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 خ: ــــــخ انذراســــــمقذم

لتؾعكرررذ  ررر ع  ؛عمارررأل علنرررؼ ، زرررت بت تتدرررسؾ و ل  ررري ييعتبرررل علتعمررراؼ علذررربس علررر    بشررر 
وعلعمسي عل بئل تي كبتة علسجبطتت طذاسب تي  ر ع علعررل علر   ، راه  ارألت وعلر   علت شي علت دم 

ت و رر ع علت رردم بتظمررذ نرررؽ علت شاررةوعطختلععرربت  تتكرربرعت علعمسارررةيظبلعشررب كررل بررؾم دبلجدبررد نررؽ عط 
 إذ دبلعمؼ وعلتعماؼ  لقى. ؛علنؼ علشب زة أن  ب ل قربرى ج د ب تي ذبيل  عماؼ أ شبئ ب

ويعد نعدل علناة تي نختمف أرجبء علعبلؼ رقسًب شربنًظ  تارببؽ  ارأل أعردعد علنيريؽ نرؽ  مرد 
ثبر رب علدرمباة آو    ربتوإدرعك خظؾر  تدول علعربلؼ دسذرةمة علنارةآلخلت وأدى ذلػ إلى  عبعؼ ع تسربم 
وعلث ب ارررةت وقرررد  ررر لل علررردول علشبنارررة ج ؾد رررب  توعطقترررربدية تعمرررى نعررردطت علتشسارررة عطجتسب ارررة

لم زبء عمى نذةمة علناةت وعلتخمص نش بت ورغؼ   ه  علج رؾد تر ن عصارربءعت   كرد أن أعردعد 
ذرربذ ذلررػ يعررؾد عمررى إلررى عطزديرربد علسدررتسل ترري عرردد علدررةبنت  زديرربدت ولعررلخرر  ترري عطآعلنيرريؽ 

(ت ويردعؼ  ر ه 2013155)علغلبربو ت وضعف ج ؾد نحؾ علناةت وعدم  شبذب ب نع اجرؼ علسذرةمة
م(  علررلئاا علدرررب ظ لسشغسررة عليؾ،دررةؾ وعلررر   ي ررؾل  ارررأل    إذع 1984) علحكا ررة رأ  أاسررد نختررربر

نميررؾن أنرري  900ي عماررأل تدررؾل ببمر  عرردد علنيرريؽ عمرل علج ررؾد عللع شررة لسحررؾ عطنارة عمررى نررب 
 قلب ، بية عل لن علحبلي .

نجررربل  عمررراؼ علكاررربر دبلسسمكرررة علعلبارررة علدرررعؾدية  ظرررؾرًع نمحؾعرررًب تررري علدرررشؾعت  ل رررد شررر د
،ذرربء علسلعكرروت أو إعرردعد علسؾعز،رربت علسخررررةت أو ترري زيرربد  عرردد إعلخيررل ت ذررؾعء عمررى ندررتؾى 

ت  تونذرلتيؽ تونعمسريؽ تعلسبدية وعلاذليةت نرؽ أج رو   عماسارةعلفرؾلت أو  ؾتيل علستظمابت  وناربن،
( ندرذرًةت 729ايث وصل عدد ندعرس  عماؼ علكابر علتري بردرس   رب علدعرذرؾن نرؽ علر كؾر إلرى )

( 2356( ترًظت  يشسب وصل عدد علسدعرس علتري بردرس   رب علدعرذربت عص،رب  إلرى )1261 زؼ )
وصررل عرردد علفرررؾل نجتسعررة نررؽ علرر كؾر وعص،ررب  إلررى  ( ترررًظت ترري ارريؽ6806ندرذرةت  زررؼ )

 ت( دعرذرًب نرؽ علر كؾر12638( ندرذًة ونلكوًعت وبم  عدد علدعرذريؽ )3085( ترًظت تي )8067)
( نررررؽ 10197( دعرذررررًة نررررؽ عص،ررررب ت ويعسررررل ترررري  مررررػ علسرررردعرس وعلفرررررؾل اررررؾعلي )70159و )

نرررؽ  شرررب  . ررر(1432علتلباررة وعلتعمررراؼت  شرربغمي علؾعررربئف علتعماساررةت وعصدعريررريؽ وعلسدررربعدبؽ )وزعر 
 ؛ برلز علج رؾد علكبيررل  علتري  برر ل ب علدولرة تري نجرربل  رؾتيل  عمرراؼ علكاربرت و،ذرله ترري جسارع أرجبئ ررب

وذلرررػ نرررؽ أجرررل  ادررريل و دررر يل ذررربل عطلتحرررب  درررألت دون إغفررربل أ سارررة نؾعكارررة علتظرررؾر علكسررريت 
 وعلتظؾر علشؾعي لسدتؾى علتعماؼ علست دم.
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وعلسشرررررب    توعلتشغاسررررربت توعل ررررردعل ت،ي علتعماسارررررة نذرررررسؾلة دبلدابذررررربتبسرررررب أن علساررررربو 
لررر ع ت ررري ضرررسؽ علدابذرررة علتعماسارررة لمسسمكرررة  ة؛علتعماسارررة عللذرررساة تررري علسسمكرررة علعلبارررة علدرررعؾدي

ويتزررم نسررب ذرربظ أن علسسمكررة . علعلباررة علدررعؾديةت و رري جرروء أذبذرري نررؽ علدابذررة علعبنررة لمدولررة
وأ بارررل ل رررب تلصرررة لظلتحرررب  دجساررررع  تمررراؼ علسرررلأ  تررري وقررررل ناةرررلعلعلبارررة علدرررعؾدية ع تسرررل  تع

ولكشرررأل شرررسل  تعلسلعارررل علتعماسارررة أبشسرررب كب،رررلت ولرررؼ ي تررررل عط تسررربم  تعمررراؼ علسرررلأ  عمرررى علابتعررربت
إذ  زررسشل ذابذررة  ُب؛ت ررد أولررل  مررػ علفمررة ع تسبنررًب خبصرر تعلكبيررلعت علظ رري تررب ت ؽ تررلم علتعمرراؼ

رئادة لسةبتحرة علنارة و عمراؼ علكاربر ذكرؾرًع وإ،بثرًبت نرؽ ذلرػ  بً أ دعت  ر(1390علتعماؼ علربدر  عبم )
واررظ نررؽ علح ررؾ  علذبذرراة  تعلؾقررل ععتبررلت نةبتحررة علناررة جرروءًع ط بتجرروء نررؽ عسمارربت علتشساررة

 لمسؾعطشيؽ وعلسؾعطشبت نسب يدتموم  رساؼ علبلعن  علتي  ظئؼ عاتابجربت وخرربئص كبترة علنيريؽ 
 ( .20081450)علر لت

ونلعكررو  عماساررة  تندرذرراة كسررب بتزررم أن علدعرذرريؽ علكارربر يعررب،ؾن نررؽ عرردم وجررؾد نارربن، 
خبصة   ؼ يسبرذؾن تي ب ،ذبطب  ؼ علتعماساة وعلتثكافاة دذةل خبمت ت ؼ بدرذرؾن ويتعمسرؾن تري 

أو علثب،ؾيررررة نسررررب  تأو علستؾذررررظة تعلسرررردعرس علش بريررررة علخبصررررة دبلرررررغبر ترررري علسلعاررررل عط تدعئاررررة
حلج تي دعض علااربن عشردنب بتج رؾن ل ر ه علسردعرس لتم ري علتعمراؼت وط  ؾجرد نردعرس يذعل ؼ دبل

خبصة دبلكابر بدرذؾن تي ب ويسبرذرؾن ،ذربطب  ؼ علسختمفرة ايرث يذربركؾن علررغبر تري ندعرذر ؼ 
ندرذررراة خبصررررة  تررري علفترررل  علسدرررربئاةت ونرررؽ  شرررب  ررررف ي  ررر ه علدرعذرررة لسعلتررررة أ سارررة إ،ذررربء نارررربن، 

 (.  20091133وع جبه علسعمسيؽ ،حؾ ذلػ )علدعبدعتتدبلدعرذيؽ علكابر 
لر لػ ع ج ررل وزعر  علسعرربرل ع جرب يؽ ترري نجب  ررة ،ذرل علتعمرراؼت وذلررػ عرؽ طليررظ علحررل  

ذرررربء علسرررردعرس ،و حررررؾيل وعافت ررررب إلررررى نرررردعرست وإ تعلفررررؾر  دبذررررتمجبر علساررررب،ي علعبنررررة وعلدررررةشاة
  يوعت علسدرذاة.عؽ طليظ وكبلة علؾزعر  لمساب،ي وعلتج ةعلحةؾناة علسرسس

وأن ابلررة وأعرردعد  تم نررع علبيمررة وعلسشرربخ علسحررا    رربءوبسررب أن كررظ عط جررب يؽ قررد ط بررتظ
نررؽ إجسرربلي علسرردعرس علحةؾناررة  أن  دعررد بررؾم ويسثررل عررددع كبيررلعً  علسرردعرس علسدررتفجل  بويررد بؾنرربً 

دسعررببيل  نعغرؼ علسردعرس علسدررتفجل   ري تري علصررل نشذرف  ل رردعل ذرةشاة وببلتربلي ت رري نل اظرة
  نعسبرية ل ردعل ذرةشاةت دبصضربتة إلرى قيرؾد ،غربم علبشربء تري كرل نشظ رةت ت شربك علسارب،ي علسشذرف

عمرررررى علرررررربنل ج رررررة علسجررررربوريؽ أو علذرررررؾعرلت وعلسشذرررررف   شغررررربم علفمرررررل علدرررررةشاة نرررررؽ عر ررررردعدعت 
مارػ . كسردعرس نرؽ قبرل علسر جليؽ دع رد علتس صسؼ أصرظً  و،دذ علبشبء وعلشبدر  نش ب نب توعر فبعبت
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ل ع ت ن أنل  ؾعتظ علترساؼ دسب بتظءم نرع علبيمرة وعلسشربخ يعرد أنرلًع نمحرًب لسثرل  ر ه علسشذرمبت ) رؽ 
 (.1425صبلم وآخلونت

 توعطقترربدية تو،تاجة لمتظؾر علدليع عل   عبشتأل علسسمكة تي نختمف علشرؾعاي علعسلع،ارة
ة علدولرة صيجربد ناربن ندرذرراة و سذراًب نرع أ ردعل ور ارر توعطجتسب ارة تري علخسدريؽ ذرشة علسبضرراة

 ت دًط نؽ علساب،ي علسدتفجل  علتي  ذرغم ب غبلرذ علسردعرس علحةؾنارة تري نختمرف علسلعارل علدرعذراة
لسخظرر  علج رربت علسدرر ولة عررؽ علتعمرراؼ عللعنرري لن  كررؾن  و شفيرر عً  توترري جساررع علسشرربطظ علتعماساررة

اعبب علعرردعد علستوعبررد  نررؽ علظررظب وقرربدر  عمررى عذررت تجساررع نرردعرس علبشرريؽ وعلبشرربت نمكررًب لمدولررة
وع،دررررجبنًب نررررع علتؾذررررع ترررري علتعمرررراؼ ع تسررررل  رررر ه علج رررربت د يجرررربد علساررررب،ي علسدرذرررراة  توعلظبلارررربت
 رررر نرررؽ  شفيررر  1404ت بنرررل  تشفيررر  علعدبررد نرررؽ علسارررب،ي علسدرذرراة اترررى عذرررتظبعل عرربم  تعلسشبذرراة

ذررررررراة لمبشررررررريؽ % نرررررررؽ جسمرررررررة عررررررردد علسارررررررب،ي علسدر 42.6أ   شدررررررراة  5295نبشرررررررى نرررررررؽ  2296
 (.2003115)علدوذل ت

 خ:ـــذراســـخ انـــــمشكه

عمررى علررلغؼ نررؽ علج ررؾد علكبيررل  علترري  برر ل ب علسسمكررة علعلباررة علدررعؾدية ترري ذرربيل عل زرربء 
عمى علناة إط أن عصاربئاة علخيل  لؾزعر  علتلباة وعلتعمراؼ علدرعؾدية كذرفل أن ،دراة علنارة تري 

%  رررريؽ عص،ررررب ت وبشدرررراة إجسبلاررررة  مغررررل 19.8 رررريؽ علرررر كؾرت و% 7علسسمكررررة علعلباررررة علدررررعؾدية 
م(ت و تلكرررو  ررر ه علشدرراة تررري تمرررة كاررربر علدرررؽ )وزعر  علتلبارررة 2008 رررر )1429% اتررى عررربم 13.4

 م(.2009وعلتعماؼت 
كسررب   كررد علت رربريل عللذررساة أن ،درراة علتدررلب ترري  ررلعن  نحررؾ علناررة و عمرراؼ علكارربر  ويررد 

(ت و ررر ه ،دررراة 113ررررؾل إلرررى أكثرررل نرررؽ ذلرررػ )اؾرع،ارررةتوقرررد  ررررل تررري دعرررض علف ت%50عمرررى 
كسررب  رر د  إلررى  تخظيررل   حررؾل دون  ح يررظ أ رردعل خظرر  نحررؾ علناررة و عمرراؼ علكارربر نررؽ ،بااررة

ولعررل  رر ه علسذررةمة  عررد نررؽ أخظررل نذررةظت نحررؾ عطناررة و عمرراؼ  تزيرربد  عص،فررب  نررؽ ج ررة أخررلى 
 سذةمة نؽ ع تسبم.ل ع يدتحدؽ أن  درس عؾعنم ب دسب  دتحظ   ه عل ؛علكابر

ويتزررم أن نررؽ  رريؽ علرررعؾببت وعلسعؾقرربت علترري  ؾعجررأل علدعرذرريؽ دسرردعرس نحررؾ علناررة 
و عمرراؼ علكارربر نسررب برر د  إلررى  اررب  ؼ و دررلب ؼ عرردم كفبيررة عصنةب،ارربت علستباررة لتشفيرر   ررلعن  نحررؾ 

 وعررردم  شبذرررذ علثرررب  تررري قبعررربت تعلنارررة و عمررراؼ علكاررربر لزرررعف عصضررربء  تررري قبعررربت علدرعذرررة
(ت و ر ع ب كررد أن علسردعرس علسخرررة لسحررؾ علنارة و عمراؼ علكارربر 1972119علدرعذرة )علعدذرب،يت
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لكررري  تبلثرررب  علسؾجررؾد تررري  رر ه علسررردعرس وضررع أصرررظً  تعلسرردعرس عط تدعئارررة علش بريررة  رري أصرررظً 
ناررة و عمرراؼ علكارربر ولرراا لمدعرذرريؽ علكارربر ترري نرردعرس نحررؾ عل تبشبذررذ أطفرربل علسلامررة عط تدعئاررة

 (.1408119لحسيد ت )ع
ن علسارررررب،ي علسدرذررررراة  عرررررب،ي كثيرررررلًع نرررررؽ أكذرررررفل ،تررررربئ  كثيرررررل نرررررؽ علدرعذررررربت علدررررربد ة 

علسذةظتت و  كد ،تبئ  دعض علدرعذبت تي علسسمكة علعلبارة علدرعؾدية أن علسارب،ي علسدرذراة غيرل 
صرربلحة نررؽ وج ررة ،غررل  لبؾيررةت ايررث لررؾال صررغل ندرربابت علكثيررل نررؽ  مررػ علسرردعرست وذررؾء 

دبصضربتة إلرى ، رص نلعت  رب و ج يوع  رب علسدرذراةت وعردم  رؾتل  ت بت وعدم نشبذراة  ررساس بنؾعقع
  ر(.1420)علعجسيت ةوذبئل علنؽ وعلدظنة وعلراب،

وبحةرؼ  تونؽ خظل زيبرعت علاباثة علسيدع،اة لسلعكرو نحرؾ أنارة علكبيرلعت دسدبشرة علليرب  
وبعررد عطظع ررب عمررى علخظررة علعذررليشاة  تخبل  ررب كستخررررة ترري علترررساؼ علرردعخمي و عمرراؼ علكارربر

ندرذررراة دسؾعصرررفبت ون ررربباا  ظئرررؼ عاتابجررربت  لسحرررؾ علنارررة  رررلى علاباثرررة ضرررلور   رررؾتيل ناررربن، 
نرؽ علدعرذربت علكبيرلعت برلغبؽ  عً كبيل  عً طذاسب أن  شبك عدد توخربئص علكبيلعت تي علؾقل علل ؽ

 ؽ ن رل  نلعكرو نحرؾ أنارة علكبيرلعت   ري عطلتحب  دسلعكو نحؾ أنارة علكبيرلعتت عمسرًب دف،رأل تري علرلع 
 ،فا علسدعرس علحةؾناة لمرغبر.

ولظذرتسلعر تري  ح يرظ أ ردعل  ررلعن  نحرؾ علنارة  حتربج نلعكررو نحرؾ علنارة إلرى  ظررؾيل 
ندرذرراة خبصرة لسلعكررو نحرؾ أناررة علكبيرلعت ذعت ندررتؾى  و ررؾتيل ناربن،  تذررذ علكبيرلعتبعلسارب،ي لتش

 نؽ علجؾد . عبل، 
مظ ت ن علاحث تي علساب،ي علسدرذراة لسلعكرو  عمراؼ علكبيرلعت قرد يدر ؼ تري ونؽ   ع علسشظ 

إيزبح أ لز علسذةظت علسل اظة دألت و  ع قد يد ؼ تي إتبد  علسدمؾليؽ تي علتخظا  وعلتلبارة تري 
وعلعسررل  تعصدعر  علعبنررة لتعمرراؼ علكبيررلعت اررؾل وعقررع علساررب،ي علسدرذرراة لسلعكررو نحررؾ أناررة علكبيررلعت

ب،ي نظئسررة طاتابجرربت علكارربرت ويسةررؽ  حدبررد نذررةمة علدرعذررة نررؽ خررظل علتدرربؤل عمررى  ررؾتيل نارر
 ماااااااال بانااااااااي المراااااااال ا المراتااااااااال لمضا اااااااا     ااااااااا  ال   ااااااااضا   مر  اااااااال الض اااااااال علترررررررربلي  

 )فا ضوء  موذج مك  ضي(؟
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 خ:ـــذراســـخ انــــــأهمُ

 كسررررررررؽ أ ساررررررررة علدرعذررررررررة علحبلاررررررررة ترررررررري أ ساررررررررة علسؾضررررررررؾل علرررررررر    تررررررررردى لدرعذررررررررتألت 
 غ ل ذلػ تي جب،بيؽ وي

 األول: األهمُخ انىظرَخ:

نررؽ خررظل عذررتعلع  علاباثررة لمدرعذرربت علدرربد ة علستعم ررة دبلساررب،ي علسدرذرراة لسلعكررو  عمرراؼ  -1
 -عمى ارد عمرؼ علاباثرة -ن   ه علدرعذةإعلكبيلعت تي ضؾء ،سؾذج نةميل ؛ يسةؽ عل ؾل 

لعكرررو  عمررراؼ علكبيرررلعت تررري ذرررتكؾن نرررؽ أوعئرررل علدرعذررربت علتررري  تشررربول علسارررب،ي علسدرذررراة لس
 ضؾء ،سؾذج نةميل .

 درربعد  رر ه علدرعذررة ترري علتعررلل عمررى وعقررع علساررب،ي علسدرذرراة لسلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت ترري  -2
خبصرررة نشبذررراة لتعمررراؼ علكبيرررلعت دسعرررببيل  ،سرررؾذج نةميرررل ؛ نسرررب يدررر ؼ تررري  رررؾتيل ناررربن، 

 ون بباا عبلساة.

  انثبوٍ: األهمُخ انزطجُقُخ:

 ت مفررررل ،غررررل علسدرررررمؾليؽ إلررررى ضررررلور  علعشبيررررة دباتابجرررربت علكاررررربرأن  رررر ه علدرعذررررة قررررد  -1
 ندرذاة خبصة لسلعكو  عماؼ علكبيلعت. وعصذ بم تي  ؾتيل نابن، 

لمتشسارررة ترررري علسسمكرررة علعلباررررة علدرررعؾدية ترررري  ةوقرررد  فيرررد علسدررررمؾليؽ عرررؽ علخظررررة علخسدرررا -2
 يلعت.عصذ بم تي  ظؾيل علسؾعصفبت علؾعجذ  ؾعتل ب تي ناب،ي نلعكو  عماؼ علكب

 ب:ـــــوأسئهزه خـــــذاف انذراســـــأه

  س ى الرااتل الحللال لإلجل ل عن التسلؤال  التللال:
 نرررة نؾعصرررفبت نارررب،ي نلعكرررو  عمررراؼ علكبيرررلعت دسدبشرررة علليرررب  لرررر ءعلتعررلل عمرررى نررردى نظ

 .)،سؾذج نةميل (
  علليب .علتعلل عمى أ لز علسذةظت علتي  ؾعجأل ناب،ي نلعكو  عماؼ علكبيلعت دسدبشة 

 در ؼ تري رترع جرؾد  نارب،ي نلعكرو أن وعلتري نرؽ شرف، ب  تجلعءعت علظزنرةعلتعلل عمى عص 
  عماؼ علكبيلعت دسدبشة علليب  تي ضؾء ،سؾذج نةميل .
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 ب:ـــــخ وأدارهــــح انذراســــمىه

لتح يررررظ أ رررردعل علدرعذررررة وعصجبدررررة عمررررى أذررررممت ب عذررررتخدنل علاباثررررة علسررررش   علؾصرررررفي 
  شيشرررأل لررراظئؼ تخدنل علاباثرررة تررري جسرررع علباب،ررربت ،سرررؾذج نةميرررل  دعرررد إعررربد  علسدرررحيت كسرررب عذررر

 .رئادة شؾد علدعرذبت علكبيلعت تي علسسمكة علعلباة علدعؾديةت ويتفلف   ع علشسؾذج نؽ خسدة 
 ث:ــــخ انجحــــخ وػُىــــغ انذراســــمدزم

كبيررلعت ترري ندبشررة بتكررؾن نجتسررع علدرعذررة نررؽ جساررع ناررب،ي نلعكررو نحررؾ علناررة و عمرراؼ عل
( نةب ررذ  عماساررة )وزعر  علتلباررة وعلتعمرراؼت إدعر  9) ر( نلكرروًع  بدعررًب لررر164) بوعلارربل  عرردد  تعلليررب 

  ر(.1431 عماؼ علكبيلعتت 
عذررؾعئاة طاكارة  تررفلف علعيشرة نررؽ  ةطا رل علاباثرة أدع  علدرعذررة نكاربس نةميررل  عمرى عيشر

عمرراؼ علكبيررلعت تري ندبشررة علليررب  علارربل  عرردد ب جسرربلي لسلعكررو نحرؾ علناررة و % نرؽ علعرردد عص16
 .نلكوعً  164

 خ:ــــــــخ اإلحصبئُــــــــانمؼبند

و حميرررل علباب،ررربت علتررري  رررؼ  جساع ررربت  رررؼ عذرررتخدعم علعدبرررد نرررؽ  تلتح يرررظ أ ررردعل علدرعذرررة
 علذبليذ عصاربئاة علسشبذاة دبذتخدعم علذبليذ وعلظل  عصاربئاة علتبلاة 

علترررة ،دررراة علعيشرررة نررؽ علعررردد عصجسررربلي لسلعكرررو نحرررؾ علنارررة و عمررراؼ   لسال سااال المةو ااال -1
 علكبيلعت تي ندبشة علليب .

  لسعلتررة نتؾذرر  علرردرجبت علسخرررؾنة لكررل تررلل نررؽ  شررؾد ،سررؾذج المتوتااتل  الحساال ال -2
 نةميل ت ولسعلتة نتؾذ  علدرجبت علسدتح ة لكل  شد نؽ  شؾد ،سؾذج نةميل .

ناررة علشررافاأل  لسعلتررة دططت علفررلو   رريؽ نلعكررو نحررؾ  ارربد  وعختارربر حميررل علتاررببؽ عل -3
 و عماؼ علكبيلعت. 

 خ:ــــــــبد انذراســــــــمصطهح

 :ٍررؾ علسةرربن علسخظرر  وعلسرررسؼ وعلسج ررو دسؾعصررفبت ،سؾذجاررة نررؽ قبررل  انمجىىىً انمذرسىى 
نخظظررريؽ  لبرررؾييؽ ون شدذررريؽ نخترررريؽ . و ختمرررف نؾعصرررفبت علسارررب،ي علسدرذررراة دررربختظل 

وبرربختظل علسلامررة علتعماساررة.  توعلت شاررة علدرربئد  ترري علسجتسررع توعطجتسب اررة تبيماررةعلغررلول عل
وتررري علسبشرررى علسدرذررري برررتؼ  ح يرررظ أ ررردعل ونتظماررربت علتلبارررة وعلتعمررراؼ علتررري  درررت دل  شسارررة 
علظبلررذ و لبيتررأل. كسررب بلععررى ترري  رررساؼ علسبشررى علسدرذرري نتظمارربت علتشساررةت و درر يل  فبعررل 
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جتسعرري وعلبيمرري ت و ذررةيل شخررراة علظبلررذ ترري جررؾ نررليم وصررحي علظبلررذ نررع علسحررا  علس
 (.9تم 2007)علظب لت

ل نررؽ نشغؾنررة تلع اررة  حررؾ  نجسؾعررة ذررة  دف،ررأل يُ  ( 213متم 2000تررأل )  ررؽ صرربلمتعل  
نرررؽ علشذررربطبت علتعماسارررة وعلتلبؾيرررة  تحررردد نعبلس رررب وقدرررسب  ب تررري ضرررؾء علفمدرررفبت علتلبؾيرررة علتررري 

وقاسارًب ؛ كسرب يعرد أن علسبشرى  تو،فدرابً  تجدرسابً  ئرألعلتمسير  و لبيترأل وبشب تبشب ب علدولة نرؽ أجرل إعردعد 
نحاظًب ابويًب ل  ه علشذبطبت وط يةؾن تي علفلعغ علسذيدت ولكشرأل نرع نحاظرأل علحيرؾ  وعلر    تحردد 

وعلت شارة علدربئد  تري علسةربنت ويزرا  إلرى ذلرػ أ سارة أن  توعطجتسب ارة تنعبلسأل دبلغلول علبيماة
صيجررربد إطررربر نرررؽ عللعارررة وعلتؾعترررظ دسف ؾنرررأل  ؛علسبشرررى علسدرذررري نتدررر ًب نرررع  يمترررأليجررريء  ررررساؼ 

 علذبنل لدى علتمسي  وعلسلبي عمى اد ذؾعء.

 علدرؽ  علاباثة نبشى  عماؼ كبيرلعت ل عل   :هُم كجُراد انسه )مىظىع انذراسخ(مجىً رؼ
اة يذرررتلك تررري وترررظ نعرررببيل ونؾعصرررفبت قابذررر  أ شارررة نلعكرررو نحرررؾ أنارررة علكبيرررلعت علُسعرررد دف،ررأل 

لمتعرررلل عمرررى خرررربئص وعاتابجررربت علكاررربر  ؛وعلسعسررربريؾن  توعلس شدذرررؾن  ت حدبرررد ب علسلبرررؾن 
 توعلحجررؼ ت}علسؾقرع رررلتحدبرد علسلعترظ وعلتج يروعت علسدرذراة علظزنرة طذراسب علسعرببيل علسل اظرة  ر

رعت ودو  توعلسسرررلعت وعلسعبنرررل وعلسختبرررلعت توعلفشررربء علخررربرجي توعلفررررؾل علدرعذررراة توعلسدرررباة
لن  ؛وعلغرررلل علخبصرررة  شذررربطبت علكبيررررلعت  تو،غررربم علخررردنبت توعصضررربء  وعلت ؾيرررة تعلساررربه

 ج يررو علسبشررى علجيررد بررر ثل درررؾر  إيجب اررة تررري  حدرريؽ نخلجرربت علتعمررراؼ لسلعكررو نحررؾ أنارررة 
 علكبيلعت.

 :نلعكررو ندرربئاة نجب،اررة لسحررؾ علناررة بمتحررظ   ررب كارربر   رري مراكىىز محىىى أمُىىخ انكجُىىراد
 توعلكتبدرة توعلؾعتدبؽ؛ لكي بتوودوع دس ربرعت عل رلعء  تنؽ علسؾعطشيؽ توعللجبل تشدبءعلدؽ نؽ عل

 (.439تم 2004)علدشبلت ةوعلث بتة علعبن توعلعمؾم توعصلسبم دفنؾر علدبؽ توعلحدبب
(  دف، رررررب علسلعكرررررو علسدررررربئاة علتبدعرررررة لرررررؾزعر  علتلبارررررة 7م ت2010جبلتل ت رررررب )عبررررردعلكسرررررب عل       

وعلؾعترردعتت ايررث   ررتؼ  رر ه علسلعكررو  تعلسؾعطشرربت علدررؽ نررؽ علشدرربء يررلعت  ررب كب ويمتحررظ توعلتعمرراؼ
وعصلسررربم  توعلحدررربب توعلكتبدرررة تو عمررراؼ عل رررلعء  ت رررلب  ابجررربت علدعرذررربت وع تسبنرررب  ؽ نرررؽ ،باارررة

 وعلث بتة علتي يحتجش ب نؽ ،بااة أخلى. توعلعمؾم تدفنؾر علدبؽ
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   ري نلعكرو ندربئاة نجب،ارة  بدعرة  :ائُىب  ف انجبحثخ مراكز محىى أمُىخ انكجُىراد  خررؼر 
أو  تعلدررؽ نررؽ علشدرربء ذررؾعء لسحررؾ علناررة علدجديررة يررلعتلررؾزعر  علتلباررة وعلتعمرراؼ بمتحررظ   ررب كب

 أو علؾعافاة.  تلظلتحب   بلعن   عماؼ علكبيلعت علتثكافاة لسحؾ علناة علحزبرية

 ( ٌومىىىىرج مكهُىىىرMcleary,1951:) علسدرذررراة   رررؾ أدع  قاررربس نؾعصرررفبت علسارررب،ي
علغرررلل  –،غررربم علخررردنبت  -علسارررب،ي -تكرررؾن نرررؽ خسدرررة  شرررؾد )نؾقرررع علسدرذرررةوي تو  ؾيس رررب
علغرررررلل علخبصرررررة  شذررررربطبت علظرررررظب(. يحترررررؾ  كرررررل  شرررررد عمرررررى نجسؾعرررررة نرررررؽ  –علدرعذررررراة 

علسؾعصررررفبت نررررربغة ترررري  يمررررة ت ررررلعت. و دررررتخدم علباب،رررربت وعلسعمؾنرررربت علترررري بتكررررؾن نش ررررب 
لسعلترررة نررردى صرررظااة  ررر ه علسررردرعس  ؛كرررل نبشرررى ندرذررريعلشسرررؾذج لكاررربس نررردى  ؾتل رررب تررري 

 لتح يظ أ دعل علتعماؼ.

 خ:ـــبثقـــبد انســــذراســـان

 أوال : انذراسبد انؼرثُخ:

م("المشكالث التربُيت التي تُاجً 2002) دراضت العشبان

الذارضاااث الكباااراث لااي الماارمتتاه المتُضاا ت 

 .َالثاوُيت مه َجٍت وظر الذارضاث َالعامالث"

 رردتل علدرعذررة إلررى علكذرررف عررؽ علسذررةظت علتلبؾيررة علتررري  ؾعجررأل علدعرذرربت ترري تررررؾل  
 عمررراؼ علكبيرررلعت علستؾذرررظة وعلثب،ؾيرررة علتبدعرررة لذررر ون  عمررراؼ علبشررربت  رررؾزعر  علتلبارررة وعلتعمررراؼت وقرررد  رررؼ 

علسذررةظت علتلبؾيررة علترري  ؾعجررأل علدعرذرربت علكبيررلعت   حدبررد نذررةمة علدرعذررة ترري علدرر عل علترربلي  نررب
نؽ وج ة ،غل علدعرذبت وعلعبنظت؟ كسب ذعل علدرعذة إلى علتعلل عمرى علفرل   ريؽ وج رة ،غرل 
علدعرذرربت وعلعرربنظت ترري علسذررةظت علترري  ؾعجررأل علدعرذرربت ترري ترررؾل  عمرراؼ علكبيررلعت علستؾذررظة 

 ؽذرررة نرررؽ جسارررع علدعرذررربت دفررررؾل  عمررراؼ علكبيرررلعت وعلاررربل  عررردد رعوعلثب،ؾيرررةت و كرررؾن نجتسرررع علد
( عبنمرررةت و ؾصرررمل علدرعذرررة إلرررى  عررردد 219) ؽوجسارررع علعررربنظت وعلاررربل  عررردد  ترذرررة( دع740)

ونش رب  تعلسذةظت علتي  ؾعجرأل علدعرذربت علكبيرلعت أ لز رب نرب بتعمرظ دبلسارب،ي وعلتج يروعت علسدرذراة
 أو عصدعر . تأو علت ؾيؼ تظ علتدرياعئأو طل  تأو علسعمسة تتعمظ دبلس لر علدعرذيبنب 
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ي( "معُلاث ت باك الجُدة 1121لران )دراضت العارلت َ

 "لي التعتام العام

و ؾصرررمل  تعلتعرررلل عمرررى نعؾقررربت  ظبيررظ علجرررؾد  تررري علتعمررراؼ علعررربم إلرررى رردتل علدرعذرررة 
يوع،ارة خبصرة نعلدرعذة إلى علعدبد نؽ علشتبئ  نش ب  نرب بتعمرظ دبلبيمرة علسدرذراة وأ لز رب عردم  رؾتل 

 سدرذي.لمسدرذةت وضعف علراب،ة علدورية لمسبشى عل
م( " مت تباث الجُدة 2012أما دراضت العريفي )

الشامتت لي بروامج تعتام الكباراث بالمرمتت 

 .المتُض ت بمذيىت الرياض"

 رردتل علدرعذررة إلررى علتعررلل عمررى نتظمارربت علجررؾد  علذرربنمة ترري  ل،رربن   عمرراؼ علكبيررلعت  
علؾصررررفي علسدررررحيت  دبلسلامررررة علستؾذررررظة دسدبشررررة علليررررب ت وقررررد ععتسرررردت علدرعذررررة عمررررى علسررررش  

ولتح يررظ أ رردعل علاحررث  ررؼ إعرردعد عذررتاب،ة  شرربء عمررى أذررمؾب دلفررب  كررفدع  لمدرعذررةت وكب،ررل عيشت ررب 
علدعرذرررربت وعلسعمسرررربت ترررري  ل،رررربن   عمرررراؼ علكبيررررلعت دبلسلامررررة علستؾذررررظةت و ؾصررررمل علشترررربئ  إلررررى 

لتبلارة   نلععرب  علتعرلل عمرى نتظماربت علجرؾد  دبلشدراة لمسارب،ي وعلتري  تح رظ عرؽ طليرظ علسعرببيل ع
 ت شبذذ اجؼ علساب،ي علدرعذاة نع عدد علدعرذبتت ونلععب   ؾتل نلعترظ نشبذراة خبصرة دبلدعرذربت

و ررؾتل نلعتررظ نشبذرراة خبصررة  رر و  عصعبقرربت علجدررديةت ونلععررب   تو ررؾتل نلعتررظ نشبذرراة لمسعمسرربت
لمدعرذررربت دعخرررل  و رررؾتيل علخررردنبت علعبنرررة توعصضررربء  علسشبذررراة لمدعرذررربت ت رررؾتل علت ؾيرررة علجيرررد 

وعلسررررمىت ونلععرررب  علشغبترررة علعبنرررة تررري كبترررة  توعصذرررعبتبت علولارررة تعلسارررب،ي كررربلتسؾيؽ علغررر عئي
علسلعترررظ دذررررةل عرررربمت و ررررؾتيل علستظمارررربت علرررررحاة ترررري علسلعتررررظ كبلسع سرررربت وعلسشبدبررررلت وعاتررررؾعء 

   رؾتل سش جارة نثرل قبعربت علسشبذرابتت ونلععربغيرل علعلساب،ي عمى ندربابت نخرررة لش،ذرظة 
و ؾتل صاب،ة دوريرة لم بعربت علدرعذراةت  تونخبرج علظؾعرئ  تنتظمابت علدظنة نثل طفبيبت علحل  

 ونلععب   ؾتل  دتمة نشبذاة لم بعبت علدرعذاة لمكبيلعت تي ترل علذتبء.

م( "َالع تعتام الكبار بمراكس 2012أما دراضت أممذ )

محُ األمات بالجماٌاريت التابات لي ضُء معايار 

 .جُدة"ال

 ررردتل علدرعذرررة إلرررى علحرررد نرررؽ  وعبرررد نذرررةمة علنارررة علتررري  مرررت ؼ كرررل زيررربد  تررري نعررردطت 
علتشساةت وزيبد  علؾعي لدى كبتة شلعح علسجتسع وخبصة علنييؽ دبلشدراة لسذرةمة علنارةت وعلتعرلل 

 سعؾقربتعلعمى وعقع نذةمة علناة دبلجسب يلية علميباة نؽ نشغؾر شلعئم علسجتسرعت وعلتعرلل عمرى 
علترري  ؾعجررأل نلعكررو نحررؾ علناررة و عمرراؼ علكارربرت وابجررة علسجتسررع علميبرري لظر  رربء دسعرردطت علتشساررة 
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علاذرلية دسشغؾر ررب علستكبنرل نررؽ خررظل  سترع كبتررة علترلعد دحاررب  أتزررلت ونؾعج رة علسجتسررع علميبرري 
آلخرليؽ تري لتابر علعؾلسة ونب أتلز أل نؽ ثؾر  عط ربل وعلسعمؾنبتت ونرب بتاعرأل نرؽ علسشبتدرة نرع ع

،تبجارررة وخرردنبت نتسيررو  بشتج رررب أتررلعد نتسيررروونت وكب،ررل عيشررة علدرعذرررة نلعكررو نحرررؾ إأ ساررة  ررؾتل 
نارررة علتبدعرررة لم يمرررة علعبنرررة لسلعكرررو نحرررؾ علنارررة و عمررراؼ علكاررربر دبلجسب يليرررة علميبارررةت وعذرررتخدم عل

لخرررردنبت عدبررررد نررررؽ علشترررربئ  نش ررررب  ، ررررص ععلعلسررررش   علؾصررررفي علتحميمرررريت و ؾصررررمل علدرعذررررة إلررررى 
علزررلورية لمبررلعن  نثررل علسةتارربت وعلؾذرربئل علتعماساررةت وضررعف علتشدرريظ  رريؽ علج رربت علسختررررة 

 عتت بر  لعن  نحؾ علناة و عماؼ علكابر إلى ذابذة وعضحة.و لم زبء عمى علناةت 

 ثبوُب : انذراسبد األخىجُخ:

م( " تطاارا الفتااااث مااه 1991) Golina Mahranدراضاات 

 .لي الشرق األَضط َشمال ألريماا"المذارش االبتذائات 

علتعلل عمى اجرؼ علتدرلبت وعصعربد  تري علسردعرس عط تدعئارة تري إلى  دتل   ه علدرعذة 
عصقمراؼت وكر لػ علتعرلل عمرى وعقرع  عمراؼ علفتارربت تري علسردعرس عط تدعئارةت وعلتعرلل عمرى علذررابب 

ل علشغبناة علتي  حرد نرؽ علسذرةمةت علتي أدت إلى علتدلبت وعصعبد ت وبمؾر  علحمؾل علشغبناةت وغي
ررربئاة اؾنرربت عصموعذررتشدت إلررى  حميررل علاحررؾ  وعلسع تعذررتخدم علاباررث علسررش   علشغررل  علتحميمرري

ارررررؾل نذرررررةمة علتدرررررلبت وإلرررررى  حميرررررل علت ررررربريل عللذرررررساة ذعت علعظقرررررة دبلسؾضرررررؾل نرررررؽ نشغسرررررة 
لترري أرذررمت ب علج رربت علسعشاررة عليؾ،دررا ت وعليؾ،دررةؾت وعلبشررػ علرردوليت وعلت رربريل عللذررساة علسةتؾبررة ع

 تي  مدعن عصقماؼت و ؾصمل علدرعذة إلى أن نؽ أذابب علتدلب ضيظ غلتة علرف.
( بعىُان: " التحماك لي العاللت باه WEL.2002دراضت )

جاُدة َكماات ضاُء الىٍاار التاي تتتماٌاا المبااوي 

 .المذرضات لي ٌُوج كُوج"

ضررؾء علش رربر ترري نرردعرس  ررؾ،  كررؾ،    رردتل علدرعذررة إلررى نويررد نررؽ ت ررؼ ،ؾ اررة وكساررة 
)دبذتثشبء عصضربء  عطصرظشب اة(ت وضرع  لو ؾكرؾل لماحرث تري ،ؾ ارة ضرؾء علش ربر تري علسردعرس 
ذعت علكثبتررررة علدررررةب،اة علعبلاررررة ترررري علسشرررربطظ علحزررررليةت إقبنررررة عظقرررربت نتابدلررررة ضررررسؽ علترررردع يل 

ؽ علباب،ربت علشؾ ارة وعلكسارة علشؾ اة علستعم ة  لضب علظظب تي نردعرس  رؾ،  كرؾ، ت وعلعظقربت  ري
عصجرررلعءعت علسحررردد  علستعم رررة دزرررؾء علش ررربر تررري علبيمررربت علسدرذررراةت و  رررديؼ  ؾصرررابت لمس شدذررريؽ 

لمساررررب،ي علسدرذررراة تررري وضرررم علش رررربر تررري علدرررابقبت علحزررررلية ذعت  علسعسررربرييؽ لتررررساؼ نرررل ، 
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 ررؼ عختارربر ؼ نرررؽ  بً حماررن بً ( طبلارر1330وقررد  كؾ،ررل عيشررة علدرعذرررة نررؽ ) علكثبتررة علدررةب،اة علعبلاررة.
( نردعرس لمسلامررة علثب،ؾيررة تري ن بطعرربت جدبرد ت ترري  ررؾ،  8( نرؽ علرررفؾل علدرعذراةت ترري )35)

ت وعلسرررش   ةكرررؾ، . وقرررد عذرررتخدم علابارررث علسرررش   علؾصرررفي عل ررربئؼ عمرررى درعذررربت ندرررحاة عذرررتباب،ا
 ني.علتحميمي عل بئؼ عمى  حميل علعؾعنلت عط،حدعر نتعدد علتغيلعتت وعلشسؾذج عل ل 

 وقد  ؾصمل   ه علدرعذة إلى عدد نؽ علشتبئ  نؽ أ س ب نب بمي 
أع رررلت علشتررربئ  أن  شررربك ضرررؾء ، ررربر كررربل تررري نعغرررؼ علفررررؾل علدرعذررراة عل بئسرررة نرررؽ   -1

  ؾ،  كؾ، .

أع ررلت علشترربئ  وجررؾد عظقررة ذعت دطلررة إاررربئاة  رريؽ ضعلدررظؾل وكساررة ضررؾء علش رربرضت   -2
علدرررظؾح علعسؾديرررةضت ضعلذرررسا تررري علفررررؾل  ضعلرررؾ   تررري علفررررؾل علدرعذررراةضت ضعلرررؾ   نرررؽ

علدرعذرراةضت ضعللؤيررة عمررى علدررظؾح علعسؾديررةض و ضعلجررشاض لمظررظب وبرريؽ عطر ارربح نررع ضررؾء 
 علش برت ونع   ياؼ علظظب لكساة علزؾء وعلدظؾل.

أع رلت علشتربئ  أن كسارة ضرؾء علش ربر وجؾد رأل  عتبرل وعافرة لراا ت ر  لتررساؼ علغرللت   -3
نرؽ لمتؾج رربتت  خمارةت اجررؼ عصطربر ووضررعألت ولكرؽ أيزرربً عةرا خرربئص علذررظم علدع

 عبنميؽ. لموعلول علسؾقعت واتى علسؾعقف 

أع لت علشتبئ  أن  غمغل أشعة علذسا علسابشل  تري علفررؾل علدرعذراة وعلرؾ   علسرشعةا   -4
نؽ علدبؾر   ي نرؽ علسرربدر عللئادرة لمذرةبوى نرؽ علظرظب نسرب بؾضرم  فثيلع رأل علدرمباة 

 علظظب ،حؾ ضؾء علش بر.عل ؾية عمى رضب 

 وقد  ؾصمل   ه علدرعذة إلى عدد نؽ علتؾصابت نؽ أ س ب نب بمي 
أ سارررة إدرعك علس شدذررريؽ علسعسررربرييؽ لفرررلم وقيرررؾد عذرررتخدعم ضرررؾء علش ررربر تررري  ررررساؼ   -1

 علسدعرس.

أ ساة  ؾضرام دور أدوعت علتررساؼ وعلساربدئ علتؾجي ارة تري  حدريؽ ،ؾ ارة عصضربء  تري   -2
 تي دحبجة إلى نويد نؽ علتظؾيل. رساؼ علساب،ي عل

أ ساررة وجررؾد نويررد نررؽ علدحررب  علسدررت بماة ترري علكثيررل نررؽ علساررب،ي وعلسؾعقررع وعلغررلول   -3
 علسشبخاة علسختمفةت نع عيشبت ذةب،اة أخلى.
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( بعىااُان:" دراضاات العاللاات باااه Wicks. 2005دراضات )

كاديمي  يذة، أداء ال الا األ ضات الجذ باوي المذر الم

 .ضي لي َاليت ماطاطابي"َالمىاخ المذر

 رردتل علدرعذررة إلررى  ؾضررام نررب إذع كرربن  شرربك عظقررة ذعت دطلررة إاررربئاة  رريؽ  نتؾذرر  
درجبت علظظب تي علسارب،ي علسدرذراة عل ديسرةت ودرجرب  ؼ تري علسارب،ي علسدرذراة علجدبرد  تري وطيرة 

ي علسدرذراة لسردبل  علسارب، ناداديبيت عذتخدعم ندبل  علسدعرس لدوعت ندحاة ُصسسل خراربً 
لت يرراؼ نررب إذع كب،ررل علساررب،ي علسدرذرراة علجدبررد  قرربدر  عمرري  ررؾتيل  عمرراؼ جيرردت وعلتح يررظ ترري علسشرربخ 

( وأعزرررربء  يمرررة علترررردريا علررر بؽ ع،ت مررررؾع نررررؽ 12-9علسدرذررري علرررر   بتزرررسؽ طررررظب علررررفؾل )
 علساب،ي علسدرذاة عل ديسة إلى علساب،ي علسدرذاة علجدبد .

( نررررؽ 10(ت )12-9نررررؽ طررررظب علرررررف ) بً ( طبلارررر93) وقرررد  كؾ،ررررل عيشررررة علدرعذررررة نررررؽ
( 3( نرررردعرس )10( نررررؽ أعزرررربء  يمررررة علترررردريات  ررررؼ عختارررربر ؼ نررررؽ )123) و نررردبل  علسرررردعرست

( نررررؽ نرررردعرس علسلامررررة علثب،ؾيررررةت ترررري وطيررررة 6لمسلامررررة عط تدعئاررررةت ندرذررررة لمسلامررررة عصعدعديررررةت )
اررررث علسررررش   علؾصررررفي عل رررربئؼ عمررررى نادادرررريبيت علؾطيرررربت علستحررررد  علنليةاررررة. وقررررد عذررررتخدم علاب

 (ت وعطذتباب،بت.Likertعلدرعذبت علسدحاةت أدوعت نمف علسشبخ علسدرذيت نكابس لاةلت )
أع لت علشتربئ  أن علسشربخ علسدرذري تري   وقد  ؾصمل   ه علدرعذة إلى عدد نؽ علشتبئ  نؽ أ س ب

 علساب،ي علسدرذاة علحدبثة أتزل نؽ علساب،ي علسدرذاة عل ديسة.

 ؼقُت ػهً انذراسبد انسبثقخ:انز

  عددت علدرعذبت علتي  شبولل علساب،ي علسدرذاة لمتعماؼ علعبم درفة عبنرة تري علسسمكرة علعلبارة 
أو علحةؾنارررة علسبشارررة نرررؽ قبرررل شرررلكة أرعنةرررؾ  تأو ندرررتفجل  تعلدرررعؾدية ذرررؾعء كب،رررل اةؾنارررة

بولرل نارب،ي نلعكرو نحرؾ جردًع نرؽ علدرعذربت  ش قمراظً  عً علدعؾديةت تي ايؽ  لى علاباثة أن عدد
 علناة و عماؼ علكبيلعت دظلي ة غيل نابشل .

 رٌ:ــــــبر انىظـــــــاالط

 األدثُبد انمررجطخ ثبنمجبوٍ انمذرسُخ.انمحىر األول : 

،ذرررربء ندرذررررة أول نررررب بتارررربدر إلررررى علرررر  ؽ  ررررؾ نؾقع رررربت ت شرررربك عررررد  إعشررررد علتفكيررررل ترررري 
دنررة  رر ه عطعتارربرعت أن بتؾذرر  علسؾقررع علسجسؾعررة ترري ن و  تععتارربرعت  حةررؼ عسماررة عختارربر علسؾقررع

أو علسدررت بماة علتررري  خرردن ب علسدرذرررةت وأن  كررؾن علسؾعصرررظت إلاررأل ذررر مةت وأن  تعلدررةب،اة علحبلارررة
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نررؽ نلعكررو علخرردنبت علخررلى طذرراسب علخرردنبت علرررحاةت وأن  كررؾن علجيررل  علسحاظررة  يةررؾن قليارربً 
يحبرررذ علرررشفا وياعرررث علدرررلور وعطر اررربحت وأن دبلسدرذرررة نفتؾارررة ونتدرررعةت   رررب نرررؽ علسشررربعل نرررب 

 تعرؽ ضؾضرربء علسرررب،ع عررؽ علبرلك أو علسدررتش عبت وعلنرربكؽ عللطارةت وبعيرردعً  يةرؾن علسؾقررع دعيردعً 
وعلخظربر علررحاة علخرلىت  تعرؽ علباربر وعلردخبن وعلظل  علحدبديرة وعلسؾعصرظت علعبنرةت وبعيردعً 

،ذررررظة علتلبؾيررررة علسختمفرررة علترررري   ررررؾم   ررررب دحيررررث بتدرررع لش ويشاغررري أن يةررررؾن اجررررؼ علسؾقرررع كبيررررلعً 
 ت(ت ويشاغرري أن يستمررػ علسؾقررع عمررى علكفبيررة نررؽ علتدرر اظت علسذررتلكة2001166)نلذرريت علسدرذررة

 ءذرب،وعلعسل عمى إزعلة علسخبلفربت نرؽ علسؾقرعت و حؾيرل كبترة علسدربابتت وعلتري ط ررمم عربد  لض
يررررد دف،غسررررة علبشرررربءت إلررررى ندرررربابت يسةررررؽ عمي رررربت ،تاجررررة طباعت ررررب علفيويبئاررررةت أو ،تاجررررة لررررووم علت 

كسعبلؼ طبا اةت أو كفلعغبت خبرجاةت  د ل نسبرذة نختمرف عل،ذرظة تري عل رؾعء   بتشعطذتفبد  ن
 (.7ت 1985علظمظ ) شاةجيت

 لع المىاضبت لتكبار ٌي:اخصائص المُ

 ررررأل نررررؽ علسحبرررر  عط تعرررربد قرررردر عصنةرررربنت عررررؽ علسسررررلعت وعلتلعذرررربت إإذ  ؛عذررررتؾعئاة علسؾقررررع،
علدرعج ايررث  كسررؽ علخظرربرت إضرربتة إلررى أن وجررؾد لستدرجررةت وعلترري  دررتؾجذ  رردور بت ع

علسؾعقررع علسدررتؾية  ذررجع علكارربر عمررى علسذرري وعلتجررؾعلت و رري إارردى علليبضرربت علسحباررةت 
 وعلسفزمة لعسبر ؼ.

 وعذرررتاعبب أ،ذرررظة  ىلدرررةش ةط يرررمم علسؾقرررع علسحرررب  دذرررؾعرل رئادرررة نرررؽ جؾع،ارررأل علربعررر
ن أنررؽ علؾصررؾل إلررى علسحررظت علتجبريررة وعلذررؾع  علعبنررة علسجرربور ت دون  علكارربرت تظ ررد

 يزظل كبيل علدؽ إلى قظع شبرل رئاا.
 ندبابت خبريجة كب اةت لسسبرذة كبتة عل،ذظة علتلتي اة. لؾجؾدغي لمسؾقع أن بتدع شاب 
  ن إ دررر يل وصرررؾل كبترررة وذررربئل علسؾعصرررظت علستبارررة إلرررى أر  علسؾقرررع نابشرررل ت ايرررث

عدبررد نررؽ علخرردنبت علترري قررد يحتبج ررب كارربر علدررؽ دذررةل ذررليع كبللعبيررة علرررحاة  شرربك عل
 .  بعلخبصةت وعلتي  دتدعي  د يل وصؾل نؽ ي ؾنؾن 

  وعلسدتؾصررفبتت وعل ارربدعت علظباررةت  تأ شاررة علخرردنبت علعبنررةت كفنرربكؽ عل ارربد  وجررؾدقررلب
 (.9ت 1985وعلسةتابتت وأنبكؽ علشو ة وعلتل األ ) شاةجيت
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 : رؼهُم انكجبر:وٍانمحىر انثب

 ت ُر تعتام الكبار َأٌماتً:

علدررلعة علترري  تظررؾر   ررب  إلررىي ررؾم  عمرراؼ علكارربر  رردور كبيررل ترري علتشساررة علاذررلية درربلشغل  
عط رربلت وإلرى علتحرديبت علعدبرد  علتري  ؾعجرأل دول علعربلؼ نرؽ جرلعء  و  شابتعلسعبرل وعلسعمؾنبت 

ماسرري لمرردول علعلباررة علسشع ررد ترري  ررؾ،ا ترري بشررببل علعؾلسررةت ت ررد أكررد علسذرربركؾن ترري علسرر  سل عصق
عمررررررى أن  تCONFINTEAVEلمسررررر  سل علررررردولي علدرررررربدس لتعمررررراؼ علكاررررربر  ت و حزررررريلعً 2009

ذبس عل   ي ؾم عمارأل  شربء نجتسعربت علرتعمؼ وعلسعلترة تري علردول عطذتثسبر تي  عماؼ علكابر  ؾ عل
 علعلباة. 

ح كرل أشرةبل علتعمراؼ خرظل علدرشؾعت عل ميمرة تتعمراؼ علكاربر  رؾ علسؾجرة عل بدنرة علتري ذرتجتب
علسعمؾنرربتت وعزديرربد علظمررذ عطجتسرربعي عمررى  و  شاررة تعل بدنررةت ترربلثؾر  علسعل اررةت وثررؾر  عط ررربل

لتعمرراؼت وعجررو علس ذدرربت علتعماساررة علت ميديررة عررؽ نؾعج ررة  رر ع علظمررذت وعررؽ  مباررة عطاتابجرربت ع
علستغيل  وعلدليعة لدؾ  علعسلت وعر فبل نعدطت علاظبلةت كل   ه علعؾعنل وغيل رب كب،رل نرؽ ورعء 
 ررررلوز  عمرررراؼ علكارررربر لاةررررؾن علررررراغة علترررري بتررررؾعتل تي ررررب عل رررردر  عمررررى علتجرررربوب علدررررليع نررررع  رررر ه 

ستغيلعتت تبلسلو،ة علتي بتستع   ب  عماؼ علكابرت وعطذتجبدة لسختمف علسؾعقرفت وعلتؾعار  علفعربل عل
وتري كرل  تتري أ  وقرل ويدريلعً  علتعماؼ وعلرتعمؼ جعمرل علتعمراؼ نسةشربً    شابتلاد  نب وصمل إلاأل 

 (.311مت2010نةبن )أاسد و،رلت
سجتسعربت نرؽ عرد  ن ذدربت   رؾم بتكؾن علشغبم علتعماسري لتعمراؼ علكاربر تري عدبرد نرؽ عل 

وأخرلى غيررل ،غبنارة ل رب طباعت ررب علخبصرةت وعمررى  ت ردور  عماسري ندرذرري نش رب ن ذدربت ،غبناررة
نرردى تتررل  طؾيمررة نررؽ علررونؽ عذررت ل ترري أذ رربن علكثيررليؽ أن علتعمرراؼ علشغرربني علسدرذرري  ررؾ علشررؾل 

درة علؾايررد  لمتعمراؼ عذررتشبدًع علؾايرد لمتعمراؼت وعذررت لت نفربلاؼ  رر ع علشرؾل نررؽ علتعمراؼ عمرى أ،ررأل علس ذ
 توعلسةررربن تةمررروعلسلا توعلدرررؽ تعلررراعض أن علتعمررراؼ برررل ا  د يرررؾد علؾقرررل عشررردإلرررى شررريؾل عطعت ررربد 

عل رردر  ترري علرردول علشبناررة عمررى إ باررة  عمرراؼ ،غرربني ندرذرري ترري قرررؾر   شرربكولكررؽ  توعلذررةل
 لوز علثؾر  علسعل ارة بمبي عطاتابجبت وعلظسؾابت علستوعبد  وعلستذاعة لمرغبر وعلكابرت ونع 

أخ ت نابدئ علتعماؼ علسدتسل ندى علحاب  تي علذيؾل خبصة دعد  تي نشترف عل لن علعذليؽ
م(ت وأي ؽ كثيلون ضلور   بشى ،غبم  لبؾ  نتكبنرل يح رظ علؾتربء 1996صدور   ليل دبمؾر )

كبنرررلت ابجررربت علتشسارررة علسجتس ارررةت نثرررل  ررر ع علشغررربم علتلبرررؾ  علست وأيزررربً  تدحبجررربت علترررلعد
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 وعلتعمرررررراؼ غيررررررل علشغرررررربني لمكارررررربر تبتزررررررسؽ دبلزررررررلور  نشبشرررررر  لمتعمرررررراؼ علشغرررررربني علسدرذرررررري
 (.176ت 2002)عليؾ،دةؾت

محُ األمات َتعتام الكبار لي الممتكت العربات 

 الطعُديت:

زعد ع تسبم علعبلؼ تي علشرف علثرب،ي نرؽ عل رلن علعذرليؽ دسذرةمة علنارةت وإدرعك خظؾر  رب 
وإن كرربن نظمررع عل ررلن  وعلث ب اررةت تجتسب اررةت وعطقتررربديةعطنعرردطت علتشساررة  وآثبر ررب علدررمباة عمررى

جبد  كثيرل  لسةبتحت ربت إط أن علعربلؼ  ردأ بتحرلك تري عآلو،رة علخيرل  دذرةل جسربعي  قد ش د ج ؾدعً 
عجتسب اررًب يحغررى دررأل  ،حررؾ عل زرربء عمررى  رر ع علسررل  عطجتسرربعي علخظيررل إذ لررؼ يعررد علتعمرراؼ  لترربً 

نرؽ  أذبذرابً  لمجسارع وجروءعً  وعلشفؾذ نؽ علظا بت علعماب تي علسجتسرعت  رل أصرام ا ربً أصحبب علجبه 
ا ؾ  عص،دبن علتي ادد  ب علذلعئع علدسبويةت وعلدذب يل علؾطشاة وعلسؾعثيرظ علدولارةت و حرلك علنرؼ 

لسحرررؾ  دولاررربً  م  عبنررربً 1990علستحررد  ونشغسب  رررب علسختمفرررة  لترردويل قزررراة  علنارررة   تفعمشرررل عرربم 
ناةت و،بدت دفن يةؾن ع د علتدعيشبت ع دًع لسحؾ علناة بتؼ  األ  عسراؼ علتلبارة لمجسارعت و رفنيؽ عل

 (.37مت1991)إذسبعيلت علحبجبت علذبذاة لمتعمؼ
ثربرًع ذرمباة عمرى أصرحب  بت  اذرعل علنري دف،رأل أقرل شرف،ًب نرؽ غيرله تري آكسب  تلك علنارة  

ترري اليررة علتعبيررل عررؽ ذع ررأل ترري نجليرربت  ألرس ا ررعلسذرربركة عطجتسب اررةت وأ،ررأل طيدررتظاع أن يسررب
وذلرررػ ددررربذ  ؛،تبجارررةعلاررردع  علسجتس ارررةت وكررر لػ يررررام علنررري قميرررل علترررفثيل تررري علسذررربركة عص

 .(41مت1999ج مأل دفنؾر عص،تبجت وكافاة علتعبنل نع عآلطت علحدبثة لويبد  عص،تبج )تلعجت

 نزؼهُم انكجبر: : مذرسخ انمسزقجم ووظرَخ االوذراخىخٍانمحىر انثبنث

ة تي ررربت شاررودور علت  تاررؾل   ندرذرررة علسدررت بل  نتؾعصررظً  اررردبثبً شرر دت علدررشؾعت علخيررل  
ووضررع  تعلعدبررد نررؽ علررشغؼ علتلبؾيررة إلررى  ررؾتيل أج ررو  علحؾعذرريذ وشرراةب  ب ترري علسرردعرس بنسررب دعرر

شاررة ترري خظرر  لرردن  علت شاررة ترري علتعمرراؼت إط أن علسظاررل أن علعدبررد نررؽ علج ررؾد ركرروت عمررى علت 
ويبرردو أ،ررأل  ررؼ إغفرربل علعدبررد  .(1 رررت 1423)علررربلمت إارردع   حررؾل جررؾ ل  ترري علشسررؾذج علتلبررؾ  

وعلتي نؽ شف، ب أن  د ؼ تي  ح يرظ عل ردل علسشذرؾد نرؽ ندرذرة علسدرت بلت  تنؽ علجؾع،ذ علس سة
ة أع ررلت علشترربئ  أن علسشرربخ علسدرذرري ترري علساررب،ي علسدرذرراة علحدبثررة أتزررل نررؽ علساررب،ي علسدرذررا

 (.Wicks. 2005عل ديسة كسب  ي نؾضحة تي درعذة )
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أن  رررساؼ علساررب،ي علسدرذرراة ( Siguroardottir et al .2011وأع ررلت درعذررة )
كسرررب  ؾصرررمل ،تررربئ  علدرعذرررة إلرررى أن  يمررربت علرررتعمؼ  تعلحدبثرررة قرررد  ررر ثل عمرررى علسسبرذررربت علتعماسارررة
ماررررة علسدرذررررةت كسررررب أن علترررررساؼ وعلترررري  ررررل ا  دفبع تعلحدبثررررة وعلجدبررررد   ذررررجع علتعرررربون علتعماسرررري

علشبجم لمسارب،ي علسدرذراة يعتسرد عمرى نذربركة علعدبرد نرؽ أصرحبب علسررمحة تري عسمارة علتررساؼ 
و ذررررجاع  تترررري علسلعاررررل علتحزرررريلية نررررؽ أجررررل علحرررررؾل عمررررى علسويررررد نررررؽ علتدرررر اظت علسشبذرررراة

 علتغييل علسدرذي.
ماربت نختمفرة نرؽ ايرث سدرت بل نتظلع ةم( أن لسدرذ2000كسب بتزم نؽ درعذة صبلم )

غررري أن  تؾعترررظ نرررع علتغيرررل علستؾقرررع تررري شاوعلتررري ب ةتوعلتذرررغيل وعلرررراب، تعلفرررلعغت وعلنرررؽ وعلدرررظنة
وعلت رردم علعمسرريت ووصررى صرربلم ترري درعذررتأل نلععررب  عذررتخدعم نررؾعد علبشرربء علحدبثررة  تأذررمؾب علتعمرراؼ

علعؾعنررل علبيمارة علسختمفررة  وعلترري  حتربج إلررى أقرل قرردر نرؽ علرراب،ة نررع نلععرب  تذعت علجرؾد  علعبلارة
وبسظبلرذ  تتي علسذرلولت كسرب بشاغري تري  ررساؼ علسبشرى أن بلععري تري تلعغب رأل عطر ارب  دربلسجتسع

 علتشساة عطقتربدية.
وترري  ارربن ذررسبت علسدرذررة علعرررلية نررؽ ايررث علسعرردعت وعل شاررة  ؾصررمل درعذررة علزرراع 

كسرررب أوضررررم أ ساررررة  تعلدرعذررررة م( إلررررى ضرررلور  إعرررربد  و شغرررراؼ و ج يرررو قبعرررربت2000وجررربب   )
  ج يو علسةتابت علتعماساة لتدبعد عمى عط ربل وعلدخؾل نش ب إلى علسةتابت علعبلساة عؽ دعد.

( لغررررب ل   كرررردس عل بعرررربت علدرعذرررراة ALMogren,1992) كسررررب  ؾصررررمل ،ترررربئ  درعذررررة
أن كسررب  ةتوعرردم وجررؾد ندرربابت كب ارر توضررعف علخرردنبت عصلكتلو،اررة تدبلظماررةت و، ررص علسعرردعت

وذلرررػ تررري  ةتوأوصرررى دررربلتخظا  علذررربنل لمسلعترررظ علتعماساررر تعص،ذررربء عل شدذررري نخررربلف لمس ررربباا
 س عط تدعئاة تي ندبشة علليب . عر لمظلي ة عطجتسب اة لف ؼ  خظا  ناب،ي علسد ألدرعذت

وعلترري ط  شبذرررذ  توبسررب أن علستعمسرريؽ علكاررربر بدرذررؾن تررري نرردعرس علتعمررراؼ علعرربم علش بريرررة
(ت و رررررر ع ب كررررررد ،غليررررررة 2009وططلعئررررررظ علررررررتعمؼ علخرررررربم   ررررررؼ )علدررررررعبدعتت تليررررررةنررررررلامت ؼ علعس

و  رررؾم  .ت رررب نررربكؾم ،رررؾلو عمرررى أ، رررب ترررؽ وعمرررؼ ندررربعد  علكاررربر عمرررى علرررتعمؼعط،ررردرعجؾجي علتررري عل  
و ح يرررظ علررر عت لررردى علكاررربرت وعلخبرررل  تررري ،ظرررب   تعمرررى عطذرررت ظل علررر ع ياأل ااارااجوجا ،غليرررة 
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وعلتؾجرأل لراا  توعطذرتعدعد لمرتعمؼ توعل ردعل علس ررؾد  تجتسب ارةطعنجسؾعة نتشؾعة نرؽ علدوعر 
 ل نرؽ أجرل علتظبيرظ علفرؾر  لتمبارة علحبجربت علحبلارة لمكاربرت و ري عةرا  ت،حؾ عصعدعد لمسدت بل

لتعمرراؼ علرررغبر وعلترري   ررؾم عمررى علتا اررة وعطعتسرربد عمررى عآلخررليؽت كسررب أ، ررؼ  ال  ااراجوجا ،غليررة
ويخظرر   تسدررت بل أ  علتظبيررظ عآلجررل لمررتعمؼت و ذررخص عاتابجررب  ؼيدررتخدنؾن علسعمؾنرربت ترري عل

       (2002لمتعمؼ و تؼ صابغة عل دعل  ؾعذظة علسعمؼ )عللوعلت
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 وزبئح انذراسخ انمُذاوُخ ورفسُرهب:

  تل الحللال من  تلئج:ااأه  مل  وص ت إلاه الر

مىىخ مىاصىىفبد ءانسىىلال األول: )مىىب مىىذي ما هأهىىم انىزىىبئح انمزؼهقىىخ ثبإلخبثىىخ ػىى أ( 

 مجبوٍ مراكز رؼهُم انكجُراد )نىمىرج كُرٌ(؟

 البىذ األَل )المُلع(:

  ًعلبيمرة علسحاظرة دربلسؾقع ت إنةب،اة علؾصؾل لسؾقع ناب،ي نلعكو  عماؼ علكبيلعت نظئسة جردع
علذرةل علعربم لسبشرى نلعكرو ت نرةءاجؼ ناب،ي نلعكو  عماؼ علكبيلعت نتؾذرظة علسظت نظئسة

 تطباعرررة علتلبرررةت عر فررربل نارررب،ي نلعكرررو  عمررراؼ علكبيرررلعت نظئرررؼت نظئرررؼ جررردعً  عمررراؼ علكبيرررلعت 
علتحدريشبت وعلتشغاسربت لمسدربابت علخزرلعء تري ت وعلترلي  علسبئي لمساب،ي غيل نظئسة

ويتزرم أن نؾقرع نارب،ي نلعكرو ت ناب،ي نلعكو  عماؼ علكبيلعت غيرل نظئسرة عمرى عصطرظ 
 رجبت نكابس نةميل .نة ادذ دء عماؼ علكبيلعت نتؾذ  علسظ

 البىذ الثاوي )المباوي(:

  ًعصضرربء  علظبا اررة ترري ناررب،ي ت علبشرربء وعلتذررييد لساررب،ي نلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت نظئررؼ جرردع
علسرؾعد وعلتج يروعت ت نرةءعلذةل وعلعسربر  نتؾذرظة علسظت نةء عماؼ علكبيلعت نتؾذظة علسظ

ناررب،ي نلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت  ويتزررم أنت نررةءترري ناررب،ي  عمرراؼ علكبيررلعت نتؾذررظة علسظ
 غيل نظئسة ادذ درجبت نكابس نةميل .

 البىذ الثالث )وظام الخذماث(:

 عصضرربء  عطصررظشب اة لسلعكررو ت وعلتدتمررة ترري نلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت غيررل نظئسررة تعلت ؾيررة
دورعت علسارررربه ةت علسارررربه ترررري نلعكررررو  عمرررراؼ علكبيررررلعت نظئسررررت  عمرررراؼ علكبيررررلعت نظئسررررة جرررردعً 

 شرربء نلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت نررؽ  رتنةررءجرربر  ترري نلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت نتؾذررظة علسظوعلس
نلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت ترري خرربرج علظررؾعرئ ت ننررةء،بااررة علؾقبيررة نررؽ علحليررظ نتؾذرر  علسظ

دوعت علت ،غررربم علتحررر بل دعخرررل نلعكرررو  عمررراؼ علكبيرررلعت غيرررل نظئررررؼت نرررةءنتؾذرررظة علسظ
أجرلعس وذربعبت نلعكرو  عمراؼ علكبيرلعت ت ؼ علكبيلعت نظئسةوعلسدتمونبت دعخل نلعكو  عما

دوعت علخبصرررررة علت علتمفؾ،رررربت تررررري نلعكررررو  عمرررراؼ علكبيرررررلعت غيررررل نظئسررررةت غيررررل نظئسررررة
)علتمفؾ،رررربتت ودورعت علساررربهت ونؾعقرررف علدررررابرعتت ونررردعخل علسدررررلح(  دبذرررتعسبل علجس رررؾر

عرض ت دؼ عمرى عصطرظ لشغبم علدسعي وعلاررل  غيرل نظئرت عغيل نظئسة عمى عصطظ 
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،غررربم علسةرررب،ا و عل،غسرررة علخرررلى نثرررل )علسرررربعد علك لببئارررةت وعصضررربءعت عصضرررب اةت 
ت ري  ر لػ غيرل نظئسرة عمرى  ؛تري نارب،ي نلعكرو  عمراؼ علكبيرلعت  علك لببئاة( غيل نؾجرؾد

ويتزم أن ،غربم علخردنبت تري نارب،ي نلعكرو  عمراؼ علكبيرلعت علسدروذرة نظئسرة ت طظ عص
 .،ؾعًب نب

 البىذ الرابع )الغرف المذرضات(:

 نؾقررع ت جرردعً  ةعرردد واجررؼ علفرررؾل علدرعذرراة عطعتابديررة ترري نلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت نظئسرر
ةت ،ؾعر نظئسروعلرتحةؼ دربل تعصضربء  علظبا ارةت وشةل علفرؾل علدرعذاة عطعتابديرة نظئرؼ
عل رررررؾعب ت علجرررردرعن وعلدرررر ؾل وعلررررد بن نظئسررررةت أرضررررابت علفرررررؾل عطعتابديررررة نظئسررررة

علمؾابت علؾبلية علسدرتعسمة لغرلع   لبؾيرة غيرل نظئسرة ت علدبؾرعت نظئسة جدعً ت نظئسة
غررررلل ت نررررةءدوعليررررذ علظررررظب وعلرررررشبدبظ ذعت علقفرررربل نتؾذررررظة علسظت عمررررى عصطررررظ 

ت وجررؾد  علترررساؼ غيررل نظئسررة تسررةنظئعلسدررباة ت علخوع،رربت غيررل نظئسررة عمررى عصطررظ 
عذرررراة عطعتابديررررة ترررري ناررررب،ي نلعكررررو  عمرررراؼ علكبيررررلعت نتؾذررررظة ويتزررررم أن علفرررررؾل علدر 

نلكررو  ررفنيؽ علدوعت وعلسررربدر علتعماساررة ترري علغررلل علدرعذرراة علخبصررة غيررل ت نررةءعلسظ
ت طررظ وعطقتررربد علسشولرري غيررل نظئسررة عمررى عص تنعبنررل علعمررؾمت نظئسررة عمررى عصطررظ 

عيشرررة علدرعذرررة اؼ علكبيرررلعت ويتزرررم أن علفررررؾل علدرعذررراة علخبصرررة تررري نارررب،ي نلعكرررو  عمررر
 غيل نظئسة عمى عصطظ  ادذ نكابس نةميل .

البىذ الخامص )الغرف الخاصت بىشاطاث الذارضاه 

 الكبار(:

  علسدررلح غيررل ت علسةتاررة غيررل نظئسررة عمررى عصطررظ ت علسظعررذ غيررل نظئسررة عمررى عصطررظ
بر تررري علسارررب،ي تزررم أن علغرررلل علخبصرررة  شذررربطبت علدعرذرريؽ علكاررريو ت نظئررؼ عمرررى عصطرررظ 

غلتررة علحرربرس تررري ت علسدروذررة غيررل نظئسررة عمررى عصطررظ  ادرررذ درجرربت نكارربس نةميررل  
صربلة ت غرلل علتخرويؽ غيرل نظئسرة عمرى عصطرظ ت ناب،ي نلعكو  عماؼ علكبيلعت غيل نظئسرة

غررلل ت علسظرراغ غيررل نظئررؼ عمررى عصطررظ ت عمررى عصطررظ  ةعلظعرربم )علسظعررؼ( غيررل نظئسرر
ت علغرلل علخبصرة علس سرة غيرل نظئسرة عمرى عصطرظ ت سرة عمرى عصطرظ علسدرذيؽ غيل نظئ

ويتزررم أن علغررلل علخبصررة دبلخرردنبت ترري ناررب،ي نلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت غيررل نظئسررة عمررى 
جشربح علسردبل تري نارب،ي نلعكرو  عمراؼ علكبيرلعت غيرل ت عصطظ  ادذ درجبت نكاربس نةميرل  

غلتررة علسلشررد علظظ رري وعلغررلل ت عصطررظ  نظئررؼ عمررى غيررلعلسةتررذ علررلئاا لمسدرذررة ت نظئررؼ
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ويتزررررم أن علغررررلل عصدعريررررة دساررررب،ي نلعكررررو  عمرررراؼ ت علخررررلى غيررررل نظئسررررة عمررررى عصطررررظ 
 علكبيلعت غيل نظئسة عمى عصطظ  ادذ درجبت نكابس نةميل .

انسلال انثبوٍ: )مب انمشكاد انزٍ رىاخه مجىبوٍ  هأهم انىزبئح انمزؼهقخ ثبإلخبثخ ػ (ة

 هُم انكجُراد(؟مراكز رؼ

باوي  جً م تي تُا شكالث ال برز الم تائج أن أ ٍرث الى أظ

ٍت  اري ََج ااش مكت خالل مم مه  اراث  تام الكب كس تع مرا

 وظر مذيراث مراكس تعتام الكباراث لإن:

( غيرل نظئسرة عمرى عصطرظ  لسكاربس 25  رب )عبم   كلعر  و  ت%(100علبشؾد علتي  بم  ،دبت ب ) -1
)علفررررؾل علدرعذرررراة    رررريو  تترررري نارررب،ي نلعكرررو  عمرررراؼ علكبيرررلعتوذلرررػ لعرررردم  ؾتل رررب  ؛نةميرررل  

علخبصررة نررؽ نلكررو  ررفنيؽ علدوعت وعلسررربدر علتعماساررةت ونعبنررل علعمررؾم وعطقتررربد علسشولرريت 
وعلؾذبئل علدس اة وعلارليةت وعلسةتاةت وصبلة علظعربم )علسظعرؼ(ت وغرلل علسدرذريؽت وعلغرلل 

ت عونخررون لررشدو  تونعبنررل علمغرربت تعلظباررة وعلغررلل تعلخررلى )ك بعرربت علسحبضررلعت ةعلخبصرر
و ي نؽ أ رلز علسذرةظت علتري  ؾعجرأل  تغلتة علسلشد علظظ يو علظزنة لتظؾيل و شساة علمغة(ت 

 ونؽ أ ؼ أذابب  دلب علدعرذبت علكبيلعت. تناب،ي نلعكو  عماؼ علكبيلعت
لعرربم لمسبشرررى و ررؾ علذرررةل ع ت( ت ررري غيررل نظئسرررة18%( و كلعرع  ررب )72أنررب نرررب  بمرر  ،دررربت ب ) -2

 ت ؾ طيظب ظ نكابس نةميل . تعلسدرذي لسلعكو  عماؼ علكبيلعت
( ت ررررري نتؾذرررررظة 15-11 ررررريؽ ) و ترررررلعوح  كلعرع  رررررب نرررررب ت%(60-44أنرررررب نرررررب بترررررلعوح  ررررريؽ ) -3

 توذلررررػ لعررررردم  ظبد  رررررب نررررع نكاررررربس نةميرررررل   ؛نررررة تررررري نارررررب،ي نلعكررررو  عمررررراؼ علكبيرررررلعتءعلسظ
ة عطعتابديررررررررة )علدرررررررربؾرعتت علجرررررررردرعن )عصضرررررررربء  عطصررررررررظشب اةت علفرررررررررؾل علدرعذررررررررا  و رررررررري

 وعلد ؾلت علعدد وعلحجؼ(.
 ت( ت ررري نظئسرررة لسكاررربس نةميرررل  10-6  رررب )عو بمررر   كلعر  ت%(40-24أنرررب نرررب بترررلعوح  ررريؽ ) -4

علدوعت علخبصررررة و نخرررربرج علظررررؾعرئت و )دوعليررررذ علدعرذرررريؽ وعلرررررشبدبظ ذعت علقفرررربلت   و رررري
 ونرردعخل خبصررة دبلسدررلحت تقررف ذررابرتونؾع تودورعت نارربه تدبذررتعسبل علجس ررؾر نررؽ  مفؾ،رربت

 عل ؾعب(.و علرضابتت و علبشبء وعلتذييدت و علد بنت و لؾقبية نؽ علحليظت عدتمونبت ندوعت و وأ
و ترررؾتل تررري  ت( ت ررري نظئسرررة جررردعً 5-1  رررب )عو بمررر   كلعر  ت%(20-4أنرررب نرررب بترررلعوح نرررب  ررريؽ ) -5

)نؾقرررع وشرررةل   يو ررر تو شظبرررظ عمرررى نحررربور نكاررربس نةميرررل   تنارررب،ي نلعكرررو  عمررراؼ علكبيرررلعت
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علمؾاررربت علؾبليرررة علسدرررتعسمة لغرررلع  و علجرررلعس وعلدرربعبتت و علفرررؾل علدرعذررراة عطعتابديرررةت 
علج رروه و علسظرراغت و ،ربتت ؾ علتمفو  غرلل علخوع،رربتتو علس بعرد علدرعذرراةت و دورعت علسارربهت و  لبؾيرةت 

لؾصرؾل إلي ربت نؾقرع علسارب،ي علسدرذراة وإنةب،ارة عو جشبح علسدبلت و غلتة علتخويؽت و علك لببئاةت 
 علسدلح(.و شةل علساب،ي علسدرذاة واجس بت و 

ع بت  مت باإلجا تائج المتعت ٌم الى لث:  هأ طؤال الثا ال

جراءاث التي تطاٌم لي رلع جُدة مباوي مراكس )ما اإل

 تعتام الكباراث(؟

  أع رلت علشتربئ  أن أ ررؼ علبشرؾد ترري نكاربس نةميررل  لمسارب،ي علسدرذرراة وعلتري  حترربج إلرى دعررؼ
)علشغرربم علدررسعي   نررؽ قبررل علسدررمؾليؽ للتررع جررؾد  ناررب،ي نلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت  رريوع تسرربم 

علسةتارةت و نعبنرل علعمرؾم وعطقترربد علسشولريت و نلكو  رفنيؽ علسرربدر علتعماسارةت و وعلارل ت 
خبصررررة أخررررلى ن سررررة )قبعرررربت علسحبضررررلعتت  لغررررل و غررررلل علسدرذرررريؽت و صرررربلة علظعرررربمت و 
غلترررة و ت علظزنرررة لتظرررؾيل و شسارررة علمغرررةت عن لرررشدو نخرررو و نعبنرررل لمغررربتت و علغرررلل علظبارررةت و 

علسلشررد علظظ رري(  رر ه علبشررؾد غيررل نظئسررة عمررى عصطررظ  ن بر،ررة دسحرربور ،سررؾذج نةميررل ت 
يدررتموم إعرردعد  رررساؼ خرربم لساررب،ي نلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت ايررث يةررؾن دبلتعرربون  رريؽ  سرربن

نرررؽ أجرررل  رررؾتيل  يمرررة  ؛وعلس شدذررريؽ علسعسررربرييؽ تعلستخررررريؽ تررري نجررربل  عمررراؼ علكبيرررلعت
  عماساة نشبذاة لمدعرذيؽ علكابر.

   وبسررب أن علذررةل علعرربم لمسبشررى علسدرذرري لسلعكررو  عمرراؼ علكبيررلعت غيررل نظئررؼت تسررؽ علزررلور
 ررؾتيل نبشررى نشبذررذ لمدرعذرريؽ علكارربر بتكررؾن نررؽ دور وعاررد ت رر ت أو دوريررؽ عمررى أن بتررؾتل 

  األ نرعد ك لببئي.

 صضررربء ت وعلدررربؾرعتت وعلجررردرعن وعلدررر ؾلت وعررردد واجرررؼ كسرررب أع رررلت ،تررربئ  علدرعذرررة أن )ع
نرةت نسرب ببريؽ ءعلفرؾل علدرعذاة عطعتابدية( تي ناب،ي نلعكو  عماؼ علكبيرلعت نتؾذرظة علسظ

و ررؾتيل خبنرربت  توعلفرررؾل علدرعذرراة عطعتابديررة توعلك لبرربء تأ ساررة عطعتشرربء  شغرربم علخرردنبت
وعلحرررلم  توخربئرررر ؽ يرررلعتتعلكب بتوألرررؾعن  تشبذرررذ نرررع ذرررؽ علدعرذررر تذعت جرررؾد  عبلارررة

 عمى صاب،ت ب دذةل ندتسل للتع جؾد  ناب،ي نلعكو  عماؼ علكبيلعت.
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 نررة )دوعليررذ علدعرذرريؽ وعلرررشبدبظ ذعت علقفرربلت وعلسخرربرج ءويتزررم نررؽ خررظل علشترربئ  نظ
علبشررررربء و عل رررررؾعبت و علرضرررررابتت و علرررررد بنت و وعلدوعت وعلسدرررررتمونبت لمؾقبيرررررة نرررررؽ علحليرررررظت 

 عتبل نؽ  شؾد ،سؾذج نةميل  علسظئسة لساب،ي نلعكو  عمراؼ علكبيرلعتت ويشاغري نرؽ  وعلتذييد(
 و ظؾيل ب لتح ظ عل دل نش ب. تعلستخرريؽ علتح ظ نش ب

 نسرب  تأنب دبلشداة لرراكاة  شرؾد ،سرؾذج نةميرل  ت ري نظئسرة جردًع لسارب،ي نلعكرو  عمراؼ علكبيرلعت
ذ اًب لتح يرظ ورترع جرؾد  نارب،ي نلعكرو  ؛ب كد علحلم عمى  ؾتل ب دفجؾد علخبنبت وأتزم ب

  عماؼ علكبيلعت.

 خ: ـــــذراســـبد انــــرىصُ

  أن بلععى تي  رساؼ ناب،ي نلعكو  عماؼ علكبيلعت أن  كرؾن  اربر  عرؽ دور وعارد ت ر  أو
 دوريؽ عمى أن بتؾتل تي ب نرعد ك لببئي.

 ستخررريؽ تري نجربل ععدعد  رساؼ خبم لساب،ي نلعكو  عمراؼ علكبيرلعت دبلتعربون  ريؽ عل
  عماؼ علكبيلعت وعلس شدذيؽ علسعسبرييؽ ون شدذي علترساؼ علدعخمي.

 .ؾتيل علتسؾيل علظزم لسلعكو  عماؼ علكبيلعت لمكابم  دور ب دفبعماة  
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 غــــــانمراخبدر و ــــــانمص

 أوال : انمراخغ انؼرثُخ:

تعماساررة لرردى علكارربر دفرررؾل  نعؾقرربت علعسماررة عل  م(2001 ررر/1422علذرربتعي ت إ ررلعلاؼ   ) -1
نحرررؾ علنارررة تررري جس ؾريرررة نررررل علعلبارررة  رذررربلة دكترررؾرعه )غيرررل نشذرررؾر ( نع رررد علدعرذررربت 

  .وعلاحؾ  علتلبؾيةت جبنعة عل ب ل 

م( ت   رؾيؼ علسارب،ي علسدرذراة تري علسسمكرة علعلبارة علدرعؾديةت رذربلة 1993علفلعئزي ت تبرس ) -2
 علذلقاة  علدعؾدية.نبجدتيل ت جبنعة علسمػ  ارل ت علسشظ ة 

م( ت   رررؾيؼ علدعء علرررؾزيفي لسارررب،ي علسررردعرس علثب،ؾيرررة تررري علسشظ رررة 1998علفلعئزررريت تررربرس ) -3
 علذلقاةت رذبلة دكتؾرعهت جبنعة تمؾريدعت علؾطيبت علستحد  علنليةاة.

م( ت طلي ة عجتسب اة لف ؼ  خظا  نارب،ي علسردعرس عط تدعئارة تري 1992علس لنت عبد علعويو ) -4
 علليب ت جبنعة نيتذغؽ ت علؾطيبت علستحد  علنليةاة .ندبشة 

م( ت علساب،ي علسدرذاة لمبشيؽ تي علسسمكة علعلبارة علدرعؾدية علسذربكل 1984علدظتي ت جسبل ) -5
 وعلحمؾلت رذبلة نبجدتيلت جبنعة ألد ؾ ت علؾطيبت علستحد  عطنليةاة.

كرو نحرؾ علنارة دبلجسب يليرة علميبارة م(ت وعقرع  عمراؼ علكاربر دسلع2012) أاسدت عبد   تلغميت -6
مررد علثرربنؽ وعلعذررلونت نرررل ت علسج -ترري ضررؾء نعررببيل علجررؾد ت نجمررة كماررة علتلباررة دفذرريؾ 

 علعدد علول

عل رب ل ت علعردد  م(ت نحؾ علناة ضلور  أخظقارةت رذربلة عليؾ،درةؾت1984أاسد نختبر) أنيؾت  -7
273114. 

ة عل شارة وعلتج يروعت علسدرذراة لستظماربت نرءم(ت ندى نظ2006علتساسيت صبلم  ؽ ،بصل )  -8
علت شاررة علتعماسارررة ترري نررردعرس علسلامررة علثب،ؾيرررةت رذررربلة نبجدررتيل غيرررل نشذررؾر  جبنعرررة علسمرررػ 

 ذعؾدت علليب .

ه(ت جدوى  لعن  نحؾ علناة درعذرة نيدع،ارة نرؽ وج رة 1408) علحسيد ت عبد عللاسؽ ذعد  -9
 عؾديةت علليب   دحث غيل نشذؾر.،غل علدعرذيؽ وعلدعرذبت دبلسسمكة علعلباة علد

 رررر(ت علتظررؾر علكسرري لسحررؾ علنارررة و عمرراؼ علكارربرت علليرررب   1410اؾرع،اررةت ذررماؼ يبذرريؽ ) -10
 وزعر  علسعبرل.
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م(   علررررعؾببت عصدعريرررة علتررري  ؾعجرررأل نررردبل  2000 رررر/1421نعجرررذ ) يعلذررر لع،يت عمررر  -11
جبنعرة ت ل غيرل نشذرؾر علسدعرس علستؾذظة علميماة ونعمسي ب دسدبشة علليب ت رذبلة نبجدرتي

  .علسمػ ذعؾدت علليب 

م(ت آرعء علسعمسرررريؽ ،حررررؾ إ،ذرررربء نرررردعرس خبصررررة لتعمرررراؼ 2009علدرررعبدعتت خميررررل إ ررررلعلاؼ )  -12
ت 10علكاررررربرت علسجمرررررة علعمسارررررة لجبنعرررررة علسمرررررػ  اررررررل لمعمرررررؾم عص،درررررب،اة وعصدعريرررررةت نررررر  

 .161-11133ل

ي  ؾعجررأل علدعرذرربت علكبيررلعت ترري  ررر(   علسذررةظت علتلبؾيررة علترر1428علعذررابنت نشرربل   )  -13
علسلامتيؽ علستؾذظة وعلثب،ؾية نؽ وج ة ،غرل علدعرذربت وعلعربنظت ت رذربلة نبجدرتيل غيرل 

  .جبنعة علسمػ ذعؾدت علليب  تنشذؾر 

نارة دبلكؾيرل م(ت درعذة عب ل  علتدرلب تري نلعكرو نحرؾ عل1972 بشساة   ) علعدذب،يت  -14
عل ررررب ل   رذرررربلة نبجدررررتيل غيررررل نشذررررؾر  ن دنررررة  جتسب اررررة ترررري عظج رررربتودور علخدنررررة عط

 لمسع د علعبلسي لمخدنة عطجتسب اة.

م(ت درعذرررة ل رررؼ علسذرررةظت علتررري  عرررؾ   رررلعن  2013وتررربء عبرررد علدرررظم  ت) علغلبررربو ت   -15
 .78-140153نحؾ علناة تي ذيشبء وذبل نؾعج ت بت نجمة عل لعء  وعلسعلتة ت نرلتل

م(   علرررررعؾببت علترررري 1996ابغت اسررررد  عبررررد علعويررررو )ت   عبرررردعللاسؽ وعلرررررلعلرررردخي  -16
 ؾعجأل نعمسي نحؾ علناة وعلدعرذيؽ تي نشظ رة علسدبشرة علسشرؾر  علتعماسارةت  عمراؼ علجسرب يلت 

  .43علعدد 

أ ررؼ علسذررةظت علترري  ؾعجررأل علساررب،ي علسدرذرراة  (2003)    ررؽ عببررد علسذرربوية علدوذررل ت  -17
عئاررة لمبشرريؽ )علسدررت مة وعلسلعاررل علسذررتلكة( دسحرربتغتي علحةؾناررة وعلسدررتفجل  دبلسلامررة عط تد

وعد  علدوعذرررل وعلدرررميل   نرررؽ وج رررة ،غرررل كرررل نرررؽ نررردبل  علسررردعرس عط تدعئارررة وعلسذرررلتيؽ 
علتلبرررؾييؽ وعصدعريررريؽ وعلس شدذررريؽ  توزعر  علتعمررراؼ علعررربلي جبنعرررة أم عل رررلىت نع رررد علاحرررؾ  

 علعمساة نلكو علاحؾ  علتلبؾية وعلشفداة.

 ظرؾر  (ت1425  ؽ عبد   وعلدماسبنت طبر    وعلس لنت عبد علعويرو ذرعد )  صبلمت  -18
ب. . علشذررل علعمسرري  عل شارة علتعماساررة تري علسسمكررة علعلباررة علدرعؾدية خررظل عذررليؽ عبنرًبت

 علسمػ ذعؾد. جبنعة -وعلسظبدع
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كرررو ورقرررة عسرررل علت ليرررل علختررربني لمسررر  سل علدرررشؾ  علدررربدس لسل  (.2008) تؾزيرررة علرررر لت  -19
 .450جبنعة عيؽ شسا.علعدد علدبدع .م  عماؼ علكابر.نجمة آتب ت

م(ت   ليررل اررؾل ج ررؾد علسسمكررة علعلباررة علدررعؾدية ترري نجرربل 2009وزعر  علتلباررة وعلتعمرراؼ )  -20
 نحؾ علناة.

(ت إضرربءعت عمررى ج ررؾد علسسمكررة علعلباررة علدررعؾدية ترري نحررؾ 2008وزعر  علتلباررة وعلتعمرراؼ )  -21
 لعبنة لبلعن  نحؾ علناة.أناة علسلأ ت عصدعر  ع

م(ت ،غرربم علتعمرراؼ ترري علسسمكررة علعلباررة 2004علدررشبلت عبررد علعويررو  ررؽ عبررد  ت آخررلونت )  -22
علدرررعؾديةت دعر علخليجرررري لمشذرررل وعلتؾزيررررعت علليرررب ت علسسمكررررة علعلبارررة علدررررعؾديةت علظاعررررة 

 عللعدعة.

نلعكرررو  عمررراؼ م(ت وعقرررع عللضرررب علرررؾعافي لررردى نعمسررربت 2010عبرررد عللجررربلت  شررربء أاسرررد )  -23
رذرربلة نبجدررتيل غيررل نشذررؾر ت نةتاررة علدرعذرربت علعمارربت جبنعررة  علكبيررلعت دسدبشررة علليررب ت

 علسمػ ذعؾد.

م(ت  عمرررراؼ علكارررربرت  جرررربرب دعررررض علرررراظد علعلباررررةت نةتاررررة 2002) علعثسرررربنت   علررررربئؼ  -24
 علخبتي علث ب اةت علليب ت علظاعة علولى.

بيل عختارربر نؾعقررع علساررب،ي علسدرذرراة ترري علسسمكررة  ررر(ت نعررب1430ت ررد  ررؽ ذررماسبن ) علغشرراؼت  -25
نشظ رة عل ررراؼ(ت رذربلة نبجدرتيل غيرل نشذرؾر ت جبنعررة  - علعلبارة علدرعؾدية )ابلرة درعذراة

 علسمػ ذعؾد.

م(ت ناررررب،ي نرررردعرس علتعمرررراؼ علعرررربم لمبشرررربت ترررري نحبتغررررة 2007علظررررب لت غرررربد  عبررررد   )  -26
ت رذربلة نبجدرتيل غيرل نشذرؾر ت جبنعرة )درعذة   ؾيساة دبذتخدعم ،سرؾذج نةميرل ( علادبء

 علسمػ ذعؾد.

م(ت نؾعصررفبت علسبشررى علسدرذرري علشسررؾذجي ترري 1995علظخرراات إ ررلعلاؼ عبررد   إ ررلعلاؼ )  -27
 ةندعرس وزعر  علسعبرل تي علسسمكرة علعلبارة علدرعؾدية ادرذ ،سرؾذج نةميرل   درعذرة   ؾيسار

 ت علظاعة علولى.90نلكو علاحؾ 

 ررر(ت عصدعر  علسدرذرراة. علظاعررة علولررىت دعر علفكررل علعلبرريت 1420علعجسرريت   ادررشيؽ )  -28
 .عل ب ل 
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 ر(ت نذةظت علتعماؼ علثرب،ؾ  تري علسردعرس علحةؾنارة 1414علدمسيت تبطسة عبئض تؾعز )  -29
تي ندبشة علليرب  نرؽ وج رة ،غرل علسؾج ربت وعلسردبلعت وعلسعمسربتت رذربلة نبجدرتيل غيرل 

 ذعؾدت علليب .نشذؾر ت كماة علتلباةت جبنعة علسمػ 

عسربنت دعر  علاحرث علعمسري نف ؾنرأل وأدوع رأل وأذربلياأل. (2003) وآخرلون  ذوقربنت عبيردعتت  -30
 علظاعة علثبلثة. علفكل لمظابعة وعلشذلت

 ) شبت(ت وزعر  علتلباة وعلتعماؼ ت عصدعر  علعبنة لتعماؼ علكابر   -31

32- http://www.adult-education-sa.com/article-mid9-aid34.html 
م(ت ندرذررة علسدررت بل  أ رردعت ب وعاتابجب  ررب علفلع اررةت ،رردو  ندرذررة 2000 ررؽ صرربلمت   )  -33

 علسدت بلت كماة علتلباةت جبنعة علسمػ ذعؾد.
علسبضرررري  م(ت علسدرذررررة علعرررررلية  رررريؽ أصرررربلة2000علزرررراعت ثشرررربءت وجرررربب  ت نشرررربل )  -34

 وعذتذلع  علسدت بلت ،دو  ندرذة علسدت بلت كماة علتلباةت جبنعة علسمػ ذعؾد.

م(ت درعذرررة أذررابب  رررد،ي علتحررب  علبشرربت دررربلتعماؼ عط ترردعئي تررري 1993نشغسررة عليؾ،دررا  )  -35
 عللي  علاسشيت علسحبتغبت علذسبلاةت نلكو علاحؾ  وعلتظؾيلت صشعبء.

لب ترري علسرردعرس علذبذرراة وعظقتررأل دخررربئص م(ت علتدرر2012قحررؾعنت   قبذررؼ عمرري )  -36
 دعر غيدعء لمشذل وعلتؾزيع ت عسبن. علسجتسع وأ،ذظتألت

 ررررررؾر علسعمسررررريؽ ل ررررلز علسذرررررةظت عصدعريرررررة  م(ت1994علذرررر ل ت عبرررررد علعويرررررو أاسررررد )  -37
وعلتعماسارررررة علتررررري  ؾعجرررررأل علسعب رررررد علثب،ؾيرررررة علتجبريرررررة دبلسشظ رررررة علغلبارررررة دبلسسمكرررررة علعلبارررررة 

 ة نبجدتيل غيل نشذؾر  ت كماة علتلباة ت جبنعة أم عل لى ت نةة علسةلنة.علدعؾديةت رذبل

ه(ت نعؾقرربت  ظبيرظ علجررؾد  1428علعبرترةت عبرد علمظارر  عبرد  ت وقلعنتعاسررد عبرد  ت)  -38
 تي علتعماؼت درعذة ن دنة لمس  سل عللعدع عذل  علجؾد  تي علتعماؼتعل راؼ. 

علسذرررةظت عصدعريررة وعلتعماسارررة علتررري  ؾعجرررأل م(ت أ رررلز 1993علظمحرريت عميرررؾ   رررؽ دخيررل )  -39
نرررردبل  ونرررردبلعت علسرررردعرس علستؾذررررظة علش بريررررة دسدبشررررة علظرررربئفت رذرررربلة نبجدررررتيل غيررررل 

 عل لىت نةة علسةلنة. نشذؾر ت كماة علتلباةت جبنعة أم

م(ت عصدعر  علسدرذررراة علسعبصررل ت دعر صررفبء لمشذررل وعلتؾزيرررعت 2013علبشرربت  بلررة نرررابح )  -40
 علولى. عسبنت علظاعة

http://www.adult-education-sa.com/article-mid9-aid34.html
http://www.adult-education-sa.com/article-mid9-aid34.html
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م(ت درعذررة ن بر،ررة لرراعض ،سرربذج نلعكررو 2010أنررب،ي   ) و،رررلت إيسرربن زغمررؾلت أاسرردت  -41
 عماؼ علكاربر دبلجبنعربت علجشبارة وإنةب،ارة عصتربد  نش رب تري  ظرؾيل أدعء نلكرو  عمراؼ علكاربر 
دجبنعررة عرريؽ شررسا دجس ؾريررة نرررل علعلباررةت علسرر  سل علدررشؾ  علثرربنؽ )علسشغسرربت غيرررل 

عل رررب ل ت  -علؾعقررع وعلررلؤى علسدررت بماة( نرررل -مرراؼ علكارربر ترري علررؾطؽ علعلبررريعلحةؾناررة و ع
 .353-285م 

م(ت علسشذرر ت علتعماساررة  رريؽ علترررساؼ وعلتظبيررظت علم رربء علدررشؾ  2004 ؾتيررظت خبلررد زكرري ) -42
علثبلررث لسدرر ولي علسشذرررفت علتلبؾيررة  ررؾزعرعت علتلبارررة وعلتعمرراؼ  رردول نجمرررا علتعرربون علخمرررا  

 .علدعؾديةت علليب 

م(ت أ شاررة ذررةشاة خبصررةت دنذررظ  دعر دنذررظ لمظابعررة 1985 شاةجرريت عسرربد   عررد،بن ) -43
 وعلشذل.

م(ت نف ررررررؾم علسحررررررا  علتعماسرررررري وعلدرعذررررررة علتحميماررررررة 1989 شاةجرررررريت عسرررررربد   عررررررد،بن )  -44
 لمفلعغبت علتعماساةت دنذظ  دعر دنذظ لمظابعة وعلشذل.

وعلتعمؼ علشغلية وعلسسبرذرة تري علفررل  م(ت إدعر   يمة علتعماؼ2000ذسبعيل )إاجيت أاسد   -45
 وعلسدرذةت دعر علفكل علعلبيت عل ب ل .

م(ت نردخل إلرى عمرؼ  عمراؼ علكاربرت علليرب   علفرلزد  1992علحسيد ت عبد علرلاسؽ ذرعد )  -46
 علتجبرية.

م(ت عذررررتخدعم  اب،ررربت علرجؾ،رررؾناةا علس ابريرررة لترررررساؼ 2009علذرررتاحيت  ررربنل ادررريؽ )  -47
ي علسررردعرس عط تدعئارررةت علسررر  سل علعمسررري علررردولي عللعدرررع لكمارررة علسظعرررذ وذررربابت علمعرررذ تررر

علتلباررررة علليبضرررراة جبنعررررة أذرررريؾ  )عط جب رررربت علحدبثررررة لعمررررؾم علليبضررررة ترررري ضررررؾء ذررررؾ  
 .769م -738ت م2علعسل(ت نرلت ن  

قظرربب علعسماررة علتلبؾيررةت أم(ت علسذررةظت علتلبؾيررة علترري  ؾعجررأل 2011خبلررد   ) علذررلعر ت  -48
 علردن. ث بتيتدعر علكتبب عل

م(ت آرعء علسعمسرررريؽ ،حررررؾ إ،ذرررربء نرررردعرس خبصررررة لتعمرررراؼ 2009علدرررعبدعتت خميررررل إ ررررلعلاؼ )  -49
)علعمرؾم عص،درب،اة وعصدعريرة(ت علسجمرد علعبشرلت  علكابرت علسجمة علعمساة لجبنعرة علسمرػ  اررل

 .161م -133علعدد علولت م
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رعذرة  حميمارة لسلعت  رب وأدعبد رب  ر(ت عل شاة علسدرذاة د1404علدعبلت عبد عللاسؽ ذماسبن )  -50
 .41ت وزعر  علسعبرلت م25علتلبؾيةت علتؾثيظ علتلبؾ ت عدد 

م(ت علعؾعنرررل علسررر ثل  عمرررى  درررليذ علسدرررؽ نرررؽ نلعكرررو نحرررؾ علنارررة 1999) ترررلعجت أذررربنة  -51
 درعذة نيدع،اة تي نلكو أذيؾ  ت رذبلة نبجدتيل غيل نشذؾر ت كمارة علتلبارةت جبنعرة عريؽ 

 شسا.

م(ت أذرررا علاحررررث علعمسرررري تررري ضررررؾء علتعرررديظت علررررؾعرد  ترررري 2010ل عبررررد  )عررربد  ت  -52
APA5. ت دعر علو لعء لمشذل وعلتؾزيعت علليب 

(ت  عماؼ علكابر وعلتعماؼ علسدتسلت نةترذ علتلبارة علعلبري لردول 2002عللوعلت لابء ذعدت )  -53
 علخما   علليب .

ج رة علسذرةمة علدرةب،اة تري عؾ نارة تري نم(ت دور نلعكرو نحرؾ عل2002) ندعؾدت آنبل ذيد  -54
 نرلت دحث نشذؾرت نجمة عبلؼ علتلباة علحدبثةت علعدد علدبدس علدشة علثب،اة.

 م(ت  ؾ،ا.2000علسشغسة علعلباة لمتلباة وعلث بتة وعلعمؾم )   -55

 م(ت عصدعر  علسدرذاة علحدبثةت عبلؼ علكتذت عل ب ل .2001نلذيت   نشيل )   -56

علتعمررراؼ تررري علسسمكرررة علعلبارررة علدرررعؾدية رؤيرررة علحبضرررل  (ت2007علحبنررردت  ت وآخرررلون )  -57
 ذتذلعل علسدت بلت علظاعة عللعدعةت علليب   نةتاة عللشد لمشذل وعلتؾزيع.عو 

م(تع جب رربت جدبررد  ترري  عمرراؼ 2000)عللويذرردت ت ررد عبررد علررلاسؽ و ،ررربر ت ذرربني     -58
 علكابرت علكؾيل  نةتاة علفظح لمشذل وعلتؾزيع.

م(ت علنارررة تررري علرررؾطؽ علعلبررريت علؾضرررع علرررلع ؽ و حرررديبت 1991مررري )إذرررسبعيلت ذرررعيد ع  -59
 علسدررررت بلت درعذررررة قظليررررة د شررررلعل نةتررررذ عليؾ،دررررةؾ عصقماسرررري لمتلباررررة ترررري علرررردول علعلباررررة

 ) ؾ،ددبس(ت عسبن  نشغسة علنؼ علستحد  لمتلباة وعلعمؾم وعلث بتة )عليؾ،دةؾ(.

سدت بل  خلعتبت وا ربئظت ،ردو  ندرذرة  ر(ت علت شاة وندرذة عل1423علربلمت  در عبد  )  -60
 ت كماة علتلباةت جبنعة علسمػ ذعؾد.علسدت بل
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