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 :ممخص ال حث
يعتبخ التخصػط  أاػ س احػ ل العسػرس  خاػع لصػل العسػر اػغ اعػاػ   اي سػ ؿس   ػ  اػط ؽ 
التحػػالت  السع رػخب زػػخز  العجنػج اػغ ات ح فػػ   الحدخالػل الحجنيػػل التػ  اطػد   دػػخ التخصػط  التخ ػػػ  

 ضػػػلس  لػػػشطع التعمػػػطع  ا،ادػػػ   س  ااع ػػػذ ذلػػػظ  ػػػ   دػػػػالغ اسػػػ ذل  خصطصطػػػل  ح  مطػػػل لػػػج  شحػػػر الخ 
  لتشذئل الدط اطل احهـػ حجنث ادػبط ،س إذ أاػ  ضهػخ لمػ ػػد اعػج الحػخل الع لسطػل الي اطػلس   عػج ااحدػ ر 
اتاػػػػتعس ر ال خ ػػػػ   حرػػػػػؿ اعطػػػػع الػػػػج ؿ  مػػػػت ااػػػػتعتله س  ضهػػػػػر التدػػػػتت  الع لسطػػػػل العدػػػػ خالل 

 بػجأ  دػر د لػل  عسػر   الدط اطل اير الدتمل ال خ طػل  ايمهػ  الذػخ طل  اػغ تػع دتمػل د ؿ  ػجـ اتاحطػ زس
  فجب  مت ااتعخار اط اه  الدط ا س    خس ا   ،اغ اػ  اػغ أ دػ ر  ائػ د   ػ  احػػس أزش بهػ س   ػجأ 
داراػػػ الدط اػػل زتحمطػػر السخػػ شخ  التحػػجي   التػػ  نتعػػخض لهػػ  الصحػػرس اسػػ  نػػجؿ  مػػ  لصػػػرب  زػػطل 

هطس  لمتشذػػػئل الدط اػػػطل شػػػ ر السحػػػ إلالئحػػثس  لتحعطػػػ  ذلػػػظ اػػػع  الئحػػػث الحػػػ ل  الػػ  التعػػػخؼ  مػػػ  ا
لصحػػػر الخ ضػػػلس  اعخ ػػػل اػػػج   ػػػتتطخ التخصػػػط  التخ ػػػػ   مػػػ  التشذػػػئل الدط اػػػطل الرػػػحطحل ل شحػػػ ؿس 

التعػخؼ  مػ  احهػـػ  شذػئل الصحػر اط اػط ،  ػ   فج ت الجرااػل الح لطػل إلػ  تع  ل حعػؽ الصحرس   جعطع  
الت   دػ  ج  مػ  التشذػئل الدط اػطل  الس،اد   التخ ػالل  أفسطته   أفعضػء اطي ؽ حعػؽ الصحر العخ   

تع  ل حعػؽ الصحػر  ػ   زتجعطعالرحطحل ل شح ؿ  الػ ػؼ  م  اج  أفسطل التخصط  التخ ػ    ت ت  
السحتسػػا العخ ػػ س  التعػػخؼ  مػػ  أفػػع أاػػ لطل  خ طػػل الصحػػر الجا سػػل لسس راػػل الصحػػر لحعػ ػػ س  ااػػتخجـ 

( اػغ السعمسػ   زخالػ ض ايشحػ ؿ 011جرااػل  مػ   الئحث السشهج الػرح  التحمطم س  اشتسمت  طشل ال
( شحػػر  شحمػػل زخالػػ ض ايشحػػ ؿ اسح  طػػل الج همطػػلس 71ح  طػػل الج همطػػلس  أيزػػ ، اشػػتسمت  مػػ    ػػ  ا

س   ص  ػػػل اتحطػػػل لسعمسػػػ   رالػػػ ض ايشحػػػ ؿ ااػػػتئ ال ااػػػتخجات الئ حيػػػل أد ا  الجرااػػػل  سيمػػػت  ػػػ   
      ل شح ؿ (.                                  

أاػػػ  زتصبطػػػ  التئػػػ ر   ( زػػػطغ السحسػ ػػػ    اػػػغ اعمسػػػ   رالػػػ ض اقننند أاينننحا الشتنننا  : 
ايشحػػ ؿ اػػ لخالل  الحزػػخ  اتحطػػل السعمسػػ   ل شحػػ ؿ دالػػر الخ ضػػ  (  طشػػل الجرااػػل  ػػ ء   طسػػل 

 غطػػػخ دالػػػل( أ  أاػػػ  ت  ػ ػػػج  ػػػخ ؽ ذا  دتلػػػل إحرػػػ بطل زػػػطغ السحسػ ػػػ    ػػػ   حعطػػػ  احػػػ  ر  2كػػػ 
 رخ الستحطلس اس  يعش  أف الس،شخا  الجالل  مػت فػحا السحػ  ر  العش رػخ اهسمػل اػغ   ش اتاتئ ال

 تع  ل حعػؽ الصحر    السحتسا العخ  . زتجعطع بر السعمس   دالر الخ ض   
 ( اطي ؽ حعػؽ الصحر – شذئل الصحر اط اط ،  –التخصط  التخ ػ  )  الكمسات الس تاحة
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Abstract 

Planning is considered the basis for the success of work, so drawing a 

business plan is one of the foundations of business, and in the context of contemporary 

transformations, many modern intellectual trends have emerged that have characterized 

the thought of educational planning for education systems and institutions, and this 

was reflected in the formation of interactive planning models for the kindergarten 

child, so political formation is a relatively recent concept, It came into existence after 

the Second World War, and after the decline of Western colonialism and the obtaining 

of most countries of their independence, and the emergence of global military and 

political blocs such as the Western bloc and its eastern ideals. 

And then the bloc of non-aligned countries, so each country began to work hard to 

stabilize its political system, implanting what it believed in in terms of ideas and 

principles in the hearts of its children, and policy researchers began to analyze the risks 

and challenges faced by the child, which indicates the seriousness of the research issue, 

and to achieve this, the research sought The current goal is to learn about the 

conceptual framework for the political upbringing of kindergarten children, and to 

know the extent of the impact of educational planning on the correct political 

upbringing of children, and to establish a culture of child rights, The current study 

aimed to identify the concept of the political upbringing of the child in light of the 

Arab Children's Rights Charter and its importance and the most important educational 

institutions that help in the correct political upbringing of children and to stand on the 

importance of educational planning and its relationship to establishing a culture of 

child rights in Arab society, and to identify the most important methods of supporting 

child education To exercise the child's rights, the research used the descriptive and 

analytical approach, and the comparative approach, and the study sample included 

(100) female teachers The supervisors in kindergartens in Dakahlia governorate, and 

also included (70) children in kindergartens in Dakahlia governorate, and the 

researcher used the study tools represented in (questionnaire for both teachers and 

supervisors, and a note card for children). 

The results showed:That by applying the (T) test between groups (from rural 

and urban kindergarten teachers and supervisors, and observing the teachers for 

children in kindergartens), the study sample came to the value of Ca2 (non-significant), 

meaning that there are no statistically significant differences between groups in 

achieving the axes of the questionnaire and the observation elements, which means 

Indicators indicating these axes and elements were previously neglectedThe teachers 

and supervisors in kindergartens establish a culture of child rights in the Arab 

community. 

Key words: Educational Planning - The Political Upbringing Of The Child - The Arab 

Children's Rights Charter 
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 :متدم 

  عػج اخحمػل اػ   بػر  سالع  جب الت  نبش   مطه  ادػتعبر اياػلف   عج اخحمل الصحػلل 
اػغ أفػع السخاحػػر الشس بطػل  ػػتتطخا،  ػ   ذػ طر شخرػػطل الصحػر الح لطػػل   اخحمػل الخ ضػػل( السجراػل

 حطهػػػػ   تدػػػػػف السحػػػػ هطع ايا اػػػػطلس  البػػػػج   طهػػػػ  الصحػػػػر اخ اػػػػل    زمطػػػػل تاػػػػت ئ ؿ  س السدػػػػتعبمطل
 البػػػجأ الزػػػسطخ  ػػػ   س  خػػػدالغ السعمػاػػػ    اكتدػػػ ل السهػػػ را  ات تس عطػػػل  السعخ طػػػل سخا الخبػػػ

دس   بػجأ السطػػؿ  ات ح فػ    ػ  التذػ طرس اسػ  يحػجد رػػرب اػمػؾ الصحػر اػا اي ػخاد  سالتدػالغ
  ػػحلظ افتسػػت د ؿ العػػ لع اشػػح  تػػخب شػالمػػل زتػػػ طخ الطػػخ ؼ الستبسػػل أاػػ ـ  س البطئػػل السحطصػػل اػػ 

طس ػػػشهع الشسػػػػ  ػػػ  إشػػػ ر يدػػػسو لهػػػع ا لشزػػػج   ػاػػػطا اػػػجاردهع اسػػػ  نهطػػػئهع لتشذػػػئل ايشحػػػ ؿ ل
                                                       .اط اطل امطسل

 ػػػجاد احسػ ػػػل اػػػغ العػػػخارا  إ  العػػػج التخصػػػط   اػػػطمل لمػرػػػػؿ الػػػ  أفػػػجاؼ اط اػػػطلس 
مػػت  شطػػطع   حجنػػج لمػا ػػا  لػػطذ احػػخد  فػػػ يذػػتسر   سشئعػػ ، لػاػػ بر احػػجدب سالسحزػػمل لتشحطػػحف 

 دهش   لمسدتعبرس  التخصط  التخ ػ  يعتبخ اح  لل  مسطل  اعطل اشطسػل  عػػـ  مػ  أاػ س اػغ 
اتحرػػػ بط    الجرااػػػ   الرػػػحطحلس لتشحطػػػح اإلرػػػتح   السصمػ ػػػل ل شحػػػ ؿ  ػػػ  ضػػػر  شذػػػػئل 

           .(8: 2119:   ػفخ  م  اط اطل  اعطل
ياهػ   سالصحر  سير أزخز  ػاال  ترطر حعػػؽ الصحػر العخ ػ    لتشذئل الدط اطل لج 

 از اإل ػتف س تزسغ اي د ر  ال طع  الع دا  الت   يبت رتحطته  لتذػ طر شخرػطل الصحػر
  يشحػ ؿ أزخالػ ء  ضػعح ء  العتسػج ف  مػ   سالع لس  لحعػؽ الصحر لئعػ ء الصحػر  حس نتػ   اس بػ 

 مطش  أف اػ خ لهع  سغ حعهع  ساحعسػف ا يار سء فع أيز ، احبػف لتاتصتع  اذص  سغطخفع
الػا بر لمتستػا ات  ػ  هع  ػ   ػػ اػغ السػخل  الدػتـ  أف اػػ ههع احػػ اتادػح ـ  التعػ  فس  أف 

ز لصػػل شدسػػ   ػػ سادػػ  جفع  مػػت الشزػػج اػػغ لػػتؿ  ػاػػطا اػػجاردهع  جكدػػ زهع لبػػخا   جنػػجب
ي اطػل  مػت أاػ  نشئ ػ  أف يرػئو إحػخاز العسر لتشحطػح اإل ػتف العػ لس  لئعػ ء الصحػر  ػ  ا د ػ  ال

دسػ  نشئ ػ  أف يذػ ر فػحا التعػجـ  سالتعجـ اغ أ ر ايشح ؿ غ يل ربطدطل لمتشسطل الػششطل الذػ امل
 (                             00س 2101:شخالل  دءا ت نتحدأ اغ اتاتخا طحطل اإلاس بطل الج لطل لععج اياع الستحجب الخااا
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  الظ ل فةسا يتعمق بالتعمةؼ عمى أن تؾافق الدال األطنرا  أن انرا ات اقة  حتؾ
  تكؾن تربة  الظ ل مؾجو نحؾ: 

  شسطل شخرطل الصحر  اػاهئ    جرا   الععمطل  البجاطل إلت أ رت إا  ا  ه . (0 

  شسطل احتخاـ حعػؽ الصحر  الحخال    السئ د  الس خال    اطي ؽ اياع الستحجب.    (2 

صحػػر  تع  تػػ   ل تػػ    طسػػ  الخ رػػل  ال ػػطع الػششطػػل لمبمػػج الػػح  ال ل شسطػػل احتػػخاـ فػالػػ  (3 
   .يعطر  طه   البمج الح  اذت  طه   الحز را  السختمحل  غ احتسع 

إ ػػػجاد الصحػػػر لحطػػػ ب  دتذػػػعخ السدػػػ، لطل  ػػػ  احتسػػػا حػػػ  زػػػخ ل التحػػػ فع  الدػػػػمع    (4 
ل  التدػػػػ او  السدػػػػ  اب زػػػػطغ الحشدػػػػطغ  الرػػػػجا ل زػػػػطغ الذػػػػعػل  الحس  ػػػػ   الػششطػػػػ

 :   اعػػل الػػج ؿ العخ طػػل . الجنشطػػل  ايشػػخ ص الػػحنغ نشتسػػػف إلػػت الدػػ  ف ايرػػمططغ
 (271س 2112

 ت شظ أف اخا  ب  مػظ السئػ د   ػ   خ طػل الصحػر نهطئػ  لمشزػج  التد اػر  فػ  أاػذ 
 الدػػ  ج  مػػ  ذلػػظ التخصػػط  التخ ػػػ  ضػػخ رالل لتشذػػئل اط اػػطل  تش اػػل اػػا العرػػخ   حجي  ػػ  

امطغ  ػػػػ   شذػػػػئل الصحػػػػر   عػػػػػالع الدػػػػمػؾ ات تسػػػػ     راػػػػع ايفػػػػجاؼ الػػػح  يذػػػػسر  سطػػػػا العػػػػ 
السئ شخب  السير العمطػ س  السدػئػلطغ  ػغ  شسطػل  جرا ػ    خاتػ  اليعػ     السسيمػطغ لزػسطخ السحتسػا 

الشطػ ـ -الشػ د -ايرػج  ء-الخ ضػل -  ػاا السبج ل  لحلظ يذسر فحا التخصط  لدر اغ اياػخب
                                                                                                  الرح (.  -اإل تا -الع اػا 

 اتيسػ ف  س  حلظ يعج احهـػ التشذئل الدط اطل احهػا  حجني  يحل غخا   ػ  ايشحػ ؿ
 حس نتػػ  اػػغ السخػػ شخ  التحػػجي    سا ي دػػ ر  السئػػ د  التػػ   دػػ  ج  مػػ   ترػػطر حعػػػؽ الصحػػر

تػػػ  نتعػػػخض لهػػػ س  سشهػػػ  اخػػػ شخ ل ر طػػػل  تسيػػػر  ػػػ  الهطسشػػػل اليع  طػػػل  اإل تاطػػػلس  اخػػػ شخ ال
أاػػػ   ػػػ  الػػػػشغ العخ ػػػ   عػػػج افتسػػػػت  سعمسػػػ غطػػػخ الدالمطػػػل  تسيػػػر  ػػػ  ااتذػػػ ر الحدػػػخ ال طبػػػ  

الجرااػػ   السحمطػػل  ػػ    اػػل اػػغ  ػ ه  هػػ  اػػ لتخدطد  مػػت السخػػ شخ التػػ   تعػػخض لهػػ  الهػالػػل 
  اتطحػػل لتع امػػ  اػػا زػػخااج التمحدالػػػف السحا ػػل احمطػػ ،  التػػ   عتسػػج  ػػ  الحزػػ رالل لمصحػػر العخ ػػ
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فػػ  اهسػ ،   ال دبطخ اشه   مت ا  فػ ادتػرد اغ اػاد تع  طل   خ طهطلس  زػت  ػغ أف   ائػ ، 
اشتج  خ ط ، يع ا  اغ الحعخ الم ػ   ال طس   اغ اتزتحاؿ     خض السز اطغ  اي دػ رس  اػ  

طع  أاسػػ ا ااػتهتكطل   ػػ دا    ع لطػج يس ػػغ أف  ػ،تخ اػػمئ   ػ  تع  ػػل يحسمػ  فػػحا البػث اػػغ احػ ه
 (  20س 2117:ا خاف  .الصحر  ل ت      ا ح ف     ااتعجادا    رؤالت  لمحط ب

اتفتس ـ اعسمطػل التخ طػل الدط اػطل  ػ  اخحمػل الصحػلػل ياهػ  أداب   حلظ نتزو ضخ رب 
لسػػاششطغ  مػ  الػتتؼ ااتسػ بهع الصئعػ   ػفخالل   ع لل     حعط  إ س ع اط اػ   ااػا زػطغ ا

 تعػػػػػ  تهع العػاطػػػػػل زػػػػػر فػػػػػ  أداب  ع لػػػػػل  ػػػػػ   حعطػػػػػ  ااػػػػػتعخار الشطػػػػػ ـ الدط اػػػػػ   ات ترػػػػػ د  
ـ(س 2114 ات تسػ     الحدػخ   غطخفػػ   ػ  أيػػل د لػل اػغ الػػج ؿس دسػ   ػػ  درااػل   بػػجالسصمل 

رػطغ  مػ  اس راػل  ضخ رب  زسطغ حعػؽ الصحر    السش فج الجرااطل   شسطل  جرا  الستخر
 مظ الحعػؽ    الع  ػ    جلعػ ء الزػػء  مػ  أفسطػل التخ طػل  ػ  التػعطػل احعػػؽ الصحػر دسػ   ػ  

 (.  2116  شمئلدراال  

 :مذ م  ال حث
-2108ايػػػػر درااػػػػل  العصصػػػػ  ااصت ػػػػ ، اػػػػغ الجاراػػػػ   الدػػػػ اعل العخ طػػػػل  اي شبطػػػػل 

-2104الحػا سل – Au young 2107 – rufi 2106 – don2105-2107 بجالسػ ػد 
الئحػث العمسطل الت   خضته  الئ حيػلس  بػطغ أف  (  دحلظ2102اخ ز -2103 غ بج السحد

 تع  طػػػػ ، يحسػػػػر اخػػػػ شخ اػػػػ لئل ا  طػػػػل لهػػػػحا الهػالػػػػل إذا  ادػػػػتعبر فػالػػػػل الصحػػػػر العخ ػػػػ  حزػػػػ رال ، 
  مط .ااتسخ  أ ض ع  خ طل الصحر   شذئت  ات تس عطل  اليع  طل  مت ا  ف  

طػػػخ إلػػػت السذػػػ ردل الدط اػػػطل  اػػػ  نػػػخ ئ  زهػػػ  اػػػغ الػػػػ   الدط اػػػػ   ت شػػػظ أف الش 
اػشل أاػخ يعػج  ػ  غ يػل الخصػػرب  08 هػع الذػئ ل  ػػؽ اػغ   التشذئل الدط اطل  مػت أاهػ  أاػػر

حتػػت  جف دػػػ ف نشصمػػػ  اػػغ  ػا ػػػج داػػػتػرالل    اػاطػػل  عصػػػ  الذػػػئ ل  ػػػؽ الدػػػغ السػػػحدػر حػػػ  
 ح طعػػل اياػػخ أف الػػػ   الدط اػػ   سالدط اػػ اتازػػس ـ ل حػػدال الدط اػػطل  اتاخػػخاا ا لعسػػر 

أف ا ح ف    حطث ا ح ف   الصحر احػ السذ ردل الدط اطل  تتاذ  بر الدشل السحدػرب ا يطخس 
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 بػػجأ  ػػ  التبمػػػر اػػغ دالػػر اياػػخب اتػػتتخب  ػػج  الصحػػر احػػػ العسػػر الدط اػػ   السذػػ ردل الدط اػػطل
 طهػػػ   اػػػ   حسمػػػ   مػػػظ لتخصػػػط  التخ ػػػػ   ااصبطعػػػل العت ػػػل زػػػطغ أ خادفػػػ   اسػػػ  الدػػػمصل ايزػالػػػل 

الدمصل اغ احتخاـ   عجنخ لشط ـ  خ ػ   أ د ر  آراء اختمف أ خاد اياخب  آلطػ   رػش  ل العػخار 
                                        .دالر اياخب احده 

الػ  اغحػ ؿ التخصػط  التخ ػػ  لتشذػئل الصحػر الجرااػ   الدػ اعل    ج أكج  ات بج اعس
درااػػل  س2108ط اػط ، الػح  يحػػل أف  عػػـ اػ  اعمسػػ   رالػ ض ايشحػ ؿ ايػػر درااػل  العصصػ  ا

 ػػػ طخ حعػػػؽ الصحػػر السرػػخ   (  دػػحلظ ضػػعف 2102 درااػػل  ػػػض  س2107 د بػػج السػ ػػػ 
اير درااػل   اػخ ز  أف  مظ الحعػؽ  ج ت  حج  صبطع ،  ا عط ، ي حر لمصحر حط ب إاد اطل دخالسل 

 ػ   :الدراس  الحالةن  امؽ ثؼ جاءت فكرة س( 2116راال شمئل  د 2106  ػر طت  س2102
 ضػػا  ػػػااطغ   ذػػخالع   الصحػلػػل  ػػ  ارػػخ ا زالػػت  ػػ  دب  ػػغ اػا هػػل الديطػػخ اػػغ اذػػ ت  

 ح   سالػا ا الح  يع اط  ايشح ؿ اغ الحح ظ  م  فػالتهع  السد  اب   جـ التسططد زطغ ايشح ؿ
 حػػ  الصحػػر  سحػ  الصحػػر  ػػ  السذػ ردل  اتلتطػػ ر   سالصحػر  ػػ  التعمػػطع  حػ  الصحػػر  ػػ  المعػػل

اسػػ   ػػج نػػشع ذ اػػمبط ،  مػػ  اعطػػع حطػػ ب ايشحػػ ؿ  ػػ  الح ضػػخ دعزػػػ  س ػػ  التعبطػػخ  ػػغ الػػخأ 
  : ف  اأكد ذلػ نتا   الدراسات الدابت  س ع ؿ ل  حعػؽ   ا ئ      السحتسا السرخ  

ل التشذػػئل الدط اػػطل اػج  إ حػػ ل ايشحػػ ؿ اصخالعػػل الػػخبطذ  ػ  إدارب شػػئػف الػػئتد  أفسطػػ -
التػػ  ي تدػػبه  ايشحػػ ؿ اػػغ لػػتؿ اػػ  يذػػ ر اػػمػدهع الدط اػػ    ضػػخ رب الػػج ر الػػح  
 معئ  السعمسل    غػخس الػػ   الدط اػ  لػج  ايشحػ ؿ   شذػئل ايشحػ ؿ أاػخ ضػخ ر  

 Rufoزتعجيع زخااج  ػعطل  حث ايشح ؿ اشح الر خ  م  ذلظ الح  ا زو    دراال

2016.  

 ػػ  ادػػتػ   هػػع الصػػتل ل حػػجاث الح رالػػل اػػغ حػػػلهع  أراءفػػع  حػػج ث  زػػ رل دبطػػخ -
حػػػؿ الح ػاػػل  الع بمػػل الح كسػػل  أف اعمسػػطغ فػػ،تء الصػػتل لػػطذ لهػػع د ر اػػ رز  ػػ  

 .Don 2015دس     دراال  التتتطخ  مت   طهع الدط ا 
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  ػػػػد اذػػػ ت   عػػػػؽ اياػػػخب اػػػغ  صبطػػػ  اعػػػس السزػػػ اطغ التخ ػالػػػل التػػػ   تزػػػسشه   -
اػ  نتعػخض لػ  الصحػر -الصحر  ف    حذ  ض فخب الجر س الخرػرػطل اػاتط  حعػؽ 

ضػعف   ػ  -اغ إفس ؿ اغ   ال اعس السعمسػطغ  ػ  ضػػء الدي  ػل الدبطػخب لمحرػر 
ضعف السدتػ  ات تر د  لئعس -اياخب ا لسز اطغ التخ ػالل لسػاتط  حعػؽ الصحر 

  درااػػػل   ػر طػػػت اياػػػخ اسػػػ  يحعمهػػػع ت يسمدػػػػف السػػػػارد الد  طػػػل لمسعطذػػػل ( دسػػػ   ػػػ
 ضا  رػر اعتخل يزع إاذ ء    جب زط ا   امطسل  غ ايشح ؿ    دػر  سـ (2106

 خالل   غ اختمف الخجا   الحعمطل التػ   عػجـ لهػع  ػ  السحػ ت  السختمحػل اػغ  عمطسطػل 
  .ـ (2102 رحطل  تع  طل دس     دراال    ػدر  

الت   ل ت   ا خػ ذ المعػل اػجلر  ضا  رػر اعتخل يزع  شسطل  جرب الصحر  ا تدازا زهػ  -
أا اػػ  لمتعمػػطع  ػػ  فػػحا السخحمػػل  التػػ   ع ػػذ أفػػجاؼ السػػشهج الػػجا ع لسس راػػل   حعطػػر 

ـ(س   ػػػد  رػػػر  ضػػعف لػػج   2103حعػػػؽ الصحػػر دسػػ   ػػ  درااػػل   بػػج السحدػػغ 
السعمس        طهغ الدط ا   دحلظ ضعف ايشح ؿ اػ لػ   الػػشش  دسػ   ػ  درااػل 

 ـ.    2108اه  

 ج  حػػػػل الحػػػػخص لمتح  ػػػػر  سطػػػػل الػػػػػ   الدط اػػػػ  يشحػػػػ ؿ اخحمػػػػل اػػػػ   بػػػػر السجراػػػػلأفس -
 اس رال اياذصل الستعجدب الستزسشل ا لبخا اج  الت   شػ ت    أفجا ه   ااتخجاا  ه  

اس  أاهع    اػهػلل  س  ج د ف ابئ     ات رب الجا عطل زطغ ايشح ؿ س اح ت   صبطعه 
                                              .( 2107  لج  شحر الخ ضل دس     دراال  دالط  التعمع  زال دب اسػ الػ   الدط ا
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  ػػ  ضػػػء اػػ  اػػب  اػػغ  ػػخض اتػػ بج الجرااػػ    اياحػػ ث الدػػ اعل يس ػػغ أف  تحػػجد 
 اذ مل الئحث    اإل  ال  غ التد ؤؿ الخبطد  الت ل : 

سةاسنةا   ط نل الراين تشذن    فنيالتخظنةط التربنؾ   ىؾ الترؾر الستتنرح لندارما 
 ثتاف  حتؾقو كعزؾ فعال في السجتسع العربي؟ تدعةؼمؽ أجل 

  التحخع اغ الد،اؿ الخبطد  الد ز  ايائمل الحخعطل الت لطل: 

 ا  اإلش ر السح هطس  لمتشذئل الدط اطل لصحر الخ ضل؟  -

 ضل؟ا  اج   تتطخ التخصط  التخ ػ   مت التشذئل الدط اطل الرحطحل لصحر الخ   -

 تع  ل حعػؽ الصحر    السحتسا العخ  ؟  زتجعطعا  فػ الشط ـ التخ ػ  الستئا   ت ت   -

 ؟ اعتخح    شذئل شحر الخ ضل اط اط ،    ضػء اطي ؽ حعػؽ الصحر العخ   ا   -

ا ف  الحمدحل الت  نبش   مطه  الترػر السعتخل لج ر التخصط  التخ ػ   ػ   شذػئل الصحػر  -
 اط اط ،؟

 :أىدا  ال حث

 :ييد  ال حث الحالي إلي
 .التعخؼ  م  احهـػ التشذئل الدط اطل لصحر الخ ضل  أفسطته  (0 
 ػضػػػػطو أفػػػػع الس،ادػػػػ   التخ ػالػػػػل التػػػػ   دػػػػ  ج  مػػػػ  التشذػػػػئل الدط اػػػػطل الرػػػػحطحل  (2 

 .ل شح ؿ
تع  ػػل حعػػػؽ الصحػػر  ػػ   تػػجعطعالػ ػػػؼ  مػػ  اػػج  أفسطػػل التخصػػط  التخ ػػػ    ت تػػ  ز (3 

  .السحتسا العخ  
تػػػخل لتشذػػػئل شحػػػر الخ ضػػػل اط اػػػط ،  ػػػ  ضػػػػء اطيػػػ ؽ حعػػػػؽ الصحػػػر  ضػػػا  رػػػػر اع (4 

  .العخ  

  . ػضطو  مدحل الترػر السعتخل  آلط    شحطحا اس  نتش ال اا شحر الخ ضل (5 
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 :أىسة  ال حث
  :تتزح أىسة  ال حث الحالي فةسا تعبر عشو الشتاط التالة 

دػػحت  لدػػ  يذػػل ادػػ فسل الئحػػث  ػػ  ادػػ  جب الصحػػر  مػػ  ااػػتطع ل  ا ػػا السحتسػػا   م (0 
 .اػاشش  ر لح  لطذ زطش    طغ  طع السحتسا أ   ع رض أ  رجاـ

  هطئػل  عػر  ساد فسل الئحث     شسطل   شحل السع يذل  ر ل اتاتسػ ء  الػػتء لمػػشغ (2 
الصحػػر دػػ  ي ػػػف  ػػ درا،  مػػ  اػا هػػل ال ػػد  اليعػػ     الحدػػخ  الػػح  يرػػر  ػػغ شخالػػ  

العػخف    ػ  ضػرحدالػػا   ػ  العػ لع ل رػل البث السئ شخ لسختمف احصػ   اإلراػ ؿ التم
  .اغ التعجـ العمس  اله بر    اطجاف السعخ ل الستعجدب  السدالجالح د   العذخالغ 

ادػػػ فسل الئحػػػث  ػػػ  الححػػػ ظ  مػػػ  الهػالػػػل لػػػج  الصحػػػر  ػػػ  اختمػػػف احػػػ ت  الحطػػػ ب  (3 
تع  ل حعػ        جعطعات تس عطل اغ لتؿ  سمط    ا،اد   التشذئل ات تس عطل   

  .حتسا  ايد ار الت  ن،دنه     البطئل الت  يعطر  طه الس

تع  ل حعػؽ الصحػر  ضػخ رب اتفتسػ ـ   جعطعأا    ج يحطج د  ل السعشططغ ازخ رب اذخ    (4 
  .زه     الػ ت الح ضخ

  :السد فسل     ػعطل أشخاؼ الئحث  فع (5 

دسػػػػ  حجد ػػػػ  السػاتطػػػػ  الج لطػػػػل  س( اػػػػشػا   طشػػػػل الئحػػػػث6-4ايشحػػػػ ؿ اػػػػغ اػػػػغ   -
  .لسحمطل ا

 ػػػػ  ر  يػػػػل أزشػػػػ بهع تع  طػػػػ ،   عمطسطػػػػ ،  ا تس عطػػػػ ،  اآلاػػػػ ء  اياهػػػػ    أ لطػػػػ ء اياػػػػػر -
  . رحط ، 

اعػػس ا،ادػػ   السحتسػػا السػػجا    الس،ادػػ   التعمطسطػػل  ات تس عطػػل  الهطئػػ    -
  .ذا  العت ل  السد فسل    إ جاد الشرء   خ طت 
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 :مشي  ال حث
ت  لصبطعػػل فػػحا السذػػ مل  ػػ  إشػػ ر الصخالعػػل لسش اػػبالسننشي  الؾصنن ي ااػػتخجـ الئحػػث 

 ذلػظ لحسػػا زط اػ    اعمػاػ   يس ػػغ  رػشطحه    حمطمهػ  لتاػػتح دب اشهػ   ػ  الػ ػػػؼ  سالسدػحطل
التخ ػػػ   أتػػخا  ػػ  التشذػػئل الدط اػػطل لمصحػػر  الػ ػػػؼ التخصط  ج ر الترػػػر السعتػػخل لػػ مػػ  دطةطػػل 
 .اءا  الئحث   إ خ  ذلظ  اطتزو ستع  ل حعػؽ الصحر  جعطع م  دطةطل 

 :أداات ال حث
ااػػتئ ال اػ هػػل لمعػػ بسطغ  مػػ   خ طػػل ايشحػػ ؿ دالػػر الخ ضػػل لمتعػػخؼ اػػغ لتلهػػع  (0 

تع  ػػػػل حعػػػػػؽ   ػػػػجعطع مػػػػ  د رفػػػػع السػػػػ،تخ  ػػػػ  التشذػػػػئل الدط اػػػػطل لصحػػػػر الخ ضػػػػل   
 الصحر. اغ ا جاد الئ حيل ( 

تع  ػػػػل حعػػػػ هع  ػػػ  السحتسػػػػا   ػػػجعطعاص  ػػػل اتحطػػػل لدػػػمػؾ ايشحػػػػ ؿ الػػػجاؿ  مػػػ   (2 
  اغ ا جاد الئ حيل(  السرخ  

 :حداد ال حث
  اطيػ ؽ حعػػؽ الصحػر (  :  عترخ حػج د الئحػث السػضػػعطل  مػ الحداد السؾيؾعة  

 شحػػػر الخ ضػػػل شذػػػئل  ػػػ  التخ ػػػػ    الػػػح  نتزػػػو  ػػػ  الترػػػػر السعتػػػخل لػػػج ر التخصػػػط
 اط اط ،    ضػء اطي ؽ حعػؽ الصحر العخ  .

  اعمس    – مت  طشل اغ أشح ؿ الخ ض     ع  صبط  الئحث الح ل : الحداد الس انة
 –إدارب الدػػشئت الغ  –إدارب أ ػػ   –الخ ضػػ   اػػ إلدارا  التعمطسطػػل اير عػػل  إدارب زمعػػ س 

 . إدارب اطت غسخ( التعمطسطلس اسح  طل الج همطل
  2109لتؿ الحرر الجراا  الي ا  اغ الع ـ :  ع  صبط  أداب الئحث الحداد الزمانة 
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  يعترػػػػخ الئحػػػػث الحػػػػ ل   مػػػػت  طشػػػػل اسيمػػػػل اػػػػغ أشحػػػػ ؿ الخ ضػػػػل : الحننننداد ال ذننننري
 اعمسػػ   ايشحػػ ؿ  الػػح  زمػػ) -( شحػػر  شحمػػل 71السرػػخالطغ ذدػػػرا،  جا تػػ ، زمػػ)  ػػجدفع  

 (. 011 جدفع  

   :مرظمحات ال حث
  تحجد ارصمح   الئحث  مت الشحػ الت ل :

 Educational Planning          التخظةط التربؾ 
هجؼ أفجا  ، ا تس عطل اعطشل   دتخجـ  ا بر ل رػل لتحعطػ  فػحا  سمطل  عتاطل  دت

ايفػػجاؼس  فػػػ  سػػر اخشػػج  اػ ػػ  نخا ػػ  اإلا  اػػ   الست حػػل  العسػػر  مػػت ااػػتخجااه  أ زػػر 
 (  23 س2107 :غش يع  ااتخجاـ

 حهطػػد السشػػ ا زهػػع  ػػ   نتسيػػرإلػػت  عخالحهػػ  اإل خابػػ  الػػح   تؾصننما ال احثنن   ػػحلظ 
الدمػؾ ات تس     راع ايفجاؼ السئ شخب  السير العمط   السدئػلطغ  غ تشذئل الش شئل   عػالع ل

لتشططع  ت    ايشحػ ؿ  ج ػجادفع لستصمئػ   السػاششػل  س شسطل  جرا هع   خاتهع اليع     الدط ا 
 .الر لحل

 political child Socialization             تشذ   الظ ل سةاسةا   
ػر التػػ  نتزػػسشه  ارػػصمو الدط اػػل لدػػ  يسػػ رس  عشػػ   شسطػػل الصحػػر  ػػ   مػػظ اياػػ

 ( 0س 0996:الدمػدط   السشذػدب    فحا الرجد زػ    جدراؾ   هع.    بج هللا
لتشذػػئل الصحػػر اط اػػط ، اتاهػػ   سمطػػل زػػث  اتؾصننما ال احثنن  النني التعريننف االجرا نني

  أاسػػ ا احسػ ػل اػغ الترػػػرا   السحػ هطع  السئػ د  إلػػ   عمطػل الصحػػر احطػث نػتعمع  ػػغ شخالعهػ
الدػػػمػؾ السش اػػػئل   تذػػػ ر ا ح ف  ػػػ  احػػػػ  طمػػػ   احػػػػ الحطػػػر التػػػ ل  لػػػ   ػػػغ شخالػػػ  اختمػػػف 

 .ا،اد   السحتسا التخ ػاللس  ذلظ  سهطجا، لجاح     الشط ـ الدط ا  الع بع
 The Arab Children's Rights Charter حتؾ  الظ ل العربي ميثا    

ج لطػػػػل الخ رػػػػل احعػػػػػؽ الصحػػػػر  فػػػػ  يعشػػػػ  ا لتذػػػػخالع    ات ح  طػػػػ    ات تاػػػػ   ال
ارجر   اػا  امـد    اح ت  حعػؽ الصحػر السختمحػل  اػغ أفػع فػحا السػاتطػ   ا ػتف حعػػؽ 
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 (.0989ا ح  طػل حعػػؽ الصحػر لعػ ـ  – 0959ا تف حعػؽ الصحر لع ـ  – 0924الصحر لع ـ 
 ( 267س 2106 ػر طت:  سالعخ طل 

   :دراسات سابت 
اػػػغ  هػػػػد الئػػػ حيطغس  الدػػػتحطج دػػػر ا حػػػث اػػػغ  هػػػػد يسيػػػر الئحػػػث العمسػػػ  امدػػػمل 

الد اعطغ    اح ؿ احي   البجأ اغ حطػث ااتهػ  اآللػخ فس لتحعطػ  التػارػر  ػ  العمػع  السعخ ػل 
كس ،  دطح ،س     ضػء ذلظ  ع  حسطا  جد اغ الجراا   الد اعل حػؿ اػضػػع الئحػث الحػ ل س 

ػضػػع الئحػثس  فػ  درااػ   لهػ     ج أف فش ؾ دراا    عخضت لح ال  احج أ  أكيػخ اػغ ا
أفسطته    طسته س   ج ااتح د اشه  الئحث ديطخا     حجنج اذ مل الئحثس   ػرػمت الئ حيػل الػ  

 تحػػػجد  ػػػ  احػػػػرالغ أا اػػػططغ فسػػػ   ػػػجد اػػػغ الجرااػػػ   ذا  العت ػػػل اسػضػػػػع الجرااػػػل  فػػػ  
( ػؽ الصحرػر ل ص زػتترطر تع  ل حع اح - احػر ل ص ا لتشذئل الدط اطل لصحر الخ ضل 

 -:  تزو    ات  

   -:السحؾر األال: التشذ   الدةاسة  لظ ل الراي  اتتزح في
  الػػ  الدذػػف  ػػغ  فػػج ت الجرااػػل :م2018دراسنن  نينني محسننؾد إبننراطةؼ التظظنني

  ت تػػ  زتشسطػػل اتاتسػػ ء  سالػا ػػا الحػػ ل  ياعػػ د الػػػ   الدط اػػ  لػػج  اعمسػػ   رالػػ ض ايشحػػ ؿ
 ساػػػتخجات الجرااػػػل ااػػػتئ ال اػ هػػػل لسعمسػػػ   رالػػػ ض ايشحػػػ ؿ ا سالػػػػشش  لػػػج  شحػػػر الخ ضػػػل

 ا طػػ س  سالتئػػ ر اػا ػػف ارػػػر لسعخ ػػل أفػػع ا،شػػخا  اتاتسػػ ء الػػػشش  لػػج  أشحػػ ؿ الخ ضػػل
شحت  شحمػل اػغ أشحػ ؿ  011  دػات  طشل الئحث اغ  س عجنخ اتاتس ء الػشش  لصحر الخ ضل

ف  ااػػػتخجات الجرااػػػل السػػػشهج الػرػػػح   السدػػػتػ  اي ؿ  اليػػػ ا  اسحػػػ  طت  الج همطػػػل  ال خ طػػػل
اعمسػػػل اػػػغ اعمسػػػ   رالػػػ ض ايشحػػػ ؿ  ػػػ   001 اشػػػتسمت  طشػػػل الجرااػػػل  مػػػ   ػػػجد  سالتحمطمػػػ 

 أاػػحخ  اتػػ بج الجرااػػل الػػ    ػػػد  رػػػر  ساعػػس رالػػ ض ايشحػػ ؿ اسحػػ  طت  الج همطػػل  ال خ طػػل
 ا حػػ    س ضػػعف لػػج  السعمسػػ    ػػ    ػػطهغ الدط اػػ   دػػحلظ ضػػعف ايشحػػ ؿ اػػ لػ   الػػػشش 

س الجراال    ضخ رب اتفتس ـ اسعػا   الهػالل الػششطل  غخاه  لج  ايشح ؿ ااالئحث الح ل  
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 التمػػف الئحػػث الحػػ ل   ػػغ فػػحا الجرااػػل  ػػ   ػػجعطع اطيػػ ؽ حعػػػؽ الصحػػر اػػغ لػػتؿ التشذػػئل 
  .الدط اطل لصحر الخ ضل

  ل اػغ  فػج ت الػ   حجنػج ال ػطع السش اػئ ،م2017دراس  دالةا عبد السؾجؾد حدنؽ
 ذلظ اغ لتؿ اد  جب اعمس   رال ض ايشحػ ؿ  سأاع د الػ   الدط ا  لصحر ا   بر السجرال

 اػػغ تػػع  س مػػ  ااػػتخجاـ الئحػػث ات خابػػ  التعػػ  ا  لبشػػ ء زخاػػ اج الػػػ   لصحػػر اػػ   بػػر السجراػػل
 سالسعتػػخل  ػػ   شسطػػل الػػػ   الدط اػػ  لػػج  شحػػر اخحمػػل اػػ   بػػر السجراػػل البرنننام  طػػ س    مطػػل 

جات الجرااػػػل السػػػشهج الػرػػػح   ػػػ  التعػػػخؼ  مػػػ  أاعػػػ د الػػػػ   الدط اػػػ   أفػػػع السحػػػ هطع  ااػػػتخ
دس  ااتخجـ أيز  السشهج شػئ  التحخالبػ  ل طػ س  س ال طع الدط اطل التزال لصحر ا   بر السجرال

 سأتخ البخا اج السعتخل     شسطل الػ   الدط ا  لصحػر اػ   بػر السجراػل ا اػتخجاـ احػػث الحعػر
 ج  حل الحخص  سالجراال ال  أفسطل الػ   الدط ا  يشح ؿ اخحمل ا   بر السجرال  ج  ػرمت 

لمتح  ر  اس رال اياذصل الستعجدب الستزسشل ا لبخا اج  الت   شػ ت    أفجا ه   ااػتخجاا  ه  
اسػ  أاػهع  ػ  اػهػلل الػتعمع  س  ج دػ ف اػبئ   ػ  اتػ رب الجا عطػل زػطغ ايشحػ ؿ س اح ت   صبطعه 

 ػػػ  فػػحا الجرااػػل  اػػاالئحػػث الحػػ ل   ا حػػ    سسػػػ الػػػ   الدط اػػ  لػػج  شحػػر الخ ضػػل زالػػ دب ا
 التمػػػف  ػػػغ فػػػحا الجرااػػػل  ػػػ   س خ  مػػػ  الػػػػ    الدط اػػػ رػػػضػػػخ رب  عػالػػػج ايشحػػػ ؿ اشػػػح ال

  .   السحتسا الح  يعطر  ط  دعزػ  ع ؿ ل  حعػؽ أا اطل الصحر  ترطر حعػؽ 

  درااػل Au yaung king Hau2017 ب التشذن   الدةاسنة  بعشنؾان )أسنالي
 فػج ت إلػػ  الدذػػف  ػغ أفػػع أاػػ لطل  التغيننرات التنني حنندثا فنني الرننيؽ ( يننؾء لؤلط ننال فنني

التشذئل الدط اطل    ضػء الست طخا  الت  حجتت    الرطغس  ااتخجات السشهج الػرػح    ػع 
 ػجد  صبطع   م  أفع اخاكد التشذئل الدط اطل  ذلظ اغ لتؿ إ جاد زخااج  خ ػالل درااػطل  زػع 

اغ العسمط   ف  " سمطل الذخرشل   تعم  زػ   الر  ر ا لدمصل الدط اطل اسيمػل  ػ  اي ػخاد 
اػػغ ال طػػ دا   الد  اػػ   لرػرػػ ، الذخرػػط   الدط اػػطل  اله اذػػطل دػػخبطذ الحسهػرالػػل  ر ػػ ؿ 
الذخشل   سمطل التدطذ   ذطخ إل   عمع ايشح ؿ ح طعل   ػد امصل ل ر طل لمدئ ر    اياػخب 

الصػػػ اا السيػػػ ل   فػػػ  الرػػػح   السسطػػػدب ل شحػػػ ؿ  ػػػ  رػػػئ)  طػػػ دا  الدػػػمصل الدط اػػػطل    سمطػػػل
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 الد  اػ   الػششطػػل ارػػئ ل اي لطػػل   ػرػػمت الجرااػػل الػػ  ضػػخ رب  حعطػػر فػػحا العسمطػػ   لسػػ  لهػػ  
 ااػػػتح د الئحػػػث الحػػػ ل   ػػػ  ضػػػخ رب  حعطػػػر فػػػػحا  ساػػػغ أتػػػخ إيحػػػ ز   مػػػ  السعمسػػػطغ  شتزهػػػع

 جكدػػ زهع  ػػجر اػػغ السعمػاػػ    ػػغ فػػحا العسمطػػ    فػػ  التدػػطذ  العسمطػػ    ػػ  رالػػ ض ايشحػػ ؿ
 الذخرػػػشل  السي لطػػػل   ذػػػ زهت اػػػا الئحػػػث الحػػػ ل   ػػػ   تكطػػػج د ر السعمسػػػل  د رفػػػ   ػػػ  احػػػ ؿ 

 التمحت فحا الجراال اا الئحػث الحػ ل   سالدط ال لمصحر    ضػء الخؤالل الحز رالل اإلاتاطل
اا الئحث الح ل     التتكطج   ا حعتالدط ال لمصحر    التخدطد  م  الػالجيل  د رف     اح ؿ 

 التمحػػت فػػحا الجرااػػل اػػا  س مػػ  أاػػ لطل التشذػػئل الدط اػػطل  ػػ  ضػػػء الت طػػخا  الرػػطشطل  عػػ 
 الئحث الح ل     التتكطج  م  حعػؽ الصحر العخ     ترطمه . 

  اسنن در  Rufo lahey  2016 ) بعشننؾان )التشذنن   الدةاسننة  لظ ننل الراينن
 شسطػػل الػػػ   الدط اػػ  لصحػػر الخ ضػػل   تكطػػج الػػج ر الػػح   معئػػ  اعمسػػل الخ ضػػل  فػػج ت إلػػ  
 ااػػػتخجات الجرااػػػل السػػػشهج التحخالبػػػ   ا زػػػو  ػػػ   عػػػجيع زػػػخااج لتشسػػػ  السعخ ػػػل  سلتحعطػػػر ذلػػػظ

الدط اػػطل لمصحػػر اذػػخا أف  تش اػػل اػػا لرػػ بز اسػػػ الصحػػر  ااػػتخجـ أيزػػ ، السػػشهج الػرػػح  
اعمسػػ   رالػ ض ايشحػػ ؿ لسعخ ػػل اػػج  الػػػ   الدط اػػ   اعمسػػل اػػغ 211 شئعػت ااػػتئ ال  مػػ  

  ػرػػمت الجرااػػل إلػػ  ضػػخ رب الػػج ر الػػح   معئػػ  السعمسػػل  ػػ  غػػخس الػػػ   الدط اػػ   سلػػجنهع
 سلجنهع   شذئل ايشح ؿ أاخ ضخ ر  زتعجيع زخااج  ػعطل  حػث ايشحػ ؿ اشػح الرػ خ  مػ  ذلػظ

الصحػر اشػح الرػ خ  مػ  الحخالػل  ػ   ااتح د الئحث الح ل  اغ فػحا الجرااػل  ػ  ضػخ رب  شذػئل 
لسػ  لهػ  اػغ  ػتتطخ ائ شػخ  مػ   سا خ ذ العخارا  السش ائل اغ  بر البخااج الت   عجـ  ػ  الخ ضػل

اػػػا الئحػػػث الحػػػ ل   ػػػ   تكطػػػج د ر السعمسػػػل لتشسطػػػل الػػػػ   الدط اػػػ  لػػػج    ا حػػػ  خ طػػػل الصحػػػر 
الس،ادػػػػ   التخ ػالػػػػل ايشحػػػػ ؿس  التمحػػػػت فػػػػحا الجرااػػػػل اػػػػا الئحػػػػث الحػػػػ ل   ػػػػ   ػػػػجعطع إحػػػػج  

   .السختمحل لتجعطع حعػؽ الصحر العخ   
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  دراس Don Row 2105)فػج ت إلػ  إدراؾ بعشؾان )التسثينل الدةاسني لؤلط نال
ش لئػ   ػ   98 شئعت  م   طشل اغ الصػتل ا ػاػل اػغ سالصتل ل حجاث الح رالل اغ حػلهع

شهج التحخالبػػػ   السػػػشهج اػػػشل لسعخ ػػػل اػػػج    ػػػطهع الدط اػػػ  ا اػػػتخجاـ السػػػ 06إلػػػ   02 سػػػخ 
  ػرمت الجراال إل  حج ث  ز رل دبطخ    ادتػ   هع الصتل ل حجاث الح رالػل  سالسع رف 

اػػغ حػػػلهع  أراءفػػع حػػػؿ الح ػاػػل  الع بمػػل الح كسػػل  أف اعمسػػطغ فػػ،تء الصػػتل لػػطذ لهػػع د ر 
الػ ػػػؼ   ااػػتح د الئحػػث الحػػ ل  اػػغ فػػحا الجرااػػل  ػػ  ساػػ رز  ػػ  التػػتتطخ  مػػ    ػػطهع الدط اػػ 

 م  أفسطل التشذئل الدط ا  لصحر الخ ضل  ضخ رب غخس تع  ل  دخالل حػؿ حعػ   ػ  السحتسػا 
 ػ  التتكطػج  مػ   سيطػر ايد ار  جدراؾ ايشحػ ؿ ل حػجاث الح رالػل   اعػ  ا حعػتالػح  يعػطر  طػ  

 التمحػػػت فػػػحا الجرااػػػل اػػػا الئحػػػث الحػػػ ل   ػػػ  ضػػػخ رب  ساػػػغ حػػػػلهع ا لػضػػػا الدط اػػػ  الػػػخافغ
   .ج  م  حعػؽ الصحر العخ     ترطمه التتكط

  فػػج ت الجرااػػل الػػ  التعػػخؼ  مػػ  د ر  اػػ بر  ،م2014عننادل الحؾاتسنن   دراسنن 
 اػػػج  التح  ػػػر زػػػطغ الستمعػػػطغ  سات ػػػتـ اػػػغ إذا ػػػل   محدالػػػػف  رػػػح  ل  ػػػ  التشذػػػئل الدط اػػػطل

ات ػػتـ   اعخ ػػل اتاػػو التشذػػئل الدط اػػطل  ػػ   اػػ بر ات ػػتـ   اػػل   اػػ بر س  اػػ بر ات ػػتـ
 اليػػ ا    ػػج أ خالػػت الجرااػػل  مػػ   طشػػل اػػغ شػػتل الرػػحػؼ الع شػػخ  اي ؿ  سايرداطػػل ل رػػل

حطػػث  ػػع  عدػػطع السسمدػػل الػػ  تتتػػل أ ػػ لطع  اػػ   ساليػػ اػ   ػػ  اػػجراس السسمدػػل ايرداطػػل اله شػػسطل
 س( ش لل  ش لئل  سير السجف  العػخ   البػػاد 311تع التط ر  طشل ا ػال اغ  س شس ؿ   شػل

  ػرمت الجراال ال  أفسطل الج ر الح  يعػػـ اػ   س ااتخجات الجراال السشهج الػرح  التحمطم 
 س اػػػ بر ات ػػػتـ  ػػػ   شذػػػئل اي ػػػخاد  شذػػػئل اط اػػػطل زػػػج ر اتػػػجالر اػػػ  زػػػطغ اإليح زطػػػل  الدػػػمبطل

نخا ػ  الشدػ  الدط اػ   س اتيح زطل  تحعػ   شػجا  نػتع ااػتخجاـ فػحا الػاػ بر ااػتخجاا  رػحطح 
 س الح  يرل    غطخ ارمحل الحخد  الػػشغ سزطشس   تحجد الدمبطل ا تاتخجاـ الخ شئ سادل  خ 

 ػػ  التعػػخؼ  مػػ  الػاػػ ب  التخ ػالػػل التػػ   ػػج ع التشذػػئل الجرااػػل  اػػا فػػحاالئحػػث الحػػ ل    ا حػػ 
 سالدط اطل لػج  شحػر الخ ضػل   ي طحػ  اػ لحعػؽ ايا اػطل اله اػل  ػ  السحتسػا الػح  يعػطر  طػ 

راال اا الئحث الح ل      جعطع اطي ؽ حعػػؽ الصحػر اػغ لػتؿ التشذػئل الدط اػطل  التمحت الج
  .ل 
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   فػػج ت الػػ  التعػػخؼ  مػػ  اػػج   ،م 2012دراسنن  أمةسنن  الدننيد أحسنند عننؾ 
 ػػ  دمطػػل رالػػ ض ايشحػػ ؿ لتشسطػػل الػػػ   الدط اػػ   ػػ  ضػػػء  ع لطػػل زخاػػ اج لمص لئػػ   السعمسػػ   

 ااػػػتخجات الجرااػػػل السػػػشهج  سغ اياػػػع الستحػػػجباإل ػػػتف العػػػ لس  لحعػػػػؽ اتادػػػ ف الرػػػ در  ػػػ
ش لئػػػل ا لحخ ػػػل الخااعػػػل  ػػػ  دمطػػػل رالػػػ ض ايشحػػػ ؿ  41 اشػػػتسمت  طشػػػل الجرااػػػل  مػػػ   سالتحخالبػػػ 

 – ااتخجات الجراال ايد ا  الت لطل   ا طػ س الػػ   الدط اػ  لمص لئػل السعمسػل  س  اعل الحطػـ
ل (   ػػج أ ضػػحت الشتػػ بج الػػج ر الحعػػ ؿ دلطػػر لسعمسػػل الخ ضػػ –زخاػػ اج لتشسطػػل الػػػ   الدط اػػ  

الئحث الحػ ل   ا ح    سلمبخا اج     شسطل الػ   الدط ا  لج  الص لئ   السعمس    طشل الجراال
التمػف فحا الجراال    التعخؼ  م  أاع د الػ   الدط اػ    صبطعػ   مػ  أشحػ ؿ الخ ضػل    اا

   .تع  ل حعػؽ الصحر العخ  تترطر الئحث الح ل   غ فحا الجراال     ضا  رػر اعتخل ل

  فػػػج ت إلػػػ  التعػػػخؼ  مػػػ  الػالجيػػػل  سـ2114 أحسننند محسنننؾد عبننندالسظمب دراسننن 
 ااػػتخجات الجرااػػل  س د رفػػ   ػػ  احػػ ؿ الدط اػػل لمصحػػر  ػػ  ضػػػء الخؤالػػل الحزػػ رالل اإلاػػتاطل

السشهج الػرح  التحمطمػ  لجرااػل   حػث الػالجيػل  التخ طػل الدط اػطل  ػ  ضػػء الخؤالػل الحزػ رالل 
اإلاتاطل يف فحا السشهج يعػـ  م   ذخطز الط فخب لدذف الحع ب    عجيع حمػؿ اتبسل له  

 لػ  أاػخ اػغ الحشدػطغس   ػرػمت الجرااػل إلػ  اتفتسػ ـ  051اغ لػتؿ ااػتئ ال اػ هػل  مػ  
اعسمطل التخ طل الدط اطل    اخحمل الصحػلل أداب  ػفخالل   ع لل     حعطػ  إ سػ ع اط اػ   ااػا 

اششطغ  مػػ  الػػتتؼ ااتسػػ بهع الصئعػػ   تعػػ  تهع العػاطػػل زػػر فػػ  أداب  ع لػػل  ػػ   حعطػػ  زػػطغ السػػػ 
 سااػػتعخار الشطػػ ـ الدط اػػ   ات ترػػ د   ات تسػػ     الحدػػخ   غطخفػػ   ػػ  أيػػل د لػػل اػػغ الػػج ؿ

فػػػحا الجرااػػػل  ػػػ  الػ ػػػػؼ  مػػػ  ضػػػخ رب الػػػج ر الػػػح  نمعئػػػ  الػالػػػجنغ  االئحػػػث الحػػػ ل  اػػػ ا حػػػ   
 ػ   تكطػج أيزػ ، اػا الئحػث الحػ ل   ا حػ    غخس تع  ل حعػ ػ  اػغ البجايػل   لتشذئل الصحر اط اط

 التمحػت  سد ر السعمسل  د رف     اح ؿ الدط ال لمصحر    ضػء الخؤالل الحزػ رالل اإلاػتاطل
                                                                                                                                                                                  فحا الجراال اا الئحث الح ل     التخدطد  م  الػالجيل  د رف     اح ؿ الدط ال لمصحر.  
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  :دراسات خاص  بحتؾ  الظ ل :السحؾر الثاني

  دػ  ج  فػج ت إلػ   عػجيع  رػػر اعتػخل ي ،م2016جؾرجيا دمةان جنؾرج  دراس
 مػػ   حعطػػر  صبطػػ  السزػػ اطغ التخ ػالػػل لسػاتطػػ  حعػػػؽ الصحػػر  اذػػخ تع  ػػل حعػػػؽ الصحػػر  مػػ  

 ااػػػتخجات السػػػشهج الػرػػػح    ػػػج ااػػػتخجـ  ػػػ  إشػػػ ر فػػػحا  سادػػػتػ  دػػػر اػػػغ اياػػػخب  السجراػػػل
السشهج الصخالعل السدحطل  ذلظ لحسا زط ا    اعمػا   يس غ  رشطحه    حمطمه  لتاػتح دب اشهػ  

  دػاػت العطشػل اػغ  سم  إا  اطل  صبط  السز اطغ التخ ػالل لسػاتطػ  حعػػؽ الصحػر   الػ ػؼ  
 لػػ  أاػػخ لجيػػ   مسطػػح  ػػ  التعمػػطع  ػػ  إحػػج  اخاحػػر التعمػػطع اػػ   بػػر الحػػ اع   اػػغ ضػػسغ  440

اعمس   ذلظ لإل  ال  غ الد،اؿ الخ ص ا لسذ ت  الت   عػؽ  صبط  السز اطغ  055العطشل 
  ػرمت الجراال إل    ػد اذ ت   عػػؽ اياػخب  سصحر    السجرالالتخ ػالل لسػاتط  حعػؽ ال

اغ  صبط  اعػس السزػ اطغ التخ ػالػل التػ   تزػسشه  اػاتطػ  حعػػؽ الصحػر  فػ    حذػ  ضػ فخب 
اػ  نتعػخض لػ  التمسطػح اػغ إفسػ ؿ اػغ   اػل اعػس السعمسػطغ  ػ  ضػػء -الجر س الخرػرطل 
ضعف -طغ التخ ػالل لسػاتط  حعػؽ الصحر ضعف     اياخب ا لسز ا-الدي  ل الدبطخب لمحرر 

 ا حػػػ السدػػػتػ  ات ترػػػ د  لػػػئعس اياػػػخ اسػػػ  يحعمهػػػع ت يسمدػػػػف السػػػػارد الد  طػػػل لمسعطذػػػل (   
فحا الجراال    التعخؼ  م  اػاتط  حعػػؽ الصحػر السرػخ    ترػطر تع  تػ  ا الئحث الح ل  ا

عطر  صبطػ  السزػ اطغ التخ ػالػل  ح  ذ زهت اا الئحث الح ل      ا لسز اطغ التخ ػالل السختمحل
 التمحت  سلسػاتط  حعػؽ الصحر  اذخ تع  ل حعػؽ الصحر  م  ادتػ  در اغ اياخب  السجرال

فحا الجراال اا الئحػث الحػ ل   ػ  ضػخ رب التتكطػج  مػ  حعػػؽ الصحػر العخ ػ    ترػطمه   شئعػ  
   .لسس را    خ ػالل اختمحل

  فػج ت إلػ   شسطػل  ،م 2013  دراس  مرظ ي عبد السحدؽ اافاء ماىر عظة 
زخالػػػ ض ايشحػػػ ؿ  ػػػغ شخالػػػ  ايايمػػػل الػػػػاردب  ػػػ  الدتػػػ ل  التصبطعػػػ   العسمطػػػل  اإلندنننانحعػػػػؽ 

 أاػػػػػمػل درااػػػػػل الح لػػػػػل  الرػػػػػػر  الخاػػػػػػا    ايشػػػػػ  ؿ   ػػػػػخض السػضػػػػػػ     ػػػػػغ شخالػػػػػ  
  ػػج ااػػتخجـ  ػػ  إشػػ ر فػػحا السػػشهج الصخالعػػل السدػػحطل لحسػػا زط اػػ    اعمػاػػ    ػػغ  سالعرػػز

  حعػؽ الصحر دتحج ائػ د  حعػػؽ اإلادػ ف  حعػػؽ الصحػر  السس راػ   السخ ئصػل زهػ   ػ  ائ د
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  ػرػػمت الجرااػػل الػػ   ضػػا  رػػػر اعتػػخل يزػػع  شسطػػل  ػػجرب الصحػػر  ا تػػدازا  سرالػػ ض ايشحػػ ؿ
زهػالت   ل ت   ا خ ذ المعل اجلر أا ا  لمتعمطع  ػ  فػحا السخحمػل  التػ   ع ػذ أفػجاؼ السػشهج 

اغ فحا الجراال    ضخ رب ايلح  ااتح د الئحث الح ل   سعطر حعػؽ الصحرالجا ع لسس رال   ح
ا لسس راػػػ   التػػػ  يعػػػـػ زهػػػ  الصحػػػر  ػػػ  الخ ضػػػل اػػػغ أ ػػػر  ترػػػطر تع  ػػػل حعػ ػػػ   ػػػ  السحتسػػػا 
السرػخ   فػػ  حػػ  الصحػػر  ػػ  المعػػل  حػػ  الصحػر  ػػ  السدػػ  اب   ػػجـ التسططػػد  حػػ  الصحػػر  ػػ  

 شسطػػل حعػػػؽ اإلادػػ ف زخالػػ ض ايشحػػ ؿ  ػػغ  حػػ ل   ػػ اػػا الئحػػث ال ا حعػػت   الحخالػػل  اتلتطػػ ر
 التمحػت فػحا الجرااػل اػا الئحػث الحػ ل   سشخال  ايايمل الػاردب  ػ  الدتػ ل  التصبطعػ   العسمطػل

  .    جعطسه    ضخ رب التتكطج  م  حعػؽ الصحر العخ     

   فػػج ت إلػػ   حمطػػر أفػػع السػاتطػػ  الج لطػػل ا ،م2012تننؾدر  مننرقص حشننا  دراسنن
الصحػػر الع لسطػػل  اإل مطسطػػل  السحمطػػل إلزػػخاز حعػػػؽ الصحػػر  الػ ػػػؼ  مػػ  أفػػع السزػػ اطغ لحعػػػؽ 

التخ ػالل زه    عجيع  رػر اعتخل يدػ  ج  مػ  اذػخ   ترػطر تع  ػل حعػػؽ الصحػر  التػعطػل اػتفع 
 ااػػػتخجات  سالسزػػػ اطغ التخ ػالػػػل لمسػاتطػػػ  الج لطػػػل الع لسطػػػل  اإل مطسطػػػل  السحمطػػػل لحعػػػػؽ الصحػػػر

لسػػشهج الػرػػح  لحسػػا زط اػػ    اعمػاػػ   يس ػػغ  رػػشطحه    حمطمهػػ  لتاػػتح دب اشهػػ   ػػ  الجرااػل ا
  ػرػػمت الجرااػػل إلػػ   ضػػا  رػػػر اعتػػخل  سالػ ػػػؼ  مػػ  دطةطػػل  ترػػطر تع  ػػل حعػػػؽ الصحػػر

يزع إاذ ء    جب زط ا   امطسل  غ ايشح ؿ    در  خالل   ػغ اختمػف الخػجا   الحعمطػل التػ  
فػػحا  اػػاالئحػػث الحػػ ل    حػػ  ا ستمحػػل اػػغ  عمطسطػػل  رػػحطل  تع  طػػل عػػجـ لهػػع  ػػ  السحػػ ت  السخ

الجراال    ضخ رب  ترطر تع  ل حعػػؽ الصحػر  مػ  ادػتػ  الس،ادػ   التخ ػالػل   عػر الدػتـ 
اا الئحػث  ا حعت   حعػؽ الصحر  الجيسعخاشطل اس رال نػاطل  ا تدئ   اعخ طل    ذلظ الػ ت 

 ساتطػ  الج لطػل لحعػػؽ الصحػر الع لسطػل  اإل مطسطػل  السحمطػل م   حمطر أفع السػ الح ل     التتكطج 
 التمحػػػػت فػػػػحا الجرااػػػػل اػػػػا الئحػػػػث الحػػػػ ل   ػػػػ  ضػػػػخ رب التتكطػػػػج  مػػػػ  حعػػػػػؽ الصحػػػػر العخ ػػػػ  

  . جعطسه   

  فػج ت إلػ   عطػطغ السس راػ   السختمحػل  الدػمػدط    ،م2006جابر طم ن   دراس 
عمػػ  احعػػػؽ الصحػػر  أفسطػػل رؤالتهػػ  الحجنيػػل  ػػ  التػػ  نتئعهػػ  الخبػػخاء  ػػ  الصحػلػػل السئ ػػخب  طسػػ  نت
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 ساػػػشػا  5إلػػػ   3 شئعػػػت  مػػػ   ػػػجد اػػػغ الخبػػػخاء   طشػػػل اػػػغ ايشحػػػ ؿ  ػػػ   سػػػخ  سالتصبطػػػ 
  ا  د اػا أكيخ اتءال ت ح ا ا،الج  ايشح ؿ    حعػػ هع  06  ػرمت إل  أف الخبخاء ذ   

حػ د الذػعػل  مػ  ا ح  طػل  أفسطل اس راته   غ شخال  المعل  د ات أغمبطػل اتاػتح ا    ػغ ا 
  ػرمت الجراال إل   زسطغ حعػؽ الصحر    السش فج الجرااطل   شسطل  جرا   سحعػؽ اإلاد ف

الستخررػػطغ  مػػ  اس راػػل  مػػظ الحعػػػؽ  ػػ  الع  ػػ    جلعػػ ء الزػػػء  مػػ  أفسطػػل التخ طػػل  ػػ  
 راػػ   اػػغ فػػحا الجرااػػل  ػػ  التػرػػر إلػػ  اس ااػػتح د الئحػػث الحػػ ل   سالتػعطػػل احعػػػؽ الصحػػر

 جنجب نتع  صبطعه     فػحا الئحػث الحػ ل   فػ  حػ  الصحػر  ػ  التعمػطع  حػ  الصحػر  ػ  المعػل 
 عطػػطغ اػػا الئحػػث الحػػ ل   ػػ  التتكطػػج  مػػ   ا حعػػت    حػػ  الصحػػر  ػػ  الحخالػػل  اتلتطػػ ر  ف ػػحا

السس راػػ   السختمحػػل  الدػػمػدط   التػػ  نتئعهػػ  الخبػػخاء  ػػ  الصحػلػػل السئ ػػخب  طسػػ  نتعمػػ  احعػػػؽ 
 التمحت فحا الجراال اا الئحث الحػ ل   ػ  ضػخ رب  سحر  أفسطل رؤالته  الحجنيل    التصبط الص

                                                        .  التخ ػالل السختمحلالتتكطج  م  حعػؽ الصحر العخ     ترطمه  شئع  لمسس را 

      :التعميق عمى الدراسات الدابت 
 ل عر  الدراسات الدابت  العربة  ااألجشبة  يس ؽ استخلص الشتا   اآلتة :مؽ خل      

ل حػػجاث الح رالػػل اػػغ حػػػلهع  أراءفػػع  ايشحػػ ؿحػػج ث  زػػ رل دبطػػخ  ػػ  ادػػتػ   هػػع  -
لػػطذ لهػػع د ر اػػ رز  ػػ   ايشحػػ ؿفػػ،تء    حػػػؿ الح ػاػػل  الع بمػػل الح كسػػل  أف اعمسػػ

 ا حعػت اػا الئحػث الحػ ل   سDon 2015دسػ   ػ  درااػل  التتتطخ  مت   طهع الدط ا 
   التتكطج  مػ   سيطػر ايد ار  جدراؾ ايشحػ ؿ ل حػجاث الح رالػل اػغ حػػلهع  ا لػضػا 

 التمحػػت فػػحا الجرااػػل اػػا الئحػػث الحػػ ل   ػػ  ضػػخ رب التتكطػػج  مػػ   سالدط اػػ  الػػخافغ
   .حعػؽ الصحر العخ     ترطمه 

ػلػػػل ياهػػػ  أداب  ػفخالػػػل   ع لػػػل  ػػػ  اتفتسػػػ ـ اعسمطػػػل التخ طػػػل الدط اػػػطل  ػػػ  اخحمػػػل الصح -
 حعطػػ  إ سػػ ع اط اػػ   ااػػا زػػطغ السػػػاششطغ  مػػت الػػتتؼ ااتسػػ بهع الصئعػػ   تعػػ  تهع 
العػاطل زر ف  أداب  ع لل     حعط  ااتعخار الشط ـ الدط ا   ات تر د   ات تس    

 ح   ا (سـ2114 الحدخ   غطخف     أيل د لل اغ الج ؿس دس     دراال   بج السصمل 
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اا الئحث الح ل  أيزػ ،  ػ   تكطػج د ر السعمسػل  د رفػ   ػ  احػ ؿ الدط اػل لمصحػر  ػ  
 التمحػػػت فػػػحا الجرااػػػل اػػػا الئحػػػث الحػػػ ل   ػػػ   سضػػػػء الخؤالػػػل الحزػػػ رالل اإلاػػػتاطل

 زػػػسطغ حعػػػػؽ التخدطػػػد  مػػػ  الػالجيػػػل  د رفػػػ   ػػػ  احػػػ ؿ الدط اػػػل لمصحػػػر.   ضػػػخ رب 
  الستخررطغ  مت اس رال  مظ الحعػؽ  ػ  الصحر    السش فج الجرااطل   شسطل  جرا

دسػػ   ػػ  درااػػل  الع  ػػ    جلعػػ ء الزػػػء  مػػ  أفسطػػل التخ طػػل  ػػ  التػعطػػل احعػػػؽ الصحػػر
 (.ـ 2116  زخ  

  ػد اذ ت   عػؽ اياخب اغ  صبط  اعس السز اطغ التخ ػالل الت   تزسشه  اػاتط   -
  الصحر اغ إفس ؿ ا  نتعخض ل-حعػؽ الصحر  ف    حذ  ض فخب الجر س الخرػرطل 

ضػػػعف   ػػػ  اياػػػخب -اػػػغ   اػػػل اعػػػس السعمسػػػطغ  ػػػ  ضػػػػء الدي  ػػػل الدبطػػػخب لمحرػػػر 
 ا لسز اطغ التخ ػالل لسػاتط  حعػؽ الصحر. 

ضػػػعف السدػػػتػ  ات ترػػػ د  لػػػئعس اياػػػخ اسػػػ  يحعمهػػػع ت يسمدػػػػف السػػػػارد الد  طػػػل  -
ء  ضػػػا  رػػػػر اعتػػػخل يزػػػع إاذػػػ  سـ (2106دسػػػ   ػػػ  درااػػػل   ػر طػػػت لمسعطذػػػل ( 

   ػػجب زط اػػ   اػػمطسل  ػػغ ايشحػػ ؿ  ػػ  دػػر  خالػػل   ػػغ اختمػػف الخػػجا   الحعمطػػل التػػ  
دسػ   ػ  درااػل    ػػدر    عجـ لهع    السح ت  السختمحل اػغ  عمطسطػل  رػحطل  تع  طػل

 ا حعػػت اػػا الئحػػث الحػػ ل   ػػ  التتكطػػج  مػػ   حمطػػر أفػػع السػاتطػػ  الج لطػػػل  سـ (2102
 التمحػػت فػػحا الجرااػػل اػػا الئحػػث الحػػ ل   س السحمطػػللحعػػػؽ الصحػػر الع لسطػػل  اإل مطسطػػل 

                                                                .   ضخ رب التتكطج  م  حعػؽ الصحر العخ     جعطسه 

 ضا  رػر اعتخل يزع  شسطل  جرب الصحر  ا تدازا زهػالت   ل ت   ا خػ ذ المعػل اػجلر  -
لسخحمػػل  التػػ   ع ػػذ أفػػجاؼ السػػشهج الػػجا ع لسس راػػل   حعطػػر أا اػػ  لمتعمػػطع  ػػ  فػػحا ا

 رػػػػر  ضػػػعف لػػػج     ػػػػد(س 2103حعػػػػؽ الصحػػػر دسػػػ   ػػػ  درااػػػل   بػػػج السحدػػػغ 
السعمس        طهغ الدط ا   دحلظ ضعف ايشح ؿ اػ لػ   الػػشش  دسػ   ػ  درااػل 

ػالػل  ا ح  الئحث الح ل  اا الجرااػل  ػ  ضػخ رب اتفتسػ ـ اسعػاػ   اله س(2108اه  
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الػششطػػل  غخاػػه  لػػج  ايشحػػ ؿس  التمػػف الئحػػث الحػػ ل   ػػغ فػػحا الجرااػػل  ػػ   ػػجعطع 
                                           .اطي ؽ حعػؽ الصحر اغ لتؿ التشذئل الدط اطل لصحر الخ ضل

إ حػػ ل ايشحػػ ؿ اصخالعػػل الػػخبطذ  ػػ  إدارب شػػئػف الػػئتد  أفسطػػل التشذػػئل الدط اػػطل التػػ   -
الػػح   معئػػ   الدط اػػ س  ضػػخ رب الػػج ره  ايشحػػ ؿ اػػغ لػػتؿ اػػ  يذػػ ر اػػمػدهع ي تدػػب

السعمسل    غخس الػ   الدط ا  لج  ايشحػ ؿ   شذػئل ايشحػ ؿ أاػخ ضػخ ر  زتعػجيع 
 Rufoزػػخااج  ػعطػػل  حػػث ايشحػػ ؿ اشػػح الرػػ خ  مػػ  ذلػػظ الػػح  ا زػػو  ػػ  درااػػل 

شسطػػل الػػػ   الدط اػػ  لػػج   ا حػػ  اػػا الئحػػث الحػػ ل   ػػ   تكطػػج د ر السعمسػػل لت 2016
ايشح ؿس  التمحت فحا الجراال اا الئحث الح ل      جعطع إحج  الس،اد   التخ ػالل 

 العخ  .السختمحل لتجعطع حعػؽ الصحر 

 اإلطنننار الشغر  لمنننن حث
   :السحؾر األال: اإلطار الس اطةسي لمتشذ   الدةاسة 

 أاعػ د شخرػطل الصحػر إلػ  أ رػ  ف   سمطػل  شسطػل لحسطػا  ػااػل  إذا د ات التخ طل
در ػػػػل  دػػػػسو زهػػػػ   جرا ػػػػ   ااػػػػتعجادا  س  اعشػػػػ  زهػػػػحا الحػااػػػػل "الح اػػػػل الخ حػػػػ س  السعخ ػػػػ س 
 الععم س  الشحد س  البجا س  ات تس   س  الحس ل س  إف التشذػئل الدط اػطل لمصحػر  عتبػخ إحػج  

السدػتعبر اػاششػ ، رػ لح ،  فحا الحػاال التزال لشسػػا الشسػػ الذػ ار  الد اػر الستػدف لطرػئو  ػ 
 اعطجا،    احد  ا  ع ، له   يفم   لسحتسع   يات .   

حطػػػث  معػػػل د را،  س  عػػػـػ السعمسػػػل اإكدػػػ ل ايشحػػػ ؿ ال ػػػطع  السعػػػ نطخ  أاسػػػ ا الدػػػمػؾ
  حعر اغ  سأا اط ،     سمطل التشذئل الدط اطل  ه  الدمصل اي ل  الت  نتع ار اعه  ايزػالغ

 فػػػحا اػػػ  أكػػػج   مطػػػ  السعػػػ نطخ العػاطػػػل لمحػػػػدب  ػػػ   ساتسطػػػدالغ  ػػػ  السحتسػػػاأشح لهػػػ  اذػػػ ردطغ 
 اػ  أكػج   مطػ   سرال ض ايشح ؿ  م  أفسطل التعمطع اغ أ ر السذ ردل الدط اطل ايكيخ  ع لطػل

   .(7س2103س الحجنب  أيز  دراال 
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سػا   لتشذئل الدط اطل  ػ  اخحمػل الصحػلػل فػ   سػ د التخ طػل الدط اػطل ل شحػ ؿ  السحت
الح  يحع     زث التتنطج السشتذخ لم طع الدط اطل الت  نتبش ف  الشط ـ الع بع    احػس الرػ  ر 

  مطػ   مح  ا     السدػتعبر أشػ  ؿ  جنػجب اػغ اتضػصخاا    التػػ خا  ات تس عطػل  الدط اػطل 
 يس ػػغ العػػػؿ اػػتف  سمطػػل التشذػػئل الدط اػػطل  ػػ  اخحمػػل الصحػلػػل أداب  ػفخالػػل  ػػ   حعطػػ  إ سػػ ع

  دػػت خؽ التشذػػئل الدط اػػطل  ساط اػػ   ااػػا زػػطغ السػػػاششطغ  مػػ  الػػتتؼ ااتسػػ ءا هع الصبطعطػػل
الدئا اشػا  اي ل  اغ حط ب الصحر   تػ ف  م  اج   دطػل الصحػر اػا ضػخ ؼ   بمتػ  إلػ  

( التػ  63س2108:العصص ،دج  م  ذلظ دراال      سحج دبطخ   م  اج  اادح ا  اا زاتب 
مػ  اػج  الػػػ   الدط اػ   شػػج ايشحػ ؿ  اػج  إدراكهػػع ل حػجاث الح رالػػل  هػجؼ إلػ  التعػػخؼ  

  لح  نمحػت اطػخ ايشحػ ؿ  سحػلهع  د ر التخ طل    غخس ر ل الحخالل  الجيسعخاشطل  شج الصحر
ىني األمنؾر ا لشدئل لبشطل الج لل  ال،تخ      ػطهع الدط اػ  اسػ  نخاػع ادػ ر  شذػئتهع الدط اػطل 

                                                    :التالة 

 ضػػػا الحػػػ كع أ  ربػػػطذ الج لػػػل  جزػػػخازا زػااػػػصل  اػػػ بر اإل ػػػتـ الخاػػػسطل  الػػػج ر  ػػػ   -1
أذفػػػ اهع  دػػػ ؤت  ديطػػػخب اشهػػػ   كطػػػل يرػػػر لمح ػػػع؟ دطػػػل نػػػتدمع؟ دطػػػل نتخػػػح العػػػخار 

  ف حا(.

ارب  ضا الح  ـ دحس  ل دالر الس،اد   التخ ػالل السختمحػل أ  رػحػب الح ػع اػغ الػػز  -2
 العػػ دب  الػػج ر  ػػ  أذفػػ اهع  رأ  ايشحػػ ؿ  ػػ   زالػػخ التخ طػػل  التعمػػطع   خارا ػػ  اػػيت،س رأ  

 السػضحطغ    اختمف أ هدب الج لل  ف حا.

 ضػػا السح ػػػاطغ  الػػج ر  دػػ ؤت  ديطػػخب اشهػػ   فػػر يذػػعخ السح ػػـػ أاػػ  إادػػ فس فػػر  -3
  د ر نتستػا يذعخ السح ػـ أا  اػاشغ نتد    اا اآللػخالغس فػر يذػعخ أاػ  اذػ رؾ لػ

 احخال   أا اطل    ا خ ذ العخار  اتاتخ ا  ؟

 ضػػػا العػػػخار الدط اػػػ   اػػػغ نتخػػػحا؟   مػػػت أ  أاػػػ س؟  دطػػػل؟  لرػػػ لو اػػػغ؟  رأ   -4
 .....الخ..اي خاد نتخح ا ؟  أ  الس،اد    زع ؟  رتحطته ؟
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 ضػػا الحدػػ ل  السدػػئػلطل  ػػغ العػػخار  اي عػػ ؿ  فػػر نػ ػػج ابػػجأ الحدػػ ل  السدػػئػلطل  -5
 لػػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػ مط ،؟  اف   ػػػػػػػػػػج شػػػػػػػػػػ مط   هػػػػػػػػػػر نتحدػػػػػػػػػػج ذلػػػػػػػػػػظ  سمطػػػػػػػػػػ ،  ف ػػػػػػػػػػحا.  أرػػػػػػػػػػت، 

 (05س04س0996سدا  د 
الس،ادػػػػػ   التخ ػالػػػػػل اػػػػػغ لػػػػػتؿ التخصػػػػػط  التخ ػػػػػػ   منننننؽ ىشنننننا تنننننر  ال احثننننن  أن

 اػ بر   ل رلالتشذئل الدط اطل    السحتسا   ا ب الستخررل  غطخ الستخررلس اغ أفع 
العئػػػػ دب   س  ػػػػل الخ ػػػػ ؽ  السخاكػػػػد  السشطسػػػػ   اإل ػػػػتـ السعػػػػخ ءب  السخبطػػػػل  السدػػػػسػ ل  د ر 

الذئ زطلس دسػ  أف التشذػئل الدط اػطل  اػ بمه   أاػ لطبه   اػغ زطشهػ  السش  ذػ   الحػخب اػا ايشحػ ؿ 
الخ رػػػل ا لعزػػػ ي   السػضػػػػ     ايحػػػجاث الدط اػػػطل  لعػػػل ايد ار السختمحػػػل  ػػػ   س  ػػػ   

 اياذصل ا لخ ضل.                                 

 ذػػػطخ إلػػػت أفسطػػػل التخصػػػط   ىشنننار أربعننن  م ننناطةؼ أساسنننة ا إلضػػػ  ل إلػػػت اػػػ  اػػػب  
 التخ ػ  لتشذئل اط اطل أ زر لمصحر    السح لطغ السعخ    الػ جاا   اغ فحا العسمط  : 

 ف   ذطخ الػ   عمػع ايشحػ ؿ ح طعػل   ػػد اػمصل  :politicization سمطل التدطططذ  -1
  .   الخ ضل ادخ ل   بعلل ر طل لمدئ ر اػاء    اياخب أـ 

 فػػػػػ   ذػػػػػطخ إلػػػػػت   ػػػػػ  ايشحػػػػػ ؿ ا لدػػػػػمصل  :personalization سمطػػػػػل الذخرػػػػػشل  -2
  غطخفع(.-ر  ؿ الذخشل -الذخرط   ال ط ديل  ربطذ الج لل  الدط اطل اسيمل   

  ذػطخ إلػػت   ػػد اد ػل اسطػدب لػػج  ايشحػ ؿ  ػ  رػػئ) :Idealization سمطػل السي لطػل  -3
  ل رل الخبطذس  الد  ا   الػششطل ارئ ل اي لطل. ك ط دا  الدمصل الدط اطل

 ف   ذطخ ال   حػؿ ايشح ؿ لسحهـػ امصل  :Institionalization سمطل الس،ادطل  -4
 الػػ  اعػػر الخرػػ بز السي لطػػل اػػغ الذخرػػط   ال ط ديػػل الدط اػػل ت اػػمصل ايشػػخ ص 

ايشحػػ ؿ  إلػػ  الس،ادػػ   الدط اػػطل  دػػر فػػحا العسمطػػ   اير ػػا اػػ لحل الػػحدخ  ػضػػو أف
الرػػػ  ر لػػػجنهع التهطئػػػل الععمطػػػل  الشحدػػػطل دػػػ  ي تدػػػبػا احػػػ هطع   ػػػطع  ا ح فػػػ   التخ طػػػل 

 (    8س 0996الدط اطل.  ا إلض  ل إل  ا  اب   تزو أفجاؼ التشذئل الدط اطل  راشجس 
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 :أىدا  التشذ   الدةاسة  لظ ل الراي 

 تتعدد أىدا  التشذ   الدةاسة  امشيا: 

 اتاتسػػػ ء  ات تػػػداز اػػػ لػشغ أرضػػػ ،  شػػػعئ   اط اػػػ س  اتاػػػتعجاد  غػػػخس   شسطػػػل الػػػػتء -1
لمتزػػحطل اػػغ أ ػػر  د ػػ   دخااتػػ   اػػتات س  العسػػر اػػغ أ ػػر السح  طػػل  مػػت تخ  ػػ  

   خات   اغ أ ر  عجا   ازدف را.

غػػخس   شسطػػل احتػػخاـ العػػػااطغ  اياطسػػل  اتلتػػداـ اسئػػ د    ػػطع الحخالػػل  العجالػػل  الشطػػ ـ  -2
التشذػػئل الدط اػػطل لصحػػر الخ ضػػل  الػػج ر الػػح   معئػػ   ج ر حػػػؿ أفسطػػل العسػػر( التػػ   ػػ

 .Rufo 2016 اأكدت عمى ذلػ دراس  ساعمسل شحر الخ ضل   ذحطع   م  ذلظ

التحػػخر اػػغ التعرػػل  التحطػػد احسطػػا أشػػ  ل  الص بةطػػل  السحفبطػػل  العخ طػػل  اإل مطسطػػلس  -3
 ئ  أ   خ   أ  إ مطس .  مدر اػاشغ  طسل    حج ذا   اهس  التمحت ش بحت  أ  احه

اكتد ل اع رؼ  اح هطع  شػا  اليع  ل الدط اطل الت   س غ لحخد  طس  اعج اػغ أف يعػـػ  -4
 زج را الدط ا  زػ    لم   دح ءب  ادئػلطل. 

غػػخس   شسطػػل  ع بػػج اإليسػػ ف اػػ يلػب اإلادػػ اطل الع بسػػل  مػػ  الحػػ   العػػجؿ  السدػػ  ابس  -5
آبس  السد  اب زطغ شعػل ايرض اهس  د ف لػاهػ  أ   اإليس ف ا لسد  اب زطغ الخ ر  السخ 

 (2س 0996س عطج ه  أ  در ل  عجاه  أ   خمحه   شه ل

اكتد ل زجاي   اإليس ف ا لسشهج العمس   التحدطخ الدمطع  الئعج  غ التحدطخ الخخا       -6
اع لحػػل الحػااػػل الدط اػػطلس  فػػحا ال ػػخس  ػػ  الصحػػر فػػػ الزػػس ف لمػرػػػؿ إلػػت حمػػػؿ 

 ز ي  الػشغ  ايالس  فػ  اطمل  ع لل لتحعط  التعجـ  اتزدف ر.                            ح اسل لع
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  :متؾمات التشذ   الدةاسة  لظ ل الراي 
 تتحدد متؾمات التشذ   الدةاسة  عمى الشحؾ التالي:

 جعطع  طسل اتاتس ء  الػتء  حل الػشغ  اػ  نػخ ئ  زهسػ  اػغ  ػطع إيح زطػل لدػ  نتحعػ   -1
 اإلرادبس الشطػػػػػػػػػػػ ـس البػػػػػػػػػػػحؿس العصػػػػػػػػػػػ ء  العسػػػػػػػػػػػر  -ا اتاتسػػػػػػػػػػػ ء ايػػػػػػػػػػػر  الترػػػػػػػػػػػسطعفػػػػػػػػػػػح

 السيسخ الح د.
العسر  مت إ تء شتف الػشغ  المحػ ؽ زخدػل الحزػ رب  التعػجـ  التصػػر  ادػ نخب د  ػل  -2

 الست طخا  الج لطل.                      

اتر ئػػ ا   عدالػػد شػػعػر ايشحػػ ؿ احػػل الػػػشغ   ػػجعطع ار ئػػ شهع اػػ  حتػػت نتحػػػؿ فػػحا -3
 الع شح  ال  أنجنػلػ طل اط اطل.

إيحػػػ د اإلحدػػػ س الستػ ػػػج احسػػػ ؿ شبطعػػػل الػػػػشغ  التتكطػػػج  مػػػت السح  طػػػل  مػػػت البطئػػػل  -4
  اط  ته .

 ػػجعطع ات تػػداز ا لهػالػػل الػششطػػلس   دػػمطو ايشحػػ ؿ زشػػػازع اإلحدػػ س ا لتسػػ ند   حػػػؽ  -5
 الععمطل.

 (6س 0998سبج المصطل جعطع الذعػر ا ت تداز اآت ر الػشغ    رالخ .    -6
 شسطػػل اذػػ  خ ايشحػػ ؿ اتفسطػػل الححػػ ظ  مػػػ  أاػػغ  شػػشهع   ػػجعطع إحد اػػهع اتفسطتػػػ   -7

  عدالد ا  ا       جااهع اغ أ ر  ػتط  الرت  الت  ت  شحرع  خاف  زطغ ايشح ؿ 
   ششهع. 

 شسطػػػل الػػػػػ   العػػػػػا  ا لتزػػػػ اغ  السرػػػطخ السذػػػػتخؾ  التعػػػػ  ف  التد اػػػػر ات تسػػػػ     -8
الت   ػ ـ ( don 2015 , 63 دراال ا لسشحعل السذتخدلس  أكج   مت ذلظ   اإلحد س 

زه  اعػس التخ ػػالطغ  ػ  اختمػف الخ ضػ   اتاحمطدالػل لسعخ ػل   تكطػج الػػ   الدط اػ  
 .لجنهع

  جعطع  طع اتاتعتلطل  الحخالل  حس يل الخرػرطل  ات تس د  مت الشحذ   عخالخ السرطخ.  -9
 ردل  ػ  السدػئػلط    اتلتدااػ     ضػا العػخار  التعبطػخ  عدالد  طسل الجيسعخاشطػل  السذػ -11

 ( 9س 0998 :احع غ الخأ .   
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 خاػػػطخ  طسػػػل اياػػػغ  اياػػػ ف  الػػػج  ع  ػػػغ الحػػػ   اإليسػػػ ف اػػػتف الدػػػتـ  اياػػػغ غ يػػػل  -11
  الحػار  التح  ض أامػل. 

التخدطد  مت العج ب  الشس ذل الئ رزب لد  نشػجاج اعهػ  ايشحػ ؿ  العمػج اه  حتػت يرػمػف  -12
 إلت اخحمل التػحطج اعه . 

 عسط  الػ   العػػا  لػج  ايشحػ ؿ  ػغ شخالػ  إحطػ ء ذدػخ  اتاترػ را   اتحتحػ ت   -13
  السش ائ   العػاطل.

 خاػػػطخ الػػػػ   اػػػ ل طع الجنشطػػػل لػػػج  ايشحػػػ ؿ   ترػػػطر السحػػػ هطع الجنشطػػػل  ػػػ    ػػػجااهعس  -14
  ذلػػظ درااػػل  التخدطػد  مػػت اػػ   زػسش  اػػغ  ػػطع إيح زطػل د لعػػجؿ  السدػػ  اب.  أكػج   مػػ

( حػػػػػؿ التخ طػػػػل الدط اػػػػطل اػػػػغ اشطػػػػػر إاػػػػتا  309س2114: اػػػػعطج إاػػػػس  طر  مػػػػ 
 زػااصل أ هدب  ا،اد   التشذئل الدط اطل. 

  :أىسة  التشذ   الدةاسة  لظ ل الراي 

اطػػخا، لدالػػ دب أفسطػػل اػضػػػع درااػػتش   فػػ  التشذػػئل الدط اػػطل لصحػػر الخ ضػػل اػػغ أ ػػر 
لداا ،  مطشػ  أف اػضػو فػحا ايفسطػل  تر  ال احث حتسا العخ      الس رحعػؽ الصحتع  ل   جعطع

اػػغ لػػتؿ  خضػػش  تفتسػػ ـ د ؿ العػػ لع زهػػحا العزػػطل حطػػث أاهػػ  اػػغ أفػػع العزػػ ي  التػػ  شػػ مت 
  -:ايتزح في الشتاط التالة  دخفع  سطع ، 

  خس التشذئل الدط اطل    احػػس ايشحػ ؿ  طسػ   احػ هطع فػع  ػ  ح  ػل إلطهػ  لطتعػػد ا  -1
ذخ ػا زه  حطث  رئو اػ ه    ػالل لدمػدط  هع اإليح زطلس  فحا ضخ ر  لسس راػل  الت

-العجالػػل ات تس عطػػل -اياػػغ -اط اػػل ا  حػػل  ػػ  السدػػتعبر  اػػغ فػػحا ال ػػطع  الحخالػػل
 التع  ف(-اتاح ز  اتلتداـ-اتاتس ء 

شػج الصحػر التشذئل الدط اطل الرحطحل  ،تخ  تتطخا، إيح زط ،     شسطل الحػااػل الستعػجدب   -2
اير الحػاال الععمطػل  الشحدػطل  ات تس عطػل  غطخفػ  اسػ  يدػ  ج  مػ   شذػئل الصحػر  ػ  

 ( 26س2119: ػفخ ػاائ  السختمحل اذتب اػالل ادتعخب.  



 جامع  بشي سؾيف -كمة  التربة  لمظ ؾل  الس  رة   

 

 

402 

 2021(، يؾنيؾ 5)3جم  بحؾث ادراسات الظ ؾل ، م   

 عسػػر التشذػػئل الدط اػػطل  مػػ  غػػخس الػػػ   الدط اػػ  ل  ػػخادس فػػحا الػػػ   الػػح  يسشػػا  -3
التحزحلس اسػ  يحعػر العت ػل زػطغ اتاحخاؼ  اتاحط ز  التصخؼ  الحػؿ د ف اتر ح ؿ   

السػػػاششطغ   طػػ د هع  ت ػػل  زػػ اغ  ايح زطػػلس  فػػحا نػػ،د  إلػػت ااػػتعخار أاطسػػل الح ػػع 
  ااتسخارف . 

 عتبػػػػخ السحػػػػ هطع  السعمػاػػػػ    ات ح فػػػػ    ال ػػػػطع الدط اػػػػطل لمدئػػػػ ر  التػػػػ   ،دػػػػج  مػػػػت  -4
خ ا زه     اخحمل حعػ هع   ا ئ  هع  أاشهع  ااتعخارفع احرمل لعسمط   التشذئل الت  ا

الصحػلػلس  ػػإذا اػػ  اكتدػػبػف   ػػ  فػػحا السخحمػػل أد  ذلػػظ إلػػ   س اػػظ اي ػػخاد   زػػ اشهعس 
    لت ل  إل   س اظ السحتسا   حج  . 

  :قةؼ التشذ   الدةاسة  لظ ل الراي 
إف ال ػػػػطع  عتبػػػػخ اػ هػػػػ   لدػػػػمػؾ الصحػػػػر احطػػػػث نتػا ػػػػ  فػػػػحا الدػػػػمػؾ اػػػػا شبطعػػػػل 

عت    ات تس عطل زطغ أ خاد السحتسا حطث  حسعهع    زػ عل  احجب السػا فس دس  أاه   عػ  ال
  حشبهع الرخاع ال طس  الح  يرطل السحتسع   ا لتحدظ  اتاهط ر.  الدتعخض الئحث أفع  طع 

  :التشذئل الدط اطل لمصحر  طذسر ات  

 ،   ػضػػو فػػحا ال طسػػل أف زػػح ر اتاتسػػ ء  بػػجأ اػػا الصحػػر لدػاػػ  اشتدػػئ قةسنن  االنتسنناء: -1
 ياخب يعطر  طه  تع اعج ذلظ إلت السحطصطغ ا  اغ أزش ء السحتسا.

: الحخالل ضخ رالل لمصحر  اسػا   شرو فحا ال طسل  ػ  احتػخاـ آرابػ   حعػ  قةس  الحري  -2
    التعبطخ  س  نخاا  احتخاـ اطػل   افتس ا   . 

طغ  سطػػا  تتكػػج  طسػػل العجالػػل  ػػ  احػػذ الصحػػر  شػػجا   تحعػػ  السدػػ  اب زػػقةسنن  العدالنن :  -3
 أ خاد اياخب    ر  يل  جشئ ع الح     ايا اطل.

:  تتكػػج فػػحا ال طسػػل  ػػ  احػػذ الصحػػر  شػػجا  نتعػػػد اإل ػػجاـس قةسنن  الس ننادأة اااليجابةنن  -4
 دذػػف الحعػػ ب  زشحدػػ س  ج ص بػػ   ػػخص لمتعبطػػخ  ػػغ احدػػ    ػػغ ر ئ  ػػ   جشػػئ ع حػػل 

 اتاتصتع لجي . 
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سػل  ػ  احػذ الصحػر  شػجا  نتعػػد  مػت ايا اطػل :   تتكج فػحا ال طقةس  اإليثار االتعاان  -5
 ( 097س 0997: دطل يحتـخ حعػؽ ال طخس  دطل نتع  ف اا ال طخ.  دي ل

 تتكػج فػحا ال طسػػل  ػ  احػذ الصحػػر  شػجا  نتعػػد  مػػ   عػر أشػط ء اعطشػػل  قةسن  الشغننام: -6
    أ     احجدبس  أف نتعػد  م   خ طئ   اعطشل    اػا ف اعطشل.

فػػحا ال طسػػل  ػػ  احػػذ الصحػػر  شػػجا  يذػػعخ ا تاػػتعخار  ػػ  حط  ػػ   :  تتكػػجقةسنن  األمننؽ -7
   .السختمحل اس  يزسغ ل  اتر ط ل الشحد  الح  نشع ذ زج را  م   ت ت  ا آللخالغ

 فػػػػػحا اعػػػػػس ال ػػػػػطع  التػػػػػ  لهػػػػػ  أفسطتهػػػػػ   ػػػػػ   شذػػػػػئل الصحػػػػػر التشذػػػػػئل الدط اػػػػػطل لدػػػػػ  
  الشتسػػ  إلطػػ   الػػجا ا  شػػ  ا ػػريعػػج إ ػػجادا، اػػمطس ،  طرػػئو اػاششػػ ، رػػ لح ، يحطػػت احػػل  ششػػ  

 ا  يسمظ. 

   :الراي  ادارىا في التشذ   الدةاسة  لمظ ل
إف الشطػ ـ التخ ػػ  لػػ  اػس      مدػحت  التػػ   ػ،تخ  ػ  التشذػػئل الدط اػطل لمصحػر  عشػػجا  
نخدػػد اطػػ ـ التػػجرالل التػػ   عػػػـ اػػ  السعمسػػ    السذػػخ    ا لخ ضػػ    مػػت اياذػػصل  ات بحهػػ س 

 ه ر ت  طسػػػػػل لمتحجنػػػػػج  اإلزػػػػػجاعس يرػػػػػئو فػػػػػحا التعمػػػػػطع اػػػػػجلت، لتدػػػػػػالغ   ػػػػػطع الححػػػػػ   اتاػػػػػتط
الحخديػػل  الدػػمبطل  السش  دػػل  اتزتدػػ ر اياػػخ الػػح  ي ػػخس ر ل الحس  ػػل  التعػػ  ف   بػػػؿ اآللػػخ 

  دخا،    ػدا،.                     

 العػػػـ التخصػػط  التخ ػػػ   ػػ  الخ ضػػل زػػئعس اػػغ اهػػ ـ  سمطػػل التشذػػئل الدط اػػطل اػػغ 
تؿ اش فحه  الجرااطلس دسػ  أف الخ ضػل  ػ،تخ اػغ لػتؿ أاػ لطل  خ طػل ايشحػ ؿ التػ   عػجاه  ل

السعمسػػػل يشح لهػػػ   هػػػ  أيزػػػ ، لهػػػ   ػػػتتطخ  عػػػ ؿ  ػػػ   سمطػػػل التشذػػػئل الدط اػػػطل ل شحػػػ ؿ  ػػػ لسطػؿ 
 ات ح فػ    ال ػػطع التػػ   بػج  اػػغ السعمسػػل اػػػاء اعرػج أ  زػػج ف  رػػج  ػ دب اػػ  ي ػػػف لهػػ  د ر 

التتتطخ  م  التشذئل الدط اطل ل شح ؿس  التزو ذلػظ اػغ لػتؿ  ػخض الخرػ بز  ائ شخ   
  الدس   الذخرطل التـز  ػا خف  لج  اعمسل الخ ضل ياه  أا س  شحطح التخصط  التخ ػ .                                       
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  :امؽ ىذه الخرا ص اآلتي -1

لحمػػػػػؿ  اي دػػػػ ر  ػػػػ  شػػػػخؽ التخ طػػػػل :  الذػػػػسر ايرػػػػ لل  التحجنػػػػج  ااػػػػتحجاث ااإلبنننندا  - أ
السعجاػػػل ل شحػػػ ؿ  أاػػػ لطئ   الػاػػػ بر التخ ػالػػػل  ااػػػتخجاا  ه   شػػػخل حمػػػػؿ لمسذػػػ ت  

  السخ ال    اػا هل السػا ف  اع لحته . 
 :   ذسر التحسذ    أداء العسر  اإللتص  ط   السي زخب  الصسػل  العدالسل. الؾاقعة  - ل
ػدب  اتفتسػػػػ ـ اسذػػػػ ت  اآللػػػػخالغ  اخا ػػػػ ب :   ذػػػػسر ر ل السػػػػالسذننننارك  الؾجدانةنننن  -  

اذ  خفع  السد  جب  العصف  التع  ف  ر ل السخل  الئذ شل  التحػ ؤؿ  التدػ او  اػعل 
 الرجر. 

 :   ذسر اتكتح ء الحا    اليعل ا لشحذ  التح ع  الزئ   الذح  ل. الدةظرة - ث
ع امػػل ايشحػػ ؿ   ذػػسر اتلتػػداـ ا لعجالػػل   ػػجـ التحطػػد أ  التح اػػر  ػػ  ا السؾيننؾعة : - ل

  ػػػل  ايا اػػل  الج ػػل  ػػ  الح ػػع  مػػ  اياػػػر  جزػػجاء الػػخأ  د ف  ػػتتخ ات دػػ ر اػػ اعل 
 ( 93س0996 :  عبر الشعج.  العخالص 

  ذسر اإل ػجاـ  السعػجرب  مػت الػتح ع  التػتتطخ  ػ  اآللػخالغ   حسػر السدػئػلطل القةادي :  - ل
 ػضطحهػػػػ   الػػػػتحح    ا خػػػػ ذ العػػػػخارا   السعػػػػجرب  مػػػػت  ػضطػػػػل ش  ػػػػ   ايشحػػػػ ؿ  حدػػػػغ

  التعػالع.          

  ذػػػػسر احتػػػػخاـ شخرػػػػط   ايشحػػػػ ؿ  آرابهػػػػع  الذػػػػػر   اتاتيػػػػ ؿ لػػػػخأ   :الديستراطةنننن  - خ
 الحس  ل.

  ذػػسر السعػػجرب  مػػت  دػػػالغ  ت ػػ   إادػػ اطل   عػػج السيننارات ااالسننتعداد االجتسنناعي:  - د
تػػػخااهع الرػػػج    اػػػا اآللػػػخالغ   مػػػت اإلحدػػػ س اسذػػػ ت هع   مػػػت التع اػػػر اعهػػػع  اح

 السذ ردل  ػ  الشذػ ش   الحس عطػل  التعػ  ف  التعػجنخ  اإلنيػ ر  التػداـ آدال المط  ػل اػا 
 اآللخالغ. 



 

 جامع  بشي سؾيف -كمة  التربة  لمظ ؾل  الس  رة     
 

 

 

405 

 2021(، يؾنيؾ 5)3مجم  بحؾث ادراسات الظ ؾل ،    

 

:   ذػػػػسر اتلتػػػػداـ اػػػػ لمػابو  العػػػػػااطغ السشطسػػػػل لمعسػػػػر ا لخ ضػػػػل األخلقةننننات السيشةنننن  - ذ
 اإللػػتص  ايا اػػل  ػػ  العسػػر  السح  طػػل  مػػت السػا طػػج  السػاضئػػل   مػػل الت طػػل  ػػغ 

   حسر السدئػلطل.العسر 
:   ذػػػسر  هػػػع العزػػػ ي  الع اػػػل  اتفتسػػػ ـ ا يحػػػجاث سنننع  األفنننق اتشنننؾ  االىتسامنننات - ر

الح رالػل   عػجد اتفتس اػ     شػ هػػ    ػجـ التعرػل  السطػر إلػػت اتاػتح دب اػغ السعخ ػػل 
 العمسطل اليع  طل  اإلحد س ا آللخالغ. 

شذػػػئل الصحػػػر  اػػػغ لػػػتؿ العػػػخض الدػػػ ز  لخرػػػ بز اعمسػػػل الخ ضػػػل  أتخفػػػ   ػػػ   
 .اط اط ، يطهخ أيز 

 عؾامل ذات أثر م اشر في تكؾيؽ شخرة  الظ ل اىي:  -2
  ذسر ا  يدػد الحػ ا لخ ضل اغ ااتعخار أ  اضصخال  اػ   الراح العام  بالراي : - أ

نتئػػا  ػػ  السع امػػل اػػغ شػػجب أ  لػػطغ  اػػغ تػػػال أ   عػػ ل  اػػغ تئػػ    ػػ  السع امػػل  اػػ  
ر السجراػػل  عسػػر  مػػت  خ طػػل الذخرػػطل اػػغ  حععػػ  اػػغ  ػػجؿ ا تسػػ      لخ ضػػل دالػػ

  سطا اػاحطه  السعخ طل  السدا طل  الخم طل. 
: يستج أتخ السخ ػ   راء الشػػاح  السعخ طػل  اليع  طػل  ػإف اػ  نشعػر إلػ  الصحػر  ػغ السربي - ل

شخال  التمعطغ  السح ك ب    أا لطل الدمػؾ  رح   الذخرطل ايلخ   ت ب  مت اػ  
اطػؿ ايشح ؿ  ا ح ف    الععمطل احػ اياػر السختمحل   لسخ   يحجت  السخ   اغ  ػ ط  

فػػػ السرػػجر الػػح  يعتبػػخا الصحػػر الشسػػػذل الػػح  يدػػتسج اشػػ  الشػػػاح  اليع  طػػل  الخم طػػل 
 الت   د  ج الصحر  م  أف يدمظ الدمػؾ الدػ .

: الشح ل  ػ  حػج ذا ػ    اػر ذ  أتػخ دبطػخ  ػ   دػػالغ شخرػطل عامل الشجاح بالراي  -  
إذ أف الشح ل نتئع    دب  عجنخ  رض  اغ ال طخ  شعػر ا تر ط ل  اليعل اػ لشحذ الصحر 

أاػػ  الخاػػػل  الحذػػر  ػػػ  العػػ دب  تاطػػل الػػشحذ   عػػػج ال طػػخ   ػػجـ الذػػعػر ا تر طػػػ ل أ  
 الخض   دمه   ػاار احدطل  ،تخ     دخ الصحر  غ احد .                      
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 الدةاسة   اعة   الراي  في تكؾيؽ شخرة  الظ ل -3

 تصمػػل التشذػػئل الدط اػػطل زػااػػصل الخ ضػػل  عطػػ ، اط اػػط ،  ااتئ فػػ ، دػػ امطغ اػػغ   اػػل 
رػػػ اع  الدط اػػػ   التخ ػالػػػل زتمػػػظ العسمطػػػل لمػػػػشغ  ػػػ  ح ضػػػخا  ادػػػتعبم   فػػػ   عتزػػػ   حػػػخدا، 
كػػ ات اػػغ أيػػل ار ئ شػػ    دخالػػل أ  ا،ادػػطل غطػػخ اتر ئػػ ا اػػ لػشغ  ارػػ لح  العمطػػ    دػػتمـد 

 عطػػػ  يعمػػػ  الػضػػػا ات تسػػػ    ي  رػػػ اا  ػػػخار  عمطسػػػ    ػػػحلظ يس ػػػغ أف  رػػػئو حطػػػ دا ا تس
 :ايتزح ذلػ في الشتاط التالة الخ ضل ادر ل لمتحدطخ الدط ا  

نػػتع  شطػػطع الحخالػػل  ػػغ شخالػػ  الػػجنغ  العػػخؼ ا :الحرينن  فنني عننل الشغننام الننديستراطي  - أ
   ػػإف الشطػػ ـ  العػػ اػف   ػػ  ضػػر الشطػػ ـ الػػجيسعخاش س التع لطػػج  المػػػابو  العػػػااطغ  الػػشطع

 لحلظ  هتع السػجارس  سنشئع ف اغ إيس ف الش س نهس  حس يل لحخال  هع  ر  يل لسر لحهع
الحجنيػػػل زتصبطػػػ  اطػػػ ـ الح ػػػع الػػػحا    طهػػػ  احطػػػث يذػػػ رؾ ايشحػػػ ؿ  ػػػ   ضػػػا المػػػػابو 
 العػااطغ التزال لرط ال حخال  هع   حعط  أفجا هع  حػت  ػ طػ  الخ ضػل  جرشػ دف   جذا 

فحا السح لذ  تعيخ    ا د  اياخ  اا ر  ر ايشح ؿ  حلظ أاخ شبطعػ   جذا ك ات 
ا  أحدغ التػ ط   إا  ن،د     الشه يل إل  ادالج اػغ احتػخاـ العػ اػف  الشطػ ـ  اإليسػ ف 

 أكج  م  ذلظ دس  ن،د  إل  اسػ ادتسخ    اس رال الحخالل  م  الػ   الدمطع  سزهس 
 ( National association of school psychotogist-2017-2)   دراال

:  سغ السئ د  ايا اطل لمجيسعخاشطل  هطئػل تيي   ال رص السشاس   أمام جسةع األط ال - ل
الحخص أا ـ  سطا ايشح ؿ لتحعط  ذ ا هع  اسػفع الذ ارس د ف الشطخ إلػت أ ضػ  هع 

س  فػحا ات تس عطل أ  ضخ  هع ات تر ديل أ  ألػااهع أ  غطخ ذلظ اغ الست طػخا   الدػ
السبػػجأ  ػػ  التخ طػػل:  دػػ  ، الحػػخصس  اعشػػ ا: العػػجؿ  ػػ   هطئػػل ضػػخ ؼ الشحػػ ل  الشسػػػس 

   حعط  الحا س ا لشدئل لحسطا اي خاد.     

:   لحس  ػػػل أ ػػػجر اػػػغ الحػػػخد  مػػػت التحدطػػػخ التعننناان بنننيؽ األط نننال فننني أداء األعسنننال -  
اػػػغ  شػػػػع السطػػػػؿ   التخصػػػط   التشحطػػػح  التعػػػػالع  التصػػػػالخ ادػػػبل اػػػ   ستػػػ ز اػػػ  الحس  ػػػل

 العػػجرا   ادػػتػال   السهػػ رب  ػػ  ايداء  حػػ  فػػحا اتلتت ػػ     شػ هػػ  اػػ  يعػػطغ  مػػ  
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الشطػػخ إلػػ  اياػػػر اػػغ  هػػ   اختمحػػل  اػػ  يدػػ  ج  مػػ   د اػػر الحهػػػد   د  مهػػ   ػػ  
 .( 40 س2116 :شمئل  س  اكج  م  ذلظ دراالابطر  حعط  ايفجاؼ السشذػدب

 هتع التخ طل الحجنيل ا لعسر   خ  أا   اطمل لدػ   :الظ ل اىتسام التربة  الحديث  بعسل - ث
ي تذػػف الصحػػػر ذا ػػػ   اػاهئػػ    اػػػطمل اسػػػػا   عػػخؼ زطئتػػػ   اػػػتات  الشحدػػطلس دسػػػ  أاػػػ  

 ا لشدئل لمسحتسا ابطر لتر ح ع اإات      اطمل لتحعط   حجب الحس  ل   س ا ه .                                             
 عتسػػج الجيسعخاشطػػل  مػػت التحدطػػخ الحسػػ     :الجسنناعي االذننؾرن بننيؽ األط ننال الت كيننر - ل

 الذػػػػر   جرػػػجار ايح ػػػ ـ الدػػػمطسل   ػػػ،اغ اػػػ لتحدطخ العمسػػػ  أاػػػمػ  ، لحػػػر السذػػػ ت  
 دذف الحع ب   ا خ ذ العخارا   ايامػل العمس  فػ  اطمتش  احػػ الشطػخب السػضػػعطل 

لتعرػل  الستػ ز التحدطػخ العمسػ   مػت غطػخا اػغ  التخم   غ اياػخب  الحا طػل  التحطػد  ا
أاسػػ ا التحدطػػخ ا لج ػػل  السػضػػػعطل  الصمػػل الػػجابع لمػػجلطر  البخفػػ ف  ااػػتخجاـ السشصػػػ  

 الدمطع زطغ ايشح ؿ.                                            
ؿ إف السش  ذػػل  ح  ػػر زػػطغ السعمسػػ    ايشحػػ  :دار السشاقذنن  بننيؽ السعمسننات ااألط ننال - ل

  ذػػػ رؾ زػػػطغ الستعمسػػػطغ اعزػػػهع  الػػػئعس اآللػػػخ  السعمسػػػل فػػػ  التػػػ   ػػػػ خ التػارػػػر 
أف لمشعػػػ ش د را ايا اػػػ  ياػػػ  أ   التذػػػ رؾ زطشهػػػ    ػػػطغ الستعمسػػػطغ  الػػػئعس اآللػػػخ 

 (9س 0996:  بج المصطل .يحدغ التحدطخ  الشس  التحرطر

 الحدػػخ الدط اػػ  لمحمدػػحل التخ ػالػػل اإلادػػ اطل   خزػػا ح فػػ    العػػ دا  السحبػ ػػل   ت
الدػػػػػ بج  ػػػػػ  زطئػػػػػل الػػػػػتعمع  فػػػػػػ ارػػػػػػرب ائدػػػػػصل  ئػػػػػ دؿ لمخبػػػػػخا    صػػػػػػالخ لمسهػػػػػ را  الحدخالػػػػػل 
 ات تس عطػػػل   شذػػػط  لمػػػخؤ  الشعجيػػػل  اإلدراؾ الشذػػػ    صبطػػػ  اػػػ   ػػػع  عمسػػػ   اع راتػػػ   اػػػا أف 

هػ را  الشع ش يحت ل إل   خصط    شططع  طج لط ػػف  ػ  ت،  احػجي ،   هسػ ، لمعت ػ   البطشطػل  لس
التػارػػػػر  إاػػػػ  لػػػػ    بػػػػجا، ااػػػػتيس رال ، احدالػػػػ ، إاػػػػ  أاػػػػمػل  طػػػػج لمتػػػػجرالل  مػػػػ  التحدطػػػػخ  التعبطػػػػخ  

                                                                          . اع لحل السذ ت  الحط  طل ا لخ ضل
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   :ميثا  حتؾ  الظ ل في السجتسع العربي :السحؾر الثاني
ياػ  اادػ ف لػ   ساسحهػـ حعػؽ الصحر ضخ رب أف نتستا الصحر احعػػؽ اتادػ فيعرج 
غػػخس تع  ػػل  فػػػ رػػ لو إلكدػػ ا  الحعػػػؽ   جعطسػػ  ا لػا ئػػ      س لػػ  أفمطػػل سشخرػػطل   اػاطػػل

أاػخ ضػخ ر  حعػؽ الصحر زطغ أ خاد السحتسا ا   ل  ئ    العسخالل  ا،اد    التخ ػالل  اليع  طلس 
 ػػدءا،  دط اػػ ، ربطدػػط ، اػػغ حطػػ ب دػػر  ػػخد  ػػ   ع امػػ  اػػا اآللػػخالغ أنشسػػ   رػػئو فػػحا اليع  ػػل  حتػػ 
   ج.

   دا  غ أف يسػ رس حعػ ػ  زشحدػ  أ   مػت - اطخا، لعرخا  ضعف إا  ا    الحا طل 
اي ػػر  ػػ  دا  ػػغ حس نتهػػ   لػػحا  مػػت اياػػخب التدااػػ   يحخضػػه  الذػػخع  ػػ  ر  يػػل الصحػػر ر  يػػل 

جاطل  الشحدطل  الععمطل الت   شز  م  أفسطػل السس راػ   رحطل حح ض   م  حط     اتات  الب
 Human Rights . رايػ   السعتعجا  لخبخاء الصحػلل الستعمعل احعػػؽ الصحػر  ػ  التعبطػخ  ػغ

Watch2س2005 س    ) 
  سػا   تعجد التع رالل حػؿ احهػـ حعػؽ الصحػر  مػ  الشحػػ التػ ل : يعرػج اسحهػػـ 

ح زا  لر لو الصحر اػغ د  ػل اػػاح  الحطػ ب   ا ئػ    مػ  حعػؽ الصحر  حعط  اتلتداا    جا
الدئ رس دس  أاه   طع إاد اطل  حت ل إلػ  اشػ خ نتػطو لهػ   ػخص السس راػل  التصبطػ   جزالػل  سطػا 
العػابػػ  التػػ   عػػف د ف  حعطػػ  ذلػػظ أاػػ ـ الصحػػر  ذلػػظ ا  تئػػ ر احتسػػا ايشحػػ ؿ احتسعػػ ، شػػجنج 

هػعس  لػحا  حعػػؽ الصحػر  عػج حعػ ػ  ادػتعمل ل رػل الحد اطل ل  احتط      اتصمئػ   ل رػل ز
 (  73س 2113 :ا يشح ؿ  لطدت احخد حعػؽ ادتخمرل اغ حعػؽ الدئ ر  بجالمصطل

  أنساط حتؾ  الظ ل تتزح في:

  :الحتؾ  السدنة  -1
 عشػػ  أف ي ػػػف لمصحػػر ااػػع   شدػػطل  حس يػػل أا اػػطل اػػغ التعدػػف  اتضػػصه د إلػػت 

 س شػػػػ  اػػػػغ اس راػػػػل الحخالػػػػل د ف ارػػػػ درب  حػػػػ  التعبطػػػػخ   اػػػػل حعػػػػ  العػػػػ اػا   ػػػػ  العخ ػػػػت   
  ػػػغ الػػػشحذ  أف يتلػػػح زػػػخأ  الصحػػػر  ػػػ  اياػػػػر الستعمعػػػل اح    ػػػ  إلػػػت   اػػػل دح لػػػل حعػػػ   ػػػ  

 الشسػ  الئع ء.
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  :الحتؾ  االقترادي  لمظ ل -2
  تسير    ح  الصحر    العطر الدخالع   تاطغ اسػا الدمطع  حػ  اتاتحػ ع ا لزػس ف 

 ( 63س 2110 :شمئل    . يل اغ اتات تؿ  الست  خبات تس     الحس
  :الحتؾ  االجتساعة  -3

أف يحرػػػر الصحػػػر  مػػػ  الخ  يػػػل الرػػػحطل السصمػ ػػػل  حػػػ  ايشحػػػ ؿ السعػػػ  طغ  عمطػػػ ، 
  دجي ،    العش يل الخ رل  ح  الحس يل اغ اتات تؿ الحشد   اغ الػ ػػع  ػ   ػخ الععػ  طخ 

 يػػل اينتػػ ـ  الػػحنغ نتخمػػت آاػػ ؤفع  ػػشهع   شطػػطع  زػػ ي   السخػػجرا   الحس يػػل اػػغ اتلتصػػ ؼ  ر 
 الدح لل  الخ  يل.

  :الحتؾ  الثتافة  -4
 تحدػػج الحعػػػؽ اليع  طػػل  ػػ  الحرػػػؿ  مػػت السعمػاػػ   السصمػ ػػل  اتاػػت تؿ ايايػػر 

 لػ ت الحخاغ  اتشتخاؾ    اياذصل اليع  طل.
  :الحتؾ  التعمةسة  -5

حػر   تحعطػر ذلػظ نتحعػ  فػجؼ التعمػطع لمحسطػا يعج التعمػطع حعػ ، أا اػط  اػغ حعػػؽ الص
كسػػػ  أف الحػػػ   ػػػ  التعمػػػطع اػػػغ أفػػػع حعػػػػؽ اإلادػػػ ف ياػػػ  أاػػػ س التشسطػػػل الئذػػػخالل  ات تس عطػػػل 
 ات ترػػػػ ديل  لحس يػػػػل اإلادػػػػ ف اػػػػغ الحعػػػػخ دسػػػػ  يس ػػػػغ الحػػػػخد اػػػػغ اس راػػػػل الحعػػػػػؽ الدط اػػػػطل 

حسطػا اػغ أفػع  حػجي   العرػخ  السذ ردل السحتسعطل  لحلظ   ف  حعط  ح  التعمطع ايا ا  لم
                        (00 س2107 :  غش يعالح ل . 

  سػا  نبجأ احتخاـ الصحػر ا لصخالعػل التػ  يع اػر زهػ  السحتسػا أشح لػ   ػ لسحتسا الػح  
يحل أشح ل  يسشحهع الحخالل  الدخاال  الػ خ لهع الطػخ ؼ  اياػئ ل التػ   دػسو زتشسطػل  ػجرا هع 

 رػػ  إا  اػػ  هع اسػػ  نهطػػئهع لطعطذػػػا حطػػ ب حػػخب  دخالسػػلس دسػػ  أف اياػػخ  رػػعر اػػػافبهع إلػػ  أ
يعتزػػ  زشذػػخ تع  ػػل حعػػػؽ الصحػػر زػػطغ ايشحػػ ؿ أاحدػػهع  زالػػ دب   ػػ  ايشحػػ ؿ احعػػػ هع  اػػغ 

إن تثقةنف اتعمنةؼ األط نال اي زر اذخ تع  ل حعػؽ الصحر زطغ ايشح ؿ دالر الخ ضل حطث 
         لحتؾقيؼ لو فؾا د عديدة مشيا:       
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  عجنخ الصحر لحا  س   دػالغ ا ح ا إيح ز  احػ السدئػلطل ات تس عطل. - أ

  حعمهع يحتخاػف حعػؽ اآللخالغ اػاء أك اػا أشح ت، أـ دئ را،. - ل

زالػػ دب احتػػخاـ ايشحػػ ؿ لئعزػػهع الػػئعس فػػػحا اػػغ ا حطػػلس   ػػطغ ايشحػػ ؿ  السعمسػػ   اػػػغ  -  
لػر الخ ضػلس  ححطػد ايشحػ ؿ  مػت ا حطل ألخ س دس  ندالج اغ  حعطػر التعمػطع التعػ  ا  دا

   (voice for children-2016- 4)س  أكج  م  ذلظ دراالاعخ ل حعػ هع

 :ثتاف  حتؾ  الظ لتدعةؼ 
 :لؤلس اب التالة  مشياتع  ل حعػؽ الصحر  ذلظ  لتجعطعأرئو فش ؾ ضخ رب  

ل اع اػػ ب ادػػئل   لطػػل اػػغ ايشحػػ ؿ  ػػ  اشػػ ش  اختمحػػل  ػػ  العػػ لع اػػغ اذػػ ت  ا تس عطػػ -1
 احدػػطل   عمطسطػػل  رػػحطل ادػػبل  ػااػػر  ػػجب اػػغ زطشهػػ  ضػػعف تع  ػػل الدئػػ ر  ػػ  شػػخؽ 

 التع ار اا ايشح ؿ. 

زمػػػػرب أاػػػذ   اػػػل اذػػػتخدل  ػػػ  العػػػ لع لػػػئعس  ػااػػػل شػػػخؽ التع اػػػر اػػػا ايشحػػػ ؿ اسػػػ   -2
يعتز  اذخ  مظ الحػاال  مت اص ؽ  ااا إذ لع يعج التع ار اا ايشح ؿ يعترخ  مػت 

ئػػػل السحمطػػػل  زالػػػ دب اتفتسػػػ ـ ا لسدػػػتعبر  زالػػػ دب التشػػػ  ذ زػػػطغ الػػػج ؿ اػػػ  فػػػػ اػػػ بج  ػػػ  البط
 (       unesco -2013- 1 . لتحعط   عجـ أ اا نخ ئ  احج د  هطئل ايشح ؿ لم ج

إف الطػػخ ؼ الدط اػػطل  ات ترػػ ديل  البطئطػػل التػػ  يحطػػ  ايشحػػ ؿ  طهػػ   ػػ    طػػخ ادػػػتسخ  -3
 جنػػػجب  تصمػػػل حدػػػغ التع اػػػر اػػػا  اياػػػخ الػػػح   شتهػػػ   طػػػ   مػػػظ الطػػػخ ؼ إلػػػت ات طػػػخا 

 ايشح ؿ  ح  زا، لمسذ ت .

إف التي طل احعػؽ الصحر لطذ  ي طح ، حػؿ حعػؽ الصحػر  حدػل  لدشػ   ي طػل اػغ أ ػر  -4
حعػػػؽ الصحػػر  الهػػجؼ إلػػت ادػػ  جب السحتسػػا  مػػت اعخ ػػل   هػػع حعػػػؽ الصحػػر  الذػػعػر 

ر  حس نتهػػػ   الػػػج  ع اتفسطتهػػ  الحطػالػػػل  ادػػ  ج هع  مػػػت  عمػػع دطةطػػػل احتػػخاـ حعػػػػؽ الصحػػ
  شه . 
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   :ميثا  حتؾ  الظ ل 
 ش  اإلاػتـ ا لصحػر  دحمػت لػ  الذػخالعل اإلاػتاطل الحس يػل  الخ  يػل  التخ طػل  الشسػػ 
الدمطع حتت  فػ  شطغ    اصغ أا    عج  تد    دحر ل  الح      ااع حدغ يسطدا  غ غطػخا 

-الحػ   ػ  التعمػطع -الحعػػؽ  الػا ئػ    ػ  -السد  اب زطغ الحدػر  اإلا ث -الحط ب -الشدل -
 الح      خ طل ألت طل دنشطل.                                                                     -الح     المعل -حدغ السع امل 

ا  ػػػػ  ضػػػػػء السئػػػػ د  ايا اػػػػطل ؤ  رػػػجر اطيػػػػ ؽ الصحػػػػر  ػػػػ  اإلاػػػػتـ  رػػػػط ت ائػػػػ د
ات ح  طػ   - ػ  ازػ اطشه    خ طبهػ   -د السطيػ ؽ أف  ػػاز  لإلاتـ   ج ر       رط غل اػػا

 أف  عخف حعػؽ الصحر زػا ئ     ااتسج  اػاد السطي ؽ احتػاف     ايا س اغ العخآف  سالج لطل
الدخالع  الدشل الشبػالل الذخالحل  إل    ال الدت ا   التخاتطل  السع رخب    دػف اطي ؽ الصحػر  ػ  

ع تتتػ ، تتتػطغ اػ دب  ت نتدػا السعػ ـ تاتعخاضػه   سطعػ ،   لدػغ اإلاتـ اغ اػئعل أزػػال   زػ
يحػػجر اإلشػػ رب إلػػ  اعػػس الحعػػػؽ التػػ  يس ػػغ أف  ػػج ع اس راػػل الصحػػر لهػػ  اػػغ لػػتؿ اعػػس 

 (                                                  008 س2117 :الحشط   الدمػدطل ل رل    رال ض ايشح ؿ  بجالع ؿ
 ق الدالة  االسحمة  لحتؾ  الظ ل: أىؼ السؾاثي
لػػت  هػػػد اياػػع الستحػػجب  اشطس  هػػ  الستخررػػل  ػػ  ا ػػجاد العجنػػج اػػغ السػاتطػػ  ا ػ 

  ػػجد اػػغ ات ح  طػػ    ات تاػػ   الج لطػػل  سالج لطػػل يػػت    ػػ  اعػػجاته  ا ح  طػػل اش فزػػل التعػػحنل
 الت ئطغ  اي مط    ايلخ   الخ رل احعػؽ الصحر لمحئ   ايكيخ ضعح  اير الشد ء  ايشح ؿ

  ػج أرػئحت فػحا السػاتطػ  نػج رف  ارػجرا   اػاطػ  امداػ   ػ  احػ ت   سايتشطل  الجنشطل  الم ػالػل
  دتدل فحا السػاتط  أفسطل ل رػل ا  تئ رفػ   ػج أراػت  ضػا العػا ػج  سحعػؽ الصحر السختمحل

 مػػػػـد  سػششطػػػلايا اػػػطل لحعػػػػؽ الصحػػػر  ػػػػ  اخ ئػػػل أاػػػس   أ مػػػ  اػػػػغ الجاػػػ  طخ  التذػػػخالع   ال
الح ػاػػػ   ادػػػغ التذػػػخالع   الجاػػػتػرالل  الع اػاطػػػل التػػػ   تدػػػ  اػػػا السئػػػ د  ايا اػػػطل لحعػػػػؽ 
 .اتاد ف   عخض الج لل السخ لحل لحلظ لمسد ءلل أا ـ اياع الستحجب  أ هد ه  الخ  زطػل السختمحػل

                                           (69س 2116 :شمئل 
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لػػل التػػ  يحػػج  طهػػ  الصحػػر اشػػئ   ،  ر  يػػل لذػػئػا  اػػػؼ  عصػػ  الصحػػر  لػػحا  ػػإف الصحػ 
احد ا ، ا لصستاطشل    الع لع الح  يحط  ا  احطث نخاا ا  ا  آاش ، يعطر  ط   لػطذ ا  اػ  اػ ردا، 
ت نهػػتع اػػ  أ  ا ػػ ف اعتػػجي  تزػػج  أف يحسػػ  احدػػ  اشػػ س  ال،دػػج ديطػػخ اػػغ الئػػ حيطغ  ػػ  احػػ ؿ 

  يػل اػػغ الػالػػجنغ  السعمسػػ    السذػخ    ا لخ ضػػ   أ زػػر اػػغ أ  ر  يػل الصحػلػػل  مػػت أف الخ 
 ر  يل آلخ   حس  حعػؽ الصحر العخ  . 

 -:اإلطار العام لسشي  ريا  األط ال الداعؼ لسسارس  الظ ل لحتؾقو امشيا
 أسس السشي  الداعؼ لسسارس  الظ ل لحتؾقو:  

   أاػػػ لطل  عػػػجيع رالػػػ ض ايشحػػػ ؿ  ػػػ   حجنػػػج أفجا ػػػ   احتػػػػاا   شططسػػػ اػػػشهجيدػػػتشج 
 :أاذصت    ا بر  أد ا   عػالس  إل  اياذ الت لطل

  تسيػػر اياػػذ الشحدػػطل  ػػ  الخرػػ بز الحدػػسطل  الععمطػػل  اتاحع لطػػل : أسننس ن دننة 
 ات تس عطل  اط فخف  لمصحر  اطػل   افتس ا     ح        جرا   الذخرطل السختمحل 

شػػئ ع ح  ػػ   الصحػػر  اطػلػػ    شسػػ   التػػ   حػػخض  ػػػ طخ اياذػػصل السيطػػخب  السححػػدب إل
   جرا  .اح هطس   اه را   

  ترػػػػر اياػػػػذ ات تس عطػػػػل اصبطعػػػػل السحتسػػػػا   طسػػػػ     دا ػػػػ   :أسننننس اجتساعةنننن 
 اذػػػػ ت   اسػػػػ  نتصمػػػػل افتسػػػػ ـ السػػػػشهج اػػػػ لخبخا  التػػػػ   عػػػػدز لػػػػج  الصحػػػػر الذػػػػعػر 

ل  الدػمػدط   ا تاتس ء لػشش    شس  لجي  ات تػداز زهػالتػ  العخ طػل    ػخس  طػ  اآلدا
 العخ طل.السش ائل لعسخا  الت   تح   ال طع ايلت طل الد بجب    السحتسع   

 ػػخ ئ  احعػػػؽ الصحػػر  ػػ  اإلاػػتـ  السػاتطػػ  الج لطػػل  :أسننس مرت ظنن  بحتننؾ  الظ ننل 
 اإلاحػػ ؽ  السدػػ  اب  التعمػػطع  حدػػغ السع امػػل  حعػػػؽ: الحطػػ ب العخ طػػل  التػػ   سيمػػت  ػػ  
الطػػخ ؼ الستبسػػل إلكدػػ ا   ػػطع   ػػ دا  احتسعػػ    شذػػئت    حعػػ   ػػ  المعػػل   ػػػ طخ

 شذئل ر لحل   شسطػل  جرا ػ   اه را ػ   ااػتعجادا   إلػ  أ رػ  إا  ا  هػ    س طشػ  اػغ 
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السذػػػ ردل الحع لػػػل  ػػػ  السػا ػػػف السختمحػػػل  حعػػػ   ػػػ  الححػػػ ظ  مػػػ  فػالتػػػ   حخالتػػػ   ػػػ  
 (685 س2102 : ايا ف.   ػدر  الحخالل  اياغ 

اػػػذ اليتتػػػػل اخا ػػػ ب اػػػػشهج رالػػػ ض ايشحػػػػ ؿ  ػػػػ طخ البطئػػػػل   تصمػػػل فػػػػحا اي
 الطػػػػخ ؼ الشحدػػػػطل  ات تس عطػػػػل  الس ديػػػػل التػػػػ   دػػػػ  ج  مػػػػ  احتػػػػخاـ حعػػػػػؽ الصحػػػػر 
 اذػػػ  خا  التشػالػػػا  ػػػ  اياذػػػصل  الخبػػػخا  التػػػ   يػػػخ  اع ر ػػػ    ذػػػئا ح    ػػػ    شسػػػ  

لػػحا   احتخااهػػ  اطػلػػ    جرا ػػ    يطػػخ  حدطػػخا   تػػطو لػػ   ػػخص الشحػػ ل  اإلاحػػ ز   عػػجنخ ا
 ات تػػداز زهػالتػػ   ل تػػ   ا خػػ ذ المعػػل اػػجلر أا اػػ  لمتعمػػطع  ػػ  فػػحا السخحمػػل  التػػ  

 . ع ذ أفجاؼ السشهج الجا ع لسس رال   حعطر حعػؽ الصحر

 أىدا  مشي  ريا  األط ال الداعؼ لسسارس  الظ ل لحتؾقو:  
الصحػر  التػػ  اشػ فج رالػػ ض ايشحػ ؿ أ لػ  الخبػػخا  السخصصػل التػ  نتعػػخض لهػ    عػج

 عشػػػ  ا ػػػخس زػػػح ر الذخرػػػطل الدػػػػالل   سيػػػر ارػػػجرا   اػػػص  لرػػػئ  لتعخالػػػل الصحػػػر احعػ ػػػ  
  هطئل السػا ف  اياذصل لسس رال فحا الحعػؽ  ف  ححخ ايا س  اعصل البجايل لتشسطػل   ػ  
اإلادػػػ ف  حعػ ػػػ    سػػػ  أف أفػػػجاؼ السػػػشهج  عػػػج اػ هػػػ   أا اػػػطل تلتطػػػ ر الخبػػػخا   السحػػػ هطع 

 اياذػػػصل  التصبطعػػػ   التزاػػػل لمتعمػػػطع  التخصػػػط  لسػا ػػػف التعمػػػطع  الػػػتعمع  التطػػػ ر   السعػػػ رؼ
اياػػ لطل السش اػػئل لتحعطػػر اس راػػل الصحػػر لحعػ ػػ    عػػػالع ذلػػظ اصخالعػػل  مسطػػل   ػػطذ اس راػػت  

 .الحعمطل لمدمػدط   السخ ئصل زهحا الحعػؽ 

 ذػػت  ايفػػجاؼ الع اػػل لسػػشهج رالػػ ض ايشحػػ ؿ الػػجا ع لسس راػػل الصحػػر لحعػ ػػ  اػػغ   
تع  ل السحتسا العخ    أفجاؼ التخ طل  شبطعػل شحػر اػ   بػر السجراػل  لرػ بز اسػػا  ح    ػ  

اتتسثننل األىننندا   افتس ا  ػػ   حعػػػؽ الصحػػر الستحػػ   مطهػػ  د لطػػ    خ طػػ   التػػ  دحمهػػ  اإلاػػتـ 
 -مي: يالعام  لمسشي  فةسا 

التشسطل الذ امل الستد امل الستػازال لمصحر لد  ل  ػاال شخرػطت   ػ  السحػ ت  الععمطػل  -
 الحدػػػػسطل  الحخدطػػػػل  ات تس عطػػػػل  الخم طػػػػل اػػػػا اخا ػػػػ ب الحػػػػخ ؽ الحخديػػػػل  ػػػػ  العػػػػجرا  

  اتاتعجادا .
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إكدػػ ل ايشحػػ ؿ السعػػ رؼ  السحػػ هطع  السهػػ را   ػػ  الم ػػل العخ طػػل  الخال ضػػط    العمػػـػ  -
 ات تس عطل.لحشػف  التخ طل الجنشطل  الرحل الع ال  الشػاح   ا

التشذػػػئل الدػػػػالل  الػالجيػػػل الدػػػػالل  ػػػ  ضػػػر  ػػػطع السحتسػػػا  ائ دبػػػ    ػػػ  إشػػػ ر العػػػػااطغ  -
 (42س 2116السخحمل.  حبطل:  السػاتط  الج لطل لحعػؽ الصحر    فحا 

 الذػػعػر ا تاتسػػ ء غػػخس   شسطػػل ات تػػداز اسعػاػػ     ش رػػخ الهػالػػل اليع  طػػل العخ طػػل  -
 لمػشغ.

 شسطل اه را  ايشح ؿ لمتع ار اا السدتحجت   التدشػلػ طل لسػاكئل ادػتحجا  العرػخ  -
 السع رخب. التحػت  الع لسطل 

السس راػػ   ايا اػػطل لحػػر السذػػ ت   التحدطػػخ   مػػت شسطػػل اهػػ را  التحدطػػخ  التػػجرالل  -
 اإلزجاع.الش  ج   جرا  

لدػػتـ  التعػػ ير اػػا اآللػػخالغ   شسطػػل الػػػ   ا لزػػػاا  غػػخس  ػػطع التدػػ او  التحػػ فع  ا -
 اآللخالغ.ات تس عطل  احتخاـ السمدطل الع ال  امدطل ال طخ  السذ ردل الحخب اا 

 السدئػلطل.ا خ ذ العخار  التخصط    حسر   مت شسطل الذعػر زتعجنخ الحا   العجرب  -
لػػخ اياػػخ الػػح  نػػشع ذ التعبطػػخ  جزػػجاء الػػخأ   احتػػخاـ الػػخأ  اآل  مػػت ذػػحطا ايشحػػ ؿ  -

 اتلتتؼ.أامػ هع    الحػار  آداا    عمطسهع تع  ل   مت
 لتحعط  أفجاؼ السشهج الجا ع لسس راػل حعػػؽ الصحػر تزػج اػغ  هطئػل البطئطػل التخ ػالػل 
التػػ   خا ػػ  اتصمئػػ   اسػػػ ايشحػػ ؿ   حعطػػ  اسػػػفع الذػػ ار الستد اػػر  ئعػػجر اػػ  نتػػػ خ  ػػ  زطئػػل 

طػػخا   أاػػ كغ اش اػػئل  ػػدداد اػػع دب الصحػػر  راحتػػ   الدػػتستا اػػ لتعمطع الخ ضػػل اػػغ إا  اػػ    اي
  ػػػدداد  السذػػػ ت حػػػر   مػػػت  دػػػتي ر رغبتػػػ   ػػػ  الئحػػػث  الححػػػز  اتزتدػػػ ر  التخطػػػر   جر ػػػ  

 اي خاف. خص  ح  م  اا 
اىتؼ ال عض بتحديد بعض حتؾ  الظ ل السرت ظن  ببي ن  الراين  التني يشتسني    ػج
 مي:ع ماد ، اتذسلإلييا كؾسط 

 ح  الصحر    ر ضل  خالئل اغ اشدل . -
 الحدطل.ح  الصحر    ر ضل  طجب الترسطع إلكد ل   عدالد الخبخا   -
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  التد ز .ح  الصحر    أا كغ احتػحل ا لخ ضل لسس رال الع ل التدم   -
 اياخ.ح  الصحر    ا  ف آاغ اخالو ف د  لمشـػ إذا لـد  -
 الدمطع.الشسػ الرح    متح  الصحر    ا  ف رح    طئل اططحل  د  ج  -
 ح  الصحر      ػد اد حل لزخاء "حجيعل لزخاء ". -
 اش ائل.ح  الصحر      ػد اخا   رحطل  -
  ط .ح  الصحر      ػد ا  ف لتمع  الخ  يل الرحطل  -

 :لم حثاإلطار السيداني 

التخصػػػط  التخ ػػػػ   تاطدػػػ ،  مػػػت اإلشػػػ ر الشطػػػخ  الػػػح   ش  لػػػ  الئحػػػث  الػػػح  نتزػػػسغ 
نػػتع اػػغ لػػتؿ  دػػػؼ لخ ضػػل اط اػػط ،  ػػ  ضػػػء اطيػػ ؽ حعػػػؽ الصحػػر العخ ػػ س لتشذػػئل شحػػر ا

الخ ضػ    الجراال السطجااطل التعخؼ  مت الػا ا الحعم  لهحا التخصط  التخ ػ  اػغ  بػر اعمسػ  
 الحعػػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػػ  فػػػػػػػػحا التخصػػػػػػػػط  التخ ػػػػػػػػػ  لتػػػػػػػػجعطع حعػػػػػػػػػؽ الصحػػػػػػػػر العخ ػػػػػػػػ   ذلػػػػػػػػظ  غ د رفػػػػػػػػ

 كس  نم :

   :أاال : مجتسع ال حث
 عيش  ال حث اتتزح في:سا الئحث اغ نتدػف احت

  :عيش  السعمسات (1

 ع التط ر العطشل اتامػل العطشل العذػابطل اغ الخ ض   السمحعل ا لسػجارس اتزتجابطػل 
 س( اػغ اعمسػ   ايشحػػ ؿ اػغ دالػر الخ ضػػل021الخاػسطل  د اػت  سمػػل أ ػخاد العطشػل ايرػػم   

%اػػػغ 97غ فػػػحا العطشػػػل أ  حػػػػال  ( اػػػ011  عػػػج ااػػػتئع د اتاػػػتح ا   غطػػػخ الد امػػػل زم ػػػت  
إدارب  -إدارب أ ػػػػػ  - اشػػػػػتسمت  مػػػػػ  أر ػػػػػا إدارا   عمطسطػػػػػل فػػػػػ  إدارب زمعػػػػػ س سالعطشػػػػػل ايرػػػػػم 

لمتعػػػخؼ  مػػػ    هػػػ   اطػػػخفع   تتطخفػػػ   مػػػ   شذػػػئل  سإدارب اطػػػت غسػػػخ( ا لج همطػػػل -الدػػشئت الغ
 . الحج ؿ الت ل  نػضو  ػزالا أ خاد العطشل   ع  لدر إدارب سالصحر اط اط ، 
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 (1جدال )
يؾيح أفراد العيش  مؽ معمسات الرايات الرسسة  التابع  إلشرا  ازارة التربة  االتعمةؼ 

 بسحافغ  الدقيمة  اندبتيؽ الي العيش  الكمة 
 م اإلدارة العدد الشد  

24% 
26% 
23% 
27% 

24 
26 
23 
27 

 إدارة بمتاس التعمةسة   
 إدارة أجا التعمةسة   
 إدارة الدش لايؽ  
 ارة ميا غسرإد 

1 
2 
3 
4 

  اإلجسالي 100 100%

اشػتسمت  مػ   أف  طشػل الئحػث اػغ السعمسػ   ا لخ ضػ  ( 1يتزح مؽ جدال )
( 26( اعمسل ايشح ؿس   إدارب أ ػ  التعمطسطػل  24 جد  طش   الحه ز التخ ػ  زبمع س اغ  

( اعمسػل 27 ( اعمسل ايشح ؿس   إدارب اطت غسػخ 23اعمسل ايشح ؿس   إدارب الدشئت الغ  
 (. 011  حلظ اشتسر العجد الدم   م    ،ايشح ؿ

الخالػػػ ض الخاػػػسطل الت اعػػػل إلشػػػخاؼ  زارب التخ طػػػل  التعمػػػطع  عيشننن  ال حنننث الخاصننن  ب ط نننال (2
 اسح  طل الج همطل.

 (2جدال )
عدد أفراد العيش  مؽ ط ل اط م  السمتحتيؽ بريا  األط ال الرسسة  بسحافغ  الدقيمة  الي 

  العيش  الكمة
 م العدد اإلدارة الشد  

22,9% 
30% 

27,1% 
20% 

16 
21 
19 
14 

 إدارة بمتاس  
 إدارة أجا 

 إدارة الدش لايؽ 
 إدارة ميا غسر

1 
2 
3 
4 

  اإلجسالي 70 100%
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( شحػػت 91 ػػجد العطشػػل ا لشدػػئل ل شحػػ ؿ  فػػ   دػاػػت اػػغ  ( 2يتزننح مننؽ جنندال )
د ايشحػػ ؿ  ػػ  العطشػػل التػػ  دلمػػت  ػػ  ( ااػػتح ا     ػػحلظ أرػػئو  ػػج21 شحمػػلس   ػػع ااػػتئع د  
(س  إدارب أ ػ  06( شحػر  شحمػل اػػز طغ اػ ير ا إدارا   إدارب زمعػ س 71السع لحل اإلحرػ بطل  

  .( 04 إدارب اطت غسخ  س( 09 إدارب الدشئت الغ (س20

   ثانةا : أداات ال حث:
لظ لتػػ طخ ااصت   اغ اإلش ر الشطخ  لمئحثس ااتخجـ الئحث أكيخ اغ أداب احيطل  ذ

 البط ا    السعمػا   السصمػ ل  ف  دس  نم :

   است ان : (0 

 مػ   خ طػل ايشحػ ؿ دالػر لمسعمسػ   الع بسػ     ات الئ حيل زترسطع ااتئ ال اػ هػل 
الخ ضل لمتعخؼ اغ لتلهع  م  د رفع الس،تخ    التشذئل الدط اػطل لصحػر الخ ضػل   زػسطغ 

إلطػػػ   فػػػ  اػضػػػحل  ػػػ  احػػػػرالغ أا اػػػططغ  اطيػػػ ؽ  حعػػػػؽ الصحػػػر  ػػػ  السحتسػػػا الػػػح  نشتسػػػ 
السحػػػر اي ؿ  الزػػع ا هطػػل التشذػػئل الدط اػػطل   ػػج  ػػع رػػط غل اتاػػتئ ال اػػا اخا ػػ ب اتشػػتع 
 مػػت اياحػػ ث  الجرااػػ   الدػػ اعل ذا  الرػػمل لسحػػ ؿ الجرااػػل   حجنػػج اإلشػػ ر الشطػػخ  لمجرااػػل 

 را  أ  الدمسػ   التػ   حسػر الح لطل  رط غل العئ را  اتامػل اهر ادػط   اتزتعػ د  ػغ العئػ
 أكيػػخ اػػغ اعشػػت   ضػػا  عمطسػػ   لسػػػغ شئعػػت  مػػطهع أد ا  الجرااػػل إلرشػػ دفع إلػػت السصمػػػػل

 :  طس  نم   خض اتاتئ ال السدتخجال    الجراال الح لطل

 ػػع  رػػسطع ااػػتئ ال لخرػػج د ر التخصػػط  التخ ػػػ   ػػ  التشذػػئل الدط اػػطل   ػػج   هػػت 
ت التعػػخؼ  مػػت إدارب الخ ضػػل  ػػ   حعطػػر اذػػ ردل أ لطػػ ء لسعمسػػ   رالػػ ض ايشحػػ ؿ   هػػجؼ إلػػ

اياػػػػر لتػػػجرالل أشحػػػ لهع  مػػػت التشذػػػئل الدط اػػػطل   ترػػػطر تع  ػػػل حعػػػػ هع  ػػػ  السحتسػػػا العخ ػػػ  
   دػات اتاتئ ال اغ احػرالغ ربطدططغ فس :

 ا هطػػل التشذػػئل الدط اػػطل   ترػػطر تع  ػػل حعػػػؽ الصحػػرس   حتػػػ   مػػت السحننؾر األال :
( 01اي ؿ  فػػػػػ الححػػػػ ظ  مػػػػت فػالػػػػل الصحػػػػر  احتخااهػػػػ   الزػػػػع    شرػػػػخالغ العشرػػػػخ



 جامع  بشي سؾيف -كمة  التربة  لمظ ؾل  الس  رة   

 

 

418 

 2021(، يؾنيؾ 5)3جم  بحؾث ادراسات الظ ؾل ، م   

( 01عئػػػػ را س  العشرػػػػخ اليػػػػ ا   فػػػػػ السدػػػػ  اب   ػػػػجـ التسططػػػػد زػػػػطغ ايشحػػػػ ؿ  الزػػػػع  
 عئ را . 

 حعػػؽ الصحػر  ػ  السػاتطػ  الج لطػل  العخ طػل  العػ اػف العخ ػ س  الحتػػ  السحؾر الثناني :
( 01لج لطػػػل  العخ طػػػل  الزػػػع   مػػػت  شرػػػخالغ اي ؿ فػػػػ حعػػػػؽ الصحػػػر  ػػػ  السػاتطػػػ  ا

( 01عئػػ را س  العشرػػخ اليػػ ا   فػػػ حعػػػؽ الصحػػر  ػػ  العػػ اػف العخ ػػ   الزػػع أيزػػ ،  
 عئ را .

( عئػ رب   ػع رػط غل السحػػرالغ 41  ج اشتسمت اتاتئ ال    رػر ه  الشه بطل  مػت  
ل (أاػػ ـ در ػػل التحعطػػ   زجر ػػلتاػػتئ ال  ػػ  شػػ ر عئػػ را  اعطػػجبس يزػػا السدػػتحطل  تاػػل  

  .ت نتحع ( –زجر ل ضعطحل –كبطخب 
   :بظاق  ملحغ  (2)

  هػجؼ  سالئ حيل لدمػؾ ايشح ؿ الجاؿ  م   جعطع تع  ل حعػ هع    السحتسا العخ  
 التعػػخؼ  مػػ  اػػج   تكطػػج تع  ػػل حعػػػ هع  ػػ  السحتسػػا  سإلػػ   دػػحطر اػػمػدط   أشحػػ ؿ الخ ضػػل

    حػػ  الصحػػػر  ػػػ  التعمػػػطع (  ش رػػخ لحعػػػػؽ الصحػػػر فسػػػ7  زػػػع اص  ػػػل الستحطػػػل   سالعخ ػػ 
 حػ  الصحػر  ػ  المعػل (  الزػع  س( عئػ را 7 الحرػؿ  مػ  السعػ رؼ  السعمػاػ   (  الزػع  

 ح  الصحػػػػر  ػػػػ  س( عئػػػػ را 7 حػػػػ  الصحػػػػر  ػػػػ  الحخالػػػػل  اتلتطػػػػ ر (  الزػػػػع   س( عئػػػػ را 7 
  حػ  س( عئػ را 7 ح  الصحر    التعبطخ  غ الخأ (  الزػع   س( عئ را 7السذ ردل(  الزع  

 ح  الصحػر زبطئػل س( عئ را 7ر    أفجاؼ احجدب   اضحل    رال ض ايشح ؿ (  الزع  الصح
  ػػع التحعػػ  اػػغ رػػجؽ  تئػػ   أد ا  الئحػػث أف   ػػطذ  س( عئػػ را 7آاشػػل ا لخ ضػػل (  الزػػع 

   اػت الئ حيػل ا لتتكطػج  س أيز ، عئػ را  اص  ػل الستحطػل  سأائمل اتاتئ ال ا   ضعت ل ط ا 
  :لتؿ  اغ رجؽ أد ا  الئحث اغ

  :صد  السح سيؽ "الرد  الغاىر  "
 خضػػػػت الئ حيػػػػل أد ا  الئحػػػػث  مػػػػت احسػ ػػػػل اػػػػغ السح سػػػػطغ  تلحػػػػت اػػػػغ لبػػػػخاء 
 اتخررطغ  ػ  احػ ؿ أرػػؿ  خ طػل الصحػرس  اشػ فج  شػخؽ  عمػطع الصحػرس   مػع احػذ الصحػر 
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 ( اح س ،س لمح ع  م  رجؽ السحخدا   دطةطػل رػط غته   رػتحطل أد ا  الئحػث06  جدفع  
اذ ر   ـ لمبطئل الت  أ ج   طه س   ج ااتح زت الئ حيل آلراء السح سطغ    ات اإ خاء ا  نمـد 
اغ ححؼ   عجنر    ضػء السعتخح   السعجالس   حلظ لخ ت أد ا  الئحث ارػر ه  الشه بطل 

 الر لحل لمتصبط .

 ثالثا : خظؾات تظبيق أداات ال حث ا)السعالج  اإلحرا ة (
 اخحمل التصبط  اعجب لصػا   رمت إلت الشت بج الشه بطل  ف :اخ  الجراال     

 ع  سا البط اػ   اػغ أ ػخاد العطشػل    ع  ػزالا اتاتئ ال  مت أ خاد العطشل اغ السعمس   
    أي ـ ألخ  غطخ نػـ التصبط  ا حعت  مطه  اعهع.

  ػع  سػا البط اػ     حخال هػػ  ا اػتخجاـ زخاػ اج  sPss تئػػ ر  مػػت الدسبطػػ خ  ااػتخجاـ ال
اخ ػػا دػػ   لحدػػغ السص اعػػل    اػػت الئ حيػػل أيزػػ ، زترػػحطو اتاػػتح ا     ػػ  شخالعػػل 

س  تحعػػ   زجر ػػل ضػػعطحل(   3 لط ػػخ (  مػػت الشحػػػ التػػ ل :  تحعػػ   زجر ػػل دبطػػخب(   
 0س ت  تحع    2

    دحلظ ا لشدئل ل شح ؿ التػ  شئعػت  مػطهع الستحطػل اػغ الئ حيػل لستحطػل اػمػدط 
عش رخ السحجدبس   ج اات خؽ زاغ إ خاء الجراال السطجااطل ا  يعخل فحا ايشح ؿ    ال

 اغ شهخالغ.

   :رابعا : عر  اتحميل امشاقذ  نتا   ال حث
إلػػت اعمسػػ   ايشحػػ ؿ  ذلػػظ اػػغ أ ػػر  ضػػا آلطػػ   اعتخحػػل  السػ هػػل نتننا   االسننت ان  -0

لسحتسا لمتخصط  التخ ػ     التشذئل الدط اطل لصحر الخ ضل   جعطع تع  ل حعػ      ا
 -العخ   اغ  ا ا ات بج الجراال السطجااطل   تزو    اآل  : 
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 (3جدال )
 نتا   االست ان  السؾجي  لسعمسات األط ال في الح اظ عمى ىؾي  الظ ل ااحتراميا

مدتؾ  
 الدالل 

 قةس 
 2كا

 درج  التحتق

 بدرج  كبيرة بدرج  يعة   ال تتحتق م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 السحؾر األال: ماطة  التشذ   الدةاسة  اتدعةؼ ثتاف  حتؾ  الظ ل
 العشرر األال: الح اظ عمى ىؾي  الظ ل ااحتراميا

 دال 
 ا05

21.500 20% 20 25 25 50 50 
تخظنننط السعمسننن  لتننندعةؼ حريننن  

 ال كر االتعبير لد  الظ ل.

1 

 دال 
 ا05

32 20 20 20 20 60 60 
ظ نننننل عمننننني تننننندرب السعمسننننن  ال

 تتؾيسو لعلقتو مع اآلخريؽ.

2 

 دال 
 ا05

9.500 20 20 35 35 45 45 
تحرص السعمس  عمى تشسة  راح 

 القةادة لد  األط ال.

3 

 دال 
 ا05

21.500 20 20 55 55 25 25 

تشسي الراي  لد  الظ نل م ناطةؼ 
النننننننننننؾالء ااالعتنننننننننننزاز بنننننننننننالؾطؽ 

 االسحافغ  عمي تراثو اثرااتو

4 

 دال 
 ا05

78.500 15 15 10 10 75 75 

تذننننننجع السعمسنننننن  الظ ننننننل عمنننننني 
السذنننننننارك  االيجابةننننننن  فننننننني أداء 

 األنذظ .

5 

 دال 
 ا05

62 10 10 70 70 20 20 
تشغؼ الراي  انتخابات الختةنار 

 قةادات لكل قاع . 

6 

 دال 
 ا05

99.5 5 5 15 15 80 80 
تننننننيد  مننننننديرة الراينننننن  مننننننع 

 األط ال تحة  العمؼ كل ص اح.

7 

 دال 
 ا05

81.5 20 20 75 75 5 5 
تحننننرص السعمسنننن  عمنننني ايننننع 

 خريظ  لسرر داخل التاع .

8 

 دال 
 ا05

48.5 10 10 65 65 25 25 

تسارس السعمس  مؾاقف تدتذعر 
السد ؾلة  االت اىؼ بيؽ األط نال 

 في الراي .

9 

 دال 
 ا05

81.5 5 5 20 20 75 75 

تتحدث السعمس  مع األط ال عؽ 
احتنننرام لغنننتيؼ االقنننةؼ الؾطشةنننن  

 دسح  لبمدىؼ.ال

10 
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 طسػ  يخػتز اعشرػخ الححػ ظ  مػػ  فػالػل الصحػر  حػ ء   ػػطع  (3يتزنح منؽ جنندال )
( 5س2س0 ( لحسطػا عئػ را  العشرػخ   ػج احتمػت عئػ را    15( دالل  شج ادػتػ  دتلػل  2 ك 

السخا ػػل اليتتػػل اي لػػػ  حطػػث  حععػػت زجر ػػػل   لطػػل   م ػػػت الشدػػئل السئػالػػل لجر ػػػل  حعػػ   مػػػظ 
%(  م  التخ طل  فحا نجؿ  م  ضخ رب الحح ظ  م  75س%61س%55دبطخب   العئ را  زجر ل

 3س4س6دسػػ  احتمػػت عئػػ را    سفػالػػل الصحػػر  احتخااهػػ    عػػجنخف   ػػ  السحتسػػا الػػح  يعػػطر  طػػ 
(الخ رػػػل زهػػػحا العشرػػػخ السخا ػػػل اليتتػػػل ايلطػػػخبس حطػػػث  حععػػػت زجر ػػػل اشخحزػػػل   ػػػج زم ػػػت 

%(  مػػ  التخ طػػلس 21س%25س%45ر ػػل اشخحزػػل   الشدػػئل السئػالػػل لتحعػػ   مػػظ العئػػ را  زج
 فػحا اػ  أكػج   مطػ   س فحا نجؿ  م  إغحػ ؿ فػالػل الصحػر   ػجـ  عدالدفػ  لػج  اعػس السعمسػ  .

                                                      ( 2107 :ددراال   بج السػ ػ 

 السداااة بيؽ األط ال ( نتا   االست ان  السؾجي  لسعمسات األط ال في تدعةؼ4جدال )

مدتؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق

 بدرج  كبيرة بدرج  يعة   ال تتحتق م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 العشرر الثاني: السداااة بيؽ األط ال

 85 85 15 15 ص ر ص ر 49 دال 
تننننننؾز  السعمسنننننن  نغرتيننننننا لجسةننننننع 

 األط ال.
1 

 15 15 80 80 5 5 99.5 دال 
تحترم السعمس  رأ  الظ ل ميسا كان 

 مختم ا .
2 

 70 70 20 20 10 10 62 دال 

تظمننب السعمسنن  مننؽ جسةننع األط ننال 
إعننننادة الستاعنننند إلننننى أماكشيننننا فنننني 

 نياي  الشذاط.

3 

 20 20 75 75 5 5 81.5 دال 

تذنننارر السعمسننن  األط نننال فننني أداء 
يشاير يتعاان  25مدرحة  عؽ ثؾرة 

 ع األط ال.فييا جسة

4 

 80 80 15 15 5 5 99.5 دال 
تكمف السعمس  األط ال برسؼ اتمنؾيؽ 

 العمؼ السرر .
5 
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مدتؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق

 بدرج  كبيرة بدرج  يعة   ال تتحتق م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 15 15 75 75 10 10 78.5 دال 

تشدنننق الرايننن  منننع قدنننؼ الذنننرط  
التريننب مننؽ الراينن  لزيننارة األط ننال 

 إلةو.

6 

 80 80 20 20 ص ر ص ر 36 دال 

تنننننندعؾ الراينننننن  أالةنننننناء األمننننننؾر 
ت ىامنننننننن  لمسذننننننننارك  فنننننننني قننننننننرارا

 بالراي .

7 

 65 65 25 25 10 10 48.5 دال 

ترنننننظحب السعمسننننن  األط نننننال إلننننني 
ال شنننناء لمعننننب معيننننؼ، اتسثيننننل دار 

 يابط الذرط .

8 

 15 15 65 65 20 20 45.5 دال 
تذترر السعمس  مع األط ال لعسل ما 

 كيا لسبشي مجمس الشؾاب.
9 

 80 80 15 15 5 5 99.5 دال 

عاين  تحرص الراي  عمى تؾفير الر 
الرننننحة  االستابعنننن  باسننننتسرار مننننع 

 السختص.

10 

 طس  يختز اعشرخ  جعطع السد  اب زطغ ايشح ؿ  حػ ء   ػطع  (4يتزح مؽ جدال )
( 5س3س0 ( لحسطا عئ را  العشرخ   ػج احتمػت عئػ را    15( دالل  شج ادتػ  دتلل   2 ك 

ل السئػالػل لجر ػل  حعػ   مػظ السخا ل اليتتل اي ل  حطث   حععت زجر ل   لطػل   ػج زم ػت الشدػئ
% (  مػػػ  التخ طػػػل  فػػػحا نػػػجؿ  مػػػ  ضػػػخ رب  ػػػجعطع 81س%71س%85العئػػػ را  زجر ػػػل دبطػػػخب  

( الخ رػػػل زهػػػحا 2س4س6دسػػػ  احتمػػػت عئػػػ را    سالسدػػػ  اب زػػػطغ ايشحػػػ ؿ  ػػػ  اعػػػس الخ ضػػػ  
العشرخ السخا ل اليتتل ايلطخب حطث  حععت زجر ل اشخحزل   ج زم ت الشدػئل السئػالػل لتحعػ  

% (  مػػ  التخ طػػل  فػػحا نػػجؿ  مػػ   صبطػػ  05س%21س%05 مػػظ العئػػ را  زجر ػػل اشخحزػػل  
 جـ السد  اب زطغ ايشح ؿ  التسططد    السع امل زطشهع اغ  بر اعس السعمسػ    السذػخ     ػ  

                                      ( 2102 أاطسل  ػض  الخ ض    فحا ا  أكج   مط  دراال
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    االست ان  السؾجي  لسعمسات األط ال نتا (5جدال )
 اتدعةؼ حتؾ  الظ ل في السؾاثيق الدالة  االعربة 

مدتؾ  
 الدالل 

 2قةس  كا

 درج  التحتق

 بدرج  كبيرة بدرج  يعة   ال تتحتق م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 بة  االتانؾن العربي.السحؾر الثاني: حتؾ  الظ ل في السؾاثيق الدالة  االعر 
 العشرر األال: حتؾ  الظ ل في السؾاثيق الدالة  االعربة .

تننردد السعمسنن  مننع األط ننال أنذننؾدة  65 65 25 25 10 10 48.5 دال 
 حؾل معشي الحري .

1 

 65 65 25 25 10 10 48.5 دال 

تيكد السعمسن  لؤلط نال أن الراين  
ىننني اطنننشيؼ األصنننغر امرنننر ىننني 

 الؾطؽ األكبر.

2 

 20 20 65 65 15 15 45.5 دال 
تؾيح السعمسن  لؤلط نال أنينؼ يسثمنؾن 

 الذعب بالشد   لؾطشيؼ الراي .
3 

 15 15 70 70 15 60.5 34 دال 
تشذنننر الرايننن  النننؾعي بنننيؽ أسنننر 

 األط ال لتشذ تيؼ سةاسةا .
4 

 85 85 51 15 ص ر ص ر 49 دال 

تيكنند الراينن  عمننى أىسةنن  ريننا  
األط ننننننال كشغننننننام تربننننننؾ  يحتننننننق 

 التشسة  الذامم  لمظ ل.

5 

 25 25 65 65 10 10 48.5 دال 
تحرص الراي  عمنى تعمنةؼ جسةنع 

 األط ال بالسجان.
6 

 20 20 70 70 10 10 62 دال 
تحننننرص السعمسنننن  عمننننى التحنننندث مننننع 

 األط ال بالمغ  العربة  أثشاء الشذاط.
7 

 75 75 20 20 5 5 81.5 دال 

تيكنننند السعمسنننن  لؤلط ننننال أن المغنننن  
  ىننننننني المغننننننن  التؾمةننننننن  العربةننننننن

 لجسيؾري  مرر العربة .

8 

 80 80 15 15 5 5 99.5 دال 
تذننرح السعمسنن  أىسةنن  الشتننؾد فنني 

 البةع االذراء.
9 

 85 85 15 15 ص ر ص ر 49 دال 
تتننننؾ  الراينننن  الننننراابط االجتساعةنننن  

 بيؽ الراي  اأسر األط ال.
10 
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اتطػػػ  الج لطػػػل  طسػػػ  يخػػػتز اعشرػػػخ حعػػػػؽ الصحػػػر  ػػػ  السػ  (5يتزنننح منننؽ جننندال )
 ( لحسطػػػا عئػػػ را  العشرػػػخ   ػػػج  15( دالػػػل  شػػػج ادػػػتػ  دتلػػػل   2 العخ طػػػل  حػػػ ء   ػػػطع  كػػػ 

( السخا ػػػل اليتتػػػل اي لػػػ  حطػػػث  حععػػػت زجر ػػػل   لطػػػل    ػػػج زم ػػػت   5س2س0احتمػػػت عئػػػ را   
% (  مػػ  التخ طػػل 85س%65س%65الشدػػئل السئػالػػل لجر ػػل  حعػػ   مػػظ العئػػ را  زجر ػػل دبطػػخب  

 مػػػػػ   ترػػػػطر حعػػػػػؽ الصحػػػػػر  ػػػػ  السػاتطػػػػ  الج لطػػػػػل  العخ طػػػػل  ا تػػػػخاؼ السعمسػػػػػ    فػػػػحا نػػػػجؿ 
(الخ رل زهحا العشرػخ   3س4س6 السذخ       الخ ض   زهحا العشرخس دس  احتمت عئ را   

السخا ػػل اليتتػػل ايلطػػخب حطػػث  حععػػت زجر ػػل اشخحزػػل   ػػج زم ػػت الشدػػئل السئػالػػل لتحعػػ   مػػظ 
%(  مػػػ  التخ طػػػل  فػػػحا نػػػجؿ  مػػػ   ػػػجـ  تكطػػػج 25س%05س%21العئػػػ را  زجر ػػػل اشخحزػػػل  

 فػحا  سحعػؽ الصحر    السػاتط  الج لطل  العخ طػل   ػجـ ا تػخاؼ اعػس الخ ضػ   زهػحا الحعػػؽ 
                                                                            (   2102 :ا  أكج   مط  دراال   ػدر  

  (6جدال )
  ان  السؾجي  لسعمسات األط ال اتدعةؼ حتؾ  الظ ل في التانؾن العربينتا   االست

مدتؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق

 بدرج  كبيرة بدرج  يعة   ال تتحتق م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 العشرر الثاني: حتؾ  الظ ل في التانؾن العربي.

تظمننب السعمسنن  مننؽ األط ننال احتننرام تحةنن   80 80 15 15 5 5 99.5 دال 
 العمؼ السرر .

1 

 65 65 30 30 5 5 54.5 دال 
تشسني الراينن  لند  الظ ننل احتنرام التننانؾن 

 يشاير. 25االشغام خاص  بعد ثؾرة 
2 

تعننند السعمسنننن  فيمسننننا تدنننجيمةا عننننؽ ميننننام  15 15 75 75 10 10 78.5 دال 
 ر ةس الجسيؾري .

3 

 20 20 70 70 10 10 62 دال 
تحنننرص السعمسننن  عمنننى تشسةننن  السعمؾمنننات 
االقننةؼ االسسارسننات الدةاسننة  لنند  الظ ننل 

 يشاير. 25بعد ثؾرة 

4 

 5 تؾيح السعمس  لؤلط ال م يؾم الح ؾم . 25 25 65 65 10 10 48.5 دال 

 15 15 80 80 5 5 99.5 دال 
تد ل السعمس  األط نال عنؽ اسنؼ السحافغن  

 التي يشتسؾن إلييا.
6 
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مدتؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق

 بدرج  كبيرة بدرج  يعة   ال تتحتق م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 65 65 25 25 10 10 48.5 دال 
ت ننننر  السعمسنننن  لؤلط ننننال بننننيؽ ز  يننننابط 

 الذرط  از  يابط الجةش.
7 

تبننيؽ السعمسنن  لؤلط ننال أن الح ؾمنن  تتسثننل  20 20 65 65 15 15 45.5 دال 
 في مجسؾع  مؽ الؾزراء.

8 

 15 15 70 70 15 15 60.5 دال 
تدننننننعي الراينننننن  لشتننننننل فكننننننرة البرلسننننننان 

 السدرسي إلى الراي .
9 

 20 20 60 60 20 20 32 دال 
تعنننننننندد السعمسنننننننن  لؤلط ننننننننال السحافغننننننننات 

 السرري  السختم  .
10 

 طس  يختز اعشرخ حعػؽ الصحر    الع اػف العخ    ح ء   (6يتزح مؽ جدال )
 ( لحسطػػػا عئػػػ را  العشرػػػخ   ػػػج احتمػػػت عئػػػ را   15( دالػػػل  شػػػج ادػػػتػ  دتلػػػل   2 ػػػطع  كػػػ 

ععػت زجر ػل   لطػل   ػج زم ػت الشدػئل السئػالػل لجر ػل ( السخا ل اليتتل اي لػ  حطػث  ح 7س2س0 
%(  مػ  التخ طػل  فػحا نػجؿ  مػ   ترػطر 65س%65س%81 حع   مػظ العئػ را  زجر ػل دبطػخب  

حعػػؽ الصحػر  ػ  العػ اػف العخ ػ   ا تػػخاؼ السعمسػ    السذػخ     ػ  الخ ضػ   زهػحا العشرػػخس 
تتػػل ايلطػػخب حطػػث   حععػػت  (الخ رػػل زهػػحا العشرػػخ السخا ػػل الي 3س4س5كسػػ  احتمػػت عئػػ را   

زجر ػػػػػػػل اشخحزػػػػػػػل   ػػػػػػػج زم ػػػػػػػت الشدػػػػػػػئل السئػالػػػػػػػل لتحعػػػػػػػ   مػػػػػػػظ العئػػػػػػػ را  زجر ػػػػػػػل اشخحزػػػػػػػل 
% (  مػػػ  التخ طػػػل  فػػػحا نػػػجؿ  مػػػ   ػػػجـ  تكطػػػج حعػػػػؽ الصحػػػر  ػػػ  العػػػ اػف 25س%21س05% 

 فػػحا اػػ  أكػػج   مطػػ   س العخ ػػ    ػػجـ ا تػػخاؼ اعػػس الخ ضػػ   زهػػحا الحعػػػؽ  ػػ  فػػحا العشرػػخ
                                                     (                                                                                                                              2116 :شمئلدراال  

السعمسػل لدػمػؾ شحػر الخ ضػل اػغ أ ػر  ػجعطع  ش رػخ  يعر  نتا   بظاقن  ملحغن  -2
   ػػ  السحتسػػا العخ ػػ  زػضػػا اس راػػ   اعتخحػػل لمتخصػػط  التخ ػػػ   ػػ  التشذػػئل حعػ ػػ

 الدط اطل لهحا الصحر اغ  ا ا ات بج الجراال السطجااطل   تزو    اآل  .
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نتا   بظاق  ملحغ  السعمس  لدمؾر ط ل الراي  مؽ أجل تدعةؼ حق الظ ل  (7جدال )
 في التعمةؼ االحرؾل عمى السعار  االسعمؾمات

 مدؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق

 غال ا   أحةانا   نادرا   م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 العشرر األال: حق الظ ل في التعمةؼ االحرؾل عمى السعار  االسعمؾمات،

 44 43 20 13 6 10 31,7 ا05
يسارس الظ ل األنذنظ  ال شةن  لتشسةن  

 التدرات اإلبداعة  لديو.
1 

 51 85 15 25 4 6 51,8 ا05

يظمنننننع الظ نننننل عمنننننني عمنننننب الكتننننننب 
االترص بسختمنف أنؾاعينا باسنتخدام 

 اسا ط تعمةسة  متشؾع .

2 

 42 70 25 41 3 5 32,8 ا05

يتننننردد الظ ننننل عمنننني م ت نننن  الراينننن  
بحرينن  لجسننع السعمؾمننات مننؽ مرننادر 

 مختم   اعرييا عمى السعمس .

3 

 57 95 11 18 2 1 74,6 ا05
 نننننننل أنذنننننننظ  األركنننننننان يسنننننننارس الظ

 التعمةسة .
4 

 28 46 30 50 12 20 8,3 ا05

يسننننارس الظ ننننل األنذننننظ  السرت ظنننن  
بننننالخبرات الرننننحة  االديشةنننن  االبي نننن  

 السحةظ .

5 

 6 يمتزم الظ ل بآداب الحؾار االسشاقذ . 7 11 26 43 37 61 19,7 ا05

 30 50 32 53 8 13 15,2 ا05
يحنننننافع عمنننننى نغافننننن  كت نننننو اقاعننننن  

 الشذاط.
7 

( دالػػل  شػػج 2 طسػػ  يخػػتز ا لعشرػػخ اي ؿ  حػػ ء   ػػطع  كػػ  (7يتزننح مننؽ جنندال )
( السخا ػل اليتتػل  3س2س0 ( لحسطا عئ را  العشرخ   ج احتمت عئ را    15ادتػ  دتلل   

اي ل  حطث  حععت زجر ل   لطػل   ػج زم ػت الشدػئل السئػالػل لجر ػل  حعػ   مػظ العئػ را  زجر ػل 
مػػػػ  التخ طػػػػل  فػػػػحا نػػػػجؿ  مػػػػ   تكطػػػػج حػػػػ  الصحػػػػر  ػػػػ  التعمػػػػطع %(  71س%85س%43كبطػػػػخب  

 الحرػػػػػؿ  مػػػػ  السعػػػػ رؼ  السعمػاػػػػ    ا تػػػػخاؼ السعمسػػػػ    السذػػػػخ     ػػػػ  الخ ضػػػػ   زهػػػػحا 
(الخ رػػل زهػػحا العشرػػخ السخا ػػل اليتتػػل ايلطػػخب حطػػث 7 س6س5دسػػ  احتمػػت عئػػ را    سالعشرػػخ

العئػػػػ را  زجر ػػػػل اشخحزػػػػل   حععػػػػت زجر ػػػػل اشخحزػػػػل   ػػػػج زم ػػػػت الشدػػػػئل السئػالػػػػل لتحعػػػػ   مػػػػظ
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%(  مػػػػ  التخ طػػػػل  فػػػػحا نػػػػجؿ  مػػػػ   ػػػػجـ  تكطػػػػج حػػػػ  الصحػػػػر  ػػػػ  التعمػػػػطع 51س%00س46% 
 الحرػػػػؿ  مػػػ  السعػػػ رؼ  السعمػاػػػ   ارػػػػرب ائدػػػصل   ػػػجـ ا تػػػخاؼ اعػػػس الخ ضػػػ   زهػػػحا 

                                       ( 2108 : فحا ا  أكج   مط  دراال  العصص  سالحعػؽ    فحا العشرخ

 (8جدال )
 نتا   بظاق  ملحغ  السعمس  لدمؾر ط ل الراي  مؽ أجل تدعةؼ حق الظ ل في المعب

مدتؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق

 غال ا   أحةانا   نادرا   م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 :العشرر الثاني: حق الظ ل في المعب

 36 60 10 16 24 40 14,5 ا05
يحتنننرم الظ نننل داره فننني المعنننب 

 دان تزاحؼ أا دفع

1 

 7 11 26 43 37 61 19,7 ا05

يدنننير الظ نننل منننع زمل نننو فننني 
طابؾر مشغؼ بعند انتيناء المعنب 

 حشي يدخل قاع  الشذاط. 

2 

 56 93 12 20 2 3 70,7 ا05
يمعنننب الظ نننل فننني ال شننناء مننننع 

 أصحابو ألعاب مختم  .

3 

 13 21 24 40 33 55 8,6 ا05
يبتكننننر الظ ننننل ألعنننناب مختم نننن  

 باستخدام خامات البي  .

4 

 48 80 18 30 4 6 43,3 ا05
يعيننند الظ نننل ترتينننب لع نننو فننني 

 م انيا بعد االنتياء مشيا. 

5 

 ا05
39,9

7 
5 3 35 21 76 46 

يسنننارس الظ نننل ألعننناب لتشسةننن  
 العزلت الكبيرة االرغيرة.

6 

غير 
 دال 

4,8 73 32 11 19 11 19 
 نننو الس زنننم  يختنننار الظ نننل لع

 لديو بش دو.

7 

( دالػػل  شػػج 2 طسػػ  يخػػتز ا لعشرػػخ اليػػ ا   حػػ ء   ػػطع  كػػ  (8يتزننح مننؽ جنندال )
( غطػخ 2(  عػج  ػ ء   طسػل  كػ 0 ( لحسطا عئ را  العشرخ  س  جا العئػ رب  15ادتػ  دتلل  

( السخا ػػل اليتتػػػل اي لػػ  حطػػػث  حععػػت زجر ػػػل   لطػػل   ػػػج 5س 3س0دالػػل   ػػػج احتمػػت عئػػػ را   
%(  مػػػ  81س%93س%61 ػػػت الشدػػػئل السئػالػػػل لجر ػػػل  حعػػػ   مػػػظ العئػػػ را  زجر ػػػل دبطػػػخب  زم
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التخ طػػػػل  فػػػػحا نػػػػجؿ  مػػػػ   تكطػػػػج حػػػػ  الصحػػػػر  ػػػػ  المعػػػػل  ا تػػػػخاؼ السعمسػػػػ    السذػػػػخ     ػػػػ  
( الخ رػػػػل زهػػػػحا العشرػػػػخ السخا ػػػػل 7س 4س2دسػػػػ  احتمػػػػت عئػػػػ را    سالخ ضػػػػ   زهػػػػحا العشرػػػػخ

حزػػل   ػػج زم ػػت الشدػػئل السئػالػػل لتحعػػ   مػػظ العئػػ را  اليتتػػل ايلطػػخب حطػػث  حععػػت زجر ػػل اشخ
%(  م  التخ طل  فحا نجؿ  م   جـ  تكطج ح  الصحر    00س%20س%00زجر ل اشخحزل  

 فػػحا اػػ  أكػػج   مطػػ   سالمعػػل   ػػجـ ا تػػخاؼ اعػػس الخ ضػػ   زهػػحا الحعػػػؽ  ػػ  فػػحا العشرػػخ
  .( 2116 :دراال  شمئل

 مؾر ط ل الراي  نتا   بظاق  ملحغ  السعمس  لد (9جدال )
 مؽ أجل تدعةؼ حق الظ ل في الحري  ااالختةار

مدتؾ  
 الدالل 

 2قةس  كا

 درج  التحتق

 غال ا   أحةانا   نادرا   م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 العشرر الثالث: حق الظ ل في الحري  ااالختةار.

 38 63 18 30 14 23 14,2 ا05
ذنننننظ  التننننني يختنننننار الظ نننننل األن

 يسارسيا.
1 

 30 50 32 53 8 13 15,2 ا05
يسارس الظ ل الشذناط فني النركؽ 

 التعمةسي الس زل لديو.
2 

 36 60 26 43 8 13 17,3 ا05

يحننننناال ربنننننط الحنننننذاء اتجيينننننز 
حتيبتنننننو بس نننننرده قبنننننل مغننننننادرة 

 الراي .

3 

 13 21 24 40 33 55 8,6 ا05
يعنننننر  حتؾقنننننو اااج اتنننننو فننننني 

 ييا.الجساع  التي يشتسي إل
4 

 7 11 26 43 37 61 19,7 ا05
يختننننار الظ ننننل أقرانننننو لسسارسنننن  

 بعض األنذظ  معيؼ.
5 

 25 41 35 58 10 16 13,6 ا05

يختار الظ ل الذخرنة  السحب ن  
لننننننو فنننننني السدننننننرحة  ايعننننننر  

 دارىا.

6 

 17 28 15 25 38 63 13,9 ا05
يشرنننا الظ نننل لحنننديث اآلخنننريؽ 

 باىتسام اتسعؽ.
7 
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( دالػػػل  شػػػج 2طسػػػ  يخػػػتز ا لعشرػػػخ الي لػػػث  حػػػ ء   ػػػطع  كػػػ   (9يتزنننح منننؽ جننندال )
( السخا ػػل اليتتػػل 3س2س0 ( لحسطػػا عئػػ را   العشرػػخ   ػػج احتمػػت عئػػ را    15ادػػتػ  دتلػػل   

اي ل  حطث  حععػت زجر ػل   لطػل   م ػت الشدػئل السئػالػل لجر ػل  حعػ   مػظ العئػ را  زجر ػل دبطػخب 
 تكطػػػػج حػػػ  الصحػػػػر  ػػػ  الحخالػػػػل  اتلتطػػػػ ر %(  مػػػ  التخ طػػػػل  فػػػحا نػػػػجؿ  مػػػ  51س%61س63% 

 6س5س4دسػػػػ  احتمػػػػت عئػػػػػ را    س ا تػػػػخاؼ السعمسػػػػ    السذػػػػخ     ػػػػ  الخ ضػػػػػ   زهػػػػحا العشرػػػػخ
(الخ رػػل زهػػحا العشرػػخ السخا ػػل اليتتػػل ايلطػػخب حطػػث  حععػػت زجر ػػل اشخحزػػل   ػػج زم ػػت الشدػػئل 

طػل  فػحا نػجؿ  مػ  %(  مػ  التخ 40س%00س%20السئػالل لتحع   مظ العئ را  زجر ل اشخحزل  
 جـ  تكطج ح  الصحر    الحخالل  اتلتطػ ر   ػجـ ا تػخاؼ اعػس الخ ضػ   زهػحا الحعػػؽ  ػ  فػحا 

                    (  2106 فحا ا  أكج   مط  دراال   داط ف  العشرخ

 (10جدال )
 نتا   بظاق  ملحغ  السعمس  لدمؾر ط ل الراي  مؽ أجل تدعةؼ حق الظ ل في السذارك 

  مدتؾ 
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق

 غال ا   أحةانا   نادرا   م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 :العشرر الرابع: حق الظ ل في السذارك 

 16 26 15 25 39 65 15,8 ا05
يذنننننارر الظ نننننل السعمسننننن  فننننني التخظنننننةط 

 لمبرنام  اليؾمي.
1 

غير 
 دال 

5 50 30 41 25 25 15 
زميمننو فنني حسننل أا تؾصننيل أشننةاء مننؽ يدنناعد 

 م ان آلخر احل بعض السذ لت لدييؼ.
2 

غير 
 دال 

4,8 26 16 38 23 51 31 
يعمق الظ ل مع السعمس  المؾحات التعمةسةن  

 في قاع  الشذاط.
3 

 4 يختار الظ ل را د السجسؾع  مع السعمس . 17 28 15 25 38 63 13,9 ا05

 41 68 20 33 9 15 22,7 ا05
د الظ ل زمل و في ترتيب ح من  عيند يداع

 األم مثل .
5 

 34 56 33 55 3 5 26,6 ا05
يذارر الظ ل في العسل الجساعي ايتعناان 

 مع زمل و في أداء السيام في الراي .
6 

 7 يزيؽ الظ ل قاع  الشذاط مع أقرانو. 36 60 29 48 5 8 22,7 ا05
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( دالػل  شػج 2 ء   ػطع  كػ  طسػ  يخػتز ا لعشرػخ الخااػا  حػ (10يتزنح منؽ جندال )
(  عػػج  ػػ ء   ػػطع  3س 2عئػػ را     ػػجا  طسػػ   ( لحسطػػا عئػػ را  العشرػػخ 15ادػػتػ  دتلػػل   

( السخا ػػل اليتتػػل اي لػػ  حطػػث  حععػػت زجر ػػل 7س6س5( غطػػخ دالػػل   ػػج  احتمػػت عئػػ را   2 كػػ 
%( 61س%56س%68  لطل   ج زم ت الشدئل السئػالل لجر ل  حع   مػظ العئػ را  زجر ػل دبطػخب  

 م  التخ طل  فحا نجؿ  م   تكطج ح  الصحر    السذػ ردل  ا تػخاؼ السعمسػ    السذػخ     ػ  
(الخ رػل زهػحا العشرػخ السخا ػل اليتتػل  3س2س0دس  احتمت عئ را    سالخ ض   زهحا العشرخ

ايلطػػخب حطػػث  حععػػت  زجر ػػل اشخحزػػل   ػػج زم ػػت الشدػػئل السئػالػػل لتحعػػ   مػػظ العئػػ را  زجر ػػل 
%(  مػػػ  التخ طػػػل  فػػػحا نػػػجؿ  مػػػ   ػػػجـ  تكطػػػج حػػػ  الصحػػػر  ػػػ  50س%25س%26اشخحزػػػل  

 فػحا اػ  أكػج   مطػ   سالسذ ردل   جـ ا تخاؼ اعس الخ ضػ   زهػحا الحعػػؽ  ػ  فػحا العشرػخ
 (                                                                                             2103  بجالسحدغدراال  

 نتا   بظاق  ملحغ  السعمس  لدمؾر ط ل الراي  (11ال )جد
 مؽ أجل تدعةؼ حق الظ ل في التعبير عؽ الرأ 

مدتؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق

 غال ا   أحةانا   نادرا   م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 :العشرر الخامس: حق الظ ل في التعبير عؽ الرأ 

 34 56 21 35 15 25 8,1 ا05

يتدننؼ الظ ننل بالسراننن  مننع جساعنن  
الرفننا  اال يخننالف قننرارات الجساعنن  

 باستسرار.

1 

 16 26 15 25 39 65 15,8 ا05
يرتجننل الظ ننل قرنن  تعبننر عننؽ رأيننو 

 في مؾقف ما
2 

 42 70 23 38 5 8 29,3 ا05
ي ننؾن الظ ننل سننعيدا  أثشنناء مذنناركتو 

 ".آلخريؽ أفراحيؼ "عيد مةلد مثل  ل
3 

 17 28 15 25 38 63 13,9 ا05
يشنناقش الظ ننل السعمسنن  فنني الشذنناط 

 الستدم إلةو.
4 

غير 
 دال 

5 50 30 41 25 25 15 
يعتننننننر  الظ نننننننل عمنننننني أسنننننننمؾب 

 السعمس  في التعامل معو.
5 
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مدتؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق

 غال ا   أحةانا   نادرا   م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 36 60 29 48 5 8 22,7 ا05
يذننن ر الظ نننل اآلخنننريؽ عشننند تتنننديؼ 

 العؾن االسداعدة لو.
6 

 25 41 35 58 10 16 13,6 ا05
يحي الظ ل مؽ يحيةنو اينرد التحةن  

 عمى السعمس .
7 

( دالػػػل  شػػػج 2 طسػػػ  يخػػػتز ا لعشرػػػخ الخػػػ اذ  حػػػ ء   ػػػطع  كػػػ  (11يتزنننح منننؽ جننندال )
( غطػخ دالػل   ػج 2(  عج   ء   طع  ك 5 ( لحسطا عئ را  العشرخ  س  جا العئ رب   15ادتػ  دتلل  

ععػت زجر ػل   لطػل   ػج زم ػت الشدػئل السئػالػل ( السخا ػل اليتتػل اي لػ  حطػث  ح6س3س0احتمت عئ را   
%(  م  التخ طل  فحا نػجؿ  مػ   تكطػج حػ  61س%71س%56لجر ل  حع   مظ العئ را  زجر ل دبطخب  

الصحر    التعبطخ  ػغ الػخأ   ا تػخاؼ السعمسػ    السذػخ     ػ  الخ ضػ   زهػحا العشرػخس دسػ  احتمػت 
تػػل ايلطػػخب حطػػث  حععػػت زجر ػػل اشخحزػػل   ػػج (الخ رػػل زهػػحا العشرػػخ السخا ػػل اليت5س4س2عئػػ را   

%(  مػ  التخ طػل  فػحا 25س%28س%26زم ت الشدئل السئػالل لتحع   مػظ العئػ را  زجر ػل اشخحزػل   
نػجؿ  مػػ   ػجـ  تكطػػج حػ  الصحػػر  ػ  التعبطػػخ  ػػغ الػخأ    ػػجـ ا تػخاؼ اعػػس الخ ضػ   زهػػحا الحعػػػؽ 

                                                                                     .(  2103    ء ا فخ فحا ا  أكج   مط  دراال   س   فحا العشرخ

 نتا   بظاق  ملحغ  السعمس  لدمؾر ط ل الراي  (12جدال )
 مؽ أجل تدعةؼ حق الظ ل في أىدا  اايح  امحددة

مدتؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق

 ل ا  غا أحةانا   نادرا   م الع ارات

 التكرار % التكرار % التكرار %

 العشرر الدادس: حق الظ ل في أىدا  اايح  امحددة.

غير 
 دال 

4,8 26 16 38 23 51 31 
يدنننتستع الظ ننننل باألنذنننظ  الستدمنننن  

 لو.
1 

 17 28 15 25 38 63 13,9 ا05
يذننننن ع الظ نننننل رل اتنننننو اميؾلنننننو فننننني 
 السيارات التي يتؾم بيا داخل الراي .

2 

 غير
 دال 

5,7 23 14 48 29 45 27 
يسننارس الظ ننل األنذننظ  التنني تعننزز 

 لديو االنتساء لؾطشو.
3 
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مدتؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 درج  التحتق
 م الع ارات

 ل ا  غا أحةانا   نادرا  

غير 
 دال 

5 50 30 41 25 25 15 
يظبننق الظ ننل قننةؼ اعننادات السجتسننع 

 الذ  يعةش فةو.
4 

 41 68 20 33 9 15 22,7 ا05

يسننننارس الظ ننننل اآلداب االدننننمؾكةات 
السشاس   لعسره االتي تت ق منع القنةؼ 

قةنننن  الدننننا دة فنننني السجتسعننننات األخل
 العربة .

5 

 46 76 21 35 3 5 39,9 ا05

يسننننارس الظ ننننل السيننننارات الستعمتنننن  
بالسدننننتحدثات التكشؾلؾجةنننن  لسؾاك نننن  

 مدتجدات العرر.

6 

 13 21 24 40 33 55 8,6 ا05
يحتنننرم الظ نننل ممكةننن  الغينننر ايذنننارر 

 اآلخريؽ لحل السذ لت.
7 

( دالػل  شػج 2شرخ الد دس  ح ء   طع  ك  طس  يختز ا لع (12يتزح مؽ جدال )
(  عػػػج  ػػػ ء   ػػػطع 4س3س0 ػػػجا عئػػػ را     طسػػػ   ( لحسطػػػا عئػػػ را  العشرػػػخ 15ادػػتػ  دتلػػػل  

( السخا ػػل اليتتػػل اي لػػ  حطػػث  حععػػت زجر ػػل 6س5س0( غطػػخ دالػػل   ػػج احتمػػت عئػػ را   2 كػػ 
%( 76س%68س%50    لطل   ج زم ت الشدئل السئػالل لجر ل  حع   مػظ العئػ را  زجر ػل دبطػخب

 م  التخ طل  فحا نجؿ  م   تكطػج حػ  الصحػر  ػ  أفػجاؼ  اضػحل  احػجدب  ا تػخاؼ السعمسػ   
(الخ رػل زهػحا العشرػخ 4س3س2دسػ  احتمػت عئػ را    س السذػخ     ػ  الخ ضػ   زهػحا العشرػخ

السخا ػػل اليتتػػل ايلطػػخب حطػػث  حععػػت زجر ػػل اشخحزػػل   ػػج زم ػػت الشدػػئل السئػالػػل لتحعػػ   مػػظ 
%(  م  التخ طل  فحا نجؿ  م   جـ  تكطػج حػ  25س%45س%28 را  زجر ل اشخحزل   العئ

الصحػػػر  ػػػ  أفػػػجاؼ  اضػػػحل  احػػػجدب   ػػػجـ ا تػػػخاؼ اعػػػس الخ ضػػػ   زهػػػحا الحعػػػػؽ  ػػػ  فػػػحا 
                                                          .(2106ا  أكج   مط  دراال   داط ف  فحا س العشرخ
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 نتا   بظاق  ملحغ  السعمس  لدمؾر ط ل الراي  (13جدال )
  مؽ أجل تدعةؼ حق الظ ل ببي   آمش  بالراي

مدتؾ  
 الدالل 

قةس  
 2كا

 م الع ارات درج  التحتق

 غال ا   أحةانا   نادرا  

 التكرار % التكرار % التكرار %

 العشرر الدابع: حق الظ ل ببي   آمش  بالراي . 

 48 80 18 30 4 6 43,3 ا05

يتستع الظ ل براي  جيدة الترنسةؼ منؽ 
أمنننننناكؽ فدننننننةح  لسسارسنننننن  -)تيؾينننننن  
 آمش (.-األنذظ  

1 

 7 11 26 43 37 61 19,7 ا05

النننننذ   ااألمنننننانيذنننننعر الظ نننننل بننننناألمؽ 
يداعده عمنى الشنؾم فني الراين  إذا لنزم 

 األمر. 

2 

غير 
 دال 

4,8 73 32 11 19 11 19 
 يدننتستع الظ ننل بسدنناح  خزننراء ااسننع 

 بالراي .

3 

 34 56 21 35 15 25 8,1 ا05
يتستنننع الظ نننل بسرافنننق صنننحة  مشاسننن   

 بالراي  ابي   نغة  .

4 

 16 26 15 25 39 65 15,8 ا05
يتمتننننى الظ ننننل الستابعنننن  الرننننحة  فنننني 

 الراي  بانتغام.

5 

 6 يتستع الظ ل براي  قري   مؽ مشزلو. 42 70 25 41 3 5 32,8 ا05

غير 
 دال 

5,9 43 26 23 14 50 30 
ي تدب الظ ل الخبرات الحدة  السشاس   

 لو مؽ الراي .

7 

( دالػل  شػج 2 طس  يختز ا لعشرخ الد اا   ح ء   ػطع  كػ  (13يتزح مؽ جدال )
( 2(  عػج  ػ ء   ػطع  كػ 7س3 جا عئ را     ( لحسطا عئ را  العشرخ  طس  15ادتػ  دتلل  

تل اي لػ  حطػث  حععػت زجر ػل   لطػل   ػج ( السخا ل اليت6س4س0غطخ دالل   ج احتمت عئ را   
%(  مػػػ  71س%56س%81زم ػػػت الشدػػػئل السئػالػػػل لجر ػػػل  حعػػػ   مػػػظ العئػػػ را  زجر ػػػل دبطػػػخب  

التخ طػػل  فػػحا نػػجؿ  مػػ   تكطػػج حػػ  الصحػػر  ػػ  زطئػػل آاشػػل   ا تػػخاؼ السعمسػػ    السذػػخ     ػػ  
لسخا ػل اليتتػل (الخ رػل زهػحا العشرػخ ا5س3س2دسػ  احتمػت عئػ را    سالخ ض   زهحا العشرػخ

ايلطػػخب حطػػث   حععػػت زجر ػػل اشخحزػػل   ػػج زم ػػت الشدػػئل السئػالػػل لتحعػػ   مػػظ العئػػ را  زجر ػػل 
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% (  مػػ  التخ طػػل  فػػحا نػػجؿ  مػػ   ػػجـ  ػػػ طخ زطئػػل آاشػػل لمصحػػر 26س%00س%00اشخحزػػل  
 فػػحا اػػ  أكػػج   مطػػ  درااػػل   س   ػجـ ا تػػخاؼ اعػػس الخ ضػػ   زهػػحا الحعػػػؽ  ػػ  فػػحا العشرػػخ

                                                                                                    .(  2102  ػدر  

  ىي:  الدراس  السيدانة تمخةص نتا   
اتاػتئ ال دتلػل إحرػ بطل زػطغ السحسػ ػ    ػ   حعطػ  احػ  ر  أا  ت  ػ ج  ػخ ؽ ذا  -

لػػػل  مػػػت فػػػحا السحػػػ  ر  العش رػػػخ   ش رػػػخ الستحطػػػلس اسػػػ  يعشػػػ  أف الس،شػػػخا  الجا
تع  ػػل حعػػػؽ الصحػػر  ػػ  السحتسػػا  لتػػجعطع الخ ضػػ  ساهسمػػل اػػغ  بػػر السعمسػػ   دالػػر 

 العخ  .

  ػد  رػر  ضعف لج  السعمس       شذئل الصحر اط اػط ،  دػحلظ ضػعف ايشحػ ؿ  -
 ػػػ  إدارب شػػػئػف الػػػئتد  أفسطػػػل التشذػػػئل     ػػػػد  ػػػخ ؽ ذا  دتلػػػل إحرػػػ بطل ساحعػػػػ هع
  .طل الت  ي تدبه  ايشح ؿ اغ لتؿ ا  يذ ر امػدهع الدط ا الدط ا

  ػػػػد  رػػػػر  ػػػ  الئحػػػث  ػػػغ ضػػػخ رب الػػػج ر الػػػح   معئػػػ  السعمسػػػل  ػػػ  غػػػخس الػػػػ    -
الدط اػػػػ  لػػػػج  ايشحػػػػ ؿ   شذػػػػئل ايشحػػػػ ؿ أاػػػػخ ضػػػػخ ر  زتعػػػػجيع زػػػػخااج  ػعطػػػػل  حػػػػث 

 ذلظ.ايشح ؿ اشح الر خ  مت 

 حػػجاث الح رالػػل اػػغ حػػػلهع  أراءفػػع ل ايشحػػ ؿحػػج ث  زػػ رل دبطػػخ  ػػ  ادػػتػ   هػػع  -
د ر اػ رز  ػ  التػتتطخ  غلػطذ لهػ ايشحػ ؿ   حػؿ الح ػال  الع بمػل الح كسػل  أف اعمسػ

  مت   طهع الدط ا . 

 ػرمت الشت بج ال  ضخ رب اتفتس ـ اعسمطل التخ طل الدط اطل    اخحمػل الصحػلػل ياهػ   -
الػػػتتؼ   مػػػتالسػػػػاششطغ  أداب  ػفخالػػػل   ع لػػػل  ػػػ   حعطػػػ  إ سػػػ ع اط اػػػ   ااػػػا زػػػطغ

ااتس بهع الصئع   تع  تهع العػاطل زر ف  أداب  ع لل     حعط  ااتعخار الشط ـ الدط ا  
 الج ؿ. ات تر د   ات تس     الحدخ   غطخف     أيل د لل اغ 
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 ػرػػػمت اتػػػ بج الئحػػػث ايزػػػ ، الػػػ    ػػػػد اذػػػ ت   عػػػػؽ اياػػػخب اػػػغ  صبطػػػ  اعػػػس  -
ه  اػاتطػػ  حعػػػؽ الصحػػر  فػػ    حذػػ  ضػػ فخب الػػجر س السزػػ اطغ التخ ػالػػل التػػ   تزػػسش

 ػ  ضػػء    ا  نتعخض لػ  الصحػر اػغ إفسػ ؿ اػغ   اػل اعػس السعمسػ-الخرػرطل 
ضعف     اياخب ا لسز اطغ التخ ػالل لسػاتط  حعػػؽ الصحػر -الدي  ل الدبطخب لمحرر 

ضػػعف السدػػتػ  ات ترػػ د  لػػئعس اياػػخ اسػػ  يحعمهػػع ت يسمدػػػف السػػػارد الد  طػػل -
 لمسعطذل.

ضخ رب  ضا  رػر اعتخل يزع  شسطل  جرب الصحر  ا تدازا زهػالت   ل ت   ا خ ذ المعل  -
اػػجلر أا اػػ  لمتعمػػطع  ػػ  فػػحا السخحمػػل  التػػ   ع ػػذ أفػػجاؼ السػػشهج الػػجا ع لسس راػػل 

                                                  الصحر.   حعطر حعػؽ 

 اغحػػػػ ؿ الحػػػػخص لمتح  ػػػػر  السجراػػػػلسخحمػػػػل اػػػػ   بػػػػر اغحػػػػ ؿ الػػػػػ   الدط اػػػػ  يشحػػػػ ؿ ا -
 اس رال اياذصل الستعجدب الستزسشل ا لبخا اج  الت   شػ ت    أفجا ه   ااتخجاا  ه  

اس  أاهع    اػهػلل  ايشح ؿس  ج د ف ابئ     ات رب الجا عطل زطغ   صبطعه س اح ت  
 الخ ضل.التعمع  زال دب اسػ الػ   الدط ا  لج  شحر 

   :الستترحالترؾر 
يحػل أف  دػػف   م  ا  أاحخ   ش  ات بج الئحث اإش را الشطخ   السطػجاا   طسػ  زش ء، 

 اػػ   العخ ػ س مطػ  التشذػػئل الدط اػطل لصحػػر الخ ضػل اػػغ أ ػر  ػػجعطع تع  ػل حعػ ػػ   ػ  السحتسػػا 
ا ح ف  ػػ   جضهػػ ر  الصحػػرس عػػػـ اػػ  الخ ضػػل دس،ادػػل  خ ػالػػل اعػػج اياػػخب  ػػ   ذػػ طر شخرػػطل 

 اػػطل  ػػ  فػػحا السحػػط  يذػػعخ ايشحػػ ؿ  طسػػ  يعػػجـ لهػػع اػػغ اسػػ ذل  ػػ  التع اػػر  دطػػل   طسػػ  الدط
دس  أف اغ  ػاار زش ء الذخرػطل السهسػل لػتؿ اخحمػل الصحػلػل  زطشهعسنتئ دلػف السذ  خ  طس  

  الصحر.الج ر الح   ،دي  اعمس   الخ ضل    اع امل 

اػشػا  احػج أاهػ  6-3غ   م  رعطج رال ض ايشح ؿ  الت  يستج العسخ الداش  له  اػ
 ع زر اخحمػل السئػ دأب اع زػر الذػعػر ا لػحال  ػ  اخاحػر الشسػػ الشحدػ  ات تسػ    التػ  ا تخحهػ  
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Erikson  التػ  نتدػع زهػػ  الصحػر ا لشذػ ا الحدػػس   الخطػ ؿ الػااػا  حػػل اتاػتصتع  الخ ئػػل 
ا ليعػػػػل  ػػػ  السعخ ػػػل حطػػػػث يدػػػتصطا الصحػػػر أف يصػػػػػر الذػػػعػر ا لسئػػػ دأب اػػػػغ لػػػتؿ اإلحدػػػ س 
 ال،د  س اتاػػتعتلطل  هػػػ يدػػتصطا أف نػػحفل اسحػػخدا إلػػ  أاػػ كغ اعطػػجب  الصمػػ  لحزػػػل  العشػػ ف

الحػػر الشػػ  و  السش اػػل لمتحػػجي   فػػحا السخحمػػل  أزاتهػػ  إلػػ  إحدػػ س الصحػػر ا لسدػػئػلطل  زالػػ دب 
                             (26س2112  بج الخحسغ:  .تعت  اذخرطت    جرا  

   :ات الترؾر الستترحفمد   امشظمت
أاػػػ لطل التشذػػػئل ات تس عطػػػل الدػػػػالل نبػػػخز التسططػػػد  ػػػ  اياػػػخ الئ تػلػ طػػػل حطػػػث اف 

أ   خ طل السطتد أ  سالشػع : عتسج اعس اياخ  جـ السد  اب زطغ ايزش ء  التحزطر زطشهع ادبل
اسدايػػ  الدػػغ  ال ػػػف ذلػػظ  ػػغ شخالػػ  الحػػل أ  السدػػ  جب أ  العصػػ ء أ  اػػشو الدػػمصل أ  التستػػا 

د ف اتكتػػخاث اسذػػ  خ ايزشػػ ء اآللػػخالغ   تحمػػ  السدػػ  اب   ػػجـ التسططػػد زػػطغ اي ػػخاد  ػػ  احهػػػـ 
 فػ   ػ  احػذ الػ ػت  ا ئػ    سدػا  نتزسغ حعػ   نتستا زه   سطا ايشح ؿ سالػ   الدط ا 

  ػػػػ طخ التعمػػػطع   عػػػجيع الخ  يػػػل الرػػػحطل  سححػػػ  حعػ ػػػ  الخ رػػػل : مػػػ  الج لػػػل  السحتسػػػا اشهػػػ 
 العػجؿ  السدػ  اب  الحخالػل الذخرػطل   ذػسر  سعجيع الخجا   ايا اػطل   ػػ طخ الحطػ ب الدخالسػل  

  .حخالل التسمظ  حخالل العسر  حخالل ات تع د  حخالل الخأ 

  -في: مشظمتات الترؾر الستترح تتركز 
  مؽ:الشغام التربؾ  اداره الداعؼ لسسارس  الظ ل لحتؾقو ايشظمق 

تخاؼ احعػؽ الصحر  اغ اإليس ف ازػخ رب  حعطػر اشهج رال ض ايشح ؿ  ات 
اس رال الصحػر لحعػ ػ   لػطذ احػخد اعخ تػ  زهػ   فػحا السػشهج  عػـػ د ػ بع اح حػ   مػ  

 الدػ  جفع  مػ   ايشحػ ؿسادئػلل  غ إيح د السش خ السػا   لتعمطع   عمػع  السعمسل  ه 
العل  الستتحعػػل التدطػػل اػػا السحتسػػا   شسطػػل  ػػجرا هع  مػػ  التع اػػر اػػا الست طػػخا  الدػػخ 

زػػر إاهػػ  ا  ػػر ليع  ػػل السحتسػػا الػػح  يعػػطر  طػػ  الصحػػر  التػ ػػا اشهػػ  إتػػخاء زطئػػل  سحػػػلهع
 حتػػػت  ػػػتس غ  سالػػػتعمع  ػػػ  الخ ضػػػل اسػػػ  يحعمهػػػ   اػػػص   طػػػجا، لسس راػػػل الصحػػػر لحعػ ػػػ 
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تتحمننني بننن عض الدنننسات االخرنننا ص  مطهػػػ  أف  سالسعمسػػػل اػػػغ د ػػػع الصحػػػر لحعػ ػػػ 
 :االسيام امشيا

ل ل شح ؿ   عجر فػاي   ايشحػ ؿ   ذػئعه    حهطػد زطئػل  عمطسطػل اش اػئل أف  دػف احئ -
 ل شح ؿ.إلشئ ع الح     الحخديل  الحس عطل 

 شػػجاج   تح  ػػر اػػا ايشحػػ ؿ أتشػػ ء  عػػجيع الخبػػخا    ػػج ع  ػػجرب ايشحػػ ؿ  مػػ  اكتذػػ ؼ  -
 لهع.السذ ت   حمه    ػ ط  اإلرش د اتيح ز  

الحسػػ      ذػػحا ايشحػػ ؿ  مػػ  العسػػر الحسػػ     تػػطو  ػػخص اتشػ ػػل لمعػػل الحػػخد     -
 البش ء. التع  ا   التش  ذ 

 تع ار اػا اذػ ت  ايشحػ ؿ زػػ   لػتعمع ايشحػ ؿ الدػمػؾ الرػح   اتلتػداـ ا لدػمػؾ  -
  ط .السخغػل 

التتكج اغ  ػا خ  ش رخ اياغ  الدتال    الس  ف  السح  طل  م  أاغ   مت حخص  -
 ايشح ؿ  ار لحهع.

ػع اػػغ أاػ لطل التعمػطع  الػػتعمع حتػت  ػػػ خ اياذػصل التػ   عػػدز شػعػر الصحػػر   شػ  بتدػخ -
 زػششطت .

إزػػجاء الػػخأ   ا خػػ ذ العػػخار لسػػ    مػػت ػػػ طخ  ػػػ اػػغ الحخالػػل السشطسػػل   ذػػحطا ايشحػػ ؿ  -
                                                      الحد فل. تسطد ا  اغ دؼء   جاا   ر ل 

  :لستترحأىدا  الترؾر ا

أف يحػػػتح  الصحػػػر لشحدػػػ س  :ضػػػخ رب الححػػػ ظ  مػػػ  فػالػػػل الصحػػػر  احتخااهػػػ    طهػػػخ  ػػػ  - أ
 فػػحا اػػ  يسطػػد الحػػخد  سارػػػرب لحا ػػ   طهػػ  التس تػػر  اتاػػتسخار الػػح  ي ػاػػ  اآللػػخ ف  شػػ 

اغ حطث  مدحت  ايلت طل  الععمطل الت  يذعخ  شجف  أا  اذط   جا  أا  اػ ػد  دتف 
فحا أا   فحا ا  يحطج     حجنج لس  ي ػا   ا  اط ػا  احطث ي ػف رػ   دالمط  نش دي  "



 جامع  بشي سؾيف -كمة  التربة  لمظ ؾل  الس  رة   

 

 

438 

 2021(، يؾنيؾ 5)3جم  بحؾث ادراسات الظ ؾل ، م   

السدػػتعبر ااتػػجادا  ااػػتسخارا لخبػػخا  الس ضػػ  إضػػ  ل إلػػ   حعطػػ  الصحػػر  حػػخدا   عػالػػل 
  ػ هػػػػ  احػػػػػ أفػػػػجاؼ سأد ارا ات تس عطػػػػل  ج ػػػػ دب  عػالسػػػػ  لعت   ػػػػ  اع لسػػػػ     آللخالغ

                                    (. 555س2100 : الذس س احجدب.

 ضخ رب السد  اب   جـ التسططد زطغ ايشح ؿ.  - ل
أاػحخ  ، امنا الحح ظ  م  حعػؽ الصحر  ػ  السػاتطػ  الج لطػل  العخ طػل  العػ اػف العخ ػ  -  

السحػػ  ت  السدػػتسخب لػضػػا  ػػػااطغ   ذػػخالع   لحس يػػل الصحػػر  ر  نتػػ   ػػغ العجنػػج اػػغ 
( 0934ف  شطػػل لحعػػػؽ الصحػػر  السػاتطػػ  اشهػػ   مػػ  اػػبطر السيػػ ؿ ت الحرػػخ: إ ػػت

( ج ػػػػتف اياػػػػع الستحػػػػجب لحعػػػػػؽ الصحػػػػر 0948 اإل ػػػػتف العػػػػ لس  لحعػػػػػؽ اإلادػػػػ ف  
( اإل ػتف العػ لس  حػػؿ التخ طػل 0989( ا ح  طل اياع الستحجب لحعػؽ الصحػر  0959 

( اإل ػػػػػتف العػػػػػ لس  لئعػػػػػ ء الصحػػػػػر  حس نتػػػػػ   اس بػػػػػ   لصػػػػػل العسػػػػػر 0991لمحسطػػػػػا  
ف  صػػػر اياػػع اخفػػػف زتعمػػطع شػػعػ ه   أف حػػ  الصحػػر  ػػ  التعمػػطع  اطػػخا ي س(0991 

شػػػخا أا اػػػ  لتحدػػػطغ ادػػػتػ  حط  ػػػ   زالػػػ دب  جر ػػػ   مػػػ  العسػػػر البشػػػ ء  ػػػ  احتسعػػػ  
ادت ئت  عج أكج  ات ح  طل الج لطل لحعػؽ الصحر  م  اعس ات تئ را  التخ ػالل الت  

 م  ح  الصحر    التعبطخ احخالل (:  ارت 02الس دب   : ش  لته  اػاد ات ح  طل  اشه 
  غ آراب      سطا السد بر الت   سد   ذلظ   ع  لدش   ازح . 

   أكػػػػج   مػػػػ  حػػػػ  الصحػػػػر  ػػػػ  حخالػػػػل التعبطػػػػخ  السيػػػػر فػػػػحا الحػػػػ  شمػػػػل 03السػػػػ دب :)
السعمػا    اي د ر   معطه   جذا ته  اػاء ا لعػؿ أـ الدت ال أـ الصئ  ل أـ الحغ أـ اتيػل 

 ف . اطمل ألخ  يخت ر 

   أكج   م  أف ي ػف  عمطع الصحر اػ ه  احػ29الس دب  :): 

  شسطل شخرطل الصحر  اػاهئ    جرا   الععمطل  البجاطل غم  أ ر  إا  ا  ه . -

 شسػػػ  احتػػػخاـ حعػػػػؽ اإلادػػػ ف  الحخالػػػ   ايا اػػػطل  السئػػػ د  الس خاػػػل  ػػػ  اطيػػػ ؽ  -
 اياع الستحجب.
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    طس  الخ رل  ال طع الػششطل لمبمػج  شسطل احتخاـ ذا  الصحر  فػالت  اليع  طل  ل ت -
الػػح  يعػػطر  طػػ  الصحػػر  البمػػج الػػح  اذػػت  طػػ  ايرػػر  الحزػػ را  السختمحػػل  ػػغ 

 حز ر  .

إ ػػجاد الصحػػر لحطػػ ب  دتذػػعخ السدػػئػلطل  ػػ  احتسػػا حػػخ زػػخ ل اػػغ التحػػ فع  الدػػمع  -
  التد او  السد  اب  الرجا ل زطغ  سطػا الذػعػل  ات ح  طػل الج لطػل لحعػػؽ الصحػر

0989.) 

 فػػػحا اػػػ  يدػػػتػ ل  ػػػخض اعػػػس اػػػػاد العػػػ اػف حػػػػؿ حعػػػػؽ الصحػػػر  ػػػ  التعمػػػطع  -
 اليع  ػػل  ل رػػل اػػ  نػػخ ئ  اشهػػ  اتشحػػ ؿ اػػ   بػػر السجراػػل  التػػ   عتبػػخ اػ هػػ   

(:  ارػػت  مػػ  30السػػ دب   -  اػػل لتحجنػػج الحعػػػؽ التخ ػالػػل لهػػع  اشهػػ  اػػ  نمػػ :
(:  ارػت  مػ  32السػ دب   س ػ طخ د ر الحز ال تاتطع ل ايشح ؿ د ف الخااعل

 ح  الر  ر    الخ  يل  ضخ رب  حعط  اآل  :

 ر  يل ايشح ؿ ا تس عط    شسطل اػافبهع   جرا هع. -

 هطئػػل ايشحػػ ؿ زػػجاط   تع  طػػ   احدػػط   ألت طػػ   هطئػػل اػػمطسل اسػػ  نتحػػ  اػػا أفػػجاؼ  -
 السحتسا   طس .

 اذخ الػ   زطغ أاخ ايشح ؿ لتشذئتهع  شذئل امطسل. -

  شسطل الخ اا  ات تس عطل زطغ د ر الحز ال  ااخ ايشح ؿ.  عػالل    -

 أكػػج   مػػ  ضػػػخ رب أف نهػػجؼ  عمػػطع الصحػػر إلػػػ   دػالشػػ   مسطػػ   تع  طػػػ  53  السػػ دب :)
 ر حطػػ   اػاهئػػ    جرا ػػػ  الععمطػػل  البجاطػػل إلػػػ  أ رػػ  إا  ا  هػػ  اعرػػػج إ ػػجاد اإلادػػػ ف 

(: ارػػػت  مػػػ  أف 54لسػػػ دب  ا سالسػػػ،اغ زخ ػػػ    ششػػػ     ػػػطع الخطػػػخ  الحػػػ   اإلادػػػ اطل
التعمػػطع حػػ  لحسطػػا ايشحػػ ؿ ا لسحػػ ف   ػػ لخغع اػػغ أف التعمػػطع اإللدااػػ  نبػػجأ اػػغ التعمػػطع 
اتزتجاب  إت أف الع اػف لع ي حر الحعػؽ التخ ػالل ل شحػ ؿ اػ   بػر السجراػل  ػ  التعمػطع 
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 (: أكػػج   مػػ  أفسطػػل رالػػ ض ايشحػػ ؿ دشطػػ ـ  خ ػػػ  يحعػػ 55السػػ دب   سالسش اػػل لهػػع
 س الػ جااطل س الحخدطل س البجاطل سالتشسطل الذ امل لمصحر    د  ل اح ت  الشسػ: الععمطل

  . الدب  التعمطع اتزتجاب   الهطئ  لتلتح ؽ ا  س الخم طل  الجنشطل

ا اػػتعخاء  مػػظ الحعػػػؽ  العػػػااطغ الح كسػػل  السشطسػػل لهػػ  نتزػػو لػػ  أاهػػ   حػػتح  لمصحػػر 
   ر  فطتػػ    عمطسػػ   تع  تػػ    حتػػـخ  عمػػ    خ عػػ  زػ جااػػ  كخااتػػ   جادػػ اطت    زػػسغ ااػػتست  

اياخ الح  يدتػ ل  ػضطو دطةطل اإل  دب اغ  مظ السس را   السخ ئصل زه     أاذصل رال ض 
 ايشح ؿ. 

 في: جؾانب الترؾر الستترح تتزح 
 تظبيننق حتننؾ  الظ ننل االسسارسننات السرت ظنن  بننو فنني أنذننظ  ريننا  األط ننال -أ

هشػػ ؾ  ػػجد اػػغ   سلصحػػر  السس راػػ   السخ ئصػػل اس،ادػػ   التشذػػئل ات تس عطػػلحعػػػؽ ا :  اشهػػ 
الس،ادػػ   التػػ   ذػػ ر الحهػػ ز التخ ػػػ    شسطتػػ   شػػج الصحػػر  اشهػػ  اياػػخب  الس،ادػػ   الجنشطػػل 
  س  ل الخ  ؽ  احسػ ػل العسػر  الخ ضػل التػ   شحػخد  ػغ غطخفػ  ا لسدػئػلطل الدبطػخب  ػ   شسطػل 

لسػػػػاشغ  التداا  ػػػ    د الػػػجا ا لسعخ ػػػل  السهػػػ را  ايزاػػػل اػػػغ ا ػػػر السػاششػػػل   ذػػػ طر شخرػػػطل ا
السػاششل الر لحل   شحد الخ ضػ    مػظ السدػئػلطل اػغ لػتؿ السشػ فج الجرااػطل التػ   بػجأ اشػح 

  .الر خ   دتسخ  بخ السخاحر العسخالل الستت لطل

 حتػػت  دػػػف حعػػػؽ اإلادػػ ف ابشطػػل  مػػ    ػػ  تزػػج أف  ػػتع زتخ طػػل اعرػػػدب  ذػػخؼ 
 ايػػر: مطهػػ  الج لػػل نػػتع اػػغ لتلهػػ   عخالػػل الصحػػر ا لعجنػػج اػػغ احػػ هطع السػاششػػل  لر برػػه  

احهػػػػـ الػػػػشغ  الح ػاػػػل  الشطػػػ ـ الدط اػػػ   السحتسػػػا  الذػػػػر   السذػػػ ردل الدط اػػػطل  أفسطتهػػػ  
 السدػػػئػلطل ات تس عطػػػل  رػػػػرف   العػػػ اػف  الجاػػػتػر  الحعػػػػؽ  الػا ئػػػ    غطخفػػػ  اػػػغ احػػػ هطع 

                                              (. 65-2112:ده .  السعسخ   أاالسػاششل 

   حطغ أش ر  العجنج اغ الجراا   إل  أف  عمػطع حعػػؽ ايشحػ ؿ نتزػسغ احسػ ػل 
اػػغ  بطػػر اإلرػػ  ء إلػػ  اآللػػخالغ إ ػػخاء  السيننارات:الت لطػػل: اػػغ السهػػ را   السعػػ رؼ  السػا ػػف 
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 العػ بعس   دػ  ج مػ  الػضػا  السذػ ت س  ات تػخاض حػرألت ػ س التعػ  فس ات رػ ؿس  حمطر 
 حهػػػع أف حعػػػػؽ زهػػػعس   العػػػ لع السحػػػط    حمطػػػر- الت لطػػػل:فػػػحا السهػػػ را  ايشحػػػ ؿ  ػػػ  السدػػػ بر 

 ايشح ؿ.العسر اغ ا ر حس يل حعػؽ اآللخالغس   ايشح ؿ ف  شخالعل لتحدطغ حط  هع  حط ب 

 الحعػػػػػؽ التػػػػ   س  اعخ ػػػػلايشحػػػػ ؿ بطػػػػر اعخ ػػػػل   ػػػػػد  تػػػػ ب  لحعػػػػػؽ  السعننننار : مننننؽ
 سطػا الئذػخ   مػت تزسشه   مظ الػت ب   أف فحا الحعػؽ غطخ   زمل لمترخؼ   شصب  

حس يػػػل حعػػػػ هع   مػػػت اعخ ػػػل  ػا ػػػل ااتهػػػ ؾ حعػػػػؽ ايشحػػػ ؿ   دػػػ  ج فػػػحا السعػػػ رؼ 
 دحلظ. حعػؽ اآللخالغ 

  :ػػ  اػػغ  بطػػر أف حعػػؽ ايشحػػ ؿ ذا  أفسطػػل  أف الدخااػػل اإلادػػ اطل اتترػػمل السؾاقننف 
 سطا الئذخ  أا  نشئ   احتخاـ الحعػؽ  أف التع  ف أ زر اػغ الرػخاع  أاشػ  ادػئػلػف 
 غ أ ع لش   أاش  ادتصطا أف احدغ   لسشػ  إذا ح  لشػ  ذلػظ   دػ  ج فػحا السػا ػف  مػ  

 السحتسا. شسطل ايشح ؿ ألت ط    عجفع لمسذ ردل اإليح زطل    

لخاػسطل التػ   عػـػ زتخ طػل   عمػطع الش شػئل  تعج رال ض ايشح ؿ  بر السجرال الس،ادل ا
ائ د  العمػـ  ايلتؽ  ال طع  ات ح ف     شذئتهع التشذئل الر لحل الت   خم  اشهع اػاششطغ 
ر لحطغ يدهسػف    لجال أاحدهع  احتسعهع  أاتهع حطث ن،دج  مس ء ات تس ع أف الخ ضل 

 ػػل اصخالعػػل حزػػ رالل  فػػ  دػػحلظ ا،ادػػل  خ ػالػػل  ا تس عطػػل  عشػػ  زتشطػػطع  ضػػئ  اػػمػؾ الحس 
 عػـ زتئدط  التخاث اليعػ     لبػخا  الدئػ ر دسػ  أاهػ   عػـػ زتش طػل ذلػظ التػخاث   صهطػخا اسػ  فػػ 

  .غطخ اش ال لتشذئل الر  ر

  عج  خ طل حعػؽ الصحر فج   اهسػ  لمحهػ ز التخ ػػ  الػح  يعػػـ اإ ػجاد اي طػ ؿ حتػت 
 اتحػػػػ  مطغ اػػػػا احػػػػتسعهع احععػػػػطغ يفجا ػػػػ  يرػػػػئحػا اتعمسػػػػطغ اػػػػجردطغ لػا ئػػػػ  هع  حعػػػػػ هع 

 شسػح  ػػ    ػػ  إشػػ ر الخ ضػػل نػػتع  حرػػطر السعػػ رؼ  السهػػ را   ال ػػطع التزاػػل لتخ طػػل حعػػػؽ 
ايشح ؿ  فحا يعش  أف التعمطع ن،د  لمػرػؿ لم طع  ات ح ف   الػششطل  فش ؾ اػغ نترػػر أف 

فج إت أف اياػخ أكبػخ اػغ الخ ضل ا  ف  إت غخؼ الحرػؿ  اػ  نمعػ   طهػ  اػغ  ا ئػ    اشػ 
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ذلظ حطث أاه  عئ رب  غ احتسا رػ طخ لػ  اطػ ـ ا تسػ    يذػتخؾ  طػ  الدئػ ر اسيمػطغ ا لهطئػل 
التخ ػالػػػػػل اػػػػػغ اعمسػػػػػ    جدارالػػػػػطغ  الرػػػػػ  ر   شذػػػػػ   ػػػػػ  فػػػػػحا الشطػػػػػ ـ احسػ ػػػػػل اػػػػػغ العت ػػػػػ   

 .ات تس عطل الت   ،تخ    رط غل  دخ  تع  ل ايشح ؿ

األمثمن  النؾاردة فني الدػ اعلس شرخ اػغ فػحا العش رػخ   طس  نم   خض  اػ دا لدر  
 الت  يحزر أف  دػف اخ ئصل ا لبطئػل السحمطػل لمصحػر حتػت يس ػغ ر ػ  الصحػر الكتاب بالراي  

 الط ادػػػل: الرػػػحخاءاسحتسعػػػ  اػػػيت  شػػػج  شػػػ  ؿ البطئػػػل السرػػػخالل يزػػػخل ايايمػػػل الت لطػػػل  البطئػػػل 
لرنننؾر  ػػػ ر ف(  الشطػػػرس احطػػػخب الس بطػػػل:  اد  اػػػطش ءس البطئػػػل دالػػػخب  اػاػػػ س شػػػئ  ال خ طػػػلس  بػػػر

اطػػ فخ الحطػػ ب  ػػػ  السحتسػػا السرػػخ  دسػػ   ػػػ    مػػتنػػػتع التخدطػػد  ااألشنن ال: افييننااالرسننؾم 
  الد اعل. السج سلس ل ايملالرػر 
نػػتع ر ػػ  الصحػػر اعزػػ ي  احتسعػػ    طػػ  نػػتع  شػػ  ؿ  زػػ ي   الحالنن : افةننوأسننمؾب دراسنن   -

اػػبطر السيػػ ؿ  ػػ    مػػتحػااػػل دسػػ  فػػػ الحػػ ؿ  اذػػ ت  نػػتع اش  ذػػته  اػػغ اختمػػف ال
اذػػ مل السطػػ ا  ػػ   سهػرالػػل ارػػخ العخ طػػل لمتحدطػػخ  طهػػ    ضػػا احسػ ػػل اػػغ الحمػػػؿ 

  البجابر.
اياػ لطل السهسػل  ػ  غػخس  طسػل الػششطػل  الػتع ذلػظ  السيدانة : مؽالرحلت االزيارات  -

  ايتخالل.اغ لتؿ ال ط ـ زخحت  اتاتدذ ؼ أ  الخحت  لمسػا ا التخاتطل 

 حتؾ  الظ ل االسسارسات السرت ظ  بو في ريا  األط ال. 

لس  د اػت حس يػل حعػػؽ الصحػر  ضػخ رب ر  نتػ  ااتػجادا، شبطعطػ  لت حػ ا الستشػ ا   ػ  
 الحعػؽ.السحتسا الج ل  لحس يل حعػؽ اإلاد ف  اطخا يف  خ سل فحا 

 شذػػػئل   مػػػتتسػػػج  جاسػػػ  يع  العػػػػااطغساس راػػػ   ت يزػػػسشه  رػػػج ر التذػػػخالع    إلػػػت
 حعػؽ ايشح ؿ دت  ا ح ا  تدػف اغ تتتل  ش رخ  امػدهعس  عمه   دء اغ   مطه سايشح ؿ 

 ادػػػتػالطغ:  مػػػت فػػػحا العش رػػػخ يس ػػػغ الشطػػػخ إلطهػػػ    الدػػػمػؾس  السذػػػ  خس السعمػاػػػ  س فػػػ  
 التسيػػر  ػػ  السعمػاػػ    ػػغ الػػػشغ  الػػػ    الشحدػػ .السدػػتػ  اي ؿ السحهػػػـ الػػحفغ  الذػػعػر 
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حعػؽ  الػا ئػػػ    احئػػػل الػػػػشغ  الخضػػػ   ػػػغ  حرػػػطر الحعػػػػؽ  أداء الػا ئػػػ    السدػػػتػ  اػػػ ل
الذػ  اي ؿ اتلتػداـ العػ ـ ا ياطسػل  :الي ا  اس رال حعػػؽ الصحػر  فػ   ػ  ال  لػل ذا  شػعطغ

  العػػااطغ  احتخااهػ   الذػ  اليػ ا  اس راػل العسػر الدط اػ   العسػر السػجا  التصػػ    جذا دػ ف

يعتسج    اعطسل  م  التخ طػل  التعمػطع  ا،ادػ   التشذػئل ات تس عطػل د ياػخب  السدتػ  اي ؿ
 السدحج  ػإف السدػتػ  اليػ ا  يعتسػج غ لئػ   مػ  الػشطع  التذػخالع   التػ   ػشطع  سػر السػػاششطغ 
اػػػغ ا حطػػػل   مػػػ  ادػػػتػ  الجا عطػػػل  شػػػج اي ػػػخاد اػػػغ ا حطػػػل ألػػػخ   لخ سػػػ  دػػػ ف ادػػػتػ  الػػػػ   

سػػػاشغ  يف الػػشطع  عطػػج  سػػر السػػػاشغ  اذػػ ردت   ػػ  احػػ ت  العسػػر ا لسػاششػػل   لطػػ   شػػج ال
الدط اػػػػ   العسػػػػر السػػػػجا   ػػػػت يذػػػػ رؾ السػػػػػاشغ لػػػػطذ لزػػػػعف الجا عطػػػػل  لدػػػػغ ادػػػػبل الػػػػشطع 

 . التذخالع   الت   عطج حخالت     ذلظ
السعتخح   الت  زج رف   دالج اغ  حعطر ائ د  حعػؽ ايشحػ ؿ  ػ   الذا يعر  ال حث

 األال:شحػػ ؿ لطػػتع  حػالمػػ  اػػغ اػػز  ذػػخالع  إلػػ   ا ػػا اسػػ رس اػػغ  ػػ ابططغ أاذػػصل رالػػ ض اي
 السشػػ فج الجرااػػطل لعػػخض السحػػ هطع  السعمػاػػ   السهسػػل  اػػ لسعخرا نتسيػػر  ػػ  اعتخحػػ   ل رػػل 

الجرااطل الت  يعسغ السعمس   زتجرالده   لمسعخرا الت   شس  اعخ ل الصحر احعػ     عمه  أفجا  ، 
خحػػ   ل رػل اسزػػسػف التعػػجيت  التذػػخالعطل  الدط اػػطل  فػػحا اػػ  يسيػػر نتسيػػر  ػػ  اعت االثنناني:

 دراات .الح ال الحعم   العسم  لس  يعخ   الصحر اغ لتؿ ا   ست 

الجرااػػػػطل غشطػػػػل ا لسعمػاػػػػ    السحػػػػ هطع التػػػػ   شسػػػػ  السحػػػػ هطع السخ ئصػػػػل  السعػػػػخرا إف 
الػر الخ ضػل  عػ  لػحلظ احعػػؽ ايشحػ ؿ  لدشهػ   حتػ ل إلػ   حعطػر اػغ لػتؿ  سمطػل التػجرالل د

 إف اعس السس را   الت  يس غ أف  ػضا لمسعمسػ   التػ  يعسػغ ا لتػجرالل ل شحػ ؿ ا لخ ضػل 
حتػ  نشحػحف العسمطػػل التجرالدػطل اصػػخؽ  ػ،د  إلػػ   حعطػ  فػحا ايفػػجاؼ  مػ  فطئػػل اهػ را    ػػطع 

 ػ    ا ح ف   ي تدبه  ايشح ؿ  ذلظ اغ لتؿ  خ سػل لسدػل اػغ حعػػؽ الصحػر الستحػ   مطهػ 
السػاتطػػ  الج لطػػل  العخ طػػل  اإلاػػتاطل إلػػ  اس راػػ   يعػػـػ زهػػ  الصحػػر  ػػ  الخ ضػػل اػػغ لػػتؿ 

 اياذصل الستشػ ل لسحتػ  رال ض ايشح ؿ  ذلظ دس  نم :
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  حننق الظ ننل فنني التعمننةؼ االحرننؾل عمنني السعننار  االسعمؾمننات اتشسةنن  قدراتننو ااعتننزازه
 .بيؾيتو

صحػػػػر  ػػػػ  الحرػػػػػؿ  مػػػػ  السعػػػػ رؼ يس ػػػػغ  خ سػػػػل حػػػػ  الصحػػػػر  ػػػػ  التعمػػػػطع  حػػػػ  ال
مسارسنات اآداءات أبرزىنا منا  السعمػا     شسطل  جرا    ااتعجادا    ا تدازا زهػالت  اػغ لػتؿ 

 يمي:

 العسخ.إدرال الصحر    الخ ضل زبمػغ  الخااعل اغ  -

اس راػػػػػل اياذػػػػػصل السخ ئصػػػػػل اػػػػػ لخبخا  الخال ضػػػػػطل  البطئطػػػػػل  الرػػػػػحطل  ات تس عطػػػػػل  -
  الجنشطل.

 الحط  طل.صل التهطئل لمدت ال  العخاءب  اس رال أاذصل تكتد ل السه را  اس رال أاذ -
ا تئػػل الخ ضػػل  حخالػػل  سػػا السعمػاػػ   اػػغ ارػػ در اختمحػػل   خضػػه    مػػتالتػػخدد  -

 الع ال.  مت
 اتاتدذ ؼ.اس رال أاذصل ايرد ف التعمطسطل   شسطل اه را   -
 شح ؿ.اياس رال الشذصل الحشطل لتشسطل العجرا  اإلزجاعطل لج   -
اتشػػػتع  مػػػ   مػػػل الدتػػػل  العرػػػز اسختمػػػف أاػا هػػػ  ا اػػػتخجاـ  اػػػ ب   عمطسطػػػل  -

 اتشػ ل.
  المعب.حق الظ ل في 

 :مؽ خلل مسارسات اأداءات أبرزىا ما يمييس غ  خ سل ح  الصحر    المعل 

 .المعل الحخ    الحش ء  المعل اتاتدذ    ألع ل الدتـ -

  ألعػػػ ل لتشسطػػػل العزػػػت  الدبطػػػخب  الرػػػ طخب العػػػ ل لتشسطػػػل اإلدراؾ الدػػػسع   الئرػػػخ  -
 .ايلع ل الحخديل  الحس عطل

 المعل البش ب  " اإلاذ ب  "    ردغ الس عئ     الحظ  التخدطل (. -

 .ألع ل لتشسطل العزت  الدبطخب  الر طخب ايلع ل الحخديل  الحس عطل -
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 .المعل التسيطم  ألع ل نبتدخف  الصحر ا اتخجاـ ل ا   البطئل -

 .ع ل السػاط طل ال  ز التعمطسطل لتعمطع السح هطع  جكد ل السه را ايل -
 حق الظ ل في الحري  ااالختةار. 

 :مؽ خلل مسارسات اأداءات أبرزىا ما يمييس غ  خ سل ح  الصحر    الحخالل 

حخالل التطػ ر اياذػصل التػ  يس راػه   حخالػل التطػ ر  س  ػل العػخاف لسس راػل اياذػصل  -
 .اعهع

 .لخدغ الح  يحل اس رال الشذ ا  ط  حخالل التط ر الد  حخالل التط ر ا -

  حق الظ ل في السذارك. 

 :مؽ خلل مسارسات اأداءات أبرزىا ما يمييس غ  خ سل ح  الصحر    السذ ردل         
 .السذ ردل    التخصط  لمبخا اج الطػا  -
 .السذ ردل    حر اذ ت  الرخاع زطغ اي خاف -

 .رد فالسذ ردل     شططع الرف  اي -

 .السذ ردل    التخصط  لمخحت   اإل جاد لمسش ائ   -

 .السذ ردل    اياذصل الحس عطل " الحشطل  السدخحطل " -

 .السذ ردل    ا خ ذ العخارا  الخ رل ا لخحت   الدال را  -

  حق الظ ل في التعبير عؽ الرأ. 

رزىنا منؽ خنلل مسارسنات ااداءات أبيس غ  خ سل ح  الصحر    التعبطخ  غ الػخأ  
 :ما يمي

 .التعبطخ  غ الخأ     اياذصل السعجال -
 .التعبطخ ا لخأ   شج ااتخ ل   بج الرف  التط ر   بج السحسػ ل -
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التعبطخ  غ الخأ  لحطط  أ  ا لخاػع أ  التسيطػر  لعػل ايد ار أ  ا لسش  ذػل  الحػػار أ   -
 . مد   العرف الحفش 

 . بػؿ رأ  ايلخ أ  ر ز  اا التبخالخ -

 . عبخ  غ رأي     اػ ف ا ار ح ؿ  رل  -

 التع  حعطر فػحا السس راػ   اػغ لػتؿ  ػجد اػغ السخ دػدا   اياػذ التػ   بشػ   مػ  
 ػػػػػجد اػػػػػغ ايفػػػػػجاؼ  تذػػػػػ ر  ػػػػػ   ػػػػػجد اػػػػػغ السحػػػػػ هطع  الحعػػػػػ ب    شحػػػػػح اعػػػػػجد اػػػػػغ الػاػػػػػ بر 
 اتاػػتخا طحط   زػػج ر  اع لسعمسػػل رالػػ ض ايشحػػ ؿ  فػػحا دمػػ  يحػػجد اإلشػػ ر العػػ ـ لمسػػشهج الػػجا ع 

  .رال الصحر لحعػ   زخال ض ايشح ؿ اصخالعل اعرػدب أ  غطخ اعرػدبلسس 

   :معؾقات تظبيق الترؾر الستترح اسبل التغمب عمييا
ا اتعخاء اي د ر التشططخالل لمسػاتط   العػػااطغ التػ   ػع شخحهػ    ػااػل اتداءا  التػ  

 يجب ات ا  اآلتي:  س رس لتؿ الشذ ا الطػا  لمصحر دالر الخ ضل 

الخبخا  التعمطسطل الستد امل الت   ذسر  سطا  ػاال الذخرطل   خا   الحخ ؽ   رسطع (0 
 الخ ضل.الحخديل زطغ ايشح ؿ   د نخ حعػؽ شحر 

إ جاد دلطر إرش د   التػعطل الت  أ جف  السخترػف لسعمسل الخ ضل حػؿ تع  ػل حعػػؽ  (2 
 الخ ضل.شحر 

اعمسػػػ    اػ هػػػ    إ ػػػجاد د را   جرالبطػػػل اتخررػػػل لشذػػػخ تع  ػػػل حعػػػػؽ الصحػػػر لدػػػر (3 
رالػػػػ ض ايشحػػػػ ؿ  دطةطػػػػل  عػػػػر السػا ػػػػف التخ ػالػػػػل  التعمطسطػػػػل دا سػػػػل لسس راػػػػل الصحػػػػر 

  .لحعػ  

اتفتس ـ اإ خاء الجراا   السطجااطل التحمطمطل التػ   تشػ  ؿ  حعطػر اس راػل الصحػر لحعػ ػ   (4 
 اخا ػ ب ا لخ ضػل  اغ لتؿ ا،اد   التشذئل السختمحل   بطغ حعػؽ الصحػر  ػ  الدتػل

 اليع  طل.خرػرط   ال
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 سراجنعال
   ـ.0998 الح اعطلسدار السعخ ل  إا شجراللس سالدةاسيأصؾل االجتسا    م :دمحم  أحسجس -

فػالػل اياػ    ت تهػ  ا ػر اػغ العمػ    عػجنخ الػحا   السع امػل الػالجيػل لػج   :أحسػج لالئحطخ س  بج الخ طػ -
 ـ.0989 الع شخسعجد ال الد  زال س  اعل  سالتربة مجم  كمة   السعمسلسالص لئل 

 سمشذننؾرةرسننال  ماجدنتير غيننر  ات تس عطػلسدمحم اػمطس ف:  ذػػ طر الهػالػل   ت تهػ  ا لسدػػئػلطل البمػػ س  -
 ـ.2112  اعل أـ العخ س الس خالسكمطل التخ طل اس ل 

  التشسطػلسالسحمػذ العخ ػ  لمصحػلػل  ساالتشسةن مجمن  الظ ؾلن   العػ فخبس لمصحػلػلسالس، سخ العخ ػ   التشسطلس -
 ـ.2110 (س0  الي ا س احمج العجد

 ـ.  2119 ػفخس  م  ر لو: التخصط  التخ ػ   التشسطلس الس تئل العرخاللس السشرػربس  -
 التخ طػلس   اعػلدمطػل  السؾاطشن ،تربة  السؾاطشن  "االتجاىنات السعاصنرة فني تربةن   إزخاهطع: هج  الحبطلس -

 ـ. 2116 اعػدسالسمظ 
   ء ا فخ  صطل:  رػر اعتخل لتحعطر اس رال اعػس احػ هطع  الحجنب س ارصح   بجالسحدغس ف شعس -

  اعػػػػػل  –حعػػػػػػؽ اتادػػػػػ ف  ػػػػػ  أاذػػػػػصل رالػػػػػ ض ايشحػػػػػ ؿس اػػػػػ، سخ دمطػػػػػل التخ طػػػػػل 
السشرػػػرب "رؤالػػل ااتذػػخا طل لسدػػػتعبر التعمػػطع  ػػ  ارػػخ  العػػػ لع العخ ػػ   ػػ  ضػػػػء 

 ـ. 2103اعس الست طخا  السحتسعطل السع رخبس السحمج الي ا س 
ج السػ ػد: زخا اج اعتخل لتشسطل الػ   الدط ا  لصحر ا   بر السجرال ا اتخجاـ احػػث حدغس دالط   ب -

الحعػػػػرس راػػػػ لل ا  دػػػػتطخس دمطػػػػل التخ طػػػػل اػػػػ لػاد  الحجنػػػػجس  دػػػػع رالػػػػ ض ايشحػػػػ ؿس 
  ـ. 2107

الحػا سلس   دؿ: د ر ات تـ    التشذئل الدط اطل اا دراال الح للس ات تـ ايردا  دشسػػذلس راػ لل  -
 ـ. 2104تطخ غطخ اشذػربس الح اعل ايرداطلس  س فس ا  د

 .ـ0996 العخ طلسدار الشهزل  الع فخبس الظ ل،التداة اأثرىا في تشذ    دمحم: بجالئ ر  دا دس  -
  ـ. 2113 لمدت لسالهطئل السرخالل  الع فخبس االجتساعة ،القةؼ االعادات   ػزالل: دي ل -
 السرػػخاللسا تئػػل الشهزػػل  العػػ فخبس سالحزننان ادار  نسننؾ الظ ننل اتشذنن تو بننيؽ األسننرة  ػزالػػل: ديػػ ل -

  ـ.0997 الي ليلسالصئعل 
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 إلنىبحث مشذؾر، دراس  متدم   السرخ سايا لطل اياخالل    التشذئل الدط اطل لمصحر  : م راشجس  -
 ـ.  0996سنداة التشذ   الدةاسة  لؤلط ال في مرر

 ششصػ س  اعػل  التخ طػلسدمطػل  عذنر،عمسي الحناد  السيتسر ال اإلاد فسالتخ طل  حعػؽ  :دمحم دمحما خافس  -
 ـ.2117ا نػ  8-7   الحتخب اغ  اي ؿسالسحمج  اإلاد فسالتخ طل  حعػؽ 

س دار الحدػػخ 3ا التشذنن   االجتساعةنن  لمظ ننل العربنني فنني عرننر العؾلسنن ،شػػخاللس الدػػطج  بػػجالع در:  -
 ـ.  2101العخ  س الع فخبس 

ذػػ طر الهػالػػل ات تس عطػػل   ت تهػػ  ا لسحػػ ت  ايا اػػطل ادػػتػال      عطدػػت:احسػػػد  الذػػس سس  خالػػ ؿ -
 ـ.2100(س27احمج   سدمذقمجم  جامع   له سالس ػال 

 الدط اػطلس خ طل شحر ا   بر السجرال اتزتجابطػل  ااع  اػ  ه   :دس ؿ ح اج ا طثس اش  احسػد شه لس  -
 ـ. 0996سبحث مشذؾر متدم لشداة التشذ   الدةاسة  لؤلط ال في مرر

بحنننث مشذننؾر متننندم إلننني ننننداة  ارػػخسالتشذػػئل الدط اػػػطل ل شحػػ ؿ  ػػػ   :ل بػػػج المصطػػاػػش ء  رػػبخ س -
 ـ.0998التشذ   الدةاسة  لؤلط ال في مرر،

بحنث متندم إلني السنيتسر الدنشؾ   الصحػرسآتخ السدتػ  التعمطس  ل ـ  م   شذئل  :امظ دمحمالصح   س  -
 0991اػ رس  03-01السحمػج اي ؿ  "س الثالث لمظ ل السرر  "تشذن تو ارعايتنو

 ـ.
أزاػػل الهػالػػل لػػج  ايحػػجاث الحػػ احطغ اع راػػل ا ياػػػال ء  ػػ  اح  طػػ    الػػخحسغ:لمطػػر  بػػج الصخشػػ   س  -

 التخ طػػلسدمطػػل  سمشذننؾرةرسننال  ماجدننتير غيننر  الست طػػخا سغػػدب  ػػ  ضػػػء اعػػس 
   ـ.2112 غدبس اإلاتاطلسالح اعل 

 ـ التعمطسػػ   ػػ  ارػػخ اػػجلر لحهػػع  حس يػػل شمئػػلس  ػػ زخ احسػػػد: التخ طػػل  مػػ  حعػػػؽ اتادػػ ف  ػػ  الشطػػ -
حعػػػػػؽ الصحػػػػػرس السػػػػػ، سخ العمسػػػػ  الي لػػػػػث لسخدػػػػػد ر  يػػػػل   شسطػػػػػل الصحػلػػػػػل   اعػػػػػل 

 ـ. 2116السشرػربس 
دار  ئػ ء  العػ فخبس ااالجتساعة ،مقةاس مؾيؾعي لرتب اليؾي  األيديؾلؾجة   :دمحم الدػطجس غ بج الخحس -

 ـ.0997لمصئ  ل  الشذخ  التػزالاس
 االتشسةنن ،"مجمنن  الظ ؾلنن  ألت طػػ   اهشػػل شبطػػل ايشحػػ ؿ  حعػػػؽ الصحػػر  : ػػ  غ إزػػخاهطع سل بػػج المصطػػ -

 ـ.2113(س 3 ج(س احم9العجد  ساالتشسة السجمس العربي لمظ ؾل  
درااػل اع راػل  ػ   عػجنخ الػحا  زػطغ الذػئ ل اػ لتتؼ أاػ لطبهع  ػ  اػا هػل أزاػل  : ػ دؿ ػ دمحم  بػج هللا -

 ـ.0990 (س6  اعل الد  زال س احمج   مجم  كمة  التربة ، الهػاللس
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بحننث  السرػػخ س ػتات   ػػ  التشذػػئل الدط اػػطل لمصحػػر السػػاشغ   الخػػ اعػفسالذػػ اخػف  :أحسػػجس  بػج هللا -
نػػا  الخااػا  الخػ اذ  مشذؾر نؾقش بشداة التشذ   الدةاسة  لؤلط ال فني مرنر

 ـ.0996اغ ا نػ 

 حخالتػػػ س الػا ػػػا  السػػػتاػؿس السػػػ، سخ العمسػػػ   بػػػجالع ؿس حدػػػغ إزػػػخاهطع: التعمػػػطع  أزاػػػل حعػػػػؽ اتادػػػ ف  -
 ـ. 2117س 0الح د   ذخس دمطل التخ طلس   اعل ششص س ـ

اإلشػػ ر العػػ ـ لحعػػػؽ الصحػػر السرػػجؽ  مطػػ  اػػغ احمػػذ   اعػػل الػػج ؿ العخ طػػل  الػػج ؿ:  اعػػل العخ طػػلس  -
  ـ.2112(س 2 (س السحمج8 العجد االتشسة الظ ؾل    "مجم العسلادتػ    مت

السزػػ اطغ التخ ػالػػل لػػئعس اػاتطػػ  حعػػػؽ الصحػػر زػػطغ التشططػػخ   ا ػػا   ػػػرل:ر طػػت داطػػ ف  ػ  العخ طػػلس -
 اتشسةننن  رعايننن  لسركنننز الثالنننث العمسننني السنننيتسر  السجراػػػلسالتصبطػػػ   ػػػ  اياػػػخب 

 ـ.2106ا رس 23-22  اعل السشرػرب اغ الحتخب - الظ ؾل 

ننداة بعشنؾان نحنؾ االدين   إاػتا س الػالجيل  التخ طل الدط اطل لمصحر اغ اشطػػر :اعطج إاس  طر م س  -
السشععػػجب اح اعػػل  شػػػل الػػػاد   ػػخع اػػػف ل اػػغ  راشنندة مننؽ أجننل مجتسننع أرشنند

 ـ.2114ا رس  31-30

 ػػػػضس أاطسػػػل الدػػػطج أحسػػػج:  ع لطػػػل زخاػػػ اج اعتػػػخل لتشسطػػػل الػػػػ   الدط اػػػ  لمص لئػػػل السعمسػػػل زخالػػػ ض  -
 دػػػتطخس دمطػػػل ايشحػػػ ؿس  ػػػ  ضػػػػء اإل ػػػتف العػػػ لس  لحعػػػػؽ اتادػػػ فس راػػػ لل ا 

  ـ. 2102رال ض ايشح ؿس  دع العمـػ ايا اطلس   اعل الع فخبس 

السجمنن  العربةنن  لمدراسننات  الحػػ احطغس ذػػ طر فػالػػل اياػػ  لػػج  ايحػػجاث   بػػج الحتػػ ل:حدػػطغ ال  اػػج س  -
 ـ.2111العجد اليتتػفس ساالتدريباألمشة  

 مػػ  ضػػػء التشسطػػل السدػػتجاالس السػػ، سخ غشػػ يعس اهشػػ  دمحم إزػػخاهطع: التخصػػط  التخ ػػػ  لخالػػ ض ايشحػػ ؿ  -
 ـ.  2107الج ل  الي ا س دمطل رال ض ايشح ؿس   اعل السشرػربس 

دراسن  احػث اشذػػرس  لمصحػرسد ر السجراػل  ػ   سمطػل التشذػئل الدط اػطل  :أاػطغ لالعخالص س  بج السصمػ -
   ـ.2114سنداة التشذ   الدةاسة  لؤلط ال في مرر إلىمتدم  
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الػ   الدط ا  لج  اعمسػ   رالػ ض ايشحػ ؿ   ت تػ  زتشسطػل اتاتسػ ء الػػشش   العصص س اه  احسػد: -
س  دػع العمػـػ التخ ػالػلس رسال  ماجدتير، كمةن  رينا  األط ناللج  شحر الخ ضلس 
 .ـ 2108  اعل السشرػربس 

 ـ. 0988 السرخاللسا تئل اياحمػ  الع فخبس س2احاجاتو، طالظ ل تشذ تو  :فج  دمحم ش   س  -
دار  العػػ فخبس "،تعمننةؼ حتننؾ  اإلندننان فنني كمةننات التربةنن  "ترننؾر متتننرح :شػػ ديل  ػػ زخ دمحمكطتاػػ س  -

 .ـ2110الشهزل العخ طلس
الهػالػػل العػاطػػل احػػث   مػػتالتشذػػئل الدط اػػطل لمصحػػر رفػػ ف السدػػتعبر لمححػػ ظ  :احسػػػد لدمحمس  بػػج المصطػػ -

اػ نػ 5-4 سمرنرنداة التشذ   الدةاسة  لؤلط ال فني  إلىدراس  متدم   اشذػػرس
 ـ.0996

 السػاششػلس عػالع اعخرا  التخ طل الػششطل ادمصل  س ف  ػ  ضػػء لرػ بز  :اطل زغ ا رخالسعسخ س  -
  ـ.2112   زػسس  اعل الدمص ف  التخ طلسدمطل  سمشذؾرةرسال  ماجدتير غير 

جمنن  مأزاػل الهػالػل "درااػػ   اع راػل زػطغ ايحػػجاث الحػ احطغ  غطػػخ الحػ احطغ "س   ػػتل: بػجهللا السشطػدؿس  -
 ـ.0994(س العجد اي ؿس 20س السحمج  الدراسات

متننال مشذننؾر متنندم إلنني نننداة  ات طػػخسالصحػػر السرػػخ   التشذػػئل الدط اػػطل  ػػ  ضػػر  ػػ لع  :اػػه ـاحػػعس  -
 ـ.0998 سمررالتشذ   الدةاسة  لؤلط ال في 
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