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 كلمات( 3-8)

 الملخص 

 أُظبث٤ٖ األؽلبٍ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓظبٛش ػ٠ِ اُزؼشف ئ٠ُ اُجؾش ٣ٜذف 

 ك٢ كشٝم ٝعٞد ٝػ٠ِ كأهَ ( ع21ٚ٘) ػٔش ك٢ اُؾش٤ًخ ٝاإلػبهخ اُغٔؼ٤خ ُإلػبهخ

 ُألؽلبٍ اُؾش٤ًخ ٝاإلػبهخ اُغٔؼ٤خ ثبإلػبهخ أُظبث٤ٖ ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش

 ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف ًٝزُي كأهَ ( ع٘خ21)ػٔش 

 ػجذ هللا ئػذاد ٖٓ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓو٤بط ٓغزخذٓب ا٤ٌُِخ، اُؼ٤٘خ ُذٟ ٝاإلٗبس اُزًٞس

 ؽلال (12) ٌٓٞٗٚ اُجؾش ػ٤٘خ ًبٗذ ٝهذ ٝطذهٚ رجبرٚ ٖٓ اُزأًذ ثؼذ. ا٤ٌُال٢ٗ ص٣ذ

 اػزٔذ ًٔب عٔؼ٤ب أُؼبه٤ٖ األؽلبٍ ( 6ٖٓ)ٝ ؽش٤ًب أُؼبه٤ٖ األؽلبٍ ٖٓ (12)ْٜٓ٘ 

 اُجؾش، ُطج٤ؼخ ُٔالئٔزٚ ٗظشا( ٓوبسٗخ دساعخ) اُٞطل٢ أُٜ٘ظ ػ٠ِ اُجبؽش

 :اُزب٤ُخ اُ٘زبئظ ئ٠ُ اُجبؽش ٝرٞطَ

 ٝأُظبث٤ٖ اُغٔؼ٤خ ثبإلػبهخ أُظبث٤ٖ ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ ال-

 ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ ٝال اُز٤ٌل٢، اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُؾش٤ًخ ثبإلػبهخ

 .ا٤ٌُِخ ُِؼ٤٘خ اُغ٘غ٤ٖ ث٤ٖ

 

 المقدمة

 ٛزا روذّ ػ٢ِ اُذالئَ أؽذ أُغزٔؼبد ٖٓ ٓغزٔغ أ١ ك٢ اُخبطخ االؽز٤بعبد ر١ٝ ثبألؽلبٍ اُؼ٘ب٣خ رؼزجش      

 ٝأُؼبه٤ٖ اإلػبهخ ٓغبٍ ك٘بٍ اإلٗغب٢ٗ، اُلٌش ُزطٞس ٗز٤غخ األؽلبٍ ٖٓ اُلئخ ثٜزٙ االٛزٔبّ ثذا ُٝوذ أُغزٔغ،

 ر١ٝ ثإٔ أُخزِلخ أُغزٔؼبد ك٢ أُزضا٣ذ االهز٘بع ئ٠ُ االٛزٔبّ ٛزا ٣ٝشعغ األخ٤شح، اُغ٘ٞاد ك٢ ثبُـب   اٛزٔبٓب

 ٝٓٞاعٜخ ٝؽبهبرْٜ هذسارْٜ ٓ٘ٚ رٌْٜٔ٘ ٓب ثأهظ٠ ٝاُ٘ٔٞ اُؾ٤بح ك٢ اُؾن ُْٜ أُغزٔغ أكشاد ٖٓ ًـ٤شْٛ اإلػبهبد

 .ُْٜ أُ٘بعجخ اإلسشبد٣خ اُخذٓبد ٝروذ٣ْ ئػبهزْٜ ػ٠ِ أُزشرجخ اُ٘لغ٤خ ا٥صبس ػ٠ِ ٝاُزـِت اُخبطخ ٓشٌالرْٜ

 ُٜب إٔ ًٔب ٝاالعزٔبػ٤خ، ٝاالٗلؼب٤ُخ، اُؼو٤ِخ، اُوذساد ر٤ٔ٘خ ػ٠ِ رغبػذ أٜٗب ك٢ اُغٔغ ؽبعخ أ٤ٔٛخ ٝرزؼؼ     

 ٖٓ ًج٤شح ثذسعخ اُضػْ ٣ٌٖٔ ُٝزُي ُألؽلبٍ، اٌُالّ أطٞاد رؼِْ ثذا٣بد ػ٘ذ اُِـخ اًزغبة ك٢ ؽبعٔخ رأص٤شاد

 ٓغ ٝٓشبسًبرٚ ٝأدٝاسٙ ٝخذٓبرٚ ٝرلبػالرٚ ئعٜبٓبرٚ ؽ٤ش ٖٓ اُلشد، عِٞى رشٌَ اُغٔغ ؽبعخ إٔ اُضوخ،

 ٝاُزٜب٢ٓ، اُشخض. )االعزٔبػ٢ رٞاكوٚ ػ٠ِ ئ٣غبث٤ب   ٣إصش ثٔب أُغزٔغ، ك٢ اٗذٓبعٚ ك٢ ًِٚ رُي ٣ٝغْٜ ا٥خش٣ٖ،

2009، 9.) 

 أؽلبٍ ٝخبطخ اُخبطخ اُزشث٤خ كئبد ػ٠ِ ٝاُغغ٢ٔ اُ٘لغ٢ اُزأص٤ش رلبٝد ػ٠ِ اُذساعبد ٖٓ اُؼذ٣ذ أًذد ٝهذ

 اُذساعبد ٖٓ ٝؿ٤شٛب( 2016) ػج٤ذ ٝدساعخ( 2017 اُظَ) دساعخ ٓضَ اُؼو٤ِخ ٝاإلػبهخ اُزٞؽذ اػطشاة

 اُزٞؽذ. اػطشاة كئخ ػ٠ِ ٝخبطخ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ػ٠ِ اإلػبهخ رأص٤ش ػ٠ِ أًذد اُز٢

 اُغِٞى ك٢ ػغض ئ٠ُ ٣إد١ ٓٔب اُغغْ، أػؼبء أؽذ ك٢ اُؾشًخ ك٢ هظٞس ٖٓ ؽش٤ًخ أُؼبه٤ٖ ٣ؼب٢ٗ ًٔب

 ٖٓ ػؼٞ ك٢ ٓؼ٤ٖ ٝػغض اُؾشًخ ك٢ اُظؼٞثخ ثغت اُز٤ٌل٤خ أُشٌالد ٖٓ اُؼذ٣ذ ٣ؼب٢ٗ ؽش٤ًب   كبُٔؼبم اُز٤ٌل٢،

 .اُغغْ أػؼبء

 أ٣ُٞٝخ ُٚ اُخبطخ اُزشث٤خ كئبد ًاؽذٟ ؽش٤ًب   ٝأُؼبه٤ٖ عٔؼ٤ب   ُِٔؼبه٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى دساعخ رؼذ ٛ٘ب ٖٝٓ   

 .ُٜٔب ٝاالعزٔبػ٢ اُشخظ٢ اُزٞاكن ػ٠ِ رأص٤شٛب ٓذٟ ُٔؼشكخ اُجؾش ك٢
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 :انذراست مشكهت: أوال

 ٗلغٚ ٣غذ ٝثبُزب٢ُ خالُٜب، ٖٓ رأر٤ٚ اُز٢ أُؼِٞٓبد كوذإ ػ٤ِٚ ٣زشرت ؽٞاعٚ ُجؼغ اإلٗغبٕ اكزوبد ئٕ     

 ئ٠ُ ٣إد١( اُغٔغ ػؼق) عضئ٢ أٝ( طْٔ) ٢ًِ ثشٌَ عٞاء اُغٔغ ؽبعخ اإلٗغبٕ كبكزوبد أهشاٗٚ، ػٖ ٓؼضٝال

 أهشاٗٚ ٓغ اٗذٓبعٚ ٣ؼ٤ن ثشٌَ اعزض٘بء دٕٝ ثبُغِت اُ٘ٔٞ ػ٠ِ رأص٤شٙ ػٖ كؼال ثٚ اُخبص اُخجشح ػبُْ رؼ٤٤ن

 .اُؾش٤ًخ اإلػبهخ ك٢ اُؾبُخ ًٝزُي ثٚ، أُؾ٤ط٤ٖ اُؼبد٤٣ٖ

 .ٝؿ٤شٛب اُزٞؽذ ٝاػطشاة اُؼو٤ِخ ًبإلػبهخ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ػ٠ِ اإلػبهخ آصبس اُذساعبد ٖٓ اٌُض٤ش ر٘بُٝذ ٝهذ

 .أُشٌِخ ٛزٙ ثذساعخ رٜزْ اُز٢ اُجؾٞس ُٜزٙ اعزٌٔبال اُؾب٢ُ اُجؾش ٣ٝؼذ

 أُشرجطخ ٝاالعزٔبػ٤خ اُ٘لغ٤خ اُغٞاٗت ك٢ أُشٌالد ٖٓ ٓغٔٞػخ( ٝؽش٤ًب- عٔؼ٤ب) أُؼبه٤ٖ ٣ؼب٢ٗ      

 اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ ٖٓ ًال أصش ػ٠ِ اُزؼشف ٛٞ اُجؾش ٖٓ اُٜذف إٔ ئر اُؾب٢ُ، اُجؾش ٣ز٘بُٝٚ ٓب ٝٛزا ثبإلػبهخ،

 :اُزب٤ُخ اُزغبؤالد ك٢ اُذساعخ ٓشٌِخ ثِٞسح ٣ٌٖٔ عجن ٝٓٔب. ُذ٣ْٜ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ػ٠ِ ٝاُؾش٤ًخ

 ُٝظبُؼ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُغٔؼ٤خ ٝاإلػبهخ اُؾش٤ًخ اإلػبهخ ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ َٛ-1

 اُلشٝم؟ ٛزٙ ٖٓ

 ا٤ٌُِخ اُؼ٤٘خ ُذ١ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ َٛ-2

 اُلشٝم؟ ٛزٙ ٖٓ ُٝظبُؼ

 :انذراست أهذاف راوُاً،

 :األر٤خ األٛذاف رؾو٤ن ئ٠ُ اُذساعخ ٣ٜذف

 اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ؽش٤ًب أُؼبه٤ٖ ٝاألؽلبٍ عٔؼ٤ب أُؼبه٤ٖ األؽلبٍ ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف-1

 .اُلشٝم ٛزٙ ٖٓ ُٝظبُؼ

 ٛزٙ ٖٓ ُٝظبُؼ ا٤ٌُِخ اُؼ٤٘خ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف-2

 .اُلشٝم

 :انذراست أهمُت: رانزا

 ػٖ ٓزـ٤شاد ٓؼِٞٓبد ٖٓ اُ٘ظش١ اُغبٗت ك٢ اُجؾش ٣ؾز٣ٞٚ ك٤ٔب اُ٘ظش٣خ األ٤ٔٛخ رزغ٠ِ: اُ٘ظش٣خ األ٤ٔٛخ.1

 .اُؾش٤ًخ ٝاإلػبهخ اُغٔؼ٤خ ثبإلػبهخ أُظبث٤ٖ األكشاد اُجؾش ػ٤٘خ ٝرٔضَ اُجؾش، رغبؤالد ػٖ ٝاإلعبثخ اُجؾذ،

 اُجؾش ٛزا ٖٓ ٝاالعزلبدح اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓو٤بط رطج٤ن خالٍ ٖٓ األ٤ٔٛخ ٛزٙ رزؼؼ: اُزطج٤و٤خ األ٤ٔٛخ.2

 ئ٤ُٜب ٣زٞطَ اُز٢ ٝأُوزشؽبد اُزٞط٤بد ٖٓ ٝاالعزلبدح أُٞػٞع ثٜزا اُظِخ راد األثؾبس ك٢ عبثوخ ًذساعخ

 .اُؾب٢ُ اُجؾش

 :انذراست حذود: رابعا

 ٓذ٣٘خ ألؽلبٍ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ػ٠ِ ٜٓ٘ٔب ًَ ٝأصش اُؾش٤ًخ ٝاإلػبهخ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ: أُٞػٞػ٢ اُؾذ-1

 .دٕٝ كٔب ع٘خ( 12) ٓظشارٚ

 ٝٓشاًض ٓظشارخ كشع االعزٔبػ٢ اُزؼبٖٓ ُظ٘ذٝم اُزبثغ اُغٔغ ٝػؼبف ُِظْ األَٓ ٓشًض: أٌُب٢ٗ اُؾذ-2

 .ٓظشارخ ٓذ٣٘خ ك٢ اُٞاهؼخ اُطج٤ؼ٢ اُؼالط

 ٓشًض ك٢ ٝاُذاسع٤ٖ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ اُز٣ٖ ع٘خ( 12عٖ) رؾذ األؽلبٍ ػ٠ِ ٣وزظش: اُجشش١ اُؾذ-3

 ٓشاًض ػ٠ِ ٝأُزشدد٣ٖ ؽش٤ًخ ئػبهخ ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ اُز٣ٖ خ( ع12٘عٖ) رؾذ ٝاألؽلبٍ اُغٔغ ٝػؼبف ُِظْ األَٓ

 :األر٤خ اُطج٤ؼ٢ اُؼالط

 ٓشًض-اُطج٤ؼ٢ ُِؼالط رٞثبًزظ ٓشکض-(اُغض٣شح) اُطج٤ؼ٢ ُِؼالط اُؼظبّ ٓشًض-اُطج٤ؼ٢ ُِؼالط اُزؼبٖٓ ٓشًض

 .اُطج٤ؼ٢ ُِؼالط أُلب ٝٓشًض_  اُطج٤ؼ٢ ُِؼالط األَٓ ٓشًض-اُطج٤ؼ٢ ُِؼالط اُغٞاٝح
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 (.2018 -2017) اُخش٣ق. اُشث٤غ كظ٢ِ ك٢ اُؾب٢ُ اُجؾش أعش١: اُض٢٘ٓ اُؾذ -4

 :انذراست أدواث: خامسا

 اُجطش ٤ُٝذ ٝٓؾٔذ ا٤ٌُال٢ٗ، ص٣ذ هللا ػجذ هجَ ٖٓ ػشث٤ب   ٝأُوٖ٘ أُزشعْ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓو٤بط اعزخذاّ رْ

 .ث٘ـبص١ االعزٔبػ٢، اُزؼبٖٓ ط٘ذٝم هجَ ٖٓ ث٘ـبص١ ثٔذ٣٘خ ر٤٤ٌلٚ رْ ٝاُز١

 :انذراست مصطهحاث: سادسا

 دٕٝ ٣ؾٍٞ ٓٔب ُذ٣ٚ اُغٔؼ٤خ اُوذسح ػؼق أٝ اُغٔغ ؽبعخ ٖٓ اإلٗغبٕ ؽشٓبٕ ؽبُخ ٢ٛ: اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ. 1

 (.     71 ،2005 أثٞاُ٘ظش،. )ػبد١ ثشٌَ األخش٣ٖ ٓغ اُزٞاطَ ك٢ اُؾبعخ ٛزٙ اعزخذاّ

 ػ٠ِ اإلٗغبٕ هذسح ػذّ ثأٜٗب ػشكٜب اُز١( اُؼضح عؼ٤ذ) رؼش٣ق اُجبؽش رج٠٘: اُغٔؼ٤خ ُإلػبهخ اإلعشائ٢ اُزؼش٣ق

 .اُغٔغ ٓو٤بط ػ٠ِ أُلؾٞص ػ٤ِٜب ٣ؾظَ اُز٢ ثبُذسعخ ٣ٝوبط اُخبسع٤خ اُج٤ئخ ٖٓ اُظبدسح األطٞاد عٔبع

 اعزخذاّ ػ٠ِ أُظبث٤ٖ هذسح ٖٓ رؾذ ٝاألػظبة، ٝاُؼؼالد اُؼظبّ ػغض ؽبُخ ك٢: اُؾش٤ًخ اإلػبهخ. 2

 (.179 ،2001 اُؼضٙ،. )اُؾ٤بر٤خ ٗشبؽبرْٜ ك٢ عِج٤ب ٣إصش اُز١ األٓش ًبألع٣ٞبء، ٝٓشٕ ؽج٤ؼ٢ ثشٌَ أعغبْٜٓ

 أؽذ ك٢ ئػبهخ أٝ ُلوذإ ٗز٤غخ عغ٤ٔب أٝ ؽش٤ًب اُلشد رظ٤ت اُز٢ اإلػبهخ رِي:  ثأٜٗب: ئعشائ٤ب اُجبؽش ػشكٜب

 .اُؾ٤بر٤خ أُٜٔبد ٝأداء اُزؼِْ ػ٠ِ هذسرٚ ك٢ رإصش اُز٢ اُغغْ ٝأػؼبء أعٜضح

 ٖٓ أُزٞهؼخ االعزٔبػ٤خ ٝأُغإ٤ُٝخ اُزار٢ االعزوالٍ ٓؼب٤٣ش اُلشد ثٜب ٣ؼ٢ اُز٢ اُذسعخ: " اُز٤ٌل٢ اُغِٞى -3

 (.42 ،1997 اُش٘ب١ٝ،" )ُؾبُزٚ ٓٔبصِخ ٝصوبك٤خ ػٔش٣خ ٓغٔٞػخ

 اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓو٤بط رطج٤ن خالٍ ٖٓ أُلؾٞص ػ٤ِٜب ٣زؾظَ اُز٢ اُذسعخ ثأٗٚ ئعشائ٤ب   اُجبؽش ٣ٝؼشكٚ

 .اُؾب٢ُ اُجؾش ك٢ أُغزخذّ

 -: انىظرٌ اإلطار

 : انسمعُت اإلعاقت: أوال

. اُغٔؼ٢ اُزٞاطَ ػ٠ِ اُوذسح ٖٓ ٣ؾذ اُغٔغ ك٢ اٗؾشاكب رؼ٢٘ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ: اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ رؼش٣ق. أ

 عٔؼ٢ ٝػؼق ثغ٤ؾ عٔؼ٢ ػؼق ث٤ٖ ٓب رزشاٝػ اُغٔؼ٢ اُؼؼق ٖٓ ٓزلبٝرخ ٓغز٣ٞبد ئ٠ُ رش٤ش ًٔب اُِلظ٢،

 )47: 2013: اُششث٢٘٤. ( عذا شذ٣ذ

 رِو٢ ػ٢ِ هذسارٚ ك٢ اُغٔؼ٢ هظٞسٙ ٣إصش اُز١ اُشخض ٛٞ عٔؼ٤ب أُؼٞم: عٔؼ٤ب   ُِٔؼٞم اُزشث١ٞ اُزؼش٣ق

 خذٓبد ئ٠ُ ٣ؾزبط ٝٛٞ ٣لذٙ، ُْ أٝ اُغٔؼ٤خ أُؼ٤٘بد اعزؼٔبٍ أكبدٙ عٞاء ػٜ٘ب اُزؼج٤ش أٝ اُِـ٣ٞخ أُؼِٞٓبد

 (23: 2009: ػج٤ذ. )خبطخ

 اُز١ اُغٔغ، ٓخطؾ خالٍ ٖٓ اُغٔؼ٢ اُوظٞس ه٤بط ػ٠ِ اُزؼش٣ق ٛزا ٣شًض: عٔؼ٤خ ُِٔؼٞم اُطج٢ اُزؼش٣ق

 (23: 2009: ػج٤ذ( )Decibel)  اُذ٣غجَ ثٞاعطخ اُغٔغ ٗوض ٣ج٤ٖ

 ك٢ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ اٗزشبس ٓشٌِخ ؽغْ ػٖ ٝشبِٓخ ده٤وخ ئؽظبءاد رٞعذ ال: اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ اٗزشبس ٗغجخ. ة

 رطشػ ُْ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ ٓشٌِخ إٔ ػ٠ِ ٣ذٍ اُذٍٝ ٛزٙ ٓؼظْ ك٢ اإلؽظبءاد ٛزٙ ٝرغبَٛ.اُؼشث٤خ األهطبس

 ػ٢ِٔ، ثشٌَ ٓٞاعٜخ ُٔٞاعٜزٜب ُٜب اُغ٤ذ اُزخط٤ؾ ٖٓ أعبط ػ٠ِ ٓؼٜب اُزؼبَٓ رغزؾن اعزٔبػ٤خ ًوؼ٤خ ٗلغٜب

 ُٔذٟ ٓإششا ٣ؼط٤٘ب إٔ ٣ٌٖٔ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ أُشٌِخ اإلؽظبءاد ٝرؾذ٣ذ عضئ٢، ثأعِٞة األٕ رٞاعٚ ٝئٗٔب

 أُإعغبد ؽغْ ًٝزُي أُشٌِخ، ٛزٙ ُٔٞاعٜخ اُوبدٓخ اُخذٓبد كؼب٤ُخ ٝٓذٟ ٝٓغزوجال، ؽب٤ُب، اٗزشبسٛب

 األخشٟ، اإلػبهبد ش٤ٞع ثٔغزٟٞ ٤ُغذ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ كإ ؽبٍ أ١ ٝػ٠ِ خذٓبرٜب، ٝٓغزٟٞ ُٜب االعز٤ؼبث٤خ

 ٖٓ 5% اُ٘غجخ إٔ هبٍ ٝثؼؼٜب 4% اإلٗزشبس اُ٘غجخ إٔ أشبسد كوذ أعش٣ذ اُز٢ األع٘ج٤خ اُذساعبد خالٍ ٖٝٓ

 رٌٕٞ كوذ ٓزلبٝرخ اُ٘غت كإ ٝػٔٞٓب 0.5% ٢ٛ اُظْٔ ٝعٞد ئ٠ُ رش٤ش اُز٢ اُ٘غت ٖٝٓ أُذاسط، ؽالة ػذد

 ثؼذد اُ٘غت ٛزٙ رشعٔذ ٓب كارا أُذسعخ، هجَ ٓب أؽلبٍ ث٤ٖ 15% ئ٢ُ رظَ هذ اُز٢ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ اٗزشبس ٗغجخ

 اُغبدح اُشػب٣خ رغزؾن ٓشٌِخ ٣غؼِٜب ٓٔب اُجِذإ، ثؼغ ك٢ ثبُٔال٤٣ٖ رظَ هذ أسهبّ ئ٢ُ رزؾٍٞ كأٜٗب اُغٌبٕ

 (67: 2001: اُٞاؽذ ػجذ. )ٜٓ٘ب ٝاُؾذ
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 سئ٤غ٤خ كئبد صالس ك٢ األعجبة رِي رظ٘ق إٔ ٣ٌٖٔ أٗٚ ئال األعجبة ٖٓ اُؼذ٣ذ رٞعذ: اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ أعجبة. ط

 :اُزب٢ُ اُ٘ؾٞ ػ٠ِ

 :٢ِ٣ ٓب اُٞالدح هجَ ٓب ٓشؽِخ ك٢ اُغٔؼ٤خ ُإلػبهخ أُغججخ اُؼٞآَ أْٛ ٖٝٓ: اُٞالدح هجَ ٓب ػٞآَ: أٝال

 األهبسة، صٝاط ٜٝٓ٘ب ٝساص٤خ، أعجبثٜب اُغٔؼ٤خ اإلػبهبد ؽبالد ٖٓ%( 50.60) ؽٞا٢ُ: ٝساص٤خ أعجبة. 1

 ٝعٞد أػشاػٚ ٖٓ اُز١( ٝاٗجشط) ثٔشع اإلطبثخ ٓضَ: ع٤٘٤خ أعجبة. 2. اُجؼغ ثؼؼْٜ ٖٓ اُظْ صٝاط

 ػٖ اُؼ٤٘٤ٖ ُٕٞ ٝاخزالف األٗق، ٝثشٝص ُِخبسط، اُشلبٙ ٝروٞط اُشأط، ٓوذٓخ ك٢ األث٤غ اُشؼش ٖٓ خظِخ

. ٗبدسح أٝ ًبٓ٘خ أٝ عبئذح طلخ. اُؾبُخ ٛزٙ ك٢ ٝاُظْٔ اُٞعٚ، ثزشٞٛبد ٓظؾٞثخ آشش ٖٓ ٝٓغٔٞػخ ثؼؼٜٔب،

 ٓضَ اُؾَٔ، ٖٓ األ٠ُٝ أشٜش اُضالس خالٍ ُألٓشاع اُؾبَٓ األّ ًزؼشع ٝساص٤خ ؿ٤ش ٢ٛٝ: خِو٤خ رشٞٛبد. 3

 خالٍ اُغ٤٘٤خ ُألشؼخ اُؾبَٓ األّ رؼشع. 5. اُش٣ض٣غ٢ اُؼبَٓ. 4. اُؾبدح األٗلِٞٗضا اُضٛش١، األُٔب٤ٗخ، اُؾظجخ

 اُؼوبه٤ش ث٤ٖ ٖٝٓ: ُِؼوبه٤ش األّ ر٘بٍٝ. 7. اُؾبَٓ ُالّ اُزـز٣خ عٞء. 6. اُؾَٔ ٖٓ األ٠ُٝ األشٜش اُضالس

 أٝ اُشٝٓبرض٣ّٞ ُؼالط ًبألعجش٣ٖ ؽ٣ِٞخ ُٔذح رغزخذّ هذ أخشٟ ٝأٗٞاع ٝاُغزشٝرٞٓب٣غ٤ٖ، اُزب٤ُذ٤ٓٝذ أُغزخذٓخ

 (                                                           28- 27: 2009:ػج٤ذ. )اُغ٤ٖ٘ ئعوبؽ ثـشع

 :اُٞالدح أص٘بء ػٞآَ: صب٤ٗب

 طذٓبد أٝ ًذٓبد ٖٓ اُطلَ ٝالدح أص٘بء رؾذس اُز٢ ٝأُزـ٤شاد اُظشٝف ٖٓ ٓغٔٞػخ ك٢ اُؼٞآَ ٛزٙ ٝرزٔضَ

 :اُزب٢ُ اُ٘ؾٞ ػ٠ِ اُؼٞآَ ٛزٙ ر٘بٍٝ ٣ٌٖٝٔ ثبُٔخ، ٗض٣ق ئ٠ُ رإد١

 ٗز٤غخ اُٞالدح أص٘بء اُظذٓبد ُجؼغ أُُٞٞد ٣زؼشع هذ: ثبُٔخ ٗض٣ق ؽذٝس ئ٠ُ رإد١ اُز٢ اُظذٓبد. 1

 ٣إد١ ٓٔب ًج٤ش، ؽغٔٚ ًبٕ ئرا خبطخ األّ سؽْ ٖٓ ثٞاعطزٜب ئخشاعٚ ٣زْ اُز٢ ٝأُالهؾ ُِؾوٖ اُخبؽئ العزخذاّ

 .ثبُظْٔ اإلطبثخ ئ٠ُ ٣إد١ اُغٔؼ٤خ ثبُخال٣ب ٝرِق ثبُٔخ ٗض٣ق ئ٠ُ

 اُٞالدح ك٢ خبطخ اُٞالدح أص٘بء رؾذس إٔ ٣ٌٖٔ اُز٢ أُشٌالد رإد١ هذ: اُٞالدح أص٘بء األًغغ٤ٖ ٗوض. 2

 ئ٠ُ ٤ًِب األًغغ٤ٖ ٝطٍٞ ػذّ ك٢ رُي ٣زٔضَ ٝهذ. اُٞهذ ٖٓ ُلزشح أُخ ئ٠ُ األًغغ٤ٖ ٝطٍٞ ػذّ ئ٠ُ أُزؼغشح

 عٔؼ٢ هظٞس ٣زؼٖٔ دائْ ػظج٢ رِق ؽذٝس ئ٠ُ ٣إد١ اُز١ األٓش ٝٛٞ اُٞهذ، ٖٓ ُغضء ٝطُٞٚ ػذّ أٝ أُخ

 ٓشٌِخ ٣ٔضَ اُٞالدح أص٘بء األًغغ٤ٖ ٗوض كبٕ ٝثزُي روش٣جب، اُؾبالد ٖٓ%( 3) ؽٞا٢ُ ُذٟ ٝرُي ػظج٢ ؽغ٢

 ٝاُز٢ اُالصٓخ اُطج٤خ ٝاالؽز٤بؽبد اإلعشاءاد ٖٓ ثٔض٣ذ ٓ٘ٚ اإلهالٍ ٣ٌٖٔ اُز١ األٓش ٝٛٞ اُظذد ٛزا ك٢ ًج٤شح

 .اُخذٓخ رؾغ٤ٖ ثٞاعطزٜب ٣ٌٖٔ

 أػشاػٚ ٖٓ ؽ٤ش اُظلشاء ػ٤ِٚ ٣ٝطِن روش٣جب، اُؼبد٤٣ٖ أُٞا٤ُذ ٖٓ ًج٤شح ٗغجخ ٣ٝظ٤ت: ا٤ُشهبٕ ٓشع. 3

 اُؾٔشاء، اُذّ خال٣ب رذ٤ٓش ػٜ٘ب ٣ٝ٘زظ اُج٤ِشٝث٤ٖ، رغ٠ٔ ٓبدح رشاًْ أٝ رغٔغ ثغجت ٝرُي ٝاُؼ٤٘٤ٖ اُغِذ اطلشاس

 ك٢ اُغغْ ٖٓ ٣خشط إٔ ٣ٌٖٔ ٓزؾَِ عبئَ شٌَ ئ٠ُ ثزؾ٣ِٜٞب ثذٝسٙ ٣وّٞ كبٗٚ اٌُجذ ئ٠ُ أُبدح ٛزٙ رظَ ٝػ٘ذٓب

 رِي رضداد ػ٘ذٓب ٝرُي أُخ خال٣ب رِق ػ٠ِ رؼَٔ اُغغْ ك٢ أُبدح ٛزٙ رغٔغ ػ٘ذ أُؾزَٔ ٖٓ أٗٚ ئال اُجٍٞ،

: 2004: ٓؾٔذ. )اُؾبُخ ٛزٙ ػٖ ر٘زظ إٔ ٣ٌٖٔ إٔ اُز٢ أُشٌالد رِي أؽذ اُظْٔ ٝثؼذ اُذّ ك٢ أُبدح

173:174) 

 :اُٞالدح ثؼذ ٓب ػٞآَ: صبُضب

. عضئ٤خ أٝ ًبِٓخ عٔؼ٤خ ئػبهخ ُٚ ٣ٝغجت اُجبُؾ، اإلٗغبٕ أٝ اُطلَ ٣ظ٤ت إٔ ٣ٌٖٔ ٓب ًَ ػ٠ِ اُؼٞآَ ٛزٙ رشزَٔ

 :٢ِ٣ ك٤ٔب اُؼٞآَ ٛزٙ ٖٓ ثؼؼب ٗزًش إٔ ٣ٌٖٝٔ اُؾبٍ، ثطج٤ؼخ اُٞالدح ثؼذ ٝرُي

 أُغزٔش اُزؼشع. األ٣غ اػطشاثبد. اُٞعط٠ األرٕ اُزٜبة. اُغؾب٣خ اُزٜبة. اٌُ٘بك٤خ اُـذح اُزٜبة. اُؾظجخ 

 (             131:132: 2007: کٔبٍ.           )اُذٓبؽ طذٓبد. االرٕ رظِت. اُش٤خٞخخ. ُِؼٞػبء

 :ٜٓ٘ب اُغٔؼ٤خ ُإلػبهخ اُزظ٤٘لبد ٖٓ اُؼذ٣ذ ٝٛ٘بى: اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ رظ٤٘لبد. د

 :اإلطبثخ ٝهذ اُؼٔش: أٝال  

 :ئ٠ُ اُغٔؼ٢ اُؼؼق ؽذٝس ػ٘ذ ُِؼٔش رجؼب اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ رظ٘ق ػبٓخ ٝثظلخ 
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 - اُطلَ ػ٘ذ ٝاٌُالّ اُِـخ رطٞس هجَ رؾذس اُز٢ اإلػبهخ ٢ٛٝ( اُِـخ هجَ ٓب طْٔ) اُِـخ هجَ اُغٔؼ٤خ ٝاإلػبهخ •

 ٖٓ ًض٤شح ٣لوذ ألٗٚ أًبد٤ٔ٣خ ٓٞػٞػبد ٝرؼِْ اُِـ١ٞ اُطلَ ٗٔٞ ػ٠ِ عبُجخ أصبسح ٣زشى ٝٛزا. اُضبُضخ عٖ هجَ أ١

 ٝٛ٘بى ٝاُِـخ اٌُالّ رؼِْ ػ٠ِ هبدس ؿ٤ش ٣ٌٕٝٞ ر٘ٞػب، ٝهِخ خجشارٚ ٓؾذٝد٣خ ئ٠ُ ٣إد١ ٓٔب اُغٔؼ٤خ، أُض٤شاد

 اُٞالدح ثؼذ اُغٔؼ٤خ ثبإلػبهخ اُلشد ئطبثخ رزؼٖٔ ؽبُخ ػٖ ػجبسح اُِـخ هجَ ٓب طْٔ ئٕ رؼزوذ االرغبٛبد ثؼغ

 رطٞسد هذ رٌٕٞ اُز٢ اُِـ٣ٞخ اُوذساد ثلوذإ اُطلَ ٣جذأ هذ اُؾبُخ ٛزٙ ٝك٢ ثٔشع، اإلطبثخ أٝ ُؾبدس ٗز٤غخ

 ػ٠ِ اُوذسح ؽ٤ش ٖٓ ػبد٣خ ٝالدرٚ رٌٕٞ اُؾبُخ ٛزٙ ك٢ اُطلَ إٔ سؿْ خبطخ، رأ٤ِ٤ٛخ خذٓبد ُٚ روذّ ُْ ئرا ُذ٣ٚ

 .اُغٔغ

 أ١. ٝاٌُالّ اُِـخ رطٞس ثؼذ اُطلَ ػ٘ذ رؾذس اُز٢ اإلػبهخ ٢ٛٝ(: اُِـخ ثؼذ ٓب طْٔ) اُِـخ ثؼذ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ •

 ٛزٙ ر٤ٔ٘خ ٣غزط٤غ اُِـ٣ٞخ، أُلشداد ٖٓ ٓغٔٞػخ ُذ٣ٚ رٞكشد هذ ٣ٌٕٞ ؽ٤ش. اُخبٓغخ عٖ اُطلَ ثِٞؽ ثؼذ

 اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ ٝثشآظ ٓؼبٛذ ك٢ ٝاُ٘طو٢ اُغٔؼ٢ ٝاُزأ٤َٛ أُ٘بعجخ اُزشث٣ٞخ اُج٤ئخ ُٚ رٞكشد ئرا أُلشداد

 (                                                     35: 34:2012: ؽ٘ل٢. )شل٤ٜب ا٥خش ٓغ اُزٞاطَ األؽلبٍ ٖٓ اٌُض٤ش ٣ٝغزط٤غ

 :كئبد خٔغخ ئ٠ُ اُجؼذ ٛزا ٝكن اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ ٝرظ٘ق: اُغٔؼ٤خ اُخغبسح ٓذٟ ؽغت: صب٤ٗب

 ك٢ ٣وغ عٔؼ٢ كوذإ ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ ُٖٔ ٣ٌٖٝٔ د٣غجَ،( 26.40) ث٤ٖ ٓب ٝرزشاٝػ: عذا اُجغ٤طخ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ. 1

 ٝأ٢ُٝ اُؼبد١ اُغٔغ ث٤ٖ ٝعؾ اُغٔؼ٢ هظٞسْٛ ٣ؼذ ًٔب ػبد٣خ، ثطش٣وخ اٌُالّ رؼِْ ك٢ أراْٜٗ اعزخذاّ أُذٟ ٛزا

 .اُغٔغ صوَ ػزجبد

 اُظؼٞثخ ٖٓ ثش٢ء ػبدح ثٜب أُظبثٕٞ ٣شؼش د٣غ٤َ،( 55.41) ث٤ٖ ٓب ٝرزشاٝػ: اُجغ٤طخ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ. 2

 ٣ذٝس ٓب ٓزبثؼخ ػ٤ِْٜ ٣ظؼت ًٔب ٓزش٣ٖ، أٝ ٓزش ٖٓ أًضش ػْٜ٘ رجؼذ ٓغبكخ ٖٓ اُؾذ٣ش أٝ اٌُالّ عٔبع ك٢

 .اٌُالّ رؼِْ ك٢ آراْٜٗ اعزخذاّ ٣ٌْٜٔ٘ ٌُٖٝ ػبد٣خ ٓؾبدصبد ٖٓ ؽُْٜٞ

 أعٜضح اعزخذاّ شش٣طخ عٔؼ٤خ اٌُالّ رؼِْ ٓ٘ٚ ٣ؼبٕٗٞ ُٖٔ ٣ٌٖٝٔ د٣غجَ،( 69.56) ث٤ٖ ٓب دسعزٚ ٣ٝزشاٝػ. 3

 ٓغبػذح ًؾبعخ اُجظش اعزخذاّ ئ٠ُ ثبإلػبكخ اُظٞد، ٌٓجش

 اًزغبة ٖٓ ٣زٌٔ٘ٞا ُْ اُلئخ ٛزٙ ٝأكشاد د٣غجَ،( 91.70) ث٤ٖ ٓب دسعزٚ ٝرزشاٝػ: اُشذ٣ذح اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ. 4

 ٣ؼب٢ٗ ُزُي اُزؼ٤ٔ٤ِخ، اُ٘ؾ٤خ ٖٓ طٔب ٣ؼذٕٝ األكشاد ٛإالء ٝٓضَ ٓزخظظخ، ؽشم اعزخذاّ دٕٝ ٝاُؾذ٣ش اٌُالّ

 كبٕ اُؼٔش، ٖٓ األ٠ُٝ اُغ٘خ ٓ٘ز اُغٔؼ٢ اُلوذإ ٛزا ؽذس ٝئرا ٝاُِـخ، اٌُالّ ك٢ شذ٣ذح اػطشاثبد ٖٓ اُلشد

 .رِوبئ٤خ اُِـ٣ٞخ اُوذسح ُذ٣ٚ رزطٞس ُٖ اُطلَ

 ٓب ٗبدسا اُلئخ ٛزٙ ٝأكشاد د٣غجَ،( 91) ٖٓ أًضش ئ٠ُ دسعزٚ رظَ ٓب ٝٛٞ: عذا اُشذ٣ذح اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ. 5

 ٝال ٝرؼخ٤ٔٚ، اُظٞد رٌج٤ش ٖٓ ٌٓٔ٘خ دسعخ أهظ٠ اعزخذٓٞا ُٞ ؽز٠ كوؾ اإلرٕ ؽش٣ن ػٖ اُِـخ ٣زؼِٕٔٞ

 اُغٔغ، ؽبعخ ٖٓ أًضش اُجظش ؽبعخ ػ٠ِ ٣ؼزٔذٕٝ كْٜ اُؼب٤ُخ، األطٞاد ثؼغ عٟٞ ٣غٔؼٞا إٔ ٣غزط٤ؼٕٞ

 (35: 32: 2009: ػج٤ذ. )ٝاُِـخ اٌُالّ ك٢ ٝاػؼ ػؼق ُذ٣ْٜ ٣ٌٕٝٞ

 :٢ٛ كئبد أسثغ ئ٠ُ أُ٘ظٞس ٛزا ٖٓ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ رظ٘ق: اُطج٢ أُ٘ظٞس ٖٓ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ: صبُضب

 ئطبثخ أٝ اُخبسع٤خ األرٕ ؽجِخ أٝ ه٘بح اػطشاثبد رؼٞم ػ٘ذٓب اُ٘ٞع ٛزا ٣ؾذس: اُزٞط٤ِ٤خ اُغٔؼ٤خ االػبهخ.1

 اُظٞر٤خ ٝاُزثزثبد أُٞعبد ٗوَ ػ٤ِٔخ ٝاُشًبة، ٝاُغ٘ذإ ًبُٔطشهخ اُٞعط٢ ثبألرٕ ُغٔغ أُٞطِخ األعضاء

 ٝر٤ٔض ئدساى ك٢ ٤ُغذ ٛ٘ب ٝأُشٌِخ ُِذٓبؽ، ٝطُٜٞب ػذّ صْ ٖٝٓ اُذاخ٤ِخ، اإلرٕ ئ٠ُ اُٜٞاء ٣ؾِٜٔب اُز٢

 اُٞعط٢ أٝ اُخبسع٤خ األرٕ ك٢ اُخالٍ أ١ ٝاُز٤٤ٔض، اُزؾ٤َِ عٜبص ئ٠ُ األطٞاد رٞط٤َ ك٢ ئٗٔب األطٞاد

 (38: 37: 2009:ػج٤ذ. )اُذاخ٤ِخ اإلرٕ ك٢ ٤ُٝظ

 ك٢ أُشٌِخ ٛ٘ب ٝر٘ؾظش اُغٔؼ٢، ٝاُؼظت اُذاخ٤ِخ األرٕ ك٢ اإلطبثخ ٝرٌٕٞ: اُؼظج٢ – اُؾغ٢ اُظْٔ-2

 اُ٘ٞع ٝٛزا ُزؾ٤ِِٜب، أُخ ئ٠ُ ٝؽِٜٔب اُظٞر٤خ أُٞعبد آزظبص ػ٠ِ اُغٔؼ٢ اُؼظت أٝ اُوٞهؼخ هذسح ػذّ

 طؼت ٝٛٞ ،.اٌُالّ اُطلَ رؼِْ هجَ ؽذس ئرا خبطخ اٌُالّ ك٢ ئػبهخ ٣ظؾجٚ أٝ شذ٣ذا أٝ ٓزٞعطب ٣ٌٕٞ ٓب ػبدح

 ٖٓ أًضش ثشٌَ األؽلبٍ ك٢ شبئغ اُ٘ٞع ٛزا ُٝذ١ ػالعٚ ٤ُغَٜ أُجٌش االًزشبف ئ٠ُ ٣ؾزبط ًٝزُي اُؼالط،

 (                             114: 2009: ٝػ٤غ٢ خ٤ِلخ) اُزٞط٢ِ٤، اُظْٔ



 "58-76" 0202 02)العلوم اإلنسانية(، العدد  مجلة البحوث األكاديمية

03 
 

 اُز٢ األعجبة رِي ث٤ٖ اُزذخَ ؽذس ٓب ئرا ٓخزِطخ أٝ ٓشًجخ اُغٔغ كوذ ٣ؼزجش: أُخزِؾ أٝ أُشًت اُغٔغ كوذ. 3

 ٛزٙ ػالط اُظؼت ٖٓ ٣غؼَ اُز١ األٓش ٝٛٞ اُغٔغ كوذ ٖٓ اُغبثو٤ٖ اُ٘ٞػ٤ٖ رُي ث٤ٖ ُزغٔغ ئ٤ُٚ رإد١ إٔ ٣ٌٖٔ

 .اُؼظج٢ اُؾغ٢ اُغٔغ كوذ ػالط ٣ظؼت كأٗٚ اُزٞط٢ِ٤ اُغٔغ كوذ ػالط رْ ٓب ئرا ألٗٚ ٗظشا اُؾبُخ

 أُٔشاد ك٢ اػطشاة أ١ ئ٠ُ أٝ ٓب ثخَِ أُخ ك٢ اُغٔؼ٢ أُشًض ئطبثخ ئ٠ُ ٣شعغ: أُشًض١ اُغٔغ كوذ. 4

 (50: 2011: اُـضا٢ُ. )رلغ٤شٛب أٝ اُغٔؼ٤خ أُإصشاد ر٤٤ٔض ٖٓ ٣زٌٖٔ ال ثؾ٤ش أُخ، ك٢ اُغٔؼ٤خ

 :اُزشث١ٞ أُ٘ظٞس ٖٓ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ: ساثؼب

 .اُغٔغ ٝػؼبف اُظْٔ، ٛٔب أعبع٤ز٤ٖ كئز٤ٖ ئ٠ُ اُزشث١ٞ أُ٘ظٞس ٖٓ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ ر٘وغْ

 ؿ٤ش ثْٜ ٣ٝوظذ ٣غؼِْٜ ٓٔب د٣غجَ،( 70) ػٖ ٣ض٣ذ عٔؼ٢ ػبعض ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ اُز٣ٖ األكشاد أُٝئي: اُظْٔ. 1

 ٓغ ؽز٠ األكشاد ُٜإالء ٣ٌٖٔ ٝال أُ٘طٞهخ، اُِـخ ٝكْٜ اٌُالّ ٓجبششح ػ٠ِ اُٞظ٤ل٤خ اُ٘بؽ٤خ ٖٓ هبدس٣ٖ

 رؼِْ ئ٠ُ ؽبعخ ك٢ ٣غؼِْٜ اُز١ األٓش ٝٛٞ اُِـ٣ٞخ، أُؼِٞٓبد ٣ٌزغجٞا إٔ أُخزِلخ اُغٔؼ٤خ ُِٔؼ٤٘بد اعزخذآْٜ

 .ػبسػخ أٝ ٌٓزغجخ ٣ٌٕٞ هذ ًٔب خِو٤خ، اُظْٔ ٛزا ٣ٌٕٞ ٝهذ ٝاُِـخ، اُغٔغ رزطِت ال ُِزٞاطَ ثذ٣ِخ أعب٤ُت

 دسعزٚ ك٢ ٣زشاٝػ اُغٔغ ؽبعخ ك٢ هظٞس ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ اُز٣ٖ األكشاد أُٝئي ْٝٛ: اُغٔغ صو٤ِٞ أٝ اُغٔغ ػؼبف2

 اًزغبة ػ٠ِ اُٞظ٤ل٤خ اُ٘بؽ٤خ ٖٓ هذسارْٜ ٣ؼٞم ال اُز١ األٓش ٝٛٞ د٣غجَ، 70 ٖٓ أهَ ئ٠ُ 25 ث٤ٖ ٓب

 ثوب٣ب األؽلبٍ ٛإالء ُذٟ ٣ٌٕٞ ؽ٤ش اُغٔؼ٤خ أُؼ٤٘بد ؽش٣ن ػٖ أٝ أراْٜٗ، ؽش٣ن ػٖ عٞاء اُِـ٣ٞخ أُؼِٞٓبد

 إٔ ٣غت اُز١ اُظٞد ٓظذس ػ٠ِ اعز٘بدا ٝرُي ٓب ثذسعخ ٝظ٤لزٚ رإد١ عبٗجْٜ ٖٓ اُغٔغ ؽبعخ رغؼَ عٔغ

 .اُغٔؼ٤خ هذسارْٜ ؽذٝد ك٢ ٣ٌٕٞ

 :انحركُت اإلعاقت: راوُا

 :اُؾش٤ًخ اإلػبهخ رؼش٣ق. أ

 اُؾشًخ ػ٠ِ اُلشد هذسح ػ٠ِ اُزأص٤ش ئ٠ُ اُوظٞس أٝ اُؼغض ٛزا ٣إد١ اإلٗغبٕ عغْ ك٢ هظٞس أٝ ػغض ٢ٛ. 1

 (189: 2010: اُؼض٣ض ٝػجذ ًٞاكؾخ. )اُغغْ ؽشًبد ك٢ اُز٘بعن ػ٠ِ أٝ ٝاُز٘وَ

 اُطج٤ؼ٤خ اُؾشًبد أداء ك٢ عغٔٚ األعضاء اُلشد اعزخذاّ ػ٠ِ اُوذسح ػذّ ٖٓ ؽبُخ ٢ٛ اُؾش٤ًخ اإلػبهخ. 2

: اُشش٣ق. )ٝساص٤خ ُؼٞآَ ٗز٤غخ أٝ اُؼظج٢، اُغٜبص أٝ اُلوش١ اُؼٔٞد ك٢ عغ٤ٔخ ئطبثخ ثغجت ٝاُغش١ ًبُٔش٢

2011 :418) 

 اُو٤بّ ػ٠ِ هبدس ؿ٤ش رغؼِٚ عغٔٚ ػؼالد أٝ اُلشد أؽشاف ٣ظ٤ت ٌٓزغت أٝ خِو٢ ػبئن ػٖ ػجبسح ٢ٛٝ

 (48: 2000: اُؼضح. )ٓ٘ٚ أُطِٞثخ اُغغ٤ٔخ ثبُٞظبئق

 ُٜب اُز٢ اُؼٞآَ ٖٓ ُِؼ٤ذ رجؼب ألخش ٓغزٔغ ٖٓ اُؾش٤ًخ اإلػبهخ ٗغجخ رخزِق: اُؾش٤ًخ اإلػبهخ اٗزشبس ٗغجخ. ة

 ئ٠ُ ثبإلػبكخ اإلػبهخ ٛزٙ أشٌبٍ ٖٓ شٌَ ًَ رؼش٣ق ك٢ أُغزخذٓخ ٝثبُٔؼب٤٣ش اُظؾ٢ ٝاُٞػ٢ ثبُٞساصخ ػالهخ

 ٝاُؾشٝة اُغ٤ش ٝؽٞادس اُؼَٔ ئطبثبد ػٖ اُ٘برغخ اإلطبثبد ؽذٝس ك٢ رزٔضَ اُز٢ أٌُزغجخ اُؼٞآَ

 أُظبث٤ٖ ػذد ثِؾ األسدٕ ك٢ أٓب 1975ّ ئؽظبء ؽغت% 0.5 ثؾٞا٢ُ روذس أٓش٣ٌب كل٢. اُطج٤ؼ٤خ ٝاٌُٞاسس

 األسدٕ، ك٢ أُؼبه٤ٖ ٓغٔٞع ٖٓ 34.3% ث٘غجخ أ١ ّ،1979 ػبّ ئؽظبء ثؾغت شخض 6479 ؽٞا٢ُ ؽش٤ًب

 (52: 2000: اُؼضٙ. )1978.1986ّ ػبّ ؽلال 2580 ثِـذ كوذ اُذٓبؿ٢ اُشَِ ثؾبالد أُظبث٤ٖ أٓب

 رز٘ٞع اُؾش٤ًخ كبإلػبهبد ػبّ ٝثٞعٚ رارٜب، اإلػبهبد ًز٘ٞع اُؾش٤ًخ اإلػبهبد أعجبة رز٘ٞع: اإلػبهخ أعجبة. ط

 :٢ِ٣ ًٔب أعجبثٜب

 ُِغ٤ٖ٘ اُ٘ٔبئ٤خ اُؼ٤ِٔبد ؽج٤ؼخ ٖٓ ًج٤شا هذسا رؾذد اُٞساص٤خ اُؼٞآَ إٔ شي ال: اُؾَٔ هجَ ٓب ٓشؽِخ: أٝال

 ٝاُج٣ٞؼخ، ا١ُٞ٘ٔ ٝاُؾ٤ٞإ اُخال٣ب ٗٞاح ٖٓ ٓشًجخ ُِغ٤ٖ٘ اُغ٤٘٤خ أٌُٞٗبد إٔ أُؼشٝف ٖٝٓ اُشػ٤غ، ٝاُطلَ

 (.اُغ٤٘٤بد ثبُٔٞسصبد رؼشف اُز٢ اُٞساص٤خ اُظلبد رؾَٔ اُز٢ اٌُشٝٓٞعٞٓبد، ػ٤ِٜب ٣طِن

 صٝعب ٝػشش٣ٖ ئر٘بٕ صٝعخ، ٝػشش٣ٖ صالصخ ك٢ ر٘زظْ کشٝٓٞعّٞ ٝأسثؼ٤ٖ عذ ٖٓ ُِغ٤ٖ٘ األ٠ُٝ اُخ٤ِخ رزٌٕٞ

 ػ٤ِٚ ٣ٝطِن اُغ٤ٖ٘ ع٘ظ اُجبه٢ اُضٝط ٣ؾذد ؽ٤ٖ ك٢ اُؼبد٣خ، اُظلبد ػ٤ِٜب ٣ٝطِن رٔبٓب ٓزشبثٜخ ٜٓ٘ب
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 ٜٓ٘ب ٓز٘ٞػخ ئػبهبد ػٜ٘ب ٣٘زظ اٌُشٝٓٞعٞٓبد ٖٓ أُغٔٞػز٤ٖ ًِزب ك٢ اُخطأ اؽزٔبالد اُغ٘ظ، کشٝٓٞعّٞ

 .اُؾش٤ًخ اإلػبهخ

 ٛبٓز٤ٖ، ٗبؽ٤ز٤ٖ ؽٍٞ ٓشًضح أُشؽِخ ٛزٙ ك٢ االٛزٔبّ ٣ٌٕٞ اُؾَٔ ؽذٝس ثؼذ: اُؾَٔ ثؼذ ٓب ٓشؽِخ: صب٤ٗب

 . ُِغ٤ٖ٘ اُغ٤ِٔخ اُظؾ٤خ اُؾبُخ رٞك٤ش ٢ٛ: األ٠ُٝ اُ٘بؽ٤خ

: 2012: ػج٤ذ. )ثظؾزٚ اإلػشاس شأٜٗب ٖٓ ٓجبششح رأصشاد أل١ اُزؼشع ٖٓ اُغ٤ٖ٘ ٝهب٣خ ٢ٛ: اُضب٤ٗخ ٝاُ٘بؽ٤خ

19) 

 :مىها انىالدة أرىاء ححذد أسباب: رانزا

 .أُجٌشح اُٞالدح. 1

 .أُزؼغشح اُٞالدح ُؾظخ األًغغ٤ٖ ٝٗوض االخز٘بم. 2

 (436: 2011: اُشش٣ق. )ُِؾ٤بح اُخشٝط ػ٘ذ اُطلَ ثٜب ٣ظبة هذ اُز٢ اُظذٓبد. 3

 : ٜٓ٘ب ٗزًش اُلشد ُذٟ اإلػبهخ ؽذٝس ك٢ دٝسا رِؼت اُز٢ اُج٤ئ٤خ اُؼٞآَ أٓضِخ ٖٝٓ: اُج٤ئ٤خ اُؼٞآَ: ساثؼب

 ٝاُضساػ٤خ، اُظ٘بػ٤خ اُؾٞادس ًٝزُي ٝاألٝثئخ، ٝاُغَٜ، ٝاُلوش، ٝأُغبػبد، أُخزِلخ، اُؼ٘ق أشٌبٍ اُؾشٝة،

: أثٞاُ٘ظش. )اُزـز٣خ ٝعٞء ُألد٣ٝخ، أُلشؽ ٝاالعزؼٔبٍ اُؼظج٤خ، ٝاُؼـٞؽ اُج٤ئخ، ٝرِٞس اُطج٤ؼ٤خ، ٝاٌُٞاسس

2005 :34) 

 :ٝٛٔب سئ٤غ٤٤ٖ رظ٘ل٤ٖ اُؾش٤ًخ اإلػبهخ رظ٘ق: أُشًجخ اإلػبهخ رظ٤٘لبد

 :ٜٝٓ٘ب ػؼ٣ٞخ اخزالالد أٝ ٝساص٤خ ػٞآَ ثغجت اُلشد ٓغ رُٞذ اُز٢ اإلػبهبد رِي: اُخِو٤خ اُؾش٤ًخ اإلػبهخ. 1

 ٝأُؼوٞدح اُوظ٤شح األؽشاف. د. اُؼظبّ ٛشبشخ. ط. أُغطؾخ اُوذّ. ة( اُخ٘لبء اُوذّ) اُغبه٤ٖ روٞط. أ

 .ٝأُشٞٛخ

 ػٖ ٝٗبرغخ ث٤ئ٤خ أعجبثٜب ٝرٌٕٞ اُؼٔش ٖٓ أُخزِلخ أُشؽِخ ك٢ رؾذس اُز٢ ٢ٛٝ: أٌُزغجخ اُؾش٤ًخ اإلػبهخ. 2

: ثذسح.  )اُذٓبؿ٢ اُشَِ. أُلبطَ اُزٜبة. اُلوش١ اُؼٔٞد اػطشاة. اُؼظبّ اُزٜبة. اُجزش. اٌُغٞس: ٓضَ اُؾٞادس

 (                            31: 34: 2011: ػج٤ذ

 ك٢ أهشاْٜٗ ٖٓ أُزٞهؼخ أُخزِلخ األػٔبٍ األؽلبٍ ثٚ ٣٘غض اُز١ األعِٞة أٝ اُطش٣وخ" ٛٞ: اُز٤ٌل٢ اُغِٞى -صبُضب  

 (2011:97 ػجذاُشؽٖٔ،") عًِْٜٞ ػٖ ٣ؼجش إٔ ٣ٌٖٔ اُض٢٘ٓ اُؼٔش

 ". ٝاُطج٤ؼ٤خ االعزٔبػ٤خ اُج٤ئخ ٓغ اُزلبػَ ػ٠ِ هذسح" اُز٤ٌل٢ اُغِٞى: عشٝعٔبٕ ػشف*

 ٝرؾَٔ االعزوال٤ُخ أُٜبسح ؽٍٞ رذٝس اُز٢ االعزٔبػ٤خ ُِٔزطِجبد االعزغبثخ ػ٠ِ اُوذسح أٗٚ ػ٠ِ كالٗذا ٝػشف

 (97: 2009 ك٤ذح، ثٖ) اُٞظ٤ل٢ ٝاألداء االعزٔبػ٤خ أُغإ٤ُٝخ

 ارلبم ٣ٞعذ كال. اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ؽٍٞ اُؼِٔبء أساء ثزؼذد اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓغبالد رزؼذد: اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓغبالد

 :ٓغبالد أسثؼخ ك٢ رزٔضَ ثؾ٤ش اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓغبٍ ك٢ ث٤ٜ٘ٔب ػبّ

 أثشص ك٢ ٣زٔضَ سثٔب اُطلَ عبٗت ٖٓ أُغزوَ اُٞظ٤ل٢ األداء ٣ز٘بٍٝ ؽ٤ش: أُغزوَ اُٞظ٤ل٢ األداء ٓغبٍ. 1

 .هجٞال ٝأًضش اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓغبالد

 اُخطش ٝرغ٘ت أُالثظ اسرذاء اُزاد ئؽؼبّ أُشؽبع ثبعزخذاّ أُشرجطخ أُٜبساد ٣ٝشَٔ اُٞظ٤ل٢ ٝاألداء

 .اُظؾ٤خ اُغالٓخ ٖٓ األد٠ٗ اُؾذ ػ٠ِ ٝأُؾبكظخ

 ر٣ٌٖٞ خالٍ ٖٓ االعزٔبػ٢ اُزلبػَ ػ٠ِ اُغ٢ًِٞ ُِز٤ٌق االعزٔبػ٢ األداء ٣ؼزٔذ: االعزٔبػ٢ اُٞظ٤ل٢ األداء. 2

 .ٓؼْٜ اُغ٢ًِٞ اُزلبػَ ٤ًٝل٤خ األكشاد ث٤ٖ اُؼالهبد

 أُٞػٞػبد أًضش ٖٓ ٝاؽذ ٣ٝٔضَ ػ٤ِٚ اُزش٤ًض دسعخ أُذسع٢ األداء ٓغبٍ ٣زؼٖٔ: أُذسع٢ األداء ٓغبٍ ك٢

 .ٝاٌُزبثخ اُوشاءح ٜٓبساد أُزؼٔ٘خ األعبع٤خ ٝأُٜبساد اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ه٤بط ك٢ ٝاُؾٞاس اُغذٍ ػشػٚ
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 أُزوذٓخ اُؼٔش٣خ أُغز٣ٞبد ك٢ ا٢ُ٘ٔ اُزأ٤َٛ ثٔغبٍ أُشرجطخ ثبُٜٔبساد االٛزٔبّ ٣جذأ: ا٢ُٜ٘ٔ اُزأ٤َٛ ٓغبٍ. 4

 اًزغبة. أُخزِلخ ٝاألػٔبٍ أُٜٖ ؽج٤ؼخ ػ٠ِ اُزؼشف ػ٠ِ اُزش٤ًض ٣زْ ؽ٤ش ػو٤ِخ أُزخِل٤ٖ ُألؽلبٍ ثبُ٘غجخ

 .ٓؼ٤٘خ ٝظ٤لخ أٝ ٜٓ٘خ ثأداء أُشرجطخ ا٤ٓٞ٤ُخ أُٜبساد اًزغبة ًزُي ٝاُؼَٔ ُِٜٖٔ أُالئٔخ ٝاُو٤ْ االرغبٛبد

 .ع٘خ 13.أُذسعخ هجَ ٓب ُِطلَ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٜٓبساد ر٤ٔ٘خ ك٢ اُذٓظ ث٘ظبّ أُجٌش اُزذخَ ثشٗبٓظ كبػ٤ِخ

 (66: 65: 2010 ٣ٞعق،)                                                                                                     

 :أٜٛٔٔب اُغِٞى ٓظبٛش ٖٓ ٓشزشًخ ػ٘بطش ٝعٞد ػ٠ِ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓوب٤٣ظ ٣زؼٖٔ: اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓظبٛش

 دٝسح ٝاعزخذاّ ٝاُششاة اُطؼبّ ر٘بٍٝ ٜٓبسح ٓضَ ا٤ٓٞ٤ُخ اُؾ٤بح ٜٓبساد ثٜب ٣وظذ: االعزوال٤ُخ أُٜبساد. 1

 اُؼبٓخ أُٞطالد ٝٝعبئَ اُزِلبص ٝاعزخذاّ اُؼبّ ثبُٔظٜش ٝاالٛزٔبّ اُشخظ٤خ ٝاُ٘ظبكخ ا٤ُٔبٙ

 ٝاُشًغ اُغغ٢ٔ اُزٞاصٕ ٜٝٓبساد ٝاُغٔغ اُجظش اعزخذاّ ٜٓبساد ثٜب ٣وظذ: ٝاُؾش٤ًخ اُغغ٤ٔخ أُٜبساد 2

 .األؽشاف ٝاعزؼٔبٍ

 اُِـخ ٝر٘ل٤ز ٝكْٜ اعزوجبٍ ك٢ أُزٔضِخ ٝاُزؼج٤ش٣خ االعزوال٤ُخ اُِـخ ٜٓبساد ثٜب ٣وظذ: اُِـ٣ٞخ أُٜبساد 3

 .االعزٔبػ٤خ اُِـخ ٜٝٓبساد ٝاٌُزبث٢ اُِلظ٢ ٝاُزؼج٤ش اُ٘طن ٜٝٓبساد

 ٝاُزغبسح ٝاُ٘غ٤ظ اُ٘لب٣بد ٝعٔغ ٝاُجغز٘خ اُ٘ظبكخ ٓضَ اُجغ٤طخ ا٤ُٜ٘ٔخ ثبُٜٔبساد ٣وظذ: ا٤ُٜ٘ٔخ أُٜبساد. 4

 .اُؼَٔ أدٝاد ػ٠ِ ٝأُؾبكظخ

 اُغِج٤خ أٝ أُجبدسح ٜٓبساد ٝخبطخ ُزارٚ اُلشد ثزٞع٤ٚ أُزؼِوخ أُٜبساد ثٜب ٣وظذ: اُزار٢ اُزٞع٤ٚ ٜٓبساد 5

 .اُلشاؽ أٝهبد ٝٗشطبد اإلطشاس أٝ ٝأُضبثشح

 ٝٓؼشكخ ٝاالؽزشاّ ٝاُزوذ٣ش األخش٣ٖ ٓغ ٝاُزؼبٕٝ اُزلبػَ ٜٓبساد ثٜب ٣وظذ: االعزٔبػ٤خ اُز٘شئخ ٜٓبساد. 6

: 2009 ك٤ذح، ثٖ. )االعزٔبػ٤خ أُٞاهق ٓغ اُغِٞى ر٘بعت ك٢ ٝأُزٔضَ االعزٔبػ٢ ٝاُ٘ؼظ اُغٔبػ٤خ اُ٘شبؽبد

67) 

 :انخكُفٍ انسهىك أهمُت

 ُج٘بء أعبعب رشٌَ ًٔب اُؼبد٤٣ٖ ٝاُـ٤ش اُؼبد٤٣ٖ األؽلبٍ ؽ٤بح ك٢ أعبع٤ب سً٘ب اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٜٓبسح رؼزجش

 :ٝأٜٛٔب اُؼشٝس٣خ أُٜبساد

 .ٝاألكشاد ٝاُخظبئض اُوذساد ر٤ٔ٘خ خالٍ ٖٓ ٝعغ٤ٔخ ٝاعزٔبػ٤خ ٝٗلغ٤خ رشث٣ٞخ أعظ ػ٠ِ األؽلبٍ رشث٤خ. 1

 .االعزٔبػ٤خ اُؾ٤بح ك٢ ٝاالٗذٓبط االعزٔبػ٢ ٝاُز٤ٌق ٝاُزٞاطَ اُزار٤خ االعزوال٤ُخ ر٤ٔ٘خ ك٢ أ٤ٔٛزٜب رزٔضَ. 2

 .ثبُزاد اُؼ٘ب٣خ ٝرؼ٤ِٔخ رذس٣ت ك٢ رزٔضَ ثؾ٤ش اُشخظ٤خ اُؼ٘ب٣خ ٓغبٍ ك٢ أ٤ٔٛزٜب رزٔضَ. 3

 ٓغ ػالهبرْٜ ر٣ٌٖٞ ٖٓ رٌْٜٔ٘ اُز٢ أُٜبساد اًزغبة خالٍ ٖٓ االعزٔبػ٤خ اُؼالهبد ٜٓبساد ر٤ٔ٘خ ك٢ رزٔضَ. 4

 .األخش٣ٖ

 ك٢ ٝاُغٔبػ٤خ اُلشد٣خ اُؾش٤ًخ األٗشطخ رٞك٤ش خالٍ ٖٓ ٝاٌُج٤شح اُظـ٤شح اُؾش٤ًخ أُٜبساد ر٤ٔ٘خ ك٢. 5

 (54: 2004 اُغ٤ذ،)                                 .                                            ٝاُخبسع٤خ اُذاخ٤ِخ األُؼبة

 :انسابقت انذراساث

 (:5112 -5112) كرَذنت هانت انصم، أوُس دراست. 1

 17 ػٔش ٖٓ ُألؽلبٍ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ػ٠ِ ٜٓ٘ٔب ًَ ٝأصش اُجظش٣خ  ٝاإلػبهخ  اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ: اُذساعخ ػ٘ٞإ

 .ٓظشارخ ثٔذ٣٘خ دٕٝ كٔب ع٘خ

 :اُذساعخ أٛذاف-
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( 12) عٖ رؾذ ُألؽلبٍ ٝأٌُلٞك٤ٖ اُظْ ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ كشٝم ٝعٞد ػ٠ِ اُزؼشف. 1

 ع٘خ

 .ا٤ٌُِخ اُؼ٤٘خ ُذٟ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ كشٝم ٝعٞد ػ٠ِ اُزؼشف. 2

 ٓؾٔذ ا٤ٌُال٢ٗ ص٣ذ هللا ػجذ) األسدٕ ك٢ أُطٞس اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓو٤بط ػ٠ِ اُذساعخ اػزٔذد: اُذساعخ أدٝاد-

 (اُجطش ٤ُٝذ

 ٝؽبُجخ ؽبُت( 6) ٖٓ أٌُلٞك٤ٖ ػ٤٘خ ٝرٌٞٗذ ٝؽبُجخ ؽبُت( 6) ٖٓ اُظْ ػ٤٘خ رٌٞٗذ: اُذساعخ ػ٤٘خ-

 أهَ كٔب( 12) ٖٓ أػٔبسْٛ ٝرشاٝؽذ

 :اُذساعخ ٗزبئظ-

 .ٝأٌُلٞك٤ٖ اُظْ ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ ال. 1

 .ا٤ٌُِخ اُؼ٤٘خ ُذٟ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ ال. 2

 (5112.5112) عبُذ هذي دراست. 5

 كٔب ع٘خ ػٔش ٖٓ ُألؽلبٍ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ػ٠ِ ٜٓ٘ٔب ًَ ٝأصش اُغٔؼ٤خ ٝاإلػبهخ اُز٢٘ٛ اُزأخش: اُذساعخ ػ٘ٞإ

 (ٓظشارٚ ثٔذ٣٘خ دٕٝ

 :اُذساعخ أٛذاف-

 ُٝظبُؼ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ عٔؼ٤خ ٝأُؼٞه٤ٖ ر٤٘ٛخ أُزأخش٣ٖ ٖٓ ًَ ث٤ٖ كشٝم ٝعٞد ػ٠ِ اُزؼشف. 1

 .اُلشٝم ٛزٙ ٖٓ

 ٖٓ ُٝظبُؼ ر٤٘ٛخ أُزأخش٣ٖ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًال ث٤ٖ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف. 2

 .اُلشٝم ٛزٙ

 (اُجطش ٤ُٝذ ٓؾٔذ ا٤ٌُال٢ٗ ص٣ذ ػجذهللا) ئػذاد ٖٓ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓو٤بط ػ٠ِ اُذساعخ اػزٔذد: اُذساعخ أدٝاد-

 رشاٝؽذ( 6) ٖٓ عٔؼ٤خ أُؼبه٤ٖ ٝػ٤٘خ ٝؽبُجخ ؽبُت( 24) ٖٓ ر٤٘ٛب أُزأخش٣ٖ ػ٤٘خ رٌٞٗذ: اُذساعخ ػ٤٘خ-

 .دٕٝ كٔب ع٘خ( 12) ٖٓ أػٔبسْٛ

 :اُذساعخ ٗزبئظ

 .اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ك٢ عٔؼ٤خ ٝأُؼٞه٤ٖ ر٤٘ٛب أُزأخش٣ٖ ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ ال. 1

 .اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ر٤٘ٛب أُزأخش٣ٖ ُذٟ اإلٗبس ُظبُؼ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ ًٝزُي. 2

 :انحركُت اإلعاقت حىاونج انخٍ انذراساث -راوُا

 (.1995) هللا حرز محمذ سامٍ دراست.1

 "ؽش٤ًب أُؼٞه٤ٖ ٣ٞعٜٜب اُز٢ اُز٤ٌل٤خ أُشٌالد ػ٠ِ اُزؼشف: اُذساعخ ػ٘ٞإ-

 ٝاألعش٣خ اُشخظ٤خ ؽ٤برْٜ ٓخزِق ك٢ ؽش٤ًب أُؼٞه٤ٖ ٣ٞعٜٜب اُز٢ اُز٤ٌل٤خ أُشٌالد ٓؼشكخ: اُذساعخ ٛذف-

 .ٝا٤ُٜ٘ٔخ ٝاالعزٔبػ٤خ

 ٖٓ( اإلٗبس ٖٓ 69 اُزًٞس، ٖٓ 29) ؽش٤ًب ٓؼٞهب كشدا( 168) ٖٓ ػ٤٘خ ػ٠ِ اُذساعخ أعش٣ذ: اُذساعخ ػ٤٘خ-

 .ػٔبٕ ٓذ٣٘خ ك٢ أُؼٞه٤ٖ ٝأٗذ٣خ ٓشاًض ك٢ أُغغ٤ِٖ

 ٝاألعش١ اُشخظ٢ األسثؼخ األثؼبد ػٖٔ كوشح 100 ػ٠ِ رؾز١ٞ اُز٤ٌل٤خ أُشٌالد هبئٔخ: اُذساعخ أدٝاد-

 .ٝا٢ُٜ٘ٔ ٝاالعزٔبػ٢

 :اُذساعخ ٗزبئظ-
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 ٓغ ؽشد٣ب ٣ز٘بعت اُؼٔش ٝئٕ ًٌَ، ٝأُو٤بط األسثؼخ األثؼبد ع٤ٔغ ػ٠ِ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم ٝعٞد. 1

 .اُز٤ٌل٤خ أُشٌالد ش٤ٞع دسعخ ٓزٞعؾ

 ٝاالعزٔبػ٢ اُشخظ٢ اُضالصخ األثؼبد ػ٠ِ اإلػبهخ شذح ثٔزـ٤ش ٣زؼِن ك٤ٔب ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم ٝعٞد ػذّ.2

 .األعش١ اُجؼذ ػ٠ِ كوؾ رٞعذ ٝئٗٔب ًٌَ، ٝأُو٤بط ٝا٢ُٜ٘ٔ

 ًٌَ ٝأُو٤بط األسثؼخ األثؼبد ع٤ٔغ ػ٠ِ اُزؼ٢ٔ٤ِ ثبُٔغزٟٞ ٣زؼِن ك٤ٔب ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم ٝعٞد.3

 كوذ األعش١، اُجؼذ ػذا ٓب ًٌَ ٝأُو٤بط األثؼبد ع٤ٔغ ػ٠ِ( كٞم كٔب اُغبٓؼ٢) اُزؼ٢ٔ٤ِ أُغزٟٞ كئخ ُٝظبُؼ

 (أُزٞعؾ أُؼٜذ/  اُضب١ٞٗ) اُزؼ٢ٔ٤ِ أُغزٟٞ كئخ ُظبُؼ ًبٗذ

 (5112). انرعُض انحمُذ عبذ دراست.5

 أؽلبٍ ٖٓ ػ٤٘خ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ك٢ ٜٓ٘ٔب ًَ ٝأصش اُؾش٤ًخ ٝاإلػبهخ اُزٞؽذ اػطشاة: اُذساعخ ػ٘ٞإ-

 "دٕٝ كٔب ع٘خ(  12)  ٓظشارٚ ٓذ٣٘خ

 :اُذساعخ أٛذاف-

 ٛزٙ ٖٓ ُٝظبُؼ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ؽش٤ًخ ٝأُؼبه٤ٖ اُزٞؽذ أؽلبٍ ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف. 1

 اُلشٝم؟

 ٖٓ ُٝظبُؼ اُزٞؽذ أؽلبٍ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف. 2

 اُلشٝم؟ ٛزٙ

 ٖٓ ُٝظبُؼ ؽش٤ًب أُؼبه٤ٖ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف. 3

 اُلشٝم؟ ٛزٙ

 (. اُجطش ٓؾٔذ/  ا٤ٌُال٢ٗ ػجذهللا) ئػذاد ٖٓ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓو٤بط اعزخذاّ رْ: اُذساعخ أدٝاد-

 اخز٤بسْٛ رْ ٝهذ رًٞس( 13)ٝ ئٗبس( 11) ْٜٓ٘ اُزٞؽذ أؽلبٍ كئخ ٖٓ( 24) اُذساعخ ػ٤٘خ شِٔذ: اُذساعخ ػ٤٘خ-

 ا٢ٌُِ ٝأُغٔٞع رًٞس( 12)ٝ ئٗبس( 9) ْٜٓ٘ اُؾش٤ًخ اإلػبهخ كئخ ٖٓ( 21) اُ٘غج٤خ اُطجو٤خ اُؼشٞائ٤خ ثبُطش٣وخ

 (.45) ٣غب١ٝ ُِلئز٤ٖ

 :اُذساعخ ٗزبئظ-

 .ؽش٤ًخ أُؼبه٤ٖ ُظبُؼ اُزٞؽذ ٝأؽلبٍ ؽش٤ًب أُؼبه٤ٖ ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ. 1

 .اُزٞؽذ أؽلبٍ ُذٟ ٝاإلٗبس اُزًٞس ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ ال. 2

 .ؽش٤ًب أُؼبه٤ٖ ُذٟ ٝاإلٗبس اُزًٞس ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ ال.3

 (2017) اُشػ٤غ اُؾ٤ٔذ ػجذ دساعخ.3

 أؽلبٍ ٖٓ ػ٤٘خ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ػ٠ِ ٜٓ٘ٔب ًَ ٝأصش اُؾش٤ًخ ٝاإلػبهخ اُز٢٘ٛ اُزأخش: "اُذساعخ ػ٘ٞإ-

 .دٕٝ كٔب ع٘خ( 12) ػٔش ٖٓ ٓظشارٚ ٓذ٣٘خ ٓشاًض

 :اُذساعخ أٛذاف-

 اُؼٔش٣خ ُِلزشح ر٤٘ٛب   ٝأُزأخش٣ٖ ؽش٤ًب أُؼبه٤ٖ ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف. 1

 .ع٘خ 12 ئ٠ُ 6 ٖٓ

 .اُؾش٤ًخ اإلػبهخ أؽلبٍ ُز١ٝ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف. 2

 .ر٤٘ٛب   أُزأخش٣ٖ األؽلبٍ ُز١ٝ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف. 3
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 اُز٤٘ٛخ اُوذساد ر٤ٔ٘خ ٓشًض ك٢ اُذاسع٤ٖ األؽلبٍ ٖٓ( 24) ْٜٓ٘ ؽبُخ( 45) ٖٓ اُذساعخ رٌٞٗذ: اُذساعخ ػ٤٘خ-

 ك٢ اُطج٤ؼ٢ اُؼالط ٓشاًض ػ٠ِ ٝأُزشدد٣ٖ اُؾش٤ًخ ثبإلػبهخ أُظبث٤ٖ األؽلبٍ ٖٓ( 21)ٝ ع٘خ( 12) دٕٝ ُٔب

 .ٓظشارخ ٓذ٣٘خ

 (اُجطش ٓؾٔذ ا٤ٌُال٢ٗ، هللا ػجذ) ئػذاد اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓو٤بط اعزخذاّ رْ: اُذساعخ أدٝاد-

 :اُذساعخ ٗزبئظ-

 .اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ر٤٘ٛب ٝأُزأخش٣ٖ ؽش٤ًخ أُؼبه٤ٖ ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم رٞعذ ال. 1

 .اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ؽش٤ًخ أُؼبه٤ٖ ُذٟ ٝاإلٗبس اُزًٞس ث٤ٖ كشٝم رٞعذ ال.2

 .اإلٗبس ُظبُؼ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ر٤٘ٛخ أُزأخش٣ٖ ُذٟ ٝاإلٗبس اُزًٞس ث٤ٖ كشٝم رٞعذ. 3

 :انخانٍ انىحى عهً وسىخىاونها: انذراساث مىاقشت

 اُؾب٤ُخ اُذساعخ ٓغ ٝارلبهبد اخزالكبد ٝعذد اُغبثوخ اُذساعبد اعزؼشاع خالٍ ٖٓ

 اُز٢( 1992ّ)  هللا ؽشص عب٢ٓ دساعخ ٓغ األٛذاف ؽ٤ش ٖٓ اُؾب٤ُخ اُذساعخ اخزِلذ: اُٜذف ؽ٤ش ٖٓ: أٝال

 ٝاألعش٣خ اُشخظ٤خ ؽ٤برْٜ عٞاٗت ٓخزِق ك٢ ؽش٤ًب أُؼٞهٕٞ ٣ٞعٜٜب اُز٢ أُشٌالد ٓؼشكخ ئ٠ُ ٛذكذ

 .ٝا٤ُٜ٘ٔخ ٝاالعزٔبػ٤خ

 :ٖٓ ًَ دساعخ ٓغ األٛذاف ؽ٤ش ٖٓ ارلوذ ٌُٜٝ٘ب

 ًَ ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف ئ٠ُ ٛذكذ اُز٢ 2016ّ ًش٣ذُخ ٛبُخ. اُظَ أ٤ٗظ دساعخ

 .أُزـ٤ش ٛزا ك٢ اُغ٘غ٤ٖ ث٤ٖ اُلشٝم ٓؼشكخ ك٢ ٓؼٜب ٝرزلن ع٘خ( 12) عٖ رؾذ ُألؽلبٍ ٝأٌُلٞك٤ٖ اُظْ ٖٓ

 اُز٢٘ٛ اُزأخش ٖٓ ًَ ث٤ٖ كشٝم ٝعٞد ػ٠ِ اُزؼشف ئ٠ُ ٛذكذ اُز٢ 2016ّ ػج٤ذ ٛذٟ دساعخ ٓغ ًٝزُي

 اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُلشٝم ػ٠ِ ٝاُزؼشف اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُغٔؼ٤خ ٝاإلػبهخ

 .ر٤٘ٛب   أُزأخش٣ٖ ُذٟ اُز٤ٌل٢

 ٝاػطشاة اُؾش٤ًخ اإلػبهخ ث٤ٖ اُلشٝم ػ٠ِ اُزؼشف ئ٠ُ ٛذكزب اُِز٤ٖ 2016.2017ّ اُغبثوز٤ٖ اُذساعز٤ٖ ٝٓغ

 ػ٠ِ اُزؼشف ٝئ٠ُ اُضب٤ٗخ ك٢ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُز٤٘ٛخ ٝاإلػبهخ اُؾش٤ًخ ٝاإلػبهخ األ٠ُٝ ك٢ ٖٓ اُزٞؽذ

 اُزؼشف ٝئ٠ُ ؽش٤ًب ٝأُؼبه٤ٖ اُزٞؽذ أؽلبٍ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُلشٝم

 .ر٤٘ٛب أُزأخش٣ٖ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ ٝاإلٗبس اُزًٞس ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُلشٝم ػ٠ِ

 ك٢ أُغزخذٓخ اُؼ٤٘خ ؽ٤ش ٖٓ ٓؼٜب ٝارلوذ اُغبثوخ اُذساعبد ٓغ اُؾب٤ُخ اُذساعخ اخزِلذ: اُؼ٤٘خ ؽ٤ش ٖٓ: صب٤ٗب

 :ا٥ر٢ ك٢ ٗلظِٜب اُذساعبد

 اُغ٘ذ١، اُشػ٤غ، ٝػج٤ذ، ًٝش٣ذُخ، اُظَ، دساعخ ٓغ اُخبطخ اُزشث٤خ ُلئبد ٝر٘بُٜٝب اُؼذد ؽ٤ش ٖٓ ارلوذ

 .اُغ٘غ٤ٖ ًال ٖٓ( 12 ئ٠ُ 25) ٖٓ اُؼذد ٓزٞعطخ ًِٜب اُؼ٤٘خ ًبٗذ ؽ٤ش

 ٓؼظْ ٓغ ٝارلوذ. اُغ٘غ٤ٖ ًال ٖٓ( 186.100) أًجش اُؼ٤٘خ ًبٗذ ؽ٤ش ؽشصهللا، ٖٓ ًَ دساعخ ٓغ ٝاخزِلذ. 

 .اُخبطخ اُزشث٤خ كئبد ٖٓ ًبٗذ اُؼ٤٘خ ؽ٤ش ٖٓ اُذساعبد

 ئال( ع٘خ 17) عٖ رؾذ األؽلبٍ ٖٓ ٓؼظٜٔب ًبٗذ ُِؼ٤٘خ اُؼٔش٣خ ُِلئخ اُغبثوخ اُذساعبد ٓؼظْ ٓغ ارلوذ ًٔب

 .اُشاشذ٣ٖ ٖٓ ػ٤٘زٚ ًبٗذ اُز٢ هللا ؽشص عب٢ٓ دساعخ

 اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ُٔو٤بط اعزخذآٜب ك٢ األدٝاد ؽ٤ش ٖٓ اُذساعبد ٓؼظْ ارلوذ: اُذساعخ أدٝاد ؽ٤ش ٖٓ: صبُضب 

 اُؾ٤ٔذ ػجذ ٝدساعخ 2016ّ ػج٤ذ ٛذٟ ٝدساعخ 2016ّ ًٝش٣ذُخ اُظَ دساعخ ٓغ ارلوذ ؽ٤ش دساعزٜب ك٢

 ٣زلن ٓب ٝٛزا( اُجطش ٝٓؾٔذ ا٤ٌُال٢ٗ ػجذهللا) ئػذاد ٖٓ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓو٤بط اعزخذآْٜ ك٢ 2016ّ اُشػ٤غ

 .اُؾب٤ُخ اُذساعخ ٓغ

 اُز٤ٌل٤خ أُشٌالد هبئٔخ ؽشصهللا ٓؾٔذ دساعخ اعزخذٓذ ؽ٤ش ٓخزِلخ أدٝاد األخشٟ اُذساعبد اعزخذٓذ ث٤٘ٔب

 .اُشخظ٤خ ألثؼبد
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 ثؼغ ٝٛ٘بى اُ٘زبئظ ؽ٤ش ٖٓ أُٞػٞػخ األٛذاف ؽغت ًال اُغبثوخ اُذساعبد اخزِلذ: اُ٘زبئظ ؽ٤ش ٖٓ: ساثؼب

 :ًبُزب٢ُ ٢ٛٝ ثؼؼٜب ٓغ اُ٘زبئظ ك٢ االرلبهبد

 دالُخ راد كشٝم ٝعٞد ػذّ ك٢ ٝاُشػ٤غ ًٝش٣ذُٚ ٝاُظَ ػج٤ذ ٖٓ ًَ دساعخ اُ٘زبئظ ؽ٤ش ٖٓ ارلوذ. 1

 ًٝزُي ٝأٌُلٞك٤ٖ اُظْ ث٤ٖ ًٝزُي عٔؼ٤خ، ٝأُؼبه٤ٖ ر٤٘ٛخ أُزأخش٣ٖ ٖٓ ًَ ث٤ٖ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ك٢ ئؽظبئ٤خ

 .اُؼو٤ِخ ٝاإلػبهخ اُؾش٤ًخ اإلػبهخ ث٤ٖ

 .2017 اُشػ٤غ دساعخ ك٢ اُؾش٤ًخ ٝاإلػبهخ اُزٞؽذ اػطشاة ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم ٝعذد ث٤٘ٔب. 

 أُؼبه٤ٖ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُغ٘غ٤ٖ ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم ٝعٞد ػذّ ك٢ ارلوذ ًٔب. 2

 .ٝثظش٣خ عٔؼ٤خ اُ٘ؼبه٤ٖ ُذٟ ًٝزُي اُزٞؽذ ٝأؽلبٍ ؽش٤ًب

 ُظبُؼ ر٤٘ٛخ أُزأخش٣ٖ ُذٟ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ٓزـ٤ش ك٢ اُغ٘غ٤ٖ ث٤ٖ ئؽظبئ٤خ دالُخ راد كشٝم ٝعذد ث٤٘ٔب.

 أٛذاف ُٜب أخشٟ دساعبد ٗزبئظ ٓغ ٝاخزِلذ. 2016 ًٝش٣ذُخ اُظَ ٝدساعخ ،2016 ػج٤ذ دساعخ ك٢ اإلٗبس

 :ئ٠ُ رٞطِذ اُز٢ اُغ٘ذ١ ٓظطل٢ ٝكبء ًذساعخ أخشٟ

 ٖٓ اُغٔغ ػؼبف ػ٘ذ أًضش ٢ٛ االعزٔبػ٢ اُغ٘ٞػ ٝاػطشاة االٗزجبٙ ٝاػطشاثبد اُغ٤ًِٞخ االػطشاثبد إٔ

 .اُغٔغ ػؼبف ُذٟ ٓ٘ٚ اُظْ ػ٘ذ أًضش ٢ٛ األًَ اػطشاثبد ٝإ اُظْ

 :انسابقت انذراساث مه االسخفادة مذی

 ٝاُؼٞآَ ك٤ٚ اُجؾش ٤ًٝل٤خ ُِٔٞػٞع اُ٘ظش١ اإلؽبس ػ٠ِ االؽالع ك٢ اُغبثوخ اُذساعبد ٖٓ اُجبؽش اعزلبد

 اإلؽظبئ٤خ األعب٤ُت ئ٠ُ اُ٘ظش ًٝزُي اُؾش٤ًخ ٝاإلػبهخ اُغٔؼ٤خ ٝاإلػبهخ اُز٤ٌل٢ اُغِٞى ػ٠ِ أُإصشح

 .أُغزٜذكخ ٝاُؼ٤٘خ اُجؾش ٝأدٝاد أُٞػٞع ك٢ أُغزخذٓخ

 انذراست  إجراءاث -:انرابع انفصم

 ئ٠ُ ثبإلػبكخ اُجؾش ٝٓغزٔغ أُٜ٘ظ ؽ٤ش ٖٓ اُجؾش ٛزا ك٢ أُغزخذٓخ ا٤ُٔذا٤ٗخ اإلعشاءاد اُلظَ ٛزا ر٘بٍٝ

 أُغزخذٓخ اإلؽظبئ٤خ ٝاألعب٤ُت ٝصجبرٜب، طذهٜب ؽ٤ش ٖٓ اُجؾش أداح ًٝزُي أُغزٔغ، ٖٓ عؾجٜب ٤ًٝل٤خ اُؼ٤٘خ

 .اُٜ٘بئ٢ اُزطج٤ن ئ٠ُ ثبإلػبكخ اُؾب٢ُ، اُجؾش ك٢

 :انبحذ مىهج: أوال

 اُؼبٓخ اُوٞاػذ ٖٓ ؽبئلخ ثٞاعطخ اُؼِّٞ، ك٢ اُؾو٤وخ ػٖ اٌُشق ئ٠ُ أُإد١ اُطش٣ن" ثأٗٚ اُجؾش ٜٓ٘ظ ٣ؼشف 

 (2010:70: اُذػ٤ِظ" )ٓؼِٞٓخ ٗز٤غخ ئ٠ُ ٣ظَ ؽز٠ اُلٌش٣خ ػ٤ِٔبرٚ ٝرؾذد اُؼوَ ع٤ش ػ٠ِ ر٤ٜٖٔ

 :أُوبسٕ اُٞطل٢ ثبُٜٔ٘ظ ٣ٝوظذ

 ظبٛش ث٤ٖ ك٤ٔب االخزالف أٝ اُشجٚ أٝعٚ ٣جشص ؽ٤ش اُظبٛشح دساعخ ك٢ أُوبسٗخ ػ٠ِ ٣ؼزٔذ اُز١ أُٜ٘ظ رُي" 

 (42: 2016: اُظَ)                                    "                                                         أًضش أٝ ر٤ٖ

 ػ٠ِ ٜٓ٘ٔب ًَ ٝأصش اُؾش٤ًخ ٝاإلػبهخ اُغٔؼ٤خ اإلػبهخ دساعخ ك٢ رزٔضَ اُز٢ اُجؾش أٛذاف رؾو٤ن أعَ ٖٝٓ

 ٝاُؾوبئن أُؼِٞٓبد عٔغ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ٣ٌٖٔ اُز١( أُوبسٗخ دساعخ) اُٞطل٢ أُٜ٘ظ اعزخذاّ رْ اُز٤ٌل٢، اُغِٞى

 .اُؾب٢ُ اُجؾش ُطج٤ؼخ ُٔالئٔزٚ ٝرُي أُٜ٘ظ ٛزا اخز٤ش ٝهذ أُزـ٤شاد ث٤ٖ اُلشٝم ػٖ ٝاٌُشق

 :البحث مجتمع: ثانيا

 السمع وضعاف للصم األمل مركز فً الدارسٌن السمعٌة اإلعاقة أطفال فئة من الحالً البحث مجتمع ٌتكون

 سمعٌا المعاقٌن االطفال عدد بلغ حٌث( 0) عددهم ٌبلغ الذٌن مصراته مدٌنة فً الشاملة اإلعاقة مراكز داخل

 مراكز بعض على المترددٌن حركٌا المعاقٌن األطفال وفئة الذكور، من( 8)و اإلناث، من( 6) منهم أطفال( 0)

 :كالتالً وهً الحالً البحث فترة فً مصراته بمدٌنة الطبٌعً العالج

 الطبٌعً للعالج العظام مركز. 3الطبٌعً للعالج األمل مركز ،8. الطبٌعً للعالج التضامن مركز. 0

 (.الجزٌرة)
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 الطبٌعً للعالج الفا مركز. 0. الطبٌعً للعالج السواوه مركز. 8. الطبٌعً للعالج توباکتس مرکز. 6

 الطبٌعً العالج بمراكز حركٌا المعاقٌن األطفال عدد بلغ والذي دون فما سنة( 08) من أعمارهم تبلغ الذٌن

 (0) رقم الجدول ٌوضح كما موزعٌن الذكور من( 80) اإلناث، من( 03) منهم طفال( 36)

 البحث مجتمع يوضح( 1) رقم الجدول
 الجنس

 المجموع اإلعاقة الحركية اإلعاقة السمعية

 23 21 2 ذكور
 17 13 4 إناث

 44 34 6 المجموع
 

  :البحث عينة: ثالثا

 ذكور،( 8) العٌنة منهم وهً السمعٌةاإلعاقة  فئة ذوي من إناث أو ذكور( 0) على الحالً البحث عٌنة اشتملت

%( 02) وتمثل إناث( 2) البحث من مجتمع%( 00) ٌمثل ما وهو الحركٌةاإلعاقة  فئة من( 80)و إناث( 6)و

 ووافقوا معهم التواصل الباحث استطاع التً الفئة المتاحة وهً البحث مجتمع من%( 80) وتمثل ذكور( 08)

 :ذلك ٌوضح اآلتً المقٌاس والجدول إجراء فً معهم التعاون على

 البحث عينة يوضح( 2) رقم الجدول
 

 المجموع اإلعاقة الحركية السمعيةاإلعاقة  الجنس

 14 %(57) 12 %2 ذكور
 13 %(69) 9 %4 إناث

 27 %(61) 21 %6 المجموع
 

 : البحث أداة: رابعا

( البطش ولٌد. الكٌالنً زاٌد عبدهللا) قبل من األردن فً المطور التكٌفً السلوك مقٌاس باستخدام الباحث قام

 النفسٌة الخدمات ووحدة بنغازي بمدٌنة االجتماعً التضامن صندوق قبل من المحلٌة البٌئة فً تكٌٌفه تم الذي

 مجال لكل مجاالت( 0) من المقٌاس هذا ٌتكون حٌث للصندوق، التابع الذهنٌة القدرات تنمٌة بمركز واالجتماعٌة

 واألبعاد المجاالت وتتمثل فقرة( 20) فقراته عدد وٌبلغ فقرة( 00) مجال لكل أي فقرات( 5) بعد ولكل بعدٌن

 :اآلتً فً

 (االجتماعً السلوك) األول المجال. 0

 .االجتماعٌة واآلداب المشاركة بعد. ب. الذات فً التحكم بعد. أ

 (بالذات العناٌة) الثانً المجال. 8

 العامة بالسالمة المتعلقة االستقاللٌة الوظائف بعد. ب واللباس بالطعام المتعلقة االستقاللٌة الوظائف بعد. أ

 والنظافة

 (االتصال) الثالث المجال. 3
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 .اللغوٌة المهارات بعد. ب. اللفظٌة غٌر والتعبٌرٌة السمعٌة المهارات بعد. أ

 (األساسٌة المعرفة) الرابع المجال. 6

 .العامة والمعلومات الوعً بعد. ب. األساسٌة المفاهٌم بعد. أ

 (الجسم استعمال) الخامس المجال. 8

 .الصحٌة والعادات البدنٌة اللٌاقة بعد. ب. الحركٌة الحس المهارات بعد. أ

 (والشخصً االجتماعً التكٌف) السادس المجال. 0

 .الشخصً التكٌف بعد. ب. االجتماعً التكٌف بعد. أ

 حٌث( 6 إلى 8) من تصحح متدرجة بدائل( 8) على تحتوي فقرة وكل متدرج بشكل المقٌاس فقرات وعرضة

 أعلى تمثل وهً( 356) درجة وأعلى التكٌفً، للسلوك مستوى أدنى تمثل وهً( الصفر) درجة أقل تكون

 قبل من مباشرة تطبٌقه ٌمكن حٌث والتصحٌح التطبٌق بسهولة المقٌاس هذا ٌتمتع كما التكٌفً، للسلوك مستوى

 (062:065: 8806:الصل. )المعلم أو المربً أو األمر ولً طرٌق عن أو النفسً األخصائً

 : المقياس صدق: خامسا

 لما االختبار قٌاس درجة هو أو األفراد سلوك جوانب من قٌاسه ٌعلن ما قٌاس على قدرته االختبار بصدق ٌقصد

 (20: 8800: شد")قٌاسه وضع

 التوحد واضطراب الذهنً التأخر بعنوان ،8806 الصل، أنٌس دارسة) المستخرج الصدق على االعتماد تم

 معامالت بحساب وذلك الفرضً التكوٌن صدق استخراج تم حٌث( التكٌفً السلوك على منهما كل وأثر

 مجاالت بٌن ارتباط معامل أقل كان حٌث المصفوفة بنظام وعرضها الستة المقٌاس مجاالت بٌن االرتباط

 الظاهري الصدق من التحقق تم وبذلك ،38 عٌنة لعدد 8680 مستوى عند إحصائٌا دال وهو 8606=  المقٌاس

 ( 058: 8806: الصل) التكوٌن وصدق

 سابقة دراسة قبل من استخراجه تم الذي الثبات على المقٌاس ثبات فً الباحث أعتمد: المقٌاس ثبات: سادسا

 المعاقٌن من مفحوص( 80) عددهم بلغ والذي مفحوصٌن من عٌنة على النصفٌة التجزئة طرٌق عن للباحث

 ارتباط معامل وحساب نصفٌن إلى مفحوص كل استجابة بتقسٌم النصفٌة التجزئة استخدام تم وقد حركٌة،

 :كالتالً النتٌجة وكانت الطول، لتصحٌح براون سبٌرمان ومعادلة بٌرسون

 حرٌة درجة أمام( 86880) مستوى عند دال وهو 86820=  التعدٌل وبعد 8626=  بٌرسون االرتباط معامل

 منهم مفحوص( 38) عدد على الثبات استخرجت التً( 8800) عبٌد هدى دراسة على الباحث أعتمد كما ،02

 النصف األول، النصف) النصفٌة التجزئة طرٌقة الباحث استخدم ثم الصم من( 0)و ذهنٌا المتأخرٌن من( 86)

 مستوى عند إحصائٌا   دال وهو( 8628) براون سبٌرمان التعدٌل بعد بلغ حٌث بٌرسون ارتباط ومعامل( الثانً

 (.85) عٌنة لعدد( 8680)

 واضطراب الذهنً التأخر بعنوان ،8806 الصل، أنٌس) دراسة من المستخرج الثبات على االعتماد تم وكذلك

 الثبات معامل بلغ حٌث( أقل فما سنة08 أعمارهم البالغ لألطفال التكٌفً السلوك على منهما كل وأثر التوحد

 ( 050؛8806 الصل،. )المجموعتٌن من فرد 68 عٌنة لعدد بروان سبٌرمان بمعادلة التعدٌل بعد 8628

 علٌها االعتماد تم وقد إلٌها المشار البحوث فً والثبات الصدق استخراج على سنوات 3 أكثر مرور لعدم ونظرا

 .الدراسة هذه فً

 8ن=  0 ن حٌث مرتبطٌن غٌر المتوسطٌن اختبار: المستخدمة اإلحصائٌة األسالٌب: سابعا
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 البحث عٌنة على المقٌاس بتطبٌق الباحث قام للمقٌاس والثبات الصدق من التحقق بعد: النهائً التطبٌق: ثامنا  

 .المراكز داخل والمعلمٌن باالختصاصٌٌن االستعانة مع مباشرة

 وتفسيرها النتائج تحليل: الخامس الفصل

 وٌتم األهداف، وتحقٌق التساؤالت عن لإلجابة الباحث أستخدمه الذي اإلحصائً التحلٌل الفصل هذا فً سنتناول

 .والمقترحات التوصٌات ثم ومن التساؤالت حسب تفسٌرها ثم ومن جداول شكل فً النتائج هذه عرض

أٝال: رؾ٤َِ اُ٘زبئظ ٝػشػٜب ٝرلغ٤شٛب: اُزغبؤٍ األٍٝ: َٛ رٞعذ كشٝم راد دالُخ ئؽظبئ٤خ ث٤ٖ اإلػبهخ اُؾش٤ًخ 

 اُز٤ٌل٢؟ ُٝظبُؼ ٖٓ ٛزٙ اُلشٝم؟ٝاإلػبهخ اُغٔؼ٤خ ك٢ ٓزـ٤ش اُغِٞى 

 حركٌا المعاقٌن األطفال عدد كان حٌث إعاقة كل حسب المقٌاس بتفرٌغ الباحث قام التساؤل هذا عن ولإلجابة

 لدرجة 8ن≠ 0ن حٌث مرتبطٌن غٌر لمتوسطٌن T اختبار تطبٌق وتم ،(0) سمعٌا المعاقٌن األطفال وعد( 80)

 :ذلك بوضح التالً والجدول اإلعاقتٌن بٌن التكٌفً السلوك

 الحركية واإلعاقة السمعية اإلعاقة بين الفروق يوضح 3 رقم جدول

 المجموعة

 
 التباين المتوسط العدد

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 Tقيمة 
 الجدولية

 القرار

 83366 16665 6 اإلعاقة السمعية
 غير دال 26464 25 4615

 44966 169649 21 اإلعاقة احلركية

 درجة أمام 8688 مستوى عند 86808 وهً الجدولٌة القٌمة من أصغر 8608 هً المستخرجة القٌمة أن بما

 .إحصائٌا   دالة فروق توجد ال إذا  . 88 حرٌة

 : األول التساؤل تفسٌر

 بٌنما سمعٌا   المعاقٌن من أعلى اللفظً التواصل مهارات فً لدٌهم التكٌف مستوى ٌكون حركٌا المعاقٌن -0

 مهارة وانخفاض حركٌا ، المعاقٌن من أعلى بالذات العناٌة مهارات فً لدٌه التكٌف مستوى ٌكون سمعٌا   المعاق

 فرق ٌوجد وال التكٌفً السلوك فً مستوٌان ٌجعلهما كلٌهما لدى التكٌفً السلوك فً أخرى مهارة وارتفاع ما

 .بٌنهما

 مقارنة بالنقص ٌشعرون ٌجعلهم معٌن جانب، فً قصور لدٌهم سمعٌا والمعاقٌن حكٌا المعاقٌن من كل أن-8

 .بهم المحٌطة البٌئة مع التكٌفً السلوك مهارات بعض فً تساوٌهم إلى ٌؤدي مما العادٌٌن باألفراد

 االعتماد من تمكنهم التً حركٌة للمعاقٌن تقدم التً والخدمات والتربوٌة الطبٌة والمؤسسات األهل اهتمام أن-3

 تم والتً أنفسهم على واالعتماد االستقالل من لتمكنهم سمعٌا للمعاقٌن تقدم التً الخدمات نفس هً أنفسهم على

 .الدراسة إجراء أثناء الباحث من مالحظتها

 تقدٌم فً حركٌا والمعاقٌن سمعٌة المعاقٌن تأهٌل فً والتعلٌمٌة التربوٌة المؤسسات من اهتمام هناك أن كما-6

 .اآلخرٌن مع التكٌف فً تساعدهم التً الخدمات

 واإلعاقة الحركٌة اإلعاقة) على التعرف إلى هدفت والتً( 8806) شعالة أبو امنة دراسة مع النتائج هذه وتفق. 

( الصل انٌس) ودراسة دون، فما سنة( 08) عمر من لألطفال التكٌفً السلوك على منهما كل وأثر البصرٌة
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 إلى دون فما سنة( 08)عمر من لألطفال التكٌفً السلوك على منهما كل وأثر التوحد واضطراب الذهنً التأخر

 التأخر وبٌن التكٌفً، السلوك فً بصرٌا والمعاقٌن حركٌا المعاقٌن بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق وجود عدم

 .التكٌفً السلوك فً التوحد واضطراب الذهنً

 السلوك على منهما كل وأثر السمعٌة واإلعاقة البصرٌة إعاقة( ) 8800)  كرٌدلة: الصل دراسة مع اتفقت كما

 بصرٌة المعاقٌن بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق وجود عدم إلى( دون فما سنة( 08) عمر من لألطفال التكٌفً

 .التكٌفً السلوك فً سمعٌا والمعاقٌن

 على منهما كل وأثر الحركٌة واإلعاقة الذهنً التأخر) ( 8806)  الرعٌض الحمٌد عبد دراسة مع اتفقت كما. 

 فروق وجود عدم إلى دون فما سنة( 08) عمر من مصراته مدٌنة مراكز أطفال من عٌنة لدى التكٌفً السلوك

 .التكٌفً السلوك متغٌر فً حركٌة والمعاقٌن الذهنً التأخر بٌن إحصائٌة داللة ذات

 التكٌفً السلوك على منهما كل وأثر السمعٌة واإلعاقة الذهنً التأخر() 8800)  عبٌد هدى دراسة مع اتفقت كما

 التأخر بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق وجود عدم إلى( مصراته بمدٌنة دون فما سنة( 08) عمر من لألطفال

 .التكٌفً السلوك متغٌر فً سمعٌة والمعاقٌن الذهنً

 فً منهما كل وأثر الحركٌة واإلعاقة التوحد اضطراب(  8806)  الرعٌض الحمٌد عبد دراسة مع اختلفت كما. 

 إحصائٌة داللة ذات فروق وجود فً دون فما سنة( 08)  مصراتة مدٌنة أطفال من عٌنة لدى التكٌفً السلوك

 حركٌا المعاقٌن لصالح التكٌفً السلوك متغٌر فً التوحد وأطفال حركٌا المعاقٌن بٌن

 :الثانً التساؤل

 الكلٌة؟ العٌنة لدى التكٌفً السلوك متغٌر فً واإلناث الذكور من كل بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد هل

 الفروق؟ هذه من ولصالح

 عدد كان حٌث الكلٌة العٌنة فً الجنس متغٌر حسب المقٌاس بتفرٌغ الباحث قام التساؤل هذا عن ولإلجابة

 السلوك لدرجة 8ن≠  0ن حٌث مرتبطٌن غٌر لمتوسطٌن T اختبار تطبٌق وتم 03 اإلناث وعدد 06 الذكور

 :ذلك ٌوضح التالً والجدول واإلناث الذكور بٌن التكٌفً

 الكلية العينة في واإلناث الذكور بين الفروق يوضح 4 رقم جدول

 المجموعة
 التباين المتوسط العدد

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 Tقيمة 
 الجدولية

 القرار

 991643 164657 14 اإلعاقة السمعية
 غير دال 26464 25 -4663

 2471631 174615 13 اإلعاقة احلركية

 فروق توجد ال إذا   86808 وهً 8688 مستوى عند الجدولٌة القٌمة من أصغر 8603- المستخرجة القٌمة أن بما

 .التكٌفً السلوك متغٌر فً الجنسٌن بٌن إحصائٌة داللة ذات

 لدى التكٌفً السلوك متغٌر فً للجنس تبعا إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال بانه الجدول خالل من وٌتضح

) كرٌدلة وهالة الصل أنٌس ودراسة( 8800) الرعٌض الحمٌد عبد دراسة مع تتفق النتائج وهذه الكلٌة العٌنة

 السلوك متغٌر فً للجنس تبعا إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال بأنه 8808 عبٌد هدى ودراسة( 8808

 .التكٌفً

 الجنسٌن بٌن فروقا وجدت التً 8808 والصل 8800 الرعٌض الحمٌد عبد دراسة مع الحالٌة الدراسة وتختلف

 الجنسٌن كال تلقً إلى الجنسٌن بٌن فروق وجود عدم الباحث وٌرجع الذهنً التأخر عٌنة فً اإلناث لصالح

 .سواء حد على وغٌرها الطبٌة أو التربوٌة المؤسسات أو األسرة فً سواء المجتمع فً المتساوي االهتمام
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 ذكورا كانوا سواء إعاقتهم على التغلب ومحاولة المختصٌن على وعرضهم أبنائها عالج على تحرص فاألسرة

 المعاملة بنفس الجنسٌن كال تعامل والطبٌة والتعلٌمٌة التربوٌة المؤسسات وكذلك لتعلٌمهم وتسعى إناثا أو

 تم التً والبكم للصم األمل لمركز وكذلك الطبٌعً العالج لمراكز زٌاراتنا خالل من ذلك لوحظ وقد واالهتمام

 .منها العٌنة اختٌار

 تدرٌسهم على وٌقوم وإناثا ذكورا واحد فصل فً ٌدرسون السمع وضعاف للصم األمل مركز فً مثال فاألطفال

 العالج مراكز فً الطبٌة العناٌة فً الحال وكذلك المعاملة نفس وٌعاملونهم واإلناث الذكور من مدرسٌن

 .الطبٌعً

 والمقترحات التوصٌات

 المعاقٌن من كل تساعد أن ٌمكن والمقترحات التوصٌات من مجموعة بوضع الباحثون قام النتائج تلك ضوء فً

 الخاصة التربٌة مٌدان فً والمتخصصٌن الشاملة اإلعاقات ومراكز سمعٌا والمعاقٌن حركٌا

 :التوصٌات: أوال

 .الفئة هذه كفاءة من للرفع والتدرٌب السمع، لفاقدي اإلشارة لغة فً تدرٌبٌة دورات إقامة -0

 ونفسٌا طبٌا الحركٌة باإلعاقة المصابٌن تأهٌل -8

 الخاصة التربٌة لمعلمً الحدٌثة التدرٌس طرق فً عمل وورش تدرٌبٌة دورات إقامة -3

 واجتماعٌا نفسٌا المعاقٌن مع التعامل كٌفٌة على المعاقٌن بتأهٌل المختصٌن لتدرٌب عمل بورش القٌام -6

 وتربوٌا

 هذه مثل وجود عدم لمالحظة وذلك حركٌا المعاقٌن وتدرٌب لتعلٌم متخصصة ومدارس مراكز إنشاء -8

 .المحلٌة البٌئة فً المراكز

 

 :المقترحات: ثانٌا

 .سمعٌا المعاقٌن لدى االجتماعً التفاعل مهارات لتنمٌة عالجً برنامج فاعلٌة عن دراسة إجراء -0

 والعالج التأهٌل مراكز فً سمعٌا والمعاقٌن حركٌا المعاقٌن األشخاص تأهٌل مشکالت عن دراسات إجراء-8

 .الطبٌعً

 .النتائج تعمٌم إلمكانٌة الحالٌة بالدراسة ومقارنتها أكثر وبأعداد أخرى مدن فً الحالٌة الدراسة إجراء إعادة-3

 

 :والمراجع المصادر

 .والنشر للطباعة العربٌة النٌل مجموعة: القاهرة ،(0ط) الحسٌة، اإلعاقة ،(8888) مدحت، النصر، أبو .0

 دراسة التكٌفً، السلوك على منهما كل وأثر الجسمٌة واإلعاقة البصرٌة اإلعاقة ،(8806) امنة، شعالة، ابو .8

 .التربٌة كلٌة مصراتة، جامعة النشر، تحث
 رسالة مكتسبة، حركٌة بإعاقة المصاب الراشد لدى النفسً التوافق ،(8800. )لطٌفة عبٌد بهٌة، بدرة، .3

 .بسكرة خٌضر، محمد جامعة منشورة، ماجستٌر
 نحو المعلمٌن اتجاهات 0056068 ص ،(8) عدد ،(00) مجلد ،(8808) الروٌلً، مدللة أسامة، بطاٌنة، .6

 المجلة السعودٌة، العربٌة المملكة شمال فً الحكومٌة المدارس فً الحركٌة اإلعاقة ذوي األطفال دمج

 التربوٌة العلوم فً األردنٌة
 األطفال لدى التكٌفً السلوك تحقٌق فً الخاصة التربوٌة الرعاٌة برامج دور ،(8882) مسعود، فٌدة، بن .8

 .الجزائر جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة داون، متالزم ذوي
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 غٌر ماجستٌر رسالة ، حركٌا المعوقٌن ٌواجهها التً التكٌف مشكالت( 0228) محمد سلمه حرزهللا، .0

 .األردنٌة ،الجامعة ،عمان منشورة
 .والنشر للطباعة الزهراء دار: الرٌاض ،(8ط) السمعٌة لإلعاقة مدخل ،(8808) علً حنفً، .6

 .والنشر للطباعة الصفاء دار: عمان العلمً، البحث وطرق مناهج ،(8808) إبراهٌم الدعلٌج، .5

 السلوك على منهما كل وأثر الحركٌة واإلعاقة التوحد التوحد اضطراب ،(8800) الحمٌد عبد الرعٌض، .2

 .التربٌة كلٌة مصراته، جامعة منشورة، غٌر دراسة التكٌفً،

 التكٌفً، السلوك على منهما كل وأثر الحركٌة واإلعاقة الذهنً تأخر ،(8806) الحمٌد، عبد الرعٌض، .08

 .التربٌة كلٌة مصراتة، منشورة، غٌر دراسة

 .األنجلو مكتبة: القاهرة الخاصة، االحتٌاجات ذوي لألطفال التربوٌة األنشطة ،(8886) السٌد السٌد، .00

 .األنجلو مكتبة: القاهرة الحركٌة، اإلعاقة فً مفهوم ،(8800) محمد، الشرٌف، .08

 .والنشر للطباعة غرٌب دار: القاهرة العقلً، التخلف ،(0226) محروس، محمد الشناوي، .03

 مكتبة– القاهرة التواصل، واضطرابات السمعٌة ؛اإلعاقة(8882) والتهامً السٌد ، عبدالعزٌز ، الشخص .06

 . الطبري

 منهما كل وأثر البصرٌة وإلعاقة السمعٌة اإلعاقة ،(8800) عبدالمجٌد، هالة وكرٌدلة، محمد أنٌس الصل، .08

 التربٌة كلٌة مصراته، جامعة منشورة، غٌر دراسة التكٌفً، السلوك على

 على منهما كل وأثر التوحد واضطراب الذهنً التأخر ،(2) عدد ،(3) مجلد ،(8806) انس، الصل، .00

 .مصراتة جامعة التربٌة، لكلٌة العلمٌة المجلة لٌبٌا، التكٌفً، السلوك

 المعاقٌن لألطفال السلوك مهارات بعض تنمٌة فً سلوكً برنامج فاعلٌة ،(8800) سامٌة، عبدالرحمن، .06

 .دمشق ماجستٌر، رسالة للتعلم، القابلٌن عقلٌة

 .والنشر للطباعة صفاء دار: عمان ،(0ط) السمعٌة اإلعاقة مع وقفة ،(8882) ماجدة، عبٌد، .05

 .والنشر للطباعة صفاء دار: عمان الحركٌة، التحدٌات ذوي ،(8808) ماجدة، عبٌد، .02

 دراسة التكٌفً، السلوك على منهما كل وأثر السمعٌة واإلعاقة الذهنً التأخر ،(8800) هدى، عبٌد، .88

 .التربٌة كلٌة مصراته جامعة منشورة،

 والنشر، للطباعة المسٌرة دار: عمان سمعٌة، المعوقٌن وتعلٌم تربٌة ،(8800) سعٌد، الغزالً، .80

 للنشر الدولٌة: عمان واللغة، والنطق الكالم واضطرابات السمعٌة اإلعاقات ،(8880) سعٌد، العزة، .88

 .والتوزٌع

 .الجامعة شباب مؤسسة: اإلسكندرٌة والتحدي، المشكلة الحسٌة اإلعاقة ،(8886) طارق، كمال، .83

 المسٌرة دار: عمان ،(3 ط) الخاصة التربٌة فً مقدمة ،(8808) عمر، العزٌز، وعبد تٌسٌر، كوافحة، .86

 والنشر للطباعة

 .والنشر للطباعة الرشاد دار: القاهرة الحسٌة، اإلعاقات ،(8886) عادل، محمد، .88

 .والنشر للطباعة أسامة دار: عمان االختبارات، تصمٌم ،(8800) الرحمن، عبد محمد، .80

 .والنشر للطباعة المسٌرة دار: عمان ،(0ط) السمعٌة، اإلعاقة( 8803) السٌد، والشربٌنً، أسامة مصطفً، .86

 قبل ما للطفل التكٌفً السلوك مهارات تنمٌة فً الدمج بنظام المبكر التدخل فعالٌة ،(8808) أمال، ٌوسف، .85

 مصر ماجستٌر، دراسة سنة، 03 المدرسة،
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Hearing impairment and motor disability and the impact of each on the adaptive 

behavior of children aged 12 years and under in care centers for people with 

special needs in the city of Misurata 

 

Abstract 

The research aims to identify the existence of differences in the adaptive behavior 

variable between those with hearing impairment and motor impairment for children 

12 years old and less, as well as identifying the differences in the adaptive behavior 

variable between males and females in the total sample, using the adaptive behavior 

scale prepared by Abdullah Zaid Al-Kilani. After ratify and confirm the research 

sample of 27 child 21 of them were disable and 6 of them were deaf  .  

On the descriptive approach (a comparative study) due to its relevance to the nature of 

the research, the researcher reached the following results: 

- There are no statistically significant differences between those with a hearing 

disability and those with a motor disability in the adaptive behavior variable, and 

there are no statistically significant differences between the Genders for the total 

sample. 

- The researcher also recommended the establishment of centers and schools for 

motor disabilities, as he noticed the absence of such centers in the local environment 


