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لددددت ال ٔددددطع ٓةددددت لآليددددة بط ددددامي  ضؿدددداز    ددددخ  جم دددد   دددد  هددددسلد السضاػددددة     

ال ذ يدددددددا مددددددد  لضددددددداض الل ؼدددددددية للوددددددد وي الل ؼدددددددية لدددددددس   م دددددددا   ً دددددددا  ال و دددددددس  

( مددددد  32قوام دددددا   ٓـدددددواايةاػددددد ذسمد ال ا ندددددة املدددددلتع ال جطينددددد   مؼددددد ٔيلة  ٔيلدددددة 

ألام دددددا   ددددد  رة،دددددة الجعيدددددطة  مددددد  مجمدددددْو مج مدددددٕ  م دددددا   ً دددددا  ال و دددددس  ددددد  م ليدددددة 

ذسام بط دامي الزعمدة ي الكبر  بوة،ة الجعيطة  رتد  ت ليدن   دااي السضاػدة باػد رزمسن

. توكدددددلد السضاػدددددة  لدددددت ٓدددددسة   دددددااي  م  دددددا   ن (SPSS)ٔلدددددوم عج مآيدددددة إلا لدددددااية لل

  ددد  تذ يددددا رد ددددى الوددد وي الل ؼددددية لددددس  
ض
البر دددامي املحتددددرر لدددإ  ضددددط زا    لدددداايا

 لددت رجددوز لددطر  زالددة   لدداايا  دد    م ددا   ً ددا  ال و ددس  رتوكددلد السضاػددة ر ددصل 

الوددد وي الل ؼدددية لدددس   م دددا   ً دددا  ال و دددس ت ٔدددا لٔمدددط الٌ دددن   ركدددد السضاػدددة  

يددة  م ددا   ً ددا  ال و ددس  دد  ملٌحددة رة،ددة  بإقامددة الددوضؾ راملدد تمطا  راللددسرا  ل ٓو

الجعيدددطة بلددد ة داكدددة رشلددد  لنزدددس مددد  ؿدددٔوضه  بالوددد وي الل ؼدددية   مدددا  ركدددد 

ال و دددس رشر  ددد  الدددص،  ، ولدددون  مدددط تدددطفيذ   ٓةدددت  ي يدددة تل يدددص  ب ددسضيأ  م دددا   ً دددا 

دددا،ذ   بدددطامي تدددسضيأ رم ددداضا  ألدددي   ً دددا  ال و دددس ل دددي ، مكلدددوا مددد   املؼددداهمة  ددد  ٓض

 ٔليم      املجز .رم ا ٔة ا
 . ً ا  ال و س  م ا  ؛ال و س ؛ ضؿاز ؛   الو وي الكلماث املفخاخُت
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 ملـذمت:

 جدس،طة ُداهطة الزدس،  الٔلدط  د  إلانؼدان ل دا ، ٔدطن التد  الود وي تمندن

 ت اليا م  اؼب إ رملا راملج مٕ  ال طز  ياة جوا أ م  ٓةت  نحر تأضحر م  ل ا ملا باإله مام

 ملدازض أدسز رضغد  مٔ دا  تترالد   ر تلج  ٓ  دا الت  راملـكال  ألامطان ٓالج جطاء باهِة

 مد  الٔوامدن ألامدطان بأ دس ألاػدطة  لدطاز   دس  كدابة ت حد  رتلٓو دا الود وي الل ؼدية

 ٓد  اللاتجدة الود وي  ِيدد رقدس .يةللود وي الل ؼد املؼدب ة رإلاج مآيدة الل ؼدية

اقدة إلاكدابة اقدة تم دس مدا غال دا أل دإ ال دا نحن مد  الٔس،دس بإه مدام باإٓل    ٔدس مد   لدت إلٓا

 ألار   امل ك ن ألن ا ألام دلوكا الجحران  ر تى رألاقاضب ألاػطة  لطاز لتـمن ال طز  كابة

ا،ة اقدا   ٓحدس مد  ألن دا ال و دس بإٓاقدة ملابا كان  شا الٌ ن رت س،سا بٓط ه ا إلٓا  ملدا ر كٔد

ا،دة مد  رملدا ت ٌل دإ راللمٌيدة  إلان دال  مد  بدإ تتؼد   مدا رهدصا مؼد مط رتك دن داكدة ٓض

 إلاه مدام رفدحن بيدد( ٓاتح دا   م ضفدة ٓةدت امللحداة املؼد رليا  بدحن زاامدة  حدرة  د  ألام ،جٔدن

    The study aimed to identify the effectiveness of a psychological 

counseling program in decreasing the psychological effects of 

psychological stress among the mothers of autistic children. The 

researcher used the experimental method, using a sample of (32) 

mothers in Gezira State. The study found that the proposed program 

has a statistically significant effect in decreasing and reducing 

psychological stress among autistic mothers of mothers. The study 

recommended the holding of workshops, conferences and seminars 

to educate autistic mothers in the Gezira State region in particular to 

reduce their feelings of psychological pressure. 

key words: Stress ; Counseling ; Autism;  Mothers   of autistic 

children. 
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بأؿدياء  ل ضدزيةرا  ؿدياء ٓد  ال لداظ    لدت ألا يدان مد  الكنحدر  د  راهدٌطاضها العاادس باب  دا

 .(66 ق 2009ألاػطي   بو الؼٔوز   ال وال  م   ْو ت لين  جن م   دط  

تددط  ال ا نددة  ن مؼدددآسة ألام ددا   دد  ال وجيدددإ رإلاضؿدداز الل  ددخ    دددسع  لدد  ت حيددد         

ال كيددا ار املواءمددة مددٕ ال يخددة رألايددخاق امل يٌددحن بددإ  ركددن ملددا ب اجددة  ليددإ ر ة ؿددٔط 

ددسم الطهددا ر  فددصل  ،طمددي إلاضؿدداز الل  ددخ   لدد   مؼددآسة ال ددطز املٔددا  رمواج ددة بالوددي  ٓر

رم مدددا تكددد  مدددا قٔيحدددإ رال  لدددأ ٓةددد  املـدددكال  التددد  تواج دددإ ػدددواء  ددد  املسضػدددة  ر الٔمدددن. 

 املوقدا  ن  ة ال و دس  ٓاقدة ٓد  اللداتي الود ٍ  دسة مد  لل ذ يدا امل ذدصة إلاجدطاءا 

 مد  بدإ تحدوم رمدا مٔداضع مد  تملكدإ مدا تٓةد باإٓل مداز رمواج ذ دا ٓلي دا أدطع ألام ، ٌلدأ

  .املٔا  بإب  ا ال ك ن ػبين    مج وز

 مشكلت الذساظت: 

س  ظمة الٌ ن  ٓاقة أ بر
ّ
ا تول

ض
ةدت ٓدام   ـ ن ألاػطة ٓةت   حرة   ؼية ه ًو  ٓر

 مد  قٔدا حن ألام دا  هد ةء الٌ دن.  ن مدٕ  د  ال ٔامدن ألاقدطب بوكد  ا دداق   ـد ن ألام

 ما ُن    السضاػة مـ لة رتلٌل  .ألًا ا  الٔاز،حن  م ا  م    بر بسضجة   ؼية ه وي

 باإلهالة م ٔسزة    ؼية ه وي م  امللابحن باهٌطاب ال و س  ألًا ا   م ا  أا يإ

ا ت دون  رقدس بم طزهدا  مواج ذ دا اؼد ٌيٕ ة قدس التد  ألا دسا  اللدازمة  لدت    ميدة  مدوضض

 اػد ذسام ًطيد  ٓد  ال ٔدن  د  ضزا  لد  ك ا هدو لٔلدإ ،مكد  مدا ركدن  ضازت دا  ٓد  داضجدة

 البدرامي تكنيدا دددال  مد  ت دون  رالتدد  الل ؼدية  الود وي ملواج دة مذ ل دة  ػداليأ

ؼد   قدس إلاضؿداز،ة التد 
ُ
 مد  زضجدة  لدت الوكدو   ٓةدت راؼدآس   الود وي هدص  مد  الزدّس   د  ا

  .الواقٕ  مٕ ال كيا

 جخلخظ مشكلت الذساظت في العؤال الشئِغ الخالى : 

للبر ددامي عضؿددازي لآليددة  دد  د ددى زضجددة الودد وي الل ؼددية لددس   م ددا  ألًا ددا  هددن 

 امللابحن باهٌطاب ال و س.
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 وجخفشع مىه ألاظئلت الخالُت:

هددددن توجددددس لددددطر   دددد  الودددد وي الل ؼددددية لددددس   م ددددا  ألًا ددددا  امللددددابحن بال و ددددس ق ددددن  -

 ربٔس تٌ ي  البر امي إلاضؿازي املحترر.

البر ددامي إلاضؿددازي  دد  د ددى الودد وي الل ؼددية لددس  هددن توجددس لددطر   دد  لآليددة  -6

  م ا  ألًا ا  امللابحن بال و س أع   لت  ْو الٌ ن ؟  ش ط/  ثى(.

هددن هلدداو لددطر   دد  لآليددة البر ددامي إلاضؿددازي  دد  د ددى الودد وي الل ؼددية لددسي  -2

 9(   9-3(    3-ام ددددا  ًع ددددا   امللددددابحن بال و ددددس أددددع  لٔمددددط الٌ ددددن ؟  ػددددلة

 لا ثر(.

 فشوع الذساظت:. 2

 ت منن لطرن السضاػة    عاي 

 للوددددد وي الل ؼددددية لدددددس   م دددددا  ألًا دددددا  امللدددددابحن  -
ض
هلدددداو لدددددطر  شا  زالدددددة   لددددداايا

 بال و س ق ن ربٔس تٌ ي  البر امي إلاضؿازي املحترر.

  د  لآليدة البر دامي إلاضؿدازي  د  د دى الود وي الل ؼدية  -
ض
هلاو لطر  زالدة   لداايا

 ا   امللابحن بال و س أع   لت  ْو الٌ ن   ش ط/ا ث (.لسي ام ا  ًع 

توجدددس لدددطر  شا  زةلدددة   لدددااية  ددد  لآليدددة البر دددامي إلاضؿدددازي  ددد  د دددى الوددد وي  -

  (9-3(   3-ٔددع  لٔمددط الٌ ددن   ػددلةالل ؼددية لددسي ام ددا  ًع ددا   امللددابحن بال و ددس ا

 لا ثر(. 9 

 .أهمُت الذساظت:3

ا،دة زرض  مطا دع  د  الٌ دن مدٕ الٔداملحن ةالسضاػد هدص    دااي ت يدس قدس -   د  ألاػدطة  ر الٓط

ؼداه  التد  ر ضؿداز،ة   ػدؽ ٓلميدة ٓةدت الحاامدة ال ليدا  ٓةدت ال ٔدطع
ُ
  ػداليأ تلميدة  د  ا

 .الل ؼية الو وي مٕ ال ٔامن

دا السضاػدة هدص  تحدّسم  - ا  موشجض  املك  دة ،ذدسم  ن ريمكد  اللِدطي  املجدا  ، يدس  ضؿداز،ا

ط الل ؼدية 
ّ
 املٔلومدا  ألًا دا  ر ػدط راملطؿدس،  الل ؼديحن  رامل ليدحن  للٔداملحن  ريدول

 مٔإ. ال ٔامن ر ي ية ال و سي  الٌ ن ماهية ل  ّ   الالظمة
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 مدٕ ال ٔامدن م داضا    ؼداه    د  ُقؼد   ألًا دا  ألم دا   ضؿداز    دخ  بط دامي تلدمي   -

سة الوددد وي التددد  تدددواج     ر مدددا قؼدددآس ألام دددا   ددد  تذ يدددا  ددد الل ؼدددية الوددد وي

 اللاتجة ٓ  رجوز ً ن تو سي.

 . أهذاف الذساظت: 4

 هذف عا : 4.4

مٔطلة مس  لآلية بط امي  ضؿاز    خ     د ى زضجة الو وي الل ؼية لس   م ا   

 ألًا ا  امللابحن باهٌطاب ال و س.

 أهذاف خاضت : 2.4

 و ددس ق ددن  مٔطلددة زضجددة الودد وي الل ؼددية لددس   م ددا  ألًا ددا  امللددابحن باهددٌطاب ال-

 ربٔس تٌ ي  البر امي إلاضؿاز  

زضاػة ال طر     الو وي الل ؼية لسي ام دا  ًع دا   امللدابحن بال و دس ق دن ربٔدس -

 تٌ ي  البر امي عضؿازي؟

زضاػة  ال طر     الو وي الل ؼية لسي ام ا  ًع ا   امللابحن بال و س ق ن ربٔس -

 (.ىٌ ن ؟  ش ط/ا ثؿازي ت ٔا للْو التٌ ي  البر امي عض 

زضاػة ال طر     الو وي الل ؼية لسي ام دا  ًع دا   امللدابحن بال و دس ق دن ربٔدس -

 لأ ثر(. 9(   9-3(    3-تٌ ي  البر امي عضؿازي ت ٔا لٔمط الٌ ن ؟  ػلة

 .مطؿلحاث الذساظت:5

 أ/ الػغـىؽ الىفعُت:

الـددٔوض باإلضهددا  الجؼدد   هدد   الددة   ؼددية رشهليددة رجؼددمية ت، دداب إلانؼددان  رتتؼدد  ب  

(    مدددددا تتؼددددد  بالـدددددٔوض بالودددددي   burn outرال دددددسني الدددددصي قدددددس ،لدددددن  لدددددت ع تدددددرا    

دددسم الحدددسضة ٓةدددت ال دددأقل   رمدددا ،لددددا أ شلددد  مددد  ٓدددسم ضهدددا ٓددد  الددددل ؽ  ر  رال ٔاػدددة ٓر

 ( .   63  ق 2006املج مٕ ٓامة  مٔطرع   
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 إلاحشائي: دذًذالخ  

 م  ال و سي الٌ ن  م ٓلي ا ت لن الت  السضجة :بأن ا ا جطاايا  الل ؼية أطع الو وي   

 . الل ؼية محياغ الو وي ٓ  إلاجابة دال 

 ب/ الخىخذ:

هدددددو  دددددْو مددددد  عهدددددٌطاب اللمدددددابي امللتـدددددط   قٔدددددطع بوجدددددوز  مدددددا غحدددددر ً ي ددددد     ر 

مذ ددددن  ر كلي مددددا   ، ضددددع رجددددوز  ق ددددن ٓمددددط الددددنال  ػددددلوا    رفلددددْو ممحددددز مدددد  ألازاء غحددددر 

اة  ضالضة ه    ال  آن إلاج ماع    رال واكن   رالؼلوو املحيس ال كطاضي الؼوي    مج

. ري ددس  هددصا عهددٌطاب بددحن الددصكوض بمٔددس  ضالضددة  ر  ضبٔددة  هددٔاع  سرضددإ بددحن إلا ددا  

 ( . ICD10   266 ال ل،يا الٔال   لالهٌطابا  الل ؼية  

 إلاحشائي : دذًذالخ

 مطا دع مللدابحن باهددٌطاب ال و دس  د ا ألًا ددا  بددأن   اجطاايدا   قٔدطع ال و دس

  اللمو     اهٌطاب رلس    ال و س بوة،ة الجعيطة م لية رز مسني 
ض

ا قؼّبأ دلال     راضزض

 ددال  مد  ٓليدإ ريؼد س  اللمٌيدة  رالزطكدا  عج مداع   رال  آدن ال واكدن  :مد  كدن

 ال و س  ماشخي  ػخلة بآ ماز الل  خ   عد لاصخ  ِق ن م  ت لن ٓلي ا الت  السضجة

اْل الٌ ن  لؼلو يا  املال ِة دال  رم   .املط ع زادن ٓةت سجالتإ رًع

   : إلاسشادي  ث/ البرهامج

دة هدو ه دسع  ٓلميدة رقوآدس  ِطيدة  ػدؽ هدوء  د  امللِمدة املذٌٌدة إلاجدطاءا  مد  مجمٓو

 زضاػدة رفأ دإ راللماايدة  رالٔالجيدة الوقاايدة املؼد ويا  ٓةدت إلاضؿداز،ة الخدسما  تحدس، 

 ري ٌلأ ضابد ر  إ رألاهساع رالزلو   رت س،س للمـاكن للواقٕ
ض
 املؼ مطة  املطاجٔة نؼبيا

 ( .4ه   6453ل لاء الخٌٍ إلاضؿاز،ة   ٓ س هللا ردوجة    ألاػاغ رئ بر

 إلاحشائي:   دذًذالخ 

دا إلاضؿدازي قٔدطع البر دامي   مد  ق دن  امللدم  إلاضؿدازي البر دامي" :بأ دإ  جطاايا

 مد  ال ذ يدا  د  الدصي ُقؼداه  امللدابحن باهدٌطاب ال و ددس  ألًا دا  م دا أل  ال ا ندة
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 رامللاقـددة  امل اهددطة  إلاضؿدداز،ة  ال ليددا  مذ لددا باػدد ذسام الل ؼددية الودد وي

 املجزل  ( رالواجأ إلا،جابي  راللموشجة  رال ٔعيع الجمآية 

 . خذود الذساظت :6

 الحذود املكاهُت : 4.6

 بالزسرز الج طالية لوة،ة الجعيطة   مط ع ال و س.ت س هص  السضاػة        

 الحذود املىغىعُت : 2.6

 مدددددددا ت دددددددس بالٔيلدددددددة املذ ددددددداضة مددددددد   م دددددددا  ألًا دددددددا  امللدددددددابحن باهدددددددٌطاب ال و دددددددس          

ب دددددن مطا دددددع شري ع  ياجدددددا   –م ليدددددة رزمدددددسني الكبدددددر   –امل واجدددددس،   بوة،دددددة الجعيدددددطة 

 الخاكة بمس،لة رز مسني. 

 الضماهُت: الحذود 3.6

م    مددددا ال تدددرة امليسا يددددة 2068الزدددس العمجددد  للسضاػددددة اللِطيدددة آ  دددداضا مددد  الٔدددام           

 م  الٔام 
ض
 م .   2020 ٓ  اضا

 الذساظاث العابلت: -6

   (:2144دساظت هبت ميرصا عبذ الىهاب )

 بعىىان: الللم وإلاكخئاب لذي أمهاث ألاؾفال املعاكين رهىُا

ال ٔددطع ٓةددت مؼدد و  الحلدد  الل  ددخ  رإلا  خدداب لددس   م ددا   ً ددا  هددسلد السضاػددة  لددت 

اقدة الصهليدة  رتوكدلد السضاػدة  لدت ٓدسم رجدوز لدطر  شا  زةلدة ا لدااية  د  زضجدة  إلٓا

  ؼدأ ٓمدط الٌ دن رج،ؼدإ  
ض
كن م  الحل  رع  خاب لس  ام دا  اً دا  املٔداقحن شهليدا

الو وي الل ؼية لس  ام ا  ليما ل  ،جس ال    لطر  شا  زةلة ا لااية    زضجة 

   ؼأ ٓمط الٌ ن رج،ؼإ  لت شل . 
ض
 ًع ا  املٔاقحن شهليا
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 ( : 2116ضفاء سفُم مىس ى كشاكِش)  دساظت

الوددددددد وي الل ؼدددددددية لدددددددس  ارليددددددداء امدددددددوض اً دددددددا  ال و ددددددددس تهـــــــذف الذساظـــــــت إلـــــــى معشفـــــــت 

  شري ( مد  ارليداء امدوض ًع دا564را  ياجا  مواج  إ. راؿد ملد ٓيلدة السضاػدة ٓةدت  

( مد  ارليداء امدوض اً دا  ال و دس ممد  قفدجن اً دال    د  237ع  ياجا  الخاكة مد   

( م  277بطامي ال و س امل واجس     مطا ع التربية ال كطية    ملاً  اململكة املذ ل ة ر  

 
ض
 رًع ا  املٔوقحن بلطيا

ض
 رًع ا  املٔوقحن ػمٔيا

ض
ارلياء اموض ًع ا  امل ذل حن ٓحليا

قفدددجن اً ددال    ددد  مٔاهددس التربيدددة ال كطيدددة  رمٔاهددس عمدددن  رمٔاهددس اللدددوض ال ا ٔدددة  ممدد 

لدددددوظاضة التربيدددددة رال ٔلدددددي   ددددد  مس،لدددددة الطيدددددان   رشلددددد  لل لدددددن السضا دددددخ  النددددداني مددددد  الٔدددددام 

م. رتدددددددددد  اػدددددددددد ذسام محيدددددددددداغ الودددددددددد وي 2005-2004هددددددددددد املوالدددددددددد  6426-6425السضا ددددددددددخ  

املٔددددوقحن رهمددددا مدددد  آددددساز رتحلددددحن كددددن مدددد   الل ؼددددية را  ياجددددا  ارليدددداء عمددددوض ًع ددددا 

اري ٓر دددسالٔعيع الشخ دددخ    م(. توكددددلد السضاػدددة الدددت الل دددااي  هم ددددا 6998ظيدددسان الؼدددًط

اقددة  اضت دداْ مؼدد و  الودد ٍ الل  ددخ  لددس  الددطاز الٔيلددة ال ليددة  مددٕ اددد الع مؼدد و  ٓع

اقة.    ؼأ  ْو ٓع

مهـــاث وءبــــاء ألاؾفــــال ( بعىـــىان: دساظــــت ملاسهـــت بــــين أDysonm,1996دساظـــت دٌعــــىن )

 روي لاغؿشاباث الىمائُت والخىخذ. 

 مددددد  عم دددددا  رعبددددداء ممددددد  لدددددس    اً دددددا  30( بدددددحن  Dysonm,1997قددددداضن  فلـــــذ 
ض
( ظرجدددددا

 مد  عبداء رعم دا  ممدا 32قٔا ون مد  اهدٌطابا   ماايدة مد  هدم  ا حال و دسح ر  
ض
( ظرجدا

 مد  عبداء رعم دا  32  لس    اً ا  ٓاز،ون رة قٔا ون م  اهٌطابا   ماايدة ر
ض
( ظرجدا

ممددددد  لدددددس    اً دددددا  ٓددددداز،ون رة قٔدددددا ون مددددد   ي ؿددددد ن مددددد  اؿددددد ا  ال جدددددع رعهدددددٌطاب. 

ر ُ ط    ااي ال     لت  ن اباء رام ا  ًع ا  الص،  قٔا ون م  اهٌطابا   ماايدة ة 

 ،ذ ل دددون ٓددد   ٔوددد   الددد ٔى  ة  ن ددد  ،ذ ل دددون ٓددد  ابددداء رام دددا  ًع دددا  الٔددداز،حن  ددد 

الوددد وي الوالس،ددددإ رالددددسٓ  عج مدددداع  رعػددددطي ررُدددااا عػددددطة رقددددس غحددددر ابدددداء ًع ددددا  

 رم  لس    اهٌطابا   مااية حكال و سح ٓ  مؼ و    بدر مد  الود وي 
ض
امل ذل حن ٓحليا

 مما غحر ٓ  اباء رام ا  ًع ا  الٔاز،حن.
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أؾفـــال إلاعاكـــاث (  بعىـــىان: دساظـــت ملاسهـــت وولُـــاء أمـــىس Figler,1981دساظـــت فُجلـــش )

 املخخلفت مع ألاؾفال العادًين. 

هددددسلد السضاػددددة  لددددت  جددددطاء محابلددددة يخلددددية ألرليدددداء  مددددوض مجمددددٓو حن مدددد  ألًا ددددا       

ؿملد ألارلت م  لس     ً ا  مٔاقحن  بإٓاقا  مذ ل ة( بيلما تو  النا ية  رلياء اموض 

حددابال  الشخلددية رمددا أًل ددا  ٓدداز،حن  رجمددئ   مدد  بوضتوضي ددو( رقددس  رضددزد   ددااي امل

تودددددمل إ مددددد  اػددددد   اءا  اضت ددددداْ مؼددددد و  الوددددد ٍ الل  دددددخ  لدددددس  ارليددددداء امدددددوض املٔددددداقحن 

محاض دددددة بأرليددددداء  مدددددوض ًع دددددا  الٔددددداز،حن.  مدددددا كدددددا وا  قدددددن ضهدددددا ٓددددد   يدددددات   ٓةدددددت الدددددسٓ  

الشخ دخ  رعػدطي    مدا اتضدع ام دساز شلد  ال دأضحر الؼدحق  لدت ٓالقدات   ألاػدطية ر ددصل  

 الخاضجية.

 على الذساظاث العابلت: انعلُم الباخثح

 ليما ،ة   ٔى ما ة ِ إ ال ا نة  و  السضاػا  الؼابحة   

6 
ض
.  ٔددى السضاػددا  الؼددابحة تلارلددد موهددْو الودد وي الل ؼددية ألم ددا  املٔدداقحن ٓحليددا

مندن زضاػدة ػدلو  ٓنمدان ٓ دس هللا  بيلمددا تلارلدد السضاػدة الزاليدة املوهدْو لدس   م ددا  

 بحن باهٌطاب ال و س.ألًا ا  امللا

. تذ لددددا الزددددسرز امل ا يددددة للسضاػددددة الزاليددددة ٓدددد  الزددددسرز امل ا يددددة للسضاػددددا  الؼددددابحة  2

دوم الؼددوزا ية ربٔودد ا  جددطي  دد  مددسن  لد ٔى السضاػددا  الؼددابحة  جطيددد  دد  رة،ددة الخًط

 ٓاملية  دط  ٓةت  ؼأ بلس السضاػة.

شري إلا  ياجدا  الخاكدة ٓيلدة . تلارلد  ٔى السضاػا  الؼابحة  رلياء  موض ألًا دا  3

كدددد اء ضليدددد  مو ددددخى قددددطاقيف رزضاػددددة تو يددددس ٓيددددس الددددطرغ  بيلمددددا  للسضاػددددة منددددن زضاػددددة

 تلارلد السضاػة الزالية  م ا   ً ا  ال و س ٓيلة للسضاػة.

. اػ ذسمد  ٔى السضاػا  الؼابحة ملتع املحابلة لل وكن لل ااج ا رت حي   هسال ا 4

(  رقدس اػد ذسمد السضاػدة الزاليدة املدلتع ال جطيند  Figler,1981, 61منن زضاػة ليجلط  

 رعػت ا ة للوكو  ألهسال ا املطػومة.
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. زضػدددددد  ٔدددددى السضاػددددددا  الؼدددددابحة الودددددد وي الل ؼدددددية لدددددس   م ددددددا  ألًا دددددا  الددددددص،  5

(  بيلمددا تلارلددد Dysonm,1996, 81قٔددا ون مدد  اهددٌطابا   ماايددة منددن زضاػددة زقؼددون  

 لل ؼية لس   ً ا  ال و س.السضاػة الزالية الو وي ا

 . إحشاءاث الذساظت املُذاهُت:7

 منهــــج الذساظت : 4.7

الزحيحدة  ة تـداع مدا موهدْو زضاػدة  د  ال ا د  ،ت ٔ دا التد  الٌطيحدة هدو ٓامدة املدلتع

هدو " املدلتع  ن ال  د   بمٔجدى موهدْو ،نحرهدا التد  رعػ  ؼداضا  ألاػدخلة ٓةدت رإلاجابدة

 للمـ لة. زضاػ إ    ا  ال  ،ت ٔ ا الت  الٌطيحة

هددو  قدطب ملدالع ال  دو  لزدن املـداكن بالٌطيحددة ات ٔدد السضاػدة املدلتع ال جطيند  الدصي  

الٔلميددددددة  مددددددا قٔددددددس هددددددو مددددددلتع ال  دددددد  الو يددددددس الددددددصي ،مكلددددددإ عد  دددددداض الزحيحددددددي ل ددددددطرن 

الٔالقدددا  الخاكدددة بالؼدددبأ  ر ألاضدددط. ري دددولط  ددد  املدددلتع ال جطينددد   ق دددخى زضجدددا  الوددد ٍ 

ةت   و مل ِ  م  حرا مٔيلا  الٔل     لامللتع ال جطين  ،تيح لل ا    ن ق حر ٓ  قلس ٓر

  امل  حدددر ال جطينددد   ر املؼددد حن ( لحدددر  تدددأضحر  ٓةدددت م  حدددر دددددط  ددد  الِددداهطة م دددن السضاػدددة   

امل  حددر ال ددا ٕ ( رشلدد  مددٕ هدد ٍ  ضددط كددن امل  حددرا  ألادددط  ممددا ،تدديح لل ا دد  الوكددو   لددت 

هدددصا قٔجددد   ن ال  ددو  الٔلميدددة التددد  اؼدد ذسم املدددلتع ال جطينددد  ة  اػدد ، اجا    ثدددر زقددة  

تح لدددط ٓةدددت مجدددطز ركدددا الِددداهطة التددد  تتلارل دددا السضاػدددة  مدددا  ن دددا ة تح لدددط ٓةدددت مجدددطز 

ال دداضير لواقٔددة مٔيلددة  دد  املااددخ  ر  مددا ت ددسع  لددت  ،جدداز الٔالقددا  الؼدد بية بددحن امل  حددرا  

 ذ ا . الخاكة بالِاهطة الت  ،حوم ال ا   بسضاػ

  مجخمع الذساظت: 2.7

 ،مكد  را ددسة دلداام ل د   ر الٔلاكددط الدص،  ألالدطاز جميدٕ بدداملج مٕ املحلدوز  ن  

 (.       ,42 2004مال ِذ ا  ابو ٓالم   

ة ال لية م  الٔلاكدط التد  قؼد ت ال ا د   لدت  ن  قـحر مٔجى مج مٕ السضاػة  لت حاملجمٓو

 لة املسضرػة ح.قٔم  ٓلي ا الل ااي شا  الٔالقة باملـ 
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 وضف املجخمع ألاضل للذساظت:

،مندددن مج مدددٕ السضاػدددة  م دددا  اً دددا  ال و دددس بوة،دددة الجعيدددطة   مس،لدددة رزمدددسني   م ليدددة 

رزمددددسن  الكبددددر  بمطا ددددع شري ع  ياجددددا  الخاكددددة للملددددابحن باهددددٌطاب ال و ددددس رهددددت   

 تواكن   ،واء    م ٓ سالط م   دملحن   ملِمة م  سرن ( . 

شة مشاكض الخىخذ (4الجذول )  بىالًت الجٍض

 عذد ألاؾفال املسجلين باملشكض   اظم املشكض 

 67 مط ع تواكن 

 66 مط ع  ،واء 

 8 مط ع  م ٓ س الط م  

 4 مط ع ملِمة م  سرن 

 60 مط ع دملحن 

 عُىت الذساظت  .4.7

 (32ت و د ٓيلدة السضاػدة مد   م دا  ألًا دا  امللدابحن باهدٌطاب ال و دس رالتد  بل دد   

مدد   م ددا   ً ددا  تدد  اد يدداضه  بٌطيحددة الٔيلددة الٔـددوااية البؼدديٌة مدد  املج مددٕ الكةددت 

 للسضاػة ب ي  كن لطز م   لطاز املج مٕ لإ ال طكة ليمنن ٓيلة السضاػة.

 لىىع الؿفل2الجذول )                    
ً
 ( جىصَع أفشاد عُىت الذساظت جبعا

ت  الخكشاس هىع الؿفل  اليعبت املئٍى

 %62.5 20 ش ط

 %37.5 12   ثى

 100.0% 32 املجمْو

ة  ً ا  ال و س ش2 ال ّ م  الجسر         % 37.5%  بيلما إلا ا  62.5كوض (  ن غال يَّ
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 أدواث  الذساظت :  -8

 جم جؿبُم في هزه الذساظت أداجين هما:

محيددداغ الوددد وي الل ؼدددية   رهددد  الوددد وي الل ؼدددية لدددس  ألام دددا  اللاتجدددة ٓددد  رجدددوز -

 تو سي باألػطة.ً ن 

بط ددامي عضؿدداز الل  ددخ  امللددم  مدد  ق ددن ال ا نددة رلدد   ػددؽ ر ِطيددا  ٓلميددة ،  ددوي  -

 ٓة   امل اهطا    امللاقـا  الجمآية  ال ٔعيع  اللمصجة  الواجأ املجزل  (   

 :الػغىؽ الىفعُت . ملُاط 4.8

اري   .  6998م   ٓساز ٓ س الٔعيع الشخ خ  رظيسان الؼً 

 ط:وضـــف امللُا

( ٓ دددددداضة  ددددد  كدددددوضتإ ال  اايدددددة لددددددس   م دددددا  ألًا دددددا  امللددددددابحن 55،  دددددون املحيددددداغ مددددد      

ٓدددسز   ٔددداز  رال ٔطيدددا ه دددص   باهدددٌطاب ال و دددس. ةبدددس مددد  ال ٔطيدددا باملحيددداغ رهسلدددإ ر ر

 ألا ٔاز 

لت جصحُذ امللُاط:  ؾٍش

(  رزضج دددان ل جا3ٓ ددداضا  ،ددد   ت دددزي  ا بإٌٓدددداء امل  دددوق  
ض
بدددة بدددددد   ( زضجدددا  لددددد   زاامددددا

. )
ض
 ( رزضجة را سة     بسا

ض
   يا ا

 جىصَع دسحاث الػغـ الىفس ي:

 ( ه ٍ    خ  د يا55-92 

 ( ه ٍ    خ  م وػ629ٍ= 93 

 ه ٍ    خ  ؿس،س  (665 - (130

ت ) الطذق والثباث( في الذساظت الحالُت :  خعاب الخطائظ العُكىمتًر

 ضذق امللـــُاط:

ؼدددمة  ر الحدددسضة  ر عتجدددا  الدددصي رهدددٕ املحيددداغ ،حلدددس باللدددس   ن ،حددديؽ املحيددداغ ال    

 لحياػإ.
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 الطذق الظاهشي )ضذق املدكمين(: 

 ال ًمكً لاكخفاء فلـ بالطذق الظاهشي لحعاب الطذق 

،حلس باللس  الِاهطي   رلل أ س مد  كدال ية املحيداغ للسضاػدة الزاليدة تد  ٓطهدإ     

ٓلددددد  الددددل ؽ رشلدددد  لددددد زةء  دددد  كددددوضتإ ألارليدددددة ٓةدددد  امل كمددددحن رعد لاكدددددحن  دددد  مجددددا  

بآضائ   رالزك  ٓةت كن ٓ اضة م  ٓ اضا  املحياغ م   ي  ػدالمة الل دة ررهدور املٔجدى 

 ركال ية الٔ اضة لحياغ ما رهٔد لحياػإ .

 ثباث امللُاط: 

،حلددس با ددا  املحيدداغ  ن قٌٔدد  املحيدداغ   ددؽ الل ددااي  شا مددا اػدد ذسم   ثددر مدد  مددطة     

 ت د ُطرع مماضلة .

( ٓ ددددداضة   قامدددددد ال ا ندددددة 55ٔطلدددددة ض دددددا  املحيددددداغ  ددددد  كدددددوضتإ ال  اايدددددة امل و دددددة مددددد   مل    

بددددطارن( رتٌ يح ددددا ٓةدددد  بيا ددددا  الٔيلددددة  -باػدددد ذسام ال جعاددددة الللدددد ية أددددس،ن   ػدددد حرمان 

  الجسر  ال ال  ،وضع شل  60عػ ٌالٓية امل و ة م   
ض
 (  ما

 الىفعُت( : ًىضح معامل الثباث  مللُاط الػغىؽ 3حذول سكم )

معامل لاسجباؽ بين  امللُاط

 الىطفين

ظبير مان -معامل الثباث حعذًل  

 بشاون  –

 0.86 0.76 الو وي الل ؼية

 املال ّ م  الجسر   ٓال   ن املحياغ ، م ٕ بسضجة ض ا  ٓالية .

 الطذق الزاحي للملُاط:

الجدصض التربي د  ملٔامدن لل أ س م  اللس  الصااي للمحياغ    كوضتإ ال  اايدة تد   ،جداز   

 0.93الن ا  رالصي بلغ 

  . البرهامج إلاسشادي :2.8

ف بالبرهامج لاسشادي )أهظش امللحم (  الخعٍش

 حعذًل املدكمين على البرهامج إلاسشادي:

 أس،ن  ٔى عدٌاء إلامالاية . .6

 ٓ  ج اظ  .2
ض
   LCD   الوػاان املؼ ذسمة    ابة ج اظ ٓطن بسة

 ال سضيأ م  دال  تذين املواج ة.   الجلؼة ال اػٔة   .3
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 أهذاف الجلعت:

 تذيددددن موقددددا هدددداغٍ لـددددن  دددد  ال ٔامددددن مٔددددإ مؼدددد حا   رئيددددس  ًدــــاول ضــــل عػــــى

 ال ٔامن مٔإ مؼ ذسما ألمإ.

ب ضل عػى    حعذلذ إلى :  جذٍس

 إحــــشاءاث جؿبُم الذساظــــــــت :. 9

 تت ٕ السضاػة الخٌوا  ال الية 

اْل ٓةت املطاجٕ رالس -  ضاػا  الؼابحة امل ٔلحة بموهٕ السضاػة الزالية.ًع

 بلاء  زاة السضاػة. -

ددة مد  امل كمدحن مد  ألاػداتصة راملذ لددحن  -  مد  ق دن مجمٓو
ض
ت كدي   زاة السضاػدة ُاهطيدا

 ال أ س م  كسق ا رض ات ا إلا لابي ق ن تٌ يح ا ٓةت الٔيلة .
ض
 باملجا   ر ،وا

الٔيلدة ضد  جمٔ دا  ٔدس ملم دا مد  ق دن  لدطاز  توظيٕ محياغ الو وي الل ؼية ٓةت  لدطاز -

 الٔيلة  الحياغ الح ة ( 

 تٌ ي  البر امي عضؿاز  ٓةت  لطاز الٔيلة.  -

 تٌ ي  محياغ الو وي الل ؼية  ٓةت  لطاز الٔيلة  الحياغ ال ٔسي( -

 ت لين رملاقـة   ااي السضاػة رضفٌ ا ب، ااي السضاػا  الؼابحة . -

 ٓةت   ااج ا.ٓطن توكيا  للسضاػة  -
ض
 بلاءا

 . رهٕ محتر ا  لسضاػا  مؼ ح لية.8

 املعالجت إلاخطـــائُـت : 9.3

 ألاهدساع املطجدوة ت حيد  رػديلة تودم  ُقٔدس زضاػدة  ي  د  إلا لابي ألاػلوب اػ ذسام   

 .  تٌ يح ا رضاء م 

 باػددد ذسام بط دددامي الزعمدددة إلا لدددااية للٔلدددوم   
ض
                        تمدددد مٔالجدددة بيا دددا  السضاػدددة   لددداايا

   بواػٌة ألاػاليأ إلا لااية لتية   (SPSS)عج مآية 

 ًطيحة ال جعاة اللل ية رمٔامن  ل ا  طر  اخ لل  ح  م  ض ا  املحياغ. .6

 .الجسار  ال كطاضية رالت  توضع دلاام  لطاز ٓيلة السضاػة  .2

  Independent Samples- testاد  اض   (  .3

 paired Samples- testاد  اض   (  .4

  One–Way ANOVAاػ ذسام اد  اض ت لين ال  ا،  ل ازي   .5
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 عشع ومىاكشت هدُجت الفشع لاول: عشع ومىاكشت هخائج الذساظت: .4

البر ددددددددامي إلاضؿددددددددازي لخ ددددددددى زضجددددددددة لآليددددددددة  توجددددددددس لددددددددطر  شا  زةلددددددددة   لددددددددااية   دددددددد   

 دددن ربٔدددس تٌ يددد  الوددد وي الل ؼدددية لدددس   م دددا  ألًا دددا  امللدددابحن باهدددٌطاب ال و دددس ق

 البر امي( 

ةد  ددداض ال دددطر   دددد   T. test  (   اد  ددداض لل  حددد  مددد  هدددصا ال دددطن تددد  اػددد ذسام         

 . وػٌا  شا  السةلة إلا لابيامل

( كُمت )ث( والذاللت إلاخطائُت  لذسحت الػغىؽ الىفعُت لذي أمهاث ألاؾفال 4حذول ) 

 لاسشادي املطابين باغؿشاب الخىخذ جبعا لخؿبُم البرهامج

 
(  ن الوػدددددددٍ الزؼدددددددابي لسضجدددددددة  4 ُ دددددددط    دددددددااي السضاػدددددددة  ددددددد  الجدددددددسر  ضقددددددد    

(   بيلمددددددددا الوػددددددددٍ الزؼددددددددابي  ٔددددددددس 646.63الودددددددد وي الل ؼددددددددية ق ددددددددن تٌ يدددددددد  البر ددددددددامي  

  رهددددد  ) 0.000(  بسةلدددددة   لددددااية  66.989(. رفل دددددد قيمددددة   (  96.38ال ٌ يدددد  كددددان  

  ٓليدددددددإ توجدددددددس لدددددددطر  ش
ض
ا  زةلدددددددة   لدددددددااية   ددددددد  لآليدددددددة البر دددددددامي قيمدددددددة زالدددددددة   لددددددداايا

إلاضؿددددازي لخ ددددى زضجددددة الودددد وي الل ؼددددية لددددس   م ددددا  ألًا ددددا  امللددددابحن باهددددٌطاب 

 للالع ال ٌ ي  ال ٔسي.  ال و س ق ن ربٔس تٌ ي  البر امي

رتددس  اللتيجددة  ن اضت دداْ امل وػددٍ الزؼددابي لل ٌ يدد  الح ةدد  للبر ددامي إلاضؿددازي 

لٔيلددة  دد  محدداقؽ الودد وي الل ؼددية رفال ددال  اضتحدداْ الودد وي ٓةددت اضتحدداْ زضجددا   لددطاز ا

الل ؼدددددية لدددددس   م دددددا  ألًا دددددا  امللدددددابحن باهدددددٌطاب ال و دددددس    مدددددا ا ذ دددددان امل وػدددددٍ 

الزؼددابي لل ٌ يدد  ال ٔددسي للبر ددامي إلاضؿددازي ،ددس  ٓةددت  حلددان زضجددا   لددطاز الٔيلددة  دد  

ة لددددددس   م ددددددا  محيدددددداغ الودددددد وي الل ؼددددددية رفال ددددددال  ا ذ ددددددان زضجددددددة الودددددد وي الل ؼددددددي
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ألًا دا  امللدابحن باهدٌطاب ال و ددس رهدصا قـدحر  لدت لٔاليددة البر دامي إلاضؿدازي املؼدد ذسم 

 م  ق ن ال ا نة .

تددط  ال ا ندددة  ن البر دددامي إلاضؿدددازي لددإ ألاضدددط الواضدددع  ددد  د ددى الوددد وي الل ؼدددية لدددس  

ٓةدددت  م ددا   ً ددا  ال و ددس رئددع  شلدد   لددت  ن البر ددامي املؼدد ذسم تدد  تلددميمإ اػددتلازا 

ة لخ ى   ِطيا  عضؿاز رال وجيإ الل  خ   ش  جس  ن البر امي اػ ذسم  ػاليأ م لٓو

الوددد وي الل ؼدددية مندددن ملاقـدددة الوددد وي الل ؼدددية رال ٔطيدددا بآضاضهدددا الؼدددل ية ر ي يدددة 

مواج ذ دددا رالددد ذلم م  دددا   راػددد ذسم  ،ودددا تمددداضي  إلاػدددترداء ر هميذ دددا  ددد  الددد ذلم مددد  

م دددددا   ددددد  جلؼدددددا  البر دددددامي ر ضددددداضة الزدددددواض رامللاقـدددددة الوددددد وي    مدددددا تدددددط   ن ت آدددددن ألا 

الجمآيددة  بمنابددة ٓمليددة ت طيددغ ا  ٔددال  رتل دديؽ ملـددآط ألام ددا  رال ٔ حددر ٓدد  اللددٔوفا  

الالبددي ،وج   ددا رئددوز شلدد  ة  ِددام  غلددأ ألام ددا  ٓةددت  ت دداْ الواج ددا  املجزليددة ر طكدد   

ٓالقات   ب ٔو   ال ٔى ردل   ٓةت  ووض الجلؼا  إلاضؿاز،ة الت  ػاهمد    تٌويط 

  ماشج  ،جابية لل ٔامن .

 عشع ومىاكشت هدُجت الفشع الثاوي: 2.4

البرهـــــامج إلاسشـــــادي لخفـــــؼ دسحـــــت فاعلُـــــت جىحـــــذ فـــــشوق راث داللـــــت إخطـــــائُت  فـــــي  

الػــــغىؽ الىفعــــُت لــــذي أمهــــاث ألاؾفـــــال املطــــابين باغــــؿشاب الخىخــــذ حعــــضي لىـــــىع 

 الؿفل ) ركش/ أهثى(

ةد  داض ال دطر    T. test  (   اد  داض م  صزة هصا ال دطن تد  اػد ذسام   لل  ح        

    امل وػٌا  شا  السةلة إلا لااية . 

( كُمت )ث( والذاللت إلاخطائُت  لذسحت الػغىؽ الىفعُت لذي أمهاث ألاؾفال 5حذول ) 

 املطابين باغؿشاب الخىخذ حعضي لىىع الؿفل ) ركش/ أهثى(

 
(   بيلمدا 93.30  للصكوض (  ن الوػٍ الزؼابي  5اػة    الجسر  ضق    ُ ط    ااي السض 

(   بسةلدددة   لدددااية 0.0667(  يددد  بل دددد قيمدددة   (  88.67الوػدددٍ الزؼدددابي ل  دددا   
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ليددإ ة توجدددس لدددطر  شا  زةلددة   لدددااية  ددد    (  رهدد  قيمدددة0.510   ٓر
ض
غحددر زالدددة   لددداايا

بحن باهدددٌطاب ال و دددس أدددع  للدددْو زضجدددة الوددد وي الل ؼدددية لدددس   م دددا  ألًا دددا  امللدددا

 الٌ ن.

م( اش توكددلد  لددت ٓددسم 2066رات حددد    ددااي هددص  ال طهددية مددٕ   ددااي زضاػددة ه ددة محددرظا  

 ددددد  زضجدددددة الوددددد وي الل ؼدددددية لدددددس   م دددددا  ألًا دددددا     لددددداايةرجدددددوز لدددددطر  شا  زةلدددددة 

   ؼأ  ْو الٌ ن.
ض
 املٔاقحن شهليا

  ً دددددن  لددددت دددددددط  مددددا تذ لدددددا  ن دلدددداام رمِددددداهط ال و ددددس تذ لدددددا مددددوجــــشي الباخثـــــت 

الؼددلو ية امللددا  ة  ؼددأ زضجددة  ر ؿددسة إلاكددابة بال و ددس رلكدد  ة ،وجددس  عهددٌطابا 

اد الع  شا كان امللاب ش طا  ر  ضجى مما قٔج   ن مؼ و  الو وي الل ؼية ألم الٌ ن 

ٔددددددداني ألام مدددددددد   ال و دددددددسي ة تذ لدددددددا  شا كدددددددان ً ل دددددددا ش دددددددط  ر  دددددددددلثى  ل دددددددي كدددددددن ألا دددددددوا  ا

ا  الٔس،سة الت  أي  تواكل ا مٕ ً ل ا رفال دال  ٓدسم  ؿد اْ ا  ياجدا  الٌ دن اللٔوف

 ألاػاػية را  ياجا  ألام الل ؼية تجا  ً ل ا .

 عشع ومىاكشت هدُجت الفشع الثالث: 3.4

البرهـــــامج إلاسشـــــادي لخفـــــؼ دسحـــــت فاعلُـــــت )جىحـــــذ فـــــشوق راث داللـــــت إخطـــــائُت فـــــي  

طــــابين باغــــؿشاب الخىخــــذ حعــــضي لعمــــش الػــــغىؽ الىفعــــُت لــــذي أمهــــاث ألاؾفــــال امل

 الؿفل(

لل  حد  مد  هدصا ال دطن تد  اػد ذسام اد  دداض ت ليدن ال  دا،  ألا دازي ةد  داض ال دطر   دد  

 امل وػٌا  شا  السةلة إلا لااية . 

( كُمت )ف( الذاللت إلاخطائُت  لذسحت الػغىؽ الىفعُت لذي أمهاث ألاؾفال املطابين 6حذول )

 لعمش الؿفل باغؿشاب الخىخذ جبعا

  
(  بحيمدددددددة 4.672 ع( اؼدددددددار    (  ن قيمدددددددة 6 ُ دددددددط    دددددددااي السضاػدددددددة  ددددددد  الجدددددددسر  ضقددددددد   

  ٓليدإ توجدس لدطر  شا  زةلدة   لدااية  د  0.015ا  مالية  
ض
(  رهد  قيمدة زالدة   لداايا
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لسضجدددة الوددد وي الل ؼدددية لدددس   م دددا  ألًا دددا  امللدددابحن باهدددٌطاب ال و دددس ت ٔدددا لٔمدددط 

 .  الٌ ن

 لعمش الؿفل7) حذول 
ً
 ( مخىظـ  أكل الفشوق في الػغىؽ الىفعُت جبعا

الذاللت  لاظخيخاج

 إلاخطائُت

 مخىظـ  الفشوق
 املخغير

توجس لطر  زالة   لاايا 

 للالع

 ػلوا  60  ثر م  

 

0.028 
33.62500* 

33.62500- 

 60  ثر م  

 ػلوا 

 ( ػلوا 6-60 

توجس لطر  زالة   لاايا 

 للالع

 وا ػل 60  ثر م  

 

0.019 
33.85455* 

33.85455- 

 60  ثر م  

 ػلوا 

 ػلوا  لأقن 5

  لت رجوز لطر     امل وػٌا  شا  زةلة   لااية. *(اـحر الٔالمة 

   (  لت ٓسم رجوز لطر  امل وػٌا  شا  زةلة   لااية-اـحر الٔالمة  

 دد  م  حددر ( رجددوز لددطر  شا  زةلددة   لددااية 7 ُ ددط    ددااي السضاػددة  دد  الجددسر  ضقدد   

 .ػلوا . 60ٓمط الٌ ن للالع   ثر م  

م( اش توكددلد  لددت ٓددسم 2066اد ل ددد   ددااي هددص  ال طهددية مددٕ   ددااي زضاػددة ه ددة محددرظا  

رجدددددوز لدددددطر  شا  زةلدددددة ا لدددددااية  ددددد  زضجدددددة الوددددد وي الل ؼدددددية لدددددس   م دددددا  ألًا دددددا  

   ؼددددددأ ٓمددددددط الٌ ددددددن ممددددددا قٔجدددددد    ددددددإ ،وجددددددس لددددددطر   دددددد  لٔاليددددددة البر 
ض
 ددددددامي املٔدددددداقحن شهليددددددا

إلاضؿازي للالع ألام ا  الالاي  ٓماض  ً دال     ثدر مد  ٓـدط ػدلوا  بسضجدة  لودن مد  

ة م  ألام ا  . ماض ألادط  ريس  شل   ن البر امي  ضبد لٔالي إ مٕ هص  املجمٓو  ألٓا

 لاظخيخاج العا  

 مما ظبم عشغه ًمكً اًجاص هخائج الذساظت على الىدى الخالي:

لددددددددااية   دددددددد  لآليددددددددة البر ددددددددامي إلاضؿددددددددازي لخ ددددددددى زضجددددددددة توجددددددددس لددددددددطر  شا  زةلددددددددة    -

الوددد وي الل ؼدددية لدددس   م دددا  ألًا دددا  امللدددابحن باهدددٌطاب ال و دددس ق دددن ربٔدددس تٌ يددد  

 (.66.989البر امي للالع ال ٌ ي  ال ٔسي   =  

توجددددددددس لددددددددطر  شا  زةلددددددددة   لددددددددااية   دددددددد  لآليددددددددة البر ددددددددامي إلاضؿددددددددازي لخ ددددددددى زضجددددددددة  -

وددد وي الل ؼدددية لدددس   م دددا  ألًا دددا  امللدددابحن باهدددٌطاب ال و دددس ق دددن ربٔدددس تٌ يددد  ال

 للْو الٌ ن.
ض
 البر امي للالع ال ٌ ي  ال ٔسي  ت ٔا
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توجدددس لدددطر  شا  زةلدددة   لدددااية  ددد  لسضجدددة الوددد وي الل ؼدددية لدددس   م دددا  ألًا دددا   -

 (.4.672امللابحن باهٌطاب ال و س ت ٔا لٔمط الٌ ن  ع =  

 الخىضُاث 

يددددة  م ددددا   ً ددددا  ال و ددددس  دددد  ملٌحددددة رة،ددددة 6 .  قامددددة الددددوضؾ راملدددد تمطا  راللددددسرا  ل ٓو

الجعيطة بل ة داكدة رشلد  لنزدس مد  ؿدٔوضه  بالود وي الل ؼدية رتذ يدا مٔا دات   

 الل ؼية اللاتجة ٓ  تطفية  ً ال   ال و س،حن.

   ـ ن داق ر   .  زضاج الحاامحن بأمط تطفية  ً ا  ال و س    بطامي تنحي ية    املجا2

التربيدددددددة الخاكدددددددة  ـددددددد ن ٓدددددددام  رشلددددددد  لل أ دددددددس مددددددد  مٔدددددددطلذ   ال اليدددددددة بددددددداملٔوقحن ٓمومدددددددا 

 رػلو    رفأً ا  ال و س دلوكا ربشخليات   ر اجات  . 

. تدددسضيأ  م دددا   ً دددا  ال و دددس رشر  ددد  الدددص،  ، ولدددون  مدددط تدددطفيذ   ٓةدددت  ي يدددا  تل يدددص 3

دا،ذ   رم ا ٔدة بطامي تسضيأ رألي   ً ا  ال و س رشل  ل ي  ، مكلوا مد  املؼداهمة  د  ٓض

 أليم      املجز .

. الٔمدددن ٓةدددت بلددداء بدددطامي  ضؿددداز    دددخ  تذللدددية لآلدددة ل ل يدددصها ٓةدددت ألام دددا  رلبددداء 4

ليمدددا ،ذدددم ًطيحدددة ال ٔامددددن مدددٕ هددد ةء ألًا دددا   ؼددددأ املطا دددن الٔمطيدددة ر ؼدددأ زضجددددة 

اقة ر ْو الؼلو يا  امللا  ة ل ن  الة.  إلٓا

 ملترخاث 

 للسضاػة الزالية  
ض
 تحترر السضاػة  جطاء ال  و  رالسضاػا  ال الية اػ كماة

. زضاػدددددة ال دددددطر   ددددد  تذٌددددديٍ رتل يدددددص بدددددطامي إلاضؿددددداز الل  دددددخ  ألم دددددا   ً دددددا  ال و دددددس 6

 زضاػة محاض ة.

.  زضاػة لآلية بطامي إلاضؿداز الل  دخ  الجم د  ٓةدت الود وي الل ؼدية ألم دا   ً دا  2

 ال و س    الؼوزان.

 كائمت املشاحع : 

  زاض املؼددددددحرة  الــــــخعلم : أظعــــــه وجؿبُلاجــــــه(  2004 بدددددو ٓددددددالم   ضجدددددداء م مدددددوز   .6

 للٌ آة رال،ـط رال وظيٕ   ألاضزن   ٓمان .
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  زاض  مبـادئ إلاسشـاد الىفسـ ي والصـحت الىفعـُت(  2064 بو غعالة   ػدمحرة     .2

 إلاهطام للٌ آة رال،ـط رال وظيٕ   الحاهطة .

الخعامـل مـع الػـغىؽ (   2007ع     مس لٌيدا  بدو الؼدٔوز    مس  ا،ن الٔعي .3

   زاض الـط  للٌ آة رال،ـط رال وظيٕ   ضام هللا .الىفعُت

 .ICD10الخطيُف العاملي ل:مغؿشاباث الىفعُت،  .4

إلاسشـــاد هدددد(  6453ٓ دددس هللا   هـدددام  بدددطاهي    دوجدددة   دس،جدددة م مدددس  مدددحن    .5

 يع   دواضظم الٔلمية .جامٔة املل  ٓ س الٔع الىفس ي الجماعي ، 

 سظائل العلمُت:  .6

الػـــغىؽ الىفعـــُت لـــذي أولُـــاء أمـــىس  (  2006قدددطاقيف   كددد اء ضليددد  مو دددخى   .7

  ضػالة ز  وضا  غحر م،ـوضة   جامٔدة   أؾفال الخىخذ وأخخُاحاث مىاحهتهم

 الؼوزان للٔلوم رال كلولوجيا   كلية السضاػا  الٔليا قؼ  ٓل  الل ؽ.

 الللم وإلاكخئاب لذي أمهاث ألاؾفال املعاكين رهىُـا   (2066محرظا   ه ة     .8

  ضػالة ماجؼ حر غحدر م،ـدوضة   جامٔدة الخلديي الٔطبدي   كليدة السضاػدا  الٔليدا 

   ال  طي  .

الع:مكــت بــين الػــغىؽ الىفعــُت وضــل مــً (  2006ٓ ددس الوهدداب   ه ددة محددرظا   .9

ًالللــم و إلاكخئــاب لــذي أمهــاث ألاؾفــال املعــاكين رهىُــا فــي مم    لكــت البدــٍش

 كلية التربية الخاكة ضػالة ز  وضا  .

10 -Figler, Howrd E. (1984)  A new direction for career counseling. Journal of 

collage placement, 44:48 -52 Spring 1984. 
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 امل:مخم

 البرهامج إلاسشادي امللترح

 البرهـــــامج لاسشـــــــادي:

 الجلعاث لاسشادًت :

ة م  عهساع  ل  حي   هساع البر امي الوقااية راللمااية   ت  كياغة مجمٓو

ية الت  ػي   م  دال  جلؼا  البر امي عضلت  ٓـط  (   ر ليما ،ة  ركا تلد  62ال ٓط

 الجلؼا  ر هسال ا رال ليا  الٔالجية املؼ ذسمة ل  حيح ا .

 املشخلت لاولى: مشخلت الخطىس العللي: 

 بٕ جلؼا  اضؿاز،ة  ت  وي ٓةت اض  

 الجلعت لاولى : حعاسف 

 اهذاف الجلعت: 

  ان ،ددددددددددد   اػددددددددددد ح ا  الٔيلدددددددددددة  ددددددددددد  الحآدددددددددددة املذللدددددددددددة ل ٌ يددددددددددد  البر دددددددددددامي  الجلؼدددددددددددة

 عل  ا ية(.

  ان ت ٔددددددطع ال ا نددددددة ٓةددددددت الددددددطاز الٔيلددددددة ريدددددد    ددددددصل  ال ٔدددددداضع بددددددحن جميددددددٕ آودددددداء

ة.  املجمٓو

 ا .ان ،   ملاقـة الطاز الٔيلة بحوا حن رػحر الجلؼ 

   ان ،ددددد   قيددددداغ زضجدددددة الوددددد وي الل ؼدددددية لدددددس  ام دددددا  اً دددددا  ال و دددددس مددددد  ددددددال

 اػ بيان ق ة .

  ال ٔطيدددددددددا بالبر دددددددددامي عضؿدددددددددازي ر اهسالدددددددددإ ر اهمي دددددددددإ  ددددددددد  تلميدددددددددة اػددددددددداليأ مواج دددددددددة

 الو وي الل ؼية .

   ال ٔطيدا بالبر دامي مد   يد  ٓدسز جلؼداتإ ر مستدإ ر م دان انٔحداز جلؼداتإ   ر ظمدد

 انٔحاز الجلؼا .

 دددة ال جطيبيدددة ٓددد  البر دددامي  ر ت دددزيح الخددداً  م  دددا مل اقـدددة توقٔدددا  الدددطاز املجمٓو

ة .  بمـاض ة املجمٓو

 .اشجيٕ كن لطز ٓةت هطرضة ال ٔ حر ٓ  مـكالتإ ر الٌط  الت  ، ٔامن ه ا مٔ ا 
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  دددة ال جطيبيدددة ٓةدددت هدددطرضة علتدددزام ب ودددوض الجلؼدددا   ـددد ن اشدددجيٕ الدددطاز املجمٓو

 اج ا  املجزلية الت  ػي ل ون ه ا. مل ِ  ر م ا ٔة الحيام بالو 

 الفىُاث املعخخذمت:

 ر شلدد  ل  يدد  قددسض ملاػددأ مدد  ال ٔدداضع بددحن الددطاز  الحــىاس و املىاكشــت الجماعُــت  

دددددددة ال جطيبيدددددددة مددددددد  البر دددددددامي   ر  ٔدددددددا  املجمٓو دددددددة ال جطيبيدددددددة   ر مٔطلدددددددة توق املجمٓو

دة مؼاهمة عم ا    د  عهدساع املطجدوة مد  البر دامي   ر عت دا  مد ٕ الدطاز املجمٓو

 ال جطيبية ٓةت الوقد امللاػأ  لنجلؼا    ٓسزها ر مست ا ر م ان انٔحازها .

 ـــــض    يددددد  ،ددددد   ددددددال  الجلؼدددددة النلددددداء ٓةدددددت مسادلدددددة   ار ػدددددلوو ا،جدددددابي ألي  الخعٍض

 مـاضو. 

 الىظائل املعخخذمت:

  ج داظ  م يدوتط ر ج داظ ٓدطن    يد  قؼد   رجوزهمدا  نحدرا  د  ٓدطن ر ا،لدا  املددواز

ة الت  أطن دال  الجلؼا .ا  ملحطرءة ر املطاية ر املؼمٓو

   توظيددددددٕ اػدددددد بيان ق ةدددددد   لحيدددددداغ مؼدددددد و  الودددددد وي الل ؼددددددية لددددددس  ام ددددددا  اً ددددددا

 ال و س . 

 الجلعت الثاهُت : املفاهُم املشجبؿت بالػغىؽ 

 ؿطر م  وم الو وي الل ؼية ربٔى اللماشج راللِطيا  الت  لؼطت ا 

   ٍ ياة ام ال و سيأساز اػ اب رملازض الو    

 ؿطر الٔوامن الت  ت ضط    اد الع اػ جابا  ألام ا  للو وي الل ؼية 

 .ال ٔطع ال  آطان الو وي املٔطلية رالؼلو ية رال ؼيولوجية 

  راجددأ مجزلدد    أددس كددن  م ا ثددر الٔوامددن هدد ٌا ٓلي ددا رتحتددرر  لددوة ٓمليددة لل ٔامددن

 مٔ ا.

 الفىُاث املعخخذمت : 

 : مددد  دالل دددا ٓدددطن مدددازة ٓلميدددة رؿدددطر را ددد  ٓددد  الوددد وي  يددد  ػدددياملداغـــشة   

الل ؼدددية ربٔدددى اللمددداشج راللِطيدددا  التددد  لؼدددطتإ مدددٕ التر حدددز ٓةددد  اللمدددوشج املٔط ددد  
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الؼدددددلوكي   رالدددددصي قٔدددددس اللِطيدددددة املٔ مدددددس ٓلي دددددا السضاػدددددة الزاليدددددة   رالتددددد  بجددددد  ٓةددددد  

ض رمؼدددب ا  اػاػددد ا البر دددامي عضؿدددازي    مدددا ،ددد   ددددال  امل اهدددطة ال ٔدددطن مللددداز

الوددددددد ٍ الل  دددددددخ  رؿدددددددطر الٔوامدددددددن الوػدددددددٌية التددددددد  تددددددد ضط ٓةددددددد  اػددددددد جابا  علدددددددطاز 

لودددددددد وي   رالوكدددددددددو  الدددددددد  اهدددددددددٌطابا  ال كيدددددددددا رمذ لددددددددا ضزرز ال ٔدددددددددن املٔطليدددددددددة 

 رالؼلو ية رال ؼيولوجية .

  :رت ون  ٔدس ٓدطن كدن لكدطة اػاػدية لبؼدٍ الزدس،  الحىاس واملىاكشت الجماعُت

  ددا   رت دداز  املٔلومددا  رالخبددرا    رالؼددار املجددا  لي ددا رؿددطر رتوهدديح ال ددامى م

ملخىعـت (  –معترغـت –معللـت –معـخمعت –مداوسةامام ألام ا  ل  از   عزراض   

طن تلوضات   ألػ اب مـكالت   رمِاهطها.  ٓر

  : ددد   داللددددإ اتا دددة ال طكددددة للمـددداضكا  الزددددس،  ٓددد  ملددددازض الخىفـــِغ لاهفعــــالي،

ـددددددددددددآطه  رضزرز الٔددددددددددددال   الؼدددددددددددددلو ية رمؼددددددددددددب ا  الودددددددددددد ٍ لددددددددددددس      رركدددددددددددددا م

 رال ؼيولوجية   ر صل  عل اض الت  ضارزت   اضلاء ربٔس أطه   للٔامن الواغٍ.

  :ـــض  يددد  ،ددد   ددددال  الجلؼدددة ال ٔعيدددع ع،جدددابي رشلددد  ب حدددس،  ال أ،يدددس رالـدددكط الخعٍض

ةددددد  كدددددن مسادلدددددإ   ار ػدددددلوو ا،جدددددابي ل دددددن مـددددداض ة   راػددددد ذسام ال ٔعيدددددع  رالنلددددداء ٓر

 الؼ و  ار اُ اض ٓسم ال أ،يس   رتلويأ كن مسادلإ.الؼلن  ب

  : الٌلأ م  املـاضكا    ابة  ٔى اللحاي امل ٔلحدة بأػد اب الود ٍ واحب منزلي

 الل  خ  رالٌط  الٔلمية لل ٔامن مٔ ا.

 الىظائل املعخخذمت : 

 . ج اظ  م يوتط رج اظ ٓطن 

 محددددطرءة  منخلدددا  ٓدددد  موهدددْو الودددد وي رشلددد   تدددد  ، دددون لددددسي املـددداضكا  مددددازة

ددددددد  ملدددددددازض رمؼدددددددب ا   ،مكددددددد    ع   ددددددداَ ه دددددددا ٓددددددد  م  دددددددوم الوددددددد ٍ الل  دددددددخ    ٓر

 الو وي الل ؼية .

 الجلعت الثالثت : مطادس الػغىؽ الخاسحُت والذاخلُت 

 اهذاف الجلعت :
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   مطاجٔددددة م  ددددوم الودددد وي الل ؼددددية ربٔددددى مؼددددب ات ا ر ملددددازضها  دددد   يدددداة ام ددددا

 اً ا  ال و س . 

   امل ٔلدددد  بمؼددددب ا  الودددد وي الل ؼددددية ر الزلددددو  الٔمليددددة  ملاقـددددة الواجددددأ املجزلدددد

 لل ذلم م  ا 

  بيددددددان اهميددددددة ال ٔامددددددن مددددددٕ الودددددد وي ر  ؼدددددد  ازاضت ددددددا  ـدددددد ن لٔددددددا  بددددددس  م ارلددددددة

 ال ذلم م  ا 

  ؿدددددددطر  الٔوامدددددددن الوػددددددديٌة التددددددد  تددددددد ضط  ددددددد  ادددددددد الع اػددددددد جابا  عم دددددددا  للوددددددد وي

 الل ؼية 

 الفىُاث املعخخذمت :

 ٓدددددد  زرض الٔوامددددددن الوػدددددديٌة  دددددد  اددددددد الع اػدددددد جابا    تحددددددس،  ت اكددددددين املداغــــــشة

 علطاز للو وي مٕ التر حز ٓةت ٓالقة ػما  الشخلية بازضاو الو وي

 ملاقـدة الواجددأ املجزلدد  امل ٔلدد  بمؼددب ا  الودد وي  الحــىاس واملىاكشــت الجماعُــت  

رالزلدددو  الٔمليدددة للددد ذلم م  ددددا    مدددا ،ددد   الؼدددار املجددددا  ألم دددا  اً دددا  ال و ددددس 

 ار رل   اللحاي ال حر الواضزة . لالػتيو

 ه دددددسع ت ليدددددس املٔ حدددددس الخددددداً  لدددددس  الكنحدددددر مددددد  عم دددددا  الالادددددي  الجـــــذل املباشـــــش  

قٔ حددددسن ا ددددإ ةبددددس مدددد  اظالددددة ملددددازض الودددد وي ر مؼددددب ات ا ر الدددد ذلم م  ددددا   آليددددة 

ر يدددسة لل ٔامددددن مددددٕ الوددد وي   ر م ارلددددة اقلددددآ   بدددان ازاضة الودددد وي هددددو الزددددن 

 . عمنن مٕ الو ٍ

 الجلعت الشابعت : اظتراجُجُاث و اخؿاء الخفكير

 اهذاف الجلعت:

 . مطاجٔة ما ت  ٓطن   حاؿإ     الجلؼة الؼابحة 

  ٔددددددطع عم ددددددا  ٓةدددددددت اػددددددتراتيجيا  املحارمددددددة ر عػددددددداليأ التدددددد  ، ذددددددصها ال دددددددطز ان ت 

 ملواج ة مـكالتإ.

 الو ويان أطع كن ام اػتراتيجيا  املحارمة الت  اؼ ذسم ا    ال ٔامن م ٕ 

 . ٍ ؿطر اه  ادٌاء ال  كحر  ر بيان اضطها    ظيازة الـٔوض بالو 
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   ت ليددا عم ددا  باملطاق ددة الصاتيددة ر افددجين اػدداليأ املحارمددة ر ادٌدداء ال  كحددر التدد

 ،حٔ  لي ا .

 الفىُاث املعخخذمت :

 ألجدددددن مطاجٔدددددة ٓالقدددددة الؼدددددما  الشخلدددددية بدددددازضاو الوددددد وي ر ؿدددددطر  املداغـــــشة  

ملحارمددددددددة   راهدددددددد  ادٌدددددددداء ال  كحددددددددر ر بيددددددددان اضطهددددددددا  دددددددد  ظيددددددددازة الـددددددددٔوض اػدددددددتراتيجيا  ا

 بالو وي.

 لوددددمان ل دددد  عم ددددا  ملوددددمون امل اهددددطة   ر ملاقـددددة اللحدددداي  الحــــىاس و املىاكشــــت

 ال اموة .

   الجددددددددس  امل اؿددددددددط  ألض ددددددددا    يددددددددا تدددددددد ضط ادٌدددددددداء ال  كحددددددددر  دددددددد  ظيددددددددازة عزضاو الؼددددددددلن

 للمواقا الواغٌة.

 دددد   ألددددي  املـدددداضكا   ي يددددة ضكددددس عل دددداض ال لحاايددددة      يدددد الخعلُمــــاث الزاجُــــت،  

 رافجين اػاليأ املحارمة رادٌاء ال  كحر الت  ،حٔ  ه ا.

 مددد  ددددال  ٓدددطن عم دددا  ألػددداليأ املحارمدددة املؼددد ذسمة مددد   الخىفـــِغ لاهفعـــالي  

 ق ل      مواج ة املواقا الواغٌة.

 ـض حال يدة ا ددإ مد  الؼدد ن   ًمأ دة مدد  لدس    ادٌدداء  د  ال  كحدر رمٔ حددس الخعٍض ا  ٓة

الددد ذلم م  دددا ر اشدددجئ   ٓةدددت ال دددسء  ددد  شلددد  مددد  لن ر الٔدددعم ٓةدددت عػددد مطاض  دددد  

 شل  .

  الواجدددددأ املجزلددددد    ت ليدددددا عم دددددا  باملطاق دددددة الصاتيدددددة  رافدددددجين اػددددداليأ املحارمدددددة ر

 ادٌاء ال  كحر الت  ،حٔ  ه ا

 املشخلت الثاهُت : مشخلت اكدعاب املهاساث :

  وي ٓةت اضبٔة جلؼا  اضؿاز،ة ر ه  ت 

 

ً لاظترخاء و اهمُخه في مىاحهت الػغىؽ   الجلعت الخامعت : جمٍش

 اهذاف الجلعت :
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 طقإ.ء ؿطر م  وم عػتردا  را وآإ ًر

   ددددددددا  الٔوددددددددلية الؼددددددددد ٓـددددددددط التدددددددد  تذوددددددددٕ لالػددددددددترداء الٔوددددددددة ال ٔطيددددددددا باملجمٓو

 الٔمي .

 ما  ال ا نة .مماضػة تمطي  عػترداء دال  الجلؼة ةت اْ ألي 

  تددددددسضيأ املـددددددداضكا  ٓةددددددد  مماضػددددددة م ددددددداضة عػدددددددترداء ٓلددددددس أطهددددددد   الددددددد  اي موقدددددددا

 هاغٍ ار منحر.

 .  ال  ص،ة الطاجٔة لل سضي ا  عػترداء كواجأ مجزل  للمـاضكا 

  ٕت ليدددددا عم دددددا  بالواجدددددأ املجزلددددد    مطاق دددددة شاتيدددددة   تمددددداضي  عػدددددترداء الٔودددددة  مددددد

 عػ ٔا ة  ـطيٍ ػم   .

 اث املعخخذمت: الفىُ

 مطاجٔدددددددة  مدددددددوشج املطاق دددددددة الصاتيدددددددة املٔطليدددددددة ضددددددد  آدددددددازة ؿدددددددطر م  دددددددوم  املداغـــــــشة  

طقإ را وآإ .  عػترداء ًر

 لل أ ددددس مدددد  ل دددد  عم ددددا  للمددددوشج املطاق ددددة الصاتيددددة  الحــــىاس واملىاكشــــت الجماعُــــت  

 املٔطلية رتوهيح اللحاي غحر الواضزة  ضلاء ؿطر م  وم عػترداء ر  وآإ.

  دددددددددا   ظـــــــــترخاء العػـــــــــليلا    يددددددددد  تذودددددددددٕ لالػدددددددددترداء الٔودددددددددة  الٔميددددددددد  للمجمٓو

 الٔولية الؼد ٓـط 

 ٓدددد  ًطيدددد  اللمصجددددة باملـدددداض ة  يدددد  تحددددوم ال ا نددددة بالؼددددلوو رتحددددوم   الىمزحــــت  

 عم ا  ب حليسها .

 رشلدددددد  ب  ليددددددا عم ددددددا  باملطاق ددددددة الصاتيددددددة   رتمدددددداضي  عػددددددترداء الىاحــــــب املنزلــــــي  

 ة  ـطيٍ ػم  .الٔون مٕ عػ ٔا 

 الىظائل املعخخذمت : 
 . ج اظ  م يوتط رج اظ ٓطن 

 .منخلا  ٓ  م  وم عػترداء   رأليما  عػترداء الصااي 

 .مازة ػمٔية لجلؼة عػترداء 
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ب علي فىُاث لاظترخاء :  الجلعت العادظت : الخذٍس

 اهذاف الجلعت:

 راج ددد عم ددا  اضلددداء مطاجٔددة  مددوشج املطاق ددة الصاتيددة   رملاقـدددة اللددٔوفا  التدد  

 ٓملية عػترداء.

 .  مماضػة تمطي  عػترداء   بات اْ دٌوا 

 .الجلوغ    رهٕ مطيح 

  ضا يددة ضدد   65اغمضدخ  ٓي،يدد  ردددصي   ؼدداح ٓميحداح را ب ددخ  ال ددواء  دد  كدسضو ملددسة

 ادطج  ال واء م  كسضو بعلحر ٓمي    ر طضي ما ػ   ضال  مطا .

 دددددة الٔودددددلية عن ٓليددددد  تط حدددددز ع ت دددددا  ٓةددددد  ا لٔودددددال  رقدددددومي بإضدددددداء هدددددص  املجمٓو

بالترتيدددأ راجٔةددد  تيددداض عػدددترداء قؼدددطي لي دددا تلحاايدددا مددد  ارل دددا الددد  ادطهدددا تاضكدددا ا،اهدددا 

 ملؼاء دالية م  اي توتط.

  ض عي ا ت اه  ٓةت ٓوال  الطق ة ر الك  حن ر الصضآحن ر ال ذدص،  ر الؼدآس،  ر

يدددأ ر اجٔةدددد  تيددداض عػددددترداء قؼدددطي لي ددددا اكدددا ٕ اليدددس،   اض دددد  هدددص  الٔوددددال  بالترت

 تلحاايا م  ارل ا الت ادطها تاضكا ا،اها ملؼاء دالية م  اي توتط.

   ددددطضي مددددا ػدددد   ر ازل دددد  بتيدددداض عػددددترداء آةددددت الِ ددددط ر جددددا ن  الٔمددددوز ال حددددطي ضدددد 

اػدددددد ن الِ ددددددط ضدددددد  ٓوددددددال  الح ددددددم اللددددددسضي   تذيةدددددد  مجددددددط  ال ددددددواء ر زدولددددددإ ر 

طرجإ الت الخاضج  ر اػتـٔطي  يا ان جؼم  ،ٌ و لو  انؼيابإ الت ضاتي  ض  د

املدداء ضدد  زعدد  تيدداض عػددترداء قؼددطي ر ،،ؼدداب الددت ٓوددال  الدد ٌ  ر الوػددٍ رتأ ددسي 

 م  ؿٔوضو بالؼكيلة ر ال سرء.

  عن ض دددعي ا ت اهددد  لٔودددال  ال ذدددص،  ر الؼددداقحن ر الكٔ دددحن ر اكدددا ٕ الحدددسمحن  ر

 ن ر ال سرء ر تسل  السم .اض   هص  الٔوال  ر اػتـٔطي لي ا النح

  عن اك ح جميٕ جؼسو مؼترديا ر هازاا   ا دد عن اـدٔطي  بالطا دة ر ال دسرء ر

عػترداء ر الؼكيلة  ر الٌمأ يلة ا مط جؼسو ر   ؼ    ر اـٔطي  ا،وا ه طرب 

 ال وتط ر الٔلبية ر ع  ٔا  ر الحل  ر الخوع .
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   اـٔطي  بالطا ة ر الزيوية ر عػترداء  تأ سي م  ع ذ اء م  هصا عػترداء ر ا

 ر ع  ٔاؾ .

  آل   ا   مٕ عػ مطاض    هصا عػترداء  ر اتحا إ ػوع  تل  حن ا ثر قسضة ٓةت

ة ر ػدددوع تملكدددحن الؼددديٌطة ٓةدددت   ؼددد  ر شاتددد  ر مدددٕ ال كدددطاض  الدددسدو   ليدددإ  ؼدددٓط

 ػوع ،عزاز ٓم  عػترداء .

  ان ت وني رآية ر ،حِة .تص طي ا   مٕ مماضػة عػترداء ةبس 

  اتطكدددي لل ؼددد  دمدددؽ زقددداا   ٔدددس ع ذ ددداء مددد  ال دددسضيأ الؼددداب  ضددد  ال  ددد  ٓي،يددد  ر

 اضج   الت امل يٍ الخاضج  تسضيجيا.

   ت ليددددا عم ددددا  بواجددددأ مجزلدددد  ،دددد   مدددد  داللددددإ مماضػددددة تمدددداضي  عػددددترداء الٔوددددة

 الٔمي .

 الفىُاث املعخخذمت:

 . الزواض رامللاقـة الجمآية 

  ٔعيع.ال 

 .اللمصجة 

 . الواجأ املجزل 

 الىظائل املعخخذمت:

 .ج اظ  م يوتط ر ج اظ ٓطن 

 .مازة ػمٔية لجلؼة عػترداء 

ب على مهاساث املىاحهت املعشفُت العلىكُت  الجلعت العابعت: الخذٍس

 اهذاف الجلعت:

  ؿطر اه  املٔاضع راملٔ حسا  ال حر ملٌحية ر ع سا  عن عامية    ازضاو املوقا

 الواغٍ.

 . ملاقـة قاامة املٔ حسا  غحر امللٌحية الت  ت زي الت ادٌاء ال  كحر 

  . ال ٔطع الت ًط  ت ليس ر ز ى عل اض غحر امللٌحية 
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 . تسضيأ ٓةت ا يحر الزواض الصااي الؼلن  الت  واض ا،جابي 

 . ال سضيأ ٓةت الخطرج م  اًاض ال  كحر الؼلن  ال  اًاض ال  كحر ع،جابي 

 أ ٓةت السمي بحن ا حر الزواض الصااي مٕ مماضػة تمطي  عػترداء.ال سضي 

  راجددددددددددأ مجزلدددددددددد    ت س،ددددددددددس موقددددددددددا هدددددددددداغٍ  ر ضكددددددددددس الزددددددددددواضا  الؼددددددددددل ية رعل دددددددددداض

 الالٓحال ية ر ز و ا ر أس،ل ا مٕ مماضػة عػترداء الٔوة  

 الفىُاث املعخخذمت:

 ةن عاميدة  د  ا ع دسا  و  لـطر  اه  املٔاضع  راملٔ حسا  غحر امللٌحية  املداغشة

را حددر الزددواض  ،ازضاو املوقددا الودداغٍ  ر ًددط  ت ليددس ر ز ددى عل دداض الالٓحال يددة 

 الصااي الؼلن  ال   واض ا،جابي.

 مللاقـة قاامة املٔ حدسا  غحدر امللٌحيدة التد  تد زي الد   الحىاس املىاكشت الجماعُت  

 .ادٌاء ال  كحر

  الالٓحال يدة التد  مد  املمكد  ان تلدط  ٔدى  الجس  امل اؿدط   ل  ليدس رز دى عل داض

 املـاضكا  ٓة  كواه ا.

 ـدددداضكا  مدددد   الخىفــــِغ لاهفعــــالي   لل  حددددر ٓمددددا ػدددد ب إ منددددن هددددص  عل دددداض لدددد ٔى امل

دددا  الوددد وي رتدددطفٌ    ددد  ال حددداء زاددددن  لحدددة م طغدددة مددد  ال دددوتط  رقدددٓو   ت دددد ًر

 رالحل .

 ا امل  ددددداز    ري دددددون   رهلدددددا قؼددددد ذسم   ليدددددة مددددد  لليدددددا  الكددددد لاظـــــترخاء العػـــــلي

 أضهددية ت ددق الجؼدد  لل ٔامددن مددٕ عل دداض الؼددل ية رهددو  دد  رهددٔية ملاقوددة لددصل    

 مما قؼ ن ال ٔامن مٕ عل اض ال لحااية الواغٌة را حر الزواض الصااي.

 الىظائل املعخخذمت:
 . ج اظ  م يوتط رج اظ ٓطن 

 ن عامية.منخلا  ٓ  املٔاضع راملٔ حسا  الالٓحال ية راملٔ حسا  ع 

  . رض 
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 الجلعت الثامىت : خل املشك:مث واداسة الىكذ :

 اهذاف الجلعت :

 .تلمية قسضة املـاضكا  ٓة  كياغة املـ لة  ـ ن راضع رزقي  رت س،س اػ اه ا 

   توهدددددديح اهميدددددددة املٔلومدددددددا   دددددد  ل ددددددد  آمددددددد  للمـدددددد لة رمٔطلدددددددة ال دددددددطق رالخيددددددداضا

 امل ا ة.

 يدددا املٔلومدددا  رعػددد  ا زة م  دددا  ددد  رهدددٕ ا بدددر ٓدددسز مددد  الزلدددو  توهددديح اهميدددة تُو

 للمـ لة الوا سة.

  . ة ٓة  الية اد ياض ال ساان امللاػ ة لزن املـكال  تسضيأ الطاز املجمٓو

  ؿطر مل ولة الوقد الت  تحؼ  نـاًا  عنؼان ال  اضبٔة ا واْ  ؼأ عهميدة

 رعػ  جا .

 .ملاقـة اه  م ازئ اػتنماض الوقد رعػ  ازة ملإ 

 ددددددان تواجددددددس كددددددن ام مدددددد  ملدددددد ولة الوقددددددد رملاقـددددددة عػدددددد اب رالزلددددددو  ت س،ددددددس م 

 املمكلة 

   راجأ مجزل   تحطيط ٓ   ي ية ال ٔامدن مدٕ موقدا هداغٍ باػد ذسام اػدتراتيجيا

  ن املـكال .

 الفىُاث املعخخذمت :

 أ بددددددددر هددددددددص  ال ليددددددددة املوهددددددددْو الطاي ددددددددخ  ل ددددددددص  الجلؼددددددددة   رالتدددددددد   خــــــــل املشــــــــك:مث  

  ليا  لخسمذ ا.اػ ذسمد كن عزرا  رال

 مللاقـددددددة الوددددددن الٌددددددط  لزددددددن املـددددددكال  راهميددددددة  الحــــــىاس واملىاكشــــــت الجماعُــــــت  

 املٔلوما  الت  ٓطهد    امل اهطة ر صل  قيمة كن ٓللط.

 لفددددددع املجددددددا  لملم دددددا  لٔددددددطن املـددددددكال  التددددد  أطهدددددد  ل ددددددا  الخىفـــــِغ لاهفعــــــالي  

 رعجطاءا  الت   تذصن ا لزن املـ لة.

 مط لة ال ٌ ي    املط لة النالنة  

 رت  وي ٓةت اضبٕ جلؼا   
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ب مً خ:مل جخُل املىاحهت.  الجلعت الخاظعت :الخذٍس

 اهذاف الجلعت :

  ال أ س م  ل   الدطاز الٔيلدة ةػدتراتيجيا  املحارمدة املٔطليدة ر الؼدلو ية ر ام ا يدة

 تٌ يح ا ٓلس ال ٔطن للو ٍ .

  مؼددددد حا   رئيدددددس تدددددسضيأ كدددددن ٓودددددو تذيدددددن موقدددددا هددددداغٍ لـدددددن  ددددد  ال ٔامدددددن مٔدددددإ

 ال ٔامن مٔإ مؼ ذسما ألمإ.

  ددددددة ال جطيبيددددددة للم دددددداضا  ال كي يددددددة التدددددد  تدددددد  اػدددددد ذسام ا   ر ملاقـدددددة الددددددطاز املجمٓو

 ملاقـة  حاي الحوة ر الؤا    تذين املوقا الواغٍ .

  راجددددأ مجزلدددد    مماضػددددة ال ددددسضيأ ٓةددددت املواج ددددة مدددد  دددددال  ال ذيددددن   ر افددددجين اي

 مال ِا  ار اػ  ؼاض. 

 ىُاث املعخخذمت :الف

  ال ٔامددن مددٕ موقددا هدداغٍ لـددن  دد  ال ٔامددن مٔددإ مؼدد حا كددن ٓوددو لعــب  الــذوس  

دددددة ال جطيبيدددددة   ر ،ٌلدددددأ ملدددددإ ان قٔيدددددس ال ٔامدددددن مؼددددد ذسما مدددددا  مددددد  آوددددداء املجمٓو

ألمددددإ مدددد  اػددددتراتيجيا      مددددا تحددددوم ال ا نددددة بددددسرض الٔوددددو ر ت ددددحن اػددددتراتيجيا  

 وقا الواغٍ .ال ٔامن الواجأ اػ ذسام ا ملواج ة امل

 دددددة  الىمزحـــــت  ٓلدددددس ت ددددداز  عزراض ر قيدددددام ال ا ندددددة بدددددسرض ٓودددددو مددددد  آوددددداء املجمٓو

ٓدددددددإ ملواج دددددددة  دددددددة اػدددددددتراتيجيا  ال ٔامدددددددن الواجدددددددأ ات ا ال جطيبيدددددددة   ر ت دددددددحن للمجمٓو

ٔددددإ مؼددددد حا   ،حددددوم الٔودددددو  ـددددن الٔودددددو  دددد  ال ٔامدددددن م املوقددددا الودددداغٍ   الدددددصي ل

 بلمصجة ػلوو املطؿس .

 ألجن ال أ س م  ل   علدطاز ةػدتراتيجيا  املحارمدة  الجماعُت الحىاس و املىاكشت  

املٔطليدددددة الؼدددددلو ية ر ام ا يدددددة تٌ يح دددددا ٓلدددددس ال ٔدددددطن للوددددد ٍ   ر ملاقـدددددة الدددددطاز 

ة ال جطيبية للم اضا  ال كي ية الت  ت  اػ ذسام ا  ر ملاقـدة  حداي الحدوة  املجمٓو

 ر الو ٍ    تذين املوقا الواغٍ .
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 ض دة ال جطيبيدة الدص،  ا ودطرا الواجدأ   تحس،  ا الخعٍض لـكط رالنلاء أللدطاز املجمٓو

وددددددٔا  دددددد  تذيددددددن املواج ددددددة  دددددد  املجزلدددددد    ر مددددددس    ٓةددددددت ا تـدددددداع  حدددددداي الحددددددوة رال

 .املوقا

 دددددددة ال جطيبيدددددددة بمماضػدددددددة ال دددددددسضيأ ٓةدددددددت  الىاحـــــــب املنزلـــــــي   ت ليدددددددا آوددددددداء املجمٓو

 اضا .املواج ة م  دال  ال ذين   ر تسري  اي مال ِا  ار اػ  ؼ

 لادواث املعخخذمت :

 . ج اظ الكم يوتط ر ج اظ ٓطن 

ب مً خ:مل لعب لادواس .  الجلعت العاششة : الخذٍس

 اهذاف الجلعت :

  ال أ ددددددس مدددددد  ل دددددد  علددددددطاز ةػددددددتراتيجيا  ال كيددددددا املٔطليددددددة ر الؼددددددلو ية ر ام ا يددددددة

 تٌ يح ا ٓلس ال ٔطن للو ٍ.

  ٓددة مدد  عم ددا  ل منيددن املوقددا ت س،ددس موقددا هدداغٍ   ر توظيددٕ عزراض ٓةددت مجمو

 باػ ذسام م اضا  ال كيا املٔطلية الؼلو ية الت  ت  ال ٔامن مٔ ا .

  ددددة ال جطيبيددددة للم دددداضا  ال كي يددددة التدددد  تدددد  اػدددد ذسام ا   ر ضكددددس بددددا   الددددطاز املجمٓو

 ملاقـة  حاي الحوة ر الؤا    تمنين املوقا .

  املحارمدددددددددة املٔطليدددددددددة ر  راجدددددددددأ مجزلددددددددد   مماضػدددددددددة ال دددددددددسضيأ ٓةدددددددددت ضكدددددددددس اػدددددددددتراتيجيا

 الؼلو ية الت  قؼ ذسم ا عدطرن ٓلس أطه   للو وي بحن الجلؼا  . 

 الفىُاث املعخخذمت :

 تحدددددوم ال ا ندددددة بمـددددداض ة عم دددددا  ب  س،دددددس موقدددددا هددددداغٍ ر توظيدددددٕ  لعـــــب لادواس  

دددددة مددددد  ألام دددددا    ل منيدددددن املوقدددددا باػددددد ذسام م ددددداضا  ال كيدددددا  عزراض ٓةدددددت مجمٓو

  ية الت  ت  ألم ا .املٔطلية الؼلو 

 ٓلددس لٔددأ عم ددا  ألزراض مواج ددة املوقددا الودداغٍ باػدد ذسام م دداضا   الىمزحــت  

ال كيا املٔطلية الؼلو ية . ت  ال  ارض ر اللحاؾ    مس   جدار عم دا   د  تمنيدن 

املوقدددددا   تحددددددوم ال ا نددددددة بددددددأزراض ل لدددددويأ الخٌددددددأ   ر ت ددددددحن اػددددددتراتيجيا  ال ٔامددددددن 
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واج ددة املواقددا الودداغٌة   ر مدد  ضدد  تحددوم عم ددا  بلمصجددة الواجدأ اػدد ذسام ا مل

ال ا ندة   ر آدازة  لٔدأ  الدسرض مدطة ضا يدة الدت ان ،ح دلٔ  ان دا عػدتراتيجيا  عمندن 

 ملواج ة املوقا الواغٍ.

 ملاقـدددة الواجددددأ املجزلددد  ر مددددس  مماضػدددة ال ددددسضيأ  الحـــىاس و املىاكشــــت الجماعُـــت  

ليما بحن الجلؼا    ر  صل  ملاقـدة املال ِدا  ر ٓةت املواج ة م  دال  ال ذين 

دددددة   ضددددد  التـدددددارض ر ال  دددددارض  دددددو  مدددددس   جدددددار  عػ  ؼددددداضا  املحسمدددددة مددددد  املجمٓو

 عم ا     تمنين املوقا باػ ذسام م اضا  ال كيا املٔطلية الؼلو ية .

 ـــض   ؿدددكط ر أعيدددع عم دددا  الالبدددي قمددد  بمماضػدددة ال دددسضيأ ٓةدددت املواج دددة  مددد   الخعٍض

  ال ذيددددن ليمددددا بددددحن الجلؼددددا    ر الوقددددوع ٓةددددت مال ِددددات   ر اػ  ؼدددداضات   ر دددددال

النلاء ٓلي ا    صل  ابساء املوالحة ر ال أ،يدس ل دن ام قامدد بالدسرض ٓةدت رجدإ مح دو  

 ار جيس . 

 ضكددس اػددتراتيجيا  املحارمددة املٔطليددة ر الؼددلو ية التدد  قؼدد ذسم ا  الىاحــب املنزلــي  

ي ليمددا بددحن الجلؼددا    ر شلدد   تددى ت، حددن عم ددا  لدددطرن ٓلددس أطهدد   للودد و 

 ملؼ و  آةت م  عزضاو رهو تحيي  الؼلوو .

 الىظائل املعخخذمت : 

 . ج اظ  م يوتط ر ج اظ ٓطن 

ب مً خ:مل الخعشع خ:مل الجلعت   الجلعت الحادًت عشش : الخذٍس

 اهذاف الجلعت :

  . مطاجٔة اػتراتيجيا  ال كيا املٔطلية الؼلو ية 

  ة   ضكس ضزرز علٔا  ل ن لطز ال  ٔا  موقا ره   ،منن ت س،سا أللطاز املجمٓو

 .ملاقـة كن لطز    عػلوب الصي أامن بإ مٕ املوقا 

   راجدأ مجزلد   ال أ يدس ٓةد  اهميددة املماضػدا  ال ٔليدة مل داضا  ازاضة الود وي  ر دد

 ة.عم ا  راشجئ   ٓة  ما ألمو  اضلا الجلؼا     املواقا الزياتي
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 الفىُاث املعخخذمت :

 مللاقـدة الواجدأ املجزلد  املحدسم  د  الزلدة عضؿدداز،ة  الحـىاس واملىاكشـت الجماعُـت  

الؼددددابحة    ددددو  ضكددددس اػددددتراتيجيا  املحارمددددة املٔطليددددة الؼددددلو ية التدددد  قؼدددد ذسم ا 

عدطرن ٓلس أطه   للو وي ر صل  ملاقـة كن لطز    عػلوب الصي ، ٔامدن 

 ه   امل  ٔن.بإ مٕ املوقا الو 

 ؼ ددة ال جطيبيددة بموقددا ره دد  م  ٔددن ،منددن  الخعــٍش   رشلدد  ب ٔددطيى الددطاز املجمٓو

 ت س،س ل   رضكس ضزرز علٔا  ل ن لطز.

 دة ال جطيبيدة  تيجدة  لعب لادواس   ، مندن  د  زرض علٔدا  التد  قدام ه دا الدطاز املجمٓو

مدددددن بدددددإ مدددددٕ املوقدددددا امل  ٔدددددن ر دددددصل   ٔدددددس ملاقـدددددة كدددددن لدددددطز  ددددد  عػدددددلوب الدددددصي أا

 املوقا.

وددداء بلٔدددأ زرض ، ودددم  اػدددتراتيجيا  املحارمدددة املٔطليدددة  تحدددوم ال ا ندددة ار ا دددس ٓع

 الؼلو ية ع ثر لآلية    مواج ة املوقا الواغٍ .

 راـترو هص  ال لية مدٕ ال ليدة الؼدابحة  د  ا دإ  ٔدس ملاقـدة كدن لدطز  د   الىمزحت  

وددددداء  بلٔدددددأ زرض عػدددددلوب الدددددصي أامدددددن بدددددإ مدددددٕ املوقدددددا تحدددددوم ال ا نددددد ة ار  دددددس ٓع

، وم  اػتراتيجيا  املحارمة املٔطلية الؼدلو ية ع ثدر لٔاليدة  د  مواج دة املوقدا 

أ السرض .   الواغٍ   رت محز مٕ للية لٔأ السرض بلمصجة ٓة

 ــــــض ب حددددددس،  الـددددددكط لملم ددددددا  الالاددددددي أددددددامل  مددددددٕ اػددددددتراتيجيا  املحارمددددددة التدددددد   الخعٍض

وقددا هدداغٍ. ر دددصل  النلدداء ٓةدد  مددد  قمدد  بلٔدددأ قؼدد ذسم ا عدددطرن للمواج دددة م

 السرض ار اللمصجة ٓة  ا ؼ  رجإ 

 ال أ يدددس ٓةددد  اهميدددة املماضػددا  ال ٔليدددة مل ددداضا  ازاضة الوددد وي    الىاحــب املنزلـــي  

ر دددددد  عم ددددددا  راشددددددجئ   ٓةدددددد  تٌ يدددددد  مددددددا ألمددددددو  اضلدددددداء الجلؼددددددا   دددددد  املواقددددددا 

 الزياتية .

 الىظائل املعخخذمت :

 ط رج اظ ٓطنج اظ  م يوت
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 الجلعت الثاهُت عشش لانهاء والخلُُم :

 اهذاف الجلعت : 

  ال أ يس ٓة  هطرضة الـٔوض بالك اءة الصاتية    ازاضة الو وي 

 اء الجلؼا     املواقا الزياتية   عم ا  راشجئ   ٓة  تٌ ي  ما ألمو  اضل 

  ض الجلؼا .توجيإ الـكط لملم ا  ٓة  ت آل   ع،جابي رالتزام   ب وو 

  تٌ ي  املحا،يؽ ال ٔس،ة 

  )س محابلة ال ت ٕ    ٔس ؿ طي  م  تاضير الجلؼة ة ٓة  مٓو  عت ا  مٕ املجمٓو

   ان ،ددددد   قيددددداغ زضجدددددة الوددددد وي الل ؼدددددية لدددددسي ام دددددا  اً دددددا  ال و دددددس مددددد  ددددددال

 عػ بيان ال ٔسي 

 الفىُاث املعخخذمت :

 ض اتية  د  مواج دة الود وي ر د    ال أ يس ٓة  هطرضة الـٔوض بالك اءة الص الخعٍض

عم ا  ٓة  تٌ ي  ما ألمو  اضلاء الجلؼا     املواقا الزياتية   رتوجيإ الـكط 

 لملم ا  ٓة  ت آل   ع،جابي رالتزام   ب ووض الجلؼا . 

 لل  ارض  و  مسي عػ  ازة م  البر امي   راللحاي  الحىاس واملىاكشت الجماعُت  

 توهيح ا بر. ال اموة الت  ت  اج ال 

 الىظائل املعخخذمت:

 ج اظ  م يوتط رج اظ ٓطن 

  ازرا  جمددٕ ال يا ددا  الخاكددة بالسضاػددة.   توظيددٕ اػدد بيان  ٔددسي لحيدداغ للودد وي

 الل ؼية لسي ام ا  اً ا  ال و س (.


