛاتَا 
 الذساس٘ ميَج  : 

تعترب ي ٍ الدراشٕ مو الدراشاا الُؼفّٕ;  ّت تصعٖ ال اا تاى ماو ق٠هلاا   
إىل  ّاااط الرـااا ا١شاارٓ لاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ عااو ا اادماا الاا  تباادمًا  

م.    نماا اعتمادا ال اا اااتاى    0202٘ رِٕٝ اكُمٕ اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ   ـُ
  ياا ٍ الدراشاااإ مهًااااىل املصااااا اٟ تماااعْ ةاحلؽاااار العااااام  الباااٙم علااٖ املااهًىل     
الُؼااافْ لااااا َٗ اٟاتّا ااااا ا اؼااااإ   اململكااإ العرةّااإ الصاااعُ ِٕ، َ لاااااال وى   

صااااتُٗ ايتمعااْ، املصااااا اٟ تماااعْ ونصااااي املهايااااىل للدراشاااااا الُؼفّاااإ علااااٖ امل 
 اااملهًىل الُؼاافْ ِبااُم نماات املعلُماااا َال ّهاااا ال٠زماإ ََؼاافًا َؼاافا   ّبااا         

: 0205َتؽاااهّفًا َنيلّلاااًا للُؼاااُا إىل نتااااٙىل مهمبّااإ ؼاااةّةٕ وةاتعاااري ْ،     
َالتعاار ف علااٖ وياام    0202 .  فااّلا عااو اشااتعراض وةاارز م٠مااا رِٝاإ اململكاإ      06ؿ

 ا دماا امُلبدمٕ.

 ٘جمتنع الذساس  : 
ت ةااات الدراشااإ احلالّااإ   الرـاااا ا١شااارٓ لااا َٓ اٟ تّااااااا ا اؼااإ عاااو    

; لااا لال ِتكاااُى  0202ا ااادماا املبدمااإ ماااو احلكُمااإ الصاااعُ ِٕ   ـاااُ٘ رِٝااإ      
يتمت الدراشإ ماو وشار "وَلّاا٘ وماُر"  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ   مدِهإ  ادٔ،          

وَ ناُع اإلعا إ   ةغض اله ر عاو ؼالٕ البراةإ ةاني َلاْ ا١مار َالعا ؾ  َ اإلعا إ         
 .... 

 ٘عٔي٘ الذساس  : 
  88ةلاغ عاد يا و   Convenient Sample امات ال اا تااى ةاقتّاار عّهإ مّصارٔ      

مو ق٠ا اشت انٕ إلكلَنّٕ ا تُزِعًا علٖ عد  مو وَلّا٘ وماُر  َٓ اٟاتّا ااا   
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  َالتُاؼاا  ماات وَلّااا٘ ومااُر َبالاُاتض  واٟ تماااعْ ا اؼإ عاارب مُا اات التُاؼاا   
، اّااات ةلاااغ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ عااارب ايمُعااااا الااا  تفااام وَلّاااا٘ ا١ماااُر  َٓ 

  ظ ؽاّا. مات الت نّاد علااٖ ويمّإ اإل اةإ ةكا  مُـاُعّٕ َظاافا ّٕ،        88عاد يم و 
 َوىن الغرض مو الدراشٕ يُ ال ةت العلمْ.      

 ٘أداٗ الذساس  : 
ُـااُع ةاادوا ال اا تاااى سرا عاإ الدراشاااا الصاااةبٕ َا١ ةّاااا  اا الع٠ اإ س    

الدراشاإ احلالّاإ، َ لااال ةغاارض تكااُِو ا١شااٚلٕ الاا  تًاادف الدراشاإ إىل اإل اةاإ    
عهًا مو عّهٕ الدراشٕ ةًدف  ّاشًا، َنانت المرِبٕ املت عٕ يْ اٟشتبؽا٘ عاو  
ّٔ يتمات ال ّانااا; َ لاال ن اًرا ملهاشا تًا ١ياداف الدراشإ،            رِ  اٟشات انٕ نا  ا

اٟٝتًا، ََتعااد  اٟشاات انٕ مااو وياام َشاااٙ     َمهًجًااا، َيتمعًااا، َلإل اةاإ عااو تصاا   
لت ال ّاناا َاملعلُماا املبههٕ َا١ن ار ؼادّ ا َث اًتاا، َا تُزِات اٟشات انٕ علاٖ       

 مُا ت التُاؼ  اٟ تماعْ عرب تم ّ  والُاتض َب .

 ٘بياٛ أداٗ الذساس  : 
ةعااد اٟ اا٠ع علااٖ ا١ ةّاااا اللةُِاإ، َالدراشاااا الصاااةبٕ  اا الؽاالٕ سُـااُع   
الدراشٕ، َ  ـُ٘ معمّاا َتصاٟٝا الدراشٕ َويدا ًا ا ةها٘ ا١ أ واٟشات انٕ ،  

 َتكُنت   ؼُرتًا ا١َلّٕ مو ورةعٕ و صام. علٖ الهةُ التالْ:
 .ٕالبصم ا١َا: ذنتُٓ علٖ معلُماا عو الع ؾ  َٓ اٟاتّا اا ا اؼ 
  ةاا َٓ البصاام ال ااانْ: ذنتاآُ علااٖ معلُماااا عااو العاا ؾ الاا ٓ ًِااتم َِعااتذ 

 اٟاتّا اا ا اؼٕ.
     باراا ةًاادف معر إ مصاتُٗ رـاا وَلّاا٘ ا١مااُر      5البصام ال الات: ِتكاُى ماو و   

 عو ا دماا املبدمٕ مو اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ.
    بااراا ةًاادف معر ااإ ا اادماا ايتدِاادٔ الااا      4البصاام الراةاات: ِتكااُى ماااو و   

 .م0202ا لاتًا رِٕٝ 

 ٘صذم أداٗ الذساس: 
 تاى ةالت ند مو تغمّٕ اٟشت انٕ يتمّت ماتغرياا الدراشإ َوننًاا     امت ال اا

نيباا  اهلاادف الرّٙصااْ َيااُ  ّاااط مااا ُوعاادا لااٌ، َمشااُا اٟشاات انٕ لكاا  العهاؼاار    
ال  تدق    التةلّ  مو ناإّ، ََـُ  ع اراتًاا ماو نااّإ وقارٗ،  ّات تكاُى       

م  املااتغرياا مفًُماإ لكاا  مااو ِصاات دمًا، علااٖ وى تكااُى الع اااراا م صاامٕ َتعاا       
الرّٙصاإّ   الدراشاإ لسِااا ٔ نصاا ٕ اشااتجاةٕ عّهاإ الدراشاإ، َ ااد  اماات ال اا تاااى    

 ةالت ند مو ؼدل و أ الدراشٕ مو ق٠ا:

 :)الصذم الظاٍشٖ ألداٗ الذساس٘ )ِصْذم احملهِّنني 
للتعرف علاٖ مادٗ الؽادل ال اايرٓ ل٠شات انٕ، َالت ناد ماو وننًاا تباّض ماا            

 عرـااااًا ةؽااااُرتًا ا١َلّاااإ علااااٖ عااااد  مااااو احملكمااااني  َـااااعت لبّاشااااٌ، اّاااات ا
امل تؽاااني   مُـاااُع الدزراشااإ، َ اااد ُ لاااي ماااو ا١شاااات ٔ احملكماااني تبّاااّم  اااُ ٔ   
اٟشاات انٕ، ماااو اّااات  ااادرتًا علاااٖ  ّااااط ماااا وعااادا لبّاشاااٌ، َاحلكااام علاااٖ مااادٗ   
م٠٘متًااا ١يااداف الدراشاإ، َ لااال مااو قاا٠ا نيدِااد َـااُ  الع اااراا، َانتماًٙااا    
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ًِا، َإةدا٘ ما ِرَنٌ مو تعدِ ، وَ ا ف، وَ إـا ٕ حملاَريا ، َويمّتًا، َش٠متًا لغُ
للع اراا. َةعد وق  ا٣را٘، َاٟ ٠ع علٖ امللةُداا، ا إ ارا٘ التعاد٠ِا ال٠زمإ    
الاا  اتفاا  علًّااا اال ّاإ احملكمااني، َمااو ثاام إقااراج اٟشاات انٕ ةؽااُرتًا الهًاّٙاإ         

 . 0وملة  ر م 

 ٕلألداٗ: صذم االتشام الذاخل 

 Pearson's Correlation) اماات ال اا تاااى  صاااب معاماا  ارت ااات ةريشااُى    

Coefficient)   ٕللتعرف علٖ  ر ٕ ارت ات ن   برٔ مو  براا اٟشات انٕ ةالدر ا ;
الكلّٕ للمةُر ال  تهتمْ إلٌّ الع ارٔ، َتُـا ايتداَا التالّٕ معام٠ا اٟرت ات 

 براا.لك   ُر مو احملاَر سا  ًّا مو  

    ًصذم االتشام الذاخلٕ لفكشات احملْس األّل: مشتْٚ سضا أّلٔاٛ األمْس عً اخلذمات املكذمـ٘ مـ
 املنله٘ العشبٔ٘ الشعْدٓ٘.

 صزم االتغام ايزاخًٞ يفكضات احملٛص األٍٚ(. 1)دزٍٚ

 ايفكض٠ ّ

َعاٌَ 

 االصتباط

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

1.  

١٦ٖٝ املعاقني يشٟٚ َا َغت٣ٛ صضاى سٍٛ اخلزَات احله١َٝٛ اييت تكزَٗا 

االستٝادات اخلاص١ ؟

2.  

َا َغت٣ٛ صضاى عٔ املغاعز٠ املاي١ٝ َٔ قبٌ احله١َٛ يشٟٚ االستٝادات 

  اخلاص١؟

 َا َغت٣ٛ صضاى عٔ تعاٌَ املغؤٚيني َع سٟٚ االستٝادات اخلاص١؟  .3

َا َغت٣ٛ صضاى عٔ َكزَٞ ايضعا١ٜ ايصش١ٝ يشٟٚ االستٝادات اخلاص١؟   .4

5.  

َزاصؼ سٟٚ االستٝادات  ٚاملعًُات يفَا َغت٣ٛ صضاى عٔ نفا٠٤ املعًُني 

اخلاص١؟ 

 فأقٌ  0.01** راٍ عٓز َغت٣ٛ ايزالي١ 

وى  ّم معام  ارت ات ةريشاُى لكا   بارٔ ماو  باراا       الصاة ِتفا مو ايتدَا 
  2.20احملُر ا١َا مت الدر ٕ الكلّٕ مُ  ٕ، َ الٕ إاؽاّّٙا عهاد مصاتُٗ الدٟلإ و   

   اا ; يااا ِعااري إىل ؼاادل اٟتصااال الااداقلْ    بااراا احملااُر ا١َا، َمهاشاا تًا       
 لبّاط ما ُوعدا لبّاشٌ.

  ٠٢٠٢الجاىٕ: اخلذمات اجلذٓذٗ اليت اقرتحتَا سؤٓ٘ صذم االتشام الذاخلٕ لفكشات احملْس. 
صزم االتغام ايزاخًٞ يفكضات احملٛص ايجاْٞ(.2)دزٍٚ

 ايفكض٠ ّ

َعاٌَ 

 االصتباط

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

 رَر سٟٚ االستٝادات اخلاص١ يف ايتعًِٝ ايعاّ  .1

 تٛفري رعِ أنرب يًٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املٓاعب١ يشٟٚ االستٝادات اخلاص١   .2

 تٛفري أْز١ٜ ٚٚعا٥ٌ تضفٝ٘ َٓاعب١ يألؽداص سٟٚ االستٝادات اخلاص١   .3

 تٛفري فضص ٚظٝف١ٝ  أنرب يشٟٚ االستٝادات اخلاص١    .4

 فأقٌ  0.01 ** راٍ عٓز َغت٣ٛ ايزالي١

  وىن  ااّم معاماا  ارت ااات ةريشااُى لكاا   باارٔ مااو  بااراا     0ِتفااا مااو ايتاادَا و 
ًّا عهد مصتُٗ الدٟلٕ و   2.20احملُر ال انْ مت الدر ٕ الكلّٕ مُ  ٕ، َ الٕ إاؽاٙ

   اا ; يااا ِعااري إىل ؼاادل اٟتصااال الااداقلْ    بااراا احملااُر ال ااانْ، َمهاشاا تًا   
 لبّاط ما ُوعدا لبّاشٌ.
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 ٘ثبات أداٗ الذساس  : 
ا الت ناااد ماااو ث ااااا و أ الدراشااإ ماااو قااا٠ا اشااات دام معامااا  ال  ااااا ولفاااا    

 Split-Half ، َمعاماا  التجسٙاإ الهؽاافّٕ و Cronbach's Alpha (α)نرَن ااال و

Coefficient.َتُـا ايتداَا التالّٕ معام٠ا ال  اا ةك  مو المرِبتني ،  

 :الجبات بطشٓك٘ ألفا نشّىباخ 
 بطضٜك١ أيفا نضْٚباذ. َعاَالت ايجبات(.3)دزٍٚ 

 َعاٌَ أيفا نضْٚباذ عزر ايعباصات احملٛص

 احملٛص األٍٚ

 احملٛص ايجاْٞ

 االعتبا١ْ نهٌ

  وى  ّمإ معاما  ال  ااا ةمرِبإ ولفاا نرَن اال للمةاُر        0ِتفا مو ايتدَا و
اململكااإ العرةّااإ  ا١َا "مصاااتُٗ رـاااا وَلّاااا٘ ا١ماااُر عاااو ا ااادماا املبدمااإ ماااو        

ٌَ للمةاُر ال اانْ " ا ادماا ايتدِادٔ        2.806الصعُ ِٕ" ةلغات و   ، ةّهماا ةلغات  ّمتا
 ، ي ا َةلغت  ّمٕ معاما  ال  ااا ولفاا نرَن اال     2.550" و0202ال  و لاتًا رِٕٝ 
  َياا ا ِعااذ وى و أ الدراشاإ تتمتاات ةدر اإ ث اااا عالّاإ       2.700ل٠شاات انٕ نكاا  و 

َِعاد مٞظارّا مًماّا علاٖ         َميكو اٟعتما  علًّا   التم ّ  املّادانْ للدراشإ، نماا 
وى الع اراا املكُنٕ ل٠شت انٕ تعماْ نتااٙىل مصاتبرٔ َثاةتإ   اااا إعاا ٔ تم ّبًاا        
علٖ و را  عّهٕ الدراشإ مارٔ وقارٗ; َةالتاالْ تُ اد  م نّهإ  ااٍ نيلّا  ةّانااا          

 الدراشٕ.

 :٘ٔالجبات بطشٓك٘ التجزٜ٘ اليصف 
 عاَالت ايجبات بطضٜك١ ايتذظ١٥ ايٓصف١ٝ.(4) دزٍٚ

 َعاٌَ االصتباط بعز ايتعزٌٜ َعاٌَ االصتباط قبٌ ايتعزٌٜ احملٛص

 احملٛص األٍٚ

 احملٛص ايجاْٞ

االعتبا١ْ نهٌ

وى  ّمااإ معامااا  ال  ااااا ةمرِبااإ التجسٙااإ الهؽااافّٕ     4وِتفاااا ماااو ايتااادَا  
للمةُر ا١َا "مصتُٗ رـا وَلّا٘ ا١مُر عو ا دماا املبدمٕ مو اململكإ العرةّإ   

ٌَ للمةاُر ال اانْ " ا ادماا ايتدِادٔ        2.804الصعُ ِٕ" ةلغات و   ، ةّهماا ةلغات  ّمتا
ةمرِبااإ   ، يااا ا َةلغااات  ّمااإ معامااا  ال  ااااا   2.500" و0202الااا  ا لاتًاااا رِٝااإ  

  َيااا ا ِعاااذ وى و أ الدراشااإ تتمتااات  2.700التجسٙااإ الهؽااافّٕ ل٠شااات انٕ نكااا  و 
َِعاد      ةدر ٕ ث اا عالّٕ َميكو اٟعتما  علًّا   التم ّ  املّادانْ للدراشإ، نماا 
مٞظاارّا مًمااّا علااٖ وى الع اااراا املكُناإ ل٠شاات انٕ تعمااْ نتاااٙىل مصااتبرٔ َثاةتاإ       

عّهإ الدراشإ مارٔ وقارٗ; َةالتاالْ تُ اد  م نّهإ         ااا إعا ٔ تم ّبًا علٖ و را 
  اٍ نيلّ  ةّاناا الدراشٕ.

مو ق٠ا ما تبدم مو  ةؾ لؽدل َث اا و أ الدراشإ، وظاارا نتااٙىل التةبا      
ً٘ علّااٌ  ااإى ال ّاناااا الاا  ا            لُ ااُ  ؼاادل َث اااا  ّااد   ةّاناااا الدراشاإ، َةهااا

ٔ َؼاااحلٕ للتةلّااا  َميكاااو  لعًااا ماااو و اارا  عّهااإ الدراشاإ تعتااارب ةّاناااا  ّاااد    
 اٟعتما  علٖ نتاٙىل نيلّلًا َتعمّمًا علٖ يتمت الدراشٕ.
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 ٜ٘ٔأسالٔب املعاجل٘ االحصا  : 
لتةبّ  ويداف الدراشٕ، َنيلّ  ال ّاناا ال  ا  مّعًاا،  باد ا اشاَت دام    
العدِااد مااو ا١شااالّي اإلاؽااإّٙ املهاشاا ٕ ةاشاات دام احلااسم اإلاؽااإّٙ للعلااُم         

َالا  ِرماس هلاا اقتؽاارّا      Statistical Package for Social Sciencesٕ اٟ تماعّا 
  ، َنانت علٖ الهةُ التالْ:SPSSةالرمس و

  " ٕالتكااراراا َالهصااي املُِٚااFrequencies and percentages  ٖللتعاارف علاا ;"
 قؽاٙؾ و را  عّهٕ الدراشٕ، َنيدِد اشتجاةتًم  اٍ ع اراا اٟشت انٕ.

  " ْاملتُشإ احلصااةMean       لاال ملعر إ مادٗ ارتفااع، وَ اخنفااض اشاتجاةاا َ ;"
و را  عّهٕ الدراشٕ عو ع اراا اٟشت انٕ، مت العلم ة نٌ ِفّد   ترتّي الع اراا 

 اصي وعلٖ متُشإ اصاةْ.
    ٓاٟحناااراف املعّاااار"Standard Deviation"    للتعااارف علاااٖ مااادٗ احنااااراف ;

اٟشت انٕ، عو متُشمًا احلصاةْ. اشتجاةاا و را  عّهٕ الدراشٕ لك  ع ارٔ مو 
٠َِاظ وى اٟحنراف املعّارٓ ُِـا التعتت   اشتجاةاا و را  عّهإ الدراشإ   
لكااا  ع اااارٔ ماااو ع ااااراا الدراشااإ،  كلماااا ا لةااات  ّمتاااٌ ماااو الؽااافر ترناااسا      

 اٟشتجاةاا، َاخنفض تعتتًا.
 معام  ولفانرَن ال وCronbach's Alphaرِبٕ التجسٕٙ الهؽفّٕ و َ ، Split 

_Half.لبّاط ال  اا   ال ّاناا :  
    معاما  ارت اات ةريشاُى و Pearson Correlation Coefficient    لبّااط ؼادل : 

 اٟتصال الداقلْ.

  ىتاٜج الذِّساس٘ ّمياقشتَا ّتفشريٍاعشض 
  ىتاٜج الذساس٘عشض  : 
 ٘حتلٔل اليتاٜج املتعلك٘ بالكشه األّل: معلْمات عً الشل  رّٖ االحتٔاجات اخلاص: 

. هاُع  ُِـا تُزِات ا١ظا اؿ  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ، اصاي ال       5وايتدَا 
 % مهًم إنا .52% مو  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ  نُر، 52َاّت ن٠اظ وى 

 .ٓٛع تٛطٜع سٟٚ االستٝادات اخلاص١ سغب اي(. 5)دزٍٚ

 ايٓغب١% ايعزر 

 ايٓٛع

سنض

أْج٢

اإلمجايٞ

ُِـا تُزِات ا١ظا اؿ  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ، اصاي العمار.         6وايتدَا 
 6% و ا  ماو   0.4َشهٕ،  08-6% مو 05.0شهٕ،  08% ونرب مو 60.4اّت ن٠اظ وى 

 شهُاا.

 تٛطٜع سٟٚ االستٝادات اخلاص١ سغب ايعُض.(. 6)دزٍٚ 

 ايٓغب١% ايعزر 

 ايعُض

عٓٛاتَٔأقٌ

 ع١ٓ 

ع١َٓٔأنرب

اإلمجايٞ



 (ASEP)دساسات عشبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفص 

 

 

 

 

 
267 

 

 

 تٛطٜع سٟٚ االستٝادات اخلاص١ سغب ْٛع اإلعاق١( . 1ؽهٌ )

ِتفاا ماو العاك  ال ّاانْ الصاااة  تُزِات  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ اصاي نااُع         
% إعا اإ تعّاإ،  9.0% مااهًم لاادًِم إعا اإ عبلّاإ،    02.5اإلعا اإ، اّاات ن٠اااظ وى   

إعا اإ انفعالّاإ والتُاااد، اٟـاامراةاا الصاالُنّٕ ،   % 00.9% إعا اإ ارنّاإ، 02.5
 % إعا اا متعد ٔ.00.7% إعا ٕ ةؽرِٕ، 0.4َ

 

 تٛطٜع سٟٚ االستٝادات اخلاص١ سغب قزصتِٗ ع٢ً االعتُار ع٢ً ْفغ٘.(.2ؽهٌ )

تُزِااات  َٓ اٟاتّا ااااا ا اؼااإ اصاااي  ااادرتًم علاااٖ   0وِتفاااا ماااو العاااك  
%  ادرتًم  08.6  اٟعتما  علاٖ نفصاٌ،    %  درتًم ـعّف09.8ٕاٟعتما  علٖ نفصٌ، 

 %  درتًم  ّدٔ  دّا.00.6 ّدٔ، َ

             ّٖحتلٔل اليتاٜج املتعلكـ٘ بالكشـه الجـاىٕ: معلْمـات عـً الشـل  الـزٖ َٓـته ّٓعـت  بـز
 االحتٔاجات اخلاص٘:

العااك  ال ّااانْ التااالْ ُِـااا تُزِاات ا١ظاا اؿ الاا ِو ًِتمااُى َِعتهااُى ةاا َٓ  
   ٕ % مااو مباادمْ  40.0البراةاإ، اّاات ن٠اااظ وى    اٟاتّا اااا ا اؼاإ، اصااي ؼاال

 % وظ اؿ َقرِو.07.0% وةا٘، 6.8َ% ومًاا، 00.7الرعإِ يم ا١ب َا١م معّا، 

20.5 
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اإلعاقت االنفعاليت  اإلعاقت الحركيت اإلعاقت السمعيت اإلعاقت العقليت

 –التوحد )
االضطرابت 

 (السلوكيت

 إعاقت متعددة اإلعاقت البصريت

 نوع االعاقة

 ضعٍف
40% 

 جٍذ
38% 

 جٍذ جذا
22% 

 قذسة ري االحتٍاجات الخاصة فً االعتماد على نفسه
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 تٛطٜع األؽداص ايشٜٔ ٜٗتُٕٛ ٜٚعتٕٓٛ بشٟٚ االستٝادات اخلاص١  سغب ص١ً ايكضاب١.( :.3ؽهٌ )

ُى ةاا َٓ العااك  ال ّااانْ التااالْ ُِـااا تُزِاات ا١ظاا اؿ الاا ِو ًِتمااُى َِعتهاا
% مااو عماار 00شااهٕ،  46%  ااُل الااا 07.5اٟاتّا اااا ا اؼاإ، العماار، اّاات ن٠اااظ  

 شهٕ. 05-06% مو عمر 8َشهٕ،  05-06% مو عمر 00.6شهٕا  06-45

 

 تٛطٜع األؽداص ايشٜٔ ٜٗتُٕٛ ٜٚعتٕٓٛ بشٟٚ االستٝادات اخلاص١( :.4ؽهٌ )

 غب املغت٣ٛ ايتعًُٝٞ.تٛطٜع َكزَٞ ايضعا١ٜ يشٟٚ االستذادات اخلاص١ س(.7)دزٍٚ

 ايٓغب١% ايعزر 

 املغت٣ٛ ايتعًُٝٞ

َتعًِغري

ثاْٟٛتعًِٝ

داَعٞ

اإلمجايٞ

% 05% مااو مباادمْ الرعاِاإ مصااتُايم  ااامعْ،   60.5وى   7وِتفااا مااو ايتاادَا  
 % اري متعلمني.00.5َمصتُايم ثانُٓ، 
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يشٟٚ االستٝادات اخلاص١ سغب عزر األبٓا٤ اآلخضٜٔ حتت صعا١ٜ ْفػ  تٛطٜع َكزَٞ ايضعا١ٜ(.8)دزٍٚ

 َكزّ ايضعا١ٜ.

 ايٓغب١% ايعزر 

صعا١ٜحتتاآلخضٜٔاألبٓا٤عزر

يشٟٚايضعا١َٜكزّايؾدصْفػ

 اخلاص١االستٝادات

ٜٛدزال

َٔأقٌ

أنجضاٚ

اإلمجايٞ

َمااو اّاات عااد  ا١ةهااا٘ ا٣قاارِو نياات رعاِاإ نفااض مباادم الرعاِاإ، ن٠اااظ وى    
% ٟ ُِ اااد لااادًِم 06.4وةهاااا٘، ةّهماااا  0% و ااا  ماااو 00.9وةهاااا٘  ااا ن ر،  0% مااو  09.8

 وةها٘. 

ِتفا يا ش   وى الهص ٕ ا١علاٖ ملبادمْ الرعاِإ مشلات الُالادِو معاّا، َِادا        
اٟعا ٕ لّصات نًاِإ احلّاأ ا١شارِٕ َإياا      ي ا علٖ َعْ الُالدِو ََعْ ا١شرٔ وى 

يها   رل َةداٙ  لتتكّت معًا ةدّلا مو قصارٔ ا١شارٔ ناملإ َقادماا تبادمًا     
اململكإ ملصااعدٔ ا١شارٔ لت ماْ الؽاعُةاا الا  تُا ًًاا، ثام تلات نصا ٕ ا١م الا             
ياْ عهااُاى للرمحاإ َيااْ مدرشاإ متماُرٔ َتعماا  علااٖ الُؼااُا ةاا  را  عاٙلتًااا إىل   

ماإ  َمااّا، َمااو ثاام تلاات ياا ٍ الهصاا ٕ ملباادم الرعاِاإ ا١ب َياا ٍ نصاا ٕ  ّاادٔ ِاادا   الب
علٖ وى نص ٕ الُعْ  بُل  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ زا ا يا َيا ا ِادا علاٖ وى    
ا١ب لدِااٌ الباادرٔ علااٖ نيماا  مصااَٞلّٕ  فاا  معااال، َمااو ثاام تلاات ياا ٍ الهصاا ٕ            

يا ِدا علاٖ الاُعْ    شاٙ  قاؿ   –اةو عم  –عم  –وقت  –وظ اؿ َقرِو و ول 
َوى  0202 بُل  َٓ اإلعا ٕ مو ا١شرٔ َارييم َي ا ماا ترِاد وى تؽا  إلّاٌ رِٝإ      

هلاام قاادماا  علاات مااهًم وظاا اؿ مهااتجني َلااّض مصااتًلكني، َوى  عاام التعلااّم    
ملبدمْ الرعإِ زا    َعًّم، نالفعالّاا الا  تباُم ةهعاريا ايتامعااا َاملراناس      

 العلمّٕ.

 ِصامرب اّات    0م املتةدٔ   تفعّا  ِاُم املعاال الا ٓ ُِا ا       نما شايمت اٟم 
تبدم اٟاتفاٟا َاملصاةباا لتفعّ   َر ا١شارٔ َمبادمْ الرعاِإ ةااقت٠ف وعماار      
مبدمْ الرعإِ َنيفّسيم َتعجّعًم علٖ ما ِبدمُنٌ ماو قادماا ١ةهااًٙم ماو     

لكاا   ٚاإ مااهًم  َٓ اهلماام، َمل تكتاات   بااإ ةّااُم املعااال َلكااو يهااا  تُعّاإ عاملّاإ  
ن٠ّ اصي إعا تٌ;  بد وؼ ا ل عض الفٚاا ُِم عاملْ قاؿ ةًا م   ُِم التُاد 

وةرِاا  ، َُِـااا ايتاادَا وعاا٠ٍ وى عماار مباادم الرعاِاإ َعااد    0العاااملْ الاا ٓ ُِا اا  
ا١ةها٘ مل ِكو لٌ اٟثر الكا ري   عادم تبادِم الرعاِإ الا  ذنتا ًاا ةا  وى ا١شارٔ         

رعاِاإ، َ  وااد التعلّباااا   اٟشاات ّاى وى ا١شاارٔ تعاَناات   اد تتعاااَى   تباادِم ال 
لتباادِم الرعاِاإ اتااٖ وؼاا ا ظاا ؾ ظاا ٌ مصااتب    ا١مااُر احلّاتّاإ، َياا ا مااا         

  وى ويم ا١ َار اللةُِٕ ال  ميكاو البّاام ةًاا ماو    ا       0208تِٞدٍ  راشٕ والبرنْ، 
ُ    0202ا١شاارٔ الصااعُ ِٕ   ـااُ٘ رِٝاإ      ِٕ س ااا ٜ الاادِو  ةاا ى تلتااسم ا١شاارٔ الصااع

اإلشاا٠مْ َاحلفاااد علااٖ  اأُ الاارَاةإ ا١شاارِٕ، َالتعاااَى املعاال  مااا ةااني ا١شاارٔ   
 َاملدرشٕ.
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      ًحتلٔل اليتاٜج املتعلك٘ بالكشه الجالح: ما مشتْٚ سضا أّلٔاٛ األمْس عً اخلـذمات املكذمـ٘ مـ
 املنله٘ العشبٔ٘ الشعْدٓ٘.

ُِٚاإ، َاملتُشااماا احلصااااةّٕ،    اماات ال اا تاااى  صاااب التكاااراراا، َالهصااي امل    
َاٟحنرا اااا املعّارِاإ، َا١َزاى الهصاا ّٕ، َاللتّااي لكاا   باارٔ مااو  بااراا  ااُر "       
مصااتُٗ رـااا وَلّااا٘ ا١مااُر عااو ا اادماا املبدماإ مااو اململكاإ العرةّاإ الصااعُ ِٕ".   

  كانت الهتاٙىل نما ِلْ:

 املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١َٜغت٣ٛ صضا أٚيٝا٤ األَٛص عٔ اخلزَات املكز١َ َٔ (.9)دزٍٚ

ايفكض٠

 املغت٣ٛ

ايٛعط 

 احلغابٞ

االحنضاف 

 املعٝاصٟ

ايٛطٕ 

 ايٓغيب

غري  ايرتتٝب

دٝز

ممتاطَكبٍٛ

َــــا َغــــت٣ٛ صضــــاى ســــٍٛ اخلــــزَات     

احله١َٝٛ اييت تكـزَٗا ٦ٖٝـ١ املعـاقني    

يشٟٚ االستٝادات اخلاص١ ؟

ايتهضاص

ايٓغب١

َا َغت٣ٛ صضاى عٔ املغاعز٠ املاي١ٝ َٔ 

ــات    ــشٟٚ االستٝادــ ــ١ يــ ــٌ احلهَٛــ قبــ

 اخلاص١ ؟

ايتهضاص

ايٓغب١

َا َغت٣ٛ صضـاى عـٔ تعاَـٌ املغـؤٚيني     

 َع سٟٚ االستٝادات اخلاص١؟

ايتهضاص

ايٓغب١

َا َغـت٣ٛ صضـاى عـٔ َكـزَٞ ايضعاٜـ١      

ايصش١ٝ يشٟٚ االستٝادات اخلاص١؟

ايتهضاص

ايٓغب١

َــا َغــت٣ٛ صضــاى عــٔ نفــا٠٤ املعًُــني 

ٚاملعًُات يف َزاصؼ سٟٚ االستٝادات 

اخلاص١؟

ايتهضاص

ايٓغب١

احملٛص نهٌ

وى متُشااإ إ اةاااا و اارا  عّهاإ الدراشاإ علااٖ لّاات         9وِتفااا مااو ايتاادَا   
 براا  ُر مصتُٗ رـا وَلّاا٘ ا١ماُر عاو ا ادماا املبدمإ ماو اململكإ العرةّإ         

%، ياا ِادا علاٖ مصاتُٗ مب اُا      72 ، َةاُزى نصايب   0.22مو  0.29الصعُ ِٕ، ةلغت و
       ٕ ،  كانات  مو رـا وَلّا٘ ا١مُر عاو ا ادماا املبدمإ ماو اململكإ العرةّإ الصاعُ ِ

 وعلٖ نص ٕ رـا عو ا دماا َو لًا نالتالْ:

     ٕةاملرت ٕ ا١َىل نالت الفبرٔ ال  تهؾ علٖ "مصتُٗ الرـا عاو مبادمْ الرعاِا
 %70الؽةّٕ ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ" ةُزى نصيب 

      ةاملرت اإ ال انّاإ نالاات الفباارٔ الاا  تااهؾ علااٖ " مصااتُٗ الرـااا اااُا ا اادماا
 ّ ٚإ املعاا ني لا َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ " ةاُزى نصايب        احلكُمّٕ ال  تبادمًا ي

72.% 

 َو    برتني:

        ةاملرت اإ ا١قاارئ نالاات الفباارٔ الاا  تااهؾ علااٖ "مصااتُٗ الرـااا عااو املصاااعداا
 %68املالّٕ املبدمٕ مو     احلكُمٕ ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ " ةُزى نصيب 

  ٗ الرـااا عااو تعاماا   ةاملرت إ   اا  ا١قاارئ نالاات الفباارٔ الاا  تااهؾ علااٖ " مصااتُ
 %.69املصَٞلني مت  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ " ةُزى نصيب 
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َتفصاار ال اا تاااى ياا ا ةاا ى ايتمااام اكُماإ اململكاإ َاـااا َ ًُ يااا   ااارٔ          
َودًااارا  ا١َا،نيبّااا  اااا  العاااّغ ١ ااارا  يتمعًاااا َوى اإلنصاااانّٕ ياااُ ياااد ًا   

ٕ الُدّفّاإ الهتاااٙىل رـااا عاااا عااو ا اادماا نكاا  َياا ا مااا ِهم اا  ماات اله رِاا         
 ال هإّٙ ال  تفصر الهتاٙىل  َى اٟيتمام ةاٟ سا٘. 

 بد وَـا ايتادَا وى يهاا  رـاا عااا ماو وشار  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ عاو          
ا دماا الم ّٕ َي ا ما ِدا علاٖ اشاتمرارِٕ التماُر، ةعكاض  راشإ العار ىل الا         

دراشإ احلالّإ وى   ودًرا عدم رـاا املعاا ني ةا ادماا املبدمإ هلام، ةّهماا تا ني ال       
% 70يها    ُا ةا دماا الؽةّٕ مو     اشر  َٓ اٟاتّا اا ا اؼإ ةهصا ٕ   

، َماااو ا ااادماا الااا  تبااادم الت يّااا  المااايب، َالعااا٠ج الم ّعاااْ، َؼااارف اٟ َِااإ  
َارييااا مااو ا اادماا ، َتلتًااا   املرت اإ ال انّاإ ا اادماا احلكُمّاإ املبدماإ مااو     

ّٟ ةهصا ٕ  لعّٕ املعا ني َال  ٟ ت   % َيا ا ِادا وى يهاا  قادماا مصاتمرٔ      72 ُ
تباادنم لاا َٓ اٟعا اإ ١َشااريم م اا  مرانااس الت يّاا  العااام  ، َمرانااس الت يّاا         
املًذ ، َمرانس الت يّ  اٟيلْ ، َونا ميّاا التعلّم َاريياا. َ  املرت إ ال ال إ    

ٕ َعااو دًاار رـااا ا١شاار عااو نفااا٘ٔ املعلمااني َمعلماااا  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاا       
ايتًُ  َا دماا ال  ِ  لُنًا مو و ا  تعلاّم وةهااًٙم،  َدًار   املرت إ الراةعإ       

% َيا ٍ نصا ٕ  ّادٔ تادا علاٖ      69رـا عو تعام  املصَٞلني مات  َٓ اٟعا إ ةهصا ٕ    
َ  املرت اإ ا١قاارئ ن٠اااظ يهااا  رـااا عااو مصااتُٗ     ‘ارتفاااع الااُعْ لاادٗ ايتماات 

% َياا ٍ الهصا ٕ تاادا علااٖ وى يهاا  ايتمااام مااو   68املصااعداا املالّاإ املبدمإ ةهصاا ٕ   
  اا  احلكُماإ   تباادِم مصااتلسماا احلّااأ للمعااا ني َوشااريم َانًااا مصااتمرٔ          

% َ   95     0208التمااُِر اّاات ناناات نصاا ٕ  عاادم الرـااا اصااي  راشاإ والعاار ىل،  
%   مصااتُٗ الرـاا قاا٠ا شااهتني  07% وٓ يهااا   ارل  68الدراشإ احلالّاإ اؼا ةت   

اململكٕ  وى تغري نص ٕ مصتُٗ الرـا لدٓ املعا ني َ ًَِم  يا ِدا علٖ اشتماعت 
  .مصتمرٔ   تمُِر َتبدِم ا دماا َااتّا اا اشر  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ

َ ااد ابباات ال اا تاااى ياادف الدراشاإ ةبّاااط الرـااا ١شاار  َٓ اٟاتّا اااا        
  .م0202ا اؼٕ عو ا دماا ال  تبدمًا اكُمٕ اململكٕ   ـُ٘ رِٕٝ 

  ٘ٓ٠٢٠٢حتلٔل اليتاٜج املتعلك٘ بالكشه الشابع: اخلذمات اجلذٓذٗ اليت اقرتحتَا سؤ. 
 اماات ال اا تاااى  صاااب التكاااراراا، َالهصااي املُِٚاإ، َاملتُشااماا احلصااااةّٕ،       
َاٟحنرا اااا املعّارِاإ، َا١َزاى الهصاا ّٕ، َاللتّااي لكاا   باارٔ مااو  بااراا  ااُر "       

 : 02ةايتدَا و".  كانت الهتاٙىل نما 0202تًا رِٕٝ ا دماا ايتدِدٔ ال  ا لا

وى متُشااإ إ اةاااا و اارا  عّهاإ الدراشاإ علااٖ لّاات      02وِتفااا مااو ايتاادَا  
 ، 0.22ماو   0.66، ةلغات و 0202 براا  ُر ا دماا ايتدِدٔ ال  ا لاتًاا رِٝإ   

 %، ي ا نانت وعلٖ  برتني َو لًا نالتالْ:89َةُزى نصيب 
 لت الفبرٔ ال  تهؾ علٖ " تُ ري وندِٕ ََشااٙ  تر ّاٌ مهاشا ٕ    ةاملرت ٕ ا١َىل نا

 %95ل٢ظ اؿ  َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ" ةُزى نصيب 
          ةاملرت ٕ ا١َىل مكرر نالت الفبارٔ الا  تاهؾ علاٖ " تاُ ري  ارؿ َدّفّإ ونارب

 %.95ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ " ةُزى نصيب 
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ّ.2030اخلزَات اجلزٜز٠ اييت اقرتستٗا صؤ١ٜ (.10)دزٍٚ

ايفكض٠

 َغت٣ٛ املٛافك١

 املتُشإ
اٟحنراف 

 املعّارٓ

الاااااُزى  
الهصاااااا

 ةْ
ال  ايرتتٝب

أٚافل

أٚافلذلاٜز

رَر سٟٚ االستٝادات 

 اخلاص١ يف ايتعًِٝ ايعاّ

ايتهضاص

ايٓغب١

تٛفري رعِ أنرب يًٛعا٥ٌ 

يشٟٚ ايتع١ًُٝٝ املٓاعب١ 

 االستٝادات اخلاص١

ايتهضاص

ايٓغب١

تٛفري أْز١ٜ ٚٚعا٥ٌ تضفٝ٘ 

َٓاعب١ يشٟٚ 

 االستٝادات اخلاص١

ايتهضاص

ايٓغب١

تٛفري فضص ٚظٝف١ٝ  

أنرب يشٟٚ االستٝادات 

 اخلاص١

ايتهضاص

ايٓغب١

احملٛص نهٌ

 َو    برتني:

      ٕةاملرت ٕ ا١قرئ نالت الفبرٔ ال  تهؾ علٖ " مىل  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼا
 %70التعلّم العام " ةُزى نصيب 

           للُشااٙ   ةاملرت ٕ     ا١قارئ نالات الفبارٔ الا  تاهؾ علاٖ " تاُ ري  عام ونارب
 %.94التعلّمّٕ املهاش ٕ ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ" ةُزى نصيب 

الاا  و لبتًااا احلكُماإ    0202َتفصاار ال اا تاااى ياا ا ةااااا:  عالّاإ تم ّاا  رِٝاإ      
 الصعُ ِٕ، َال  تصعْ إىل نيصني  ُ ٔ ا دماا.

َماو قا٠ا ايتادَا وعاا٠ٍ تا ني الدراشإ وى ةرناامىل التةااُا الاُ ذ الا ٓ ُ اادزم         
وث تات  عالّتاٌ  باد َـاا وىن ُوشار  َٓ اٟعا إ لادًِم         0202مو ويداف رِٕٝ مو ـ

  ُا عاا علٖ ي ٍ ا دماا َمِٞدَى لفكرٔ  كني املعاال   ايتمات يتعلاٌ  ارً ا     
مهتجّا ل لدٍ َمصاعدّا ١شارتٌ، َنماا وى را إ ا١شارٔ   تاُ ري ا١ندِإ الل ًّّإ        

ُتر َالبل  الا ٓ ًِاد   ادرانًا َياا ِاٞثر      رنفت مو تُتر املعال َوِفّا رنفت الت
 ا١شرٔ.إدناةّا علٖ 

َ ااااا   املرت ااإ التالّااإ تاااُ ري َشااااٙ  تعلّمّااإ مهاشااا ٕ لااا َٓ اإلعا ااإ ياااا      
تصاااعديم علااٖ اشاات دمًا ةاشااتب٠لّٕ  َى احلا اإ للمصاااعدٔ الكاملاإ، َياا ا مااا    

ّٚإ التعلّمإ     مو ـرَرٔ إ ارا٘ تعاد٠ِا علاٖ ال    0207 ا٘    راشٕ والفّممانْ،
َاملًهّإ لتتهاشاي مات  ادراا  َٓ اٟاتّا ااا ا اؼإ، َ اا٘ا   املرت إ اٟقارئ          

% َياا ا ِاادا علااٖ  44.0 مااىل  َٓ اٟاتّا اااا َناناات نصاا ٕ املُا باإ علااٖ الاادمىل    
 اإلنصاى  َي ا ما تٞنٌ ن رِٕ وةاندَرا  ويمّٕ  مىل املعا ني مت الصُِني ١ى ي ا 

 ثر ماااو قااا٠ا تعاملاااٌ مااات اٟقااارِو ةا ايااااتًم    ةم ّعتاااٌ نااااٙو ا تمااااعْ، ِتااا 
َتؽار اتًم َمعاااعريم،  ًاُ ِااتعلم ماهًم مااو قا٠ا م٠ا تااٌ ١شالُةًم َالبّااام      

        ٔ  اااالتعلم   ةتبلّاااديم مااات إمكانّااإ التااا ثر ةاااال ُاب َالعبااااب ةؽاااُرٔ ااااري م اظااار



 (ASEP)دساسات عشبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفص 

 

 

 

 

 
273 

ةالهم  اإ ِصاااعد المفاا  املعااال وى ِكتصااي شاالُنّاا مااو المفاا  الصاالّم يااا          
َ  رٔ ايتمت اقت٠ف نِصايم    0202نماا  اا٘ا    راشإ واملباةلإ ،     لٌ َٟشارتٌ 

 ه اااام الااادمىل ِعاااعر ا٣ةاااا٘ ةعااادم عاااسا المفااا  املعاااال عاااو ايتمااات، نماااا ونًااام     
َعهدما ِرٗ الُالاداى تبادم المفا  امللةاُد      ِتعلمُى  ر ّا  دِدٔ لتعلّم المف  

  ون اار، َةمرِباإ َتفاعلااٌ ماات ا١ فاااا العااا ِني  إنًمااا ِ اادَى الااتفكري   المفاا 
َا عّٕ . نما ونًماا ِرِااى وى نا ريّا ماو تؽار اتٌ م ا  لّات ا١ فااا الا ِو            
م   شهٌ، َةً ٍ المرِبٕ تتةصو معاعر الُالدِو  ااٍ  فلاًما، َنا لال  ااٍ     

  02-09: ؿ 0999ونفصًما ولّهغ ََقرَى: 

اململكٕ  ي  ُِ د  رَل   مصتُِاا رـا وَلّا٘ ا١مُر عو ا دماا املبدمٕ مو
ماااو اّااات ناااُع اإلعا ااإ ، َ ااادرٔ  َٓ اٟاتّا ااااا ، َمصاااتُٗ    العرةّااإ الصاااعُ ِٕ،  

 التعلّم ؟ 

لإل اةاإ عااو ياا ا التصاااٝا  اماات ال اا تاااى ةتم ّاا  اقت ااار "نيلّاا  الت اااِو        
 ، َنانت الهتاٙىل نما ِلْ:ANOVA" ا١اا ٓ"

ايفضٚم يف َغتٜٛات صضا أٚيٝا٤ األَٛص عٔ ٜٛضح ْتٝذ١ اختباص "حتًٌٝ ايتبأٜ األسارٟ" الختباص (.11)دزٍٚ

 اخلزَات املكز١َ َٔ املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ  سغب ْٛع اإلعاق١.

 ايعزر ْٛع اإلعاق١

ايٛعط 

 احلغابٞ

االحنضاف 

 املعٝاصٟ

ق١ُٝ "ف"

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

اإلعاق١ ايعك١ًٝ

اإلعاق١ ايغُع١ٝ

ايبصض١ٜاإلعاق١ 

اإلعاق١ احلضن١ٝ

اإلعاق١ االْفعاي١ٝ )ايتٛسز ــــ 

االضطضابات ايغًٛن١ٝ(

 

إعاق١ َتعزر٠

عدم َ ُ   رَل  اا  ٟلٕ إاؽاإّٙ   مصاتُِاا رـاا      00وِتفا مو ايتدَا 
وَلّاااا٘ ا١ماااُر عاااو ا ااادماا املبدمااإ ماااو اململكااإ العرةّااإ الصاااعُ ِٕ، اصاااي ناااُع   

 .2.25  ونرب مو 2.840  َمصتُٗ الدٟلٕ و2.428اٟعا ٕ، اّت ةلغ  ّمٕ "ف" و

َغتٜٛات صضا أٚيٝا٤ األَٛص عٔ ْتٝذ١ اختباص "حتًٌٝ ايتبأٜ األسارٟ" الختباص ايفضٚم يف (.12)دزٍٚ

اخلزَات املكز١َ َٔ املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ  سغب قزص٠ سٟ االستٝادات اخلاص١ ع٢ً االعتُار ع٢ً 

 .ْفغ٘

قزص٠ سٟ االستٝادات اخلاص١ 

 ع٢ً االعتُار ع٢ً ْفغ٘

 ايعزر

ايٛعط 

 احلغابٞ

االحنضاف 

 املعٝاصٟ

ق١ُٝ "ف"

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

ضعٝف١

دٝز٠

دٝز٠ دزا

عدم َ ُ   رَل  اا  ٟلٕ إاؽاإّٙ   مصاتُِاا رـاا      00وِتفا مو ايتدَا 
وَلّا٘ ا١مُر عو ا دماا املبدمٕ مو اململكإ العرةّإ الصاعُ ِٕ، اصاي  ادرٔ  َٓ      

ٌَ، اّت ةلغ  ّمٕ "ف" و   َمصتُٗ 0.427اٟاتّا اا ا اؼٕ   اٟعتما  علٖ نفص
 .2.25  ونرب مو 2.052الدٟلٕ و
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ايتبأٜ األسارٟ" الختباص ايفضٚم يف َغتٜٛات صضا أٚيٝا٤ األَٛص عٔ ْتٝذ١ اختباص "حتًٌٝ (.13)دزٍٚ 

اخلزَات املكز١َ َٔ املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ  سغب املغت٣ٛ ايتعًُٝٞ ملكزّ ايضعا١ٜ.

املغت٣ٛ ايتعًُٝٞ ملكزّ 

 ايضعا١ٜ

 ايعزر

ايٛعط 

 احلغابٞ

االحنضاف 

 املعٝاصٟ

ق١ُٝ "ف"

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

غري َتعًِ

تعًِٝ ثاْٟٛ 

داَعٞ

َ اااُ   ااارَل  اا  ٟلااإ إاؽاااإّٙ   مصاااتُِاا رـاااا   00وِتفاااا ماااو ايتااادَا 
وَلّا٘ ا١ماُر عاو ا ادماا املبدمإ ماو اململكإ العرةّإ الصاعُ ِٕ، اصاي املصاتُٗ           

  و   2.205  َمصتُٗ الدٟلٕ و0.452التعلّمْ ملبدم الرعإِ، اّت ةلغ  ّمٕ "ف" و
ةّهات نتاٙجاٌ   . َملعر ٕ مؽدر الفرَل ا اشت دام اقت اار "ظاّفٌّ"، َالا     2.25مو 

 وى الفرَل نانت ةني الغري متعلمني َوؼةاب املٞي  ايتامعْ.

َِت ني مو ايتداَا الصاةبٕ  ونٌ ُِٟ د  رَل  اا  ٟلٕ إاؽإّٙ   مصتُِاا 
الرـاوَلّا٘ ا١مُر عو ا دماا املبدمإ ماو اململكإ العرةّإ الصاعُ ِٕ اصاي ناُع        

ٟعتمااا  علااٖ نفصااٌ َلكااو َ اادا     اإلعا اإ ، َ اادرٔ  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ   ا   
 ارَل إاؽااإّٙ   مصااتُِاا رـاا وَلّااا٘ ا١مااُر عااو ا ادماا املبدماإ مااو اململكاإ    

َتفصار ال اا تااى: وى مصاتُٗ     العرةّٕ الصعُ ِٕ َمتصُٗ التعلماْ ملبادم الرعاِإ .   
املعر اإ لاادٗ ايتماات ورتفعاات َوى التعلااّم شااايم   تااُنري  كاار ايتماات َ   تغااري      

تماات للمعااال ةااإقت٠ف نااُع اإلعا اإ َتب لااًم   ايتماات َوى ا اادماا       ن اارٔ اي
املبدمٕ ـمو رِٕٝ اململكٕ ال  شاايمت   تم ّا  ةرناامىل التةاُا الاُ ذ َالا ٓ       
مااو ويدا اااٌ  كاااني املعاااال   ايتمااات لّكااُى مهتجاااّا عُـاااا وى ِكاااُى مصاااتًلال ،   

علااًم ِتفاااقرَى  َاِفااا ا اادماا ُ اادمت ١شاار  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ يااا       
ة ةهاًٙم ،َشاايم التعلاّم ةهعار التُعّإ نّاُم املعاال العااملْ َِاُم التُااد العااملْ           
َي ٍ اٟاتفااٟا التُعُِإ شاايمت   وقفاا٘ ن ارٔ ا اسٓ  للمعاا ني، َ   راشإ         

 بد اند    راشتٌ علاٖ وى الع٠ إ ةاني ا٣ةاا٘ َامل تؽاني هلاا       ) Oconnor,2008و
ًٙم َوناااٌ ناااا رّا ماااا ِاااتم وقااا  َ ًااااا ن ااار وَلّاااا٘ ا١مااااُر       َر مًااام   تماااُر وةهاااا 

 ْ العملّاإ اللةُِاإ ةاٟعت ااار، َإظاارانًم   ؼااّاإ الصّاشاااا     َماااعارنتًم  ااا
َيااا ا ِااادا وى معاااارنٕ ا١شااارٔ شاااايمت   تغاااري ن ااارٔ   املتعلبااإ ةت يّااا  وةهاًٙم.

ّاٌ  ِههاا   ايتمت ل َٓ اإلعا ٕ َتغري ن ارتًم نفصاًا عاو ايتمات ، َيا ا ماا ا عل      
اإلشاا٠مْ  فااْ ا١ ِاااى ا١قاارٗ َالعؽااُر الصاااةبٕ ناااى ِعتاارب  َٓ اإلعا اإ مااو        
العّا ني اَ ونٌ يهُى َنانُا ذن صُنًم   م٠ ٛ َ ا٘  الدِو اإلشا٠مْ ااري   

ا ادماا َودًار ل٠شاارٔ نام هلام ماو و ار ع اّم عهااد        يا ٍ اله ارٔ َومار ةتبادِم     
ّفّٕ ال هإّٙ  ال  ته ار اىل ايتمات   رعإِ ي ٍ الفٕٚ َي ا ماتٞندٔ ن رِٕ الُد

نهص  ا تماعْ وٓ َاداا ا تماعّٕ خمتلفٕ نص ّا تصايم   َدااٙت خمتلفإ   
  لد ت ايتمت َتبدمٌ.

 .التْصٔات 
 مو ق٠ا ما ش   مو نتاٙىل الدراشٕ، تُؼْ ال اا تاى:

  ٕر ت مصتُٓ الدعم املا ٓ ١شر  َٓ اٟاتّا اا ا اؼ 
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  ِاإ  َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ    ماااع التعلااّم ناا٠ّ      تُدّاات العاااملني   رعا
 اصي ختؽؽٌ.

  ٔالعم  علٖ تُ ري َشاٙ  تعلّمّٕ مهاش ٕ ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ مت مراعا
 وشريم.متمل اا 

       ٗالا    تباّدم الاربامىل   ّام مٞشصاا اكُمٕ اململكإ ةُـات مٞظاراا لبّااط ماد
، َ د  امات يا ٍ الدراشإ    َـعتًا هلم َوشريم َالعم  علٖ تمُرًِا ةعكٍ   اٙم

ةتباادِم ال هّاإ ا١شاشاإّ الاا  ميكااو ال هااا٘ علًّااا لتةدِااد ا١َلُِاااا َمتاةعااٌ    
 مصتُٗ تمُِر َنيصني ا دماا املبدمٕ ل َٓ اٟاتّا اا ا اؼٕ َوشريم.

     تهفّ  ةرنامىل التةُا الُ ذ   تُ ري وندِٕ تر ًّّإ تهاشاي  َٓ اٟاتّا ااا
 ا اؼٕ 

    ٕ لاا َٓ اٟاتّا اااا ا اؼاإ اتااٖ ِكُنااُا مهااتجني ماات        تااُ ري  اارؿ َدّفّاا
 وشريم ون ر مو نُنًم مصتًلكني

  ٕتعم  لّات  ا  ااا    ونربتبل  ال اا تاى إعا ٔ إ را٘ الدزراشٕ علٖ عّه
 اململكٕ العرةّٕ الصعُ ِٕ َ ّاط متغرياا وقرٗ.

  .َّٕوقريّا عم   راشاا َ ُ  مك فٕ ختدم ي ٍ الفٕٚ الغال 

 شاجعاملصادس ّامل: 
 الكشآٌ الهشٓه: 
 ٘ٔأًّلا: املشاجع العشب: 
(. ايعالق١ ايتعا١ْٝٚ بني األٚيٝا٤ ٚايعـاًَني فـٞ َؤعـغات ايرتب١ٝ اخلاص١ 2001أبٛ فدض  غغإ ) -

-ٚعالق١ سيو ببعض املتػريات. اجمل١ً ايغعٛر١ٜ يإلعاقـ١ ٚايتأٖٝـٌ. اجملًز ايغابع  أنتٛبض

 .6ص 4رٜغُرب. ايعزر 

ايضضا ايٛظٝفٞ يًك٣ٛ ايبؾض١ٜ ايعا١ًَ يف املًُه١ٚصعالٕ  إمساعٌٝ )أععز  ذلُز   -

 .داَع١ املًو عبزايعظٜظَضنظ ايبشٛخ ٚايت١ُٝٓ  ن١ًٝ االقتصار ٚاالراص٠ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ

األصرٕ :راص -(. عٛخ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ: املبارئ ٚاملٓاٖر ٚاملُاصعات. عُا2015ٕاٍْٛ باتؾريدٞ  ) -

 ٚصٟ ايع١ًُٝ يًٓؾض ٚايتٛطٜع. ايٝاط

 

االستٝادات اخلاص١ يف املزاصؼ اخلزَات ايرتب١ٜٛ املكز١َ يًطايب١ َٔ سٟٚ (. 2015بتٍٛ َػِٓ ) -

  دل١ً داَع١ االقص٢   اجملًز احله١َٝٛ األعاع١ٝ يف َز١ٜٓ دٓني َٔ ٚد١ٗ ْعض ايعاًَني

 292-257ايتاعع عؾض   ايعزر األٍٚ ص ص

(. ايضضا األعضٟ عٔ َغت٣ٛ اخلزَات املكز١َ يشٟٚ االستٝادات اخلاص١ يف 2007بٓزص ايعتٝيب ) -

  داَع١ املًو ععٛر   قغِ ايرتب١ٝ ص١ باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜبضاَر َٚعاٖز ايرتب١ٝ اخلا

اخلاص١   ايضٜاض.

(. بضْاَر َكرتح َٔ َٓعٛص املُاصع١ ايعا١َ يًدز١َ 2015دار اهلل  ايغٝز سغٔ ايبغاطٞ ايغٝز. ) -

 االدتُاع١ٝ يتطٜٛض خزَات ايضعا١ٜ االدتُاع١ٝ املكز١َ يًُعاقني مبه١ املهض١َ.

(. رصاع١ حت١ًًٝٝ ألسزخ ايبشٛخ يف املُاصع١ ايعا١َ 2020صَطإ ذلُز. ) دٝٗإ عبز احلُٝز -

 (.54يًدز١َ االدتُاع١ٝ مبذاٍ صعا١ٜ سٟٚ اإلعاق١. دل١ً ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ  )

(. ايعٌُ َع أعض سٟٚ االستٝادات اخلاص١ ريٌٝ املعًُـني2007سٓفٞ  عًٞ عبز ايٓيب ذلُز. ) -

 ايعًِ ٚاإلميإٚايٛايزٜٔ  رعٛم: راص 

https://scholarcommons.usf.edu/cgi/


 (ASEP)دساسات عشبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفص 

 

 

 

 

 
276 

( تكِٜٛ بضْاَر ايتاٌٖٝ املٗين يًُعٛقني َٔ ٚد١ٗ ْعض املٓتفعني َٓٗا: 1991مجاٍ. )خطٝب  -

 دل١ً أعاخ ايريَٛى   منٛسز جتضٜيب َكرتح

(. ايتػري االدتُاعٞ بني ايٓعض١ٜ ٚايتطبٝل  راص اجملزالٟٚ يًٓؾض ٚايتٛطٜع  1987ايزقػ  ذلـُز ) -

  15األصرٕ  ص-عُإ

(. ٚعٞ سٟٚ اإلعاق١ 2017ايزٚعضٟ  فٗز بٔ ذلُز َباصى ايػِٜٛٓ  َٚغًِ  عًٞ عٝز عًٞ. ) -

احلضن١ٝ باخلزَات املتاس١ هلِ ٚإعٗاَات اخلز١َ االدتُاع١ٝ يف تُٓٝت٘: رصاع١ َٝزا١ْٝ 

يبعض املؤعغات احله١َٝٛ ٚاخلري١ٜ مبز١ٜٓ ايضٜاض. دل١ً داَع١ ايفّٝٛ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ 

 . َغرتدع َٔ 172 - 143  4  ز7ن١ًٝ ايرتب١ٝ  ع -١ ايفّٝٛ ٚايٓفغ١ٝ: داَع
 

 /(  َغرتدع َٔ  2016  املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ )2030صؤ١ٜ  -

ِ ايزعٛقٞ سغٔ  ٚ ايفكٞ  آَاٍ إبضاِٖٝ. طٜزإ  ٚدزٟ عبز ايًطٝف  رْٝا  أمحز ايبزٟٚ ابضاٖٝ -

(. فعاي١ٝ بضْاَر إصؽارٟ قا٥ِ ع٢ً ْعض١ٜ ايتعًِ االدتُاعٞ يف حتغني فاع١ًٝ ايشات يز٣ 2016)

ع١ٓٝ َٔ سٟٚ صعٛبات ايتعًِ َغرتدع َٔ 

 

(. االْغشاب االدتُاعٞ ٚعالقت٘ بايطػٛط ايٓفغ١ٝ يز٣ أٚيٝا٤ أَٛص سٟٚ 2019. )عاص٠ أمحز -

اإلعاق١ ايش١ٖٝٓ بايتطبٝل ع٢ً َضانظ االستٝادات اخلاص١ بٛال١ٜ اخلضطّٛ مبش١ًٝ اخلضطّٛ 

ايصػض٣. صعاي١ َادغتري. داَع١ أفضٜكٝا ايعامل١ٝ 

 

(. تكِٝٝ ايرباَر ٚاخلزَات املكز١َ يألطفاٍ سٟٚ اإلعاق١ 2014ايغضٜع*  إسغإ غزٜفإ. ) -

 ايش١ٖٝٓ ٚاضطضاب ايتٛسز  يف ض٤ٛ َعاٜري اجلٛر٠ األصر١ْٝ.

املكز١َ يًُعاقني (. رٚص األعض٠ يف املؾاصن١ يف ايرباَر ايتأ١ًٖٝٝ 2009عبزات  صٚسٞ َضٚح أمحز. ) -

إراص٠ صعا١ٜ ٚتأٌٖٝ املعاقني  ٚطاص٠ ايؾؤٕٚ االدتُاع١ٝ. اإلَاصات  يف اإلَاصات ايعضب١ٝ املتشز٠:

 ايعضب١ٝ املتشز٠.

(. اخلزَات املغاْز٠ ايٞ حيتادٗا األطفاٍ َتعزرٚ ايعٛم َٚزٟ تٛافضٖا 2009ايعتٝيب ٚايغضطاٟٚ ) -

 ١24 املًو ععٛر  ايضٜاض   دل١ً املًو ععٛر  ّ  داَعَٔ ٚد١ٗ ْعض أٚيٝا٤ األَٛص ٚاملعًُني

 .158-125(   ص ص1ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايزصاعات االعال١َٝ )

(. ايضضا األعضٟ عٔ َغت٣ٛ اخلزَات املكز١َ يشٟٚ االستٝادات 2007ايعتٝيب  ر. بٓزص بٔ ْاصض. ) -

ٛخ ن١ًٝ اخلاص١ يف بضاَر َٚعاٖز ايرتب١ٝ اخلاص١ باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛرٟ. َضنظ ع

 ايرتب١ٝ: داَع١ املًو ععٛر.

ّ(. ايبشح ايعًُٞ: َفَٗٛ٘  أرٚات٘  أعايٝب٘. ايطبع١ ايجايج١. 2003عزؼ  عبزايضمحٔ  ٚآخضٕٚ ) -

 ايضٜاض: راص أعا١َ يًٓؾض ٚايتٛطٜع.

(. رصاع١ َٝزا١ْٝ الجتاٖات َٛاقف َٛظفٞ االدٗظ٠ احله١َٝٛ يف َز١ٜٓ 1981ايعزًٜٞ  ْاصض. ) -

 َادغتري. َعٗز االراص٠ ايعا١َ  اراص٠ ايبشٛخ. ايضٜاضايضٜاض. صعاي١ 

(. صغبات األفضار سٟٚ اإلعاق١ يف ذلافع١ األسغا٤ 2018ايعضفر  عبز احملغٔ بٔ سغني بٔ ذلُز. ) -

ايعًّٛ  -َٚغت٣ٛ صضاِٖ عٔ اخلزَات املكز١َ هلِ. اجمل١ً ايع١ًُٝ جلاَع١ املًو فٝصٌ 

 . َغرتدع َٔ 326 - 307  1  ع19ٌ  َراإلْغا١ْٝ ٚاإلراص١ٜ: داَع١   املًو فٝص
 

(: األعض٠ ايغعٛر١ٜ ٚٚظا٥فٗا ٚقطاٜاٖا َٚؾهالتٗا يف نتب 2018ايعُاص١ْ  عُار فاصٚم ذلُز. ) -

١ٜ ايكضا٠٤ يػيت يًُضس١ً االبتزا١ٝ٥ رصاع١ ٚصف١ٝ حت١ًًٝ. اجمل١ً ايعضب١ٝ يًعًّٛ ايرتبٛ

 (.3ٚايٓفغ١ٝ/ )

(. قغِ ايرتب١ٝ اخلاص١ به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ املًو ععٛر. 2019ايفاٜظ  سص١ عًُٝإ ) -

 

http://search/
http://search.mandumah.com/
http://dspace.iua.edu.sd/handle/
http://www.al-jazirah.com/2019/20190517/ln27.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190517/ln27.htm
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 ٍیٚتأٙ ٠یصعا بضاَر يف َغتشزث١ اتیزی(. عح بعٓٛإ: "اعرتات2011فضاز  عجُإ يبٝب. ) -

 .ايجاْٞ ايعزر ٠ یٚايتِٓ ايطفٛي١ مبذ١ً َٓؾٛص  "اخلاصـ١ اداتیالستا سٟٚ األطفاٍ

(. إراص٠ ٚتٓعِٝ بضاَر ايتعًِٝ ايعايٞ يشٟٚ اإلعاق١ يف 2017ايفطُٝا٢ْ  ْٛصٙ بٓت عبز ايضمحٔ بٔ عبز اهلل. ) -

ّ. دل١ً ايرتب١ٝ اخلاص١ ٚايتأٌٖٝ: َؤعغ١ ايرتب١ٝ اخلاص١  2030ض٤ٛ صؤ١ٜ املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ 

 . َغرتدع َٔ 166 - 141  21  ع6ٚايتأٌٖٝ  َر

(. اعتؾضاف ايزٚص ايرتبٟٛ يألعض٠ ايغعٛر١ٜ يف ض٤ٛ 2018ايكضْٞ  سٛا٤ بٓت ذلُز بٔ عًٞ. ) -

. عامل ايرتب١ٝ: املؤعغ١ ايعضب١ٝ يالعتؾاصات ايع١ًُٝ ٚت١ُٝٓ املٛاصر ايبؾض١ٜ  2030صؤ١ٜ املًُه١ 

. َغرتدع َٔ 108 - 68  3  ز61ع

(. إؽباع احلادات ايٓفغ١ٝ ٚعالقتٗا بكًل املغتكبٌ يز٣ 2014ْغضٜٔ مخٝػ ذلُز. ) &نالب   -

 غري اإلٜٛا١ٝ٥ مبشافعات غظ٠ )رصاع١ َكاص١ْ(.املضاٖكني األٜتاّ املكُٝني يف املؤعغات اإلٜٛا١ٝ٥ ٚ

(. احلادات ايٓفغ١ٝ يف ض٤ٛ ْعض١ٜ َاعًٛ. )راصع١ َكاص١ْ بني 2011َربٚى  صؽا ذلـُز عًٞ. ) -

 ايهفٝف ٚاملبصض(.

 َضنظ املًو عًُإ ألعاخ اإلعاق١  -

(. سكٛم ايطالب سٟٚ االستٝادات اخلاص١ يف َؤعغات ايتعًِٝ 2011َعادٝين  أعا١َ سغٔ  ) -

 ايعايٞ. داَع١ املًو عبز ايعظٜظ: دز٠

َــ  َٔ 2020َاصؼ  3(. ايعذظ. اعرتدعت بتاصٜخ 2017َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ. ) -

/ 

 /َٔ .َغرتدع  2017اهل١٦ٝ ايعا١َ يإلسصا٤   -

ٍٝض ق2010ٜٛعف عٓار طاٌَ. ) - ٍٝض ٚاْتاد٘ (. عٛعٝٛيٛدٝا ايتػ ضا٠٤ َفا١ُٖٝٝ )يف َا١ٖٝ ايتػ

ايفهضٟ

  ً٘ٔٔا: املْاقع اإللهرتّى   ثاى
- 
- 

 ٘ٔثالًجا: املشاجع األجيب 
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- Maslow, A. H. J. P. r. (1943). A theory of human motivation. 50(4), 
370.  

- Mohammad, A., & Al-Harbi, T. S. J. J. o. D. D. (2016). Design of the 
built environment and the integration of wheelchair users in the 

http://search.mandumah.com/Record/930249
http://search.mandumah.com/Record/958640
https://www.kscdr.org.sa/ar/disability-code
https://www.who.int/topics/disabilities/ar/
https://www.stats.gov.sa/
https://www.stats.gov.sa/
https://www.spa.gov.sa/1747266+14
https://www.noonpost.com/content/25738


 (ASEP)دساسات عشبٔ٘ يف الرتبٔ٘ ّعله اليفص 

 

 

 

 

 
278 

Kingdom of Saudi Arabia: Commentary and exploratory study. 22(2), 
121.  

- O'Connor, Una (2008). Meeting in the Middle? A Study of 
ParentProfessional Partnerships, European Journal of Special Needs 
Education, v23 n3 p253-268 Aug 

- Stuntzner, S., & Hartley, M. T. (2014). Resilience, coping, & 
disability: The development of a resilience intervention. VISTAS 
Online.  

- Sumpf, J., & Hugues, M. (1973). Dictionnaire de sociologie. 
Larousse. 

- Yiengprugsawan, V., Seubsman, S., Khamman, S., Lim, L. L., Sleigh, 
A. C., & the Thai Cohort Study Team (2010). Personal Wellbeing 
Index in a National Cohort of 87,134 Thai Adults. Social indicators 
research, 98(2), 201–215. https://doi.org/10.1007/s11205-009-9542-6 

 

 

https://doi.org/10.1007/s11205-009-9542-6

