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 هةزشةكاز الى نةزيَهييةكان ثةزوةزدةيية شيَواشة ثيَوانةى

 
 د. عبدالصمد امحد حممد

 شانكؤى ضليَمانى 

 كؤليَجى ثةزوةزدةى بهةزِةتى

 بةشى باخضةى مهداآلن

 

 
 بةػى يةكةو:

 :كة توَيزييةوة * طشفتى
ثةسوةسدةكشدٌ يةن ػَيوةو جؤسى ىيية، بةَهلو صياتش هة ػَيوةو ػَيواصَيلى ٍةية، ٍةية باؾ و ٍةػة ىاصاىظتى و 
خشاث. ئةوةى مايةى ىيطةساىى و جَيطةى طةسجنة هةالى ئَينة ئةوةية كة ػَيواصة ثةسوةسدةيية ىةسَييييةكاىى 

 ثةسوةسدةى ػَيواصى ثَيذاىى هةِسادةبةدةس وثةسوةسدةى ىاص ػَيواصى ثةسوةسدةى توىذءتيز و وةن )ػَيواصى
طوَيجَييةداٌ و فةسامؤػلشدٌ.. ٍتذ( هةالى صؤس هة خَيضاىةكاىى كؤمةَهطةى كوسديذا بةديذةكشَيت و هةاليةٌ 
ٍةىذَيم هة دايلاٌ و باوكاٌ و تةىاىةت ٍةىذَيم هة مامؤطتاياٌ و ثةسوةسدةسدةكاساٌ بةطؼتى بةديذةكشَيت. ئَينة 

 وة دسكناٌ بةو كَيؼةية كشد، بؤية بةبامشاىضاىى كة توَيزييةوةيةن هةو باسةيةوة ئةجناو بذةيً.هةالى خؤماىة

 كة: تويَريهةوة طسنطى* 
مشؤظ كة بوىةوةسَيى كؤمةآليةتيية، كاتَيم هةدايم دةبَيت تةواو بآ ىاطيامةية، ىة ضاكةكاسة، ىة خشاثةكاس، ىة 

هة طةوسةييذا بةدةطتى دةٍَييَيت، بةسٍةمى ثةسوةسدةية، واتا  ساطتطؤية، ىة دسؤصٌ و .. ٍتذ، ئةوةى دواجاس
رييطةى كؤمةآليةتى و ػَيواصةكاىى ثةسوةسدةكشدٌ ٍؤكاس و طةسضاوةى طةسةكيية كة كةطَيم دةبَيتة ضاكةكاسو 

 ساطتطؤ و كةطَيليؽ دةبَيتة خشاثةكاس و دسؤصٌ.
ثةسوةسدةى  ػَيواصى ثةسوةسدةى توىذءتيز، اصىئاػلشاية كة ػَيواصى ثةسوةسدةى ىاصاىظتى و ٍةَهةى وةن ػَيو

فةسامؤػلشدٌ، كة بة ػَيواصة ثةسوةسدةيية  ثةسوةسدةى طوَيجَييةداٌ و ػَيواصى ىاصثَيذاىى هةِسادةبةدةس،
ىةسَييييةكاٌ ىاطشاوة، كاسيطةسى خشاثى هةطةس سةفتاسو ٍةَهظوكةوتى مشؤظةكاىذا دةبَيت و ثَيضةواىةكةػى 

 ساطتة.
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ة ئةوةماٌ بةطشىط صاىى كة ئةو توَيزييةوةية ئةجناو بذةيً، بؤئةوةى هة كاسيطةسى ػَيواصى هةو سواىطةيةو
  ثةسوةسدةيية ىةسَييييةكاٌ هةطةس سةفتاس و بريكشدىةوة و ٍةَهوَيظتى ٍةسصةكاس باػرت تَيبطةيً.

 :كة تويَريهةوة ئاماجنى* 
 ٍةسصةكاس. الى ىةسَييييةكاٌ ثةسوةسدةيية ثَيواىةى ػَيواصى صاىييى -

 :تويَريهةوةكة ضهوزى* 
 قوتاخباىةى ٍةواسى كضاٌ و  صاىاى هةيال قوتاخباىةى كوِساٌ و طةسوةساىى ػاسى طوَيناىى، قوتابياىى قوتاخباىةى

 (.7108 - 7107) طاَهى بؤ تَيلةآلو، ػاسى
 :ضةمكةكان ثيَهاضةى*
 :ثةزوةزدة شيَواشى -
كؤمةآليةتيلشدىةوة  بة هة سَيطةى ثشؤطةى بةِسؤَهةكاىياٌ بةسامبةسبشيتيية هة ٍةَهظوكةوت و مامةَهةى باواٌ  -

 .(6ل ،7119 ػعيبى،. )ئةجناو دةدسَيت
 :هةزشةكازيى -
 ئةو ثَيطةيؼنت. قؤىاغى بؤ ميذاَهيذا هةقؤىاغى بة طةسيذادَيت تان )ىَيش و مآ( كة هةو طؤِساىلاسيياىةى بشيتيية 

 طةػةى مةعشيفيىء جوَهةييء ريشيىء طةػةى ماطوهلةكاٌ، ٍؤسمؤىةكاٌ، هة ثَيطةيؼتيى قؤىاغة بشيتيية
 ٍةسصةكاس تاكو بؤ ثاَهيةسَيم دةبية طؤِساىلاسيياىة كؤمةَهة كؤمةآليةتى، ئةو طةػةى ٍةَهضووىىء صماىةواىيىء
 .(6، ل7119 صٍشاٌ،. )طةوسةكاٌ دةطتتَيوةسداىى هة دووسبَيت دابيَيت بؤخؤى طةسبةخؤيى ثَيياطةيةكى

 بةشى دووةم:
 ضوازضيَوةى تيؤزى تويَريهةوةكة:

 :توندوتيريى * ثيَهاضةى
 دياسيلشاوى هة طةس ثَيياطةيةكى صماىياطى ئاييياطى ء دةسووىياطى ء كؤمةَهياطى ء بواسى ثظجؤِساىى صاىاياٌء
 بواسةكاىى هةطؼت فشة جؤسة، ساماٌء فشة فشة سةٍةىذو ضوىلة ضةملَيلى تةباىني، كؤنء توىذوتيزى ضةملى

 ٍةية.. بووىى ثةسوةسدةيىء خَيضاىى طياطىء رياىى
بشيتيية هة  توىذوتيزى) توىذوتيزى بةو ػَيوةية كشدووة: ثَيياطةى ىةتةوةيةطشتووةكاٌ سَيلخشاوى طؼتيي -

 تشدا بةطةس اليةىَيلى مةعيةويى ياٌ ماديى، دةطةآلتى كة اليةىَيم مةعيةويى ياٌ جةطتةيى، ثةالماسداىى
 (.50، ل7107 طؤص، جطةس) .(ٍةية

ياٌ كةطاىى تشء  ،مةبةطتى ئاصاسداىى )خود( بة مةبةطت هة توىذوتيزى ئةو ٍةَهظوكةوتء بريكشدىةواىةية كة -
ٍةَهظوكةوتة ػةِسخواصييء كاوهلشدىة ئيرت ئةو ٍةَهظوكةوتة  كةهوثةهةكاىياٌ بةكاسدةٍَييشَيت، ئةو كةطةى ئةو

ياٌ طفتى )صاسةكى(، جيَيو، ٍةِسةػة دةكةوَيتة خاىةى دةطتذسَيزيىء  ،كوػنت  طوتاٌ، جةطتةيى هَيذاٌ، 
 (.303، ل7119، .)قةسةضةتاىى  ػةِسخواصيية
 :توندوتيريى * جؤزةكانى

بشيتيية هة ئاصاسداىى جةطتة كة كةطَيم هة درى كةطَيلى تش ئةجنامى دةدات، وةن  :جةضتةيى توندوتيريى-1
طةسو  عةسصداداٌ، بة بةسداىةوة، طوَي ساكَيؼاٌ، قز ِساكَيؼاٌ، بةسد، ضةقؤ، داس، ثَيوةقة، دةطت، بةٍؤى هَيذاٌ،
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ساطتةو خؤ  بةػَيوةى كوػنت ضشىوق، جؤساوجؤس، بة ءةطيوةى بشييذاسكشدٌ ػلاٌ، دةطتء ثَي دةمووضاو، ياٌ
 .(44، ل7107طؤص،  جطةس) (.ىاِساطتةو خؤ ياٌ

فؼاس خظتيةطةس دةسووىى كةطَيم هةاليةٌ كةطَيلى  بشيتيية هة ٍةساطاىلشدٌ ودةزوونى:  توندوتيريي -7
 سيظواكشدٌ، بؤكشدٌ، بؤٍةَهبةطنت ء بوختاٌ تؤمةت تفوَيلشدٌ، ثَيلشدٌ، طووكايةتى تشةوة، وةن جيَيوثَيذاٌ،

 .(45، ل 7117اهغيى، ) .بةكؤمةَل طةمةى هةياسى بَيبةػلشدٌ خؤ طووسكشدىةوة، ٍةِسةػةء هَيلَيؼاٌ، صماٌ
بشيتيية هة دةطبةطةساطشتً و داطريكاسى ماأل و طاماىى كةطَيم هةاليةٌ كةطَيلى تشةوة  :ماديى توندوتيرى -3

 بةػَيوةيةكى ىاياطايي و ىاِسةوا.
 :توندوتيريى * هؤكازةكانى

 ضةىذيً ىاوةىذ و دةصطاى كؤمةآليةتى ٍةٌ دةبية طةسضاوةو ٍؤكاس بؤ توىذ وتيزى، دياستشييياٌ بشيتني هة:
 :خيَصان -1

 دةبً، فَيش ضواسدةوسياىةوة كةطاىى ٍةَهظوكةوتى الطاييلشدٌء هة سَيطةى توىذوتيزى سةوػتى هةميذاآلٌصؤس 
 ميذاَهةكاىياٌ ثةسوةسدةكشدىى ئةسكى دايمء باوكةكاٌ ءةكو ثَيويظت بةتايبةتى هةخَيضاىةكاٌ ٍةىذَيم مةخابً
 ميذاَل ضواسدةوسى تشى او كةطاىىباونء مامؤطت دايمء دةكةٌ، ءاتا كاتَيم فةسامؤػياٌ ئةطتؤو ىاخةىة

ئةو توىذوتيزىء  الطايى ئاوا دووس ىيية ميذاَهةكاىياٌ دةدةٌ، تش كةطاىى ئاصاسى طةسةِسؤ دةبً ء توىذوتيزو
 (.43، ل7117)دهتافؤ،  .توىذوتيزاىةبَيت ٍةَهظوكةوتياٌ طةوسةكاىياٌ ئةواىيؽ ءةن ػةِسخواصيياىة بلةىةوةء

 :قوتاخبانة -2
 ىةخؼةء ٍيض سووةوة هةو ىادةٌء قوتابييةكاىياٌ بة ثةسوةسدةى طشىطى قوتاخباىةكاٌ ءةكو ثَيويظتهة  ٍةىذَيم
ئاكاسة  هة قوتابياٌء دووس خظتيةوةياٌ ئاِساطتةكشدىى بؤ ىيية ثةسوةسدةيياٌ صاىظتيى تؤكنةء ثالىَيلى

ثةسوةسدة  ثشطي دةكةىةوة، فَيشكشدٌ هةطةس جةخت بةَهلو صياتش ػةِسةىطَيضييةكاىياٌ، ىةسَييييةكاٌء خةطَوةتة
بؤػايية وةسدةطشٌء هةىاو  طوود هةو هة قوتابيية الطاسو الدةسةكاٌ صؤسَيم بؤية ىاخةىة كاسةكاىياىةوة،

 (.43، ل7117ئاراوةىاىةوة ئةجناو دةدةٌ. )دهتافؤ،  تَيلذاٌء توىذوتيزىء قوتاخباىة و كاسى دةسةوةى قوتاخباىةو
 :دةشطاكانى زاطةياندن -3

 كاساو سؤَهَيلى ىاطشاوة، جيَاىطرييى صاىظتىء تةكيةهؤجياو ػؤِسػى بةطةسدةمى طةسدةمةداكة هةو ساطةياىذٌ
 كؤمةَهطا بةطؼتيى بؤ ئةطةس توَيزةكاىى ضنيء هة طةس ئاطتى ياٌ تان ئاطتى هةطةس ض ٍةية هةرياىذا، طشىطى

 مةصىى سؤَهَيلى ئةوا ئاِساطتةكشا صاىظتييء ثةسوةسدةيى ثالىَيلى طوَيشةى بة بَيتء بةباػى( ئةسَييى) ساطةياىذٌ
 بؤ دةبَيت بةٍَيضيؽ فاكتةسَيلى رياىذاو مةسطةطاتةكاىى كاسةطاتء مةييةتييةكاٌء هة كة ملشدىةوةى دةبَيت

بؤتَيطةياىذٌء  دةبَيت ٍةسوةٍا قوتاخباىةيةن جيَاىذا، هةطةستاطةسى ئاصادى طةقامطرييىء ئاػتييء تةبايى
بابةتيياىة  تؤكنةء صاىظتيياىةو بةػَيوةيةكى بَيت ىةسَيين ساطةياىذٌ ئةطةس بةآلو ىوَي، ىةوةي ىىثَيطةياىذ

 دةباتء ٍةَهذَيش دةخوَهقَييَيتء كؤمةَهطا بةسةو ئةوا كاسةطات بةكاسٍَييشا، خشاث بةػَيوةيةكى ئاِساطتةىةكشاو
 ىاىةوةء ئاراوة ػةِسو كَيؼةء قةيشاٌء طةسضاوةى دةبَيتة دةكاتةوة، مةسطةطات كاسةطاتء مشؤظايةتى سءوبةِسءوى

 .جيَاىذا ٍةموو بة بةد ِسةوػتىء توىذوتيزى بآلو كشدىةوةى دووبةسةكىء
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 ىاوخَيضاىذا ض هة ض توىذوتيزى، دسوطتلشدىى ٍؤى دةبَيتة تاصؤس كةو بةكاسٍات خشاث ساطةياىذٌ بؤية ئةطةس
 توىذوتيزى دسوطتلشدىى بؤ طةسضاوة دةبية ساطةياىذٌ ىىكةىاَهةكا طشىطرتيً هةىاو قوتاخباىةو كؤمةَهطادا،

 سؤرىامةء طؤظاس، طةتةاليت، ئاتاسى، فيذؤ، تةهةفيضيؤٌ، ،(ػاىؤ) طييةما: ئةماىةٌ. ميذاَل الى بةتايبةتى
 .تةهةفيضيؤىة مةتشطيذاستش طشىطرتء هة ٍةمووياٌ توَيزييةوةكاٌ بةطوَيشةى بةآلو ٍتذ،...ثةستوون

 الياىذاوةء كة ميظشيياىةى ئةوطةجنة% 87 هة دةسكةوتوءة ئةجنامذساوة ميظش كة هة توَيزييةوةيةن بةطوَيشةى
 طييةمايياىة ئةو ئةكتةسة ضوىلة ءيظتووياىة الطايى بشدءوة، توىذوتيزى بؤ بؤية ثةىاياٌ ئةجنامذاوة تاواىياٌ
 .(079ل ،7107 طؤص، جطةس) .دةبييً هة فوينةكاىذا توىذوتيزى سؤَهى كة بلةىةوة

 :ذيهطةيى هؤكازى -4
 ئاسةصوياٌ صياتش داىيؼتواىةوة صؤسى هةِسووى ثِشةكاٌ ضِشء قةسةباَهخء ٍةِسةميىء ىاوضة تاكةكاىى صاىشاوة ئةوةى
 .(03، ل7107، الطويل) جةطتةيى. ياٌ بَيت، جا صاسةكيي ٍةية، توىذوتيزييةوة بةالى

 هؤكازى ئابووزيى: -5
رياٌ دةبَيتة مايةى  دابييلشدىى ثَيذاويظتيية طةسةكييةكاىى هة كوستىودةطتيىء كةمو ىةداسيىء ٍةراسييء كةو

 بةكاسٍَيياىى توىذتيزيىء طةسةجناو طةسدةكَيؼَي بؤ، ياٌ باونء ٍةسصةكاساٌ ،ئاراوةى ىَيواٌ رٌء مَيشد مؼتومِشء
 .(74، ل7118، )عبذاهعضيض. هَيذاٌء كوػنت

 هؤكازى شةزِ:-6

خشاثى ػةِس و جةىطةكاٌ ٍةس ئةوة ىيية كة كؤمةَهة كةطاىَيم بة ىاِسةوا دةبً بة قوسباىى، هةطةأل ئةمةدا 
اليةىَيلى تشى خشاثةى ػةِس و جةىطةكاٌ ئةوةية كة ػرياصةى كؤمةَهطة تَيم دةدات و توىذوتيزى صياتش بةسٍةو 

تةواوى  ػةِس هةطةس سةىطذاىةوةى ٍةبووة بةتايبةتىهة ٍةموو ػةِسةكاىذا ثةسوةسدة سؤَهَيلى كاسيطةسى دةٍَييَيت. 
ءَييةى جةىط دةكات  طةسكةوتً ئاصايةتىء ءةكو طَيِشاىةوةء باغ هة ميتؤدةكاٌ بةتايبةتى ثةيِشةءء ثِشؤطشاو

ئاطتء ثةسوةسدةى ىيؼتيناىى هة سَيضلةى  ميذاَل دةكاتة قاَهبى ػةِسَيلى بةسدةوامى جةىط، بؤية مَيزوو ئةدةبء
دات ثةسوةسدةيةكى توىذوتيز فَيشى ىةوةيةن دةكات ئةو سةوػة بةتةواوى ىةوةيةن سادةطةيةىَيت، خؤى الدة

 .(013-017، ل7114 ،ذنبؤماىةوة. )حمبشدٌء هةىاوبشدٌء قِشكشدٌ باػرتيً ٍؤكاسة  ٍَيشؾ
 
 

 * شيَواشة ثةزوةزدةيية نةزيَهييةكان:
 :توندوتير شيَواشى -1

 قوتابىء ميذاألء ثةسوةسوةسدةكشدىى مامةَهةء هة ثةسوةسدةكاساٌ، مامؤطتاء باوكاٌء دايلاٌء هة بةػَيم   
 هة صياتش هةمةؾ ٍةية، ٍةِسةػة توِسةبوٌء كؤىرتؤَهلشدٌء خظتيةطةسء فؼاس توىذوتيزىء بة بِشواياٌ فَيشخواصدا
  .ٍةية يذاألم طةسكوتلشدىى ػلاىةوةو دةسووىى جةطتةييء طضاى هَيذاٌء بة بِشواياٌ فَيشكشدىذا ثةسوةسدةو

 واتا طةوسةكاٌ، رَيشباسى بَيتة صةمحةتة ىةبَيت، ػَيواصاىة بةو ئةطةس ميذاأل كة وابريدةكةىةوة كةطاىة جؤسة ئةو
 بؤ بةسبةطتى هةمجةسء فَيشبووٌ فَيشكشدٌء ثةسوةسدةء ثشؤطةى بؤية ٍةس ىاكات، طةوسةكاٌ بةطوَيى
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 صاىظتىء دةسووىىء ثةسوةسدةييء هةِسوى ميذاأل ثَيطةياىذىى هة بشيتني كة دى ىايةىة ئاماجنةكاٌ دسوطتذةبَيتء
 .ييةوة ٍتذ ..كؤمةآليةتىء

 سَيطاياىةوة، هةو كة هةوبِشوايةداٌ ثةسوةسدةكاساٌ مامؤطتاياٌء باوكاٌء دايلاٌء هة ٍةىذَيم ئةطتةمرت، هةمةؾ
 طةسجنة جَيطةى ئةوةى بةآلو .بلةٌ دةطتةبةس خؤياٌ بؤ قوتابييةكاىياٌ ميذاألء سَيضى دةتواىً طةوسةكاٌ
 ػَيواصةء خشاثرتيً مامةَهلشدٌ هة ػَيواصة ئةو كة هَيذةكاتةوة جةخى ٍاوضةسخيؽ ثةسوةسدةى ئةوةيةء

 سَيضطشتيى مشؤظء مافى درى فَيشبووىةوة، فَيشكشدٌء ثةسوةسدةء ثشؤطةى هة دوسة صؤس ىاوةسؤكةكةى
 بةآلو بَيت، طةوسةكاٌ طوَيِشايةَهى كة بلشَيت ىاضاس سةىطة هةتشطا ػَيواصةء بةو ميذاأل ضوىلة مشؤظايةتيية،

 ميذاأل هةالى دةسووىى طشَيى دسوطتبووىى كةطَيتىء سووػاىى ذيظابى هةطةس ئةمة كة بضاىشَيت دةبَيت
 ئاصادء فَيشكشدىى ثةسوةسدةو ثشؤطةى ثَيضةواىةى بياغةدا هة ئةمةؾ تش، ػتَيلى ىةن دسوطتذةبَيت
 .دةكاتةوة هةطةس جةختى ٍاوضةسخ ثةسوةسدةى كة طةسبةخؤية،

 هة تشطيؤن، دةطتةمؤء خؤبةكةمضاء بَيئريادةء بووىةوةسَيلى دةكاتة ميذاأل ثةسوةسدةكشدٌ، هة ػَيواصة ئةو
 .تؤَهةطَيً سقاوىء ػةِسةىطَيضو طؤػةطريو ٍةماىلاتذا

 تش ميذاَهى هة خؤى تؤَهةى ت،ىاػلَي طةوسةكاىذا بةطةس دةطةآلتى كة ثةسوةسدةية جؤسة ئةو طايةى ميذاَهى
 طشَيى بةٍؤى دةبَيت، طةوسة كاتَيليؽ تشدةدات، ميذاَهى ئاصاسى دةسفةتذا بضوكرتيً هة دةكاتةوة،

 ىَيواٌ هة ىاكات جياواصى طةىذىةوةدا تؤَهة هة واتا بؤئةمة، دةكاتةوة، طةوسةكاىيؽ هة تؤَهة خؤبةكنضاىييةوة،
 دةيةوَيت بَيت ػَيوةيةكم بةٍةس خؤػياوَيت، كةطى ىاياتةوة، كةطَيلذا بةٍيض بةصةيي ىةىاطذا، ىاطياوء

 هة ديلتاتؤسةكاٌ، صؤسى صؤسبةى .بلاتةوة تش كةطاىى هة خؤى ػلظتى ثِش هةدةطضووى سابشدوى قةسةبووى
 .ثةسوةسدةٌ هة مامةَهةء هة جؤسة ئةو قوسباىى ئَيظتادا هة سابشدووء

 :لةزِادةبةدةز ناشثيَدانى شيَواشى -2

 ػتَيلذا ٍةموو هة كاتء ٍةموو باون دايمء واتا توىذوتيزيية، ػَيواصى ثَيضةواىةى تةواو ػَيواصة ئةو ىاوةسؤكى
 ػَيواصةى ئةو هةطايةى ميذاأل بؤية ٍةس.  دةبً ميذاَهةكةياٌ ىاِسةواكاىى سةواو خؤطتة ٍةموو تةطوينى

 ..طشييؤن وِسكاوىء كةطَيلى دةبَيتة ثةسوةسدةكشدىةدا
 ىاِسةصايي بَيضاسىء خؤػياٌ ٍةس كةضى جؤسة، هةو ميذاَهَيلى دسوطتبووىى هة بةسثشطً طةوسةكاٌ ئةطةسضى

 ..ميذاَهةكةياىةوة بةدةطت ماىذوٌ دةسدةبِشٌء
 :ئةماىةٌ دياستشييياٌ صؤسة، خشاثةى اليةىى ػَيواصة ئةو

 .دةبَيت الواصى كةطَيتييةكى ميذاَهة ئةو ئاييذةدا هة -0
 صؤس بةسيةكلةوتيى ىاكؤكى تووػى كؤمةَهطةدا هةطةأل ئاييذةدا هة ثةسوةسدة، ػَيواصةى ئةو طايةى ميذاَهى -7

 .دةبً ػلظتخواسدوو ميذاَهة جؤسة ئةو ىاكؤكياىةػذا ئةو ٍةموو هة دةبَيت،
 هة بؤية بةطتووة، طةوسةكاٌ بة ثؼتى ػتَيلذا هةٍةموو ئةوةى هةبةس ثةسوةسدة، ػَيواصةى ئةو طايةى ميذاَهى -3

  .ىايبَيت ٍةس ياٌ دةبَيت، بةخؤى متناىةى كةمرت ئاييذةدا
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 :طويَجيَهةدان ليَهةثسضيهةوةو شيَواشى -3

 بة خؤياٌ تشةوة، ٍؤيةكى ٍةس ياٌ بَيت ىةصاىييةوة دسكجَييةكشدٌء بةٍؤى جا باوكاٌ، دايلاٌء هة ٍةىذَيم
 ىاثشطيةوة، هَيى ئةماٌ بلات، ٍةسضييةن ميذاأل ميذاَهةكاىياىذا، ٍةَهةى سةفتاسء بةسامبةس هة ىاصاىً بةسثشغ
 هةتواىايذا ىةبَيتء طةوسةكاٌ ئامؤرطاسى سَييناييء بة ثَيويظتى ميذاأل بَوَييت وةن .ىاكةىةوة ساطت بؤ ٍةَهةكاىى

  !!خضمةتطوصاس باؾء كؤمةآليةتى بووىةوةسَيلى بلاتة خؤى كة ٍةبَيت
 بَيضاسكةس، ػةسكَيؽء ٍاسوٍادء بووىةوةسَيلى دةكاتة ميذاأل كة ئةوةىيية ٍةس ػَيواصة ئةو مةتشطى خشاثةء

 ميذاأل هةالى بِشواية ئةو واتا كشدووة، ٍةَهةيةكى كة ىةكات ٍةطت ميذاأل كة ئةوةؾ مايةى دةبَيتة بةَهلو
 هةطةس دةبَيت بةسدةواو ئاطايي بةػَيوةكى بؤيةؾ ٍةس دةيلات، ئةو كة هةوةى بشيتيية رياٌ كة دسوطتذةكات

  ..خؤى ىةػياوةكاىى سةفتاسة
 ٍةَهةو ثِشهة هةِسادةبةدةس، ىاصثَيذاىى توىذوتيزىء هَيذاٌء ػَيواصى وةن ثةسوةسدة، هة ػَيواصةؾ ئةو بَيطوماٌ

 .سةتيذةكاتةوة هَيذةطشَيتء سةخيةى بةتوىذى صؤس ٍاوضةسخ ثةسوةسدةى كةموكوستيية،
 :بابةتيي نا ليَجسضيهةوةى شيَواشى -4

 دايمء دةدات، ئةجناو خشاث ىةػياوء سةفتاسَيلى ياٌ ٍةَهةيةن، ميذاأل ٍةىذَيحاس كة ئةوةية واصةػَي هةو مةبةطت
 ئةو ٍةىذَيحا خشاثرت، هةمةؾ ..دةكةٌ فةسامؤػى ىاكةٌء طةَهذا هة هَيجشطييةوةى خؤيذا ػوَييى كاتء هة باون

 دةطاتة بةَهلو كشدووة، ٍةَهةى كة ىاكات ٍةطت ىةن ميذاَهةكةؾ !! ثَيذةكةىً ميذاَهةكةوة بةدةو باوكة دايمء
 هةطةس دةبَيت بةسدةواو بؤية ثَيلةىني، ٍَيياوةتة باوكى دايمء ضوىلة كشدووة، باػى كاسَيلى كة بِشوايةى ئةو

 ئةجناو ىةسمرت هةمةؾ ياٌ ثَيؼووتش، سةفتاسى ٍةماٌ ميذاَهة ئةو تشدا كاتَيلى هة بةآلو ..خؤى سةفتاسةكاىى
 هةمةؾ ..دةدسَيت طضا دةكشَيتء هةطةَهذا هَيجشطييةوةى بةتوىذى صؤس باوكييةوة، دايمء هةاليةٌ ئةجماسة دةدات،
 ياٌ هَيذةكات، بةسطشى باوكى بةآلو دةدات، طضا ميذاَهةكةى سةفتاسَيم هةطةس دايم ٍةىذَيحاس كة ئةوةية خشاثرت

  ..بةثَيضةواىةوة
 ىةػياوى سةفتاسى ياٌ كشدووة، ٍةَهةى هةضيذا كوَيذاء هة ىاصاىَيت ميذاأل ثةسوةسدةيةدا جؤسة ئةو طايةى هة

 .ىابييَيتةوة باوكييةوة دايمء هةاليةٌ خؤى سةفتاسى ئةجنامى بابةتى ػَيوةكى بة ٍةسطيض ضوىلة داوة، ئةجناو
 ميذاَهذا ىةػياوى سةفتاسى هة تةىَا ٍةس باوكةوة دايمء هةاليةٌ ثةسوةسدة هة ػَيواصة ئةو باطة ػاياىى

 ئةجناو باؾ جواٌء سةفتاسَيلى ميذاأل ٍةىذَيحاس واتا .بةديذةكشَيت ػياويؼذا سةفتاسى هة بةَهلو بةديياكشَيت،
 هة تشء هةكاتَيلى بةآلو بةديياكشَيت، ٍاىذاىَيم ياٌ ثَيضاىييَيم، ٍيض باوكييةوة دايمء هةاليةٌ بةآلو دةدات،

 طةسى ميذاَهةكة ئيذى .دةكشَيت طتايؽ صؤس ئةمة ٍاوػَيوةى ياٌ سةفتاس، ٍةماٌ بةسامبةس هة تشدا، ػوَييَيلى
 ..طضاية ػاياىى سةفتاس كامة طتايؼةء ػاياىى سةفتاس كامة ىاصاىَيت هَيذةػَيوَيتء

 :ثيَشوو تويَريهةءةكانى
 (:8111 -)اَضٔا بٔت علٙ زاجح بسنات   توَيزييةوةى -0
الْالدٓ٘ ّ االنتٝاب لدٚ بعض املسأٍل ّ املساٍكات املساجعني  العالق٘ بني اضالٔب املعامل٘ ىاوىيؼاىى توَيزييةوة: -

 ملطتصفٙ الص٘ اليفطٔ٘ بالطاٜف.
 هة: ييةئاماجنى تويزييةوة كة بشيت -
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 ئاػيابووٌ بة ثةيوةىذى ىَيواٌ دايمء باونء خةمؤكيى. -0
 ىَيواٌ )ىَيشء مَي(ءػَيواصى خةمؤكيياٌ. ئاػيابووٌ بة جياواصيى تاكايةتى -7
 ئاػيابووٌ بةػَيواصةكاىى دايمء باون، هة طةَل ئاػيابووىى خةمؤكييةكاٌ. -3
 منوىةى توَيزييةوة كة: -

توءػى خةمؤكيى بووٌ كة تؤماس كشابوءٌ هة طةىتةسى  ( كةغ، كة035منوىةى توَيزييةوةكة ثَيلَاتبوو هة )
(طاَهى، 74بؤ07ىياٌ هة ىَيواٌ )تةمة ىَيش، (60(مَي )74كة جياكشاوىةتةوة ) طائف"دةسووىى هة خةطتةخاىةى "

ئةو ىةخؤػة ىاكامآلىةى  ئةوةؾ دواى دوسخظتيةوةى (7 بؤ 8(طاَهى، الداىى ثَيواىةى )07بؤ43رمَيشيى ) ىاوةىذى
 توَيزييةوة ىايةٌ هةو بواسدا. بةكةَهلى

 دةسةجنامى توَيزييةوة كة: -
)ىَيش(.  هةالى ٍةسصةكاساىى ووىى خةمؤكىبووىى بةػَيلى سَيزةى باؾ هةىَيواٌ ػَيواصى طضاداىى باونء ب -0

  0,  <001 (سى الي ٍةسصةكاس هةىَيواٌ ثَيوة هةىَيواٌ ساكَيؼاىى خؤػةويظتى( 0 ,  (< 01 ػَيواصى دةسخظتيى
َيزييةوةكة دةسخيظت كة ٍيخ ثةيوةىذييةكى سَيزةيى ىيية هةىَيواٌ ٍةَهظوكةوتى دايمء خةمؤكيى وت )

 ٍةسصةكاساىةوة.
 ( هة ئاطتى سَيزةى  خةمؤكيى ٍةسصةكاسةكاٌ ثةيوةىذييةكى خشاث هة ىَيواٌ )ػَيواصى سَيينايى( باونءبووىى  -7

 ءة ٍيض ثةيوةىذييةكى سَيزةيى ىيية هةىَيواٌ ٍةَهظوكةوتى دايمء ٍةسصةكاسةكاٌ. ) 0,  <001
ةكاسةكاٌ( بؤ ػَيواصَيلى خةمؤكيى الى ٍةسص بووىى ثةيوةىذييةكى سَيزةيى هةىَيواٌ )ػَيواصى طضاداىى باونء -3

خةمؤكيى  ػَيواصى سَيينايى باونء ىَيواٌ هة ثةيوةىذييةكى باػى سَيزةيى بةآلو ) 0,  <01 ( بةِسَيزةى طؼتيى
 الى ٍةسصةكاس بةػَيوةيةكى طؼتيى.

 ىَيواٌ ٍةسصةكاساىى )ىَيشء مَي( هة خةمؤكيي. تويََّزييةوةكة دةسخيظت ٍيض جياواصييةكى سَيزةيى ىيية هة -4
هةبووىى خةمؤكيى هةىَيواٌ  بةػذاسى دةكةٌ ثةسوةسدةيى توَيزييةوة كة دةسخيظت كة دوو ػَيواصى -5

 هة )ػَيواصى ساكَيؼاىى خؤػةويظتى،  ػَيواصى سَيينايلشدىى باواٌ(. ىَيشء مَي( ػَيواصةكاٌ بشيتني )ٍةسصةكاساىى
   8112جناح امحد حمند الدّٓو :  توَيزييةوةى: -8

 .ألطفال فٙ مسحل٘ اطفْل٘ املتأخسٗاملعامل٘ الْالدٓ٘ ّعالقتَا بالرناٛ ّالتصٔل الدزاضٙ ااضالٔب 
 ئاماجنى توَيزييةوة كة: -
     هةرَيش هَيلؤَهييةوةٌ. مامةَهةكشدٌء ثةساوَيضخظتيى ئةو ميذاآلىةى كة خشاث -0
ى( هةىَيواٌ ئةو ميذاآلىةى كة )ريشيىء كؤمةآليةتىء ٍةَهضووى دةسخظتيى جياواصى تاكايةتى هة سواىطةى -7

 ثؼتطوَيخشاوٌء ئةو ميذاآلىةى كة دميوكشاغ دةريً.
ميذاآلىةى كة هةرَيش سكَيفى مامةَهةى ثؼتطوَيخظنتء  دةسخظتيى ئاطتى جياواصى خوَييذةواسيى الى ئةو -3

 دميوكشاغ دةريً.
ء ئةو ميذاآلىةى هة سواىطةى دةسخظتيى ئةو ثةيوةىذيية هةىَيواٌ ػَيواصى ثؼتطوَيخظنتء ثةساوَيضخظنت -4

 ريشيىء ئاطتى خوَييذةواسيى.
 باواٌ هةطةَل ميذاَهةكاىياٌ. دةسخظتيى ػَيواصى جؤساوجؤسى ٍةَهظوكةوتى ثؼتطوَيخظتيى -5
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 وىةى توَيزييةوةكة:ومن -
 ػاسى غضة هة (هةكالة الغوث) قؤىاغى طةسةتايى هة قوتاخباىةى ( ميذاَل هة711هة ) ييةبشيتةى توَيزييةوةكة ىومنو

 5) قؤىاغى مَي هة 011ىَيشء 011 ىةكةى تشيؽ بشيتيبوو هةومنو طاَهةء (07بؤ  9فةَهةطتني، كة تةمةىياٌ هةىَيواٌ )
 ( بيةِسةتى بوو.6بؤ 

 دةسةجنامى توَيزييةوة كة: -
سكَيفى صياتش هة رَيش  ىَيواٌ ماو ىاوةىذيى ئةو ميذاآلىةى كة دةسخظتةيةكى ئاماسمياٌ بؤ دةسدةخات هة -0

رَيش سكَيفى خشاث  مامةَهةى خشاثى باواٌ ثةساوَيض خظتيياٌ. مامياوةىذيى ئةو ميذاآلىةى كة كةمرت هة
 ريشيى طؼتيى. ثةساوَيضخظتيياٌ هةِسواىطةى ئاطتى مامةَهةكشدىى باواٌء

سكَيفى مامةَهةى صياتش هة رَيش  دةسخظتةيةكى ئاماسمياٌ بؤ دةسدةخات هةىَيواٌ مامياوةىذيى ئةو ميذاآلىةى كة -7
 خشاثى باواٌ ثةساوَيضخظتيياٌء مامياوةىذيى ئةو ميذاآلىةى كة كةمرت هةرَيش سكَيفى خشاث مامةَهةكشدىى باواٌ

 ٍةَهضووىى طؼتيى. ثةساوَيضخظتيياٌ هةِسواىطةى ئاطتى ء
ش سكَيفى مامةَهةى صياتش هة رَي دةسخظتةيةكى ئاماسمياٌ بؤ دةسدةخات هةىَيواٌ مامياوةىذيى ئةو ميذاآلىةى كة -3

 خشاثى باواٌ ثةساوَيضخظتيياٌء مامياوةىذيى ئةو ميذاآلىةى كة كةمرت هةرَيش سكَيفى خشاث مامةَهةكشدىى باواٌء
 ريشيى كؤمةآليةتى. ثةساوَيضخظتيياٌ هةِسواىطةى ئاطتى

رَيش سكَيفى مامةَهةى  صياتش هة ىَيواٌ مامياوةىذى ئةو ميذاآلىةى كة دةسخظتةيةكى ئاماسمياٌ بؤ دةسدةخات هة -4
ء مامياوةىذيى ئةو ميذاآلىةى كة كةمرت هةرَيش سكَيفى خشاث مامةَهةكشدىى  خشاثى باواٌ ثةساوَيضخظتيياٌ

 هةطةس ئاطتى خوَييذٌ. ثةساوَيضخظتيياٌ هةِسواىطةى ئاطتى باواٌء
مامةَهةى خشاثء بووىى دةسخظتةيةكى جياواص هةىَيواٌ ميذاَهى ىَيشييةء مَييية هةطةس ئاطتى  -5

 ثةساوَيضخظتيياٌ.
 8112إىعاو بيت أمحد عابد شعٔيب : توَيزييةوةى -3
 األبياٛ لكسازاتَه فٙ املسحل٘ الجاىْٓ٘ اضالٔب املعامل٘ الْالدٓ٘ ّعالقتَا باختاذ ىاوىيؼاىى توَيزييةوةكة: -
 ئاماجنى توَيزييةوة كة: -
 ػَيواصى مامةَهةى باواٌ.ِسواىطةى  جياواصى ىَيواٌ سةطةصى ىَيشء مَي هة -0
 بووىى ثةيوةىذى ىَيواٌ ٍةىذَي طؤِساىلاسيى هة ئاطتى )كؤمةآليةتىء ئابووسى(ء ػَيواصى مامةَهةى باواٌ. -7
 قؤىاغى ىاءةىذيى. بووىى ثةيوةىذى ػَيواصى مامةَهةى باواٌء بةكاسٍَيياىى ميذاَهةكاىياٌ بؤ بِشياسداٌ هة -3
بةكاس ٍَيياىى ميذاَل هة  م طؤِساىلاسيى هةطةس ئاطتى )ئابووسيىء كؤمةآليةتى(بووىى ثةيوةىذى ىَيواٌ ٍةىذَي -4

 بِشياسداٌ هة قؤىاغى ىاوةىذيى.
 منوىةى توَيزييةوةكة: -

هة وآلتى  (ّطًقوتابى هة ٍةسدوو سةطةص هة قوتاخباىةى دواىاوةىذيى ) 311هة  يةمنوىةى توَيزييةوةكة بشيتي
 قوتابي بوو. 057قوتابي بوءء سةطةصى مَي  048رماسةى قوتابييةكاٌ سةطةصى ىَيش  طعوديية،

 دةسةجنامى توَيييةوةكة: -
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 هة ىَيواٌ سةطةصى ىَيشء مَي هةئاطتى بِشياسداٌ هة)  0,  ( 05بووىى جياواصى دةسخظتةيةكى ئاماسيى هةئاطتى -0
 بةسرةوةىذى ىَيشيية.

كشدىى  ػَيواصى مامةَهة ىَيواٌ ىَيشء مَيء هة)  0,(001  ئاطت ئاماسيى هةبووىى جياواصى دةسخظتةيةكى  -7
 باواٌ بةتايبةتى باون هة بةسرةوةىذى ىَيشيية.

 ػَيواصى مامةَهةى باواٌ بةتايةتى دايم هة ىَيواٌ ىَيشء مَيء هة ىةبووىى جياواصييةكى دةسخظتةيةكى ئاماسيى -3
 بةسرةوةىذى ىَيشيية.

 بووىى كؤمةَهَيم طؤِساىلاسيى كؤمةآليةتى باونءء كى ئةسَييى هة ىَيواٌ مامةَهةى دايمبووىى ثةيوةىذيية -4
 ئابووسيى خَيضاٌ.

 :بةشى ضيَيةم 
 :* زيَباشى تويَريهةوةكة

سَيباصى توَيزييةوةكة بشيتيية هة سَيباصى )ػيلاسى وةطفى(، ضوىلة ئةو سَيباصة طوجناوة هةطةأل ىاوةسؤكى 
 ىوَيزييةوةكة.

 كؤمةلَطةى  تويَريهةوةكة:* 
 كضاٌ و  صاىاى هةيال قوتاخباىةى كوِساٌ و طةسوةساىى قوتابياىى قوتاخباىةىكؤمةَهطةى توَيزييةوةكة بشيتيية 

 (.7108 - 7107) طاَهى بؤ ثاسَيضطاى طوَيناىى، تَيلةآلو، هة ػاسى قوتاخباىةى ٍةواسى
 *منوونةى تويَريهةوةكة:

 كضاٌ و  صاىاى هةيال قوتاخباىةى كوِساٌ و طةسوةساىى قوتاخباىةى( قوتابى 011ية هة )منووىةى توَيزييةوةكة بشيتي
 ( دا ٍاتووة..0. وةن هة خؼتةى رماسة )تَيلةآلو ػاسى قوتاخباىةى ٍةواسى

 
 ( 0خؼتةى رماسة ) 

 رماسى خوَييذكاساٌ ىاوى منووىةكاٌ ر
 34 قوتاخباىةى طةسوةساىى كوِساٌ 0
 33 ػاسى تَيلةآلو قوتاخباىةى ٍةواسى 7
 33 قوتاخباىةى هةيال صاىاى كضاٌ 3

 011 كؤى طؼتيي 
 

 * ئامادةكسدنى فؤزِمء كةزةضتةى تويَريهةوةكة:
( بِشطة ثَيم ٍاتبوو، جَيطشةوةكاىى ثَيلَاتبوو هة )ٍةميؼة 56(ى بةكاسٍَيياوة، كة هة )7104توَيزةس ثَيوةسى )ىاؿش، 

 ٍةىذَيم جاس بة طةسمذا جَيبةجَى دةبَيت(.بةسطةسمذا جَيبةجَى دةبَيت، 
 * زاضتطؤيى تويَريهةوةكة: 

( 5دواى دةسٍَيياىى )ساطتطؤيي وةسطَيِشاٌ( ى بِشطةكاىى توَيزييةوةكة هة ػَيوةى فؤِسمَيم  دابةػلشا بةطةس )
اٌ ىةطوجناىى مامؤطتاى ػاسةصا هة بواسى ثةسوةسدةى دةووىياطى  بؤ دةسبِشييى ِساى  خؤياٌ هة باسةى طوجناٌ ي
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بِشطةػى البشا، ٍةسوةٍا ثَيؼيياس كشا  00بِشطةى ثةطيذكشا و  34بِشطة  45بِشطةكاٌ خبةىة ِسوو, طةسئةجناو هةكؤى 
 ( دا خشاوةتة ِسوو.7( بِشطةؾ صياد بلشَيت  وةن  هةو خؼتةي رماسة )6كة )

 
 (7خؼتةى رماسى )

 
 رماسةى  بِشطةكاٌ

 
 كؤى 

 بِشطةكاٌ

 
 ِساص يبووٌ

 
 ييةبووٌِساص 

 ِسَيزة% رماسة سَيزة% رماسة
0,7,3,4,5,6,7,8,9,01,00,07, 

03,04,05,06,07,08,09,71,70,77,73,74 
,75,76,77,78,79,31,30,37,33,34,35 

,36,37,38,39,41,40,47,43,44,45                                             , 

45 0,7,4,5,7, 
8,07,03,05, 

07,08,09,71, 
70,77,73,74, 
76,77,78,79, 
37,33,34,36, 
37,38,39,41, 

40,47,43,44,45 

75 3,6,9, 
01,00,04, 
06,75,31, 
30,35 

75 

 
 * جيَطريى ثيَوةزةكة:

بشيتيية هة تواىاى ثَيوةس بؤ بةخؼييى  ٍةماٌ دةسةجناو  بة ػَيوةيةكى ىضيلةيى، ئةطةس دووباسة ثةيِشو 
تاكاىةدا هة ٍةهومةسجَيلى ىضيم هة يةكرتيةوة. بةوةؾ) جَيطريي( ئامارة بؤ خاَهى بلشَيتةوة بةطةس ٍةماٌ ئةو 

بووىى ِسَيزةيياىةى ئامشاصى ثَيواٌ دةكات هةو ٍةَهةيةى هة ثِشؤطةى ثَيواٌ دةكةوَيتةوة, كة )جَيطريى( بةٍةَهةى 
 (.053، ل7117سَيلةوتةوة ثةيوةطت دةبَيت. )طةمرية، 

 ة كة:* جيَبةجيَكسدنى تويَريهةو
توَيزةس بةػَيوةيةكى ساطتةء خؤ فؤِسمى توَيزييةوةكةى بةطةس منووىةى توَيزييةوةكة دابةػلشد, بةػَيوةيةكى  

 طؼتى ِسووىلشدىةوةى بؤ منووىةكاٌ كشدووة.
 * ئامساشة ئامازييةكان:

 توَيزةس هة توَيزييةوةكةيذا ئةو ئاماساىةى بةكاسٍَيياوة:
 طتطؤيى، بؤ بِشطةكاىى ثَيوةسةكة.سَيزةى طةدى، بؤ دةسكشدىى ِسا -0
ٍاوكَيؼةى ئةهفا كشؤىباخ بؤ دةسٍَيياىى جَيطشى ثَيوةسة كة، بة ثؼت بةطت بة ٍطبةى ئاماسى بةثَيى طيظتنى  -7
(spss.) 
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11% 

24% 

65% 

 جآ بةجآ نابيَت هةندآ جار جآ بةجآ دةبيَت

 بةشى ضوازةم
 خطتهةزِوو و شيكسدنةوةى دةزئةجنامةكان -
  :زاضجازدةكان -

 :ثيَشهيازةكان -
 : دةزئةجنامةكانخطتهةزِوو و شيكسدنةوةى 

هةطةس سؤػيايي ئاماجنى توَيزييةوةكة، كة بشيتيية هة )صاىييى ثَيواىةكشدىى ػَيواصة ثةسوةسدةيية ىةسَييييةكاٌ 
 الى ٍةسصةكاس( دةسئةجنامى توَيزييةوةكةماٌ خظتووةتة سوو:

 
 ان .(  زِيَرةى ضةدى تيَكسِازى بسِطةكان ضةبازةت بة  زِاوبؤضونى هةزشةكاز1خشتةى ذمازة )

 برازدةكان جيَبةجآ نابيَت دةبيَت جيَبةجآ هةندآ جاز دةبيَت جيَبةجآ
 زِيَرةى ضةدى  % 65 % 23.2 % 11.1

%(، 65( دا ٍاتووة كة سَيزةى طةدى بزاسدةكاٌ )جَيبةجَي ىابَيت( يةكظاىة بة )0ٍةسوةن هة خؼتةى رماسة )
 %(.00.0)جَيبةجَيذةبَيت( يةكظاىة بة )%(، 73.9)ٍةىذَيحاس جَيبةجآ دةبَيت( يةكظاىة بة )

 (1هيَلَكازى ذمازة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( ثيَوةزى ليكازتى ضيانى2خشتةى ذمازة )
 ئةجنام ناوةندى ذميَسةيي ش
 دةبيَت جيَبةجآ  1.66تا      1 1
 دةبيَت جيَبةجآهةندآ جاز   2.33تا   1.67  2
 جيَبةجآ نابيَت 3تا     2.34 3
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تا   0(دا ٍاتووة كة بةثَيى ثَيوةسى هيلاستى طياىى، ىاوةىذى رمَيشةيي ٍةسبِشطةيةن هة )7خؼتةى رماسة )وةن هة 
( بوو  ئةوة دةطةيةىَيت كة ئاساطتةى وةآلمةكاٌ بةسةو بزاسدةى )جَيبةجآ دةبَيت ( ة. ٍةسوةٍا ئةطةس  هة 0.66

بةسةو بزاسدةى )ٍةىذآ جاس جَيبةجآ دةبَيت(ة. ( بوو ئةوة دةطةيةىَيت كة ئاساطتةى وةآلمةكاٌ 7.33تا  0.67)
( بوو ئةوا ئةوة دةطةيةىَيت كة ئاساطتةى وةآلمةكاٌ بةسةو بزاسدةى )جَيبةجآ 3تا  7.34بةآلو ئةطةس هةىَيواٌ )

 ىابَيت( ة.

 
 (3خشتةى ذمازة )

 بسِطة ثيَوانةييالدانى  ناوةندى ذميَسةيي ئةجنام بسِطة الدانى ثيَوانةيي ناوةندى ذميَسةيي ئةجنام
 1 0.63 2.08 هةندآ جاز 21 0.57 2.80 جآ بةجآ نابيَت

 2 0.70 2.44 جآ بةجآ نابيَت 22 0.64 2.52 جآ بةجآ نابيَت

 3 0.59 2.76 جآ بةجآ نابيَت 23 0.43 2.88 جآ بةجآ نابيَت

 4 0.63 2.36 جآ بةجآ نابيَت 24 0.49 2.80 جآ بةجآ نابيَت

 5 0.53 2.72 جآ بةجآ نابيَت 25 0.63 2.36 جآ بةجآ نابيَت

 6 0.69 2.64 جآ بةجآ نابيَت 26 0.43 2.88 جآ بةجآ نابيَت

 7 0.78 2.28 هةندآ جاز 27 0.70 2.52 جآ بةجآ نابيَت

 8 0.70 2.56 جآ بةجآ نابيَت 28 0.51 2.76 جآ بةجآ نابيَت

 9 0.64 2.52 جآ بةجآ نابيَت 29 0.59 2.76 جآ بةجآ نابيَت

 10 0.75 2.36 جآ بةجآ نابيَت 30 0.70 2.44 جآ بةجآ نابيَت

 11 0.64 2.60 جآ بةجآ نابيَت 31 0.60 2.72 جآ بةجآ نابيَت

 12 0.75 2.36 جآ بةجآ نابيَت 32 0.70 2.56 جآ بةجآ نابيَت

 13 0.75 2.08 هةندآ جاز 33 0.76 2.56 جآ بةجآ نابيَت

 14 0.70 2.52 بةجآ نابيَتجآ  34 0.80 2.60 جآ بةجآ نابيَت

 15 0.64 2.60 جآ بةجآ نابيَت 35 0.55 2.84 جآ بةجآ نابيَت

 16 0.70 2.52 جآ بةجآ نابيَت 36 0.64 2.52 جآ بةجآ نابيَت

 17 0.51 2.76 جآ بةجآ نابيَت 37 0.65 2.24 هةندآ جاز

 18 0.67 2.72 جآ بةجآ نابيَت 38 0.70 2.48 جآ بةجآ نابيَت

 19 0.76 2.56 جآ بةجآ نابيَت 39 0.67 2.28 جازهةندآ 

 20 0.70 2.52 جآ بةجآ نابيَت 40 0.75 2.08 هةندآ جاز

 تيَكسِاى طشتى 2.54 جآ بةجآ نابيَت    
 ناوةندى ذميَسةيي  

 الدانى ثيَوانةيي طشتى  5.65     
( بِشطةياٌ ئاساطتةى وةآلمةكةياٌ بزاسدةى  34بِشطة، ) 41( دا ٍاتووة هة كؤى 3ٍةس وةن هة خؼتةى رماسة )

( بِشطةياٌ  ئاساطتةى وةآلمةكةياٌ 6% ( ى بِشطةكاٌ، هة ٍةماٌ كاتذا )85)جَيبةجآ ىابَيت(ة،  كة دةكاتة )
 % ( ى بِشطةكاٌ . 05بزاسدةى )جَيبةجآ ىابَيت(ة،  كة دةكاتة )
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(. كة ئةو ىشخةؾ بةثَيى خؼتة هيلاستى 7.54بةػَيوةيةكى طظؼتى تَيلِشاى ىاوةىذى رمَيشةيي بِشطةكاٌ دةكاتة )
( دا خشاوةتة سوو،  تَيلِشاى ئاساطتةى طؼتى بِشطةكاٌ بزاسدةى )جَيبةجآ ىابَيت ( 7طياىى كة هة )خؼتةى رماسة 

، ئةمةؾ ئةوة 0( ، كة ئةو ىشخةؾ كةمرتة هة 1.65ة. ىشخى تَيلِشاى الداىى ثَيواىةى بِشطةكاٌ دةكاتة )
  دةطةيةىَيت كة تاِسادةيلى باؾ ٍاوِسابووٌ ٍةية هة وةآلمةكاىذا.

 ثيَشهيازةكان:* 
 باواٌ صياتش طشىطى بة ػَيواصةكاىى ثةسوةسدةى ميذاَهة كاىياٌ بذةٌ. -0

 ثةسوةسدةى ميذاَل.قوتاخباىةكاٌء دةصطاكاىى ِساطةياىذٌ صياتش طشىطى بذةٌ بة ػَيواصةكاىى  -7

 ثتةوكشدىى صياتش ثةيوةىذى ىَيواٌ باواٌء مامؤطتاياىى قوتاخباىة.  -3

 * زاضجازدةكان:
 ئةجنامذاىى توَيزييةوةى تشى ٍاوػَيوةى ئةو توَيزييةوةية بةطؤِسييى طؤِساوى تش. -0
ء صاىلؤء قوتاخباىةكاٌ بؤ ئةجنامذاىى توَيزييةوةى ٍاوػَيوةى ئةو توَيزييةوةية هة طةس ئاطتى ثاسَيضطاكاىى تش -7

 ئةوةى بةباػى كاسيطةسى ػيواصى ثةسوةسدة تَيبطةيً.
 توَيزييةوةى صياتش بلشَيت هة سووى اليةىى دةسووىىء ٍةَهضووىىء جةطتةى هة طةس ٍةسصةكا. -3

 طةسضاوةكاٌ
، ضاخباىةى  7107توىذوتيزيذا، جطةس طؤص، حمنذ طاحل ثَييذ سؤيى: ِسؤَهى خَيضاٌء قوتاخباىة هة ٍسيؼةكَيؼلشدىى   -0

 سؤرٍةَهات، ضاثى يةكةو.
، طوَيناىى، ضاثخاىةى ثةيوةىذ، 7119قةسةضةتاىى، كةسيه ػةسيف: طايلؤ هؤرياى طةػة )ميذاَلء ٍةسصةكاس(،  -7

 ضاثى يةكةو.
، ضاثى 7107ػةكؼةن، ئةىةغ: ٍَيضة دةسووىيية مةعشيفييةكاٌء ٍَيضة دةسووىييةكاىى جووهَيَييةسى ِسةفتاس:  -3

 يةكةو.
 ، ضاثى يةكةو، طوَيناىى، ضاثخاىةى ِسة ىخ.7117دهفاتو، ئاهيظا: توىذوتيزى خَيضاىى،  -4
 ، بريوت، هوبياٌ.7119ػعيبى، حمنذ ذظً: عوه اهيفع االجتناعى،  -5
 ، مـش، اهقاٍشة.7119صٍشاٌ، ذامذ عبذاهظالو، عوه اهيفع اهينو،  -6
 ، بريوت هوبياٌ.7117اهرتبوية،  اهغيى، عبذاهلل امحذ، االطاهيب -7
 ، بريوت، هوبياٌ.7107، ذظً عضيض: اهرتبية وعوه اهيفع، الطويل -8
 ، اهقاٍشة.7118عبذاهعضيض، حمنذ خاهذ: مبادئ عوه اهفع اهرتبوى،  -9
 ، بريوت، هوبياٌ.7114حمنذ، مجال ىوسى: تشبية االجيال،  -01
    ، سوريا، دمشق.7002، : الرتبية بني نضرية والتطبيقمسرية، عوى -00
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 ثاػلؤكاٌ
 (0ثاػلؤى رماسة )

 ذلومةتى  ٍةسَينى  كوسدطتاٌ
 وةصاسةتى خوَييذ ىى باالََ

 صاىلؤى طوَيناىى  
 كؤهَيزى ثةسوةسدةى بيةِسةت

 بةػى باخضةى ميذاآلٌ 
  

 ياٌفؤِسمى ساطتطؤيى ػاسةصا                                                             
 بةِسَيض...
 طالو...

توَيزةس، توَيزييةوةيةن  بة ىاوىيؼاىى )ثَيواىةى ػَيواصى ثةسوةسدةيية ىةسَييييةكاٌ الى ٍةسصةكاس( ئةجناو  
 دةدات. بةِسَيض تاٌ   وةن  ػاسةصايةن  دةطتييؼاٌ كشاوٌ  بؤ  دياسيلشدىى  طوجناوى و ىةطوجناوى بِشطةكاٌ .

 ٍاوكاسيتاٌ  جَيطةى  طوثاغ و ثَيضاىيية                                                
 جَيشطشةوة كاٌ بشيتني هة: )طوجناوة ، ىةطوجناوة(.

 د.عبذ اهـنذ امحذ حمنذ                                                                       

 
 ىةطوجناوة طوجناوة  ر

   ثَى صيادة وا ٍةطت دةكةو )دايم و باوكه( ميياٌ 0

   ٍةميؼة )دايم و باوكه( داواكاسييةكامن بةتوِسة ييةوة سةتذةكةىةوة 7

دايم و باوكه ئةسكةكاىى خوييذ ىطةو بؤبةجَى ئةٍَييً هةتشطى طضاى مامؤطتا  3
 طةسةِساى ئةوةى تواىاو هةجَيبةجَى كشدىياٌ ٍةية

  

   دايم و باوكه ِساى خؤياٌ بةطةسمذا ئةطةثَييً 4

دايم و باوكه داواو ىَل دةكةٌ كة ٍةىذَيم هةػتة تايبةتيةكامن ببةخؼه بةخوػم  5
 و بشاكاىى تشو

  

   دايم و باوكه هَيه دووس دةكةوىةوة ضوىلة بة ثضِش ثضِش قظةدةكةو  6

   دايم و باوكه هةوة دةتشطً  كة دوضاسى مةتشطيى ببنةوة 7

   دايم و باوكه ثَيذاويظتية كاىى خوييذ طاو بؤ ىاكِشٌ  8

   كة قظةدةكةو  طةسجنى خةَهلى ئةوسوورَيً دايم و با وكه 9

   ٍةطت دةكةو هةىَيواٌ بشاكامن دا طته هَيلشاوو 01

   دايم و باوكه هةماَهةوة دةسو دةكةٌ  00

   دةبًئةطةس هةمةبةطتى دايم وباوكه تَي ىةطةو هَيه توِسة  07
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   دايم و باوكه  وائةصاىً  ىاتوامن هةكاتى كَيؼةيةكذا بةسطشى هةخؤو بلةو 03

   ضوىلة باؾ ىاتوامن قظة بلةو دايم و باوكه طفتوطؤو هةطةَل ىاكةٌ 04

   دايم و باوكه ىا ٍَيَوً  قظةهةطةس بِشياسة كامن بلةو  05

كاتَيم هةطةَل خوػم وبشاكامن تَيم دايم و باوكه  ٍةمووكاتَيم درو ِسائةوةطنت  06
 ئةضه كة ئةطةس هةطةس ذةقيؼبه

  

   ٍةميؼة دايم و باوكه طاصىذةو ىَل دةكةٌ 07

   ىيطاكاىى دايم و باوكه واو ىَل دةكةٌ كة ٍةطت بة تشغ بلةو  08

   كة هة دةسةوةى ماَهةوة دوا ئة كة وو هةطةِساىةوة  دايم و باوكه ىيطةساٌ ئةبً 09

   دايم و باوكه  كة ثَيويظته بة ئامؤرطاسى بَيت  ياسمةتيه ىادةٌ  71

   دايم و باوكه ٍةميؼة در بة ئاسةصووة ِسةواكامن ئةوةطتيةوة 70

   واٍةطت دةكةو خوػم و بشاكامن صياتش هة دايم وباوكه ىضيم وةن هةمً  77

   ٍةسضى داوابلةو هة دايم و باوكه وادياسة هةبريى ئةكةٌ  73

   دايم و با وكه فَيشى ػتة ٍةَهة و ِساطتةكامن ىا كةٌ 74

   دايم وباوكه ثَيياٌ وا ية هةبةس ئةوةى كةمةىذاو كةطَيلى ػياو ىيه  75

   دايم و باوكه ىا ٍَيَوً هةطةَل بشادةسةكامن طةػت بلةو  76

   دايم و باوكه هةمً صياتش ثاسةى خةسجى ئةدةٌ بةخوػم و بشاكامن   77

   دايم و باوكه وةكو كةطَيلى بياىى ِسةفتاسو هةطةَل دةكةٌ 78

دايم و باوكه ثَيياٌ وا ية كةتواىاى جَيبةجَى كشدىى ئةسكةكامن ىيية طةسباسى  79
 ئةوةى بةتواىاو

  

   دايم و باوكه بايةخ بةثؼلييية ثضيؼلية كامن ىادةٌ  31

   باػرتٌ  وةتؤ ٍيض طوودَيلت ىيةدايم و باوكه ثَيه ئةَهَيً خوػم وبشاكامن هةتؤ  30

   باوامن ياطا و سَيظاو بؤدادةىَيً كةدةبَيت مً جَيبة جَى ياٌ بلةو  37

   وا ٍةطت دةكةو دايم وباوكه مً طةسضاوةى بَيضاسكشدىى ئةوامن  33

   واٍةطت دةكةو دايم و باوكه ٍةميؼة طةسقاَهً  34

   ٍةميؼة دايم و باوكه بة بةاَلَل باىطه دةكةٌ  35

   دايم و باوكه ِسَيطةو ثَييادةٌ  كة كاس وباسى خؤو بةِسَيوة بةسو  36

دايم و باوكه خوػم وبشا كامن هةطةَل خؤياٌ دة بً بؤ ػوَيياٌ  و بؤىةكاٌ  بةاَلو  37
 مً ىابةٌ 

  

   واٍةطت دةكةو دايم و باوكه هَيه ِساصيى ىني 38

   واٍةطت دةكةو  دايم و باوكه طضاو ىادةٌ طةِسةِساى ئةوةى كة ٍةَهةدةكةو  39

   ٍةطت بة تشطَيلى صؤس دةكةو هةكاتَيلذا دواواكاسيه ٍةبَيت هةدايم و      باوكه  41

   دايم و باوكه بةىاو ىاتؤسةى ىاػرييً هةبةس ضاوى كةطاىى تشدا باىطه دةكةٌ 40
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دايم و باوكه ِسَيطشيه ىَل دةكةٌ هةتةماػاكشدىى ئةوكةىاَهة تةهة فيضؤىاىةى  47
 كةذةصى هَيذةكةو 

  

   دايم و باوكه طاَهتةبة ٍةَهع وكةتةكامن دةكةٌ  43

   دايم وبا وكه طضايةكى توىذو دةدةٌ كةهة ٍةَهلةو طةوسةتشبَيت 44

   ٍاوسَيلامن دايم و باوكه ِسَيطشيه ىَل دةكةٌ هة ٍةَهبزاسدىى 45

 
 (7ثاػلؤى رماسة )

 ذلومةتى  ٍةسَينى  كوسدطتاٌ
 وةصاسةتى خوَييذ ىى باالََ

 صاىلؤى طوَيناىى  
 كؤهَيزى ثةسوةسدةى بيةِسةتى

 بةػى باخضةى ميذاآلٌ 
 فؤِسمى  ساثشطى  كؤتاى                                                              

 
 بةِسَيض...
 طالو...

توَيزةس، توَيزييةوةيةن بة ىاوىيؼاىى )ثَيواىةى ػَيواصى ثةسوةسدةيية ىةسَييييةكاٌ الى ٍةسصةكاس(،  ئةجناو   
دةدات. داوا هة بةِسَيضتاٌ دةكةو كة وةآلمى ثشطياسةكاىى ئةو ساثشطيية بذةىةوة. ثَيويظتة بَوَيني: كة ئاماىخ هةمة 

  بةسَيضتاٌ هةالى توَيزةس ثاسَيضساو دةبَيت..  تةىَا بةدةطتََيياىى صاىظتء صاىياسييةء ىاوى 
 ٍاوكاسيتاٌ جَيطةى طوثاغء ثَيضاىيية

 
 

     
 د.عبذ اهـنذ امحذ حمنذ                                                         

 
 

بةطةسمذا  بِشطةكاٌ                  ت
جَيبةجَى            

 دةبَيت

ٍةىذَيلحاس 
بةجَى بةطةسمذا جَي

 دةبَيت

بةطةسمذا 
 جَيبةجَى ىابَيت

    دايم و باوكه ساى خؤياٌ بةطةسمذا دةطةثَييً. 0

ٍةميؼة )دايم و باوكه( داواكاسييةكامن  7
 بةتوِسةييةوة سةتذةكةىةوة.
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    وا ٍةطت دةكةو )دايم و باوكه( ميياٌ ثَى صيادة. 3

دايمء باوكه داواو هَيذةكةٌ كة ٍةىذَيم هةػتة  4
 تايبةتييةكامن ببةخؼه بةخوػمء بشاكاىى تشو.

   

    دايمء باوكه ثشطه هةٍيض كاسَى ثَيياكةٌ. 5

    دايمء باوكه توىذٌ هةطةَهنذا، هة ٍةموو ػتَيلذا. 6

    دايمء باوكه  سَيطة ىادةٌ ساى خؤو دةسبرِبو. 7

ئةطةس هةمةبةطتى دايمء باوكه تَي ىةطةو هَيه  8
 توِسةدةبً.

   

دايمء باوكه ىاٍَيَوً  قظة هةطةس بؤضووىةكامن  9
 بلةو.

   

    ٍةميؼة دايمء باوكه طاصىذةو هَيذةكةٌ. 01

ىيطاكاىى دايمء باوكه واو هَيذةكةٌ كة ٍةطت بة  00
 تشغ بلةو.

   

دايمء باوكه ٍةميؼة در بة ئاسةصووة سةواكامن  07
 دةوةطتيةوة.

   

بشادةسةكامن طةػت دايمء باوكه ىاٍَيَوً هةطةَل  03
 بلةو.

   

باوامن ياطاء سَيظاو بؤ دادةىَيً كة دةبَيت مً  04
 جَيبةجَيياٌ بلةو.

   

دايمء باوكه سَيطشيه هَيذةكةٌ هة تةماػاكشدىى ئةو  05
 كةىاَهة تةهةفيضيؤىاىةى كة ذةصى هَيذةكةو.

   

دايمء باوكه سَيطشيه هَيذةكةٌ هة ٍةَهبزاسدىى  06
 ٍاوِسَيلامن.

   

طضاكاىى دايمء باوكه هة ٍةَهةكاىى مً قوسطرتء  07
 طةوسة تشٌ.

   

دايمء باوكه سَيطةو ثَييادةٌ كة كاسوباسى خؤو  08
 بةِسَيوةبةسو.

   

دايمء باوكه ثَيذاويظتييةكاىى خوَييذىطاو بؤ  09
 ىاكِشٌ.

   

كة ثَيويظته بة ئامؤرطاسى بَيت، دايمء باوكه     71
 ياسمةتيه ىادةٌ.

   

   ٍةسضى داوابلةو هة دايمء باوكه وا دياسة هةبريى  70
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 دةكةٌ.

    دايمء باوكه فَيشى ػتة ٍةَهةء ساطتةكامن ىاكةٌ. 77

واٍةطت دةكةو خوػمء بشاكامن هة دايمء باوكه  73
 ىضيلرتٌ وةن هةمً.

   

دايمء باوكه هةمً صياتش ثاسةى خةسجى دةدةٌ  74
 بةخوػمء بشاكامن.  

   

ٍةطت دةكةو مً طةسضاوةى بَيضاسكشدىى دايمء وا  75
 باوكنه.

   

    وا ٍةطت دةكةو دايمء باوكه ٍةميؼة طةسقاَهً. 76

دايمء باوكه خوػمء بشاكامن هةطةَل خؤياٌ دةبً  77
 بؤ ػوَيياٌء بؤىةكاٌ،  بةآلو مً ىابةٌ.

   

    واٍةطت دةكةو دايمء باوكه هَيه ساصيى ىني. 78

    طاَهتة بة ٍةَهظوكةوتةكامن دةكةٌ.دايمء باوكه  79
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 ثوختةى تويَريهةوةكة

 ىاوىيؼاىى توَيزييةوةكة بشيتيية هة )ثَيواىةى ػَيواصة ثةسوةسدةيية ىةسَييييةكاٌ الى ٍةسصةكاس(.  

ئةو توَيزييةوةية هة ضواس بةؾ و ضةىذ ثاػلؤيةن ثَيلَاتووة، هةبةػى يةكةمذا ئامارة بة كَيؼة و طشىطى و 
 شاوةتة سوو.ئاماىخ و طيووسى توَيزييةوةكة كشاوة، ٍةسوةٍا ضةمم و صاساوةكاىيؽ خ

متغريات( ى  –هة بةػى دووةمذا، كة ضواسضَيوةى تيؤسى توَيزييةوةكةية، ضةىذيً بابةت طةباسةت بة )طؤسِاو 
 )ػَيواصة ثةسوةسدةيية ىةسَييييةكاٌ( ػيلشاوىةتةوة.

ةكاىى هة بةػى طَييةمذا، ِسَيباص و كؤمةَهطا و منووىةى توَيزييةوة و ساطتطؤيى و جَيطريى و  ئامشاصة ئاماسيي
 قوتابياىى قوتاخباىةىتوَيزييةوةكة خشاوىةتة سوو. ػاياىى باطة كة منووىةى  توَيزييةوةكة بشيتيية هة 

( 011كة رماسةياٌ ) تَيلةآلو(، ػاسى قوتاخباىةى )ٍةواسى كضاٌ( و  صاىاى )هةيال قوتاخباىةى كوِساٌ( و )طةسوةساىى
 (.7108 - 7107) طاَهى بؤ خوَييذكاسة،
ضواسةمذا، كة دوا بةػى توَيزييةوةكةية، دةسئةجناو و ػيلشدىةوةى توَيزييةوةكة خشاوىةتة سوو، هة بةػى 

 دةسكةوتووة كة ػَيواصى ثةسوةسدةى ىةسَييى، الى منووىةى توَيزىةوةكة بةديذةكشَيت .
 هة كؤتايي ئةو بةػةدا، توَيزةس ضةىذ ساطجاسدةو ثَيؼيياسَيلى خظتووةتة سوو.
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 لصاملطتد

الرتبٔ٘ الطلبٔ٘ لدٚ املساٍكٔـــً" مً ازبع٘ مباحح. ٓتياّل املبحح االّل أالضالٔب ٓتألف ٍرا البحح املعيٌْ " قٔاس 
مصهل٘ البحح، ّاهلدف  ميُ، ّقٔنتُ، ّىطام الدزاض٘، باالضاف٘ اىل تْضٔح عدد مً املفأٍه ّااللفاظ االصطالحٔ٘. أما 

ٖ للدزاض٘ ّالرٖ ٓعاجل عددا مً املتغريات يف ٍرِ الدزاض٘. ّاما املبحح الجالح املبحح الجاىٕ فٔطتعسض االطاز اليظس
فٔتياّل صٔغ٘ البحح ّعٔي٘ الدزاض٘ ، ّنرلو ٓتطسم اىل مصداقٔ٘ ّاضتكسازٓ٘ طساٜل البحح املطتددم٘ يف الدزاض٘. 

لٔلٙ شاىا للبيات ّمدزض٘ ٍَـــْازٖ  للبيني ّمدزض٘ ضَْسَّزاٌّجتدز االشازٗ اىل أٌ عٔي٘ الدزاض٘ متجلت بتالمٔر مدزض٘ 
-81٥2للطي٘ الدزاضٔ٘  ،( طالبًا مً نال اجليطني٥11) ّجتدز االشازٗ اىل أٌ عٔي٘ الدزاض٘ متجلت، شــاز املدتلط٘

. ّختاما ٓأتٕ املبحح السابع لٔعسض اليتاٜج ّٓياقصَا  ّحيللَا لٔتّْصل اىل ىتاٜج اٍنَا ّجْد الرتبٔ٘ الطلبٔ٘ لدٚ 81٥2
 ٔي٘. ّخيتته الباحح ٍرا املبحح حبصم٘ مً التْصٔات ّاملكرتحات. الع

 
 
 

 
 
 

Abstract 
 This study, entitled, Measuring Adolescent Negative Education, consists of four sections. 
The first section deals with the problem of research, its purpose, its value and the scope of 
the study, in addition to clarifying a number of concepts and technical terms. The second 
section presents the theoretical framework of the study which addresses a number of 
variables in this study. The third topic deals with the research design and the sample of the 
study, as well as the validity and stability of the research methods used in the study. It 
should be noted that the sample of the study were students of Sararan School for Boys, Laila 
Zana School for Girls and Hawari Shar Mixed School in the academic year 2017-2018. Finally, 
the fourth section presents the results, discusses and analyzes them to reach the results, and 
the most important of which is detecting the negative education in the sample. The 
researcher concludes this section with a number of recommendations and suggestions. 

 

 
 


