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اآلليات اآلمنة لدمج أطفال العوارع باملؤشصات اإليوائية 
" وعالقتها باشتجنار covid-19فى ظل جائحة كورونا" 

 رأط املال االجتناعى لديهه 

 مروة مسعد السعيد ناجيد/ 
 ٔالطفٕلٛ  وزصؼ بقغي إراصٚ وؤعغات األعضٚ

جاوعٛ حمٕاُ بكمٗٛ االقتصار املٍظل٘

  :املصتخلص 
  ٛ ٘  ادتّدز  عمددٜ الؾدٕاص   أطفداه  وؾددكمٛ تعتىدز وٕاجّد  املؤعغددات بد   ٔاملتكاودن  املددٍعي ادتىداع

 أٌفغددّي   لددشا ّٖددز   ٔاألطفدداه ٔاألِددال٘ ارتددا   ٔالقطددا  اذتكٕوٗددٛ غددر ٔاملٍعىددات اذتكٕوٗددٛ

ٛ  التعض  عمٜ العالقٛ بد  اللٗدات   إىل أعاعٗٛ بصفٛ اذتاىل البحث أطفداه الؾدٕاص     لدزو   الوٍد

ٔاعتثىاص صأؼ املاه االجتىداعٜ لدزّٖي      covid-19 كٕصٌٔا جاٟحٛ ظن باملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ فٜ

مت اختٗداصِي  ( عداً    15ألقدن ودَ    -7تضأحت أعىاصِي بد  ) ( طفن 45)ٔقز تكٌٕت عٍٗٛ البحث وَ 

وددَ املددٕرع  ةؤعغددٛ راص البؾددضٝ لاٖددٕاٞ ةحافعددٛ التضبٗددٛ   ٔ ثمددت أرٔات   بطضٖقددٛ قصددزٖٛ 

 ٚ  باملؤعغددات الؾددٕاص  أطفدداه لددزو  لوٍددٛا اللٗددات   وقٗدداؼ العاوددٛ البٗاٌددات البحددث فددٜ اعددتىاص

ٜ  املداه  صأؼ وؤؽدضات  اعدتثىاص  وقٗاؼ اإلٖٕاٟٗٛ    املدٍّ  الٕفدف٘    لدزّٖي   ٔاتبدا البحدث    اإلجتىداع

أُ أِدي أعدباظ ظداِضٚ أطفداه الؾدٕاص  كاٌدت األعدباظ         ٔ ثمت أِدي ٌتداٟ  البحدث فدٜ :     . التحمٗم٘

القدداٟي عمددٜ   التضدداوَ االجتىدداع٘  جدداٞ    ٔ %39.6األعددضٖٛ حٗددث جدداٞت فددٜ املضكددظ األٔه بٍغددبٛ      

التعأُ ٔاالتصاه فٜ وقزوٛ وؤؽضات صأؼ املاه االجتىداعٜ ألطفداه الؾدٕاص  املدٕرع  باملؤعغدات      

  ٔكاٌت آلٗٛ الزو  التعمٗىٜ الوَ أِي آلٗدات رود  ِدؤالٞ األطفداه بٍغدبٛ       %41.9اإلٖٕاٟٗٛ بٍغبٛ 

بددد  كدددن ودددَ ( 0.01)ٔجددٕر عالقدددٛ اصتباطٗدددٛ وٕجبددٛ سات راللدددٛ إحصددداٟٗٛ عٍدددز وغددتٕٝ      . 38.7%

اللٗددات الوٍددٛ لددزو  أطفدداه الؾددٕاص  باملؤعغددات اإلٖٕاٟٗددٛ ككددن   ٔاعددتثىاص وؤؽددضات صأؼ املدداه    

كدن ودَ )آلٗدٛ الدزو  التعمٗىدٜ      ٔجدٕر فدضٔذ سات راللدٛ إحصداٟٗٛ فدٜ      االجتىداعٜ لدزّٖي ككدن .    

آلٗددٛ الددزو  األعددضٝ الوددَ( ألطفدداه الؾددٕاص         –الصددحٜ الضٖا ددٜ الوددَ    آلٗددٛ الددزو   –الوددَ 

ةؤعغٛ اإلٖٕاٞ لصاحل الف٠ات التالٗٛ )الغَ األفتض   وزٚ اإلقاوٛ األطدٕه   ودَ التحدا باملزصعدٛ     

ٔجددٕر فددضٔذ سات راللددٛ إحصدداٟٗٛ فددٜ     لكددن وددٍّي . ( 0.01) راللددٛ وغددتٕٝ لفدد ٚ  ددي تضكّددا( عٍددز  

ألطفاه الؾٕاص  لصاحل الغَ األفتض   ٔلصاحل الغَ األكرب االجتىاعٗٛ  ؽبكٛ العالقاتاعتثىاص 

االجتىاعٗدٛ   ٔلصداحل    املّداصات  ٔتعظٖدظ  الدشات    ٔإٖقداظ التضداوَ االجتىداع٘   فٜ كن وَ اعدتثىاص  

 وددزٚ اإلقاوددٛ األطددٕه   ٔوددَ التحددا باملزصعددٛ لفدد ٚ  ددي تضكّددا فددٜ  ٗددا ستددأص املقٗدداؼ عٍددز      

 وٍّي. لكن  (0.01) راللٛ وغتٕٝ
 صأؼ املاه االجتىاعٜ. –املؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ  –الكمىات املفتاحٗٛ : رو  أطفاه الؾٕاص  

Safe Mechanisms for Integrating Street Children with 
Residential Institutions in Light of the Covid- and its 

Relationship to Social Capital Investment 19 Pandemic 
Dr. Marwa Mosaad Elsaied Nagy 

Abstract: 
Confronting the problem of street children is a national responsibility 

that is based on a collective, organized and integrated effort between 
government institutions, NGOs, the private sector, parents and children 
themselves  Therefore, the current research aims mainly to identify the 
relationship between safe mechanisms for integrating street children with 
residential institutions and invest their social capital under the Corona 
pandemic covid-19. The research sample consisted of (45) children who 
were intentionally chosen from those who were deposited in the Dar Al 
Bushra Foundation for accommodation. The research tools were in the 
general data form, the scale of safe mechanisms for the integration of 
street children in residential institutions, the measure of investing social 
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capital indicators. And followed in the research descriptive analytical 
method. The most important search results were - The most important 
reasons for the phenomenon of street children were family reasons, as it 
came in first place with a rate of 39.6%, that social solidarity based on 
cooperation and communication was the first indicators of social capital 
for street children who were deposited in residential institutions by 41.9%, 
and educational inclusion was the most important mechanism for 
integrating children Streets deposited in residential institutions, where it 
came in first place by 38.7%.There is a positive correlation relationship 
with statistical significance at level (0.01) between each of the safe 
mechanisms for integrating children of residential institutions as a whole, 
and investing them with social capital indicators as a whole There are 
statistically significant differences in each of the (safe educational 
integration - sports health - prisoners) for street children in the 
accommodation institution in favor of the following groups (younger age, 
longer residence period, who was in school and left) at the level of 
significance (0.01) for each of them - There are statistically significant 
differences in the investment of the network of social relations of street 
children in favor of the younger age, and in favor of the older age in both 
social solidarity investment, self-awakening and the enhancement of 
social skills, and in favor of the longer stay period and who was in school 
and left them in all axes of the scale at the level of significance ( 0.01) for 
each of them.
Key words: Integrating street children- Residential institutions- 
Social capital investment

 ح:ــالبحومعللة  ةمـدـــمك 
 فّٗدددا ٖتؾدددكن حٗدددث   الطفدددن ٔتٍىٗدددٛ مندددٕ أعددداؼ الوٍدددٛ تعتدددرب الطفٕلدددٛ

 بالطفدددن االِتىددداً فددد ُ ٍِدددا ٔودددَ ٔاجتاِاتدددْ ٔوؾددداعضٓ  ٔتصدددضفاتْ عدددمٕكْ

 ٔالٖددظاه كدداُ املغددتقبمٗٛ وّاوددْ لتددٕىل ٔإعددزارٓ ٔتثقٗفددْ ٔتعمٗىددْ ٔتضبٗتددْ

ٛ  زتتىدا  أٙ تقزً ٖعتىز حٗث العامل; اِتىاً ستٕص ٚ  بزصجد ٜ  كدبر ٝ  عمد  ودز

 ٔحتقٗددا   أبٍاٟددْ صعاٖددٛ يف الددي ٖتبعّددا  ٔبضازتددْ خططددْ ٔفاعمٗددٛ وٛعددال

ٛ  ٔتقدزٖي  البؾضٖٛ   إوكاٌاتّي وَ الكاومٛ االعتفارٚ ٛ  الضعاٖد ٜ  هلدي  الالطود  عمد

 (.Routray et al., 2015)ِٔارفٛ  عمىٗٛ أعػ

 ٖتعمددا فٗىددا العددامل رٔه بدد  وؾدد كٛ ظددٕاِض حددزٔ  وددَ الددضغي ٔعمددٜ

 تمدد  إىل بددْ خافددٛ بضؤٖددٛ ٍٖعددض زتتىددا كددن أُ إال ٔوؾددكالتّا بالطفٕلددٛ

ٛ  إطداص  يف املؾكالت ٚ  األودي  ٔأِزافدْ   ٔقدز ٔ دعت    اجملتىدا   قافد  وٗثاقدا   املتحدز

ً  األطفداه  ذتقٕذ ْ  تمدظ ٞ  الدزٔه   ٗدا  بد ْ  األعضدا ْ  باح اود    رٔهلدا  يف ٔتطبٗقد

ُ  الضىاٌات ِشٓ ٔوَ حقٕقّي لٍٗن لألطفاه  ىاٌات ٔ عت ٔقز  حدا  :  دىا

َ  خالٗٛ حٗاٚ ٖبزأ ٔأُ   ٔالرتْ عٍز ٖغجن أُ يف طفن كن  ٔتتدٕفض    العٍد   ود

 املعدددضيف ٔالتحفٗدددظ الصدددحٗٛ ٔالضعاٖدددٛ الٍعٗفدددٛ ٔاملٗدددآ الكافٗدددٛ التتشٖدددٛ لدددْ

٘  الزٔل٘   فالقإٌُ ٔالٍفغ٘ ٚ  يف بدالعٗؿ  لكدن طفدن   اذتدا  ٖعطد ٛ  حٗدا  كضميد

َ  أٔ عتتضٍْ وَ أٔ أِمْ ب  ٛ  املؤعغدات  ود ْ  ارتافد ً  لضعاٖتد ٓ  ٔالقٗدا  يف بدموٕص

اجملمػ العضبٜ لمطفٕلدٛ  )  ٔالٍفغٗٛ ٔاالقتصارٖٛ االجتىاعٗٛ الٍٕاح٘  ٗا

   ( .2006   ٔالتٍىٗٛ
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املغددتجز ٔالددشٝ ٖعتددرب    19-ٔقددز أعمددَ وددؤخضا عددَ اٌتؾدداص فددرٔؼ كٕفٗددز   

 ٕ  عاملٗددٛ فددحٗٛ طاصٟددٛ ذتعددٛ غددر وغددبٕقٛ فددٜ تدداصٖش ادتددٍػ البؾددضٝ   فّدد

ٜ  اٌتؾدض  حٗدث    حزٔرا ٖعض  ال فرٔؼ ِٕٔ   الٕطمٚ ٔؽزٖزٚ الٍطاذ ُ  فد  بمدزا

ْ  اإلفابٛ ٔبمتت   عزٖزٚ ٔوٍاطا ٓ  مل حجىدا  بد َ  الٍداؼ  أغمد   ٖؾدّز  املعافدضٖ

ٚ  أصٔاح خبغاصٚ العامل أضتاٞ  ٗا يف اٌتؾاصٓ ٖٔتغب    قبن وَ ُ  عزٖدز  ٔفقدزا

َ  صتّمْ مما الكثر ٍِاك ٖظاه ال ٔفٗىا   العٗؿ عبن ْ    الفدرٔؼ  ِدشا  عد  تٕاجد

 األعض ٔتكافح حزٔرِا  إغالذ إىل البمزاُ ٔتعىز ِاٟال   عب٠ا  الصحٗٛ األٌعىٛ

ٛ  عاجدن   عىدن  رُٔ ٔوَ   ٌفغّا لتعٗن ُ  خطدض  مثد ٛ  تتحدٕه  بدم ٛ  األطود  الصدحٗ

 ٔعافٗتّي ٔعالوتّي -ٔال عٗىا أطفاه الؾٕاص   – األطفاه حقٕذ يف أطوٛ إىل

 ( .2020)إصتٜ عبز اذتىٗز    ٔوغتقبمّي

   ٛ ٛ امل حٗث أكدزت رصاعدٛ لمجىعٗد ٚ  صدضٖ ُ  ٔحقدٕذ  األحدزا   ملغداعز  اإلٌغدا

ٛ  األكثددض ِددي الؾددٕاص  أطفدداه أُ عمددٜ  بٕبدداٞ كٕصٌٔددا   اإلفددابٛ رتطددض عض دد

 الغددمٗىٛ الصددحٗٛ بالعددارات ٔدتّمددّي لألعددضٚ  اذتىدداٟ٘ اإلطدداص خدداص  ألٌّددي

ُ  أٌّدي  كىا بْ   اإلفابٛ جتٍبّي الي ٛ  املؤعغدات  ودا  التعاودن  غتدافٕ  الضمسٗد

وؤعغدات اإلٖدٕاٞ    يف إٖدزاعّي  عٗتي بمٌْ ٌفغ٘ ِٔاجػ تصٕص ٔلزّٖي لمزٔلٛ 

 ب٠ٗددٛ ِٔدد٘ ألٌفغددّي  غتمقٌّٕددا الددي التجىعددات يف إال باألودداُ ٖؾددعضُٔ ٔال  

 (.2020العزٔٝ )ستىٕر البزٔٝ    الٌتؾاص خصبٛ

ٛ  العدٕاِض  أِدي  وَ ٔاحزٚ الؾٕاص  أطفاه ظاِضٚ ٔتعترب ٚ  االجتىاعٗد  الخدش

ٝ  فقط عمٜ ٔالتظاٖز لٗػ الٍىٕ يف ٚ  الدزٔه  وغدتٕ ٜ  الدي  الفقدر َ  تعداٌ ً  ود  عدز

َ  األعاعٗٛ  احتٗاجاتّا إؽبا  عمٜ القزصٚ  الدي  الدزٔه  تمد   يف أٖضدا  تٕجدز  ٔلكد

ٚ  تاصغتٗٛ جشٔص سات عاملٗٛ ظاِضٚ فّٜ املفضطٛ  الضفاِٗٛ وَ تعاٌٜ  هلدا  بعٗدز

 ٛ ٙ  اجملتىددا  بتطددٕص  فددم َ    البؾددض  إىل رٔلدددٛ ٔتٍاقضددداتْ   ٔختتمدد  أعددبابّا ودد

 (.2020ٖٕع    )غارٚ  أخضٝ

َ  ٔطاصٚ ٔفددٜ وصددض أؽدداصت    ٜ  التضدداو  أطفدداه  عددزر  إىل أُ( 2019)  االجتىدداع

  % 88 بٍغددبٛ اذتضددض فددٜ ٖ كددظ وععىّددي(  طفددن ألدد  16) قددز بمدد   الؾددٕاص 

ٛ  الشكٕص وَ الؾٕاص  أطفاه ٔأغم  ٜ  ودٍّي % 23 حدٕاىل  ٔأُ  % 83 بٍغدب  وض د

 كَ وَ حتزٖدزِي   رقٗقٛ بٗاٌات تتٕافض   إال أٌْ ميكَ القٕه أٌْ ال وعاق  أٔ

ٛ  ِشٓ حصض لصعٕبٛ إحصاٟٗا ٌعضا ٛ  الف٠د َ  بالؾداص   التٍقدن  راٟىد ُ  ود  إىل وكدا

 .  لاقاوٛ راٟي وكاُ أٔ  ابت ستن ٔجٕر ٔعزً عىن  إىل عىن ٔوَ آخض 

  كٍّٗددا أجددن وددَ العمىٗددٛ الزصاعددات اعتىددار إىل املصددضٖٛ ٔتتجددْ اذتكٕوددٛ

ٜ  ٖغاعزِا الشٙ ٔاملٕ ٕع٘ املٍّج٘ نٔالتحمٗ ٔاملعمٕوات البٗاٌات وَ  فدٍا  فد

ودددا ظددداِضٚ أطفددداه   لمتعاودددن ٔاملعادتدددات الالطودددٛ الدددرباو  ٔٔ دددا القدددضاصات

ٜ  عدمبٗا   ومىحدا   الؾٕاص    التٜ ميثن ٔجٕرِا  بٕفدفّا تعكدػ خمدال   اجملتىدا     فد

التٍؾدد٠ٛ املدتمفددٛ وددَ وؾدداكن عدددزً     وؤعغددات  يف أجّددظٚ ٔأعددالٗ     أا ددح 

التكٗدد  االجتىدداع٘ ٔالٍفغدد٘ ٔوؾدداكن األعددضٚ ٔالب٠ٗددٛ الددي تددؤرٙ إىل ٌبددش       

قز ٔدشُٔ وَ الؾاص  ومٔٝ هلي ٔزتاال  لكغ  قٕت ٖٕوّي تٗفِؤالٞ األطفاه 
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ألفعدددداه املٍافٗددددٛ ااصتكدددداظ أٔ  تّياٖقعددددٕا يف أٖددددزٙ املٍحددددضف  العددددتثىاص طاقدددد

ٔبدددشل     االعدددتتاله ٔعدددٕٞ ٔاملدددداطض اكددداتاالٌتّ ودددَ لمعزٖدددز ٖٔتعض دددُٕ

 .  (2008 عالً  ٌافضٍٖقمبُٕ ؽًضا عمٜ أٌفغّي ٔعمٜ زتتىعّي )

الؾددٕاص  ٖفتقددضُٔ إىل الضعاٖددٛ   أطفدداه أُ البدداحث  وددَ كددثر أكددز ٔقددز

 ٔالٍفغدددٜ  االجتىددداعٜ  أؽدددكالْ جبىٗدددا األعدددضٖٛ الكاومدددٛ ٖٔعدددإٌُ اذتضوددداُ

ٔالعجدددظ  ٔالتدددٕتض راٟىدددا بدددارتٕ  ٖٔؾدددعضُٔ ٔالتعمٗىدددٜ  ٔالصدددحٜ  ٔاألوٍدددٜ 

   كىدا  أبدّٕٖي  كٍ  يف ٖعٗؾُٕ الشَٖ ٌعضاّٟي وَ تكٗفا أقن ٔالٍقص ٔأٌّي

 ارتدربات  بغب  ٔاالٌتىاٞ االجتىاع٘ الثقٛ بالشات ٔالتقزٖض إىل ٖفتقزُٔ أٌّي

ٛ     ٔعٕٞ الغابقٛ ٛ  إىل املعاومٛ   لدشا فّدي فدٜ حاجد ٛ    صعاٖد  وتكاومدٛ تضدىَ تمبٗد

 . (2002  ستىز الؾضٖ  ٔال بٕٖٛ ) ٔالٍفغٗٛ ملارٖٛا احتٗاجاتّي

 رٔودددددا ٖدددددغعُٕ الدددددؾٕاص  ( أُ أطفددددداه2017ٔقدددز سكدددض ستىدددٕر الكفدددأَٖ ) 

 بددزٖن الصددزٖا  بددددزٖن   األعددددضٚ بددددزٖن) حٗدددداتّي فدددد٘ البددددزاٟن عددددَ لمبحددددث

 خافددٛ لتددٛ   ٔهلددي وعددْ ٖٔتكٗفددُٕ املعٗؾدد٘ ٔعددطّي التعمددٗي(   ِٔددي غتمقددُٕ

 قٕاعددزٓ لددْ اجتىدداع٘ هلددي تٍعددٗي أفددبح   فقددز الخددضُٔ ٖفّىّددي ال حتددٜ بّددي

 املّدداصات  الؾدداص  طفددن  اكتغدد  حٗددث بزاخمددْ    التفاعددن تددٍعي  الددي ٔوبارٟددْ

َ   كٍْ الي االجتىاعٗٛ ٞ  ود َ  ؽدبكات  إٌؾدا ٜ  ٔالدضٔابط  العالقدات  ود  أعداؼ  عمد

ٔ    بدد  املٍددافا تبدداره  األفددضار وددا أطضافّددا عددٕاٞ وددا غددرٓ وددَ أطفدداه الؾدداص    أ

 األحجاص ٔتعز تم  الؾبكات ةثابٛ وعّي  الؾاص  يف ٖتٕاجزُٔ الشَٖ الخضَٖ

 االجتىدداع٘ ةؤؽددددضاتْ صأؼ ودداهلي بٍدداٞ يف ٖعتىددز عمّٗددا ِددؤالٞ األطفدداه  الددي

 ( .(Hawkins, R. & Maurer, K. , 2012 املدتمفددٛ

 املددداه صأؼ تطبٗقدددات عمدددٜ البددداحث  ودددَ كدددبر عدددزر تضكٗدددظ ظدددن ٔلقدددز

َ  بعٗدزا   االجتىاع٘ َ  القمٗدن    ٔصكدظت  األطفداه  عد ٜ  الزصاعدات  ود  األطفداه  عمد

َ  العدددارٖ   ُ  الدددشٖ  ٔاملزصعددددٛ  األعدددضٚ   بؾدددكن طبٗعدددٜ عدددرب    حٗددداتّي  ٖعٗؾدددٕ

 خدداله بددزأت (   ٔقددز(Edward et, al.,2003األخددضٝ  االجتىاعٗددٛ ٔاملؤعغددات

ٛ  القمٗمٛ الغٍٕات ٚ  طدضح  املا دٗ ٛ  اختبداص  فكدض ٞ  يف األطفداه  فاعمٗد  ؽدبكاتّي  بٍدا

َ  عدزر  ودؤخضا  وٍّا   ٔظّدض  ٔاالعتفارٚ إراصتّا ٔطضذ االجتىاعٗٛ  الزصاعدات  ود

  باعتبدداصٓ  "الؾددٕاص  أطفدداه" حٗدداٚ يف االجتىدداع٘ املدداه صأؼ عمددٜ صكددظت الددي

ْ  حٗددددداتّي فددددد٘ حٕٖٗدددددا رٔصا ٖمعددددد   ٖعمىددددُٕ ال ٔلكددددَ   فّدددي ٖددددعتىزُٔ عمٗددد

٘  لمحدددصٕه الدددصزاقٛ حٗث ٖدددغتدزوُٕ حقٗقتدْ   ٞ  عمدددد ٘  الددددز   االجتىدددداع

َ  البحددث  أجدن وَ الثقٛ ٖٔغتدزوُٕ املتبارلٛ  املدددصاحل ٔحتقٗدددا ُ  عدد    األوددا

٘  التكاودن هلدي عتقدا الدشٙ ٔالتعأُ فّدٕ االجتىداع٘ التضاوَ أوا    االجتىدداع

 التفدداعالت َودد وظٖددز يف ٔالضغبددٛ بالغددعارٚ الؾددعٕص فددٜ بددزٔصٓ ٖغددّي ٔالددشٙ

 (.2020االجتىاعٗٛ )إصتٜ عبز اذتىٗز   

 إطددداص يف الؾدددٕاص  أطفددداه حدددٕه(  2010)  كدددضٖي عدددظٚ ٔفدددٜ رصاعدددٛ أجضتّدددا 

ُ    بالبؾدض   االجتاص َ %  76 كؾدفت ودَ خالهلدا أ ٛ  ود ُ  العٍٗد  اإلحغداؼ  ٖغدتىزٔ

 ُ ٞ  وددَ الؾداص   يف باألودا ُ  سلد     ٔفغددضت األفدزقا  تٍقطددا الؾداص   يف الطفددن بدم
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 شتتمد   وعّي ٔمياصؼ هلي ٖموَ الشَٖ األفزقاٞ إل٘ ٖٔتجْ بمعضتْ  عالقتْ

 الغدٗاذ  ِشا يف تغىٗتّا   كىا تضتبط الثقٛ لزّٖي باملصمحٛ ٔميكَ األٌؾطٛ

ٛ  إرعددداٞ ٞ  الثقدددٛ   فالثقددد  الٍفغدددٗٛ باالحتٗاجدددات تدددضتبط األطفددداه عٍدددز ِدددؤال

ٚ  بعدز  تمت٘ ٔلكَ فجمٚ تمت٘ ُقزوا   ِٜٔ ال عٍّا ٖبحثُٕ الي ٔاالجتىاعٗٛ  فد 

 حٕهلي . وَ فزذ وَ ٖتمكزُٔ بعزوا الٕقت  وَ

ٔميكدَ القدٕه أُ بقداٞ الطفددن ٔاعدتىضاصٓ فدٜ الؾدداص  ٖعتىدز بؾدكن أٔ بدد خض        

عمٜ صفدٗزٓ ودَ صأؼ املداه االجتىداعٜ   ٔالدشٝ ٖتغدي ةجىٕعدٛ ودَ الغدىات          

       ٛ  فالؾدبكات  االٌتدالذ   ٔالؾضٔط البٍاٟٗدٛ التدٜ تزعىدْ ٔ ٗدظٓ   ودَ بٍّٗدا مسد

 وددا ٔقٕٖددٛ وباؽددضٚ عالقددات عمددٜ الفدداعمُٕ فّٗددا ٖكددُٕ الددي تمدد  ِدد٘ تمقددٛامل

 الؾدداص  أطفدداه جتىددا الددي   كىددا ِددٕ اذتدداه فددٜ العالقددات     الددبع  بعضددّي

ٛ  وغدتٕٖات  راخمّا   ٔت اكي وؾ كٛ بّٕٖٛ كجىاعٛ َ  عالٗد  أودا  الثقدٛ   ود

ٛ  فالعالقات   االعتقضاص ِٔ٘ الثاٌٗٛ الغىٛ ٔميتدز  بٗدٍّي وغدتىضٚ    االجتىاعٗد

االجتىداع٘   املاه ٔاعتثىاص صأؼ منٕ عىضِا ببقاّٟي فٜ الؾاص  مما ٖغاعز عمٜ

 (.2012لزّٖي )ستىز عبز الضا ٜ   

٘  املاه صأؼ وَ الؾاص  أطفاه صفٗز ٖٔتضىَ  كدشل  عالقداتّي   االجتىداع

ٛ   ٔاملؤعغدات  بادتىعٗات ٛ  ٔالتدٜ تّدز  إىل خمدا    بدموضِي  اإلٖٕاٟٗدٛ املّتىد  ب٠ٗد

ٔتددٕفر الضعاٖددٛ االجتىاعٗددٛ ٔالٍفغددٗٛ   األعددضٖٛ اذتٗدداٚ َحتددأه االقدد اظ ودد

ٔالصددحٗٛ ٔاملٍّٗددٛ هلددؤالٞ األطفدداه الددشَٖ قغددت عمددّٗي العددضٔ  ٔحددضوتّي     

لغب  وَ األعباظ وَ أُ ٍٖؾ٠ٕا فدٜ أعدضِي الطبٗعٗدٛ ٔسلد  بقصدز تدضبٗتّي       

 (.2009تضبٗٛ عمٗىٛ )وعتصي العبز   

ْ  ٖضدطما  الشٙ الزٔص ٔلعن ٛ  القداٟىُٕ عمدٜ    بد ٕ  املؤعغدات اإلٖٕاٟٗد ٛ  ِد  تٍىٗد

ٔال عددددٗىا صأؼ املدددداه   ٔتٕجٗددددْ ٔاعددددتثىاص طاقددددات ٔوددددٕاصر أطفدددداه الؾددددٕاص      

عمددٜ حتغدد  وفّددٕوّي عددَ     (   ٔالعىددن2011االجتىدداعٜ لددزّٖي )أاددز طاٖددز      

 ٔالغدددعٜ ضتدددٕ حتغدددٍّٗا  الكاوٍدددٛ ٔقدددزصاتّي اعدددتعزاراتّي ساتّدددي ٔاكتؾدددا  

 بالشٌ  الؾعٕص حالٛ ٔتقمٗن   لزّٖي ٔالضع  القٕٚ ٌقاط ٔوعضفٛ ٔتطٕٖضِا

ٛ  املّدداصات الخددضَٖ   ٔإكغددابّي   وددَ ٔالٍفددٕص  الددشات  ٔاحتقدداص ٚ  الالطودد  إلعددار

 ( .2018ٔطاصٚ التضاوَ االجتىاعٜ   ) االجتىاعٗٛ اذتٗاٚ يف رزتّي

 قددتّي   ٔسلدد   اكتغدداظ ستألددٛ أطفدداه الؾددٕاص  كىددا ٖتطمدد  العىددن وددا

 ٛ وعّددي    اجتىاعٗددٛ تبددارالت عددٗػتم االجتىدداع٘ أٔ التفاعددن وددَ خدداله عىمٗدد

 ٔاملٍاقؾدددٛ المعددد  ادتىددداعٜ ٔاملؾددداصكٛ ٔالتؾدددجٗا  طضٖدددا عدددَ سلددد  ٖٔكدددُٕ

ُ  ٍٖٔىدٕ   ٖعدٗؿ   كٗد   ٖدتعمي  أُ حتٜ ٖغدتطٗا كدن طفدن    املؾضٔعٛ    ٔتتكدٕ

بددْ  تمٗددا ٔوكاٌددْ أِىٗددٛ لٍفغددْ ٔوٕٗلددْ ٖٔددضٝ ٔاجتاِاتددْ  ٔعاراتددْ  ؽدصددٗتْ 

املؤعغدددات لٗؾدددىن تمبٗدددٛ االحتٗاجدددات    (   ٔميتدددز رٔص تمددد   2011)أادددز طاٖدددز    

٘   غرِدي  وَ أكثض الٍفغٗٛ هلؤالٞ األطفاه ألٌّي ٛ  احتٗاجدا إلد ُ  احملبد  ٔاذتٍدا

 ٔالغدددٗطضٚ فدددٜ الٕقدددت ساتدددْ   ِٔدددي فدددٜ حاجدددٛ إىل    الضدددبط ٔاملٕاعددداٚ   ٔإلددد٘

 عٍصدض    فالثقٛ أخضٝ ٔبالخضَٖ وضٚ بمٌفغّي الثقٛ ٖغتعٗزٔا لك٘ التمكٗز
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 عددارٕٚا ٖصددع  ِددؤالٞ األطفدداه ٔبددزٌّٔا وددا لمتٕافددن ؽددبكات تمعددٗػ يف فاعددن

  ٔالبدددز ودددَ تدددٕافض وٕافدددفات خافدددٛ بتمددد    أخدددضٙ ودددضٚ رزتّدددي ٔتٍؾددد٠تّي

ٛ  ٔجدْ   أكىدن  عمٜ أِزافّا حتقا أُ تغتطٗا املؤعغات حتٜ َ  خافد  حٗدث  ود

ٔبددضاو  الددزو   ٔارتددزوات ٔاالعددتٗعاظ االعددتقباه ٔطددضذ ٔاإلراصٚ التصددىٗي

 (.2019ٛ عبز المطٗ    ٔفقا لمىعاٖر الزٔلٗٛ )ِب

ٛ  ٔأعدالٗ   بضاو  إىل الؾاص  أطفاه عتتا  حٗث تغداعز عمدٜ إعدارٚ     شتتمفد

      ٜ  وددا إٌتدداجّي ٔرزتّددي وددضٚ أخددضٝ فددٜ اذتٗدداٚ االجتىاعٗددٛ عمددٜ أُ تتىاؽدد

 وددَ بددالضغي وتددزُ هلددي التعمٗىدد٘ ٔاحتٗاجدداتّي   فاملغددتٕٝ ارتافددٛ ظددضٔفّي

٘  ٖٔؾدر  بٗدٍّي   التفأت بع  حصٕه ٞ  وععدي  أُ إىل(  2010)  عصدض  عداو  ِدؤال

باملزصعٛ ودَ   ٖمتحقٕا مل ألٌّي إوا القضاٞٚ ٔالكتابٛ ظتٗزُٔ ال أوُٕٗ األطفاه

 ال غدددالبٗتّي أُ وٍّدددا كىدددا عدددضٖعا  تغدددضبٕا لكدددٍّي رخمِٕدددا ألٌّدددي ودددإٔا قبدددن  

ٚ        بطاقات ٔال  بٕتٗٛ أٔصاقا ميمكُٕ  ِٕٖدٛ   لدشا ظتد  األخدش فدٜ االعتبداص وضاعدا

 الدددي اذتزٖثدددٛ ٔاالعتىدددار عمدددٜ األعدددالٗ   التدددزصٖػ ٔأعدددمٕظ ٛالعمىٗددد املدددارٚ

 ( .2016)مسٗٛ عبز التٕاظ    ٔاالبتكاص املؾاصكٛ تغاعزِي عمٜ

كىا أُ أفضدن وؤعغدات اإلٖدٕاٞ ِدٜ تمد  التدٜ  تمد  القدزصٚ عمدٜ اإلبدزا            

ٔاعدتدزاً الٕعدداٟن التكٍٕلٕجٗددٛ اذتزٖثددٛ لضددىاُ الٍجدداح وددَ خدداله حتغدد   

(   2019اذتىٗددز    الكددضرٝ   ٌاِددز عبددز لمىددٕرع  بّددا )ستىددٕرارتددزوات املقزوددٛ 

ٔودَ بٍّٗدا وصدض ٔسلد      وا إغالذ املزاصؼ يف أواكَ عزٖزٚ وَ العامل خافٛ 

مت اعدددتحزا  طدددضذ جزٖدددزٚ ملٕافدددمٛ تعمدددٗي  حٗدددث   19 -ملٍدددا اٌتؾددداص كٕفٗدددز 

ٛ     األطفداه  عددَ تٕعدٗا خٗدداصات الدتعم ي   ٔاعددتدزاً اإلٌ ٌدت   ممدا ٖغددتمظً إتاحد

;  فبٕعددا التعمددٗي أُ ٖؾددجا الطددالظ لٗصددبحٕا وٍافددضَٖ ملٍددا األوددضا     بعددز 

حدٕه كٗفٗدٛ وٍدا اٌتؾداص      ّدي ٔالغٗطضٚ عمّٗدا   ٔسلد  ودَ خداله التحدز  وع     

وددَ وصددارص    الفددرٔؼ املغددتجزالفرٔعددات ٔفّددي املعمٕوددات األعاعددٗٛ حددٕه   

وٕ ٕقدددٛ ودددَ قبٗدددن الٌٕٗٗغددد  ٔوٍعىدددٛ الصدددحٛ العاملٗدددٛ ٔالتٍبّٗدددات الدددي      

 .(UNFPA.2020)ا ٔطاصٚ الصحٛ الٕطٍٗٛ تصزصِ

 ُ ً  يف أطفداه  ِدي  الؾداص   أطفداه  كىا ظت  الٕ ا فٜ االعتبداص أ  األٔه املقدا

ٛ  ٔاملدضح  ال فْٗ وَ ٔفر قغط عمٜ حصٕهلي وَ ٔالبز ٛ  بصدف    ٔلدشل   ٖٕوٗد

 وددَ ٖٕوٗددٛ جضعددٛ ختصددٗص اإلٖٕاٟٗددٛ ٔاملؤعغددات املضاكددظ  ٗددا عمددٜ ظتدد 

 ٔالعزٖز ٔاملٕعٗقٜ ٔالتىثٗن ٔالضعي ٔاأللتاط األلعاظ وثن ال فّٗٗٛ األٌؾطٛ

 القٕاعدددز احددد اً عمدددٜ ِدددؤالٞ األطفددداه  تغددداعز الدددي األخدددضٝ األٌؾدددطٛ ودددَ

 الددرباو  حتتددن الددبع    كىددا بعضددّي جتددآ إظتدداب٘ عددمٕك ٔاختدداس ٔالقددٕاٌ 

ٛ  الضٖا ٗٛ ٛ  أِىٗد  احتٗاجدات  تقابدن  ال ألٌّدا  راخدن املؤعغدات اإلٖٕاٟٗدٛ      خافد

ٛ  تعدز  كدشل   ٔلكٍّدا  فقدط   ٔالٍؾاط لمحضكٛ طبٗعٗٛال الطفن ٞ  فضفد  لمقدا

 ٖغداِي  ممدا  بٗدٍّي  التٜ الفضرٖٛ لمفضٔذ ٔقبٕهلي البع  بعضّي وا األطفاه

 األٌؾطٛ مماصعٛ ضتٕ اهلار  ٔتٕجّّٗي   لزّٖي العزٔاٌ٘ الغمٕك تعزٖن فٜ

 ( .2009)وعتصي العبز    الضٖا ٗٛ ٔااللتظاً بالعارات الصحٗٛ الغمٗىٛ
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 ٔادتّدددٕر أطفددداه الؾدددٕاص   بف٠دددٛ املصدددضٖٛ القٗدددارٚ اِتىددداً ودددَ ٔاٌطالقدددا 

 يف الصدددمٛ سات ٔادتّدددات االجتىددداع٘ التضددداوَ ٔطاصٚ ودددَ املبشٔلدددٛ اإلظتابٗدددٛ

ٙ  الزعدتٕص  يف جاٞ وا وا ٔاتغاقا  القضٗٛ  ِشٓ ملعادتٛ وصض َ   (2014 ) املصدض  ود

٘  العزه وبارٝٞ ٔفا ٔالعىن املصضٙ الطفن حقٕذ إعىاه ٛ  االجتىداع  ٔاملٕاطٍد

تٍفٗددش الربٌدداو  القددٕوٜ ذتىاٖددٛ األطفدداه بددال وددمٔٝ ٔالددشٝ   مت فقددز لمجىٗددا 

 ٔحددزٚ«  االٖددٕاٞ راص» املؤعغددٛ اعتبدداص عمددٜ القدداٟي الؾدداون ّٖددز  إىل االفددالح 

 اإلٌغدداُ ٔبٍدداٞ الددشات احدد اً تعظٖددظ عمددٜ املتكاوددن ٖقددًٕ اإلفددالح لفعددن كمٗددٛ

ْ  لتعظٖدددظ الطفددن  راخددن   اذتٗاتٗدددٛ املّدداصات  ٔإكغدددابْ بدداجملتىا  ٔ بٍفغدددْ  قتدد

ْ  الدشات  ٔإٖقاظ أوٗتْ ٔستٕ الضضٔصٖٛ ٛ  لزٖد ْ  وعاصفدْ   ٔتٍىٗد ّٗدا   ٔ كٍٗد  تعمٗى

ّٖا    ٖٔتي سل  وَ خداله الؾدضاكٛ ودا ادتىعٗدات ٔاملؤعغدات األِمٗدٛ        ٔاقتصار

ٔاملٍعىدددات الزٔلٗدددٛ العاومدددٛ فدددٜ زتددداه أطفددداه الؾدددٕاص    ٔلدددشا قاودددت ٔطاصٚ    

التضدداوَ االجتىدداعٜ بتعددزٖن ٔحتغدد  الددرباو  ٔاألٌؾددطٛ املتعمقددٛ بتمِٗددن       

األطفددداه ٔقدددزصات وقدددزوٜ الضعاٖدددٛ ٔحتزٖدددز آلٗدددات ٖدددتي ودددَ خالهلدددا تقدددزٖي   

لألطفاه راخن وؤعغات الضعاٖٛ االجتىاعٗٛ ٔسلد  لتحقٗدا الٕقاٖدٛ     ارتزوٛ

 ( . 2014ٔاذتىاٖٛ ٔالزو  )ٔطاصٚ التضاوَ االجتىاعٜ   

( عمٜ العاٟز االجتىاعٜ الشٝ ٖتحقدا  2007ٔتؤكز رصاعٛ مسرٚ الزعٕقٜ )

وَ اإلٖزا  املؤعغٜ ألطفاه الؾٕاص  ٔالشٝ ٖتىثن فٜ وغاِىٛ تمد  املؤعغدات   

كٗدد  الطفددن وددا ٌفغددْ ٔاطى٠ٍاٌددْ ملغددتقبن حٗاتددْ وددَ خدداله          فددٜ حتقٗددا ت  

الضعاٖٛ التعمٗىٗٛ ٔالطبٗٛ ٔاألعضٖٛ املقزوٛ بّا  ٔقز صتحت ٔطاصٚ التضاوَ 

ٙ  رود   بد   ودا  طفدن  ألف٘ ضتٕ رو  يف املا ٗٛ الغٍٕات االجتىاعٜ خاله  أعدض

ٛ   املؤعغدات  راخدن  ٔرود   ٛ  املدتمفددٛ ودَ خداله أٌعىدد ٚ  يف وتابعد  لمتمكددز الدٕطاص

ٚ  الفدضذ  عىدن  َو ٜ  بكفداٞ ٝ  عمد رٔص  6احملافعدات   باإل دافٛ إىل تطدٕٖض     وغدتٕ

     ٜ  تعقٗىّددا ٔجددضٝ حٕٖٗددٛ  وٍؾدد ت أٌّددا صعاٖددٛ وددَ خدداله التعاوددن وعّددا عمدد

 وددَ لعزٖددز الكاومددٛ ٔاإلقاوددٛ الٍدداؼ  فّٗددا ٖتعدداٖؿ وؤعغددٛ كددمٙ ٔتطّرِددا

َ  الٕطاصٚ عزرا  األطفاه   كىا اختشت ٛ  اإلجدضاٞات  ود ٚ  االح اطٖد ٜ  لمغدٗطض  عمد

 راخدددن الؾدددٕاص  أطفددداه "   ٔااٖددد19ٛ -" كٕفٗدددز املغدددتجز كٕصٌٔدددا فدددرٔؼ

 ٔتطبٗدددا الفدددرٔؼ ةدددداطض تدددٕعٗتّي عدددَ فضدددال    االجتىاعٗدددٛ وؤعغددداتّي

 اٌتؾدداص تددم ر وددَ ٔاذتددز العددزٔٝ وددَ املظٖددز ملٍددا االجتىدداع٘ التباعددز إجددضاٞات

املغددد٠ٕلٗٛ املدددض    خافدددٛ فدددٜ ظدددن تٕجّٗدددات وٍعىدددٛ األودددي املتحدددزٚ عدددَ      

 وَ املؾ كٛ ٔالتضاوَ العاملٜ ملٕاجّٛ تزاعٗات الفرٔؼ   ٔالعىن عمٜ اذتز

 وددا خافددٛ إلٗددْ  ٔاالعددتجابٛ الٌتؾدداصٓ ٔاالقتصددارٖٛ االجتىاعٗددٛ التددم رات

ّٕه   املدض    اٌتؾداص  ٖفض دّا  الي العظلٛ ٓ  ٔإوكاٌٗدٛ حتد ٛ  ِدش ٛ  إىل ادتاٟحد  أطود

 (.2020الطفن )ٌٖٕٗغٗ  وصض    ااٖٛ زتاه يف

٘     خطٕصٚ وزٙ تتضح عض ْ عبا ٔفٜ  ٕٞ وا  وؾدكمٛ أطفداه الؾدٕاص  عمد

 البؾددضٖٛ القددٕٙ وددَ فاقددزا  جددظٞا  ميثددن ِددؤالٞ األطفدداه حٗددث   اجملتىددا كٗدداُ

 ٔسلدد    وؤكددزا   ددضصا  لددْ تغددب  قددز بددن بؾدد٘ٞ اجملتىددا تفٗددز ال ٔالددي الغددٕٖٛ

 األجٗدداه إعددزار ٖعٗددا ممددا   ادتددضاٟي ٔاصتكدداظ لالضتددضا  تعض ددّي إلوكاٌٗددٛ
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 ِدددؤالٞ وؾدددكالت ٔأُ الدددٕطَ ِدددشا عدددَ الدددزفا  وغددد٠ٕلٗٛ حتىدددن عمددد٘ القدددارصٚ

 فكدض  ٔتتحزٙ تثر الي اإلٌغاٌٗٛ املؾكالت أكرب وَ تظاه ٔال كاٌت األطفاه

ٕ  ٔتدٕجّّي  البداحث   ٛ  ضتد  ٔوغدداعزتْ الؾداص   عدبن صعاٖدٛ ٔتقدٕٖي طفدن     رصاعد

 ظددّن يف خافددٛ ٔاجتىاعٗددٛ ٌفغددٗٛ وؾددكالت وددَ ٖعاٌٗددْ ممددا الددتدمص عمدد٘

 19 –ٔالتزاعٗات االجتىاعٗٛ ٔاالقتصارٖٛ التٜ خمفتّا أطودٛ كٕفٗدز    املدأ 

ٛ  الصدحٗٛ   لدشا  ثدن    الدٍعي  اٌّٗاص ٔالقما وَ ٛ  وٕاجّد  الؾدٕاص   أطفداه  وؾدكم

 املؤعغددات بدد  ٔاملتكاوددن املددٍعي ادتىدداع٘ ادتّددز عمددٜ تقددًٕ قٕوٗددٛ وغدد٠ٕلٗٛ

 ٔاألطفدداه ٔاألِددال٘ ا  ارتدد ٔالقطددا  اذتكٕوٗددٛ غددر ٔاملٍعىددات اذتكٕوٗددٛ

 ودددَ ممكدددَ قدددزص أكدددرب تضدددىَ الدددي اللٗدددات ٔ دددا أٌفغدددّي   ممدددا ٖغدددتٕج 

 لدٗػ  فعاال رٔصا األطضا  اجملتىعٗٛ التٜ تمع   ٗا ب  ٔاملؾاصكٛ التٍغٗا

عدددَ ِدددؤالٞ  الغدددمبٗٛ الصدددٕصٚ تتدددٗر يف أٖضدددا  ٔلكدددَ   عىمٗدددٛ الدددزو  يف فقدددط

االجتىدداعٜ املغددتىز وددَ الؾدداص   األطفدداه   ٔاعددتثىاص أصفددزتّي وددَ صأؼ املدداه  

بؾكن إظتابٜ ٖعدٕر بدالٍفا عمدّٗي ٔعمدٜ اجملتىدا ككدن . ودَ ٍِدا ٌبعدت فكدضٚ           

زو  البحددث اذتدداىل فددٜ ستألددٛ وددَ الباحثددٛ لمتعددض  عمددٜ اللٗددات الوٍددٛ لدد  

 Covid-19 كٕصٌٔدددا جاٟحدددٛ ظدددن فدددٜاملؤعغدددات اإلٖٕاٟٗدددٛ الؾدددٕاص  بأطفددداه 

ؤالٞ األطفدداه   ٔسلدد  اه االجتىدداعٜ هلددباعددتثىاص صأؼ املدد قددٛ تمدد  اللٗدداتٔعال

 وَ خاله اإلجابٛ عمٜ التغاؤالت التالٗٛ:

 وا ِٜ األٔطاُ الٍغبٗٛ ألعباظ ظاِضٚ أطفاه الؾٕاص  فٜ وصض ؟ 
  طفدداه ألاالجتىدداع٘  ؤؽددضات صأؼ املدداهوددا اإلخددتال  فددٜ األٔطاُ الٍغددبٗٛ مل

 ؟ الؾٕاص 
   ؾددٕاص  باملؤعغددات  الزو  أطفدداه وددا ِددٜ األٔطاُ الٍغددبٗٛ لالٗددات الوٍددٛ لدد

 اإلٖٕاٟٗٛ ؟
   أطفددداه الؾدددٕاص  زو  ِدددن تٕجدددز عالقدددٛ اصتباطٗدددٛ بددد  اللٗدددات الوٍدددٛ لددد

باملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ ٔاعتثىاص صأؼ املاه االجتىاعٜ لزّٖي فٜ ظدن جاٟحدٛ   

 ؟Covid-19كٕصٌٔا 
   الؾددٕاص  زو  أطفدداه ِددن تٕجددز فددضٔذ رالددٛ إحصدداٟٗا فددٜ اللٗددات الوٍددٛ لدد

ٜ الزو  ٛ ةحأصِا )آلٗدٛ الد  ؤعغات اإلٖٕاٟٗاملب َ  تعمٗىد زو  آلٗدٛ الد   – الود

ٛ   الودَ  عدضٝ  األزو  آلٗٛ ال –الوَ  ضٖا ٜالصحٜ ال ( راخدن ب٠ٗدٛ املؤعغد

اذتالدٛ التعمٗىٗدٛ    –ودزٚ اإلقاودٛ باملؤعغدٛ     –تبعا ملتترات الزصاعٛ )الغَ 

 ( ؟باملؤعغٛ ٖزا قبن اال
      ٜاعدتثىاص صأؼ املداه االجتىداع٘ ألطفداه     ِن تٕجز فدضٔذ رالدٛ إحصداٟٗا فد

ٛ   ٔؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ الؾٕاص  ةحأصٓ )  - أعاعدّا الثقدٛ ٔالصدزاق

إٖقدداظ الددشات ٔتعظٖدددظ    -التضدداوَ االجتىدداع٘ ٔأعاعددْ التعددأُ ٔاالتصدداه      

وزٚ اإلقاودٛ باملؤعغدٛ    –)الغَ  ملتترات الزصاعٛ ( تبعااملّاصات االجتىاعٗٛ

 (؟ باملؤعغٛ ٖزا قبن االاذتالٛ التعمٗىٗٛ  –
   ِددددن ختتمدددد  ٌغددددبٛ وؾدددداصكٛ املددددتترات املغددددتقمٛ )وؤؽددددضات صأؼ املدددداه

االجتىدداعٜ ألطفدداه الؾددٕاص ( فددٜ تفغددر ٌغددبٛ التبدداَٖ فددٜ املددتتر التددابا      
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أطفدداه الؾددٕاص  باملؤعغددات اإلٖٕاٟٗددٛ ( تبعددا  ألٔطاُ     زو )اللٗددات الوٍددٛ لدد 

 وعاوالت اإلضتزاص ٔرصجٛ اإلصتباط ؟

 البحح أهداف     : 
 التعض  عمٜ العالقدٛ بد  اللٗدات    إىل أعاعٗٛ بصفٛ اذتاىل البحث ّٖز 

أطفدددداه الؾددددٕاص  باملؤعغددددات اإلٖٕاٟٗددددٛ ٔاعددددتثىاص صأؼ املدددداه    لددددزو  الوٍددددٛ

   ٔسل  وَ خاله : covid-19 كٕصٌٔا جاٟحٛ ظن االجتىاعٜ لزّٖي فٜ

  الؾٕاص  فٜ وصض .حتزٖز األٔطاُ الٍغبٗٛ ألعباظ ظاِضٚ أطفاه 
   االجتىدددداع٘ ألطفدددداه  ؤؽددددضات صأؼ املددداه التعدددض  عمددددٜ األٔطاُ الٍغدددبٗٛ مل

 .الؾٕاص 
  ؾددٕاص  باملؤعغددات زو  أطفدداه الحتزٖددز األٔطاُ الٍغددبٗٛ لالٗددات الوٍددٛ لدد

 اإلٖٕاٟٗٛ .
        أطفداه الؾدٕاص    زو  الكؾ  عدَ العالقدٛ اإلصتباطٗدٛ بد  اللٗدات الوٍدٛ لد

ٔاعددتثىاص صأؼ  Covid-19ن جاٟحددٛ كٕصٌٔددا  باملؤعغددات اإلٖٕاٟٗددٛ فددٜ ظدد  

 املاه االجتىاعٜ لزّٖي.
      ؤعغدددات املالؾدددٕاص  بزو  أطفددداه رصاعدددٛ الفدددضٔذ فدددٜ اللٗدددات الوٍدددٛ لددد

صددحٜ الزو  آلٗددٛ الدد – الوددَ تعمٗىددٜالزو  اإلٖٕاٟٗددٛ ةحأصِددا )آلٗددٛ الدد 

ٛ الوددَ عددضٝ األزو  آلٗددٛ الدد  –الوددَ  ضٖا ددٜال ( تبعددا راخددن ب٠ٗددٛ املؤعغدد

اذتالدٛ التعمٗىٗدٛ قبدن     –وزٚ اإلقاودٛ باملؤعغدٛ    –ت الزصاعٛ )الغَ ملتترا

 (  .باملؤعغٛ ٖزا اال

  الؾددددٕاص  اعددددتثىاص صأؼ املدددداه االجتىدددداع٘ ألطفدددداه فددددٜ  الفددددضٔذ حتزٖددددز

ٛ ٔؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ ةحأصٓ ) التضداوَ  -أعاعّا الثقٛ ٔالصدزاق

ٔتعظٖدددظ املّددداصات  إٖقددداظ الدددشات   -االجتىددداع٘ ٔأعاعدددْ التعدددأُ ٔاالتصددداه   

 –ودددزٚ اإلقاودددٛ باملؤعغدددٛ  –)الغدددَ  ملدددتترات الزصاعدددٛ ( تبعدددااالجتىاعٗدددٛ
 (  .باملؤعغٛ ٖزا اذتالٛ التعمٗىٗٛ قبن اال

       ٜحتزٖز ٌغبٛ وؾاصكٛ املدتترات املغدتقمٛ )وؤؽدضات صأؼ املداه االجتىداع

وٍدٛ  ألطفاه الؾٕاص ( فٜ تفغر ٌغبٛ التباَٖ فٜ املتتر التدابا )اللٗدات ال  

أطفاه الؾٕاص  باملؤعغات اإلٖٕاٟٗدٛ ( تبعدا  ألٔطاُ وعداوالت اإلضتدزاص      زو ل

 ٔرصجٛ اإلصتباط.

  : أهنية البحح 
 ٖكتغ  البحث أِىٗتْ وَ :

 ُتعدددز ودددَ أخطدددض وؾدددكالت اذتٗددداٚ  ٔالتدددٜ عددداِضٚ أطفددداه الؾدددٕاص  تٍألدددْ ل

االجتىاعٗدددٛ اذتزٖثدددٛ الدددي  دددػ قطاعدددا  كدددبًرا ودددَ األطفددداه ٔالدددشَٖ        

ٖصددبحُٕ وعض دد  لالضتددضا  ٖٔتحٕلددُٕ إىل قٍابددن وٕقٕتددٛ تّددزر األوددَ  

ِ٘ قضٗٛ  ثن اٌتّاكا  ٔا حا ذتا وَ أبغط حقٕذ اإلٌغداُ     ٔ القٕو٘

ٔعدضعٛ التدزخن ودَ    ٖتطمد   دضٔصٚ    ممدا  تبزٖزا  فاصخا لمىٕاصر البؾضٖٛٔ

ٛ  األطفداه  ِؤالٞ ٔاجتاِات عمٕك تعزٖن أجن  شتتمد   يف رزتّدي  ٔستألد

 . جملتىاا زتاالت
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  ٜبتمِٗددن ٔرودد   فٗىددا ٖتعمددا  2030وددا صؤٖددٛ وصددض   البحددث اذتدداىل  ٖتىاؽدد 

 فددحٗحٛ وغدداصات وددَ خدداله  كضميددٛ إٌغدداٌٗٛ حٗدداٚ أطفدداه الؾددٕاص  يف 

ٔارتطدط   الرباو  وَ حظوٛ تطبٗا عرب ٔصٖا ٗا  ٔأعضٖا   ٔفحٗا تعمٗىٗا 

 ٔتٍىٗددددْ ِددددؤالٞ األطفدددداه طاقددددات تفضٖدددد  يف املالٟىددددٛ تغدددداعز ٔاألٌؾددددطٛ

َ  كحا ٔسل  وّاصاتّي ٔتعزٖن عمٕكّي   هلدي   كفمتّدا  الدي  حقدٕقّي  ود

 املصضٙ. ٔالزعتٕص ٔالعضبٗٛ الزٔلٗٛ ٔاالتفاقٗات املٕا ٗا
 املؤعغدات  تغمٗط الضٕٞ عمٜ رٔص  ٛ َ  كبدزٖن  اإلٖٕاٟٗد ٚ  عد ٛ  يف األعدض  عىمٗد

 ٔبٍدداٞ االجتىدداع٘ العددزه عمددٜ ألطفدداه الؾددٕاص  ٔاملضتكددظٚ الؾدداومٛ التٍؾدد٠ٛ

ٔاملغتٍر ٔحتقٗدا الٍىدٕ الٍفغدٜ الغدمٗي ٔتٍىٗدٛ       الفاعن البؾضٙ املاه صأؼ

الؾدصدددٗٛ الغدددٕٖٛ هلدددؤالٞ األطفددداه الدددشَٖ مت إٖدددزاعّي بّدددا كدددٜ تقدددًٕ      

 ب بٗتّي ٔتعمٗىّي ٌٗابٛ عَ آباّٟي ٔأعضِي . 
       إراصٚ وؤعغدددات األعدددضٚ   كٌٕدددْ وغددداِىٛ فدددٜ صبدددط زتددداه التدصدددص "

ِٔددٜ ظدداِضٚ أطفدداه    بقضددٗٛ وددَ أِددي قضدداٖا العصددض اذتدداىل    ٔالطفٕلددٛ " 

الؾٕاص    خافٛ فٜ ظدن ٌدزصٚ الزصاعدات التدٜ تٍألدت رود  ِدؤالٞ األطفداه         

 باملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ فٜ حزٔر عمي الباحثٛ .
 أال ; الؾٕاص  أطفاه ظاِضٚ رصاعٛ يف جزٖزا ٖضٗ  البحث اذتاىل بعزا ِٕٔ 

 ٔالكؾددد  عدددَ وؤؽدددضاتْ املدتمفدددٛ   طدددضذ     لدددزّٖي االجتىددداع٘ صأؼ املددداه

 تمِٗمدددّي إعدددارٕٚ يف املغددداِىٛ يف األطفددداه ِدددؤالٞ لدددزٝ اعدددتثىاصٓ ٔتٕظٗفدددْ

  .ٔزتتىعّي أٌفغّي خزوٛ ميكٍّي ٔوٍتج  فاعم  كمفضار ٔرزتّي

 البحح فروض : 
 ٖف   البحث اذتاىل واٖمٜ :

       أطفدداه زو  تٕجددز عالقددٛ اصتباطٗددٛ رالددٛ إحصدداٟٗا بدد  اللٗددات الوٍددٛ لدد

ٔاعدتثىاص   Covid-19ٜ ظدن جاٟحدٛ كٕصٌٔدا    الؾٕاص  باملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ ف

 صأؼ املاه االجتىاعٜ لزّٖي.
     الؾدٕاص   زو  أطفداه  تٕجز فضٔذ سات راللٛ إحصاٟٗٛ فدٜ اللٗدات الوٍدٛ لد

ٜ الزو  ؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ ةحأصِا )آلٗدٛ الد  املب َ  تعمٗىد زو  آلٗدٛ الد   – الود

ٛ راخدن ب٠ٗدٛ   الودَ  عدضٝ  األزو  آلٗٛ ال –الوَ  ضٖا ٜالصحٜ ال ( املؤعغد

اذتالدٛ التعمٗىٗدٛ    –ودزٚ اإلقاودٛ باملؤعغدٛ     –تبعا ملتترات الزصاعٛ )الغَ 

 (.  باملؤعغٛ ٖزا قبن اال
 اعتثىاص صأؼ املاه االجتىاع٘ ألطفاه سات راللٛ إحصاٟٗٛ فٜ  فضٔذ تٕجز

ٛ   ٔؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ الؾٕاص  ةحأصٓ )  - أعاعدّا الثقدٛ ٔالصدزاق

  ٔ إٖقدداظ الددشات ٔتعظٖددظ     -أعاعددْ التعددأُ ٔاالتصدداه    التضدداوَ االجتىدداع٘ 

ودزٚ اإلقاودٛ باملؤعغدٛ     –)الغدَ   ملتترات الزصاعٛ تبعا املّاصات االجتىاعٗٛ

 ( .باملؤعغٛ ٖزا اذتالٛ التعمٗىٗٛ قبن اال –
     ٜختتم  ٌغبٛ وؾاصكٛ املتترات املغتقمٛ )وؤؽدضات صأؼ املداه االجتىداع

التباَٖ فٜ املتتر التدابا )اللٗدات الوٍدٛ    ألطفاه الؾٕاص ( فٜ تفغر ٌغبٛ 

باملؤعغات اإلٖٕاٟٗدٛ ( تبعدا  ألٔطاُ وعداوالت اإلضتدزاص      أطفاه الؾٕاص  زو ل

 ٔرصجٛ اإلصتباط.
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 : األشلوب البحجى 
 البحح : أوال / منهج 

٘    ِدشا البحدث  تبا ٖ ِٔدٕ ٖعتىدز عمدٜ  دا البٗاٌدات       املدٍّ  الٕفدف٘ التحمٗمد

ٔاذتقاٟا ٔتصٍٗفّا ٔوعادتتّا ٔحتمٗمّا العتدال  الزالالت ٔالٕفٕه إىل 

االعددتٍتاجات ٔاعددتدال  التعىٗىددات عددَ ِددشٓ العدداِضٚ أٔ املٕ ددٕ  )ستىددٕر   

 (. 2003وٍغ٘  

 العلنية واملفاهيه اإلجرائية  املصطلحات / ثانيا : 
  : اآلليات 

( بمٌّدا ِدٜ املعضفدٛ أٔ قاعدزٚ املّداصات أٔ الطدضذ       2011تعضفّا )أمسداٞ عىدضاُ     

ٔتعددض    ٔالٍعضٖددات أٔ اإلجددضاٞات التددٜ تغددتدزً لتحقٗددا أِددزا  ٔا ددحٛ .      

اللٗدددٛ بمٌّدددا زتىدددٕ  اإلجدددضاٞات ٔاألعىددداه التدددٜ ٖقدددًٕ بّدددا املٕاطٍدددُٕ لبٍددداٞ       

املؤعغددات ٔحتٕٖمددّا فددٜ عددبٗن تطددٕٖض اذتمددٕه لمىؾددكالت االجتىاعٗددٛ  ٗددث  

 (.2017ٗاٚ ٔأعبابّا لكثر وَ البؾض )ستىز ستىز   ميكَ حتغ  اذت

ٔتعددض  اللٗددات إجضاٟٗددا بمٌّددا : عبدداصٚ عددَ حظوددٛ وددَ اإلجددضاٞات ٔالددرباو    

ٔاألٌؾطٛ ٔارتطط التٜ تتبعّا وؤعغٛ اإلٖٕاٞ فٜ تمِٗن أطفداه الؾدٕاص  ودَ    

 أجن رزتّي ٔإعارتّي لمحٗاٚ وضٚ أخضٝ.

  : الدمج 
  ُ ٖعدٗؿ الفدضر سٔ اإلعاقدٛ عٗؾدٛ آوٍدٛ فدٜ        ٖعٍٜ الزو  ةفّٕودْ الؾداون أ

كدددن وكددداُ ٖتٕاجدددز فٗدددْ   ٔأُ ٖؾدددعض بٕجدددٕرٓ   ٔقٗىتدددْ كعضدددٕ فدددٜ أعدددضتْ    

ٔزتتىعدددْ   أٝ عتقدددا قدددزصا ودددَ التٕافدددا ٔاالٌدددزوا  الؾدصدددٜ ٔاالجتىددداعٜ   

الفعاه   جباٌ  تٕاجزٓ املغدتىض فدٜ املزصعدٛ ٔفدٜ الصد  الزصاعدٜ ودا طوالٟدْ         

   ٜ العددارٖ  وددَ كافددٛ ارتددزوات ال بٕٖددٛ        العددارٖ    ٔأُ ٖغددتفٗز وثددن بدداق

ٔالتثقٗفٗٛ ٔاألكارميٗدٛ ٔال ٔعتٗدٛ ٔالضٖا دٗٛ ٔالطبٗدٛ ودا إظتدار فدض         

عىن وا العارٖ  فٜ املؤعغات املٍّٗٛ املدتمفٛ كن  غد  قزصاتدْ ٔإوكاٌاتدْ    

(Hofreiter,D.,2017).    ٖٔعدددض  الدددزو  إجضاٟٗدددا : بمٌدددْ آلٗدددٛ أٔ تٕجدددْ لتمِٗدددن

ٕاص  ٔالددشَٖ حددضوتّي ظددضٔ  اذتٗدداٚ وددَ حقددٕقّي التددٜ   ٔإفددالح أطفدداه الؾدد 

ٛ  التعمدٗي  فٜ املصضٝ ٖكفمّا هلي الزعتٕص ٛ  ٔالصدح ٝ  ٔالتتشٖد ٛ  ٔاملدمٔ  ٔالضعاٖد

 . األعضٖٛ

ٔحتددزر الزصاعددٛ اذتالٗددٛ اللٗددات الوٍددٛ لددزو  أطفدداه الؾددٕاص  باملؤعغددات 

 عمٜ الٍحٕ التاىل: 19-اإلٖٕاٟٗٛ فٜ ظن جاٟحٛ كٕفٗز 

 علينى اآلمنآلية الدمج الت: Safe Educational Integration 

ٔتعدددض  إجضاٟٗدددا بمٌّدددا: خطدددٛ املؤعغدددٛ ملٕافدددمٛ تمِٗدددن أطفددداه الؾدددٕاص       

املٕرع  بّا وَ الٍاحٗدٛ التعمٗىٗدٛ ملٕاجّدٛ املغدتجزات التدٜ فض دتّا جاٟحدٛ        

كٕصٌٔددددا وددددَ خدددداله ت٠ّٗددددٛ العددددضٔ  املالٟىددددٛ ٔتددددٕفر الب٠ٗددددٛ التعمٗىٗددددٛ    

 ٔ األرٔات املغدداعزٚ عمددٜ تطبٗددا اعدد اتٗجٗات التعمددٗي     ٔاإلوكاٌٗددات الزصاعددٗٛ 

 االلك ٌٜٔ عَ بعز ٔسل  بعز تٕق  الزصاعٛ باملزاصؼ .
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  ــ ــة الـ ــحى الدمج آليـ ــى الصـ ــن رياضـ  Safe Sporting Healthy :اآلمـ

Integration 

ٔتعض  إجضاٟٗا بدمٌّا : جّٕر املؤعغٛ لتٕفر ب٠ٗٛ فحٗٛ ألطفداه الؾدٕاص    

الكؾد  الدزٔصٝ عمدّٗي ٔعالجّدي ودَ األودضا  التدٜ        املٕرع  بّا   ودَ خداله   

ٌتجددت عددَ ٔجددٕرِي فددٜ الؾدداص    ٔالعىددن عمددٜ إكغددابّي العددارات الصددحٗٛ        

ٔالتشاٟٗٛ الغدمٗىٛ باإل دافٛ إىل اتبدا  اإلجدضاٞات اإلح اطٖدٛ املٕفدٜ بّدا ودَ         

 قبن ٔطاصٚ الصحٛ فٜ كافٛ األٌؾطٛ ٔالتعاوالت راخن املؤعغٛ .

 داخل بيئة املؤشصةن آلية الدمج األشرى اآلم  :Safe Family Integration 

Within The institution environment 
اإلجدددضاٞات التدددٜ تتبعّدددا املؤعغدددٛ لتعدددٕٖ  طفدددن :  ٔتعدددض  إجضاٟٗدددا بمٌّدددا

الؾدداص  عددَ أعددضتْ الطبٗعٗددٛ التددٜ فقددزِا بت٠ّٗددٛ احملددٗط االجتىدداعٜ ٔاملٍدداذ     

      َ كٕصٌٔدا  ختطدٜ أطودٛ   أجدن   األعضٝ املٍاعد  بّدا   ٔاألخدش بٗدزٓ ٔاحتضداٌْ ود

ٔوا أٔجبتْ وَ تباعز اجتىاعٜ ٔتٕق  لكثر وَ األٌؾدطٛ ٔالتجىعدات   ٖٔدتي    

ٔاألخصددداٟٗ  االجتىددداعٗ   ةكاتددد  االعتؾددداصات األعدددضٖٛسلددد  باالعدددتعاٌٛ 

ٛ وتٕاطٌددٛ لتكددَٕٖ ؽدصددٗٛ قددارصٚ عمددٜ   ٖددتطبٗددا أعددالٗ  تضبٕٔالٍفغددٗ    ٔ

 .وٕاجّٛ اذتٗاٚ ٔاملؾاصكٛ فّٗا 

  العوارع : أطفالStreet children  
( ودَ الزعدتٕص املصدضٝ عمدٜ أٌدْ ٖعدز طفدال كدن ودَ مل ٖبمد            80تٍص املارٚ )

 ٔصر ٔقدز  (.2008   ٔالضابا الثالث الزٔصٙ وصض تقضٖض) الثاوٍٛ عؾضٚ وَ عىضٓ .

٘  وٍّدا املٗثداذ   رٔلٗٛ ٔاتفاقٗات وٕا ٗا عزٚ يف الطفن تعضٖ   ذتقدٕذ  اإلفضٖقد

ٕ  بمٌدْ "  1990الطفدن   ُ  كدن  ِد ٓ  ٖقدن  إٌغدا َ  ُعىدض ٛ  عد ٚ  مثاٌٗد ٛ  عؾدض ِالددٛ )  " عدٍ

(.ٖٔعددض  طفددن الؾدداص  بمٌددْ سلدد  الطفددن الددشٝ عجددظت أعددضتْ عددَ  2011وّددزٙ  

إؽدددبا  حاجاتدددْ األعاعدددٗٛ " ادتغدددزٖٛ   ٔالٍفغدددٗٛ " كٍتدددا  لٕاقدددا اجتىددداعٜ    

ٔاقتصارٝ تعاٖؾْ األعضٚ فدٜ إطداص ظدضٔ  اجتىاعٗدٛ أ دن   رفعدت بالطفدن        

وٍْ إىل الؾاص  كىمٔٝ بزٖن وععدي أٔ كدن الٕقدت بعٗدزا     رُٔ اختٗاص حقٗقٜ 

عَ صعاٖٛ ٔااٖٛ أعضتْ مياصؼ فْٗ إٌٔاعا ودَ األٌؾدطٛ إلؽدبا  حاجاتدْ ودَ      

أجددن البقدداٞ   ممددا ٖعض ددْ لمدطددض ٔاالعددتقاله ٔاذتضودداُ وددَ اذتصددٕه عمددٜ    

حقٕقْ اجملتىعٗٛ ٔقز ٖعض ْ لمىغاٞلٛ القإٌٌٗدٛ بّدز  حفدغ الٍعداً العداً      

 (.2003قٕو٘ لمطفٕلٛ  اجملمػ ال)

ٔتعددض  الباحثددٛ أطفدداه الؾددٕاص  إجضاٟٗددا بددمٌّي : األطفدداه الددشَٖ أجددربتّي   

ظضٔ  اذتٗاٚ عمٜ تضك وٍاطه أعضِي ٔالمجٕٞ إىل الؾاص    ٔتد أح أعىداصِي   

عاً(    ي مت إٖزاعّي بمحز املؤعغات اإلٖٕاٟٗدٛ بّدز  تمقدٜ     15ألقن وَ  7ب  )

 لززتّي فٜ اجملتىا فٜ وغاصات ستزرٚ .    الضعاٖٛ الالطوٛ هلي  ّٗزا 

 اإليوائية:  باملؤشصات األطفالChildren in residential institutions 
َ  ٖقصز بّي ِؤالٞ األطفاه ٛ  ظدضٔفّي  تغدىح هلدي   ال ممد  ٍٖؾد٠ٕا  أُ العاٟمٗد

 ٔفدداٚ أٔ الٕالددزَٖ إلِىدداه ٌتٗجددٛ ٔسلدد  طبٗعٗددٛ  ٌؾددمٚ أعددضِي أحضدداُ بدد 
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 وؾدددددضٔ  غدددددر اعدددددتتالال  لألطفددددداه العدددددتتالهلىا أٔ كالِىدددددا أٔ أحدددددزِىا

(UNICEF,2012). 

 لألطفدداه اإلٖٕاٟٗددٛ لمىؤعغددات الٍىٕسجٗددٛ تعددضٖفّي بالالٟحددٛ كىددا ٔصر

َ  ٖتدٗي  الطفدن  أٔ الؾدضعٗ    غدر  أٔ الٍغد   زتّٕلدٕا  األطفاه أٌّي عمٜ  األبدٕٖ

َ  األطفداه  أٔ الضالُٕ  األطفاه أٔ أحزِىا  أٔ  أعدضِي  يف صعداٖتّي  ٖتعدشص  الدشٖ

 ٛ  يف باملؤعغددٛ صعدداٖتّي اعدتىضاص  ٔظتددٕط املتصددزعٛ  األعدض  أطفدداه أٔ الطبٗعٗد

٘  بدالتعمٗي  االلتحداذ  حالٛ  ٖدتي  أُ إىل بٍجداح  التعمدٗي  عدٍٕات  ٔاجتٗداطِي  العدال

 اللتحداقّي  أرت الدي  العدضٔ   راوت وا بالعىن ٔإذتاقّي رصاعتّي وَ االٌتّاٞ

 (.2014 جتىاع٘ اال التضاوَ ٔطاصٚ) قاٟىٛ ال تظاه باملؤعغٛ

  : املؤشصات اإليوائيةResidential Institutions 
ِٜ رٔص إلٖٕاٞ األطفاه احملضٔو  وَ الضعاٖٛ األعضٖٛ وَ ادتٍغ  ٔسل  

بغب  الٗتي أٔ تفك  األعضٚ ٔفقا ملدا ٖغدفض عٍدْ البحدث اإلجتىداعٜ   ٔالتدض        

 ٛ ٔالصدحٗٛ   وَ ِشٓ املؤعغات ِٕ تقزٖي أٔجْ الضعاٖٛ االجتىاعٗٛ ٔالتعمٗىٗد

ٔاملٍّٗٛ ٔال ٔعتٗٛ لألطفداه ودَ ادتٍغد  احملدضٔو  ودَ الضعاٖدٛ األعدضٖٛ        

ٔتعضفّددا الباحثددٛ إجضاٟٗددا بمٌّددا : " وغددكَ   ( .2018)ٔطاصٚ التضدداوَ االجتىدداعٜ   

ٔومٔٝ ٔأعضٚ بزٖمٛ لألطفاه الدشَٖ فقدزٔا أعدضِي ٔسّٖٔدي ألعدباظ شتتمفدٛ       

    ٔتمِٗمدّي ٔرزتّدي تعمٗىٗدا      ال رخن هلدي بّدا   ذتىداٖتّي ودَ أخطداص الؾداص      

 فحٗا ٔصٖا ٗا   ٔأعضٖا وَ أجن إعارتّي لمحٗاٚ وضٚ أخدضٝ ودَ خداله تدٕفر    

 لكن طفن".  إٌغاٌٗٛ وؤعغٗٛ ب٠ٗٛ

  رأط املـال االجتنــاعي :Social capital 
ؽددكن وددَ أؽددكاه الضفدٗز الدددشٙ ٖددؾبْ الضفدددٗز املدددارٙ  ٔلكٍددْ ٖتددددش       ِٕ 

وددددَ التٕافددددن ٔالتددددؾبٗ     عدَ طضٖقدْ   األفدددضار  حٗث ٖتىكَعٗدا  ؽددكال اجتىا

 عمّٗددا عتصددن الددي الفٕاٟددز إىل   ِٔددٕ ٖؾددر   ٔحتقٗدددددا األِددزا  االجتىددددداع٘

َ  الفدضر  ْ   ود ٛ  يف خداله عضدٕٖت  املغداٌزات  ٔجدٕر ) اجتىاعٗدٛ  وثدن   عالقدات  ؽدبك

 الفددضر عددمٕك ٖتٕقدد  إلّٗددا(   حٗددث ال  اذتاجددٛ ٔقددت االجتىاعٗددٛ ٔاملغدداعزات

ٛ  العالقات أٖضا عمٜ ٔلكَ الفضر  هلشا الؾدصٗٛ الغىات عمٜ فقط  الؾدصدٗ

االجتىدداع٘  الفعددن املؾدد ك  يف األفددضار بدد  تددتي الددي ٔالتفدداعالت ٔالغددىات

(Catts, R. & Ozga, J. ,2005).  

ْ  الشٙ الضفٗز بمٌْ:  الؾاص  طفن لزٙ االجتىاع٘ ٖٔعض  صأؼ املاه  ميتمكد

َ  ؾدددداص طفددددن ال ٛ  الغددددمبٗٛ)االجتىاعٗددددٛ   العالقددددات ؽددددبكٛ ودددد (  ٔاإلظتابٗدددد

ٛ    االجتىاعٗدددٛ ٔارتصدداٟص ٔالغددىات   ُ  ٔالثقدد ٙ  ٔالتغددداوح ٔالتعددأ  ِدددشٓ لددز

 راخددن جزٖددزٚ عالقددات تكددَٕٖ يف الضفددٗز ِددشا األطفدداه   ٔاعددتتاله وددَ الف٠ددٛ

 (.2012) ستىز عبز الضا ٜ     ساتٗٛ أِزا  االجتىاع٘ لتحقٗا البٍاٞ

ٔتعددض  الباحثددٛ صأؼ املدداه االجتىدداعٜ لطفددن الؾدداص  إجضاٟٗددا بمٌددْ : املددٕاصر   

االجتىاعٗٛ التٜ  كَ الطفن وَ البقاٞ فٜ الؾاص  ٔتغاعزٓ عمٜ الدزخٕه فدٜ   

 عالقات ٖتعاٖؿ وعّا ٖٔعٕ  بّا وا فقزٓ ٌتٗجٛ حضواٌْ وَ أعضتْ . 
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  : اشتجنار رأط املال االجتناعىSocial capital investment 
ٖقصدز بددْ قددزصٚ الفدضر عمددٜ التعاوددن وددا صفدٗزٓ وددَ صأؼ املدداه االجتىدداعٜ    

  فددددددمٙ فاعددددددن اجتىدددددداع٘ ميتمدددددد    قتصدددارٝعمدددٜ  دددٕٞ فكدددضٚ االعددددتثىاص اال 

صفدددٗزا ودددَ صأؼ املددداه االجتىداع٘ قدن أٔ كثدض  ٔميكدَ وددَ خاللددْ أُ ٖعٗددز    

 (.  2011)أاز طاٖز   إٌتدا  ٌفدغْ 

ثىاص صأؼ املددداه االجتىددداعٜ ألطفددداه الؾدددٕاص  إجضاٟٗدددا : بمٌدددْ    ٖٔعدددض  اعدددت 

حتٕٖددن وغددداص بعدد  وؤؽدددضات صأؼ املدداه االجتىددداعٜ التددٜ  ٗدددظ بّددا أطفددداه      

الؾدددٕاص  ٔإعدددارٚ بٍاّٟدددا بؾدددكن إظتدددابٜ راخدددن املؤعغدددٛ ةدددا ٖضدددىَ تقدددٕٖي          

ؽدصدددٗات ِدددؤالٞ األطفددداه ٖٔغدددّن عىمٗدددٛ رزتّدددي ٔالدددزفا بّدددي كٍىددداس      

 فاذتٛ لمىجتىا . 

٘  املداه  ىثدن اعدتثىاص وؤؽدضات صأؼ   ٖٔت ٝ  اإلجتىداع فدٜ   الؾدٕاص    أطفداه  لدز

 البحث اذتاىل عمٜ الٍحٕ التاىل  :

  أشاشـها الجكـة والصـداقة :   و) ظـبلة العالقـات االجتناعيـة   اشتجنار مؤظر 
Investing in the social relations network index (based on trust 

and friendship): 

ٖٔعدددض  إجضاٟٗدددا بمٌدددْ " إعدددارٚ بٍددداٞ ؽدددبكٛ العالقدددات االجتىاعٗدددٛ ألطفددداه  

الؾدٕاص  املددٕرع  باملؤعغدٛ ٔاعددتبزاهلا بعالقدات ٌاجحددٛ راخدن الددزاص   ٔحتٕٖددن     

وغدداص الثقددٛ ٔالصددزاقٛ وددَ صفدداذ الؾدداص  إىل طوددالٞ ٔوغدد٠ٕىل املؤعغددٛ ٔسلدد   

 قدتّي  بّدز  كغد    بالتقضظ ودَ ِدؤالٞ األطفداه ٔكغدض اذتدٕاجظ الٍفغدٗٛ       

ٕ  ّيتؾجٗع  ٔارتافٛ  ِيحفغ أعضاصٔ ٔأُ  فدٜ بعضدّي الدبع     اعمٜ أُ ٖثقد

 " . اذت  ٔلٗػ املصمحٛ كىا تعٕرٔ فٜ الؾاص  ٖكُٕ أعاؼ تم  الثقٛ ِٕ

  ــر ــتجنار مؤظــ ــ   اشــ ــاعي وأشاشــ ــامن االجتنــ ــال"التضــ ــاوال واال صــ  "التعــ
:Investing in the social solidarity index (based on cooperation 

and communication):" 

ٖٔعددض  إجضاٟٗددا بمٌددْ " االعددتفارٚ وددَ قددزصٚ أطفدداه الؾددٕاص  عمددٜ تكددَٕٖ          

   ٔ لمعىدن ادتىداعٜ فدٜ إظتدار      ّياعدتتاله حدب  زتىٕعات ٔالتعدأُ فٗىدا بٗدٍّي 

اتبدا   ٔالؾدعٕص باالٌغدجاً   تغداعزِي عمدٜ   أٌؾدطٛ تؾداصكٗٛ وتٍٕعدٛ    ٔأِزا  

ٖددظ وبدداري ٔقددٗي املؾدداصكٛ تعظ  ٔالقٕاعددز ٔالتعمٗىددات راخددن زتتىددا املؤعغددٛ 

 ِؤالٞ األطفاه ".ٔاملٕاطٍٛ لزٝ 

    إيكـاظ الـتات و عسيـس املهـارات االجتناعيـة :     اشـتجنار مؤظـر Investing in 

self-awakening index and enhancing social skills: 
حتزٖز ٌقاط القٕٚ التٜ عمٜ أطفاه الؾٕاص  وغاعزٚ ٖٔعض  إجضاٟٗا بمٌْ " 

 ٔ يف  ّيتٍىٗدددٛ ودددٕاِب   ٔالشاتٗدددٛ املدتمفدددٛ   ي  إوكاٌددداتّتٕظٗدددٖتىتعدددُٕ بّدددا 

 ٛىغدد٠ٕلٗملكّددي تٍىٗددٛ إرصا  وددا  اجملدداالت الددي ٖبددزُٔ فّٗددا قددزصٚ ٔاعددتعزار  

 ّيالؾددعٕص بالتمٖٗددز لتىكٗددٍ ّيوددٍح  ٔالددزاص أٌفغددّي ٔجتددآ االجتىاعٗددٛ جتددآ 

 ". وَ اإلحغاؼ بتقزٖض الشات
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 البحح ثالجا حدود : 
 الٍحٕ التاىل :ٖتحزر ِشا البحث عمٜ 

 : احلدود البعرية للبحح:  لونت عينة البحح من جمنوعتني 
  ( َطفدن ودَ أطفداه الؾدٕاص  مت     15عٍٗٛ الزصاعٛ اإلعتطالعٗٛ : تكٌٕت ود )

اختٗدداصِي بطضٖقددٛ قصددزٖٛ وددَ املددٕرع  ةؤعغددٛ راص البؾددضٝ لاٖددٕاٞ          

( عدددٍٛ   ٔسلددد  لتقدددٍ  اعدددتىاصٚ  15ألقدددن ودددَ  7ٔتضأحدددت أعىددداصِي بددد  ) 

البٗاٌدات العاودٛ   وقٗدداؼ اللٗدات الوٍدٛ لددزو  أطفداه الؾدٕاص  باملؤعغددات       

 اإلٖٕاٟٗٛ   ٔوقٗاؼ اعتثىاص وؤؽضات صأؼ املاه اإلجتىاعٜ لزّٖي. 
 ( َطفدددن مت اختٗددداصِي بطضٖقدددٛ 45عٍٗدددٛ الزصاعدددٛ األعاعدددٗٛ : تكٌٕدددت وددد )

 قصزٖٛ بٍفػ ؽضٔط عٍٗٛ البحث االعتطالعٗٛ .

  : احلدود امللانية للبحح 
ٖتحزر الٍطاذ ادتتضافٜ فٜ ستافعٛ التضبٗٛ ) وضكدظ مسٍدٕر (   ٔقدز مت    

التطبٗا عمٜ عزر وَ أطفداه الؾدٕاص  املدٕرع  ةؤعغدٛ راص البؾدضٝ لاٖدٕاٞ         

ِٔددٜ  عٗددٛ أِمٗددٛ وؾددّضٚ ٔخا ددعٛ إلؽددضا  ٔطاصٚ الؾدد٠ُٕ االجتىاعٗددٛ         

تتمقددددٜ تربعددددات وددددَ صجدددداه أعىدددداه ٔأعددددض   ٔتضددددي عددددزرا وددددَ األخصدددداٟٗ    

 الجتىاعٗ  ٔالٍفغٗ     ٔوؾضف  تضبٕٖ  باإل افٛ إىل وزٖضٚ الزاص.ا

 : احلدود السمنية للبحح 
 ٌٖٕٗددٕحتددٜ ٌّاٖددٛ ؽددّض أبضٖدن  ؽددّض وددَ  الفدد ٚ يف البحددث أرٔات تطبٗدا  مت

2020 . ً 

 / البحح :  )إعداد الباحجة   أدوات رابعا 
  ٚالعاوٛ البٗاٌات اعتىاص .                                    

 اللٗات الوٍٛ لزو  أطفاه الؾٕاص  باملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ. وقٗاؼ              

 اعتثىاص وؤؽضات صأؼ املاه اإلجتىاعٜ ألطفاه الؾٕاص  وقٗاؼ .                       

 العامة البيانات اشتنارة : 
ٚ  إعزار مت ٛ  البٗاٌدات  اعدتىاص ٘  صدٕه اذت بّدز   العاود الالطودٛ   املعمٕودات  عمد

عددَ األطفدداه   حتددٜ ٖددتي حتزٖددز ارتصدداٟص الزميٕجضافٗددٛ ملفددضرات العٍٗددٛ       

 ٔالتحقا وَ فضٔ  الزصاعٛ   ٔقز تضىٍت االعتىاصٚ وا ٖمٜ :

  : البيانات العامة للطفل 
 –ودزٚ اإلقاودٛ باملؤعغدٛ     –ٔجٕر أخٕٚ أٔ أخٕات لمطفن باملؤعغٛ  –)الغَ 

 –العىددن قبدددن اإلٖددزا  باملؤعغدددٛ    –باملؤعغدددٛ  ٖددزا  ن االاذتالددٛ التعمٗىٗددٛ قبددد  
 أعباظ اإلٖزا  باملؤعغٛ(

   : أهه أشباب ظاهرة أطفال العوارع ومتجلت فى 
  ( : عددٕٞ األحددٕاه االقتصددارٖٛ لألعددضٚ   خددضٔ     األعددباظ األعددضٖٛ ٔتضددىٍت

مىددزصات ٔخافدٛ   أحز الٕالزَٖ لتعاطٜ    الطفن إىل العىن يف عَ فترٚ

التصز  األعضٝ بالٗتي أٔ الطالذ أٔ الغدجَ أٔ اهلجدض.. إ   ٔتؾدتت        األظ
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   وددَ األبددَٕٖ أٔ األقدداصظ ٔاحملددٗط ٔالعٍدد  املٍددظىل عددٕٞ املعاومددٛ    األبٍدداٞ

كثدضٚ الٍغدن ٔتالطودْ ودا عدٕٞ          التىٗٗظ ب  األبٍاٞ ٔالتفضقٛ فٜ املعاومٛ

 ( .غٗاظ العاٟن أٔ عفضٓ ملزر طٕٖمٛ  اذتالٛ االقتصارٖٛ

 ( :األعباظ اجملتىعٗٛ ٔتضىٍت ٛ  طٖارٚ وعزالت اهلجضٚ وَ الضٖ  إىل املزٍٖد

     ْ وغدتٕٝ املعٗؾدٛ       اطتفدا   اذتضواُ وَ فض  التعمدٗي  أٔ التغدضظ وٍد

البطالددٛ ٔالطمدد     ٔالعجددظ عددَ تددمو  االحتٗاجددات األعاعددٗٛ لألطفدداه    

 ( .املتظاٖز عمٜ عىالٛ األطفاه لضخص األجض

 املٗدددددن إىل املتددددداوضٚ اه أٌفغدددددّي ٔتضدددددىٍت : األعدددددباظ ارتافدددددٛ باألطفددددد(

اهلددضظ وددَ التغددمط ٔالضددتٕط األعددضٖٛ  احملاكدداٚ ٔتقمٗددز     ٔاالكتؾددا    

الغٕٞ  عزً القزصٚ عمٜ التكٗد  ودا العدضٔ  األعدضٖٛ غدر املالٟىدٛ          صفاذ

 ( .التىضر ٔالضغبٛ فٜ االعتقاللٗٛ

 فى ظل  ئيةدمج أطفال العوارع باملؤشصات اإليوااآلمنة لليات مكياط اآل
    :91-جائحة كوفيد 

بعز اإلطال  عمٜ الزصاعات الغابقٛ املضتبطٛ ةٕ دٕ  البحدث ٔفدٜ ظدن ودا      

وددَ إجددضاٞات اح اطٖددٛ ٔٔقاٟٗددٛ لمتعدداٖؿ وعّددا  19 –فض ددتْ جاٟحددٛ كٕفٗددز 

زو  لدد الوٍددٛ لٗدداتٔالٕقاٖددٛ وٍّددا   أعددز ِددشا املقٗدداؼ بّددز  التعددض  عمددٜ ال   

( عبداصٚ خربٖدٛ   46  ٔقز تكُٕ املقٗداؼ ودَ )  أطفاه الؾٕاص  باملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ 

وقغىٛ إىل  ال ٛ ستأص   ٔتتحزر اإلعتجابٛ عمّٗا ٔفا  ال  خٗداصات )ٌعدي   

( 3   2  1( لمعباصات وٕجبٛ الصدٗاغٛ   ) 1   2   3  أحٗاٌا    ال( عمٜ وقٗاؼ وتصن )

  ٕ (  46( ٔأقددن رصجددٛ ) 138ُ أعمددٜ رصجددٛ ) لمعبدداصات عددالبٛ الصددٗاغٛ ٔبددشل  تكدد

 ٔتتىثن ستأص املقٗاؼ فٗىا ٖم٘:

  ( 15ٖٔتكددُٕ ِددشا احملددٕص وددَ )  :  الوددَ تعمٗىددٜالزو  احملددٕص األٔه / آلٗددٛ الدد

عباصٚ خربٖٛ لتحزٖز اإلجضاٞات الوٍدٛ لدزو  أطفداه الؾدٕاص  تعمٗىٗدا ودَ       

َ  جتأطٔا َالشٖ األبٍاٞ أوٗٛ حملٕ الزاص راخن رصاعٗٛ فصٕه خاله تٕفر  عد

  ٔوتابعدٛ التعمدٗي عدَ بعدز لألطفداه بعدز تٕقد  املدزاصؼ بالتٕافدن           اإللظاً

  وددا اعددتدزاً   االجتىدداعٜ التٕافددن تطبٗقددات عددرب ٔاملزصعددٛ املعمىدد  وددا

الٕعدداٟن التعمٗىٗددٛ املدتمفددٛ ٔاملٍاعددبٛ لمفددضٔذ الفضرٖددٛ بدد  األطفدداه فددٜ  

وددَ وصددارصِا  عددض  املعمٕوددات ارتافددٛ ةددض  كٕصٌٔددا عمددٜ أُ تكددُٕ      

 عٍز اإلوكاُ قزص المىػ ٔجتٍ  االجتىاعٜ التباعز الصحٗحٛ   وا وضاعاٚ

  ٔتٕقدددد  الددددضحالت ٔاألٌؾددددطٛ  ادتىاعٗددددٛ لألٌؾددددطٛ األطفدددداه مماصعددددٛ

ارتاصجٗددٛ ٔطٖددارٚ األٌؾددطٛ ال فّٗٗددٛ وٍعددا لتظاٖددز العٍدد  بدد  األطفدداه      

 .  باعتىضاص الزصاعٛ ٔأرٔات قاعات ٔتعقٗي

 / ٌٜٖٔتكُٕ ِشا احملٕص ودَ  :  الوَ ضٖا ٜالصحٜ الزو  آلٗٛ ال احملٕص الثا

( عبدداصٚ خربٖددٛ لتحزٖددز الطددضذ الوٍددٛ لددزو  أطفدداه الؾددٕاص  فددحٗا       17)

 احتٗاجاتددْ طفددن لكددن ٔصٖا ددٗا فددٜ ظددن جاٟحددٛ كٕصٌٔددا حٗددث غتصددص    

ٚ  ألٖدارّٖي  األطفداه  غغدن  التر   ٔتتي وتابعٛ وا التؾاصك ملٍا ارتافٛ  ملدز

ٛ  الكدٕ   بثٍٜ الغعاه أٔ العطػ احتٕاٞ عمّٗي ٔالتٍبْٗ  اٌٗٛ 20  الفدي  لتتطٗد
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   ٔتطّدددر األٌددد  أٔ الفدددي أٔ العٗدددٍ  والوغدددٛ   ٔعدددزً ٔصقدددٜ ةٍدددزٖن أٔ

 املٗدددآ رٔصات بٍعافدددٛ   ودددا االِتىددداً باعدددتىضاص ٖالوغدددٌّٕا التدددٜ األوددداكَ

 فدٕصا ( 105) الغاخَ بارتط ٔاحملافعٛ عمٜ التّٕٖٛ ادتٗزٚ لمزاص   ٔاالتصاه

 لمعددظه قاعددٛ طفددن   ٔجتّٗددظ  أٝ لددزٝ لكٕصٌٔددا أعددضا  ظّددٕص حالددٛ فددٜ

األٔلٗٛ  ٔاإلععافات الالطوٛ بالتجّٗظات ٔتظٖٔزِا املضٖ  لمطفن الصحٜ

 ٖددتي أُ عمددٜ لألطفدداه ٔاملدددالط  العدداوم  لكددن الٕجددْ أقٍعددٛ   وددا تددٕفر

 فحٗح . بؾكن االعتدزاً بعز وٍّا التدمص

 ٖٔتكدُٕ ِدشا   راخن ب٠ٗٛ املؤعغٛ : الوَ ضٝ عاألزو  احملٕص الثالث / آلٗٛ ال

( عبدداصٚ خربٖددٛ لتحزٖددز ارتطددٕات ٔاألٌؾددطٛ الوٍددٛ لددزو     14احملددٕص وددَ )

الطبٗعٗدٛ بتدٕفر    ِيعدَ أعدض   تعٕٖضدّي العىن عمٜ أطفاه الؾٕاص  أعضٖا ٔ

  بدزٞا ودَ اعدتدضا  األٔصاذ الثبٕتٗدٛ الالطودٛ      راخن املؤعغٛ آوَ جٕ أعضٝ 

ْ  لتحزٖدز  طفدن  لكدن  فضرٝ تقٗٗي ٔإجضاٞ ٛ  احتٗاجاتد  العىدض ) حغد   ارتافد

ٛ  أعدالٗ   ودا تطبٗدا   (الؾداص   فٜ ٔجتضبتْ ٔادتٍػ ٛ  تضبٕٖد إلعدارٚ   وتٕاطٌد

إكغاظ األطفاه وعاٌٜ األعضٚ ٔاالعتقضاص ٔوغاعزتّي عمٜ ختطدٜ أطودٛ   

 اجملتىدا  ٔقدٗي  أِدزا   ودا  ٖتفدا  ةدا  ظدضٔفّي  تٕاجزِي فٜ الؾاص    ٔتقبدن 

عمدٜ   19-ٔفٕال ملضاعاٚ تزاعٗات أطودٛ كٕفٗدز    لزّٖي الزٍٖٜ الٕاط  ٔتقٕٖٛ

 فددٜ أعددضتّي وعّددي بددمُ ٔاحتضدداٌّي ٔاذتددزٖث ٌفغددٗٛ األطفدداه بطىددمٌتّي

 آواُ . يف ٔإبقاّٟي املض  وَ  ىاٖتّي عتقًٕ الزاص

  اشتجنار مؤظرات رأط املال اإلجتناعى"" مكياط   : 

بعز االطال  عمٜ الزصاعات الغابقٛ املضتبطٛ ةٕ ٕ  البحث مت إعدزار ِدشا   

اعدتثىاص  بّدز  التعدض  عمدٜ    املقٗاؼ فٜ  ٕٞ املفًّٕ اإلجضاٟٜ الٕاصر بالبحث 

( 60ألطفاه الؾدٕاص    ٖٔتكدُٕ ِدشا املقٗداؼ ودَ )      وؤؽضات صأؼ املاه اإلجتىاعٜ

تجابٛ عمّٗا ٔفدا  دال    عباصٚ خربٖٛ وقغىٛ إىل  ال ٛ ستأص   ٔتتحزر اإلع

( لمعبددداصات وٕجبدددٛ  1   2   3خٗددداصات )ٌعدددي   أحٗاٌدددا   ال( عمدددٜ وقٗددداؼ وتصدددن )   

( 180( لمعبدداصات عددالبٛ الصددٗاغٛ ٔبددشل  تكددُٕ أعمددٜ رصجددٛ ) 3   2  1الصددٗاغٛ   )

 ٔتتىثن ستأص املقٗاؼ فٗىا ٖم٘:(  60ٔأقن رصجٛ )

  الثقددددٛ "أعاعددددّا ٔؽددددبكٛ العالقددددات االجتىاعٗددددٛ  احملددددٕص األٔه / اعددددتثىاص

( عبدداصٚ خربٖددٛ لتحزٖددز كٗفٗددٛ    19ٖٔتكددُٕ ِددشا احملددٕص وددَ )    :"ٔالصددزاقٛ

لددزٝ أطفدداه الؾددٕاص  وددَ خدداله     ؽددبكٛ العالقددات االجتىاعٗددٛ   إعددارٚ بٍدداٞ  

  فدددد ٚ كافٗددددٛ وددددَ الٕقددددت لمؾددددعٕص باأللفددددٛ راخددددن املؤعغددددٛ    ّٟيإعطددددا

ٗدٛ  تكَٕٖ عالقدات اجتىاع البع    ٔعمٜ التعض  عمٜ بعضّي  تّيوغاعزٔ

بددداح اً  ّددديالتعاودددن وعٔ ّيالتقدددضظ ودددٍٔاذتددد  ٌٔاجحدددٛ أعاعدددّا الثقدددٛ 

ضتٕ الصٕاظ عٍز اصتكداظ   ّيتٕجّٗ  ٔباعتباصِي وٕاطٍ  فتاص هلي حقٕذ 

ٍ   وا ارتطم  ٘   ٔبد   ّيتزعٗي العالقات االٌغاٌٗٛ بٗد  صعداٖتّي  القداٟى  عمد

 ودَ أجدن إؽدعاصِي    تّيوصدارق   ٔارتافٛ  ِيحفغ أعضاص  ٔراخن املؤعغٛ

بٕجدٕر ودَ ٖعتٍدٜ بّدي فدٜ شتتمد         ِيتعظٖدظ ؽدعٕص    ٔبالز ٞ االجتىاع٘ 

املغددأاٚ بدد  كددن األطفدداه فددٜ املعاومددٛ بصددض     وددا وضاعدداٚ أوددٕص حٗدداتّي 

 .  الٍعض عَ اعتباصات التٍٕ  بٍّٗي
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 / ٌٜالتعدأُ ٔاالتصداه  "التضاوَ االجتىداع٘ ٔأعاعدْ   اعتثىاص  احملٕص الثا" : 

( عبداصٚ خربٖدٛ لتحزٖدز إوكاٌٗدٛ االعدتفارٚ ودَ       22ٖٔتكُٕ ِدشا احملدٕص ودَ )   

تقغدٗي األٌؾدطٛ   قزصٚ أطفاه الؾٕاص  عمدٜ التٕافدن ٔالعىدن ادتىداعٜ فدٜ      

 ٗددث  عمددّٗياألرٔاص ٔاملّدداً  ٕطٖددات  ٔفقددا لمعىددض ٔالٍددٕ    ّيبٗددٍ املؾدد كٛ

اذتدددز ودددَ الغدددمٕكٗات العٍٗفدددٛ    ٔالعىدددن عمدددٜٖكىمدددُٕ بعضدددّي الدددبع  

ٍ      ٔٔالعزٔاٌٗٛ لدزٝ بعد  األطفداه     حدٕه أِدي    ّي دا أفكداص ٔوعمٕودات ود

فددٜ املٍاقؾددات وددا تقددزٖي التؾددجٗا      ّيإؽددضاك  ٔوؾددكالتّي راخددن الددزاص   

عمددٜ اتبددا  القٕاعددز ٔالتعمٗىددات راخددن املؤعغددٛ     ّيتؾددجٗع  ٔ ٔاالعتغددحاُ

  ّٖي.تعظٖظ وباري ٔقٗي املؾاصكٛ ٔاملٕاطٍٛ لزٔ

  ٖٔتكدُٕ   إٖقاظ الشات ٔتعظٖدظ املّداصات االجتىاعٗدٛ :   احملٕص الثالث / اعتثىاص

األطفددداه وغددداعزٚ ( عبددداصٚ خربٖدددٛ لتحزٖدددز إوكاٌٗدددٛ  19ِدددشا احملدددٕص ودددَ )  

االعدتفارٚ ودَ التبداَٖ      ٔالشاتٗدٛ املدتمفدٛ    قدزصاتّي عمٜ تٕظٗد    باملؤعغٛ

يف اجملاالت الي ٖبدزُٔ فّٗدا قدزصٚ     ّيتٍىٗٛ وٕاِب  ٔاذتٗاتٗٛ  ّيفٜ خربات

الغددمبٗٛ لتكددُٕ أكثددض تٕافقددا وددا الٕاقددا    ّيتعددزٖن عددمٕكٗات   ٔ ٔاعددتعزار

  عمدددٜ تقبدددن الخدددضَٖ ٔاح اوّدددي    ّيتؾدددجٗع  ٔ االجتىددداعٜ راخدددن الدددزاص 

وَ اإلحغاؼ بتقزٖض  ْالؾعٕص بالتمٖٗز لتىكٍٗ كن طفنوٍح ٔالعىن عمٜ 

   عدَ حٗاتدْ الغدابقٛ ٔالبدزٞ ودَ جزٖدز       تْالعىن عمٜ حتغ  فٕص  ٔ الشات

ْ اختدداس  ٔعمددٜ التصددض  بؾددكن وغددتقن     تددْ  تعظٖددظ قزص ٔ فددٜ أودددٕصٓ   قضاصاتدد

 . ارتافٛ

 املكاييض  وثبات صدق قياط يكصد ب : الدراشة أدوات خامصا /  كنني. 
 املكاييض صدق : 

 : وَ كن عمٜ سل  يف  الباحثٛ اعتىزت

 ٕٝفزذ احملت Validity Content  اللٗدات   كن وَ وقٗاؼ بعض  : ٔسل"

الؾدددٕاص  باملؤعغدددات اإلٖٕاٟٗدددٛ"  ٔوقٗددداؼ "اعدددتثىاص  الوٍدددٛ لدددزو  أطفددداه 

  ٜ  وددددَ زتىٕعددددٛ وؤؽدددضات صأؼ املدددداه اإلجتىدددداعٜ ألطفدددداه الؾدددٕاص " عمدددد

ٚ  وؤعغدات  إراصٚ بقغدي  املتدصصد   احملكى  األعاتشٚ ٛ  األعدض  – ٔالطفٕلد
 والٟىددٛ وددزٝ يف الددضأٙ إلبددزاٞ حمددٕاُ جاوعددٛ -  املٍظلدد٘ االقتصددار كمٗددٛ

 ٔقدز  ٔبٗاٌات   وعمٕوات وَ جتىٗعْ إىل تّز  ملا املقاٖٗػ ٔفٗاغٛ عباصات

اللٗات الوٍٛ لزو   وقٗاؼ" عباصات عمٜ وٕافقتّي احملكىُٕ الغارٚ أبزٙ

 " بٍغددبٛ 19-أطفدداه الؾددٕاص  باملؤعغددات اإلٖٕاٟٗددٛ فددٜ ظددن جاٟحددٛ كٕفٗددز  

"اعددتثىاص وؤؽددضات صأؼ املدداه اإلجتىدداعٜ ألطفدداه الؾددٕاص "     ٔوقٗدداؼ  89%

قاودت  قدز    ٔ احملدأص  بعد   يف العبداصات  بعد   ٔحش  ٖنتعز وا% 95 بٍغبٛ

 الباحثٛ بالتعزٖالت املؾاص إلّٗا. 
  التكددَٕٖ فددزذConstruct Validity : فددزذ التكددَٕٖ بطضٖقددٛ   مت حغدداظ

االصتبدداط باعددتدزاً وعاوددن "   وعاوددن اإلتغدداذ الددزاخمٜ عددَ طضٖددا إظتددار    

 لكن وَ وقٗاعٜ البحث . " برعُٕ
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  لدمج أطفال العوارع باملؤشصات اإليوائية :مكياط اآلليات اآلمنة 

الصدددزذ باعدددتدزاً االتغددداذ الدددزاخمٜ بددد  الزصجدددٛ الكمٗدددٛ لكدددن ستدددٕص         

ٔالزصجددٛ الكمٗددٛ لمىقٗدداؼ : مت حغدداظ الصددزذ باعددتدزاً االتغدداذ الددزاخمٜ       

ٔسل   غاظ وعاودن االصتبداط )وعاودن اصتبداط برعدُٕ( بد  الزصجدٛ الكمٗدٛ         

الضٖا دٜ الودَ    الصحٜ آلٗٛ الزو  –الوَ  ىٜالتعمٗ لكن ستٕص )آلٗٛ الزو 

املؤعغدٛ(   ٔالزصجدٛ الكمٗدٛ لمىقٗداؼ      ب٠ٗٛ راخن الوَ األعضٝ آلٗٛ الزو  –

 )اللٗات الوٍٛ لزو  أطفاه الؾٕاص (   ٔادتزٔه التاىل ٖٕ ح سل  .

 اؼ ب  الزصجٛ الكمٗٛ لكن ستٕص ٔالزصجٛ الكمٗٛ لمىقٗ ( قٗي وعاوالت االصتباط  1جزٔه ) 

 الزاللٛ االصتباط ستأص وقٗاؼ اللٗات الوٍٛ لزو  أطفاه الؾٕاص 

 0.01 0.783 آلٗٛ الزو  التعمٗىٜ الوَ:  احملٕص األٔه

 0.01 0.820 آلٗٛ الزو  الصحٜ الضٖا ٜ الوَ: الثاٌٜ احملٕص 
 0.01 0.924 آلٗٛ الزو  األعضٝ الوَ راخن ب٠ٗٛ املؤعغٛ: لث احملٕص الثا

( 0.01( أُ وعدداوالت االصتبدداط كمددّا رالددٛ عٍددز وغددتٕٝ )1وددَ جددزٔه )ٖتضددح 

 الق ابّا وَ الٕاحز الصحٗح مما ٖزه عمٜ فزذ ٔجتاٌػ ستأص املقٗاؼ .

 :مكياط اشتجنار مؤظرات رأط املال اإلجتناعى لدى أطفال العوارع 
الصدددزذ باعدددتدزاً االتغددداذ الدددزاخمٜ بددد  الزصجدددٛ الكمٗدددٛ لكدددن ستدددٕص         

ٛ لمىقٗدداؼ : مت حغدداظ الصددزذ باعددتدزاً االتغدداذ الددزاخمٜ      ٔالزصجددٛ الكمٗدد 

ٔسل   غاظ وعاودن االصتبداط )وعاودن اصتبداط برعدُٕ( بد  الزصجدٛ الكمٗدٛ         

ٛ  ٔأعاعّا االجتىاعٗٛ العالقات لكن ستٕص )ؽبكٛ َ  -ٔالصدزاقٛ   الثقد  التضداو

 املّدددداصات ٔتعظٖددددظ الددددشات إٖقدددداظ -ٔاالتصدددداه  التعددددأُ ٔأعاعددددْ االجتىدددداع٘

 املدددداه صأؼ وؤؽددددضات االجتىاعٗددددٛ(   ٔالزصجددددٛ الكمٗددددٛ لمىقٗدددداؼ )اعددددتثىاص   

 الؾٕاص (   ٔادتزٔه التاىل ٖٕ ح سل  . أطفاه لزٝ اإلجتىاعٜ

 ب  الزصجٛ الكمٗٛ لكن ستٕص ٔالزصجٛ الكمٗٛ لمىقٗاؼ ( قٗي وعاوالت االصتباط  2جزٔه ) 

 الزاللٛ االصتباط فاه الؾٕاص ستأص وقٗاؼ اعتثىاص وؤؽضات صأؼ املاه اإلجتىاعٜ لزٝ أط

 0.01 0.882 ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ )أعاعّا الثقٛ ٔالصزاقٛ(:  احملٕص األٔه

 0.01 0.736 االجتىاع٘ )أعاعْ التعأُ ٔاالتصاه( التضاوَ:  احملٕص الثاٌ٘
 0.01 0.905 إٖقاظ الشات ٔتعظٖظ املّاصات االجتىاعٗٛ: الثالث احملٕص 

( 0.01( أُ وعدداوالت االصتبداط كمددّا رالدٛ عٍددز وغددتٕٝ )  2) ٖتضدح وددَ جدزٔه  

 الق ابّا وَ الٕاحز الصحٗح مما ٖزه عمٜ فزذ ٔجتاٌػ ستأص املقٗاؼ .

 2. : ثبات  املكاييض 
 ٔقددز مت التحقددا وددَ  بددات املقدداٖٗػ باعددتدزاً ) وعاوددن ألفددا كضٌٔبدداذ          

 ( ٖٕ حاُ سل .4(   )3  ٔجزٔه )جٕٗ اُ(    اعبرواُ بضأُ

 وقٗاؼ  " اللٗات الوٍٛ لزو  أطفاه الؾٕاص  باملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ "( قٗي وعاون الثبات حملأص  3 جزٔه )

لزو  أطفاه الؾٕاص  باملؤعغات  ستأص وقٗاؼ اللٗات الوٍٛ

 اإلٖٕاٟٗٛ  

وعاون 

 الفا

عبرواُ ا

 بضأُ

 جٕٗ اُ

 0.903 0.950 0.915 آلٗٛ الزو  التعمٗىٜ الوَ:  احملٕص األٔه

 0.852 0.909 0.864 آلٗٛ الزو  الصحٜ الضٖا ٜ الوَ: الثاٌٜ احملٕص 
 0.740 0.793 0.752 آلٗٛ الزو  األعضٝ الوَ راخن ب٠ٗٛ املؤعغٛ: لث احملٕص الثا

 0.804 0.855 0.817 ككنوقٗاؼ رو  أطفاه الؾٕاص   بات 
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حملأص وقٗاؼ "اعتثىاص وؤؽضات صأؼ املاه اإلجتىاعٜ ألطفاه  ( قٗي وعاوالت االصتباط  4جزٔه ) 

 الؾٕاص "

ستأص وقٗاؼ اعتثىاص وؤؽضات صأؼ املاه اإلجتىاعٜ لزٝ أطفاه 

 الؾٕاص 

وعاون 

 الفا

عبرواُ ا

 بضأُ

 جٕٗ اُ

 0.793 0.844 0.806 ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ )أعاعّا الثقٛ ٔالصزاقٛ(:  احملٕص األٔه
 0.774 0.829 0.789 االجتىاع٘ )أعاعْ التعأُ ٔاالتصاه( التضاوَ:  الثاٌ٘احملٕص 

 0.912 0.961 0.925 إٖقاظ الشات ٔتعظٖظ املّاصات االجتىاعٗٛ: الثالث احملٕص 

 وقٗاؼ اعتثىاص وؤؽضات صأؼ املاه االجتىاع٘ ألطفاه الؾٕاص  بات 

 ككن

0.837 0.872 0.824 

 )ألفددا كضٌٔبدداذ  :  قددٗي وعدداوالت الثبددات( أُ  ٗددا 3 4ٖتضددح وددَ جددزٔه )

 مما ٖزه عمٜ  بات املقاٖٗػ. 0.01رالٛ عٍز وغتٕٝ جٕٗ اُ(    اعبرواُ بضأُ

 اإلحصائية جلةاملعا / شادشا : 
 لتحزٖدددددز Spss.x بضٌددددداو  ب عدددددتدزاً اإلحصددددداٟٗٛ املعادتدددددات إجدددددضاٞ مت

 امل٠ٕٖددددٛ   ٔالٍغدددد  ٔاألعددددزار   املعٗدددداصٙ   ٔاإلضتددددضا  اذتغددددابٗٛ   املتٕعددددطات

   T.Testالفدضٔذ بد  املتٕعدطات ب عدتدزاً إختبداص       برعدُٕ    إصتباط ٔوعاون

َ  ٔحتمٗن ٓ  يف التبداٖ ً  ٔاحدز  إجتدا  فدضذ  أقدن  ٔإختبداص    F.Test إختبداص  ب عدتدزا

 أجددن وددَ ٔسلدد  اإلضتددزاص   ٔحغدداظ الددٕطُ الٍغددبٜ ٔوعاوددن     L.S.D وعٍددٕٙ

 .ٔتفغرِا ٔوٍاقؾتّا الٍتاٟ  إعتدضا 

 لنتائج حتليلها و فصريهاا: 
 للبحح الوصفية النتائج: أواًل : 
 عينة البحح : وصف 

 ( :5فٗىا ٖمٜ ٔف  رتصاٟص عٍٗٛ البحث وٕ حٛ جبزٔه )

 (45خصاٟص عٍٗٛ البحث ُ= ) ٔف   (5جزٔه ) 

البحدث  % وَ أطفاه املؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ عٍٗدٛ  48.9( أُ  5ٖتضح وَ جزٔه ) 

 ودٍّي بد    %20عٍٛ   بٍٗىا تضأحدت أعىداص   12ألقن وَ  9ت أح أعىاصِي وا ب  

ودددٍّي لدددٗػ لدددزّٖي إخدددٕٚ أٔ أخدددٕات راخدددن      %64.4  ٔأُ  عدددٍٕات 9ألقدددن ودددَ   7

 الٍغبٛ% العزر الف٠ٛ املتتر

 %20 9 عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ  الغَ
 %48.9 22 ع12ٍٛألقن وَ  9وَ 
 %31.1 14 عٍٛ 15ألقن وَ  12وَ 

أٔ أخٕات ٔجٕر أخٕٚ 

 لمطفن باملؤعغٛ

 %35.6 16 ٌعي
 %64.4 29 ال

 %17.8 8 أقن وَ عٍٛ وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ
 %53.3 24 4عٍٛ القن وَ 

 %28.9 13 فمكثض 4
 %24.4 11 التحا باملزصعٛ لف ٚ  ي تضكّا اذتالٛ التعمٗىٗٛ 

 %75.6 34 عزً االلتحاذ باملزصعٛ وَ قبن
العىن قبن االٖزا  

 باملؤعغٛ

 %42.2 19 ٌعي
 %57.8 26 ال

 %22.2 10 احز الٕالزَٖ أٔ كالِىا ٔفاٚ باملؤعغٛ اإلٖزا  أعباظ
 %35.6 16 االقتصارٖٛ العضٔ 

 %42.2 19 األعضٝ التفك 
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 4وددَ أطفدداه العٍٗددٛ أقدداوٕا باملؤعغددٛ وددَ عددٍٛ ألقددن وددَ   %53.3املؤعغددٛ   ٔأُ 

التحقدٕا بّدا    %24.4قبدن بٍٗىدا   وٍّي مل ٖمتحقٕا باملزصعدٛ ودَ    %75.6عٍٕات   ٔأُ

وَ األطفاه عٍٗدٛ البحدث مل ٖعىمدٕا     %57.8لف ٚ  ي تضكِٕا   كىا ٖتضح أُ 

قبددن االٖددزا  باملؤعغددٛ   ٔالددشٝ تعددزرت أعددبابْ وددا بدد  التفكدد  األعددضٝ بٍغددبٛ  

ٔٔفداٚ أحدز الٕالدزَٖ أٔ كمّٗىدا        % 35.6%   العضٔ  االقتصدارٖٛ بٍغدبٛ   42.2

 . %22.2بٍغبٛ 

 النصبية ألشباب ظاهرة أطفال العوارع : األوزاال 
 (45ُ= ) ألعباظ ظاِضٚ أطفاه الؾٕاص  ( األٔطاُ الٍغبٗٛ  6جزٔه ) 

 ال تٗ  الٍغبٛ % الٕطُ الٍغيب أعباظ ظاِضٚ أطفاه الؾٕاص 

 الثاٌ٘ %34.2 82 أعباظ زتتىعٗٛ
 األٔه %39.6 95 أعباظ أعضٖٛ

 الثالث %26.2 63   أعباظ خافٛ باألطفاه أٌفغّي

  %100 240 اجملىٕ 

( أُ أِي أعباظ ظاِضٚ أطفاه الؾٕاص  كاٌت األعدباظ   6ٖتضح وَ جزٔه ) 

عددٕٞ األحددٕاه االقتصددارٖٛ لألعددضٚ   خددضٔ  الطفددن إىل     األعددضٖٛ ٔوددَ بٍّٗددا )  

  ٚ     مىدددزصات ٔخافددٛ األظ أحددز الٕالددزَٖ ل تعدداطٜ    العىددن يف عددَ فددتر

ٞ التصددز  األعددضٝ بددالٗتي أٔ الطددالذ أٔ      الغددجَ أٔ اهلجددض.. إ   ٔتؾددتت األبٍددا

التىٗٗدظ بد       ودَ األبدَٕٖ أٔ األقداصظ ٔاحملدٗط     ٔالعٍد  املٍدظىل   عٕٞ املعاومدٛ  

 ٛ كثدددضٚ الٍغدددن ٔتالطودددْ ودددا عدددٕٞ اذتالدددٛ       األبٍددداٞ ٔالتفضقدددٛ فدددٜ املعاومددد

ٛ    االقتصارٖٛ ( حٗدث جداٞت فدٜ املضكدظ األٔه     غٗاظ العاٟن أٔ عفضٓ ملزر طٕٖمد

طٖدارٚ وعدزالت اهلجدضٚ ودَ       ٖمّٗا األعباظ اجملتىعٗٛ ٔوَ بٍّٗا ) %39.6بٍغبٛ 

   اطتفددا  اذتضودداُ وددَ فددض  التعمددٗي  أٔ التغددضظ وٍددْ   الضٖدد  إىل املزٍٖددٛ

البطالدٛ    وغتٕٝ املعٗؾٛ  ٔالعجظ عَ تمو  االحتٗاجدات األعاعدٗٛ لألطفداه    

   ي األعدباظ   %34.2( بٍغبٛ ٔالطم  املتظاٖز عمٜ عىالٛ األطفاه لضخص األجض

اهلدضظ  ٔاالكتؾدا     )املٗدن إىل املتداوضٚ   ارتافٛ باألطفاه أٌفغدّي ٔودَ بٍّٗا  

الغددٕٞ  عددزً القددزصٚ  صفدداذوددَ التغددمط ٔالضددتٕط األعددضٖٛ  احملاكدداٚ ٔتقمٗددز 

عمدددٜ التكٗددد  ودددا العدددضٔ  األعدددضٖٛ غدددر املالٟىدددٛ   التىدددضر ٔالضغبدددٛ فدددٜ         

 .%26.2( بٍغبٛ االعتقاللٗٛ

 ؤظرات رأط املال االجتناعي ألطفال العوارعاألوزاال النصبية مل: 

 (45ُ= ) ؤؽضات صأؼ املاه االجتىاع٘ ألطفاه الؾٕاص ( األٔطاُ الٍغبٗٛ مل 7جزٔه ) 

 وؤؽضات صأؼ املاه االجتىاع٘ ألطفاه الؾٕاص 

الٕطُ 

 الٍغيب

 ال تٗ  الٍغبٛ 

 الثاٌ٘ %33.9 73 ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ )أعاعّا الثقٛ ٔالصزاقٛ(

 األٔه %41.9 90 االجتىاع٘ )أعاعْ التعأُ ٔاالتصاه( التضاوَ 

 الثالث %24.2 52 إٖقاظ الشات ٔتعظٖظ املّاصات االجتىاعٗٛ

 %100 215 اجملىٕ 
 

القدددداٟي عمددددٜ التعددددأُ التضدددداوَ االجتىدددداع٘ ( أُ  7ٖتضددددح وددددَ جددددزٔه ) 

ٔاالتصاه كاُ أِي وؤؽضات صأؼ املاه االجتىداعٜ ألطفداه الؾدٕاص  الدشَٖ مت     

  ٖمٗددْ  %41.9إٖددزاعّي باملؤعغددات اإلٖٕاٟٗددٛ حٗددث جدداٞ فددٜ املضكددظ األٔه بٍغددبٛ  
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  ٔأخدرا   %33.9ؽبكٛ العالقدات االجتىاعٗدٛ ٔأعاعدّا الثقدٛ ٔالصدزاقٛ بٍغدبٛ       

 . %24.2الجتىاعٗٛ بٍغبٛ إٖقاظ الشات ٔتعظٖظ املّاصات ا

  أطفال العوارعاألوزاال النصبية لآلليات اآلمنة لدمج: 

 (45ُ= ) أطفاه الؾٕاص ( األٔطاُ الٍغبٗٛ لالٗات الوٍٛ لزو  8جزٔه )

 أطفاه الؾٕاص اللٗات الوٍٛ لزو  

الٕطُ 

 الٍغيب

 ال تٗ  الٍغبٛ 

 األٔه  %38.7 96 آلٗٛ الزو  التعمٗىٜ الوَ

 الثالث %27 67 الزو  الصحٜ الضٖا ٜ الوَآلٗٛ 

 الثاٌ٘ %34.3 85 آلٗٛ الزو  األعضٝ الوَ راخن ب٠ٗٛ املؤعغٛ

 %100 248 اجملىٕ 
 

( أُ آلٗٛ الزو  التعمٗىٜ الوَ كداُ أِدي آلٗدات رود       8ٖتضح وَ جزٔه ) 

أطفددداه الؾدددٕاص  املدددٕرع  باملؤعغدددات اإلٖٕاٟٗدددٛ حٗدددث جددداٞ فدددٜ املضكدددظ األٔه  

  ٖمّٗددا آلٗددٛ الددزو  األعددضٝ الوددَ راخددن ب٠ٗددٛ املؤعغددٛ بٍغددبٛ      %38.7بٍغددبٛ 

 .%27  ٔأخرا آلٗٛ الزو  الصحٜ الضٖا ٜ الوَ بٍغبٛ  34.3%

     اشتجابات عينة البحح على مكياط اآلليات اآلمنة لـدمج أطفـال العـوارع
 باملؤشصات اإليوائية :

( اعتجابات عٍٗٛ البحث عمٜ وقٗاؼ اللٗات الوٍٛ لزو  أطفاه الؾٕاص  باملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ 9جزٔه )

( =ُ45) 

 العباصات -ً

 ٌارصا أحٗاٌا راٟىا

 الٍغبٛ  العزر  الٍغبٛ  العزر الٍغبٛ  العزر

 أٔال : آلٗٛ الزو  التعمٗىٜ الوَ

1- 

 الشَٖ األبٍاٞ أوٗٛ تٕفر فصٕه رصاعٗٛ راخن الزاص حملٕ

 .اإللظاً  عَ جتأطٔا

25 55.6% 11 24.4% 9 20% 

2- 

 األطفاه لألٌؾطٛ مماصعٛ وضاعاٚ التباعز االجتىاعٜ عٍز

  ادتىاعٗٛ.

31 68.9% 12 26.7% 2 4.4% 

 %6.7 3 %33.3 15 %60 27 تعمٗىٗٛ . ٔٔعاٟط عض  الزصاعٗٛ بمجّظٚ القاعات تظٖٔز -3

 %15.6 7 %40 18 %44.4 20 عمٜ حزٓ طفن بكن أرٔات رصاعٗٛ  خافٛ تٕفر -4

 %8.9 4 %28.9 13 %62.2 28 .  باعتىضاص الزصاعٛ ٔأرٔات قاعات تعقٗي -5

6- 

 عرب ٔاملزصعٛ املعمى  وا بالتٕافن رصاعٗا األطفاه وتابعٛ

 . االجتىاعٜ التٕافن تطبٗقات

22 48.9% 21 46.7% 2 4.4% 

7- 

 لتعزٖن الزصاعٗٛ األطفاه وؾكالت ٔحن فّي عمٜ العىن 

 . التعمٗي ضتٕ الغمبٗٛ اجتاِاتّي

18 40% 24 53.3% 3 6.7% 

8- 

 لمفضٔذ ٔأٌؾطٛ التٕعٗٛ تبعا التعمٗىٗٛ الٕعاٟن تٍٕ  وضاعاٚ

 . لألطفاه الفضرٖٛ

24 53.3% 15 33.3% 6 13.3% 

9- 

 التعمٗي االعتعاٌٛ ةتدصص  لتزصٖ  األطفاه عمٜ تقٍٗات

 االلك ٌٜٔ.

20 44.4% 18 40% 7 15.6% 

10- 

ٔالصٕص ٔاملمصقات لعض   الزوٜ أٔ األلعاظ اعتدزاً

 املعمٕوات ارتافٛ ةض  كٕصٌٔا املغتجز

23 51.1% 19 42.2% 3 6.7% 

11- 

ٔاإلجابٛ عمٜ تغاؤالتّي ةا ٖتٍاع   االعتىا  إىل األطفاه

  وا أعىاصِي

25 55.6% 16 35.6% 4 8.9% 

 %17.8 8 %37.8 17 %44.4 20 إلتاٞ أٝ صحالت  خاصجٗٛ أ أٌؾطٛ زتتىعٗٛ . -12

13- 

إروا  اٌؾطٛ الٕقاٖٛ وَ املض  ٔالغٗطضٚ عمْٗ فٜ االٌؾطٛ 

 ٔالزصٔؼ الٕٗوٗٛ .

27 60% 15 33.3% 3 6.7% 

14- 

حتغ  عضعٛ االٌ ٌت ٔتٕفر الربزتٗات اجملاٌٗٛ التاحٛ 

 التعمي عَ بعز 

23 51.1% 14 31.1% 8 17.8% 

 %15.6 7 %28.9 13 %55.6 25 تٕفر أٌؾطٛ تضفّٗٗٛ لألطفاه وٍعا لتظاٖز العٍ  بٍّٗي . -15

 الصحٜ الضٖا ٜ الوَزو  آلٗٛ ال اٌٗا : 

16- 

 ً ٛ )أرٔات طعا ْ ارتاف والبػ  –غتصص لكن طفن احتٗاجات

 ٔأغطٗٛ ( ملٍا التؾاصك وا التر.

23 51.1% 14 31.1% 8 17.8% 

 %13.3 6 %35.6 16 %51.1 23  اٌٗٛ باعتىضاص 20ملزٚ  ألٖارّٖي األطفاه غغن وتابعٛ -17

 %20 9 %26.7 12 %53.3 24 التدمص وَ الٍفاٖات ٖٕوٗا بؾكن عمٗي . -18

 %8.9 4 %28.9 13 %62.2 28تطّر األواكَ التٜ ٖالوغّا األطفاه باعتىضاص باعتدزاً  -19
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 الكمٕص املدف  أ الكحٕه االٖثٗمٜ .

20- 

التٍبْٗ عمٜ األطفاه احتٕاٞ العطػ أ الغعاه بثٍٜ الكٕ  أٔ 

 ةٍزٖن ٔعزً والوغٛ العٍٗ  أٔ الفي أٔ األٌ   

25 55.6% 17 37.8% 3 6.7% 

21- 

طّدٜ  حتغَ وٍاعٛ األطفاه ٔ فحٗٛ غشاٟٗٛ ٔجبات تٕفر

 المحًٕ ٔالبٗ  جٗزا

22 48.9% 15 33.3% 8 17.8% 

22- 

تٕفر وطّض لمٗزَٖ فٜ كن ٔ املٗآ رٔصات بٍعافٛ االِتىاً

 قاعٛ ٔقضظ قاعٛ الطعاً.

21 46.7% 19 42.2% 5 11.1% 

23- 

فٕص ظّٕص أعضا  لكٕصٌٔا لزٝ  (105) الغاخَ بارتط االتصاه

 أٝ طفن.

26 57.8% 14 31.1% 5 11.1% 

 %17.8 8 %28.9 13 %53.3 24 ؽضظ املٗآ ٔاملؾضٔبات الزاف٠ٛ باعتىضاص بزال وَ الباصرٚ  -24

25- 

 األوضا   ز ٔحتصٍّٗي لألطفاه ؽاون رٔصٙ فحص إجضاٞ

  املعزٖٛ

21 46.7% 17 37.8% 7 15.6% 

26- 

ٚ بالتجّٗظات املضٖ  لمطفن الصحٜ لمعظه قاعٛ تٕفر  وظٔر

 ٔاالععافات األٔلٗٛ. الالطوٛ

23 51.1% 20 44.4% 2 4.4% 

ٚ اتبا  -27 ٜ ٔمماصعٛ الضٖا ٛ  وضاعا ً الصح  %8.9 4 %24.4 11 %66.7 30 األطفاه لعارات الٍٕ

28- 

ْ لكن العاوم  ٔاملدالط  ٛ الٕج لألطفاه عمٜ أُ  تٕفر أقٍع

 بؾكن فحٗح.  وٍّاٖتي التدمص 

24 53.3% 16 35.6% 5 11.1% 

 %17.8 8 %33.3 15 %48.9 22  ادتٗزٚ لمزاص باعتىضاص التّٕٖٛ عمٜ احملافعٛ -29

  الثا : آلٗٛ الزو  األعضٝ الوَ راخن ب٠ٗٛ املؤعغٛ 

30- 

طىمٌٛ األطفاه ٔاحتضاٌّي باعتىضاص كٜ ٖؾدعضٔ باألوداُ   

  راخن الزاص

26 57.8% 17 37.8% 2 4.4% 

31- 

ٔوفدداِٗي األعددضٚ  ٔالغددمٕك التعاوددن آراظ األطفدداه إكغدداظ

 ٔاالعتقضاص 

28 62.2% 15 33.3% 2 4.4% 

32- 

ٝ  تقٗٗي إجضاٞ ْ  لتحزٖدز  طفدن  لكدن  فدضر ٛ  احتٗاجاتد  ارتافد

 (الؾاص  فٜ ٔجتضبتْ ٔادتٍػ العىض) حغ 

22 48.9% 16 35.6% 7 15.6% 

 %6.7 3 %40 18 %53.3 24  الالطوٛ الثبٕتٗٛ األٔصاذ اعتدضا  -33

34- 

ٛ ةتدصص  لتطبٗا وا  وتٕاطٌٛ تضبٕٖٛ أعالٗ  االعتعاٌ

 األطفاه 

23 51.1% 19 42.2% 3 6.7% 

ٚ الخضَٖ ٔالعطاٞ األخش وبزأ عمٜ الطفن تعٕٖز -35  %15.6 7 %33.3 15 %51.1 23  ٔح  وغاعز

36- 

ٚ  املعٌٕٛ أعالٗ  كن تقزٖي ٚ  املغدتىض ٜ  األطفداه  ملغداعز  عمد

  اجملتىا ٔقٗي أِزا  وا ٖتفا ةا ظضٔفّي تقبن

25 55.6% 14 31.1% 6 13.3% 

37- 

٘  اإلصؽار تٕفر ٚ  الٍفغد ٜ  األطفداه  ملغداعز ٜ  عمد ٛ  ختطد  أطود

 . لف ٚ بالؾاص  تٕاجزِي

20 44.4% 16 35.6% 9 20% 

38- 

 لزٝ ٔالقٕوٗٛ ٔالٕطٍٗٛ ٔاالجتىاعٗٛ الثقافٗٛ القٗي تزعٗي

 .  الٕطٍٜ اذتػ فّٗي ٖتضؼ ةا األطفاه

28 62.2% 13 28.9% 4 8.9% 

 %17.8 8 %40 18 %42.2 19 جزٖزٚ ِٕاٖات اعتتاله الٕقت بتعمٗي األطفاه -39

40- 

ٞ أطوٛ  ٛ باهلل ب  األطفاه بقضظ اٌتّا غضؼ صٔح التفاؤه ٔالثق

 كٕصٌٔا

24 53.3% 15 33.3% 6 13.3% 

41- 

الؾدددعاٟض تقٕٖدددٛ الدددٕاط  الدددزٍٖٜ لدددزٝ االطفددداه بتعمدددٗىّي    

 ٔالعبارات الزٍٖٗٛ املدتمفٛ

19 42.2% 17 37.8% 9 20% 

ٜ التعبر تؾجٗا -42 ٞ أطوٛ كٕصٌٔا   األطفاه عم َ شتأفّي إطا  %17.8 8 %35.6 16 %46.7 21 ع

43- 

ٚ وا الطفن عمٕكٗات وا ٔالتغاوح الصرب   ىَ راوت املتىضر

 .املىكَ

29 64.4% 11 24.4% 5 11.1% 

 %26.7 12 %33.3 15 %40 18 .الًٍٕ ٔقت قبن لمّزٔٞ ٔالضاحٛ ٔأٌؾطٛ خطط عىن -44

 %22.2 10 %26.7 12 %51.1 23 .الفرٔؼ ٔأخباص لٕعاٟن االعالً التعض  اإلقاله وَ -45

46- 

الٕٗو٘ فٜ العظه  الضٔت  عمٜ اذتفاظ يف االعتىضاص  ضٔصٚ

 املٍظىل

20 44.4% 16 35.6% 9 20% 

وؤعغٛ اإلٖدٕاٞ عمدٜ االلتدظاً بتطبٗدا اللٗدات      ( حض  9ٖتضح وَ جزٔه )

الوٍددٛ لددزو  أطفدداه الؾددٕاص  عٍٗددٛ البحددث تعمٗىٗددا ٔالددشٝ ٖعّددض ٔا ددحا فددٜ 

وضاعددداٚ التباعدددز االجتىددداعٜ قدددزص اإلوكددداُ عٍدددز مماصعدددٛ األطفددداه لألٌؾدددطٛ  

%   62.2%   ٔتعقدددٗي قاعدددات الزصاعدددٛ باعدددتىضاص بٍغدددبٛ   68.9ادتىاعٗدددٛ بٍغدددبٛ 

اله تطّر األواكَ التدٜ ٖالوغدّا األطفداه باعدتىضاص     ٔفحٗا ٔصٖا ٗا وَ خ

%   ٔوضاعداٚ اتبداعّي   62.2باعتدزاً الكحٕه املدف  أٔ الكحٕه اإلٖثٗمٜ بٍغبٛ 

 %  ٔأعدددضٖا ب كغددداظ66.7لعدددارات الٍدددًٕ الصدددحٜ ٔمماصعدددٛ الضٖا دددٛ بٍغدددبٛ  

%   62.2بٍغددبٛ  ٔاالعددتقضاص األعددضٚ ٔوفدداِٗي ٔالغددمٕك التعاوددن آراظ األطفدداه

َ  راوت وا املتىضرٚ الطفن عمٕكٗات وا ٔالتغاوح ٔالصرب املىكدَ بٍغدبٛ     دى

64.4.% 
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      ــال ــرات رأط املـ ــتجنار مؤظـ ــاط اشـ ــى مكيـ ــح علـ ــة البحـ ــتجابات عينـ اشـ
 اإلجتناعى ألطفال العوارع:

 (45( اعتجابات عٍٗٛ البحث عمٜ وقٗاؼ اعتثىاص وؤؽضات صأؼ املاه اإلجتىاعٜ ألطفاه الؾٕاص  ُ= )10جزٔه )

 العباصات -ً

 ٌارصا أحٗاٌا راٟىا

 الٍغبٛ  العزر  الٍغبٛ  العزر الٍغبٛ  العزر

 أٔال : ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ )أعاعّا الثقٛ ٔالصزاقٛ(

1- 

إعطاٞ األطفاه ف ٚ كافٗٛ وَ الٕقت لمؾعٕص باأللفٛ راخن 

 املؤعغٛ 

26 57.8% 11 24.4% 8 17.8% 

 %11.1 5 %22.2 10 %66.7 30 راخن املؤعغٛ بعضّي عمٜ التعض  عمٜ األطفاه وغاعزٚ -2

3- 

التقضظ وَ األطفاه بّز  كغ   قتّي ٔكغض اذتٕاجظ 

 الٍفغٗٛ

23 51.1% 16 35.6% 6 13.3% 

4- 

 التعاون وا األطفاه باح اً باعتباصِي وٕاطٍ  فتاص هلي

  حقٕذ

25 55.6% 15 33.3% 5 11.1% 

 %6.7 3 %24.4 11 %68.9 31  ارتطم اصتكاظ عٍز الصٕاظ تٕجْٗ الطفن ضتٕ -5

 %4.4 2 %31.1 14 %64.4 29 املؤعغٛ ب  األطفاه ٔالقاٟى  عمٜ االٌغاٌٗٛ العالقات تزعٗي -6

 %13.3 6 %33.3 15 %53.3 24 حفغ أعضاص األطفاه ارتافٛ ٔعزً إفؾاّٟا  -7

8- 

تعظٖظ ؽعٕص األطفاه بٕجٕر وَ ٖعتٍٜ بّي فٜ شتتم  أوٕص 

 حٗاتّي 

22 48.9% 18 40% 5 11.1% 

9- 

ٌاجحٛ أعاعّا  اجتىاعٗٛ وغاعزٚ األطفاه عمٜ تكَٕٖ عالقات

 الثقٛ 

23 51.1% 12 26.7% 10 22.2% 

 %6.7 3 %22.2 10 %71.1 32 تعٕٖز األطفاه عمٜ وضاقبٛ  ىرِي -10

 %17.8 8 %24.4 11 %57.8 26 األطفاه ٔٔجّات ٌعضِي فٜ شتتم  األوٕص اح اوا هليأخش آصاٞ  -11

 %15.6 7 %28.9 13 %55.6 25 البع . بعضّي تؾجٗا أطفاه املؤعغٛ عمٜ أُ ٖثقٕ فٜ -12

13- 

صبط الثقٛ فٜ األطفاه باذت  ٔلٗػ باملصمحٛ كىا تعٕرٔ فٜ 

 الؾاص .

29 64.4% 10 22.2% 6 13.3% 

14- 

إبزاٞ الثقٛ فٜ األطفاه بمخش آصاّٟي فٜ شتتم  األوٕص ارتافٛ 

 بّي 

31 68.9% 9 20% 5 11.1% 

 %22.2 10 %31.1 14 %46.7 21 املغأاٚ ب  كن األطفاه فٜ املعاومٛ  -15

16- 

وغاعزٚ األطفاه عمٜ إعارٚ الثقٛ املفقٕرٚ ٌتٗجٛ التفك  

 األعضٝ.

27 60% 10 22.2% 8 17.8% 

17- 

وؾكمٛ  ٔجٕر عٍز ٔاملغاعزٚ ؽعٕص األطفاه باألواُتزعٗي 

 تٕاجّّي 

23 51.1% 15 33.3% 7 15.6% 

 %13.3 6 %33.3 15 %53.3 24 . االجتىاع٘ بالز ٞ وصارقٛ األطفاه وَ أجن إؽعاصِي -18

 %17.8 8 %37.8 17 %44.4 20 حتفٗظ الطفن عمٜ التعبر عَ وؾاعضٓ ٔحغَ االعتىا  إلْٗ  -19

 االجتىاع٘ )أعاعْ التعأُ ٔاالتصاه( التضاوَ اٌٗا : 

 %15.6 7 %35.6 16 %48.9 22 تقغٗي األٌؾطٛ ادتىاعٗٛ ب  األطفاه ٔفقا لمعىض ٔالٍٕ   -20

 %13.3 6 %31.1 14 %55.6 25 إظتار أٌؾطٛ وؾجعٛ عمٜ التعأُ اإلظتابٜ ب  األطفاه -21

 %15.6 7 %44.4 20 %40 18 ٔالخضَٖاختٗاص أٌؾطٛ حتغَ االتصاه ب  الطفن  -22

23- 

وَ األطفاه وتؾابّٛ فٜ ارتمفٗٛ األعضٖٛ  زتىٕعات تكَٕٖ

 لتغّٗن التعأُ فٗىا بٍّٗي 

22 48.9% 17 37.8% 6 13.3% 

24- 

اعتتاله ح  األطفاه لمعىن ادتىاعٜ فٜ إظتار أِزا  

 وؾ كٛ فٗىا بٍّٗي 

24 53.3% 14 31.1% 7 15.6% 

 %11.1 5 %28.9 13 %60 27 تقغٗي األرٔاص ٔاملّاً عمٜ األطفاه  ٗث ٖكىمُٕ بعضّي البع   -25

 %8.9 4 %22.2 10 %68.9 31 تضك وغاحٛ وَ اذتضٖٛ لألطفاه فٜ التعاون راخن املؤعغٛ  -26

 %22.2 10 %35.6 16 %42.2 19 وعادتٛ الغمٕكٗات العٍٗفٛ ٔالعزٔاٌٗٛ لزٝ بع  األطفاه  -27

 %17.8 8 %40 18 %42.2 19 تؾجٗا األطفاه عمٜ تباره املغاعزٚ ٔالزعي لبعضّي البع   -28

 %8.9 4 %35.6 16 %55.6 25 وغاعزٚ األطفاه عمٜ الؾعٕص باالٌغجاً راخن زتتىا املؤعغٛ  -29

30- 

 ا أفكاص ٔوعمٕوات وَ األطفاه حٕه أِي وؾكالتّي راخن 

 الزاص 

21 46.7% 17 37.8% 7 15.6% 

 %11.1 5 %28.9 13 %60 27 تقزٖض ٔوكافمٚ األطفاه عٍز املؾاصكٛ فٜ أٌؾطٛ ٔوّاً  اعٗٛ  -31

 %13.3 6 %22.2 10 %64.4 29 وؾاصكٛ ارتربٚ ٔاملعضفٛ وا األطفاه ٔالتعمي وٍّي  -32

 %13.3 6 %35.6 16 %51.1 23 لمتعبر عَ أحالوّي ٔاحتٗاجاتّي فٜ املغتقبن. األطفاه حتفٗظ -33

34- 

ٔ ا وصمحٛ األطفاه فٜ االعتباص عٍز إعٍار املّاً املؾ كٛ 

 بٍّٗي 

17 37.8% 20 44.4% 8 17.8% 

 %11.1 5 %42.2 19 %46.7 21 ٔاالعتغحاُ التؾجٗا إؽضاك األطفاه فٜ املٍاقؾات وا تقزٖي -35

 %17.8 8 %31.1 14 %51.1 23 تعٕٖز الطفن اح اً ممتمكات الخضَٖ  -36

 %13.3 6 %31.1 14 %55.6 25 إلظاً الطفن باتبا  القٕاعز ٔالتعمٗىات راخن املؤعغٛ  -37

38- 

فٜ خزوٛ الب٠ٗٛ راخن  الفضٖق٘ تؾجٗا األطفاه عمٜ العىن

 املؤعغٛ

21 46.7% 16 35.6% 8 17.8% 

39- 

املؾاصكٛ ٔاملٕاطٍٛ لزٝ  قٗي تعظٖظ يف تغّي إظتار بمٌؾطٛ

 أطفاه الؾٕاص 

20 44.4% 17 37.8% 8 17.8% 

 %8.9 4 %40 18 %51.1 23 اختٗاص أٌؾطٛ  اعٗٛ تغاعز عمٜ تٕحز األطفاه وا اجملتىا -40
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 %8.9 4 %33.3 15 %57.8 26 ب  األطفاه األٌاٌٗٛ ٔعزً التر وغاعزٚ تٍىٗٛ وؾاعض ح  -41

 إٖقاظ الشات ٔتعظٖظ املّاصات االجتىاعٗٛ  الثا :

 %17.8 8 %33.3 15 %48.9 22 إوكاٌاتْ ٔقزصاتْ الشاتٗٛ املدتمفٛ . وغاعزٚ الطفن عمٜ اكتؾا  -42

 %20 9 %37.8 17 %42.2 19 االعتفارٚ وَ التباَٖ فٜ خربات األطفاه اذتٗاتٗٛ  -43

 %13.3 6 %33.3 15 %53.3 24 ٔاعتعزار ٖبزُٔ فّٗا قزصٚ الي اجملاالت وٕاِ  األطفاه يف تٍىٗٛ -44

 %22.2 10 %35.6 16 %42.2 19 األطفاه الغابقٛ فٜ حن املؾكالت االجتىاعٗٛ .تطٕٖض وّاصات  -45

 %11.1 5 %31.1 14 %57.8 26 تٍىٗٛ إرصاك الطفن ملغ٠ٕلٗتْ االجتىاعٗٛ جتآ ٌفغْ ٔالزاص  -46

47- 

تعزٖن عمٕكٗات الطفن الغمبٗٛ لتتٕافا وا الٕاقا االجتىاعٜ 

 راخن الزاص

24 53.3% 13 28.9% 8 17.8% 

 %8.9 4 %42.2 19 %48.9 22 تؾجٗا الطفن عمٜ تقبن الخضَٖ ٔاح اوّي . -48

49- 

 يف تغببت الي أعضتْ وَ التتم  عمٜ صغبٛ الطفن فٜ االٌتقاً

  لمؾاص  دتْٕٟ

21 46.7% 17 37.8% 7 15.6% 

 %17.8 8 %40 18 %42.2 19 بّا ٖتىتعُٕ التٜ القٕٚ ٌقاط حتزٖز فٜ األطفاه وغاعزٚ -50

 %4.4 2 %37.8 17 %57.8 26 .الشات بتقزٖض اإلحغاؼ وَ وٍح الطفن الؾعٕص بالتمٖٗز لتىكٍْٗ -51

 %22.2 10 %35.6 16 %42.2 19 وّاصاتّي ٔوٕٗهلي املدتمفٛ تٕظٗ  عمٜ األطفاه وغاعزٚ -52

53- 

فٕصٚ الطفن عَ حٗاتْ الغابقٛ ٔالبزٞ وَ  العىن عمٜ حتغ 

 جزٖز

28 62.2% 15 33.3% 2 4.4% 

54- 

ٔحتىن   وغتقن بؾكن التصض  عمٜ الطفن قزصٚ تعظٖظ

 املغ٠ٕلٗٛ

23 51.1% 14 31.1% 8 17.8% 

 %22.2 10 %33.3 15 %44.4 20 إجضاٞ تقٗٗي ملا ٖتىتا بْ الطفن حالٗا وَ وّاصات حٗاتٗٛ -55

 %6.7 3 %37.8 17 %55.6 25 ارتافٛ أوٕصِي فٜ القضاصات اختاس تطٕٖض قزصٚ األطفاه عمٜ -56

 %15.6 7 %35.6 16 %48.9 22 اكغاظ األطفاه أمناط عمٕكٗٛ عمٗىٛ راخن املؤعغٛ -57

58- 

وٕٗه  االجتىاع٘ تتٍاع  وا لمتعمي وتٍٕعٛ إظتار وٕاق 

  األطفاه

29 64.4% 12 26.7% 4 8.9% 

59- 

بث الثقٛ فٜ األطفاه بقزصتّي عمٜ القٗاً ةّاوّي عمٜ أكىن 

 ٔجْ

25 55.6% 11 24.4% 9 20% 

 %17.8 8 %28.9 13 %53.3 24 وغاعزٚ الطفن عمٜ وٕاجّٛ ٔحن وؾكالتْ بٍفغْ   -60

( قدددزصٚ وؤعغدددٛ اإلٖدددٕاٞ عمدددٜ اعدددتثىاص صأؼ املددداه      10ٖتضدددح ودددَ جدددزٔه )  

 ؽدددبكٛ االجتىددداعٜ ألطفددداه الؾدددٕاص  املدددٕرع  بّدددا ٔالدددشٝ ٖعّدددض فدددٜ حتٕٖدددن 

وَ خاله  (ٔالصزاقٛ الثقٛ أعاعّا) إىل عالقٛ إظتابٗٛ  االجتىاعٗٛ العالقات

   %66.7املؤعغددٛ بٍغددبٛ   راخددن بعضددّي عمددٜ التعددض  عمددٜ األطفدداه وغدداعزٚ

 راخدددن عمددد٘ صعددداٖتّي ٔالقددداٟى  األطفددداه بددد  االٌغددداٌٗٛ العالقدددات ٔتدددزعٗي

االجتىددداعٜ لٗمخدددش ؽدددكال  التضددداوَ   ٔكدددشل  تطدددٕٖض %64.4املؤعغدددٛ بٍغدددبٛ 

 لألطفداه  اذتضٖٛ وَ وغاحٛ تضكٔاالتصاه وَ خاله  التعأُ إظتابٗا أعاعْ

 وددا ٔاملعضفددٛ ارتددربٚ %   ٔوؾدداصك68.9ٛبٍغددبٛ  املؤعغددٛ راخددن التعاوددن فددٜ

 املّدداصات   ٔكددشل  إٖقدداظ الددشات ٔتعظٖددظ %64.4بٍغددبٛ  وددٍّي ٔالددتعمي األطفدداه

ارتافدٛ   االجتىاعٗٛ هلي كتطٕٖض قدزصتّي عمدٜ اختداس القدضاصات فدٜ أودٕصِي      

 وٗددٕه وددا تتٍاعدد  االجتىدداع٘ لمددتعمي ٕعددٛوتٍ وٕاقدد    ٔإظتددار %55.6بٍغددبٛ 

 %.64.4بٍغبٛ  األطفاه

 البحح فروض ضوء يف النتائج: ثانًيا : 
 : النتائج فى ضوء الفرض األول 

 اللٗددات بدد  إحصدداٟٗا رالددٛ اصتباطٗددٛ عالقددٛ ٔالددشٝ ٖددٍص عمددٜ أٌددْ " تٕجددز

 جاٟحددٛ كٕصٌٔددا ظددن فددٜ اإلٖٕاٟٗددٛ باملؤعغددات الؾددٕاص  أطفدداه لددزو  الوٍددٛ

Covid-19 لزّٖي االجتىاعٜ املاه صأؼ ٔاعتثىاص. ". 

ٔلمتحقدددا ودددَ فدددحٛ الفدددض  مت إجدددضاٞ وعددداوالت االصتبددداط باعدددتدزاً     

املؤعغدات  الؾٕاص  بزو  أطفاه ل الوٍٛ لٗاتال االصتباط "برعُٕ" ب  وعاون

ٔاعدتثىاص صأؼ املداه االجتىداعٜ    Covid-19  كٕصٌٔدا  جاٟحٛ ظن فٜاإلٖٕاٟٗٛ 

 ( ٖٕ ح سل  . 11 ) ٔادتزٔهلزّٖي   
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  املؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ الؾٕاص  بزو  أطفاه ل الوٍٛلٗات ستأص ال وعاون اإلصتباط ب (  11جزٔه )

 (45ةحأصٓ    ُ = ) لزّٖي اعتثىاص صأؼ املاه االجتىاعٜٔ

 لٗات الوٍٛ لزو  ال

 أطفاه الؾٕاص 

 اعتثىاص صأؼ 

 املاه االجتىاعٜ

آلٗٛ الزو  

 التعمٗىٜ

 الوَ

آلٗٛ الزو  

الصحٜ 

الضٖا ٜ 

 األوَ

آلٗٛ الزو  

األعضٝ الوَ 

راخن ب٠ٗٛ 

 املؤعغٛ

الزو  الوَ 

ألطفاه 

 الؾٕاص  ككن

 **0.803 **0.859 *0.640 **0.924 ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ 

 **0.717 *0.603 **0.839 **0.748  االجتىاع٘ التضاوَ

إٖقاظ الشات ٔتعظٖظ املّاصات 

 االجتىاعٗٛ

0.811** 0.628* 0.917** 0.760** 

اعتثىاص وؤؽضات صأؼ املاه االجتىاع٘ 

 ككنألطفاه الؾٕاص  

0.840** 0.735** 0.784** 0.873** 

 0.05*  راه عٍز      0.01** راه عٍز 

( ٔجدٕر عالقدٛ اصتباطٗدٛ وٕجبدٛ سات راللدٛ إحصداٟٗٛ       11ٖتضح وَ جدزٔه ) 

ب  كن وَ اللٗات الوٍٛ لزو  أطفاه الؾٕاص  باملؤعغات ( 0.01)عٍز وغتٕٝ 

اإلٖٕاٟٗدددٛ ككدددن   ٔاعدددتثىاص صأؼ املددداه االجتىددداعٜ لدددزّٖي ككدددن   ٔبدددالٍعض    

تفصدٗمٗا لٍتدداٟ  ادتددزٔه ٖتضددح ٔجددٕر عالقددٛ اصتباطٗددٛ وٕجبددٛ عٍددز وغددتٕٝ  

بدد  ستددٕص آلٗددٛ الددزو  التعمٗىددٜ الوددَ ألطفدداه الؾددٕاص  ٔ ٗددا    (0.01)راللددٛ 

وقٗدداؼ اعددتثىاص صأؼ االجتىدداعٜ لددزّٖي   كىددا ٖتضددح ٔجددٕر عالقددٛ   ستددأص

اصتباطٗددٛ وٕجبددٛ بدد  ستددٕص آلٗددٛ الددزو  الصددحٜ الضٖا ددٜ الوددَ ألطفدداه        

الؾددددٕاص  ٔكددددن وددددَ ستددددٕص التضدددداوَ االجتىدددداعٜ ٔوقٗدددداؼ اعددددتثىاص صأؼ  

  ٔؽدددددبكٛ العالقدددددات  (0.01)االجتىدددداعٜ لدددددزّٖي ككددددن عٍدددددز وغدددددتٕٝ راللددددٛ    

شات ٔتعظٖددظ املّدداصات االجتىاعٗددٛ عٍددز وغددتٕٝ راللددٛ     االجتىاعٗددٛ ٔإٖقدداظ الدد 

(   ٖٔتضددح أٖضددا وددَ ادتددزٔه ٔجددٕر عالقددٛ اصتباطٗددٛ وٕجبددٛ بدد  ستددٕص    0.05)

آلٗٛ الزو  األعضٝ الوَ ألطفاه الؾٕاص  راخن ب٠ٗدٛ وؤعغدٛ اإلٖدٕاٞ ٔ ٗدا     

   (0.01)ستأص وقٗاؼ اعتثىاص صأؼ املاه االجتىاعٜ لزّٖي عٍز وغدتٕٝ راللدٛ   

عدزا ستدٕص التضداوَ االجتىداعٜ فكاٌدت الٍتداٟ  رالدٛ عٍدز وغدتٕٝ راللدٛ            فٗىا

(   مما ٖٕ ح أِىٗٛ تطبٗا وؤعغات اإلٖٕاٞ للٗات الزو  الوٍٛ ألطفاه 0.05)

  األودض الدشٝ ٖمقدٜ بعاللدْ عمدٜ       Covid-19الؾٕاص  فدٜ ظدن جاٟحدٛ كٕصٌٔدا     

ؾدداص  حٗددث ِدؤالٞ األطفدداه الددشَٖ فقدزٔا أعددضِي ٔوددضٔا بتجضبددٛ وضٖدضٚ فددٜ ال   

عتددٕهلي الؾددعٕص باألودداُ ٔالثقددٛ راخددن الددزاص إىل صأؼ ودداه اجتىدداعٜ إظتددابٜ     

 ٖضٗ  إىل وٕاصر الزٔلٛ البؾضٖٛ بعزوا كإٌا ميثمدُٕ عب٠دا عمّٗدا عدابقا   لدشا     

٘  ٌتجددْ أُ البدز  َ  االعددتفارٚ إلد َ  ٔتٕجّّٗددا الطاقدات  ِددشٓ ود الددرباو   طضٖددا عد

 الٍاحٗددٛ وددَ التكاوددن حتقٗددا طضٖقّددا عددَ ميكددَ ٔالددي املٍاعددبٛ ٔاألٌؾددطٛ

األطفاه   ٖٔتفا سل  جظٟٗدا ودا    هلؤالٞ ٔالبزٌٗٛ ٔالٍفغٗٛ ٔالعقمٗٛ الصحٗٛ

 ٚ ٙ  رصاعٛ كن وَ ودضٔ ُ  2004 ) الزِؾدٕص الدرباو  ٔاألٌؾدطٛ الضٖا دٗٛ     ( فدٜ أ

 ألطفددداه ٔاالجتىددداع٘ الٍفغددد٘ التكٗددد  وغدددتٕٙ عمددد٘ إظتابٗدددا  تدددم را أ دددضت

 تٍىٗدددددٛ ( فدددددٜ إوكاٌٗددددد2004ٛ) ُ حغددددد  اإلٖٕاٟٗدددددٛ   ٔرصاعدددددٛ حٍدددددا املؤعغدددددات

بددزٔص  الؾددٕاص  املددٕرع   الٍظاِددٛ" ألطفدداه  التعددأُ  التغدداوح     االحدد اً"قددٗي

ُ  رصاعدٛ ستىدٕر   الضعاٖٛ باالعتىار عمٜ الرباو  ٔاألٌؾدطٛ املالٟىدٛ     )  عدمٗىا

 الؾدددٕاص  أطفددداه لدددزٝ اإلظتابٗدددٛ الغدددىات بعددد  حتغددد  ( فدددٜ إوكاٌٗددد2006ٛ
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 الغىات ٔبع   "االٌفعال٘ ٔالثبات االٌفعال٘  التجأظ كالكفاٞٚ الؾدصٗٛ "

ٚ  لمدشات   الغدميب  التقزٖض االٌطٕاٟٗٛ  كالعزٔاٌٗٛ " الؾدصٗٛ الغدمبٗٛ   الٍعدض

 حجداظ  عٍاٖدات  باالعتىار عمٜ الرباو  التزصٖبٗٛ ٔاإلصؽارٖٛ   ٔرصاعٛ "لمحٗاٚ

 صؽدداراإل الؾددٕاص  باعددتدزاً أطفدداه لددزٝ العددزٔاٌ٘ الغددمٕك فددٜ تعددزٖن (2008) 

رٔص أخصداٟٜ ادتىاعدٛ فدٜ تٍىٗدٛ     ( فدٜ  2012بالفَ   ٔرصاعٛ فضٖاه أبٕ اذتغَ )

  ٔرصاعدٛ  % 77.25طفداه الؾدٕاص  بقدٕٚ ٌغدبٗٛ     أالتفاعن االجتىاعٜ ودا  اعدٛ   

ٛ  أحدز  اذتضكٗددٛ ( فدٜ أُ األلعداظ  2020غدارٚ ٖٕعد  )   ٛ  األٌؾدط اهلاوددٛ  الضٖا دٗ

 َ ألطفددداه املؤعغدددات   الؾددداون الٍىدددٕ ميكدددَ حتقٗدددا  طضٖقّدددا عدددَ التدددٜ ميكددد

٘   (عقمٗا    اجتىاعٗا  ٌفغٗا     بزٌٗا ) اإلٖٕاٟٗٛ ٘  التفاعدن    حٗدث تٍىد  بد   اإلظتداب

ٛ  ٔبعضّي راخدن  األطفاه ٘  ٔتغداعزِي  املؤعغد ً  إٌفعداالتّي   دبط  عمد  ٔإحد ا

   بددالٍفػ الثقددٛ ٔتٍىددٜ وؾدداعضِي عددَ لمتعددبر الفضفددٛ ٔتعطددّٗي   الخددضَٖ

 الؾددعٕص بددْ   ٔخفدد   احملددٗط العددامل َعدد وعدداصفّي ٔتٍىٗددٛ املغدد٠ٕلٗٛ حتىددن

ٛ  بالٕحزٚ الٍفغٗٛ ً  ٔتٍىٗد  لدزو   وفٗدز  أٌّدا عاودن   كىدا    لدزّٖي  الدشات  وفّدٕ

ٛ      اجملتىدا   راخدن  األطفداه   Save the) , 2005( ٔغتتمد  سلد  ودا رصاعدٛ وؤعغد

Children     إلذتدداذ الغددمبٗٛ لا دداص التددٜ أكددزت صفددز الكددثر وددَ الزصاعددات 

ٜ  الضعاٖدددٛ ةؤعغدددات األطفدداه   تدددمخضات سلددد  ٖٔؾددىن  ٔتطدددٕصِي منددداّٟي عمدد

 الٍفغدددٗٛ ٔاأل دددضاص ٔاإلعاقدددٛ البزٌٗدددٛ  الصدددحٛ يف ٔ دددع  ؽدددزٖزٚ  مناٟٗدددٛ

 فّٗدا  ٖتعدض   الدي  ٔتمد   األٔ ا  امل رٖٛ املؤعغات يف ٔخافٛ املزٝ الطٕٖمٛ

ً  غٗداظ  ودا  خافٛ لاعاٞٚ األطفاه َ  تظٖدز  الطفدن  حٗدث أٌّدا    حقدٕذ  وفّدٕ  ود

ٜ  وؾاصكتّي وَ ٔحتز زتتىعّي عَ األطفاه اٌعظاه  ؽدبابّي  وضاحدن  يف حتد

 صٔابددط خمددا عمددٜ ٔقددزصاتّي االجتىاعٗددٛ وّدداصاتّي تطددٕٖض تعددٕذ ٔقددز الحقددا 

  ٔختتم  كدشل  ودا رصاعدٛ وعتصدي العبدز       األوز طٕٖمٛ اجتىاعٗٛ ٔعالقات

(2009       ُ  ( فٜ أُ اطرٖار املؾدكالت فدٜ وؤعغدات اإلٖدٕاٞ ٖضجدا إىل أُ الضعاٖدٛ تكدٕ

ً  وعداٖر عمٜ  قاٟىٛ ٘  أقدضظ  ٔأحكدا ٛ  إلد حٗدث تتعاودن ودا       ودا  ٌٕعدا  اإلفدالحٗ

  ٔكدددشل   بٗدددٍّي األطفددداه كٕحدددزٚ ٔاحدددزٚ رُٔ وضاعددداٚ لمفدددضٔذ الفضرٖدددٛ

ٔجددٕر وعٕقددات حتددٕه ( وددَ حٗددث  2016ختتمدد  وددا رصاعددٛ مسٗددٛ عبددز التددٕاظ )

قدز ٖدؤ ض   باملؤعغات التعمٗىٗدٛ بالزصجدٛ الكدبرٚ ممدا      رُٔ رو  أطفاه الؾٕاص 

ُ  عدبا  ودا   ٕٞ . ٔفٜ عمٜ أطفاه الؾٕاص  راخن املؤعغات التعمٗىٗٛ عمبٗا   ٖكدٕ

  األٔه. الفض  فحٛ حتقا قز

 : النتائج فى ضوء الفرض الجانى 
 لٗددداتالتٕجددز فددضٔذ سات راللدددٛ إحصدداٟٗٛ فددٜ     ٔالددشٝ ٖددٍص عمددٜ أٌدددْ : "    

َ  املؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ ةحأصِا )رو  تعمٗىٜالؾٕاص  بزو  أطفاه ل الوٍٛ  آود

راخن ب٠ٗٛ املؤعغٛ( تبعدا ملدتترات   آوَ رو  أعضٝ  -آوَ  و  فحٜ صٖا ٜر -

 ٖدددزا اذتالدددٛ التعمٗىٗددٛ قبددن اال   –ودددزٚ اإلقاوددٛ باملؤعغددٛ    –الزصاعددٛ )الغددَ   

  . "باملؤعغٛ( 

إلظتددار قٗىددٛ الفددض  مت إجددضاٞ حتمٗددن التبدداَٖ  ِددشا ٔلمتحقددا وددَ فددحٛ 

 –تبعا ملدتترات ) الغدَ    ) ( لمٕقٕ  عمٜ راللٛ الفضٔذ فٜ آلٗات الزو  الوَ
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لبٗداُ اجتدآ راللدٛ     L.S.Dأقن فضذ وعٍدٕٙ  وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ(    ي اختباص 

  ٔكدددشل  اختبددداص )ت( لمٕقدددٕ  عمدددٜ راللدددٛ لمىدددتترات سات الزاللدددٛ  الفدددضٔذ

( هلدي   محالٛ التعمٗىٗٛالفضٔذ فٜ اللٗات الوٍٛ لزو  أطفاه الؾٕاص  تبعا ) ل

 تٕ ح سل   (20)( إىل صقي 12ٖٕاٞ    ٔادتزأه وَ صقي )ؤعغٛ اإلقبن االٖزا  ة

 آلية الدمج التعلينى  اآلمن : / احملور األول 
 آلٗٛ الزو  التعمٗىٜ الوَ ألطفاه الؾٕاص  باملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ ( حتمٗن التباَٖ فٜ 12جزٔه )

 (45)ُ=        وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ ( –ملتترات )الغَ ٔفقا 

 الغَ

زتىٕ  

 املضبعات

وتٕعط 

 املضبعات

رصجات 

 اذتضٖٛ

قٗىٛ ) 

)  

 الزاللٛ

 2 1111.970 2223.940 ب  اجملىٕعات

 42 29.645 1245.091 راخن اجملىٕعات راه 0.01 37.509

 44  3469.031 اجملىٕ 

 وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ

زتىٕ  

 املضبعات

وتٕعط 

 املضبعات

رصجات 

 اذتضٖٛ

قٗىٛ ) 

)  

 الزاللٛ

 2 1132.312 2264.624 اجملىٕعاتب  

 42 25.923 1088.785 راخن اجملىٕعات راه 0.01 43.679

 44  3353.409 اجملىٕ 

وزٚ  –ملتترات )الغَ ٔفقا الوَ  آلٗٛ الزو  التعمٗىٜلمىقاصٌات املتعزرٚ فٜ  LSD( اختباص 13جزٔه ) 

        اإلقاوٛ باملؤعغٛ (

 الغَ

 9ألقن وَ  7وَ 

 عٍٕات

 = ً39.406 

 عٍٛ 12ألقن وَ  9وَ

 = ً28.440 

 15ألقن وَ  12وَ 

 عٍٛ

 = ً26.081 
   - عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

  - **10.966 ع12ٍٛألقن وَ  9وَ

 - *2.359 **13.325 عٍٛ 15ألقن وَ  12وَ 

 وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ

 أقن وَ عٍٛ

 = ً22.280 

 4عٍٛ القن وَ 

 = ً27.456 

 فمكثض 4

 = ً38.806 
   - أقن وَ عٍٛ

  - **5.176 4عٍٛ القن وَ 

 - **11.350 **16.526 فمكثض 4

( ٔجدٕر فدضٔذ سات راللدٛ إحصداٟٗٛ     12ٖتب  وَ الٍتداٟ  املٕ دحٛ جبدزٔه )   

آلٗدددٛ الدددزو  التعمٗىدددٜ الودددَ ألطفددداه الؾدددٕاص  ةؤعغدددات اإلٖدددٕاٞ ٔفقدددا   فدددٜ 

ٔبدددالٍعض  (  0.01راللدددٛ )ةغدددتٕٙ ودددزٚ اإلقاودددٛ باملؤعغدددٛ (  –ملدددتترات )الغدددَ 

( تب  أُ ِشٓ الفضٔذ ب  اجملىٕعدات  13املٕ حٛ جبزٔه ) LSDلٍتاٟ  اختباص 

ٔتضجا الباحثٛ سل  إىل أُ فتض عَ الطفن بؾكن عداً    الغَ األفتض لصاحل 

ٖغّن وَ إوكاٌٗدٛ تعمٗىدْ   فٍّداك قدٕه ودم ٕص ٖؤٖدز سلد  ِٔدٕ أُ التعمدٗي فدٜ           

الٖدظاه األودض فدٜ بزاٖتدْ ٔميكدَ عالجدْ        الصتض كالٍقؿ عمدٜ اذتجدض   حٗدث   

ٔإذتداذ   بدالتعمٗي  االلتحاذ ضتٕ الغمبٗٛ اجتاِات األطفاه بالعىن عمٜ تعزٖن

َ  كن وَ جتدأط ودٍّي   ً  عد بفصدٕه حملدٕ األوٗدٛ راخدن الدزاص   ٔكدشل         اإللدظا

 تطبٗقدددات عدددرب املعمىددد  ودددا وتابعدددٛ املغدددتٕٝ الزصاعدددٜ لألطفددداه بالتٕافدددن  

ٛ وا تٕق  الزصاعٛ باملزاصؼ ٔسل  فٜ ظن جاٟحٛ خاف االجتىاعٜ التٕافن
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َ  وَ تم  ادتاٟحٛ الٕقاٖٛ طضذ ٔأعالٗ    كىا ميكَ إروا 19-كٕفٗز    دى

ً  الٕٗوٗٛ ٔالزصٔؼ األٌؾطٛ ٜ  أٔ األلعداظ    ٔاعدتدزا  ٔاملمصدقات  ٔالصدٕص  الدزو

املغدددتجز ممدددا ظتدددشظ اٌتبدددآ    كٕصٌٔدددا بفدددرٔؼ ارتافدددٛ املعمٕودددات لعدددض 

 األفتض عٍا . األطفاه إلّٗا خافٛ

كىددا ٖتدددب  أُ الفدددضٔذ كاٌددت لصددداحل ودددزٚ اإلقاوددٛ األطدددٕه باملؤعغدددٛ      

ٔتضجددا الباحثددٛ سلدد  إىل أُ الطفددن املقددٗي ةؤعغددٛ اإلٖددٕاٞ وددَ فدد ٚ طٕٖمددٛ    

ٖظرار اصتباطْ بالزاص ٔاعتٗارٓ البقاٞ فّٗا ٔاالعتجابٛ لمتعمٗىدات راخمدّا   كىدا    

 ٔاجتاِدداتّي وؾددكالت األطفدداهٔاكتؾددا   ٖتددٗح لمقدداٟى  عمدد٘ املؤعغددٛ فّددي

 ٛ ٔودددَ  ددي العىدددن عمددٜ حمدددّا ٔتعددزٖن الغدددمبٜ وٍّددا   باإل دددافٛ إىل      الزصاعددٗ

      ٚ  الٕعددداٟن تٍدددٕ  اكتؾدددا  الفدددضٔذ الفضرٖدددٛ بددد  األطفددداه ٔبالتددداىل وضاعدددا

 ٛ   ٖٔتفدددا سلددد  ودددا رصاعدددٛ  19-املتعمقدددٛ بكٕفٗدددز  التٕعٗدددٛ ٔأٌؾدددطٛ التعمٗىٗدد

ملغددتٕٝ التعمٗىددٜ ٔالثقددافٜ بدد     فددٜ ٔجددٕر فددضٔذ فددٜ ا    (2009وعتصددي العبددز ) 

 األطفاه املٕرع  ةؤعغات الضعاٖٛ لصاحل املقٗى  بّا ملزٚ أطٕه.   

 العٍٗٛ فٜ آلٗٛ الزو  التعمٗىٜ الوَ الفضٔذ يف وتٕعط رصجات راللٛ (   14جزٔه ) 

 ٔفقا لمحالٛ التعمٗىٗٛ قبن اإلٖزا  باملؤعغٛ
اذتالٛ التعمٗىٗٛ قبن 

 االٖزا  باملؤعغٛ

املتٕعط 

 اذتغاب٘

االضتضا  

 املعٗاصٙ

 العٍٗٛ

رصجات 

 اذتضٖٛ

  قٗىٛ

 ) ت (

 الزاللٛ

لف ٚ  ي  باملزصعٛ التحا

 11 3.111 36.624 تضكّا
43 8.882 

لصاحل  0.01راه عٍز 

 باملزصعٛ وَ التحا

 لف ٚ  ي تضكّا
مل ٖمتحا باملزصعٛ وَ 

 34 2.408 25.578 قبن

ٛ  سات فدضٔذ  ٔجٕر (14ٖتب  وَ جزٔه ) ٛ  راللد ٛ   بد   إحصداٟٗ  األطفداه عٍٗد

ٔفقا لمحالٛ التعمٗىٗٛ هلي قبدن اإلٖدزا     آلٗٛ الزو  التعمٗىٜ الوَ فٜ البحث

 راللددٛ وغددتٕٝ باملؤعغددٛ لصدداحل وددَ التحددا باملزصعددٛ لفدد ٚ  ددي تضكّددا عٍددز  

  ٔتفغض الباحثٛ سلد  بدمُ ِدشٓ الف٠دٛ ودَ األطفداه ممدَ تضكدٕا التعمدٗي          ( 0.01)

اٚ عمددٜ المجددٕٞ لمؾدداص  لددزّٖي صفددٗز ميكددَ البٍدداٞ عمٗددْ   فّددي   ٔأجددربتّي اذتٗدد

لٗغددٕا أوددٗ  ٔميكددٍّي وٕافددمٛ التعمددٗي وددضٚ أخددضٝ راخددن الددزاص   خافددٛ ٔأُ    

الكددثر ودددَ األطفدداه ٖتىٍدددٜ الضجدددٕ  لمىزصعددٛ ٔااللتحددداذ بظوالٟددْ ِٔدددٕ ودددا     

 ٔٔعداٟط  عدض   بمجّظٚ حتققْ لْ املؤعغٛ بتٕفر القاعات الزصاعٗٛ ٔاملظٔرٚ

ُ  لدددتعمي ٗىٗدددٛتعم   باال دددافٛ إىل ٔجدددٕر أخصددداٟٜ    املدتمفدددٛ العمدددًٕ ٔالفٍدددٕ

لمحاع  الىل لتزصٖ  األطفاه عمٜ اعتدزاً أجّظٚ الكىبٗدٕتض ارتافدٛ بّدي    

ٔاملتصمٛ بؾبكٛ االٌ ٌت ٔوظٔرٚ بتطبٗقات التٕافن االجتىاعٜ ٔالتعمٗي عَ 

   19-بعددز لمتٕافددن وددا املزصعددٛ ٔاملعمىدد  خافددٛ فددٜ ظددن جاٟحددٛ كٕفٗددز         

  ٛ ٛ  ٖٔتفا سل  جظٟٗا ودا رصاعد ٘  ( 2004) ٖدٌٕػ  بثٍٗد ٝ  فدٜ تدزٌ  التعمٗىد٘   املغدتٕ

 ودددَ ٖتغدددضظ ودددَ ٔودددٍّي بدددالتعمٗي ٖمتحدددا مل ودددَ فىدددٍّي ألطفددداه الؾدددٕاص   

 ٖكددُٕ قددز حددزٖث أٙ عمددٜ ال كٗددظ ٖغددتطٗعُٕ ال أٌّددي كىددا وبكددضا  الزصاعددٛ

املزصعدٛ بغدب     ىلإطفاه بدال ودمٔٝ مل تدتح هلدي الفضفدٛ لمدشِاظ       األطٕٖال    ف

 ٛ ال ٖدددزصكُٕ قٗىدددٛ املزصعدددٛ أٔ  ّدددي ىل أٌإباإل دددافٛ  ٌقدددص املدددٕاصر التعمٗىٗددد

  جزاً.  عٗ    ٔوغتٕاِي الزصاع٘ التعمٗي
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  آلية الدمج الصحى الرياضى اآلمن: الجانى /احملور 
 ٟٗٛ آلٗٛ الزو  الصحٜ الضٖا ٜ الوَ ألطفاه الؾٕاص  باملؤعغات اإلٖٕا( حتمٗن التباَٖ فٜ 15جزٔه )

 (45)ُ=        وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ ( –ملتترات )الغَ ٔفقا 

 الغَ

زتىٕ  

 املضبعات

 وتٕعط املضبعات

رصجات 

 اذتضٖٛ

 الزاللٛ قٗىٛ )  (

 2 1147.876 2295.753 ب  اجملىٕعات

 42 23.327 979.752 راخن اجملىٕعات راه 0.01 49.207
 44  3275.505 اجملىٕ 

 وزٚ اإلقاوٛ 

 باملؤعغٛ

زتىٕ  

 املضبعات

 وتٕعط املضبعات

رصجات 

 اذتضٖٛ

 الزاللٛ قٗىٛ )  (

 2 1159.582 2319.164 ب  اجملىٕعات

 42 21.514 903.585 راخن اجملىٕعات راه 0.01 53.899
 44  3222.749 اجملىٕ 

 ألطفاه الؾٕاص فٜ آلٗٛ الزو  الصحٜ الضٖا ٜ الوَ لمىقاصٌات املتعزرٚ  LSD( اختباص 16جزٔه )

 (45) ُ=   وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ ( –ملتترات )الغَ ٔفقا باملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ 

 الغَ

 عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

 = ً45.336 

 عٍٛ 12ألقن وَ  9وَ

 = ً36.694 

ألقن وَ  12وَ 

 عٍٛ 15

 = ً24.578 
   - عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

  - **8.642 ع12ٍٛألقن وَ  9وَ

 - **12.116 **20.758 عٍٛ 15ألقن وَ  12وَ 

 وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ

 أقن وَ عٍٛ

 = ً26.129 

 4عٍٛ القن وَ 

 = ً38.752 

 فمكثض 4

 = ً49.689 
   - أقن وَ عٍٛ

  - **12.623 4عٍٛ القن وَ 

 - **10.937 **23.560 فمكثض 4

( ٔجدٕر فدضٔذ سات راللدٛ إحصداٟٗٛ     15ٖتب  وَ الٍتداٟ  املٕ دحٛ جبدزٔه )   

املؤعغدٛ اإلٖٕاٟٗدٛ   بألطفداه الؾدٕاص    صدحٜ الضٖا دٜ الودَ    لآلٗٛ الدزو  ا فٜ 

(   ٔبدالٍعض  0.01ةغدتٕٙ راللدٛ )  وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ (  –ٔفقا ملتترات )الغَ 

( تب  أُ ِشٓ الفضٔذ ب  اجملىٕعدات  16املٕ حٛ جبزٔه ) LSDلٍتاٟ  اختباص 

ٔتضجددا الباحثددٛ سلدد  إىل أُ فددتض عددَ الطفددن املددٕر       فددتض الغددَ األلصدداحل 

بالزاص ٖغّن تعاون القاٟى  عم٘ صعاٖتْ وعْ   فّٕ كالٍبتْ الصدترٚ التدٜ مت   

إٌقاسِا وَ الضٗا  ٔاملٕت فٜ الؾاص  ٔإٖزاعّا فٜ وكاُ آودَ حتدٜ ٖدتي صعاٖتّدا     

اعدْ بالدزاص   عٍدز بزاٖدٛ إٖز   لْ ؽاون فحص ٔاذتفاظ عمّٗا لتكرب بزٞا وَ إجضاٞ

 ي حتصٍْٗ  ز األوضا  املعزٖٛ ٔختصٗص أرٔات خافٛ بْ رُٔ وؾداصكٛ  

األغطٗددددٛ (    –املالبددددػ الزاخمٗددددٛ ٔارتاصجٗددددٛ   –أحددددز عددددٕاٞ )أرٔات الطعدددداً 

باإل ددافٛ إىل أُ فددتض عددَ الطفددن ظتعمددْ ٖقمددز الخددضَٖ لددشا ٖغددّن تعمٗىددْ     

ضاص ٔتعقٗىّدا  ٔاكغابْ العارات الصحٗٛ الغمٗىٛ ٔأِىّدا غغدن الٗدزَٖ باعدتى    

 ٔعزً والوغٛ طوالٞٓ لمٕقاٖٛ وَ فرٔؼ كٕصٌٔا املغتجز .

كىا ٖتب  أُ الفضٔذ كاٌت لصاحل وزٚ اإلقاوٛ األطٕه   ٔتضجا الباحثدٛ  

 سل  إىل أُ الطفن املقٗي بالزاص ملزٚ أطٕه ٖكُٕ قز اعتار 
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 الزاف٠ددٛ ٔاملؾددضٔبات املٗددآ عددارات فددحٗٛ لمٍددًٕ ٔمماصعددٛ الضٖا ددٛ ٔؽددضظ

ٔالتددشاٞ الغددمٗي فددٜ وٕاعٗددز ستددزرٚ ٔسلدد  حتددٜ       البدداصرٚ وددَ بددزال ىضاصباعددت

ٖصبح الغمٕك الصحٜ ودَ عدارات الطفدن عدٕاٞ ودا ٔجدٕر فدرٔؼ كٕصٌٔدا أٔ         

( فٜ 2004) ٌٖٕػ بثٍٗٛ حتٜ بعز اٌتّاٞ ادتاٟحٛ   ٖٔتفا سل  جظٟٗا وا رصاعٛ

 ٔالثقافٗٛ لطفن الؾاص  . ٔاالجتىاعٗٛ اذتالٛ الصحٗٛ ٔالٍفغٗٛ عٕٞ
العٍٗٛ فٜ آلٗٛ الزو  الصحٜ الضٖا ٜ الوَ ألطفاه الفضٔذ يف وتٕعط رصجات راللٛ (   17جزٔه ) 

 الؾٕاص  باملؤعغٛ اإلٖٕاٟٗٛ ٔفقا لمحالٛ التعمٗىٗٛ قبن اإلٖزا  باملؤعغٛ 

اذتالٛ التعمٗىٗٛ 

 قبن االٖزا  باملؤعغٛ

املتٕعط 

 اذتغاب٘

االضتضا  

 املعٗاصٙ

 العٍٗٛ

رصجات 

 اذتضٖٛ

  قٗىٛ

 ) ت (

 الزاللٛ

 باملزصعٛ التحا

 لف ٚ  ي تضكّا
44.021 4.887 11 

43 12.552 
 لصاحل 0.01راه عٍز 

 باملزصعٛ وَ التحا

 لف ٚ  ي تضكّا
مل ٖمتحا باملزصعٛ 

 وَ قبن
30.497 3.640 34 

ٛ  سات فضٔذ ٔجٕر (17ٖتب  وَ جزٔه ) ٛ  راللد ٛ   بد   إحصداٟٗ  األطفداه عٍٗد

ٜ  البحدث  َ  آلٗددٛ  فد ٔفقدا لمحالددٛ التعمٗىٗدٛ هلددي    الدزو  الصددحٜ الضٖا دٜ الودد

 قبددن اإلٖددزا  باملؤعغددٛ لصدداحل وددَ كدداُ فددٜ املزصعددٛ لفدد ٚ  ددي تضكّددا عٍددز     

  ٔتفغددض الباحثددٛ سلدد  بددمُ ٔجددٕر طفددن الؾدداص  لفدد ٚ فددٜ  ( 0.01) راللددٛ وغددتٕٝ

املزصعٛ ٖضىَ حصٕلْ عمٜ التطعٗىات الالطوٛ  ز األوضا  املعزٖدٛ   ٔودَ   

أخضٝ فد ُ حصدٕه الطفدن عمدٜ قغدط ودَ التعمدٗي ٔلدٕ  د٠ٗن ٖغداعزٓ           ٌاحٗٛ 

عمدددٜ اعدددتٗعابْ لألعدددضا  املصددداحبٛ لفدددرٔؼ كٕصٌٔدددا املغدددتجز ٔكٗفٗدددٛ     

الٕقاٖٛ وٍْ بتحقٗدا التباعدز عدَ طوالٟدْ خافدٛ املض دٜ ودٍّي ٔأِىٗدٛ غغدن          

 ٔعدددزً ةٍدددزٖن أٔ الكدددٕ  بثٍدددٜ الغدددعاه أ العطدددػ الٗدددزَٖ باعدددتىضاص ٔاحتدددٕاٞ

  ٔغدرٓ ودَ اإلجدضاٞات االح اطٖدٛ املطمدٕظ       األٌد   أٔ الفدي  أٔ العٗدٍ   والوغٛ

 االلتظاً بّا فٜ ظن ادتاٟحٛ .

 آلية الدمج األشرى اآلمن داخل بيئة املؤشصة: لح /احملور الجا 
 آلٗٛ الزو  األعضٝ الوَ ألطفاه الؾٕاص  راخن ب٠ٗٛ املؤعغٛ اإلٖٕاٟٗٛ ( حتمٗن التباَٖ فٜ 18جزٔه )

 (45)ُ=       وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ ( –ترات )الغَ ملتٔفقا 

 زتىٕ  املضبعات الغَ

وتٕعط 

 املضبعات

رصجات 

 اذتضٖٛ

 قٗىٛ 

)  ( 

 الزاللٛ

 2 1181.389 2362.778 ب  اجملىٕعات

 42 18.443 774.617 راخن اجملىٕعات راه 0.01 64.055
 44  3137.395 اجملىٕ 

 وزٚ اإلقاوٛ 

 باملؤعغٛ

 املضبعات زتىٕ 

وتٕعط 

 املضبعات

رصجات 

 اذتضٖٛ

 قٗىٛ 

)  ( 

 الزاللٛ

 2 1104.548 2209.095 ب  اجملىٕعات

 42 31.099 1306.140 راخن اجملىٕعات راه 0.01 35.518
 44  3515.235 اجملىٕ 

( ٔجدٕر فدضٔذ سات راللدٛ إحصداٟٗٛ     18ٖتب  وَ الٍتاٟ  املٕ دحٛ جبدزٔه )  

ألطفداه الؾدٕاص  راخدن ب٠ٗدٛ املؤعغدٛ اإلٖٕاٟٗدٛ       الودَ  ألعدضٝ  آلٗٛ الزو  افٜ 

(   ٔبدالٍعض  0.01ةغدتٕٙ راللدٛ )  وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ (  –ٔفقا ملتترات )الغَ 

( تب  أُ ِشٓ الفضٔذ ب  اجملىٕعدات  19املٕ حٛ جبزٔه ) LSDلٍتاٟ  اختباص 
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ؤعغٛ ٔتضجا الباحثٛ سل  أُ فتض عَ الطفن املٕر  ة  الغَ األفتضلصاحل 

اإلٖددٕاٞ ٖعٍددٜ أٌددْ فددٜ حاجددٛ إىل االحتددٕاٞ ٔالؾددعٕص باألودداُ خافددٛ فددٜ ظددن          

  ٔوَ ٍِدا ٖبدزأ القداٟىُٕ     19-وؾاعض ارتٕ  ٔاهلما املصاحبٛ دتاٟحٛ كٕفٗز 

 ٞ  احتٗاجاتدددْ لتحزٖدددز لمطفدددن فدددضرٝ تقٗدددٗي عمدددٜ صعاٖتدددْ بدددزٔصِي ودددَ إجدددضا

ْ  ٔادتدٍػ  العىدض ) حغد   ارتافٛ ٜ  ٔجتضبتد  صٔح   ٔالعىدن عمدٜ بدث    (الؾداص   فد

ٞ  بقضظ األطفاه ٔالطىمٌٍٗٛ ب  التفاؤه ٛ  اٌتّدا كٕصٌٔدا ودَ خداله البعدز      أطود

عددَ كددن وصددارص اإلعددالً ٔأخبدداص الفددرٔؼ ٔاالعددتىا  إىل األطفدداه ٔإتاحددٛ       

 َ  عدددضر التىثٗدددن  المعددد   خددداله ودددَ وؾددداعضِي الفدددض  أوددداوّي لمتعدددبر عددد

 .القصص

آلٗٛ الزو  األعضٝ الوَ ألطفاه الؾٕاص  راخن ب٠ٗٛ عزرٚ فٜ لمىقاصٌات املت LSD( اختباص 19جزٔه )

        وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ ( –ملتترات )الغَ ٔفقا  املؤعغٛ اإلٖٕاٟٗٛ

 الغَ

 عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

 = ً35.067 

 عٍٛ 12ألقن وَ  9وَ

 = ً28.449 

 15ألقن وَ  12وَ 

 عٍٛ

 = ً17.493 
   - عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

  - **6.618 ع12ٍٛألقن وَ  9وَ

 - **10.956 **17.574 عٍٛ 15ألقن وَ  12وَ 

 وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ

 أقن وَ عٍٛ

 = ً23.023 

 4عٍٛ القن وَ 

 = ً25.540 

 فمكثض 4

 = ً38.278 
   - أقن وَ عٍٛ

  - *2.517 4عٍٛ القن وَ 

 - **12.738 **15.255 فمكثض 4

لصاحل وزٚ اإلقاوٛ األطٕه   ٔتضجا الباحثدٛ  كىا ٖتب  أُ الفضٔذ كاٌت 

سل  إىل أُ الطفن املقٗي باملؤعغٛ وَ ف ٚ طٕٖمٛ ٖعترب املؤعغٛ ةثابٛ بٗتْ 

الشٝ حضً وٍْ ٔومٔآ الوَ الشٝ عتىْٗ وَ املداطض التٜ تعض  هلا بالؾداص   

ٔوٍّدددا اإلفدددابٛ بددداألوضا  املدتمفدددٛ ٔالتدددٜ أ دددٗ  إلّٗدددا ودددض  كٕصٌٔدددا      

ا ظتعمددْ أكثددض إرصاكددا لقٗىددٛ األعددضٚ   كىددا أٌددْ وددا طددٕه وددزٚ املغدتجز   ممدد 

٘  اإلصؽدار  اإلقاوٛ باملؤعغٛ ٖتىكَ وغ٠ٕلٕا ٚ   الٍفغد ٜ  األطفداه  ودَ وغداعز  عمد

  كىددا تغدداعز عمددٜ اكتغدداظ الطفددن     لفدد ٚ بالؾدداص  تٕاجددزِي أطوددٛ ختطددٜ

ٔؽدددعاٟض الدددزَٖ اذتٍٗددد    ٖٔصدددبح أكثدددض اصتباطدددا      ٔالغدددمٕك التعاودددن لراظ

 ٕٗوٜ ٔأكثض اعتٗارا عمٜ التعاون وا طوالْٟ ٔأِمْ بالزاص .بضٔتٍْٗ ال

العٍٗٛ فٜ آلٗٛ الزو  األعضٝ الوَ ألطفاه الؾٕاص  راخن الفضٔذ يف وتٕعط رصجات راللٛ (   20جزٔه ) 

 ب٠ٗٛ املؤعغٛ اإلٖٕاٟٗٛ ٔفقا لمحالٛ التعمٗىٗٛ قبن اإلٖزا  باملؤعغٛ 

اذتالٛ التعمٗىٗٛ 

 قبن االٖزا  باملؤعغٛ

املتٕعط 

 اذتغاب٘

االضتضا  

 املعٗاصٙ

 العٍٗٛ

رصجات 

 اذتضٖٛ

  قٗىٛ

 ) ت (

 الزاللٛ

 باملزصعٛ التحا

 11 3.247 39.947 لف ٚ  ي تضكّا

43 10.333 

 0.01راه عٍز 

 وَ التحالصاحل 

لف ٚ  ي  باملزصعٛ

 تضكّا

مل ٖمتحا باملزصعٛ 

 34 2.551 27.553 وَ قبن

ٛ  سات فدضٔذ  ٔجٕر (20ٖتب  وَ جزٔه ) ٛ  راللد ٛ   بد   إحصداٟٗ  األطفداه عٍٗد

راخدددن ب٠ٗدددٛ املؤعغدددٛ ٔفقدددا لمحالدددٛ   آلٗدددٛ الدددزو  األعدددضٝ الودددَ فدددٜ البحدددث
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التعمٗىٗٛ هلي قبدن اإلٖدزا  باملؤعغدٛ لصداحل ودَ كداُ فدٜ املزصعدٛ لفد ٚ  دي           

  ٔتفغض الباحثدٛ سلد  بدمُ طفدن الؾداص  الدشٝ       ( 0.01) راللٛ وغتٕٝ تضكّا عٍز

لفد ٚ ميتداط بعدزر ودَ املىٗدظات ودَ بٍّٗدا ٔجدٕر أٔصاذ  بٕتٗدٛ          التحا بالتعمٗي 

خافٛ بْ   ٔٔجٕر وضجا عَ الطفن ِٕٔ املزصعدٛ ٔاألخصداٟٜ االجتىداعٜ بّدا     

ٔالشَٖ ميكدَ الضجدٕ  إلدّٗي فدٜ رصاعدٛ حالدٛ الطفدن  ّٗدزا لعالجدْ ٔرزتدْ           

 ؽدصدددٗات لتكدددَٕٖ وتٕاطٌدددٛ تضبٕٖدددٛ أعدددالٗ  راخدددن ب٠ٗدددٛ املؤعغدددٛ بتطبٗدددا 

 بددد  بددداهلل ٔالثقدددٛ التفددداؤه صٔح بتدددضؼ اجملتىدددا خزودددٛ عمدددٜ رصٚقدددا عدددمٗىٛ

بقزصتددْ عددبحاٌْ ٔتعدداىل جددن ؽددمٌْ عمددٜ إٌّدداٞ  ٗددا األطوددات ٔوٍّددا    األطفدداه

ٛ  أطوددٛ  ٔالعبددارات الؾددعاٟض بتعمددٗىّي لددزّٖي الددزٍٖٜ الددٕاط  كٕصٌٔددا   ٔتقٕٖدد

 الثاٌٜ.الفض  فحٛ ٔيف  ٕٞ وا عبا ٖكُٕ قز حتقا املدتمفٛ. الزٍٖٗٛ

 : النتائج فى ضوء الفرض الجالح 
ٛ  سات فضٔذ ٔالشٝ ٍٖص عمٜ أٌْ " تٕجز  ٛ  راللد ٜ  إحصداٟٗ  صأؼ اعدتثىاص  فد

 االجتىاعٗدددٛ العالقدددات ؽدددبكٛ) ةحدددأصٓ الؾدددٕاص  ألطفددداه االجتىددداع٘ املددداه

٘  التضاوَ - ٔالصزاقٛ الثقٛ ٔأعاعّا ْ  االجتىداع ُ  ٔأعاعد  - ٔاالتصداه  التعدأ

ٛ  املّاصات ٔتعظٖظ الشات إٖقاظ ٛ  ملدتترات  تبعدا  االجتىاعٗد َ ) الزصاعد ٚ  – الغد  ودز

  ."(باملؤعغٛ االٖزا  قبن التعمٗىٗٛ اذتالٛ – باملؤعغٛ اإلقاوٛ

إلظتددار قٗىددٛ الفددض  مت إجددضاٞ حتمٗددن التبدداَٖ  ِددشا ٔلمتحقددا وددَ فددحٛ 

           تبعددا ملددتترات   ؤؽددضات  تمدد  امل اعددتثىاص  ) ( لمٕقددٕ  عمددٜ راللددٛ الفددضٔذ فددٜ     

لبٗدداُ  L.S.Dأقددن فددضذ وعٍددٕٙ وددزٚ اإلقاوددٛ باملؤعغددٛ(    ددي اختبدداص  –) الغددَ 

  كشل  اختبداص )ت( لمٕقدٕ  عمدٜ    لمىتترات سات الزاللٛ  اجتآ راللٛ الفضٔذ

الؾددٕاص  اعددتثىاص وؤؽددضات صأؼ املدداه االجتىدداع٘ ألطفدداه   راللددٛ الفددضٔذ فددٜ  

ؤعغٛ اإلٖٕاٞ ا  ةقبن االٖزهلي  ( محالٛ التعمٗىٗٛتبعا ) لاملؤعغات اإلٖٕاٟٗٛ ب

 تٕ ح سل  . (  29 )( إىل صقي  21  ٔادتزأه وَ صقي ) 

 ــور األول ــوارع      /احملـ ــال العـ ــة ألطفـ ــات االجتناعيـ ــبلة العالقـ ــتجنار ظـ اشـ
 املودعني مبؤشصة اإليواء :

 –ملتترات )الغَ  ٔفقاألطفاه الؾٕاص  ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ اعتثىاص ( حتمٗن التباَٖ فٜ 21جزٔه )
 (45)ُ=    زٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ (و

 زتىٕ  املضبعات الغَ

وتٕعط 

 املضبعات

رصجات 

 اذتضٖٛ

 قٗىٛ 

)  ( 

 الزاللٛ

 2 1144.199 2288.398 ب  اجملىٕعات

 42 23.922 1004.705 راخن اجملىٕعات راه 0.01 47.831

 44  3293.103 اجملىٕ 

 زتىٕ  املضبعات وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ

وتٕعط 

 املضبعات

رصجات 

 اذتضٖٛ

 قٗىٛ 

)  ( 

 الزاللٛ

 2 1089.786 2179.572 ب  اجملىٕعات

 42 34.146 1434.136 راخن اجملىٕعات راه 0.01 31.915

 44  3613.708 اجملىٕ 
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ٔفقا  ألطفاه الؾٕاص ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ فٜ اعتثىاص لمىقاصٌات املتعزرٚ  LSD( اختباص 22جزٔه )

 (45)ُ=    وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ ( –ملتترات )الغَ 

 الغَ

 عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

 = ً52.325 

 عٍٛ 12ألقن وَ  9وَ

 = ً46.066 

 عٍٛ 15ألقن وَ  12وَ 

 = ً30.290 

   - عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

  - **6.259 ع12ٍٛألقن وَ  9وَ

 - **15.776 **22.035 عٍٛ 15ألقن وَ  12وَ 

 اإلقاوٛ باملؤعغٛوزٚ 

 أقن وَ عٍٛ

 = ً37.208 

 4عٍٛ القن وَ 

 = ً49.063 

 فمكثض 4

 = ً51.135 

   - أقن وَ عٍٛ

  - **11.855 4عٍٛ القن وَ 

 - *2.072 **13.927 فمكثض 4

( ٔجدٕر فدضٔذ سات راللدٛ إحصداٟٗٛ     21ٖتب  وَ الٍتداٟ  املٕ دحٛ جبدزٔه )   

ٔفقدا ملدتترات )الغدَ    ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ ألطفاه الؾٕاص  اعتثىاص فٜ 

 LSD(   ٔبدالٍعض لٍتداٟ  اختبداص    0.01ةغدتٕٙ راللدٛ )  وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ (  –

الغدددَ ( تدددب  أُ ِدددشٓ الفدددضٔذ بددد  اجملىٕعدددات لصددداحل  22املٕ دددحٛ جبدددزٔه )

 ٌغدددد  لمتٍؾدددد٠ٛاألِدددد٘ األفددددتض ٔتضجددددا الباحثددددٛ سلدددد  إىل أُ ِددددشٓ الفدددد ٚ  

٘   اإل ٕ  جتىاعٗددٛ ٔغددضؼ القددٗي ال بٕٖددٛ ٔالتطبٗددا االجتىدداع    ٔالتٕجٗددْ ضتدد

 وا األطفداه  الضىر  ٔلَ ٖتمتٜ سل  إال عَ طضٖا التعاون   ٔوضاقبٛ الصٕاظ

ٔحددد  زتدددضر ٔلدددٗػ عمدددٜ أعددداؼ املصدددمحٛ كىدددا تعدددٕرٔا بالؾددداص        بددداح اً

اطض حقٕذ فٜ الضعاٖٛ ٔاذتىاٖٛ ودَ كدن املدد    هلي فتاص وٕاطٍ  باعتباصِي

ٜ  ٌعدضِي  ٔٔجّات آصاّٟي   ٔأخش ةا فّٗا األوضا   اح اودا  األودٕص  شتتمد   فد

ً  ارتافددٛ أعددضاصِي هلددي   حفددغ  ٚ  إفؾدداّٟا ٔعددز ٚ  الثقددٛ بّددز  إعددار  املفقددٕر

األعضٝ   كىا أُ الطفن الصتر ٖكُٕ وَ الغدّن عمٗدْ ٌغدٗاُ     التفك  ٌتٗجٛ

ٟىٛ عمدٜ الثقدٛ   جتضبٛ الؾاص  ٔاعتبزاهلا بشكضٖات جزٖزٚ ٔعالقات عٕٖٛ قا

 ٔاحملبٛ املتبارلٛ ٔاألخٕٚ راخن الزاص .

كىا ٖتب  أُ الفضٔذ كاٌت لصاحل وزٚ اإلقاوٛ األطٕه   ٔتضجا الباحثدٛ  

سل  إىل أُ إقاوٛ طفن الؾاص  باملؤعغٛ وَ ف ٚ طٕٖمٛ ٖعٍٜ ؽعٕصٓ باأللفٛ 

راخمدّا ممددا ٖغدداعزٓ عمددٜ تكددَٕٖ عالقدات اجتىاعٗددٛ ٔإٌغدداٌٗٛ جزٖددزٚ أعاعددّا   

لثقٛ بكن وَ طوالْٟ فٜ الدزاص ٔكدشل  بالقداٟى  عمدٜ صعاٖتدْ   ٔودَ ٌاحٗدٛ        ا

أخضٝ ٖعتار الطفن الغمٕك الغمٗي ٔالتعاوالت الطبٗعٗٛ ودا كدن ودَ حٕلدْ       

 ٛ ُ 2004)  بثٍٗدٛ ٖدٌٕػ   ٖٔتفا سل  وا رصاعد ٚ  طدٕه  ( فدٜ أ ةؤعغدٛ   املكدٕ   فد 

 الضعاٖدددٛ عمدددٜ القددداٟى  أُ إىل جاٌددد    االٌغدددجاً ٌدددٕ  ودددَ إىل اإلٖدددٕاٞ ٖدددؤرٙ

ودددَ  جٗدددزٚ رفعدددٛ ٖٔعطدددِٕي الٍاحٗدددٛ ِدددشٓ ودددَ األطفددداه ٖضاعدددُٕ اإلٖٕاٟٗدددٛ

 شتتص  قاٟى  ٔجٕر أِىٗٛ ٖؤكز مما   ٔ عّي يف ٔاالٌغجاً االجتىاعٗٛ

 .  اإلظتاب٘ التٕافا عمٜ ملغاعزتّي ٔصغباتّي احتٗاجات األطفاه ٖضاعُٕ
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ألطفاه ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ اعتثىاص العٍٗٛ فٜ الفضٔذ يف وتٕعط رصجات راللٛ ( 23جزٔه ) 

 ٔفقا لمحالٛ التعمٗىٗٛ قبن اإلٖزا  باملؤعغٛ الؾٕاص 
اذتالٛ التعمٗىٗٛ قبن االٖزا  

 باملؤعغٛ

املتٕعط 

 اذتغاب٘

االضتضا  

 املعٗاصٙ

 العٍٗٛ

رصجات 

 اذتضٖٛ

 قٗىٛ

 ) ت ( 

 الزاللٛ

 11 5.270 54.668 لف ٚ  ي تضكّا باملزصعٛ التحا
43 1.270 

0.338 
 34 4.638 53.257 مل ٖمتحا باملزصعٛ وَ قبن غر راه

ٛ  فدضٔذ  عدزً ٔجدٕر   (23ٖتب  وَ جزٔه ) ٛ   بد   إحصداٟٗا  رالد  األطفداه عٍٗد

ٔفقدا لمحالدٛ    ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ ألطفداه الؾدٕاص   اعتثىاص  فٜ البحث

التعمٗىٗٛ هلي قبن اإلٖزا  باملؤعغٛ   ٔتضجا الباحثٛ سلد  إىل جّدٕر املؤعغدٛ    

الٕاعٗٛ ٔاهلارفٛ إىل حتٕٖن ادتاٌد  املعمدي فدٜ حٗداٚ أطفداه الؾدٕاص  املدٕرع         

بّددا إىل جاٌدد  إظتددابٜ ٔحتٕٖددن العالقددات االجتىاعٗددٛ القاٟىددٛ عمددٜ املصددمحٛ   

زخٕه فّٗا صغىا عدٍّي إىل عالقدات عدٕٖٛ    ٔارتٕ  ٔالتٜ أجرب األطفاه عمٜ ال

تزعي ؽعٕصِي باألواُ حٗث ٖضاعٜ فّٗا عدزً التفضقدٛ بٗدٍّي حتدت أٝ اعتبداص      

ٔاذتض  عمٜ املغأاٚ ب   ٗا األطفاه ٔرصاعٛ احتٗاجدات كدن طفدن عمدٜ     

حددزٚ   ممددا ٖغددّن اقدد اظ األطفدداه وددَ بعضددّي الددبع  ٔوددَ القدداٟى  عمددٜ        

 صعاٖتّي وَ ٌاحٗٛ أخضٝ .  

 االجتناعي )وأشاش  التعاوال واال صال   اشتجنار التضامن / ور الجانياحمل 

وزٚ  –ملتترات )الغَ ٔفقا  ألطفاه الؾٕاص  االجتىاع٘ اعتثىاص التضاوَ( حتمٗن التباَٖ فٜ 24جزٔه )

 (45)ُ=       اإلقاوٛ باملؤعغٛ (

 الغَ

زتىٕ  

 املضبعات

 الزاللٛ قٗىٛ )  ( رصجات اذتضٖٛ وتٕعط املضبعات

 2 1108.683 2217.366 ب  اجملىٕعات
 42 30.282 1271.859 راخن اجملىٕعات راه 0.01 36.612

 44  3489.225 اجملىٕ 

 وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ

زتىٕ  

 املضبعات

 الزاللٛ قٗىٛ )  ( رصجات اذتضٖٛ وتٕعط املضبعات

 2 1190.832 2381.663 ب  اجملىٕعات
 42 17.234 723.845 راخن اجملىٕعات راه 0.01 69.096

 44  3105.508 اجملىٕ 

ٔفقا  ألطفاه الؾٕاص  االجتىاع٘ فٜ اعتثىاص التضاوَلمىقاصٌات املتعزرٚ  LSD( اختباص  25جزٔه )  

    وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ ( –ملتترات )الغَ 

 الغَ

 عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

 = ً43.167 

 عٍٛ 12ألقن وَ  9وَ

 = ً45.254 

 15ألقن وَ  12وَ 

 عٍٛ

 = ً60.489 
   - عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

  - *2.087 ع12ٍٛألقن وَ  9وَ

 - **15.235 **17.322 عٍٛ 15ألقن وَ  12وَ 

 وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ

 أقن وَ عٍٛ

 = ً33.627 

 4عٍٛ القن وَ 

 = ً48.408 

 فمكثض 4

 = ً59.442 
   - أقن وَ عٍٛ

  - **14.781 4عٍٛ القن وَ 

 - **11.034 **25.815 فمكثض 4
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( ٔجدٕر فدضٔذ سات راللدٛ إحصداٟٗٛ     24ٖتب  وَ الٍتاٟ  املٕ دحٛ جبدزٔه )  

ودزٚ   –ٔفقدا ملدتترات )الغدَ    التضاوَ االجتىاع٘ ألطفاه الؾٕاص  اعتثىاص فٜ 

 LSD(   ٔبددددالٍعض لٍتدددداٟ  اختبدددداص  0.01ةغددددتٕٙ راللددددٛ ) اإلقاوددددٛ باملؤعغددددٛ ( 

الغدددَ ( تدددب  أُ ِدددشٓ الفدددضٔذ بددد  اجملىٕعدددات لصددداحل  25املٕ دددحٛ جبدددزٔه )

ٔتضجددا الباحثددٛ سلدد  إىل أُ حتددضك املؤعغددٛ ضتددٕ حتزٖددز أِددزا          األكددرب 

لدزّٖي   ٖدؤتٜ    ٔاملٕاطٍٛ املؾاصكٛ ٔقٗي وباري وؾ كٛ ب  األطفاه ٔتعظٖظ

 صٚمثدداصٓ وددا كددرب عددَ الطفددن   حٗددث ٖتغددٍٜ لمقدداٟى  عمددٜ املؤعغددٛ اعتؾددا    

آصاّٟي حٕه أحالوّي ٔاحتٗاجداتّي فدٜ املغدتقبن   ٔإؽدضاكّي      إلبزاٞ األطفاه

فددددٜ املٍاقؾددددات   ٔوؾدددداصكتّي ارتددددربٚ ٔ ددددا املعمٕوددددات وددددٍّي حددددٕه أِددددي   

وؾددكالتّي راخددن الددزاص   ٔاعددتتاله حددبّي لمعىددن ادتىدداعٜ فددٜ إظتددار أٌؾددطٛ   

  اعٗٛ وؾجعٛ عمٜ التعأُ ٔاالتصاه ب  األطفاه بعضّي البع  .

كىا ٖتب  أُ الفضٔذ كاٌت لصاحل وزٚ اإلقاوٛ األطٕه   ٔتضجا الباحثدٛ  

سل  إىل أُ الطفن املقٗي باملؤعغٛ وَ ف ٚ طٕٖمٛ ٖكُٕ أكثض اٌغجاوا راخن 

زتتىا املؤعغٛ   األوض الشٝ ٖغاعز عمٜ تقغٗي األٌؾدطٛ ادتىاعٗدٛ ٔاألرٔاص   

ا عمدددٜ اتبدددا  ٔاملّددداً عمدددٜ األطفددداه  ٗدددث ٖكىمدددُٕ بعضدددّي الدددبع    ٖٔؾدددج 

األطفاه لمقٕاعز ٔالتعمٗىات ٔالعىن فدٜ فضٖدا رتزودٛ الب٠ٗدٛ راخدن املؤعغدٛ       

 مما ميّز لتٕحزِي وا اجملتىا الحقا.

 ألطفاه الؾٕاص   االجتىاع٘ العٍٗٛ فٜ اعتثىاص التضاوَالفضٔذ يف وتٕعط رصجات راللٛ ( 26جزٔه ) 

 ٔفقا لمحالٛ التعمٗىٗٛ قبن اإلٖزا  باملؤعغٛ

التعمٗىٗٛ قبن اذتالٛ 

 االلتحاذ باملؤعغٛ

املتٕعط 

 اذتغاب٘

االضتضا  

 املعٗاصٙ

 العٍٗٛ

رصجات 

 اذتضٖٛ

  قٗىٛ

 ) ت (

 الزاللٛ

 باملزصعٛ التحا

 11 6.293 60.429 لف ٚ  ي تضكّا

43 13.882 

 0.01راه عٍز 

وَ لصاحل 

 باملزصعٛ التحا

لف ٚ  ي 

 تضكّا

مل ٖمتحا باملزصعٛ 

 34 4.111 45.037 وَ قبن

ٛ  راللٛ سات فضٔذ ٔجٕر (26ٖتب  وَ جزٔه ) ٛ   بد   إحصداٟٗ  األطفداه عٍٗد

ٔفقدددا لمحالدددٛ   الؾدددٕاص  ألطفددداه االجتىددداع٘ التضددداوَ اعدددتثىاص فدددٜ البحدددث

التعمٗىٗٛ هلي قبدن اإلٖدزا  باملؤعغدٛ لصداحل ودَ كداُ فدٜ املزصعدٛ لفد ٚ  دي           

ٔجددٕر الطفددن   ٔتضجددا الباحثددٛ سلدد  إىل أُ  ( 0.01) راللددٛ وغددتٕٝ تضكّددا عٍددز

باملزصعٛ لف ٚ ٖعٍٜ اٌتقالْ وَ البٗدت إىل زتتىدا آخدض شتتمد  ةدا فٗدْ ودَ        

طوالٞ ٔوزصع    ٖضتبط بّدي بعالقدات ٖٔؾد ك وعّدي فدٜ أٌؾدطٛ  اعٗدٛ          

مما ٖكغبْ خربٚ فٜ التعاون ختتمد  عدَ قضٍٖدْ التدر ومتحدا باملزصعدٛ   فّدٕ        

ض اتغداعا   ممدا ٖغدّن عمدٜ     ٔإُ تضك املزصعٛ إال أُ راٟضٚ وعاصفْ أفبحت أكث

املؤعغٛ إعارٚ إحٗاٞ ارتربات االظتابٗٛ لزٝ الطفن فدٜ التعدأُ ٔالتعاودن ودا     

الخددضَٖ ٔاذتددز وددَ الغددمٕكٗات العٍٗفددٛ ٔالعزٔاٌٗددٛ لددزٝ الددبع  وددٍّي           

ٔتعٕٖددزٓ احدد اً ممتمكددات الخددضَٖ لٗصددبح فددٜ املغددتقبن قددارصا عمددٜ ارتددضٔ     

 ِشٓ املضٚ . لمؾاص  ٔاجملتىا لكَ وٕاطٍا فاذتا
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   إيكاظ التات و عسيس املهارات االجتناعية : الجالح /احملور 

 ألطفاه الؾٕاص إٖقاظ الشات ٔتعظٖظ املّاصات االجتىاعٗٛ اعتثىاص وؤؽض ( حتمٗن التباَٖ فٜ  27 جزٔه ) 

 (45)ُ=        وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ ( –ملتترات )الغَ ٔفقا 

 زتىٕ  املضبعات الغَ

وتٕعط 

 املضبعات

رصجات 

 اذتضٖٛ

 الزاللٛ قٗىٛ )  (

 2 1163.298 2326.596 ب  اجملىٕعات

 42 20.963 880.432 راخن اجملىٕعات راه 0.01 55.494
 44  3207.028 اجملىٕ 

 زتىٕ  املضبعات وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ

وتٕعط 

 املضبعات

رصجات 

 اذتضٖٛ

 الزاللٛ قٗىٛ )  (

 2 1125.197 2250.393 ب  اجملىٕعات

 42 27.182 1141.652 راخن اجملىٕعات راه 0.01 41.395
 44  3392.045 اجملىٕ 

 ألطفاهإٖقاظ الشات ٔتعظٖظ املّاصات االجتىاعٗٛ فٜ لمىقاصٌات املتعزرٚ  LSD( اختباص  28جزٔه )  

    وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ ( –ملتترات )الغَ ٔفقا الؾٕاص  

 الغَ

 عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

 = ً22.270 
 عٍٛ 12ألقن وَ  9وَ

 = ً30.576 

 15ألقن وَ  12وَ 

 عٍٛ
 = ً44.449 

   - عٍٕات 9ألقن وَ  7وَ 

  - **8.306 ع12ٍٛألقن وَ  9وَ

 - **13.873 **22.179 عٍٛ 15ألقن وَ  12وَ 

 وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ

 أقن وَ عٍٛ

 = ً29.427 
 4عٍٛ القن وَ 

 = ً38.439 
 فمكثض 4
 = ً50.508 

   - أقن وَ عٍٛ

  - **9.012 4عٍٛ القن وَ 

 - **12.069 **21.081 فمكثض 4

( ٔجدٕر فدضٔذ سات راللدٛ إحصداٟٗٛ     27ٖتب  وَ الٍتاٟ  املٕ حٛ جبدزٔه ) 

ٔفقددا ملددتترات فدٜ إٖقدداظ الددشات ٔتعظٖددظ املّدداصات االجتىاعٗددٛ ألطفدداه الؾددٕاص   

(   ٔبدالٍعض لٍتداٟ  اختبداص    0.01ةغتٕٙ راللٛ )وزٚ اإلقاوٛ باملؤعغٛ (  –)الغَ 

LSD ( تب  أُ ِشٓ الفضٔذ ب  اجملىٕعات لصداحل  28املٕ حٛ جبزٔه )  َالغد

ٔتضجا الباحثٛ سل  إىل أُ ِشٓ الفد ٚ تعٍدٜ اٌتّداٞ الطفٕلدٛ ٔبزاٖدٛ        األكرب

تالهلا ٔتٕظٗفّا وَ قبن املضاِقٛ ٔتتغي ِشٓ املضحمٛ بادتزٖٛ   ٔالتٜ ٖتي اعت

املغدد٠ٕل  بالددزاص فددٜ تٍىٗددٛ إرصاك الطفددن ملغدد٠ٕلٗتْ االجتىاعٗددٛ جتددآ ٌفغددْ    

ٔجتآ الزاص   عَ طضٖا بث الثقٛ فْٗ بقزصتْ عمٜ القٗداً ةّاودْ عمدٜ أكىدن     

 ٜ  قزصتددْ ارتافددٛ ٔتعظٖددظ أوددٕصٓ فددٜ القددضاصات اختدداس ٔجددْ   تطددٕٖض قزصتددْ عمدد

 ملغ٠ٕلٗٛ .ٔحتىن ا وغتقن بؾكن التصض  عمٜ

كىا ٖتب  أُ الفضٔذ كاٌت لصاحل وزٚ اإلقاوٛ األطٕه   ٔتضجا الباحثدٛ  

سل  إىل أٌْ وا طٕه وزٚ إقاوٛ الطفن باملؤعغٛ ٖظرار ؽعٕصٓ بدالتعٕٖ  عدَ   

 يف تغدببت  الدي  أعضتْ وَ حٗاتْ األعضٖٛ املفقٕرٚ مما ٖقمن صغبتْ فٜ االٌتقاً

ٗ     دتٕٟددْ اتددْ الغددابقٛ ٖٔتطددٕص لزٖددْ    لمؾدداص    ٔتتحغددَ فددٕصٚ الطفددن عددَ ح

الدددشات   ٖٔكتغددد  وظٖدددز ودددَ األمنددداط    بتقدددزٖض الؾدددعٕص بالتمٖٗدددز ٔاإلحغددداؼ 

 الغمٕكٗٛ الغمٗىٛ لٗكُٕ أكثض تٕافقا وا الٕاقا االجتىاعٜ راخن الزاص.
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إٖقاظ الشات ٔتعظٖظ املّاصات العٍٗٛ فٜ اعتثىاص وؤؽض الفضٔذ يف وتٕعط رصجات راللٛ (  29جزٔه ) 

 ألطفاه الؾٕاص  ٔفقا لمحالٛ التعمٗىٗٛ قبن اإلٖزا  باملؤعغٛاالجتىاعٗٛ 

اذتالٛ التعمٗىٗٛ قبن 

 االلتحاذ باملؤعغٛ

املتٕعط 

 اذتغاب٘

االضتضا

  

 املعٗاصٙ

 العٍٗٛ

رصجات 

 اذتضٖٛ

  قٗىٛ

 ) ت (

 الزاللٛ

لف ٚ  ي  باملزصعٛ التحا

 11 4.759 49.437 تضكّا
43 

17.50

0 

وَ لصاحل  0.01راه عٍز 

لف ٚ  ي  باملزصعٛ التحا

 تضكّا
 مل ٖمتحا باملزصعٛ وَ قبن

31.280 3.489 34 

ٛ  راللٛ سات فضٔذ ٔجٕر (29ٖتب  وَ جزٔه ) ٛ   بد   إحصداٟٗ  األطفداه عٍٗد

ٜ  البحث ٛ  املّداصات  ٔتعظٖدظ  الدشات  إٖقداظ  وؤؽدض  اعدتثىاص  فد  ألطفداه  االجتىاعٗد

لصاحل وَ كاُ فدٜ   ٔفقا لمحالٛ التعمٗىٗٛ هلي قبن اإلٖزا  باملؤعغٛ الؾٕاص 

ٝ  املزصعٛ لف ٚ  ي تضكّدا عٍدز   ٛ  وغدتٕ   ٔتضجدا الباحثدٛ سلد  إىل    ( 0.01) راللد

أُ التعمددٗي وددَ أِددي احتٗاجددات كددن طفددن   ٔأُ كددثرا وددَ أطفدداه الؾددٕاص          

تضكٕا التعمٗي صغىا عٍّي ٌتٗجدٛ لعدضٔ  أعدضٖٛ ٔاقتصدارٖٛ قاعدٗٛ   لدشل        

    ٕ ُ أكثددض ٔ ددٕحا لددزٝ الطفددن    فدد ُ والوددح املّدداصات الشاتٗددٛ االجتىاعٗددٛ تكدد

املددتعمي   ممددا ٖغدداعز القدداٟى  عمددٜ املؤعغددٛ عمددٜ تٕظٗدد  إوكاٌددات األطفدداه       

ٖبددزُٔ فّٗددا  الددي اجملدداالت الشاتٗددٛ االظتابٗددٛ املدتمفددٛ    ٔتٍىٗددٛ وددٕاِبّي يف  

ٔيف ٔاعتعزار ٔتطٕٖض وّداصاتّي الغدابقٛ فدٜ حدن املؾدكالت االجتىاعٗدٛ .       قزصٚ

 الثالث .الفض  فحٛ  ٕٞ وا عبا ٖكُٕ قز حتقا 

 : النتائج فى ضوء الفرض الرابع 
ختتم  ٌغبٛ وؾاصكٛ املتترات املغدتقمٛ )وؤؽدضات   ٔالشٝ ٍٖص عمٜ أٌْ" 

صأؼ املدداه االجتىدداعٜ ألطفدداه الؾددٕاص ( فددٜ تفغددر ٌغددبٛ التبدداَٖ فددٜ املددتتر     

اُ باملؤعغدات اإلٖٕاٟٗدٛ ( تبعدا  ألٔط    أطفاه الؾدٕاص   زو الوٍٛ للٗات الالتابا )

 ". وعاوالت اإلضتزاص ٔرصجٛ اإلصتباط

ٔلمتحقا وَ فحٛ الفض  إحصاٟٗا مت اعتدزاً وعاون االضتدزاص املتعدزر   

Multi Regression Analysis      ٜلمتعددض  عمددٜ أكثددض العٕاوددن وغدداِىٛ فدد

 ٌغبٛ التباَٖ فٜ املتتر التابا ٔادتزٔه التاىل ٖٕ ح سل  :

وعاوالت االضتزاص باعتدزاً طضٖقٛ ارتطٕٚ املتزصجٛ إىل األواً لمىتترات املغتقمٛ (  30جزٔه ) 

          لمزصاعٛ فٜ تفغر ٌغبٛ التباَٖ ارتافٛ باملتتر التابا 

( أُ اعتثىاص ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ كداُ العاودن   30ٖتضح وَ جزٔه )

األكثددض تددم را فددٜ تفغددر التبدداَٖ فددٜ اللٗددات الوٍددٛ لددزو  أطفدداه الؾددٕاص      

( ِٔدٜ قدٗي   12.061(   ٔقٗىدٛ ت ) (145.456ةؤعغٛ اإلٖٕاٞ حٗث بمتدت قٗىدٛ     

ٛ (   كىدا بمتدت   0.01رالدٛ إحصداٟٗا عٍدز وغدتٕٝ راللددٛ )     (   0.839(ٌغدبٛ املؾدداصك
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 0.01 12.061 0.565 0.01 145.456 0.839 0.916 ؽبكٛ العالقات االجتىاعٗٛ 
 0.01 8.504 0.387 0.01 72.326 0.721 0.849 االجتىاع٘  التضاوَ

 إٖقاظ الشات ٔتعظٖظ

 املّاصات االجتىاعٗٛ 
0.825 0.681 59.660 0.01 0.334 7.724 0.01 
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(   0.721هلددؤالٞ األطفدداه بٍغددبٛ وؾدداصكٛ ) االجتىدداع٘ ٖمٗددْ اعددتثىاص التضدداوَ

(   ممدا ٖدزه عمدٜ    0.681االجتىاعٗٛ بٍغدبٛ )  املّاصات ٔتعظٖظ الشات ٔأخرا إٖقاظ

لدزٝ أطفداه الؾدٕاص  ودَ     ؽبكٛ العالقدات االجتىاعٗدٛ   تم ر ٔأِىٗٛ إعارٚ بٍاٞ 

  فددد ٚ كافٗدددٛ ودددَ الٕقددت لمؾدددعٕص باأللفدددٛ راخدددن املؤعغدددٛ   ّٟيإعطددداخدداله  

تزعٗي العالقات االٌغاٌٗٛ البع    وا عمٜ التعض  عمٜ بعضّي  تّيوغاعزٔ

٘  ٔب  ّيبٍٗ  تّيوصدارق   ٔارتافدٛ   ِيحفدغ أعدضاص    ٔ صعداٖتّي  القاٟى  عمد

بٕجٕر وَ ٖعتٍٜ بّي  ِيتعظٖظ ؽعٕص  ٔوَ أجن إؽعاصِي بالز ٞ االجتىاع٘ 

املغدأاٚ بد  كدن األطفداه فدٜ املعاومدٛ         ودا وضاعداٚ   تم  أوٕص حٗداتّي  فٜ شت

  حٗث ميثدن سلد  املدزخن الدشٝ عدٗتي       بصض  الٍعض عَ اعتباصات التٍٕ  بٍّٗي

وَ خاللْ الٕفٕه إىل اهلز  الضٟٗغٜ ِٕٔ رو  ِؤالٞ األطفاه ٔإعدارتّي إىل  

 اذتٗاٚ وضٚ أخضٝ . ٔبشل  تتحقا فحٛ الفض  الضابا .

 البحح :  وصيات 
  : أوال /  وصيات وقائية 

ٚ  وٍدابا  لغدز  الالطوٛ الٕقاٟٗٛ التزابر باختاس  ٔسلد   الؾدٕاص    أطفداه  ظداِض

   :وَ خاله

  ٔطاصٚ التدطٗط ٔاجملتىعات العىضاٌٗٛ بالتعأُ وا ٔطاصٚ اإلعكاُ ٔاملضافا

ٛ  املٍاطا : العىن عمٜ تطٕٖض ٚ ٕٔ العؾدٕاٟٗ َ  ةدا  ختطٗطّدا  اعدار  تدٕفر  ٖضدى

 ٔوضاكدددظ ٔاملغتؾدددفٗات  كاملدددزاصؼ ; الالطودددٛ األعاعدددٗٛ  ٔاملضافدددا البٍٗدددٛ

 ٔاذتددددزاٟا ٔاألوٕوددددٛ  ٔالطفٕلددددٛ األٔلٗددددٛ  ٔاألوٍٗددددٛ  الصددددحٗٛ الضعاٖددددٛ

 وددَ ٖقمددن ٔ الغددالوٛ ٖضددىَ وعدداٖر ٔةددا ٔغرِددا ...ال فّٗٗددٛ ٔاألودداكَ

 .ٔصعاٖتّي وٕاتٗٛ ل بٗتّي ب٠ٗٛ ٖٔكفن األطفاه  عمٜ الب٠ٗٗٛ املداطض
  ٚيف الصحٛ ٔالغكاُ بالتعدأُ ودا ٔطاصٚ اإلعدالً : العىدن عمدٜ التٕعدا      ٔطاص 

 التٕعٗدددٛ بدددضاو  ودددَ ٔغرِدددا األعدددضٚ ٔتٍعدددٗي اإلصتابٗدددٛ الصدددحٛ بدددضاو 

 ٛ  الٕالددزَٖ كفدداٞٚ صفددا عمددٜ تضكددظ ٔالددي األعددضٚ  إىل ٔالتثقٗدد  املٕجّدد

 .ٔتضبٗتّي األطفاه صعاٖٛ األعضٝ يف األراٞ ٔحتغ 
   تغددضظ رُٔ ٔاذتٗمٕلددٛ التعمددٗي : العىددن عمددٜ ٌؾددض ٔطاصٚ ال بٗددٛ ٔالتعمددٗي 

ٛ  إىل ٌعدي  ٔالتٕفدن    املدزاصؼ  وَ األطفاه ٛ  تعمٗىٗد ٛ  أٔ بزٖمد  تالٟدي  وعزلد

 ٔالغدداحات  ٔفددٜ اذتددزاٟا   جتىعدداتّي أودداكَ يف الؾددٕاص  أطفدداه ظددضٔ 

 الصزٖقٛ لألطفداه  ٔاملزاصؼ   الٕاحز الفصن كىزاصؼ العاوٛ  ٔاألواكَ

 فعبٛ. ظضٔ  يف
  ٚٔطاص     ٞ  وضاكددظ  التضدداوَ االجتىدداعٜ بالتعددأُ وددا ٔطاصٚ الزاخمٗددٛ : إٌؾددا

حددداالت  بضفدددز تعٍدددٜ ٔاملّؾدددىٛ العؾدددٕاٟٗٛ باألحٗددداٞ وتدصصدددٛ ٔقاٖدددٛ

 .ٔوتابعتّي هلي  الٕقاٟٗٛ ارتزوات ٔتمو  لمدطض  املعض   األطفاه

  : ثانيا /  وصيات عالجية 
 " ال بٗدددٛ ٕاص الؾددد أطفددداه ةؾدددكمٛ املعٍٗدددٛ الدددٕطاصات بددد  تٍفدددش بالتٍغدددٗا

 التضاوَ االجتىاعٜ   العدزه   الصحٛ ٔالغكاُ  الؾ٠ُٕ االجتىاعٗٛ  ٔالتعمٗي 

املضكظ القدٕوٜ لمبحدٕ  االجتىاعٗدٛ ٔادتٍاٟٗدٛ   اجملمدػ القدٕوٜ        ٔالزاخمٗٛ  



 م2020..   اكتوبر   العشرون                          العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
290 

 غر اذتكٕوٗٛ األِمٗٛ املٍعىات إىل لألوٕوٛ ٔالطفٕلٛ   ٔادتاوعات"   إ افٛ

 اجملاه وَ أجن :     ِشا يف العاومٛ

 ًالتعمٗىٗٛ وظٖز وَ الرباو  بعىن االِتىا  ٛ ودَ أجدن اكتؾدا      ٔالتزصٖبٗد

ٚ  ٔستألٛ اإلٖٕاٟٗٛ املؤعغات أطفاه لزٝ الكاوٍٛ الطاقات  ودٍّي  االعدتفار

 . ٔالعقمٗٛ البزٌٗٛ قزصاتْ كن حغ 
 ٛأطفدداه ظددضٔ  ٖغددتتمُٕ الددشَٖ لألؽدددا  ٔالقإٌٌٗددٛ األوٍٗددٛ املالحقدد 

َ  ملظٖز ٖعض ٌّٕيالؾٕاص   ٔ  لمغدضقٛ   عصدابات  يف كالتجٍٗدز  ; املدداطض  ود

 العقٕبدات  ٔتؾدزٖز  املؾدضٔعٛ   غدر  األعىداه  وَ ٔغرِا.. املدزصات    ٔتٕطٖا

   .األطفاه  ز ٔالعٍ  اإلعاٞٚ وضتكيب جضاٟي عمٜ
 بزٖمٛ وؤعغات إظتار عمٜ العىن  َ  العدتٗعاظ  ٔوضاكدظ اعدتقباه   الؾداص   عد

 يف وددٍّي الددضاغب  غددر أٔ األعددضٚ  ٖفتقددزُٔ وددَ عددٗىا ال ِددؤالٞ األطفدداه 

 .تمِٗمّي أعضِي  ٔإعارٚ إىل العٕرٚ
  القدزصات  تطدٕٖض  ٛ  األِمٗددٛ ٔادتىعٗدات  اذتكٕوٗدٛ   غدر  لمىٍعىددات املؤعغدٗ

 يف كفاٞتّدا  لظٖارٚ الالطً ٔاملال٘ الفين بالزعي ٔتظٖٔزِا يف املٗزاُ  العاومٛ

ٚ  ٔصفدا  الؾدٕاص    ظاِضٚ أطفداه  وٕاجّٛ ٛ  ةؤعغدات  العداوم   كفداٞ  ااٖد

 .الطفٕلٛ ٔتٍىٗتّا ٔصعاٖٛ األعضٚ
   ٚالٍفغددددٗ  لألخصدددداٟٗ  ٔالعىمدددد٘ العمىدددد٘ بالتمِٗددددن االِتىدددداً  ددددضٔص 

َ  ٔاالجتىاعٗ  اإلٖٕاٟٗدٛ لضدىاُ    املؤعغدات  يف بالعىدن  تدٕظٗفّي  ٖدتي  الدشٖ

صتاحّي فٜ إعتثىاص ٔتفعٗن وؤؽدضات صأؼ املداه االجتىداعٜ ألطفداه تمد       

 املؤعغات .

 ٞاعددتجابٛ ألطفدداه الؾددٕاص  وددَ أجددن تٍفٗددش   شتّصددص ااٖددٛ ٌعدداً إٌؾددا 

 دتىٗدا وؤعغدات اإلٖدٕاٞ ٍٖٔطبدا سلد       ؽداون  ٌّد   عمٜ تقًٕ عاوٛ فحٗٛ

ٞ  عمٜ ٜ   الضعاٖدٛ   ٔتدٕفر  الفحٕفدات   إجدضا ٛ  ٔاذتفداظ عمد ُ  يف الغدالو  وكدا

كٕصٌٔددا الددشٝ   فددرٔؼ تفؾدد٘ إىل احتددٕاٞ الضاوٗددٛ التددزابر ٔعدداٟض العىددن 

 . األطفاه ِؤالٞ عظلٛ وَ عٗظٖز
  األِددزا    ستددّزرٚ والٗددٛ وغدداعزات لتقددزٖي ٔخال قددٛ وبتكددضٚ حمددٕه إظتددار

ٛ  خدزوات  ٔتٕفر ٙ  رعدي  ٔتقدزٖي  وتٍقمدٛ   فدحٗ ٌٔفغد٘ لألطفداه فدٜ     ودار

 ٔ عٗٛ الؾاص  ٔالتر ومتحق  ةؤعغات لالٖٕاٞ . 
 ٞإطدداص حددٕه أعددزار ٔأودداكَ أطفدداه الؾددٕاص  يف رقٗقددٛ وعمٕوددات ؽددبكٛ بٍددا 

ٛ  بضاو  ٘   وٍعىدات  ودا  الؾدضاك ٛ  ٔرٔص اجملتىدا املدزٌ  ودا  بالتٍغدٗا  الضعاٖد

 .لمطفٕلٛ اجملمػ القٕو٘ ب ؽضا  اذتكٕوٗٛ املؤعغات
   ٚتفعٗدددددن رٔص وكاتددددد  االصؽدددددار األعدددددضٝ ٔوتدصصدددددٜ وؤعغدددددات األعدددددض

 ٔالتعمٗىٗدددٛ الصدددحٗٛ الضعاٖدددٛ بمعدددالٗ  ٔالطفٕلدددٛ فدددٜ تٕعٗدددٛ األِددداىل  

ٜ  هلدي  ٔتؾدجٗعّي   الغٕٖٛ ومٛاملعا ٔأعالٗ  ٔالٍفغٗٛ لألطفاه  ٛ  عمد  ت٠ّٗد

  .الحتٗاجاتّي ٔومبٗٛ راف٠ٛ ٔآوٍٛ أعضٖٛ وٍاخات
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 :املراجع 
 : أواًل : املراجع العربية 
  املؤ ض الغٍٕٝ الثالث  االعتثىاص االجتىاعٜ   وقاصبٛ عٕعٕٗلٕجٗٛ لمىفًّٕ( : 2011أاز طاٖز ) 

"   املضكظ القٕوٜ لمبحٕ  2011-واٖٕ  31-29عؾض "االعتثىاص االجتىاعٜ ٔوغتقبن وصض 

 االجتىاعٗٛ ٔادتٍاٟٗٛ   القاِضٚ   وصض.
   اجملتىعات االف ا ٗٛ ك لٗٛ ملقابمٛ حاجات الؾباظ ادتاوعٜ( : 2011أمساٞ حغَ عىضاُ ) 

   9  اجملمز  21االجتىاعٗٛ ٔالعمًٕ اإلٌغاٌٗٛ   العزر   ث وٍؾٕص ةجمٛ رصاعات فٜ ارتزوٛ

 جاوعٛ حمٕاُ   وصض.

  عمغمٛ  رٔص صأؼ املاه االجتىاعٜ فٜ وٕاجّٛ أطوٛ كٕصٌٔا( : 2020إصتٜ ستىز عبز اذتىٗز ) 

  األطوٛ ٔاملٕاجّٛ   املضكظ القٕوٜ لمبحٕ  COVID-19وقاالت وعافضٚ فرٔؼ كٕصٌٔا 

 القاِضٚ   وصض. االجتىاعٗٛ ٔادتٍاٟٗٛ  

الب٠ٗٛ  عمٜ ٔأ ضِا الؾٕاص  أطفاه ملؾكمٛ االجتىاعٗٛ األبعار: (  ٤٠٠٢)  ٌٖٕػ أاز بثٍٗٛ 

  ػ   وصض. ع  جاوعٛ الب٠ٗٗٛ  الزصاعات  وعّز عتر چوا صعالٛ  املصضٖٛ
 -2001)عَ الف ٚ  وقزً إىل دتٍٛ حقٕذ الطفن( : 2008) ٔالضابا الثالث الزٔصٙ وصض تقضٖض 

2008). 

  الؾٕاص  ألطفاه االخالقٗٛ القٗي بع  لتٍىٗٛ بضٌاو  فاعمٗٛ ( :2004حغ  ) وضطٔذ حٍاُ 

  ػ   وصض. ع  حاوعٛ الطفٕلٛ  وعّز   ركتٕصاٚ  صعالٛ
  زتمٛ الطفٕلٛ  أطفاه الؾٕاص    حمٕه وق حٛ .. ضتٕ آفاذ املغتقبن( : 2010عاوٜ عصض ) 

   اجملمػ العضبٜ لمطفٕلٛ ٔالتٍىٗٛ   القاِضٚ   وصض.5  ً 17ٔالتٍىٗٛ   
رٔص وق ح لمدزوٛ االجتىاعٗٛ فٜ رو  أطفاه الؾٕاص  ( : 2016مسٗٛ ستىز عبز التٕاظ ) 

  صعالٛ واجغتر غر وٍؾٕصٚ   قغي زتاالت ارتزوٛ االجتىاعٗٛ    باملؤعغات التعمٗىٗٛ

 الجتىاعٗٛ   جاوعٛ الفًٕٗ   وصض.كمٗٛ ارتزوٛ ا

حتمٗن تكمفٛ العاٟز االجتىاعٜ ٔاالقتصارٝ لاٖزا  املؤعغٜ ( : 2007مسرٚ إبضاِٗي الزعٕقٜ ) 

   ث وٍؾٕص  زتمٛ رصاعات فٜ ارتزوٛ االجتىاعٗٛ ٔالعمًٕ  ألطفاه الؾٕاص  وَ الشكٕص

 ُ   وصض.   كمٗٛ ارتزوٛ االجتىاعٗٛ   جاوعٛ حمٕا 23اإلٌغاٌٗٛ   العزر 

 عىن يف ٔصؽٛ وقزوٛ ٔصقٛ  اهلٕٖٛ ٔفقزاُ االجتاص ب  الؾٕاص  أطفاه ( :2010كضٖي ) عظٚ 

 لمبحٕ  القٕو٘ املضكظ االجتاصبالبؾض  إطاص يف اإلٌغاُ ٔحقٕذ الؾٕاص  أٔالر"  بعٍٕاُ

 ٔادتٍاٟٗٛ   القاِضٚ   وصض. االجتىاعٗٛ
 العزٔاٌ٘ الغمٕك لتعزٖن بالفَ لاصؽار وق ح بضٌاو  فاعمٗٛ :( ٤٠٠٢)  حجاظ أاز عٍاٖات 

 ال بٗٛ كمٗٛ الغارؼ  العزر املتدصصٛ  لمزصاعات املصضٖٛ اجملمٛ  الؾٕاص  لزٝ أطفاه

  ػ   وصض. ع  الٍٕعٗٛ  جاوعٛ

 رٔص ألطفاه الغمٕكٗٛ ضافاتاإلضت بع  لتقٕٖي إصؽارٙ بضٌاو  فاعمٗٛ( :   2020) ٖٕع  غارٚ 

   ث وٍؾٕص فٜ اجملمٛ  الضٖا ٗٛ ال بٗٛ   كمٗٛ القٕٝ ألعاظ وغابقات خاله الضعاٖٛ وَ

 الزٔلٗٛ لمعمًٕ الٍفغٗٛ ٔالضٖا ٗٛ   املىمكٛ العضبٗٛ الغعٕرٖٛ.
رٔص أخصاٟٜ العىن وا ادتىاعات فٜ تٍىٗٛ التفاعن ( : 2012فضٖاه وصطفٜ صاجح أبٕ اذتغَ ) 

)رصاعٛ وطبقٛ عمٜ املزاصؼ الصزٖقٛ االجتىاعٜ لزٝ أطفاه الؾٕاص  باملزاصؼ الصزٖقٛ 

  صعالٛ واجغتر   قغي خزوٛ ادتىاعٛ   كمٗٛ ارتزوٛ االجتىاعٗٛ    ةحافعٛ أعٕٗط (

 جاوعٛ أعٕٗط   وصض.

 التزخالت ٔمماصعات أعالٗ .. إصؽارٙ رلٗن":  (2006 )ٔالتٍىٗٛ لمطفٕلٛ العضب٘ اجملمػ 

   وصض.القاِضٚ  "الؾٕاص  أطفاه وؾكمٛ ملعادتٛ  العىمٗٛ
وؾضٔ  اع اتٗجٗٛ ااٖٛ ٔتمِٗن األطفاه بال ( : 2003اجملمػ القٕوٜ لألوٕوٛ ٔالطفٕلٛ ) 

 .  ومٔٝ )أطفاه الؾٕاص  ( فٜ  .ً. 

صٖارٚ األعىاه االجتىاعٗٛ كمحز اللٗات املبتكضٚ لتحقٗا ( : 2017ستىز جابض عباؼ ستىز ) 

عمٜ صٔار األعىاه االجتىاعٗٛ ةزٍٖٛ  التٍىٗٛ املغتزاوٛ باجملتىعات احملمٗٛ : رصاعٛ وطبقٛ
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  ادتىعٗٛ املصضٖٛ لألخصاٟٗ  االجتىاعٗ     6   57  زتمٛ ارتزوٛ االجتىاعٗٛ      أعٕاُ

 وصض.
رصاعٛ وٗزاٌٗٛ ةزٍٖٛ  االجتىاع٘ ألطفاه الؾٕاص  " املاه صأؼ ( :2012الضا ٘ ) عبز ستىز 

 القاِضٚ   وصض.   جاوعٛ اظ الر كمٗٛ اجتىا      صعالٛ واجغتر قغي القاِضٚ"
 كعٕاون شتففٛ الؾدصٗٛ ٔتقزٖض االجتىاعٗٛ املغاٌزٚ :(  2002)  الؾضٖ  ٖٕع  ستىز 

   كمٗٛ ركتٕصٚ صعالٛ    الفقز وَ عاٌت فمغطٍٗٗٛ أعض لزٙ الصزوٛ بعز وا لال طضابات

   وصض.  الظقاطٖا جاوعٛ   الراظ

وضكظ اإلواصات لزصاعات    جباٟحٛ كٕصٌٔاحقٕذ الطفن ٔتم ضِا ( : 2020ستىٕر البزٔٝ ) 

 .حقٕذ اإلٌغاُ بزٔلٛ اإلواصات العضبٗٛ املتحزٚ 
 وٍّٛ ارتزوٛ االجتىاعٗٛ ٔصأؼ املاه االجتىاعٜ )ضتٕ تصٕص وق ح (( : 2017ستىٕر الكفأَٖ ) 

ٛ   كمٗ 31  قغي العىن االجتىاعٜ   زتمٛ جاوعٛ الٍجاح لأل ا  ) العمًٕ اإلٌغاٌٗٛ ( اجملمز 

 الراظ   ادتاوعٛ األصرٌٗٛ   عىاُ   األصرُ .

رٔص الٕعاٟن التكٍٕلٕجٗٛ اذتزٖثٛ ( : 2019ستىٕر ستىز الكضرٝ   ٌاِز حغٍٜٗ عبز اذتىٗز ) 

  " رصاعٛ وطبقٛ عمٜ وضاكظ رعي ٔاختاس  فٜ تٕفر اذتىاٖٛ االجتىاعٗٛ ألطفاه الؾٕاص 

زتمٛ كمٗٛ ارتزوٛ االجتىاعٗٛ القضاص ةزٖضٖٛ التضاوَ االجتىاعٜ بكفض الؾٗش"   

 لمزصاعات ٔالبحٕ  االجتىاعٗٛ   وصض.

 الؾدصٗٛ الغىات بع  لتحغ  إصؽارٙ بضٌاو  فاعمٗٛ: (  ٤٠٠٢) عمٗىاُ ستىز ستىٕر 

  ػ   وصض. ع  جاوعٛ الطفٕلٛ  رصاعات وعّز عتر چوا صعالٛ   الؾٕاص  لزٝ أطفاه
 املعضفٛ راص  ٔالٍفغٗٛ ال بٕٖٛ اجملاالت يف العمى٘ البحث وٍاِ (: 2003) وٍغ٘ ستىٕر 

   وصض. اإلعكٍزصٖٛ   ادتاوعٗٛ

المٗاقٛ  وغتٕٝ عمٜ وٕجْ تضبٕٙ صٖا ٘ بضٌاو  تم ر( :  2004 ) الزِؾٕصٙ ٖٕع  وضٔٚ 

    جاوعٛ ركتٕصاٚ   اإلٖٕاٟٗٛ املؤعغات أطفاه لزٝ اجتىاعٗٛ الٍفػ وتترات ٔبع  البزٌٗٛ

 . وصض حمٕاُ 
تقٗٗي الضعاٖٛ املؤعغٗٛ اإلٖٕاٟٗٛ فٜ الضفٛ التضبٗٛ ( : 2009وعتصي ستىز عبز المطٗ  العبز ) 

   صعالٛ واجغتر   عىارٚ الزصاعات العمٗا   جاوعٛ القزؼ   فمغط  . وَ ٔجّٛ ٌعض الٍظالٞ

  وؤعغٛ طٗبٛ لمٍؾض ٔالتٕطٖا    أطفاه الؾٕاص  قٍبمٛ قٗز االٌفجاص( : 2008ٌافض عالً ) 

 قاِضٚ   وصض.ال

   ادتّٕر الزٔلٗٛ ذتىاٖٛ حقٕذ األطفاه فٜ إطاص الٍظاعات املغمحٛ( : 2011ِالٛ ِشاه وّزٝ ) 

   جاوعٛ القارعٗٛ   العضاذ. 04  اجملمز 01زتمٛ القارعٗٛ لمقإٌُ ٔالعمًٕ الغٗاعٗٛ   العزر 
 وؤعغات راخن الؾٕاص  ألطفاه الٕٗوٗٛ اذتٗاٚ ٔاقا(: 2019ِبٛ كاون ستىز عبز المطٗ  ) 

القاِضٚ    جاوعٛاجملمز الثاوَ       الراظ اإلجتىا  كمٗٛ قغي   ٔخاصجّا الضعاٖٛ االجتىاعٗٛ

 وصض.
   وؾضٔ  رو  أطفاه الؾٕاص  " وصض" : أٌا اخ ت األون( : 2014ٔطاصٚ التضاوَ االجتىاعٜ ) 

لمتٍىٗٛ أجفٍز   بالتعأُ ب  اجملمػ العضبٜ لمطفٕلٛ ٔالتٍىٗٛ ٔبضٌاو  ارتمٗ  العضبٜ 

 ٔٔطاصٚ التضاوَ االجتىاعٜ   القاِضٚ   وصض.

وعاٖر جٕرٚ وؤعغات الضعاٖٛ االجتىاعٗٛ لألطفاه ( : 2018ٔطاصٚ التضاوَ االجتىاعٜ ) 

    ّٕصٖٛ وصض العضبٗٛ . احملضٔو  وَ الضعاٖٛ األعضٖٛ

 ٖٛ وصض العضبٗٛ.   ّٕص إحصاٞ أعزار أطفاه الؾٕاص ( : 2019ٔطاصٚ التضاوَ االجتىاعٜ ) 
  وصض  وتاح  رلٗن اع ؽارٝ ااٖٛ األطفاه أ ٍاٞ ٔباٞ فرٔؼ كٕصٌٔا( : 2020ٌٖٕٗغٗ  وصض ) 

  covid-disease-https://www.unicef.org/egypt/ar/coronavirus-19عمٜ :

  : املراجع األجنبية :ثانيا 

 Catts, R. & Ozga, J. (2005): What is Social Capital and How 
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https://www.unicef.org/egypt/ar/coronavirus-disease-covid-19
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