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 : مقدمة ومشكمة الدراسة:أولا 
ابتػػ لتعت ػػدلا يلػػللاب  ت عػػلتلبلاتبػػلر لاب ػػكلللاألسلسػػي كابركيػػزةللاألسلسػػ يعتبػػرلاباػػبلبلاب  ػػكرل

ت ػلا ل ػفل لنػبلكدرعلابػدعلعلاػفلاب  ت ػال ػفل لنػبلاب نت  لابت لت  ؿلابءلابت دـلاالقتصلدملكاال 
ل(404،ل0222)سكرت،لفلابابلبلهـلاب لدركفلا ىلدعالا   لابتن ي لك  ؿلبكاءلابتغيير.بؿلألآخر

ابسػػػ يـل ػػػفلخػػػاؿلتلياػػػ لابقػػػرصلابتػػػ لت  ػػػؽلبػػػ لابتناػػػا للاإلاػػػدادك ر  ػػػ لاباػػػبلبلتعنػػػ ل ر  ػػػ ل
،لعلػػ ل ر  ػػ لتت يػػزلبلب يكيػػ لكهػػ لابطلقػػ لاب ت ػػددةلؿ ػػدرةلا ػػىلت  ػػؿل سػػاكبيلتلاب سػػت باال ت لايػػ لكاب

كت  ػػؿللاإلنسػػلني بتضػػق لا ػػىلاب  ت ػػالطلبعػػلنل  يػػزانلكتػػرتبطلبلب ػػدرةلا ػػىلابػػتع ـلكاب ركنػػ لعػػ لابعاقػػلتل
كانقعػلالتلكتعتبػرلهػذ لاب ػدراتلاال ت لايػػ للكأعكػلراب سػاكبي ،لكاباػبلبلطلقػ لقك يػ لب ػللت كيػ ل ػفلقػدراتل

)ابصػػػدي  ،لخبػػػراتلابتػػػ ليكتسػػػبلللكيتاػػػبالبلػػػلل ػػػفلخػػػاؿلت لربػػػ لكااقلتػػػ لبلب  ت ا.نتػػػلجلاب لػػػلراتلكاب
ل(.16،ل0222

خقلقػلتفلابابلبلهكلنتلجلاب  ت الب للعي ل فلن ل لتلك للأ ك ػفلاكا ػؿلك ػؤتراتلك ػللي  ػؾللكا 
،ل026،ل0224)أبػػػكلاػػػل كد،لل ػػػفل صػػػلدلت ػػػلربلكأرثلاب ضػػػلرة،لعلػػػـلنصػػػؼلاب لضػػػرلككػػػؿلاب سػػػت بؿ

ل(.020
)اإل صػلء،ل%(ل فل    لسكلفل  لكري ل صػرلابعربي 7023ب غتلنسب لابابلبلع ل صرل)لكقد

ل(.67،ل0261
%ل ػػفل12اب لضػػرلككػػؿلاب سػػت بؿلكألفلاباػػبلبلعػػ ل صػػرلي تػػؿلأكتػػرل ػػفلنصػػؼللهػػـلعلباػػبلب

   كعلابسكلفلعلكلانصرلعلاؿلك لسـلع لقضليللابتن ي ،لعلبتن ي لاللبدلأفلتبػدأل ػفلاباػبلبلألنػ لي  ػؾل
كه ل ر   ل نع  لبلبطلق لكاب يكيػ لل71ال لنلكأ يلنلنلل61:01طلق لكاب كةلا ىلابعطلءلعتن صرل للبيفلاب

كابنالطلكا  كلني لاكتسلبلاب ديدل فلاب عػلرؼلكاب ع ك ػلتلكاألدكاتلكت  ػؿلاب سػاكبي لإبػىل لنػبلاب ركنػ ل
ابع ؿلكلب اكاتلابنقسي لكابتع يـلكادـلك كدلابعاقلتلاإلنسلني لكتتعددلا تيل لتلابابلبلع لاآلت ل نلللا

اؿلاب لدملافلاألسػرةلكاإلاػدادلب ػزكاجلكتكػكيفل بػلدئل سػت رةلب  يػلةلكاب اػلرك لعػ لاب يػلةلكت  يؽلاالست 
ل(027،ل0222)أبكلال كد،لاال ت لاي لابعل  لكتن ي لاباعكرلبلال تراـلكابت ديرلاب تبلدؿل الاآلخريف.

لرتػػ لاب خػػدراتلعػػ ل   ػػ لارسػػ لبتػػد يرلاالنسػػلفلاب صػػرملكبػػـليعػػدلخلعيػػ لاالفلافل صػػرلتكا ػػ لك
افلطريؽلاغراؽلاببادلبلب خدراتلابت  يدي لكظلكرلاب خدراتلابرق ي لبت ػكؿلاباػبلبل ػفل ػكظقيفلكا ػلؿل
كط بػػػ لإبػػػىل طػػػلـلباػػػرمل رت ػػػؼلابيػػػديفلزااػػػ لابعينػػػيفلعلقػػػدلاب ػػػدرةلا ػػػىلابتقكيػػػرلكابت ػػػديرلإبػػػىلافلت ت ػػػ ل

لاالنت لر.اب خدراتلأكليدعع لإبىل
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قطلاػػلتلاباػػبلبلتنظي ػػللكتػػعتير لكععلبيػػ لبػػذبؾلتظلػػرلأه يػػ لاباػػبلبللأكتػػراب ػػل ع لهػػكللبكاباػػبل
اب ػل ع لعػػ ل كا لػػ لاب خػػدراتلابرق يػػ لكابكقليػ ل ػػفلهػػذالابخطػػرلابػػداهـلهنػلؾلدراسػػلتلاديػػدةلأكػػدتلا ػػىل

ل لكقلي لابابلبل فلاب خدراتل نلللاب خدراتلابرق ي .أه ي
ابتعػلط لاذللأسػ كباب خػدراتلبكػفلباػكؿل خت ػؼلت ل ػللعػ للأنكاعه لنكعل فللاب خدراتلابرق ي كل

علػػػ لابػػلرةلاػػفل  طػػالصػػػكتلأكلنغ ػػ ليػػتـلسػػػ لاللللاألذفاب سػػـلابػػرللأن ػػلءافلهػػذالابنػػكعليتسػػ ؿلإبػػػىل
ابي نػػػىللاألذفبػػػثلتػػػردداتلب سػػػتكلل عػػػيفلعػػػ للاألسػػػ كب،لعيػػػتـلعػػػ لهػػػذاللاألذنػػػيفبكاسػػػط لسػػػ لالتلبك تػػػلل

ابيسػػرللعيسػػلكملاػػؽلابػػد لغلهػػذ لابتػػردداتل ػػالبعضػػلللابػػبعضل،لكيعػػكدلتػػلري لناػػعةللفاألذكتػػردداتلعػػ ل
ابقيزيػػلا لهينػػريشلدكؼلت ػػتل سػػ ىللاألب ػػلن ـل يػػثلاكتاػػقلللابعػػلبـل6372اب خػػدراتلابرق يػػ لإبػػىلسػػن ل

ـل،لكي كػػفل6232كعسػػ كبلب عػػاجلبػػبعضلاب ػػلالتلابنقسػػي لسػػن ل،لكبػػدألاػػيكعلاسػػتخدا لللبػػلألذنيفابن ػػرل
علطيلللبلبتعلط لاالبكتركن ل يثلت قزلهذ لاب  لطالأكلابنغ لتلابد لغلا ىلاعرازل ػكادل ناػط لكصؼلت

لتركن .كب  زاجلباكؿلاب
ل022 يػػثليك ػػدلابعديػػدل ػػفلاالرقػػلـلاب قزاػػ ل يػػثلتاػػيرلا ػػدللابدراسػػلتلإبػػىلك ػػكدل ػػللي ػػلربل

لبظلهرة.  يكفل د فلا ىلهذ لاب خدراتلع لغيلبلدراس لا  ي ل  ي ي لك لدةلبلذ لا
بػػيفل سػػتخد  لاالنترنػػتلخلصػػ ل ػػفلعاػػ لاباػػبلبلكقػػدللهػػلاانللكب ػػدلك ػػدتلاب خػػدراتلابرق يػػ لركا ػػلنل

آراالـل كؿلهػذ لاب ك ػ لاب ديػدة،لكخلصػ ل ػفل ػرلبلػذ لابت ربػ ،لع ػنلـل ػفليؤكػدلأنلػلل كهػـلكبيػر للتبلينت
آخػريفل ػللبػيفلابدكخػ لكابزغ  ػ لضلانػدلااألاػرللتبلينػتضيلعلأ كابلـ،لبين ػلللإالكأنلـلبـلياعركالبعملتعتيرل

اب ػػػكادلاب خػػػدرةلابتػػ لااتػػػلدكالا يلػػػل،لكأ يلنػػػلنللضكابسػػعلدة،لأكلناػػػلطلكخقػػػ لي لتػػؿلابتػػػعتيرلابػػػذملت دتػػػ لبعػػ
ابت ربػ لبعسػرعل ػلليكػكف،لكيناػرل كقػاللإنللءضربلتلالبي لكسريع لع لاب  بلكصداعلكضيؽ،لكرغب لع ل

(You Tubeلاػػػددانل ػػفلابقيػػديكهلتلب   كاػػػلتل ػػف)اباػػػبلبلكاب ػػراه يفلأتنػػلءلت ربػػػ لبت ػػؾلاب خػػػدراتلل
ل(2،ل3،ل0262)أبكلسريا،للاالبكتركني لكهـلغلرقكفلع ل لب ل فلابل كس 

كاب خػػدراتلياػػكؿلخطػػكرةلبلبغػػ لا ػػىلاباػػبلبللاإلد ػػلففلأل(0260)كتكضػػدلدراسػػ لكسػػبرل ػػلؾل
عػػ لط ك ػػلتلـلكأ ريػػتل يػػثلأظلػػرتلنتػػلاالابدراسػػ لأفلاب خػػدراتلت  ػػؿل ػػفلرغبػػلتلـلعػػ لابدراسػػ لكتػػؤترل

ابدراس لا ىلابابلبلاب ػل ع لكتبتػتلابدراسػ لأفلهنػلؾلذبػذبلتلكأ ػكاجلصػكتي لتػؤدملابػىلتػعتيرلسػي لعػ ل
اب تعلط لا ىل ستكللكلربلءلاب  لكتسببلب لاباركدلابذهن لكه ل فلأخطػرلاب  ظػلتلابتػ ليصػؿلابيلػلل

 ػلليػؤدملابػىلاخػتاؼل ك ػ لابكلربػلءلعػ لابد لغلكتؤدملابػىلاالنقصػلؿلاػفلابكاقػالكت  يػؿلابتركيػزلباػدةل 
لابد لغلكتكرارهللابىلتزايدلب ظلتلاباركدلكنكبلتلتانالكاصلب لبلبل كس لكاالرت لؼ.
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أيضػلنلتع ي ػ لكابتػ للا ػىلأفلب  خػدراتلابرق يػ لآتػلرل(0267)كأكدتلنتلاالدراس ل يانػ لإكنػكؼل
ابدراسػ ،لكابتػعخرلابدراسػ ،لكابلػركبلكابقاػؿللت تؿلع لاه لؿلاب راه يفلكابابلبلب تع يـلكاػدـلاالنتظػلـلعػ 

،لضػػػعؼلابط ػػػكحلابع  ػػػ لكابتع ي ػػػ ،لابتكقػػػؼلاػػػفل  لرسػػػ لابلكايػػػلتلابدراسػػػ ،لابغيػػػلبلاب تكػػػررلكاإلخقػػػلؽ
لكاألناط لابع  ي .

لاال ت لايػػػ أفلهنػػػلؾلابعديػػدل ػػػفلاب خػػلطرلل(0264)،لابكاسػػترلكقػػدلأاػػلرتلنتػػػلاالدراسػػ لنكريسػػػتل
اال ت لايػػ للاألدكاركابتػػ لتت تػػؿلعػػ لابتػػعتيرلا ػػىلأداءللتلابرق يػػ لاالبكتركنيػػ ابنل  ػػ لاػػفلتعػػلط لاب خػػدرا

،لاألخػػكة(لكػػذبؾل ػػالبياػػلتلـلابداخ يػػ ل)ابكابػػديفلكت  ػػصلابعاقػػلتلاال ت لايػػ لبػػدللاباػػبلبلكاب ػػراه يفل ػػا
كادـلاب درةلاالنس لبلكابعزب لاال ت لاي للإبىلبلإلضلع بيالتلـلابخلر ي ل فلاألقلربلاألصدقلء،لاب يراف،ل

،لكاػدـلاب ػدرةلا ػىلاتخػلذلاال ت لايػ لاألناػط ا ىلتكػكيفلااقػلتلا ت لايػ ل ديػدة،لكاػدـلاب اػلرك لعػ ل
ل.اب دا ىلاألصدقلءع دللإبىاب رارلب قرد لكادـلاب الرك لع لقضليللك اكاتلاب  ت البلإلضلع ل

(ل002ددهـل)ابتػػ لأ ريػػتلا ػػىل   كاػػ ل ػػفلاباػػبلبلكاػػل(0261)كأظلػػرتلدراسػػ ل ربػػر،لركثل
اػػلبلأفلأكتػػرلابقاػػلتلاب عرضػػ لبتعػػلط لاب خػػدراتلابرق يػػ لهػػـلاباػػبلبلاب ػػل ع لكقػػدلأقػػل كالبع ػػؿلدكراتل

اباػػبلبلاب ػػل ع لبئاطلاػػ لابت ػػ لعػػ للإرادةكتػػدابيرلابكقليػػ لب اػػبلبلاب ػػل ع ل ػػفلاب خػػدراتلابرق يػػ لكت كيػػ ل
اتلابرق يػ لكابكقػكعلعيلػػللكاالهت ػلـلبلألناػػط لقدراتػ لكاتخػلذلاب ػػراراتلابسػ ي  لب كقليػ ل ػػفلأنقسػلـل ػفلاب خػػدرل

لاال ت لاي لكابريلضي لكابت لعي لع لأكقلتلعراغلـلداخؿلاب ل ع .
ابابلبلب  خدراتلكالرؾلع للإد لفلإبىأفلهنلؾلاكا ؿل ؤدي لل(0261)كتؤكدلدراس لهكسلرتسل

كتػـللاألبنلء   كا ل فلكللكاأل للتلاآلبلء   كاتيفل   كا لتضـللإبى(لاخصلنلكقدلقس كال14ابدراس ل)
اب خدراتل ػفلخػاؿلاسػتخدا لـلب   ػلباتلابقرديػ لب  تعػلطيفلب  خػدراتللإبىابتعرؼلا ىلابعكا ؿلاب ؤدي ل

لاألطقػلؿ تػؿلع ػدافل ضػلن للأعرادهػل ركالبطقكب ل ؤب  لع لاسرليسكدهللع دافلابتػرابطلبػيفللأنلـلكأكض كا
كابكقلي ل فلاب خدراتل فلاب كضكالتلاب يكيػ لاب عركعػ للكع دافلابع ؿلكابتعرضلبإليذاءلاببدن لكابنقس ،

انػ ل ػللزاؿلاقػؿلعل ػللكيتنػلكؿلب عػلفل خت قػ لتخ ػطلبػيفللإاللأه يتػ ا ىلسل  لابب ػثلابع  ػ لكبػلبرغـل ػفل
ل تؿلاب كا ل لكابعاجلكابتخقيؼلأكلابت  يؿل نلل.لأخرل نلهال

للععلبيػ لاسػتخداـلاب ػدخؿلابكقػلا لاختبػلرل ػدلإبػىل(0261)كأتبتتلدراس لن اءلأ  ػدلاب صػ   ل
اب خػػدراتللإد ػػلفلرسػػ لابعل ػػ لعػػ لابخد ػػ لاال ت لايػػ لعػػ لتن يػػ لكاػػ لاباػػبلبلب خػػلطرل  ػػفل نظػػكرلاب 

(ل قػردة،لككػلفلأهػـلنتلا لػللتبػكتل12ابرق ي لكاستخد تلابدراس لاب ػنلالابت ريبػ ،لككلنػتلاينػ لابدراسػ ل)
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اب  لرسػػػ لابعل ػػػ لعػػػ لابخد ػػػ لاال ت لايػػػ لعػػػ لتن يػػػ لكاػػػ لابكقػػػلا ل ػػػفل نظػػػكرللاسػػػتخداـلاببرنػػػل الععلبيػػػ 
لاب خدراتلابرق ي .لإد لفابابلبلب خلطرل

ابرق يػػػ لكأه لػػػللا ػػػىلاب خػػػلطرلابصػػػ ي لب  خػػػدراتلل(0261)كأظلػػػرتلدراسػػػ لا ػػػ لبػػػفلصػػػ قلفل
  ػلليػػدعاللاإلناػلا  ػدكثلخ ػؿلعػ لاب لػلزلابسػ ع لاللسػي للبعػدلاػدـلابن ػلحلعػ لاب صػكؿلا ػىلابتػعتيرل

لزيلدةلدر  لابصكتلكقكةلابتردداتلكهكل للينعكسلبلبس بلا ىلاب للزلابس ع .لإبىتعلط لاب 
برنل ال  ترحل فل نظكرلاب  لرس لابعل  لعػ للإبىل(0261)لإبراهيـ   دللأس لءكتكص تلدراس ل

ابخد ػػػ لاال ت لايػػػ لبكقليػػػ لاباػػػبلبلاب ػػػل ع ل ػػػفلاب خػػػدراتلابرق يػػػ ،لكاسػػػتخد تلابدراسػػػ ل ػػػنلالاب سػػػدل
(لأخصػػػلا لا ت ػػلا ،لكتكصػػػ تل40(لطلبػػبلكطلببػػ ،ل)023 ت لايػػ لبلبعينػػ ،لككلنػػػتلاينػػ لابدراسػػػ ل)اال

ابنتػػػلاالابػػػىلبرنػػػل الكقػػػلا ل  تػػػرحل ػػػفل نظػػػكرلاب  لرسػػػ لابعل ػػػ لبكقليػػػ لاباػػػبلبلاب ػػػل ع ل ػػػفلاب خػػػدراتل
لابرق ي .

لكأنكاالػل لابتعػرؼلا ػىلاب خػدراتلابرق يػل(0263)كاستلدعتلدراس لعلي  لكػريـلرزيػالاب اػلدان ل
بتعػلط لاب خػدراتلابرق يػ ،لابتعػرؼلا ػىللاألعػرادكابعكا ؿلابت لتػدعاللاألسبلب،لكدراس لآتلرهلكابكاؼلافل

كابطػػرؽلبتنػػلكؿلاب خػػدراتلابرق يػػ ،لكاات ػػدتلهػػذ لابدراسػػ لا ػػىلاب ػػنلالابكصػػق لعػػ لتقسػػيرللاألسػػلبيبلأهػػـ
اب خػػدراتلاسػػتخدا لللأنػػكاع يػػ ل ػػفلا ػػدثلنتلا لػػللتعػػدلاب خػػدراتلابرقلأهػػـظػػلهرةلاب خػػدراتلابرق يػػ ،لك ػػفل

ه ػلبلـلأبنلالػلعػ ل راقبػ للاألسػرةانتارتلبسػببلابتطػكرلابت نػ لكابتكنكبػك  لعػ لابعػلبـ،لأفلبضػعؼلدكرل لكا 
دكفل تلبعػػ لدكرلعػػ لانتاػػلرهللبػػيفلاباػػبلب،لب  خػػدراتلابرق يػػ لب لػػللتػػعتيرلا ػػىلاب لبػػ لابنقسػػي لكاب سػػدي ل

 سدي لكا  ي ،لكافلاب تعلط لب  خػدراتللأ راض لنبللإبىافلاب  ت الب  تعلط ل تؿلابعزب لكاالنقصلؿل
ل.ابت  يدي تعلط لاب خدراتللإبىابرق ي لسكؼليت كؿل

ابت  ػػػؽل ػػػفل سػػػتكللاب عرعػػػ لابرق يػػػ لبتعػػػلط لل(0263)ك لكبػػػتلدراسػػػ ل ػػػركةلعػػػرح،ل   ػػػدلعػػػكزمل
ككصػػػؼللت لهلػػػل ػػػكققلـلاب خػػػدراتلبػػػيفلاب  لرسػػػيفلابصػػػ ييفلعػػػ لاب   كػػػ لابعربيػػػ لابسػػػعكدي ،لاستكاػػػؼل

لكأتبتػت قػردةلااػكاايللا ػىل  لرسػ لابراليػ لابصػ ي لل022ابكقلاي لاب  كن لابسيلسلتلكت ت تلابعين لعػ ل
%ل ػفلاب اػلركيفليعت ػدل11ابرق يػ ،لك ػالذبػؾللاألدكي ابع ؿل فللآبي %ل فلاب الركيفليعرعكفل64نسب ل

%لتػـلاالتصػلؿلبلػـل ػفلخػاؿلبرنػل ال6122،لافلاب خدراتلابرق ي له لتلديداتل  ي يػ ،ل ػفلاب اػلركيفل
افل ل ػػ ل لسػػ لببرنػػل التكايػػ ل يػػدلابتصػػ يـللإبػػىتكايػػ لبخصػػكصلهػػذ لاب سػػعب ،لخ صػػتلهػػذ لابدراسػػ ل

ل ك ل لابىلاب  لرسيفلابطبييفلكاب  ت علتلاال ت لاي لع لاب   ك لابعربي لابسعكدي .
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ا ؿلاال ت لاي لابخلصػ لبػلب  ت الابىلابتعرؼلا ىلابعكلل(0263)كتايرلدراس لكريـلاكادلبريسـل
كابتػػػ لتػػػؤدملابػػػىلتعػػػلط لاب خػػػدراتلكابتعػػػرؼلا ػػػىلدكرلاالسػػػرةلعػػػ لكقليػػػ لاالبنػػػلءل ػػػفلتعػػػلط لاب خػػػدراتل

ابرق يػػ لكاتلرهػػللاب سػػت ب ي لا ػػىلسػػ كؾلاباػػبلبلابعربػػ ،للكاب خػػدراتكابتعػػرؼلا ػػىلاتػػلرلتعػػلط لاب خػػدراتل
كاالـله للأكؿل ع  ػيفللعلألبالبنلءل فلتعلط لاب خدراتلدكرلع لكقلي لالبألسرةتبيفل فلنتلاالابب ثلأفل

البكافلصلب يفلكلنلل تالاع ل يلةلابنلالـلكيب ىلتعتيره لل ترسخلنلع لاالبنلءلك دللابع رلكا ي لعلفلكلفل
 تػػػلبيفلسػػػيايفلعسيصػػػب لفلاسػػػكءلابخصػػػلؿلعػػػ لابنػػػلالـلكابتػػػ لسػػػكؼلتػػػؤدملابػػػىلكافلكلنػػػلللألبنػػػلالـأا ػػػىل

لانصراعلـ.
ابػػىلت صػػ لاب  ػػلاؽلكاظلػػلرلاب  ي ػػ لب اػػبلبل ػػكؿلل(0263)خكبػػ ل كسػػىلابػػدلا للراسػػ كتؤكػػدلد

اب خدراتلباكؿلالـلكاب خدراتلابرق ي لك دللخطكرتلللكاضرارهل،لكت خيصلاب عرع لابع  ي لاب لبي لباعفل
لاب صط دلاب كتاؼل يثلتس يطلابضػكءلا ػىلكػؿل كانبلػللاب خت قػ ،لكت ػديـلاسػتنتل لتلا  يػ لكتكصػيلت

د لنللباعفلابتعل ؿل الظلهرةلاب خدراتلابرق ي ل ،لكهؿله ل  ي  لأكلكه يػ ،لكاات ػدتلاببل تػ لعػ لهػذ لكا 
اب  لب لا ىلنلالاالستردادملكاب نلالاالست راا لع لسبيؿلابخركجلب  لب لال   لب تؿلهذ لاب كاضيالككننػلل

ي نػػػبلاباػػػبلبلابكقػػػكعلضػػػ ي لبتكصػػػيلتلللكتع ي لػػػلللكاألخػػػذخطػػػكرةلبكالاأله يػػػ نب ػػػثل اػػػك  لغليػػػ لعػػػ ل
دكرلاب كك ػػػلتلبت ػػػديثلاب ػػػكانيفلابراداػػػ لابتػػػ لت نػػػاللأه لػػػلنتػػػلااللإبػػػىب تكنكبك يػػػللكاالنقتػػػلحلكتكصػػػ تل
،لكتػػدريبلعػػرؽلخلصػػ لب راقبػػ لاب كاقػػالابتػػ لتػػركجلبلػػذالابنػػكعل ػػفلأنكاالػػلاسػػتخداـلاب خػػدراتلابرق يػػ لبكػػؿل
قل  اب خدراتلكابع ؿلا ىل  بللل رالدي لدكراتلتدريبي لكا  لاب خدراتلاالبكتركني .لأضرارب ابلبل كؿللكا 

ا ىلاب خلطرلابنقسي لب  خدراتلابرق ي لابت للأكدتابت لل(0262)دراس لابدلا لاكيداتللكأيضل
لبئيػػذاالـكاالات ػػلدللاألاػػخلصبلالضػػطللدلكاباػػعكرلبلب ا  ػػ ل ػػفللكاإل سػػلستت تػػؿلعػػ لاباػػعكرلبػػلبخكؼل

ا  يػ لاالسػت لع،للأتنػلءكابتانالابعض  لكابعصب لكارتعلشلاب سػدللإرادماباابصراخللإبىلبلإلضلع ن ك ،ل
لكق  لابتركيز.لاألداءكاالنقصلؿلافلابكاقالكترا ال

ابتعػػرؼلا ػػىل سػػتكللكاػػ لط بػػ للإبػػىل(0262)دراسػػ ل   ػػدلصػػليؿلابزيػػكد،لطػػلرؽلاػػكدةللكأتبتػػت
الابكصػػػق لاب ػػػلاـلا ػػػىل  ػػػالبظػػػلهرةلاب خػػػدراتلابرق يػػػ لاات ػػػدتلابدراسػػػ لا ػػػىلاب ػػػنللاألردنيػػػ اب ل عػػػ ل

،لكتكػكفل  ت ػالابدراسػ لأسػا تللاببيلنلتلابك يػ ل ػفلاينػ لابدراسػ لبلسػتخداـلاالسػتبلن لكذبػؾلبإل لبػ لا ػىل
(ل1022 فل  يالط ب لابسن لابرابع لاب  ت  يفلببرنل الاببكلبكريكسلك فل خت ؼلابك يلتلكاببلب لاددهـل)

(لطلببػػللكطلببػػ ل ػػفل  ت ػػال771كااي لابطب يػػ لكب ػػ ل   لػػلل)طلبػػبلكطلببػػ لاختيػػرتلابعينػػ لبلبطري ػػ لابعاػػ
ابدراسػػػ لافل تكسػػػطللكأظلػػػرتل0261/ل0261ابدراسػػػ لاب سػػػ  يفلعػػػ لابقصػػػؿلابتػػػلن ل ػػػفلابعػػػلـلابدراسػػػ ل

قػػػدلب ػػػ للاألردنيػػػ بػػػدللط بػػػ لاببكػػػلبكريكسلعػػػ لاب ل عػػػ لابدر ػػػ لابك يػػػ لب ػػػكا لبظػػػلهرةلاب خػػػدراتلابرق يػػػ ل
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لاب ؤسسػلتلابتربكيػ للإبىخ صتلابدراس ل(لكبدر  ل تكسط ،لكقدل0.40) كلعػ ،للكاأل نيػ ابتكصي لبلفلت ـك
ك خت ؼل ؤسسلتلاب  ت الاب دن لبدكرلتكاكملتت يق لت ل لكلع لعالتلاب  ت الكاب ػراه يفلخلصػ ،لبغيػ ل

اب خت قػػ لكضػػركرةللاإلاػػاـ،لكتك يػػدلاب لػػكدلعػػ لابت ػػذيرل نلػػللابػػرلكسػػلاؿلاآلعػػ ابكاػػؼلاػػفلخطػػرلهػػذ ل
لاال ت لاي لكابتطكاي لالستغاؿلطلقلتلـلباكؿلاي لب .لاألناط ا ىللعراداألتا يال

لأعضػؿابتعػرؼلا ػىللإبػىهػدؼلابب ػثلاب ػلب لل(0262)كاظلرتلدراس لابيرلن ـلابدلا لا  ػدل
ابطػػرؽلب كقليػػ ل ػػفلخطػػرلهػػذالابنػػكعل ػػفلاب خػػدراتلك ػػللهػػ لتػػداايلتلابنلت ػػ لاػػفلاب خػػدراتلابرق يػػ لا ػػىل

ابنقسػػ للبإلراػػلداالسػػتنتل لتلابب ػػثلاب ػػلب للأهػػـابكاػػؼلاػػفلسػػبؿلابكقليػػ لكابعػػاجلاب ػػراه يفلعضػػالاػػفل
كتطبيػػؽلبرنػػل اللاإلراػػلدي انػػدلاب ػػد فلكذبػػؾل ػػفلخػػاؿلابع  يػػ للاإلد ػػلفدكرلعػػ لتطػػكرلابػػكا لبخطػػكرةل

كسػػػلاؿلابتكاصػػػؿللع تػػػر ابدراسػػػ لأكال:للإبيلػػػلابتكصػػػيلتلابتػػػ لتكصػػػ تللأهػػػـلأ ػػػلكابتك يػػػ لابنقسػػػ ،للاإلراػػػلد
ابدكبػػ لاللسػػي للاب راقبػػ لاالبكتركنيػػ لبت ػػؾلاب كاقػػالابتػػ لتطػػرحلهػػذ لابنكايػػ ل ػػفللأ لػػزةال ت ػػلا ل ػػفلقبػػؿلا

لاألسػػػ كبابتكاكيػػػ لاللسػػػي للب  ػػػراه يفلابصػػػغلرلداخػػػؿلاب ػػػدارسل ػػػكؿلاب خػػدرات،لتلنيػػػل:لتكتيػػػؼلاب  ػػػاتل
لكأسػػرةكل ػػؿلبػػيفلاب راػػدلابتربػػكملا ػػىلدكرلاب راقبػػ لاب تلابتعكيػػداب ديتػػ ،لتلبتػػل:لالسػػتخداـلابت نيػػلتللاأل تػػؿ

لديف،لعضالافلغيرهلل فلابن لطلاب ل  لابت لتنلكبتلللابدراس .باب راهؽل فلقبؿلابكا
لاب خػػػدراتلابرق يػػػ لكتكصػػػ تلابػػػىلل(0262)ابقتػػػكحللأبػػػككتنلكبػػػتلدراسػػػ ل   ػػػدلابػػػد رداشل  قلػػػـك

اب  ت ػالاب ػدن لب كقليػ ل ػفللتصكرل  ترحلبطري  لتنظيـلاب  ت الع لتقعيؿلاب الرك لاب  ت عي لب نظ لت
 خػػلطرلاب خػػدراتلابرق يػػ ،لكاسػػتخد تل ػػنلالاب سػػدلاال ت ػػلا لبلسػػتخداـلاب ػػنلالابكصػػق لككلنػػتلاينػػ ل

نتػػػػػلاالابتعريػػػػػؼللإبػػػػػىاال ت لايػػػػػ ،لكتكصػػػػػ تلابدراسػػػػػ للاألخصػػػػػلاييف(ل قػػػػػردةل ػػػػػفل17ابدراسػػػػ لااػػػػػكااي ل)
يؿلاب الرك لاب  ت عي لب نظ لتلاب  ت البلب خدراتلابرق ي لككضالتصكرلبطري  لتنظيـلاب  ت الع لتقع

لاب دن لب كقلي ل فل خلطرلاب خدراتلابرق ي .
ابتطػكرلاب ػذهؿلل  ت عػلتلاب ديتػ بال(0202)،لابزهرةلبفلالاػكرلكارعتلدراس لصبي  لبكخدكن 

ع ل  لؿلابتكنكبك يل،لع ػفلبػيفلهػذ لاب  ت عػلتل ػفلن ػدلعػ لاسػتغاؿلهػذ لابتكنكبك يػللك نلػلل ػفلبػلءتل
ا ػػىلاب خػػدراتلابرق يػػ لابتػػ لارعػػتللاإلد ػػلفخلصػػ ل ػػللاػػرؼل ػػديتللبظػػلهرةللأعرادهػػلال  ي يػػلليلػػددلخطػػرل

ا ت لايػ ،لنقسػي ،لكان راعيػ ،لخلصػ لبػدلللتػلرانلآلكاراادلاب  ت البتظلرلاألكسلطانتالرالرهيبللبيفل خت ؼل
بعػدـلك ػكدل ػلنالقػلنكن لأكللعا لابابلبلابت لب يتلعا لابلا لأ ػلـلهػذ لابتطػكراتلابتكنكبك يػ لابللا ػ لنظػرا

ابسػببلب عديػدل ػفلاالن راعػلتلابسػ ككي لك ػفلهنػلللأصػبدبارملأكل لدملع دلاستق  تلهذ لابظػلهرة،ل يػثل
ا ػػىلاب خػػدراتلابرق يػػ  للاإلد ػػلفاباػػلبلا ػػىللإقبػػلؿاب ترتبػػ لا ػػىللاآلتػػلرابتلبيػػ :ل ػػللهػػ للاألاػػكلؿنطػػرحل

ل لرا ي لبديلـككيقي لتعتيرهللا ىلابس ككيلتلاالن راعي لكاال 
ك ػػػػفلأهػػػػـلاب لػػػػفلابتػػػػ لاهت ػػػػتلبػػػػلب  ت البصػػػػق لال ػػػػ لكاباػػػػبلبلبصػػػػق لخلصػػػػ ل لنػػػػ لابخد ػػػػ ل
اال ت لايػػ لعلػػ ل لنػػ لإنسػػلني لتلػػتـلبلباػػبلبلبلاتبػػلرهـلابع ػػكدلابق ػػرملب   ت ػػالككػػذبؾلتلػػتـلبلألسػػرةلابتػػ ل
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ابقنيػػ لابتػػ لتسػػلادلا ػػىلتناػػا لت ت ػػؾلاألسػػلبيبلكاألدكاتلكاب لػػلراتللأنلػػلتعػػدلابنػػكاةلاألسلسػػي لب دكبػػ ،لك ػػلل
ابابلبلكزيلدةلن كهـلاال ت لا لابس يـ،لك يثلأفل لن لابخد ػ لاال ت لايػ لت ػلرسل ػفلخػاؿلاب نظ ػلتل

اب اػلرك لعػ لت  يػؽللإ كلنيػ كاب ؤسسلتلاب نتارةلع لاب  ت ال الابقالتلابع ري لاب خت ق ل  ػلليسػلؿلبلػلل
) ن ريكس،ل ت ػاليعت ػدلا ػىلاإلنسػلفلعػ ل  لالتػ لاب تعػددة.عػ لاب لأسلسػ كتن ي لاب ػكاردلابباػري لكلػدؼل

ل.(21،ل6221
كبػذبؾلسػعىلاببل ػثلعػ لابدراسػ لإبػىلاسػػتخداـلابعػاجلابػكاقع لب تخقيػؼل خػلطرلإد ػلفلاب خػػدراتل

لبعلبـلابظلهرملب ع اءلكيرللافلابع اءلاللبـلتابرق ي لا ىلابابلبلاب ل ع ،ل يثلافلابعاجلابكاقع ليل
 ػفللإبيػ لبـلابػذملي ػيطلبلػـلك ػللهػكلعػ لابكاقػالكبكػنلـليػدرككفلكع ػلنلب كيقيػ لابتػ لينظػركفلبلػلليدرككفلابع

(لابتػػ ل6221)خػػاؿلخبػػراتلـلابذاتيػػ ،لكهػػذال ػػللأاػػلرتلإبيػػ لابدراسػػلتلابسػػلب  ل نلػػللدراسػػ لارعػػلتلزيػػدافل
ال ت لايػػػ لتلػػػدؼلإبػػػىل ػػػدللاسػػػتخداـلابعػػػاجلابػػػكاقع لعػػػ لخد ػػػ لابقػػػردلكابتخقيػػػؼل ػػػفل ػػػدةلاب اػػػكاتلا

كابنقسػي لبأليتػػلـلكاب ػراه يفلاب ػػكدايفلب ؤسسػػلتلابراليػ لاال ت لايػػ لكقػدلطب ػػتلابدراسػػ لا ػىلاينػػ لقػػدرهلل
(ل لبػػػ ل ػػػفلاب ػػػكدايفلب ؤسسػػػلتلابراليػػػ لاال ت لايػػػ ل ػػػفلابػػػذككرلكاإلنػػػلثل ػػػفلخػػػاؿلإتبػػػلعلاب ػػػنلال02)

بػػكاقع لعػػ لخد ػػ لابقػػردلكتخقيػػؼلابت ريبػػ ،لكتكصػػ تلابدراسػػ لإبػػىلافلهنػػلؾلااقػػ لبػػيفل  لرسػػ لابعػػاجلا
ل اكاتلاأليتلـلاب راه يفلاب كدايفلب ؤسسلتلابرالي لاال ت لاي .

كهػػػدعتلابدراسػػػ لابتعػػػرؼلا ػػػىلابعاقػػػ لبػػػيفل  لرسػػػ لابعػػػاجلل(0222)  ػػػدلسػػػ لعلط ػػػ لأ ػػػيفلأدرا
دراسػ لا ػىلابكاقع لع لخد  لابقردلع لزيلدةلتعكيدلابذاتلبدللابطلبػبلاب ػلاـلبسػ كؾلابب ط ػ لكقػدلطب ػتلاب

(لطلببل ػفلابػذيفلقػل كالبسػ كؾلابب ط ػ لعػ لاب ػدارسلكتكصػ تلابدراسػ لإبػىلافلاسػتخداـل64اين لقدرهلل)
لابعاجلابكاقع لأدللزيلدةلتعكيدلابذاتلبدللابطابلكذبؾل فلخاؿلت  يؿل عدالتلس كؾلابب ط  لبديلـ.

عاجلابكاقع لعػ لخقػضلكهدعتلابدراس لإبىلابتعرؼلا ىلأترلابل(0226)دراس لأسكلصلبدلسعدل
(لطلببػػػلنل42بػػػدللطػػػابلاب ر  ػػػ لاب تكسػػػط لكقػػػدلتػػػـلتطبيػػػؽلابدراسػػػ لا ػػػىلاينػػػ لقػػػدرهلل)اباػػػعكرلبلبخ ػػػؿل

 سػػػتخد  لابدراسػػػ لابت ريبيػػػ لكتكصػػػ تلابدراسػػػ لإبػػػىلعلا يػػػ لابعػػػاجلابػػػكاقع لعػػػ لخقػػػضل سػػػتكللاباػػػعكرل
لبلبخ ؿلبدللطابلاب ر   لاب تكسط .

ععلبيػ لابعػاجلابػكاقع لعػ لابتعرؼلا ىل دللهدعتلابدراس لل(0220)ب لكلبدراس لصقلءلالدؿل د
  لػػكب لابنسػػبلبانػػد لجلعػػ لاب  ت ػػاللاألبنػػلءكتعهيػػؿللبي لاال ت لايػػ لبػػدلل  لػػكب لابنسػػبتن يػػ لاب سػػاكل

ععلبيػ لابخلر  لبعدلاالنقصلؿلافلاب ؤسس لع لضكءلاالهت لـلبلبتن يػ لابباػري لكقػدلتكصػ تلابدراسػ لإبػىل
لهؤالءلاألطقلؿ.ع لخد  لابقردلع لتن ي لاب ساكبي لاال ت لاي لبدلللابعاجلابكاقع 

بتن يػػ لابدراسػػ لإبػػىلكضػػالن ػػكذجلكاقعػػ للهػػدعتكلل(0224)ل،ل   ػػكدلصػػلدؽأ  ػػددراسػػ ليكسػػؼل
ابدراسػ لا ػ للتػـلتطبيػؽت ػل ل اػك  لاب ػكادثلاب ركريػ ،لكقػدللاب ػل ع اب ساكبي لاال ت لايػ لبػدملاباػبلبل
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ابػػكاقع لعػػ لتن يػػ لاب سػػاكبي لاال ت لايػػ لابن ػػكذجلإبػػ لعلا يػػ للابدراسػػ لتكصػػ ت،لكلاػػلب(ل02)لقػػدرهلاينػػ ل
ل. اك  لاب كادثلاب ركري ت ل ل ل ع لبدملابابلبلاب

إبػىلعلا يػ لبرنػل الب تػدخؿلاب لنػ لقػلاـلا ػىلل(0264)عيسػكملابكذبؾلأالرتلدراس لأزهلرل   ػدل
كتكصػػ تلابدراسػػ لإبػػىلك ػػكدللاب تػػعخراتلدراسػػيلنلب طلببػػلتلاب راه ػػلتلابعػػاجلابػػكاقع لبت سػػيفلإدارةلابػػذاتل

عركؽل عنكي لذاتلدالب لإ صلاي لتر الإبىل للترك لبرنل الابتدخؿلاب لن لاب لاـلا ىلابكاقال يثلهدعتل
ابدراسػػ لإبػػىلزيػػلدةلابػػكا لب طلببػػلتلبلبسػػ ككيلتلابتػػ لتػػؤدملإبػػىلت ػػتلفلبعنقسػػلفلك ػػفلتػػـلبع  يػػ لت سػػيفل

لأداالـلابدراس .
ابت لتلػدؼلإبػىلعلا يػ لابعػاجلابػكاقع لل(0264)الرتلإبي لدراس ل  دمل ل دل   دلكأيضلنل للأ

ع لخد  لابقردلع لد الخري  ل ؤسسلتلابرالي لاال ت لاي لبأل داثلاب ػلن يفلعػ لاب  ت ػا،لكتكصػ تل
ابدراسػ لإبػىلصػ  لابقػرضلابػرايسلب دراسػ لكير ػالذبػػؾلإبػىلعلا يػ لأسػلبيبلابعػاجلابػكاقع لاب سػتخدـل ػػال

لالتلابدراس لكذبؾل فلخاؿلأصب تلبديلـلاب ػدرةلا ػىلتكػكيفلااقػلتلا ت لايػ لسػ ي  ل ػالاآلخػريف،ل 
لكقدرتلـلا ىلاب الرك لاال ت لاي لابقعلب .

ك التطكرلاب  لرس لاب لني لع لخد  لابقردلكتط علللإبىلزيلدةلعلا يتلللأخذتلخد  لابقردلت لرسل
ألسلسػػػي لعػػػ لخػػػدـلابقػػػردلابتػػػ لتعت ػػػدلا يلػػػللعػػػ لاػػػاجل ػػػفلخػػػاؿلن ػػػلذجلأصػػػب تلتعػػػدل ػػػفلاب  ك ػػػلتلا

اب اكاتلاب خت ق لبع االللك نلللاب درس لابكاقعي لابت لتعتبرل دخانلبعاجلاالضػطرابلتلاباخصػي ل ػفل
لخاؿلاب كا ل لابداعا لبلبكاقالبلاتبلر ل  ي  لابك كدلكسبيؿلابقردلبتدايـلهكي لنل   .

 لابدراسػ لعػػ لقضػي ل قلداهػػلل  لرسػ لابعػػاجلابػكاقع لعػػ لك ػفلخػػاؿلابعػرضلابسػػلبؽلتك ػفل اػػك 
لخد  لابقردلب تخقيؼل فل خلطرلإد لفلاب خدراتلابرق ي لبدللابابلبلاب ل ع .

 أىمية الدراسة:
%ل ػػفلقػػكةل42اهت ػػلـلابدكبػػ لبلباػػبلبلكخلصػػ لاباػػبلبلاب ػػل ع لكقضػػليل لك اػػكات لألنػػ لي تػػؿل .6

بتن يػ لب دكبػ لبػذبؾلتع ػؿلابدكبػ ل لهػدةلب  يػال ؤسسػلتلللاباعبلكهكلابع كدلابق رملبتنقيذلبػرا الا
 اب خت ق لب  لي لابابلبل فلاب خلطرلابت لتلددلسا ت لكسا  لاب  ت ا.

إفل كضػػػكعلاب خػػػدراتلابرق يػػػ ل ػػػفلاب سػػػت داتلاب ديتػػػ لا ػػػىل  ت عنػػػللابعربيػػػ لعػػػ لظػػػؿلاب يػػػلةل .0
ابسػػ بي لقػػدللآتػػلر االي لبيػػ لبكػػفللتػػلراآلاب علصػػرةلاب  ياػػ لبػػلب تغيراتلكابتكنكبك يػػللاب ديتػػ لبػػ ل ػػفل

لإبػػىابقاػػلتلاب سػػتلدع ل نلػػللعاػػ لاباػػبلبلبػػذبؾلتسػػعىلهػػذ لابدراسػػ للأكتػػرتػػد رلاب  ت ػػالكخلصػػ ل
 ابت  يؿل فل خلطرلابت ني لاب ديت لكانزالؽلابلبنللعيلل.
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ق ػػػ لابدراسػػػػلتلكابب ػػػكثل ػػػػفل لنػػػػبل لنػػػ لابخد ػػػػ لاال ت لايػػػ لابتػػػػ لتنلكبػػػػتلهػػػذ لاب اػػػػك  لرغػػػػـل .7
ابتخقيػؼللإبػىعا ل فلعالتلاب  ت الكه لعا لابابلبلبذبؾلتسعىلهذ لابدراسػ للأهـرتلللا ىلخطكل

  فل دتلللكابت  يؿل فلخطكرتلل.
 أىداف الدراسة:

 إدماا ناختباا ر ع يميااة الااااج الااواداة عااة خدمااة الخاارد لتخخيااف مخاا  ر :ل ػػؤدا لهػػدؼلرايسػػ 
ل:ه لابقراي لاألهداؼ فلل،لكينبتؽل ن ل   كا المخدرات الردمية لمشب ب الج ماة

اختبػػلرلعلا يػػ لابعػػاجلابػػكاقع لعػػ لخد ػػ لابقػػردلبتخقيػػؼلاب خػػلطرلاال ت لايػػ لإلد ػػلفلاب خػػدراتل .6
 ب ابلبلاب ل ع .لابرق ي 

لاختبلرلعلا ي لابعاجلابكاقع لع لخد  لابقردلبتخقيؼلاب خلطرلابص ي لإلد لفلاب خدراتلابرق ي  .0
 ب ابلبلاب ل ع .

لجلابكاقع لع لخد  لابقردلبتخقيؼلاب خػلطرلابنقسػي لإلد ػلفلاب خػدراتلابرق يػ اختبلرلعلا ي لابعا .7
لب ابلبلاب ل ع .

 مخ ىيم الدراسة:
 مخيوم الااج الواداة:

بعنػ :ل ػدخؿلقصػيرلبعػاجلاضػطرابلتلاباخصػي ل ػفلل(073ل،6223ابػدلابقتػلحلات ػلف،ل)يعرع ل
ل.كسبيؿلابقردلبتدايـلهكي لنلض  خاؿلاب كا ل لابداعا لبلبكاقالبلاتبلر ل  ي  لابك كدل

ابعػاجلابػكاقع لا ػىلأنػ :لاػكؿل(ل1999, 400) ,Robert, L Barker)يعرؼل ركبرتلبلركر لكل
 ػػفلأاػػكلؿلابتػػدخؿلابنقسػػ لاال ت ػػلا لابسػػ كك لابػػذمل ػػفلخابػػ ليػػتـل سػػلادةلابع يػػؿلا ػػىلتطػػكيرلهكيػػ ل

لا ىلاب بلكاأله ي .ل لنل   لت ـك
لا ػػىلاب  لبلػػ لكرعػػضلاب بػػرراتلب عنلصػػرلابقلاػػكيعػػرؼلبعنػػ ل ػػدخؿلاا ػػ لقصػػيرل   لاأل ػػدلي ػػـك

ل(.031،ل0221ابقتلح،لا  لابديف،للكيانلاباعكرلبلب ي  لكاأله ي ل)ابدكابنلزا لب خيلؿلابت لاعت دتلط
 ػفلخػاؿلإاطػلالـلاالهت ػلـلب يػلتلـلك سػلادتلـلا ػىلت  يػؽللابع ػاءكيعرؼلبعن ل دخؿلبعػاجل

لليرغبكفلعي لكي تل كن لكت ديدل للي كفلت  ي  لبطري  لكاقعي لب لليرغبكفلعي لهكي لنل   لكابتعبيرلافل 
ك سلادتلـلا ىلتغييرلسػ ككلـ،لكهػذاليتط ػبلكضػالخطػ لاي لبيػ لأكلا  يػ لب سػلادتلـلا ػىلابػت كـلعػ ل

 ػالابع يػؿلاسػتعلدةللاألسػ كب يتلـلإلاػبلعلرغبػلتلـلك ل ػلتلـلبطري ػ لكاقعيػ لكيكػكفلنتي ػ لاسػتخداـلهػذال
،لكت  يػؽلهكيػ لنل  ػ لكبلػذالعػلفلابعػاجلابػكاقع ليػزكدلأعضػؿابت  لعػ لابػنقسلكتكػكيفلااقػلتلا ت لايػ ل
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ابع ػػػػاءلبػػػػعداةلب  سػػػػلادةلابذاتيػػػػ لالسػػػػتخدا لللبصػػػػق لداا ػػػػ لب كا لػػػػ لأكلابتغ ػػػػبلا ػػػػىلاب اػػػػكاتلكن ػػػػكل
 .(covery cerald,1987)اباخصي لكت  يؽلابلكي لابنل   

 مخ ىيم الااج الواداة:
بكاقا:لكهكلابخبراتلاب  ي ي لابكاقعي لاباعكري لع لاب لضرلكهػكليعبػرلاػفلكاقػالاب يػلةلبعيػدلاػفلا .6

اب تلؿلأكلابخيلؿ.لكابقردلابسكملهكلابذمليت بؿلابكاقالكاللينكر لك ػفلأهػداؼلابعػاجلابػكاقع لتن يػ ل
لابكاقا.

 ي ػ لابػذاتل)عػ لنظػر ل ىلعػ لقػدرةلابقػردلا ػىلإاػبلعل ل لتػ ،لكت  يػؽل ػللياػعر لب :لكتتاب ساكبي  .0
كعػػ لنظػػرلاآلخػػريف(،لكاب ديػػ ،لكاأل لنػػ ،لكابصػػدؽ،لكابكعػػلءلبلبكاػػد،لكابنزاهػػ ،لكاب ك ػػ ،لكتتضػػ فل
اب سػػاكبي ل ػػرصلابقػػردلكهػػكلياػػبال ل لتػػ ،لا ػػىلأفلي كػػفلاآلخػػريفل ػػفلإاػػبلعل ل ػػلتلـ.لك ػػفل

لبلعل ل لت .أهداؼلابعاجلبلبكاقالزيلدةلت  ؿلاب ساكبي لب يثليصبدلابقردلقلدرالا ىلإا
ابصكابلكابخطع:لكهكل بدأل عيلرملأخاق لي ددلابس كؾلابسكملكغيػرلابسػكملبلػدؼلت  يػؽل يػلةل .7

ا ت لايػػػ لنل  ػػػ لبعيػػػدالاػػػفلاالضػػػطرابلكابقاػػػؿلك ػػػفلأهػػػداؼلابعػػػاجلابػػػكاقع لإتبػػػلعلابصػػػكابل
 كا تنلبلابخطع.

لاألعػػراد لتاػػكيؿلسػػ كؾلدكرانل ل ػػلنلعػػلكاألخاقيػػ اب ي يػػ للاأل كػػلـاب ػػؽلأكلاالسػػت ل  :ل يػػثلت عػػبل .4
سػيالنلعػئفلتصػرعلتللا ىلابس كؾلبعنػ لصػ يدلأكلخطػع،ل سػفلأكلاأل كلـ تؿلهذ للإصداركبدكفل
ا ػىللاألخاقي لاأل كلـلأه ي تصبدلغيرل  كك  لكتعتبرلارت لبي لكااتبلطي ،لكاللت تصرللاألعراد

ن لتك ي لابس كؾلع طل هػ للاأل كػلـابذاتيػ لكافللاأله يػ ه لضركري لكذبؾلابكعػلءلبلب ل ػ لإبػىللكا 
 (66،60،ل6222)ابانلكم،ل.األعضؿبلبرغب لع لتغييرلابس كؾلإبىللاألعراد للتزكدل

  مخيوم المخدرات الردمية:
ابتعلط ،لاذلافلهنللابنكعليتس ؿللأس كب فلأنكاعلاب خدراتلبكفلباكؿل خت ؼلت ل لنلع للنكعه ل

أكلنغ ػػ ليػتـلسػػ لالللبكاسػط لسػػ لالتلبك تػػلللابػىلان ػػلءلاب سػـلابػػرلاألذفلعلػ لابػػلرةلاػفل  طػػالصػكت
األذنػػيف،لعيػػتـلعػػ لهػػذالاالسػػ كبلبػػثلتػػردداتلب سػػتكلل عػػيفلعػػ لاالذفلابي نػػىلكتػػردداتلعػػ لاالذفلابيسػػرلل

ل(0202)ابنل ـ،عيسلكملاؽلابد لغلهذ لابتردداتل البعضلللاببعض.
ثليتـلبثلتردداتلابلرةلافل  لطالنغ لتليتـلس لالللابرلس لالتلبكؿل فلاألذنيف،لب يكه ل

لابد لغلبػد الاإلاػلرتيف،ل  عين لع لاألذفلابي ن لا ىلسبيؿلاب تلؿلكتردداتلأقؿلإبىلاألذفلابيسرل،لكي ـك
ل(wikipedia).  للينتالان لاإل سلسلبصكتلتلبث
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هػػ لابػػلرةلاػػفل  ػػلطالل"IDoser"لأكل"Digital Drugsلسػػـل بلعػػرؼأكل ػػللي للكاب خػػدراتلابرق يػػ 
رلس لالتلبكؿل ػفلاألذنػيف،لب يػثليػتـلبػثلتػردداتل عينػ لعػ لاألذفلابي نػ لا ػىلنغ لتليتـلس لالللاب

ل.سبيؿلاب تلؿلكتردداتلأقؿلإبىلاألذفلابيسرل
علب خدراتلابرق ي لابلرةلافل  قلتلصكتي لكأ يلنللتتراعؽل ال كادلبصػري لكأاػكلؿلكأبػكافلتت ػرؾل

بػػثلأ ػػكاجلصػػكتي ل خت قػػ لابتػػرددلكتتغيػػرلكعػػؽل عػػدؿل ػػدركس،لت ػػتلهندسػػتلللبتخػػدعلابػػد لغلاػػفلطريػػؽل
.ليع ػػؿلابػػد لغلا ػػىلتك يػػدلابتػػردداتل ػػفلهػػذ لاأل ػػكاجلابصػػكتي لغيػػرل عبكعػػ ل،لكألفأذفباػػكؿلبسػػيطلبكػػؿل

األذنػػيفلب كصػػػكؿلإبػػىل سػػػتكللكا ػػد،لكبلبتػػػلب ليصػػبدلكلربلايػػػللغيػػرل سػػػت ر،لك سػػبلنػػػكعلاالخػػتاؼلعػػػ ل
اكلاب الارلابتػ لتػؤدملأ دلأنكاعلاب خدراتلكلربلاي لابد لغليتـلابكصكؿلإل سلسل عيفلي لك لإ سلسل

ل.(0261)   د،لكلبناكة.لإبيللابكصكؿل
 لممخدرات الردمية: اإلجرائةالتاريف 
   لطالصكتي ليتـلس لالل. .6
 .ابيسرللاألذفابي نىلا ىلسبيؿلاب تلؿلكتردداتلاقؿلع للاألذفبثلتردداتل عين لع ل .0
لابد لغلبد الاإلالرتيفل  للينتالان لاإل س .7  لسلبصكتلتلبث.ي ـك
   قلتلصكتي لكأ يلنلنلتتراعؽل ال كادلبصري لكأاكلؿلكأبكافلتت رؾلكتتغيرلكعؽل عدؿل دركس. .4
 .هندستلللبتخدعلابد لغلافلطريؽلبثلأ كاجلصكتي ل خت ق لابترددلباكؿلبسيطلبكؿلأذفلت ت .1
 بلبد لغ.لكلربلايللغيرل ست رت دثلل .1
اكلاب اػػلارلابتػػػ لتػػػؤدملأنػػكاعلاب خػػػدراتلإ سػػػلسل عػػيفلي ػػػلك لإ سػػلسلأ ػػػدلينػػتال ػػػفلخابلػػلل .3

ل.ابكصكؿلابيلللكلبناكة
 مخيوم الشب ب الج ماة:

لاباػػبلبلعػػ لقػػكا يسلاب غػػ لابعربيػػ لا ػػىلانػػ ل اػػتؽل ػػفلابقعػػؿل)اػػب(لكاباػػبلبل  ػػال ياػػيرل قلػػـك
ل)الب(لككذالابابلف،لكابابيب لهكلخاؼلاباب.

لل ر  ػػػ لتاػػػكؿل   كاػػػ ل ػػػفل ػػػددل ر  ػػػ لاباػػػبلبل ػػػفل نظػػػكرلسػػػ كك لبلاتبلرهػػػيلات ػػػل كهنػػػلؾل
االت لهلتلابس ككي لكاال ت لاي لإذالت يػزلبلػللاإلنسػلفلكانطب ػتلا ػ لاخصػي لكتصػرعلت لكلأععلبػ لي كػفل

ل(12،ل0222)ابسكرم،ل.ااتبلر لابلبلنل
اباػػبلبلاللي تػػؿلع ػػطلب  ػػدارلز نػػ لأملبػػيسلع ػػطل ر  ػػ لا ريػػ لت ػػالبػػيفلابطقكبػػ لكابكلكبػػ لكتعػػدل

ل(46،ل6220)ابقكاؿ،للاالت لهلتلابس ككي لكاال ت لاي .ل ر   لابابلبل   كا ل ف
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ك ػػللتعػػرؼلبعنلػػلل ر  ػػ لا ريػػ ل  ػػددةل ػػفلبػػيفل را ػػؿلابع ػػرلتت يػػزلب لبػػ لنقسػػي ل صػػل ب لت ػػرل
ل(70،ل6221) كسىػللبلإلنسلفلكتت يزلبلب يكي لكابنالط.

رلب ر   لابتع يـلأنتىلي  فلأالرلإبي لأن لكؿلطلببلأكلطلبب لذكرلأكللعلنلؾكابابلبلاب ل ع ل:ل
ل(7،ل6221) نق ،لاب ل ع 

 برن مج التدخل المينة:
 أول: ىدف البرن مج

ابعػاجلابػكاقع لعػ لخد ػ لابقػردلبتخقيػؼليسعىلاببرنل الابت  ؽل فلهدؼلرايس ليت تؿلع ل  لرسػ ل
 خػػػلطرلاد ػػػلفلاب خػػػدراتلابرق يػػػ لبػػػدللاباػػػبلبلاب ػػػل ع لكيت  ػػػؽلهػػػذالابلػػػدؼل ػػػفلخػػػاؿل   كاػػػ ل ػػػفل

للابقراي :لؼاألهدا
 ابابلبلاب ل ع .لبدللابتخقيؼل فلاب خلطرلاال ت لاي لابنلت  ل فلإد لفلاب خدراتلابرق ي  .6
 ابابلبلاب ل ع .لبدللاب خلطرلابص ي لابنلت  ل فلإد لفلاب خدراتلابرق ي  فلابتخقيؼل .0
لابابلبلاب ل ع .لبدللاب خلطرلابنقسي لابنلت  ل فلإد لفلاب خدراتلابرق ي ل فلابتخقيؼ .7

 ث ني : السس التة يقوم يميي  البرن مج:
ابكتلبػػلتلابنظريػػ لكابتػػراثلابنظػػرملابػػذمليتنػػلكؿلاد ػػلفلاب خػػدراتلكخلصػػ لاب خػػدراتلابرق يػػ لبػػيفل .6

 ابابلبلكاتلرهللا ىلاب  ت ا.
كاهػػػـلابنتػػػلاالابتػػػ لتػػػـلابتكصػػػؿلابيلػػػللعػػػ ل كا لػػػ ل اػػػك  لاب خػػػدراتللابدراسػػػلتلابسػػػلب  لكابب ػػػكث .0

 اب ل ع .لابرق ي لبيفلابابلب
 اب ك للتلابنظري لب دراس لكتقسيرهللب اك  لابدراس لكاسبلبلهذ لابظلهرةلع لاب  ت ا. .7

 ث لث : مراحل ت بيق برن مج التدخل المينة:
  ر   ل للقبؿلابتدخؿلكتا ؿ: .6
 ابتعرؼلكاالتصلؿلا ىل  ت الابدراس لكااداد ل فلابابلبلاب ل ع . -
 بت ديدلاب قرداتل فلابابلبلاب ل ع ل  ت الابب ث.لدةاب  داختبلرلاين لابدراس لكع للب اركطل -
 ت ديدلادكاتلابدراس لكاادادهللكعؽل نل ي لابب ثلابع   لكتنلسبللل الاين لابدراس . -
تطبيؽل  يلسل خلطرلاب خدراتلابرق ي ل فلاادادلاببل ػثلا ػىل ػلالتلاب   كاػ لابت ريبيػ لقبػؿل -

   لب دراس .ا راءلابتدخؿلاب لن لككلفلذبؾلهكلاب يلسلاب ب
 ث ني : مرحمة التدخل المينة )التنخيذ( وتضمنت:



 

01 

 

ت ديدل اكاتلابع اءلكت  ي لل:لكعيلللقلـلاببل ثلب سػلادةلاباػلبلا ػىل عرعػ لاب اػكاتلابتػ ل .6
يعػػلن ل نلػػللنتي ػػ لاد لنػػ لب  خػػدراتلابرق يػػ لكاتلرهػػللا ػػىلاب لنػػبلابصػػ  لب ع يػػؿل ػػفلاالصػػلب ل

تخداـلاالسػػلبيبلابتكنكبك يػػ لاب ديتػػ لكاالسػػت لعلابػػىلاب كسػػي ىلكابضػػعؼلابنػػلتالاػػفلاسػػلبلألني يػػل
كقضػػلءلكقػػتلكبيػػرلعػػ لابعػػلبـلاالعتراضػػ ل  ػػلليػػؤدملابػػىلااله ػػلؿلعػػ لابتغذيػػ لابسػػ ي  لكػػذبؾلق ػػ ل

 ابرا  لك لللاسبلبلتؤترلا ىلابنكا  لابص ي لب ابلب.
انػػ لاػػدـلاال تكػػلؾلل ػػفلازبػػ لكاػػدـلتقلاػػؿل بلاػػرل ػػالاالخػػريفلينػػتاكػػذبؾلابنػػكا  لاال ت لايػػ ل

اال ت ػػػلا لكػػػذبؾلااله ػػػلؿلعػػػ ل را ػػػؿلابتع ػػػيـلاب خت قػػػ ل  ػػػلليػػػؤترلا ػػػىل سػػػت بؿلابطلبػػػبلنتي ػػػ ل
لاب خدراتلابرق ي .لبإلد لف

نتي ػ لكذبؾلتؤترلاب خدراتلابرق ي لا ىلابنكا  لابنقسػي لب اػبلبل ػفلتػكترلكق ػؽلكتع  لػـلابعنػؼل
كبعػػػػػضلاالعػػػػاـلا ػػػػػىل كاقػػػػالابتكاصػػػػػؿللبعػػػػضلاالبعػػػػػلبلاالبكتركنيػػػػ لابتػػػػػ لتاػػػػ الا ػػػػػىلابعنػػػػؼ

اال ت ػػلا لتػػداـلابسػػ ككيلتلاب ن رعػػ لبدر ػػ لبعػػضلاالبعػػلبلادتلابػػىلانت ػػلرلاالطقػػلؿلكاباػػبلبل
لكذبؾليسعىلاببل ثلع لهذ لاب ر   لابىلت ديدلهذ لاب اكات.

اقػ لت ديدلاالسبلبلابت لادتلابىلاد لفلاب خدراتلابرق ي لاندلابع اءلكتقسيرلهذ لاالسبلبلكابع .0
 بيفلكؿلسببلكذبؾلت ديدلطبيع ل اك  لابع اء.

 نلقاػػػ لابع ػػػاءل ػػػكؿلطبيعػػػ لاب اػػػك  لكاتلرهػػػللابنقسػػػي لكابصػػػ ي لكاال ت لايػػػ لا ػػػيلـلككيقيػػػ ل .أل
ل كا لتلل.

لت ديدلاال كلنيلتلابذاتي لكاببياي لب ع اءلابت لي كفلتكظيقلللب كا ل لهذ لاب اك  . .بل
لفلبديلـل اكاتلنلت  لافلاد لنلـلب  خدراتلابرق ي . سلادةلابع اءلا ىل كا ل لابكاقالبل .جل
ابتعلقػػدل ػػالاباػػبلبل ػػفلاينػػ لابدراسػػ لككػػلفلابتعلقػػدلاػػقل ل ػػاللبػػئ راء ػػراءلابتعلقػػد:لقػػلـلاببل ػػثلإ .7

كتضػ فلاالتقػلؽلا ػىلخطػ لابتػدخؿلكابتػ لل–ابابلبل يثلرعضلبعضلابع ػاءلابتعلقػدلاب كتػكبل
لتض نتلاالت :

 ستغرؽلابتدخؿل كاب لأربع لأالر.اب دللابز ن لاب تكقالافلي -
 اب  لب لاب كلن لب تدخؿلكا راءلاب  لباتل)اب علدلابعلب لب خد  لاال ت لاي لب نل(. -
 اب ساكبيلتلابت لسكؼليك ؼلكؿل فلابع يؿلكاببل ثلكاالعرادلاب الركيفلابذيفليا  لـلابتدخؿ. -
لتطبيؽلاسلبيبلابتدخؿلاب لن لابخلص لبلبعاجلابكاقع : .4
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اؿلعاق لاب لني :لتػـلبنػلءلابعاقػ لاب لنيػ لعػ لاب  سػلتلاالكبػىل ػالاباػبلبلكذبػؾل ػفلخػتككيفلاب .أل
ت بػػؿلاببل ػػػثلب ع يػػػؿلكا ترا ػػػ لكت ػػػديرل اػػػلار لكاظلػػػلرلابرغبػػػ لابصػػػلدق ل ػػػفل لنػػػبلاببل ػػػثلعػػػ ل
 سلادةلابع يؿلب ؿل اك ت لكذبؾلاالسػت لعلكاالتصػلؿلاب يػدلكاظلػلرلاالهت ػلـلبلبع يػؿلادللذبػؾل

 ؿ.كابت  ل  للسلادلا ىلتككيفلااق ل لني لقكي لبيفلاببل ثلكابع يلبلأل لفابىلاعكرلابع يؿل
كابلػػدكءلكهػػكلابظلػػكرلا ػػلـلابع يػػؿلبلالبتسػػل  لكاػػدـلابػػتل ـلكابتكاػػيرلكاظلػػلرلاببالاػػ ل:لابقكلهػػ  .بل

كهػػػدؼلاببل ػػػثل ػػػفلتطبيػػػؽلهػػػذالاالسػػػ كبلسػػػرا لتكػػػكيفلابعاقػػػ لاب لنيػػػ لبػػػيفلاببل ػػػثلكاباػػػبلبل
 كذبؾل فلخاؿلابداءلابرغب لكابسعلدةلع ل سلادةلابع اء.اب ل ع ل فلاين لابدراس ل

 دلافلابتلكـلكابعتلبلا ىلبعضلابتصرعلتلابخلطا لخلص لع لاب  سلتلاالكبى.كذبؾلاببع
اػػفلاسػػبلبلاب  ػػكءلب  خػػدراتلابخلطاػػ لغيػػرلابع انيػػ للبلألعكػػلراب كا لػػ :لكهػػ ل كا لػػ لابع يػػؿلل .جل

ابرق ي لبدر  لكص تلابىل دلاد لفلهذ لاب خدرات،لكذبؾل كا ل لابع اءلبلب خلطرلابت لتسببللل
راتلا ىلابنكا  لابص ي لكاال ت لاي لكابنقسي لا ىلابع يؿلكا ىلاب  ت الكتػـلاد لفلهذ لاب خد
 ذبؾل فلخاؿ:

 ااطلءلعرص لبكؿلا يؿلب تعبيرلافلعكرت لافلاب  كءلبلذ لاب اك  . -
 نلقا لابع اءلافلاسبلبلاد لفلاب خػدراتلابرق يػ ل ػفلك لػ لنظػرلابع ػاءلككيقيػ ل كا لػ لهػذ ل -

 اب اك  .
كؾ:ليػػتـلذبػػؾل ػػفلخػػاؿلت ديػػدلابسػػ ككيلتلابتػػ لتػػـلابتعػػكدلا يلػػللابع يػػؿل تػػؿلابتركيػػزلا ػػىلابسػػ  .دل

كػػذبؾلاب  ػػكسلعػػ ل  ػػله لاالنترنػػتلكا ػػلكفلاالطػػاعلل–اب  ػػكسل ػػالاصػػدقلءلاب خػػدراتلابرق يػػ ل
ا ىلابت ني لاب ديت لكتـلذبؾل فلخاؿل سلادةلابع يؿلا ىلاببعدلافلاصػدقلءلاب خػدراتلابرق يػ ل

نترنػػػتلكاػػػدـلابػػػذهلبلابػػػىلا ػػػلكفلابت نيػػػلتلاب ديتػػػ لكابتػػػ لتاػػػ الا ػػػىلككػػػذبؾله ػػػرةل  ػػػله لاال
كتػػكعيرلاببػػدااؿلب تغ ػػبلا ػػىلاد ػػلفلاب خػػدراتللاإلي لبيػػ اب ن رعػػ لكتعزيػػزلابسػػ ككيلتللتابسػػ ككيل
 ابرق ي .

ت  ػػؿلاب سػػاكبي :لتػػـل سػػلادةلا ػػىلت  ػػؿلاب سػػاكبي لبػػعنلـلطػػابلا ػػـلك  لرسػػ لابسػػ ككيلتلابتػػ ل .قل
 خػػػدراتلابرق يػػػ لتػػػؤترلا ػػػىل سػػػت بؿلابطلبػػػبلابع  ػػػ لتػػػـليعػػػدلذبػػػؾلابع  ػػػ ،لتػػػؤدملإبػػػىلاد ػػػلفلاب

كبلبتػػلب ليػػؤترلذبػػؾلا ػػىلاألسػػرةلكاب  ت ػػالعي ػػبلا ػػىلاباػػبلبلت  ػػؿلاب سػػاكبي لكاببعػػدلاػػفلهػػذ ل
 ابس ككيلتلابت لتؤترلا ىلاب ستكللابص  لكاال ت لا لكابنقس لب ع ؿ.

 االس كبلك للي  :لابكا بلاب نزب :لسعىلاببل ثل فلخاؿلتطبيؽلهذال .كل
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تزكيدلابابلبلبلبعديدل فلاب ع ك لتلافلخطكرةلاب خدراتلابرق ي لابت لتسلهـلع لتعػديؿلسػ ككلـل -
ك سػػت ب لـلابع  ػػ لكااقػػلتلـلاالسػػري للبعنقسػػلـن ػػكلاببعػػدلاػػفل  لرسػػ لهػػذ لابسػػ ككيلتلكاالهت ػػلـل

 اب خدراتلابرق ي .ك  لرس لاناط لاب يلةلابطبيعي لكاببعدلافل  لرس لأملس كؾليؤدملإبىل
اي لبيػ للبعا ػلؿكس ككيلتل ديدةلب كا ل لكقتلابقراغلع لاب نزؿلكتك ػيقلـللبعسلبيبتزكيدلابابلبل -

 تؿلاالهت لـلبلب ذاكرةلكاب سلادةلع لاب يلـلببعضلاالدكارلاالي لبي لداخؿلاألسرةلكتـلتدريبلـل ػفل
  يلـلببعضلاب للـلاالسري .ابل–اس كبلاالستذكلرلل–خاؿلاب  سلتلا ىلابت ريفلابريلضي ل

كتػدريبلل-كاب  ت ػالابتع يـ:لكيتـلعي لتدريبلابابلبلا ىلتن ي ل للراتلابتكاصؿل الاعرادلاألسرةل .زل
لتػػدريبلاباػػبلبلا ػػىل لػػلرةلابتعػػلكفل ػػالابػػز اءلكاالصػػدقلءل-اباػػبلبلا ػػىل ػػؿلبعػػضلاب اػػكات

 ػفل كاقػالابتكاصػؿلاال ت ػلا لتدريبلابابلبلا ىلاالسػتقلدةلل–تقيدلاب  ت اللبعا لؿا ىلاب يلـل
 ػػفلبػرا الك كاقػػاللعاألنػكاعػ لاالا ػلؿلاالي لبيػػ لكاببعػدلاػػفلاب كاقػالابتػػ لتاػ الا ػػىلاد ػلفلهػػذال

تع ػيـلل-تؤدملإبػىلسػ ككيلتل ن رعػ لكرب ػللانت ػلرلبعػضلاباػبلبلاكلاب يػلـلب ػرااـلانػؼل  ت عػ 
 ب.ابابلبلا ىلاقل  ل ديثلذاتلب يثليككفل ديثل ت رلكاي لب لب ابل

اباػرحلكابتكضػيد:لتػػـلعػ لهػػذالاالسػ كبلاػػركحلكتكضػيدلخطػكرةلهػػذ لابظػلهرةلا ػػىلاباػبلبلكا ػػىل .حل
األسػرةلكاب  ت ػػالكتػػـلذبػػؾل ػػفلخػػاؿلاب ػػكارلكاب نلقاػ لاب نط يػػ لبػػيفلاببل ػػثلكابع ػػاءل ػػفلخػػاؿل
اب  سػػػلتلاب اػػػترك لب    كاػػػ لابت ريبيػػػ ل تػػػىلتػػػـلابتكصػػػؿلإبػػػىلن ػػػلطلاي لبيػػػ لب  اػػػك  لكتكضػػػيدل

 هللا ىلابابلب. خلطرل
اب عػػبلكابترعيػػ :لتػػـلذبػػؾل ػػفلخػػاؿلقيػػلـلاببل ػػثلبتاػػ يالاباػػبلبلا ػػىل  لرسػػ لبعػػضلاالناػػط لل .طل

ابريلضػػػي لك راكػػػزلاباػػػبلبلكاب اػػػلرك لعػػػ لاالناػػػط للبلألنديػػػ ابريلضػػػي ل ػػػالز االػػػـلكاصػػػدقلالـل
ابػذمليػدعاللابترعيلي لداخؿلاب علدل تؿلابر اتلكاب قاتلكاناط لاالسرلب تغ بلا ىلكقتلابقراغ

ابطابلإبىلاب  كءلإبىلاب خدراتلابرق ي لكاببرا الكاالبعلبلاالبكتركني لك كسي ىلابتكؾلتكؾلابت ل
 تؤدملإبىلاال راضلابص ي لكابنقسي لكاال ت لاي .

ابديني :لتـلذبؾل فلخاؿلتا يالابابلبلا ىلابر كعلإبىلا لكتن ي لابكا لابدين ل ػفللاألسلبيب .مل
داءلابص كاتلعػ لاكقلتلػللبلب سػ دلكصػيلـلبعػضلااليػلـلطكاػلنلكابت ػربلإبػىلخاؿلتا يعلـلا ىلا

كاب ػيـلكاال لنػ لكابصػبرلعػ للبػلألخاؽقراءةلاب رآفلبصػق ل سػت رةلتػـلتاػ يعلـلا ػىلابت  ػ لل–ا ل
ابتعل ػػؿل ػػالاالخػػريفلكتاػػ يعلـلا ػػىلا ػػؿلابخيػػرلكاال سػػلفلكتكضػػيدلابػػرأملابػػدين لعػػ لاد ػػلفل

 اب خدراتلابرق ي .
  ء:يرحمة الث لثة : مرحمة النالم
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بعػػدلتعكػػدلاببل ػػثل ػػفلت  يػػؽلاهػػداؼلابتػػدخؿلاب لنػػ ليبػػدألبلالنسػػ لبلابتػػدري  ل ػػفل يػػلةلاباػػبلبل -
قػػلـلاببل ػػثلعػػ لهػػذ لل،لك ػػلل تبلاػػدةكذبػػؾل ػػفلخػػاؿلت  يػػؿلاػػددلاب  ػػلباتلك ع لػػللا ػػىلعتػػراتل

طػػػرألا ػػػىللمييػػػرلكابت سػػػفلابػػػذبعػػػضلاب  ػػػلباتلابتتبعيػػػ لب تعكػػػدل ػػػفلاسػػػت رارلابتغلبػػػئ راءاب ر  ػػػ ل
 ابابلبلابنلتال فلتطبيؽلبرنل الابتدخؿلاب لن .

اب خػدراتللإد ػلفع لهذ لاب ر   لتطبيؽلاب يلسلاببعدملب  يلسلابدراس ل)  يلسل خلطرللأيضلنلتـل -
ب تعػػرؼلا ػػىلالاػػدلبرنػػل الابتػػدخؿلاب لنػػ لكهػػؿلتػػـلت  يػػؽلل–ابرق يػػ (لك  لرنتلػػللبلب يػػلسلاب ب ػػ ل

 كابتعكدل فلص  لابقركض.لابدراس لأهداؼ
 ث لث ا: ضواب  البرن مج:

  فل يثلابضكابطلاب كلني :لتـلتطبيؽلاببرنل الع ل  رلاب علدلابعلب لب خد  لاال ت لاي لب نل. -
خ ػسلاػلكرل ػفلل–لأربػا فل يثلابضكابطلابز لني :ليستغرؽلتطبيؽلبرنل الابتدخؿلاب لنػ ل ػفل -

 .أسبكايلنلقال  س لبكال0206ليكنيك تىلنللي لل0206الرلينليرل
 ػػفل يػػثلابضػػكابطلابباػػري :ليػػتـلتطبيػػؽلاببرنػػل الا ػػىلطػػابلاب علػػدلابعػػلب لب خد ػػ لاال ت لايػػ ل -

ابطابل صكالنلا ىلدر ػلتل  يػلسل خػلطرللكأكترب نلل فلابذيفلتـلاختيلرهـلكع لنلباركطلابعين ل
 اب خدراتلابرق ي .لإد لف

 التة ايتمد يميي  البرن مج: األدوات
ابتػدخؿللأسػلبيببغػرضلتطبيػؽللاب  لباتلاب اػترك ل–تلاب لني لكتا ؿلاب  لباتلابقردي لاب  لبا -

 اب  لباتلاب  لاي .ل–لاب لن 
 اب  لباتلابب تي لبغرضلتطبيؽلاب  يلس. -
 اببل ث(.لإاداداب خدراتلابرق ي ل)لإد لف  يلسل خلطرل -

ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 المنيجية لمدراسة: اإلجراءات
 نوع الدراسة: :أولا 

ىلإبػػػىلاختبػػػلرلتػػػعتيرل تغيػػػرلن ػػػطلابدراسػػػلتلابت ريبيػػػ لابتػػػ لتسػػػعلإطػػػلرؿلهػػػذ لابدراسػػػ لعػػػ لتػػػدخل
لابعاجلابكاقع لا ىل تغيرلتلبالهكل) خلطرلاب خدراتلابرق ي لا ىلابابلبلاب ل ع (. ست ؿ)

ل:ل:لاب نلالاب ستخدـتلنيلنل
سػتخداـل   كاػ لت ريبيػ لتعت دلابدراس لا ىلاب نلالابت ريب ل فلخػاؿلابت ربػ لاب ب يػ لاببعديػ لبل

كذبػػؾل ػػفلخػػاؿلتطبيػػؽلل–(ل قػػردةل ػػفلطػػابلاب علػػدلابعػػلب لب خد ػػ لاال ت لايػػ لب نػػلل62كا ػػدةلقكا لػػلل)
اب خػػدراتللإد ػػلفبرنػػل الابتػػدخؿلاب لنػػ لابػػذمليسػػتخدـلعنيػػلتلكأسػػلبيبلابعػػاجلابػػكاقع لبتخقيػػؼل خػػلطرل

ل.بدللابابلبلاب ل ع لابرق ي 
 ث لث : عروض الدراسة:

:لتك ػدلااقػ لذاتلدالبػ لإ صػلاي لبػيفل  لرسػ لابعػاجلابػكاقع لعػ لخد ػ لابقػردلالرئيسة لمدراساة الخرض
كابتخقيػػػؼل ػػػفل خػػػلطرلإد ػػػلفلاب خػػػدراتلابرق يػػػ لب اػػػبلبلاب ػػػل ع ،لكينبتػػػؽل نػػػ ل   كاػػػ ل ػػػفلابقػػػركضل

ل:كه لابقراي 
ال ت لايػػػ لتك ػػػدلااقػػػ لذاتلدالبػػػ لإ صػػػلاي لبػػػيفل  لرسػػػ لابعػػػاجلابػػػكاقع لكتخقيػػػؼلاب خػػػلطرلا .6

 ب ابلبلاب ل ع .لإلد لفلاب خدراتلابرق ي 
تك دلااق لذاتلدالب لإ صلاي لبيفل  لرس لابعػاجلابػكاقع لكتخقيػؼلاب خػلطرلابصػ ي لإلد ػلفل .0

 اب خدراتلابرق ي لب ابلبلاب ل ع .
تك دلااقػ لذاتلدالبػ لإ صػلاي لبػيفل  لرسػ لابعػاجلابػكاقع لكتخقيػؼلاب خػلطرلابنقسػي لإلد ػلفل .7

 ب ابلبلاب ل ع .لدراتلابرق ي اب خ
 أدوات الدراسة:

لابتلبي :لاألدكاتاات دتلابدراس لا ىل
 اب  لباتلاب لني لكتا ؿ:ل .6
 اب  لالتلابقردي لكعداةلرايسي لكالز  لبتطبيؽلعنيلتلابعاجلابكاقع . -
 اب  لباتلاب  لاي ل الابع اءلاب اتركيفلع لابخصلاصلكابس لتلكاب اكات. -
 اال ت لا .لكاألخصلا كاب الركيفللكاألعرادترك ل الابع يؿلاب  لباتلاب ا -
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 اببل ث(.لإاداد  يلسل خلطرلاب خدراتلابرق ي ل) فل .0
لاب  يلس:لإادادكقدلاتبالاببل ثلابخطكاتلابتلبي لع ل

اب خػدراتلابرق يػ للإد ػلفاالطاعلا ىلابكتلبػلتلابنظريػ لكابدراسػلتلابسػلب  لاب رتبطػ لب كضػكعل .أل
  نلللع لبنلءلاب  يلس.لككيقي لاالستقلدة

اب خػدراتلابرق يػ للإد ػلف خػلطرلتـلت ديدل كضكعلاب يلسلع لضكءلاب تغيرلابتلبالكيت تػؿلعػ ل .بل
 بدللابابلبلاب ل ع .

 االطاعلا ىلاب  لييسلاب رتبط لب كضكعلاب خدراتلابرق ي ل كضكعلابدراس لك نلل: .جل
 (0261ابد لكل ؿلابطليق للإاداد  يلسلاب خدراتلابرق ي ل.)ـ 
 (0262ابيرلابدلا لا  دللإاداد  يلسلاب خدراتلابرق ي ل)ـ 
 (0262  دل صي   لإادادلن اءلأ  يلسلاب خدراتلابرق ي ل)ـ 

كنظرانلبعدـلتكاعرل  لييسلب  خدراتلابرق ي ل     لبلذالابغػرضل سػبلا ػـلاببل ػثلع ػدلتػـلاستاػلرةل
كابت كيـلع دلتـلت ديدلأبعػلدلاب  يػلسلك را عػ لاددل فلابخبراءلع لابخد  لاال ت لاي لكا ـلابنقسلكاب يلسل

لابلرات .
اب  يػلسلعػػ للأبعػلدكابدراسػلتلابسػلب  لتػػـلت ديػدلكاب  ػلييسللبعػدلاالطػاعلا ػىلابكتلبػلتلابنظريػػ  .دل

 .(المخ  ر النخسية –المخ  ر الصحية  –المخ  ر الجتم يية )هـلكللأبعلدتاثل
تػػ لب   يػػلسل ػػال رااػػلةلابدقػػ ل تػػىلاللي ػػدثلابتالبلألبعػػلد  ػػالكصػػيلغ لابعبػػلراتلاب تصػػ  للل .قل

كػذبؾلخ ػكلابعبػلراتل ػفللإبيػ تكرارلأكلغ كضلكافلتككفلكؿلابلرةل رتبط لبلببعػدلابػذملتنت ػ ل
 اب ركب لكاب زدك  لكافلتككفلكاض  لكسل  لابقلـلب  ب كث.لاألبقلظ

 ث ني ا: صدق المحكمين: 
(ل ػػفلابسػػلدةلاب  ك ػػيفل ػػفل62فل)ا ػػىلاػػددل ػػلاألكبػػىضلاب  يػػلسلعػػ لصػػكرت لرلقػػلـلاببل ػػثلبعػػ

اخػػػتاعلـلا ػػػىللأكابخد ػػػ لاال ت لايػػػ لكا ػػػـلابػػػنقسلكابصػػػ  لابنقسػػػي لبلػػػدؼلت ديػػػدل ػػػدللاتقػػػلقلـللأسػػػلتذة
ضػػلع كتعػػديؿلبعػػضلابعبػػلراتللإبيػػ ابػػلراتلاب  يػػلسلك ػػدللارتبػػلطلكػػؿلابػػلرةلبلببعػػدلابػػذملينت ػػ ل بعػػضللكا 

 ػػفلاتقػػلؽلاب  ك ػػيفلكاسػػتبعلدل%(ل31ا ػػىلنسػػب ل)لا ػػىلابعبػػلراتلابتػػ ل صػ تلاإلب ػػلءابعبػلراتلكػػذبؾلتػػـل
لابعبلراتلابت لق تلنسب لاالتقلؽلا يلل.
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(لابػػلرةل كزاػ لا ػىلكػػؿلبعػدلبعػػددل41اب  يػلسلعػ لصػػكرت لابنللايػ ل اػػت الا ػىلاػددل)لأصػػبدكع ػللبػذبؾل
ل(لابلرة.61)

لأكزانلػػلكتػػـلت ديػػدلكػػؿلابػػلرةلكهػػ ل)نعػػـ(ل)إبػػىل ػػدل ػػل(ل)ال(للأ ػػلـتلبتػػلن:لكضػػالاببل ػػثلتػػاثلاسػػت لبلتل
ابدر ػػ للأصػػب ت(لبلبنسػػب لب عبػػلراتلاب ك بػػ لكابعكػػسلبلبنسػػب لب عبػػلراتلابسػػلبب لكبػػذبؾل6،ل0،ل7بلبترتيػػبل)

در ػ لكابدر ػ لابػدنيللل22=ل41*0در  لكابدر  لابكسطىلب   يػلسل=لل671=ل41*7ابعظ ىلب   يلسل=ل
لدر  .ل41=41*6ب   يلسل=ل

لرابعلن:لتبلتلاب  يلس:
(ل62االختبلرل يثلطبؽلاب  يلسلا ىلاين ل ككن ل فل)لإالدةب سلبلتبلتلاب  يلسلبطري  لقلـلاببل ثل
اب علين لكبيسلض فلاب   كا لابت ريبي لكذبؾلبقلصؿلز ن لقدرةلخ س لاارليك لنلكقػدللإطلرطابل فل

لاستخدـلاببل ثل عل ؿلارتبلطلسبير لفلبلب علدب لابتلبي :
ل0 الؼلل1لللللللللللللللللل

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل-ل6ر=ل
ل(6ل–ل0فل)فللللللللللللللل

لب ابلبلاب ل ع لكأبعلد د لفلاب خدراتلابرق ي لإيكضدل عل ؿلابتبلتلب  يلسل خلطرلل(6 دكؿلرقـل)
  تما مل الثب أبا د المقي س

ل%23لاب خلطرلاال ت لاي 
ل%21لاب خلطرلابص ي 
ل%24لاب خلطرلابنقسي 
 %89 الدرجة الكمية
فل عنكيػػ ل عل ػػؿلابتبػػلتلعػػ ل ػػداكؿل عنكيػػ لاالرتبػػلطلانػػدل سػػتكلل(لأ6رقػػـل)لكيتضػػدل ػػفلاب ػػدكؿلابسػػلبؽ

للأفلهنلؾلاب دكبي ليتضدلبنل˃كب للافلاب  سكب لل22160(لك دلافلر=ل67كدر  ل ري ل)ل2221 عنكي ل
كهذاليدؿلا ىلافل عل ؿلابتبلتلذاتلدالب لإ صلاي ل،لكهكليؤكدلافلاب  يػلسللإ صلايلنلعركؽل عنكي لداب ل

لي  ؽلدر  ل فلاالست رارلكابتبلتلب نتلاالابت ليسقرلانلللابتطبيؽلكاب  يلسلصلبدلب دراس .
ل  لالتلابدراس :
 لاال ت لايػػ لب نػػللكقػػدلتػػـلاختيػػلرلهػػذ لاب ؤسسػػ لابدراسػػ لبلب علػػدلابعػػلب لب خد ػػلأ ريػػتاب  ػػلؿلاب كػػلن :ل

لابتلبي :لبألسبلبابتع ي ي ل
 تكاعرلابعين لبعددل نلسبلع لاب علد. -
  كلفلا ؿلاببل ث. -
  كاع  لإدارةلاب علدلا ىلإ راءلابدراس . -
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 ػفلاباػبلبلاب ػل ع للابت ريبيػ (ل قػردةلي ت ػكفلاب   كاػ ل62اب  لؿلاببارم:لت ػددتلاينػ لابدراسػ لعػ ل)
اب علينػػ لابطػػابلاب  يػػدكفلبسػػ اتلاػػاكفلابطػػابللإطػػلرب علػػدلابعػػلب لب خد ػػ لاال ت لايػػ لب نػػللككػػلفلبل

لتي :علدلككلفلاالختيلرلكعؽلاباركطلاآلبلب 
 افليككفل  يدلبلب علد. .6
   يلسلاب خدراتلابرق ي .لابدر لتلا ىلأا ى فلابطابلابذيفل ص كالا ىل .0
لي لابلبلاب علد.اال ت لاييفلبراللاألخصلاييفبعضللآراء .7

 جداول الدراسة:
(ليكضػػدلابقػػركؽلبػػيفلدر ػػلتلاب  يػػلسلاب ب ػػ لكاببعػػدملألاضػػلءلاب   كاػػ لابت ريبيػػ لا ػػىل0 ػػدكؿلرقػػـل)

ل خلطرلاب خدراتلابرق ي لأبعلدلاب  يلسلككؿ

لاببعد
تللاب يلسلاببعدملاب يلسلاب ب  

لاب  سكب 
لتلاب دكبي 

 لاندلبابدال
ل2.26 ل0عل0ـل6عل6ـ

طرلاب خل
لاال ت لاي 

لداؿل120ل3261ل2216ل427ل2242ل026

اب خلطرل
لداؿل120ل124ل2211ل720ل2242ل623لابص ي 

اب خلطرل
لابنقسي 

لداؿل120ل121ل2217ل423ل2213ل027

لداؿل120ل3203ل127ل420ل127ل020لاب  يلسلككؿ
 يػثلتك ػدلعػركؽل(ليؤكػدلا ػىلصػ  لابقػرضلابرايسػ لب دراسػ ل0بلبنظرلإبىلبيلنػلتلاب ػدكؿلابسػلبؽلرقػـل)

(لكبػػيفل تكسػػطلاب يػػلسلاب ب ػػ لكاببعػػدملب    كاػػ لابت ريبيػػ لا ػػىل  يػػال2226ذاتلدالبػػ لإ صػػلاي لانػػدل)
  لليايرلإبػىلعلا يػ لابعػاجلابػكاقع لعػ لابرق ي لقبؿلكبعدلابتدخؿلاب لن للأبعلدل  يلسل خلطرلاب خدرات

دلاباػػبلبلاب ػػل ع ل  ػػلليؤكػػدلصػػ  لاب خػػدراتلابرق يػػ لانػػلإد ػػلفخد ػػ لابقػػردلعػػ لابتخقيػػؼل ػػفل خػػلطرل
لابقرضلابرايس لب دراس .

بلبنسػب لب بعػدلاألكؿللاب ب ػ لكاببعػدملاب يلسػيفبػيفللابنتلاالاإل صلاي لبدالبػ لابقػركؽ(ليكضدل7 دكؿلرقـل)
لاب خدراتلابرق ي لاال ت لاي لإلد لفل خلطركابخلصلبتخقيؼلاب
تللاب يلسلاببعدملاب يلسلاب ب  

لاب  سكب 
لتل
لي اب دكب

ابدالب لاندل
ل(2.26 ستكلل) ل0عل0ـل6عل6ـ

ل2226داؿلل120ل3220ل6213ل6327ل62246ل62270
(ل120(لاكبرل ػفلقي ػ ل)ت(لاب دكبيػ ل)3220(لأفلقي  ل)ت(لاب  سكب ل)7يتضدل فلاب دكؿلابسلبؽلرقـل)

 ب ػ لكاببعػدمل(لبػيفلاب يلسػيفلاب2226  لليايرلإبىلك كدلعركؽلذاتلدالب لإ صلاي لاندل ستكلل عنكي ل)
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ببعػػدلاب خػػلطرلاال ت لايػػ لابنلت ػػ لاػػفلإد ػػلفلاب خػػدراتلابرق يػػ لبصػػلبدلبرنػػل الابتػػدخؿلاب لنػػ لبلسػػتخداـل
ل  لرس لابعاجلابكاقع لع لخد  لابقرد.

(ليكضدلابنتلاالاإل صلاي لبدالبػ لابقػركؽلبػيفلاب يلسػيفلاب ب ػ لكاببعػدملبلبنسػب لب بعػدلاألكؿل4 دكؿلرقـل)
لاب خلطرلابص ي لإلد لفلاب خدراتلابرق ي كابخلصلبتخقيؼل

تللاب يلسلاببعدملاب يلسلاب ب  
لاب  سكب 

لتل
لاب دكبي 

ابدالب لاندل
ل(2.26 ستكلل) ل0عل0ـل6عل6ـ

ل2226داؿلل120ل6023ل22134ل64212ل6223ل2242

(ل120)ل(لاكبرل ػفلقي ػ ل)ت(لاب دكبيػ 6023(لأفلقي  ل)ت(لاب  سكب ل)4يتضدل فلاب دكؿلابسلبؽلرقـل)
(لبػيفلاب يلسػيفلاب ب ػ لكاببعػدمل2226  لليايرلإبىلك كدلعركؽلذاتلدالب لإ صلاي لاندل ستكلل عنكي ل)

ببعدلاب خلطرلابص ي لابنلت  لافلإد لفلاب خدراتلابرق ي ل  لليايرلإبىلعلا يػ للبرنػل الابتػدخؿلاب لنػ ل
لرلإد لفلاب خدراتلابرق ي .بلستخداـل  لرس لابعاجلابكاقع لع لخد  لابقردلب تخقيؼل فل خلط

(ليكضدلابنتلاالاإل صلاي لبدالبػ لابقػركؽلبػيفلاب يلسػيفلاب ب ػ لكاببعػدملبلبنسػب لب بعػدلاألكؿل1 دكؿلرقـل)
لكابخلصلبتخقيؼلاب خلطرلابنقسي لإلد لفلاب خدراتلابرق ي 

تللاب يلسلاببعدملاب يلسلاب ب  
لاب  سكب 

لتل
لاب دكبي 

ابدالب لاندل
ل(2.26 ستكلل) ل0عل0ـل6عل6ـ

ل2226داؿلل120ل3220ل22304ل622322ل22333ل12422

(ل120(لاكبرل ػفلقي ػ ل)ت(لاب دكبيػ ل)3220(لأفلقي  ل)ت(لاب  سكب ل)1يتضدل فلاب دكؿلابسلبؽلرقـل)
(لبػيفلاب يلسػيفلاب ب ػ لكاببعػدمل2226  لليايرلإبىلك كدلعركؽلذاتلدالب لإ صلاي لاندل ستكلل عنكي ل)

بنقسي لابنلت ػ لاػفلإد ػلفلاب خػدراتلابرق يػ لكير ػالذبػؾلإبػىلتػعتيرلبرنػل الابتػدخؿلاب لنػ لببعدلاب خلطرلا
بلسػتخداـل  لرسػػ لابعػػاجلابػػكاقع لعػػ لخد ػػ لابقػػردلب تخقيػػؼل ػػفل خػػلطرلإد ػػلفلاب خػػدراتلابرق يػػ لب اػػبلبل

لاب ل ع .
 تخسير ومن دشة نت ئج الدراسة:

ذاتلدالبػػ لإ صػػلاي لبػػيفل  لرسػػ لبرنػػل اللتك ػػدلااقػػ صػػ  لابقػػرضلابرايسػػ لب دراسػػ لك ػػؤدا :ل .6
ابتدخؿلاب لن لاب لاـلا ىلابعػاجلابػكاقع لب تخقيػؼل ػفل خػلطرلإد ػلفلاب خػدراتلابرق يػ لب اػبلبل
اب ل ع ،لك لليؤكدلذبػؾلك ػكدلعػركؽلإ صػلاي لبػيفلاب يلسػيفلاب ب ػ لكاببعػدملب    كاػ لابت ريبيػ ل



 

21 

 

(لاكبػػرل ػػفلقي ػػ ل)ت(لاب دكبيػػ ل3203 ل)بصػػلبدلاب يػػلسلاببعػػدمل يػػثلب غػػتلقي ػػ ل)ت(لاب  سػػكب
 (.120(ل)2226اندل ستكلل عنكي ل)

كيكضدلذبؾلعلا ي لابعاجلابػكاقع لعػ لابتخقيػؼل ػفل خػلطرلإد ػلفلاب خػدراتلابرق يػ لكذبػؾل ػفل
خػػػػاؿلاسػػػػتخداـلعنيػػػػلتلكأسػػػػلبيبلابعػػػػاجلابػػػػكاقع لعػػػػ لخد ػػػػ لابقػػػػردلك نلػػػػللابعاقػػػػ لاب لنيػػػػ لبػػػػيفل

ؿلابتػػػ لتسػػػلادلا ػػػىلتنقيػػػذلبرنػػػل الابتػػػدخؿلاب لنػػػ لكػػػذبؾلأسػػػ كبلاألخصػػػلا لاال ت ػػػلا لكابع يػػػ
اب كا لػػ لبػػلبكاقالب ع يػػؿلبػػلفلهنػػلؾل اػػك  لتػػؤترلا ػػىلابع يػػؿلكاألسػػرةلكاب  ت ػػالككػػذبؾلأسػػ كبل
ت  ػػؿلاب سػػاكبي لبػػلفلإد ػػلفلهػػذالابنػػكعل ػػفلاب خػػدراتليػػؤترلا ػػىلاب سػػت بؿلابع  ػػ لب طلبػػبلكػػذبؾل

لءلابغل ضػػ لا ػػىلابع يػػؿل ػػفلخطػػكرةلاب اػػك  ،لكهػػذالأسػػ كبلابتكضػػيدلاػػفلطريػػؽلتكضػػيدلاألاػػي
(لبعنػػكافلبرنػػل ال  تػػرحل ػػفل0261)إبػػراهيـيتقػػؽل ػػالابدراسػػلتلابسػػلب  ل نلػػللدراسػػ ل)أسػػ لءلا  ػػدل

 نظػػكرلاب  لرسػػ لابعل ػػ لعػػ لابخد ػػ لاال ت لايػػ لبكقليػػ لاباػػبلبلاب ػػل ع ل ػػفلاب خػػدراتلابرق يػػ ،ل
(لطلبػػبلكطلببػػ ل032بعينػػ لككلنػػتلاينػػ لابدراسػػ ل)كاسػػتخد تلابدراسػػ ل ػػنلالاب سػػدلاال ت ػػلا لبل

(لأخصلا لا ت لا ،لكتكص تلابدراس لإبىلنتلاالبرنل الكقػلا ل  تػرحلب  ليػ لاباػبلبل ػفل40ك)
(لأتبتػػتلععلبيػػ ل0261 خػػلطرلإد ػػلفلاب خػػدراتلابرق يػػ ،لككػػذبؾلدراسػػ ل)ن ػػاءلا  ػػدل صػػي   )

ابخد ػ لاال ت لايػ لبتن يػ لكاػ لاباػبلبللاستخداـلاب دخؿلابكقلا ل فل نظكرلاب  لرس لابعل  لع 
ب خػػلطرلإد ػػلفلاب خػػدرات،لكاسػػتخد تلابدراسػػ لاب ػػنلالابت ريبػػ لككلنػػتل ػػفلنتػػلاالابدراسػػ لتبػػكتل

 فل نظكرلاب  لرس لابعل ػ لعػ لابخد ػ لاال ت لايػ لبتن يػ لكاػ للعلا ي لاستخداـلاببرنل الابكقلا 
لابابلبلب خلطرلإد لفلاب خدراتلابرق ي .لل

برنل التك دلااق لذاتلدالب لإ صلاي لبيفل  لرس لقرضلابقرا لاألكؿلب دراس لك ؤدا :لص  لاب .0
لتخقيؼلاب خلطرلاال ت لاي لإلد لفلاب خػدراتلابرق يػ ابتدخؿلاب لن لاب لاـلا ىلابعاجلابكاقع لب

،لك ػػػػلليؤكػػػػدلذبػػػػؾلك ػػػػكدلعػػػػركؽلإ صػػػػلاي لبػػػػيفلاب يلسػػػػيفلاب ب ػػػػ لكاببعػػػػدملباػػػػبلبلاب ػػػػل ع دللابػػػػ
(لأكبػػرل ػػفل3220 لابت ريبيػػ لبصػػلبدلاب يػػلسلاببعػػدمل يػػثلب غػػتلقي ػػ ل)ت(لاب  سػػكب ل)ب    كاػػ

(،لكيبػػػػيفلذبػػػؾلعلا يػػػػ لابعػػػاجلابػػػػكاقع لعػػػ لابتخقيػػػػؼل ػػػػفل120)ل2226قي ػػػ ل)ت(لاب دكبيػػػػ لانػػػدل
اب خػػػػدراتلابرق يػػػػ لكذبػػػػؾل ػػػفلخػػػػاؿلاسػػػػتخداـلعنيػػػػلتللإد ػػػلفاب خػػػلطرلاال ت لايػػػػ لابنلت ػػػػ لاػػػػفل

اب كا لػػػ لبػػػلبكاقالاال ت ػػػلا لابػػػذمليعػػػيشلعيػػػ للأسػػػ كبك نلػػػللاسػػػتخداـللابعػػػاجلابػػػكاقع لكأسػػػلبيب
هػذ لاب خػدراتللإد لفابتكضيدلبلفللأس كبابع يؿل فلازب لافلاألسرةلكاب  ت الككذبؾلاستخداـل

قدليؤدملإبىلابقاػؿلعػ لابتع ػيـلكاػدـلاالهت ػلـلبلب سػت بؿلابع  ػ لب طلبػبلكػذبؾلتػـلتك يػؼلابع يػؿل
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 ليػػتـلاػػغؿلكقػػتلابقػػراغلكاػػـلاب  ػػكءلإبػػىلكسػػلاؿلابتكنكبك يػػللاب ديتػػ لابتػػ لبلبكا بػػلتلاب نزبيػػ لبكػػ
)ابتركيزلا ىللأس كب،لكذبؾلاستخداـلرةلكاب يلةلع لاب  ت الاالعتراض تؤدملإبىلابعزب لافلاألس

ابسػػ كؾ(لب يػػثليػػتـلتعػػديؿلبعػػضلابسػػ ككيلتل تػػؿلسػػ لعلاب كسػػي ىلابصػػلخب لكػػذبؾلابػػذهلبلإبػػىل
ابتػػ لتاػػ الا ػػىلابعنػػؼلكهػػذاليتقػػؽل ػػالابدراسػػلتللاألبعػػلبلرسػػ لبعػػضل  ػػله لاالنترنػػتلكػػذبؾل  

ا ػػىل   كاػػ ل ػػفلاباػػبلبلاب ػػل ع للأ ريػت(لابتػػ ل2015)Gerber Ruthابسػلب  ل تػػؿلدراسػػ ل)
لبئاطلاػػ اباػػبلبلاب ػػل ع للإرادةبت كيػػ للكأكصػػتاب خػػدراتلابرق يػػ للإلد ػػلفابقاػػلتلاب عرضػػ للأكتػػر

لبلألناػط  ػفلاب خػدراتلابرق يػ لكاالهت ػلـللأنقسػلـسػ ي  لبكقلايػ لابت  لع لقدرات لكاتخػلذلاب ػراراتلاب
عراغلـلكتكػكيفلابعاقػلتلاال ت لايػ لابكاقعيػ ،للأكقلتع لاستغاؿللكابت لعي اال ت لاي لكابريلضي ل

(لابتػػػ لسػػػعتلإبػػػىلابتعػػػرؼلا ػػػىلابعكا ػػػؿلاال ت لايػػػ ل0263كػػػذبؾلدراسػػػ ل)كػػػريـلاػػػكادلبريسػػػـل)
لاألبنػلءاألسػرةلعػ لكقليػ لإبىلتعػلط لاب خػدراتلكابتعػرؼلا ػىلدكرللابخلص لبلب  ت الكابت لتؤدم

اب ست ب ي لا ىلس كؾلابابلبلابعرب ،لكتبيفل فلنتلاالابب ثللكآتلرهلاب خدراتلابرق ي للإد لف فل
 ع  ػػيفلعػػ للأكؿه ػػلللكاألـلعػػلألباب خػػدراتلابرق يػػ للإد ػػلف ػػفللاألبنػػلءافلبألسػػرةلدكرلعػػ لكقليػػ ل

  دللاب يلة.لاألبنلءتعتيرهـل ترسخلنلع لكيب ىللأبنلالـ يلةل
تك ػػػدلااقػػػ لذاتلدالبػػػ لإ صػػػلاي لبػػػيفل  لرسػػػ لصػػػ  لابقػػػرضلابقراػػػ لابتػػػلن لب دراسػػػ لك ػػػؤدا :ل .7

برنػػل الابتػػدخؿلاب لنػػ لاب ػػلاـلا ػػىلابعػػاجلابػػكاقع لبتخقيػػؼلاب خػػلطرلابصػػ ي لإلد ػػلفلاب خػػدراتل
 صػلاي لبػيفلاب يلسػيفلاب ب ػ لكاببعػدمل،لك لليؤكدلذبػؾلك ػكدلعػركؽلإبدللابابلبلاب ل ع لابرق ي 

(لأكبػػرل ػػفل6023ب    كاػػ لابت ريبيػػ لبصػػلبدلاب يػػلسلاببعػػدمل يػػثلب غػػتلقي ػػ ل)ت(لاب  سػػكب ل)
خد ػػػ لابقػػػردلذبػػػؾلعلا يػػػ لابعػػػاجلابػػػكاقع لعػػػ للضػػػدكلكي(،ل120)ل2226قي ػػػ ل)ت(لاب دكبيػػػ لانػػػدل

كذبػػؾل ػػفلخػػاؿلاسػػتخداـلاب خػػدراتلابرق يػػ للإد ػػلفابنلت ػػ لاػػفللابصػػ ي  تخقيػػؼل ػػفلاب خػػلطرلب
ابعاق لاب لنيػ لبػيفلاألخصػلا لكابع يػؿللأس كبلابكاقع لك نلللاستخداـلي لب عاجابعا لسلبيباأل

ت  ؿلاب ساكبي للأس كبب عرع لاب ع ك لتلابت لتسلادلاألخصلا لع ل ؿلاب اك  لكذبؾلاستخداـل
دـلتنػلكؿلابغػذاءلعػ ل كاايػد لهذ لاب خدراتليؤدملإبػىلاػدـلاالهت ػلـلبلبصػ  لابعػلـلكاػلإد لفبلفل

كضػػعؼلاب نلاػػ ،لكػػػذبؾللاألني يػػللبػػع راضلاإلصػػلب اب  ػػددةل  ػػلليػػؤترلا ػػىلاب سػػـلكيػػؤدملإبػػىل
لأسػػػ كبكدر ػػ لابسػػػ الكػػذبؾلاسػػػتخداـللاألذفسػػ لعلاب كسػػػي ىلاػػفلطريػػػؽلابسػػ لالتليػػػؤترلا ػػػىل
بعل  لكهذالهذ لاب خدراتلا ىلابص  لالإد لفابتكضيدلالفلبعضلابابلبلالليعرؼلابخطكرةل فل

افلاالسػتخداـلاب نزبػ لبت نيػ للأتبتػت(لابت لMaiss, 2013يتقؽل الابدراسلتلابسلب  ل تؿلدراس ل)
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يػػؤدملإبػػىل ػػدكثلخ ػػؿلعػػ لاب لػػلزلابسػػ ع لاللسػػي لل ػػالاػػدـللاألذنػػيفابن ػػرل تبػػليفلابتػػرددلا ػػىل
كتلكقػكةلن لحلاباخصلع لاب صكؿلا ىلتعتيرلاباعكرلبلبتاك ،ل  لليدعع لإبىلزيلدةلدر ػ لابصػ

(لاػفل0261)دراس ل)ا  لبفلص  لفلكأيضلنلابتردداتلكهكل للينعكسلا ىلابص  لابعل  لب قرد،ل
 ػػدكثلخ ػػؿلعػػ لاب لػػلزلابسػػ ع لابنػػلتالاػػفلزيػػلدةللكأه لػػلاب خػػلطرلابصػػ ي لب  خػػدراتلابرق يػػ ل

  ػلليػنعكسلبلبسػ بلا ػىلاب لػلزلابسػ ع لب  ػد فلب  خػػدراتللاألذفتػردداتلابصػكتلكقكتلػللا ػىل
  ي .لابرق

تك ػػػدلااقػػػ لذاتلدالبػػػ لإ صػػػلاي لبػػػيفل  لرسػػػ لصػػػ  لابقػػػرضلابقراػػػ لابتلبػػػثلب دراسػػػ لك ػػػؤدا :ل .4
برنػػل الابتػػدخؿلاب لنػػ لاب ػػلاـلا ػػىلابعػػاجلابػػكاقع لبتخقيػػؼلاب خػػلطرلابنقسػػي لإلد ػػلفلاب خػػدراتل

دمل،لك لليؤكدلذبػؾلك ػكدلعػركؽلإ صػلاي لبػيفلاب يلسػيفلاب ب ػ لكاببعػبدللابابلبلاب ل ع لابرق ي 
(لأكبػػرل ػػفل3220ب    كاػػ لابت ريبيػػ لبصػػلبدلاب يػػلسلاببعػػدمل يػػثلب غػػتلقي ػػ ل)ت(لاب  سػػكب ل)

ضػػػدلذبػػػؾلعلا يػػػ لابعػػػاجلابػػػكاقع لعػػػ لخد ػػػ لابقػػػردلكل(،لكي120)ل2226قي ػػػ ل)ت(لاب دكبيػػػ لانػػػدل
ب تخقيػػؼل ػػفلاب خػػلطرلابنقسػػي لابنلت ػػ لاػػفلإد ػػلفلاب خػػدراتلابرق يػػ لكذبػػؾل ػػفلخػػاؿلاسػػتخداـل

ضػقلءابقكلهػ لبخقيػؼل ػدةلاب  ػؽلاػفلابع يػؿلجلابكاقع لك نلػللاسػتخداـلأسػ كبلبعاعنيلتلا  ػكللكا 
رابلتلابنقسػػي لب تغ ػػبلا ػػىلبعػػضلاب  لب ػػ لبتخقيػػؼل ػػدةلابتػػكترلكاالضػػطلأتنػػلء ػػفلاب ػػدلكابسػػعلدةل

 لكابعػػػكدةلإبػػػىلطريػػػؽلابتكبػػػػعػػػػ لا للاأل ػػػؿابنقسػػػي لاػػػػفلطريػػػؽلبػػػثلركحللكاأل ػػػراضخػػػتاالتلاإل
اػػ الا ػػىلاالن ػػراؼلكاببعػػدلاػػفلاػػفلهػػذ لاب كاقػػالابتػػ لتػػد رلاباخصػػي لب قػػرد،لكتكابعػػاجلكاببعػػدل

 تػىليػتـلاببعػدلاػفلابعزبػ لكاالكتاػلبلكذبػؾل ػفلخػػاؿللكابترعيػ اب عػبللأسػلبيب،لكػذبؾلاسػتخداـلا 
ابتػػػ لت ػػػلرسلعػػػ لاب علػػػدل ػػػفللاألناػػػط ابريلضػػػي لكابترعيليػػػ ل ػػػفلخػػػاؿللاألناػػػط   لرسػػػ لبعػػػضل

ا  ي لك قاتل تىليتـلابر كعلإبىلابكاقالاال ت ػلا لب قػرد،لكذبػؾليتقػؽللر اتلكزيلراتلكندكات
(لابتػػػػػ لتكصػػػػػ تلإبػػػػػىلافلاد ػػػػػلفلLemhart,2011 ػػػػالبعػػػػػضلابدراسػػػػػلتلابسػػػػػلب  ل تػػػػػؿلدراسػػػػ ل)

 ػراضلابنقسػي لكتػؤدمللتلابنقسػي لكظلػكرلاإلخػتاالتلكاألاب خدراتلابرق يػ ليػؤدملإبػىلاالضػطراب
قع لبػػػدللابقػػػردلككػػػذبؾلاػػػدـلاب ػػػدرةلا ػػػىلابتكيػػػؼلاال ت ػػػلا لإبػػػىلاػػػدـلاب ػػػدرةلا ػػػىلابتقكيػػػرلابػػػكا

(لابتػػ لأكػػدتل0262كاالسػػرملب قػػردلاب ػػد فلب  خػػدراتلابرق يػػ ،لكػػذبؾلدراسػػ ل)ابػػدلا لاكيػػداتل)
ا ىلاب خلطرلابنقسي لب  خدراتلابرق ي لكابت لتت تؿلع لاباعكرلبػلبخكؼلكاإل سػلسلبلالضػطللدل

لمت ػػػلدلبئيػػػذاالـلن ػػػك ،لبلإلضػػػلع لإبػػػىلابصػػػراخلابػػػاإرادكاباػػػعكرلبلب ا  ػػػ لل ػػػفلاألاػػػخلصلكاالا
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كابتانالابعضػ  لكابعصػب لكارتعػلشلاب سػدلأتنػلءلا  يػ لاالسػت لعلكاالنقصػلؿلاػفلابكاقػالكترا ػال
لاألداءلكق  لابتركيز.

 مراجع البحث:
لود ياة الشاب ب مان (. برن مج ود ئة من منظور المم رسة الا ماة عاة الخدماة الجتم يياة 7102إبراىيم، أسم ء محمد )

 المخاادرات الردميااة، مجمااة دراساا ت عااة الخدمااة الجتم ييااة والامااوم اإلنساا نية، كميااة الخدمااة الجتم ييااة، ج ماااة
 (.8(، الجزء)10حموان، الادد )

(. دور المشااا ركة المجتماياااة لمنظمااا ت المجتماااع المااادنة لمود ياااة مااان مخااا  ر 7108أباااو الختاااوح، محماااد الااادمرداش )
اااة ميااة، مجمااة دراساا ت عااة الخدمااة الجتم ييااة والامااوم اإلنساا نية، كميااة الخدمااة الجتم ييااة، ج مالمخاادرات الرد
 (.8(، الجزء)14حموان، الادد )

(. اسااتخدام النترناات عااة تااا  ة المخاادرات "المخاادرات الردميااة"، وزارة الداخميااة، 7101أبااو سااريع، احمااد يبااد الاارحمن )
 .http://www.child-trafficking. ماان مودااع/ لمماموماا ت والتوثيااقدارة الا مااة د اا ع الشاائون الخنيااة، اإل

Org/sites/default/files/14.pdf 
 .المكتب الج ماة الحديث (. السي سة بين النمذجة والمح ك ة، اإلسكندرية،7111أبو ي مود، محمد ساد )
 لمكتب الج ماة الحديث.ا(. السي سة بين النمذجة والمح ك ة، اإلسكندرية، 7118أبو ي مود، محمد ساد )

(. المخاادرات الردمياة وتاادايي تي  يماا المراىاق وساابل الود ياة والااااج، مجماة أبحاا ث 7108أحماد، يبيار نجاام يباد ا  )
 (.1البصرة لماموم اإلنس نية، الادد )

القا ئم بساموك  (. استخدام الااج الواداة عة خدمة الخرد عة زيا دة تككياد الاذات لادط ال  لاب7111) أمينع  مة  ،حمدأ
 المؤتمر الاممة الث لث يشر، كمية الخدمة الجتم يية، ج ماة حموان. البم جة،

. نماوذج وادااة عاة خدماة الخارد لتنمياة المسائولية الجتم ييا ت لادط الشاب ب (7111)محماود  ،صا دق ؛يوسف  أحمد،
، جتم يياة، والاماوم اإلنسا نيةة البحاث منشاور عاة مجماة دراسا ت عاة الخدما ،الج ماة بمشكمة الحوادث المرورية

 .الادد الس بع يشر، الجزء األول، الق ىرة، كمية الخدمة الجتم يية، ج ماة حموان أكتوبر
(. المخدرات والمخدرات الردمية واث رى  المستقبمية يما سموك الشب ب الاربة، الاراق نموذج ا، 7109بريسم ،كريم يواد )

 . (01(، الادد)01ق الخن، المجمد)ين  ريمجمة اميس ، جماية اميس  لمتربية 
(. المخدرات الردمية بين الوية والود ية، وردة يمل عة ندوة المخادرات الردمياة وتكثيرىا  يماا 7104بن صخح ن، يمة )

 الشب ب الاربة، الري ض، ج ماة ن يف لماموم األمنية.
ت الردمياة ويادتيا  با لنحراف والجريماة لادط اإلدما ن يماا المخادرا(. 7171بوخدونة، صبيحة؛ بن ي شور، الزىارة )  

نسا نية، المجماد الشب ب، مجمة انسنة لمبحوث والدراس ت، ج ماة زي ن ي شور ب لجمخة، كمية الاموم الجتم يياة وال 
 .(7(، الادد )00)

 .السنوي، جميورية مصر الاربية (. الكت ب اإلحص ئة7104الجي ز المركزي لمتابئة الا مة واإلحص ء)
شاا (.0881)م جااد محمااد  ،نخاااح ب ع اتج ىاا ت الشااب ب الجاا ماة نحااو باااض القضاا ي  المرتب ااة باا ألمن الجتماا ية وا 

لجتم ييااة ، ج ماااة االثاا من كميااة الخدمااة  الاممااةالمااؤتمر عااة ، بحااث منشااور ،ح جاا تيم عااا الح ضاار والمسااتقبل
 .  حموان
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داة عااة خدمااة الخاارد والتخخيااف ماان حاادة المشااكات الاادااة بااين مم رسااة الااااج الااوا (.0881)يرعاا ت خمياال  ،زياادان
الجتم ييااة والنخسااية لميتاا م المااراىقين المااوديين بمؤسساا ت الري يااة الجتم ييااة، المااؤتمر الاممااة الثاا من، كميااة 

 .الخدمة الجتم يية، ج ماة حموان
لمخادرات الردمياة، دراسا ت (. مساتوط وياة  مباة الج مااة األردنياة بظا ىرة ا7108الزيود، محمد ص يل؛ يوده،  ا رق )

 (.0(، الادد )14الاموم اإلنس نية والجتم يية، المجمد )
، رسا لة م جساتير (.الااج الواداة عة خخض الشاور ب لخجال لادط  ااب المرحماة المتوسا ة7110أسو ص لح ) ،ساد

 غير منشورة، كمية التربية، الج ماة المستنصرية، بغداد، الاراق.
المارعاة  د موس الخدمة الجتم يية والخدم ت الجتم يياة و الخادم ت الجتم يياة، دار (.7111)أحمد شقيق  ،السكري

 .الج ماية، اإلسكندرية
(. المااادارس التاااة تحماااق أدواره ذات ديماااة لمشاااب ب، ترجماااة أحماااد ي ياااة أحماااد، مجماااة 7111ساااورت، وجااار ىولاااد )

 .رسكو، الق ىرة، سبتمبمستقبمي ت، المجمد الث لث، الادد الث لث، مركز م بوي  اليون
 .كمية الاموم الجتم يية يرض ووجية نظر، الري ض، -(. الااج الواداة0881محمد محروس ) ،الشن وي

ندرية، (. مني ج الخدمة الجتم يية عة المج ل المدرسة وري ية الشب ب، السك7117الصديقة، سموط يثم ن وآخرون)
 المكتب الج ماة الحديث.

استغال وسا ئل تقنياة الماموما ت عاة ارتكا ب جارائم المخادرات وخ صاة الردمياة، عاة  (.7109 وسا )يبد ا ، خولة م 
ضوء د نون مك عحة جرائم تقنية الماموم ت الم راتة، مجمة الاموم الدتص دية والدارياة والق نونياة، المركاز القاومة 

 .(8(، الادد )7مبحوث غزة، مجمد)ل
 .ة الخرد الشمولية، الق ىرة، مكتبة يين شمسخدم (.0889)يبد الخت ح  ،يثم ن

(. اآلث ر النخسية والجتم يية لممخدرات الردمياة ودور مؤسسا ت الضاب  الجتما ية عاة الحاد 7108يويدات، يبد ا  )
ماة نا يف الاربياة لماماوم من آث رى ، وردة يمل عة ندوة المخدرات الردمية واثرى  يما الشب ب الاربة، الري ض، ج 

 .نيةاألم
الاادة بين مم رسة الااج الواداة وتحسين إدارة الذات لم  لب ت المراىق ت المتاكخرات . (7101الايسوي، أزى ر محمد )

، (00)، الجاازء (14)بحااث منشااور عااة مجمااة دراساا ت عااة الخدمااة الجتم ييااة، والامااوم اإلنساا نية، الااادد دراسااي ا، 
 .انالق ىرة، كمية الخدمة الجتم يية، ج ماة حمو 

 الشب ب ودض ي ه عة مصر، أك ديمية البحث الاممة، الق ىرة. (.0887)نجوط أمين  ،الخوال
الااج الواداة عة خدمة الخارد عاة دماج خريجاة مؤسسا ت الري ياة الجتم يياة لمحاداث . (7101محمد، حمدي ح مد )

، (14)ماوم اإلنسا نية، الاادد بحاث منشاور عاة مجماة دراسا ت عاة الخدماة الجتم يياة والاالج نحين عاة المجتماع، 
 .، الق ىرة، كمية الخدمة الجتم يية، ج ماة حموان(00)الجزء 

، ة، المممكة الاربية الساوديةالمخدرات الردمية يبر النترنت وتكثيرى  يما الشب ب الارب إدم ن .(7104)مرسة  ،محمد
 .األمنيةالري ض، ج ماة ن يف لماموم 

النساب، رسا لة  ةا لياة الاااج الاواداة عاة تنمياة المسائولية الجتم يياة لادط مجياولع (.7117)صاخ ء يا دل  ،ولةبمد
 .دكتوراه غير منشورة، كمية الخدمة الجتم يية، ج ماة حموان

(. المخدرات الردمية بين الث بت والمستحدث )رؤية سوسيولوجية ما صرة(، مجماة 7102المشيدانة، عييمة كريم رزيج )
 .(1ة والنثربولوجية، الادد )اة أحمد زب نو غميزان، مخبر الدراس ت الجتم يية والنخسيالرواق، المركز الج م
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(. عا لياة برنا مج وداا ئة مان منظاور المم رسااة الا ماة عاة الخدمااة الجتم يياة لتنميااة 7102المصايمحة، نجااء احمااد )
ييااة والامااوم النساا نية، كميااة ويااة الشااب ب بمخاا  ر ادماا ن المخاادرات الردميااة، مجمااة دراساا ت عااة الخدمااة الجتم 

 .(1(، الجزء)10ة حموان، الادد )الخدمة الجتم يية، ج ما
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 .موان، كمية الخدمة الجتم ييةحالاممة الت سع، ج ماة 

 .مكتبة ج ماة حموان، الق ىرة ري ية الشب ب عة محي  الخدمة الجتم يية، (.0881)عؤاد سيد  ا،موس
نااوعمبر، يمااا  74(. ناادوة المخاادرات الردميااة وغياا ب التشااريع والبحااث الاممااة بج ماااة الكوياات، 7171الناا جم، صاااح )
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