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Email:1991gehad@gmail.com  

،ُفقدُزادتُحدةُفيُزمنُالجاهليةُعندماُكاا ُقدمُالحياةُقديمةُ ُدُالمرأةُظاهرةُ العنفُضُظاهرةُ ُعدُ تُ 
يبشاارُأحاادهنُمااو ُمألااأديُأد ااهُ ييااأدُ عناامُ  عااأاه،ُعاانُعميااذُعشااأرتم،ُ  قااأمُمعاادُ لاا ُ أأدهاااُيقااأ ُ

ڌ   ڌ    ڍچ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ چ َّتعاااااله

عالمياةُ اعاعةُاتدعشااهُظااهرةُُ هاي[،٥٩ُُ–٥٨ُالنحل:ُ]ُچڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ
ااار حةُمُأ ُ تُتقعصاارُعلااهُمجعمااذُمعأنااكاالُالمجعمعاااتُانديااادية،ُُفاايرُ تاا  ُ،عدياادةُتعخااأُأااا اتُ 

ُالمعأعااتة،ُ أمييااأهةُالحااا ُعااأاكُكاداا ُ ُيماااهبُممخعلاافُالتبقاااتُاتععماعيااةُإُ؛اععماعيااةُمعأننااا
 مأعااأدُُ،تُتعماالُالعاايالعاايُتعماالُُ نااأنُالاتاااتُ،ُُ  الكادحااة،ُ نااأنُااار حةُالمععلمااأنُ عأاارُالمععلمااأن

(،2004ُ)ُالختأا ُمانُهأاُماُأااهتُإليامُدهاعاةُكال ُ ،ُمعرامتةُأ ُالماك ةُعلهُحدُعأاكلد،ُاألعرُال
ُ(.2008ُ)ُالحرنيُ 

للععار ُللعنافُمانُقاالُالرعالُالاأسُيماهعامُدعيجاةُعادةُأعابادُمخعلااةُقادُُافالمرأةُأك ارُاعاعندافُ 
 ُصاحية،ُأ ُدايايةُأمادياةُُ قادُتكاأ ُأعاباد،ُتكأ ُأعبادُاععماعيةُتمعدُعأ ههاُإلاهُالعحأااُال قاافي

مانُالعنافُلمجاردُُقدُي دسُ ناُ ل ُإلهُالعنديدُ الأعأدُ إيقاا ُما ادُ ُالحماية إ اُماُحا ل ُالمرأةُطل ُ
ُ.(2012ُ:41الغني،ُعاد)ُناُطلا ُالمياعدةُلرفذُالظلنُ العنفُعنناأد

(عندماُأعلنا ُالجميياةُالعاماةُل مان1970ُاتهعمامُمقضيةُالعنفُضدُالمرأةُمنأ)ُأدعيجةُلأل ُ د
،ُفغاادتُالنااأ ُاتععماااعيُأعااابُدااأفمار(ُالأااأمُالعااالميُلمناهضااةُالعناافُالقااا نُعلااه25ُ)ُ أالمعحاادةُ

 ظاالُالعناافُضاادُالماارأةُهعاانُ،ُُ (2016ُ:28ُااار ،أ ااأُ)ُعااأرةُالماارأةُ قضاااياهاُ ااأل ُدقتااةُتحااأ ُفااي
دهاعااةُعرنيااةُأ ُأعنايااةُأ ُُأسُخااارلاانُتُ-علاانُالباح ااة-حياا ،ُُ اماانُاتدعناكاااتُاألك اارُتخ ي ااُاااأأعم

محليااةُالنياابةُالحةيةيااةُتدعشاااهي،ُ اارعنُأ ُم عياااتُالااد  ُقاادُ اادأتُماااتععرا ُ نااأيُالقضاايةُ محا لااةُ
النااأ ُاتععماااعيُماانُقااالُُأعااابلعناافُالقااا نُعلااهُامناهضااةُلناااُماانُإاام ُإقامااةُمشاااه ذُالعصاادسُل

                                                           
()ُُ هأيُالدهاعةُتقدم ُ ناُالباح ة:ُعنادُأحمدُمحمدُالعادُإلهُقينُانهاادُالناييُم ليةُالعرنياةُعامعاةُتعااُللحصاأ

أحمادُُالادكعأه األعاعا ُعلهُدهعةُالدكعأهايُفيُعلنُالناسُ)إهاادُداياي(،ُ قادُتكأدا ُلجناةُالمناقشاةُ الح انُمانُ
ااااا(،ُُ الااااداألعااااعا ُعلاااايُاألمأرس)مشاااارف ا(،ُُ  محماااادُُعااااادُهالاااادكعأه ُاألعااااعا ُكعأه ُصااااادنُحياااانُالشمأرس)مناقش 

ا(ُ قدُمنحُالباح ةُدهعةُالدكعأهايُ عقديرُممعاز  الصمحيُ)مناقش 
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كاارُمباادهةُأُي عاداتحاادُديااكُالايمنُالاأسُالجنااتُحادُتلا ُأالمنظماتُ الم عياتُاندياادية،ُُ الجناتُُ 
ُإاص. اعدةُلعوكأدُدنجُمععددُاألمعادُقا نُعلهُمنظأهُحقأنُانديا ُمش لُعامُ حقأنُالمرأةُمش لُ

(ُفايُمجاا ُالعنافُضادُالمارأةُ عاأدُعمقاةُ اأن2002ُ)ُ تشأرُإصداهاتُمنظمةُالصحةُالعالمية
ادُديااابةُتتاااأهُتلاااا ُاتضاااتراماتُماااذُتكااااراهُادتعرضاااناُللعنااافُ ظناااأهُهد دُفعاااالُدايااايةُعااالاية،ُ تاااا

اتُدهاعاااالأكااادتُُ ُلمنااااهاتُالععاماالُمعنااااُم يجا ياام،ُالماارأُةأفعاااا ُُامااعم ضاااعفُمااذُُ الععاار ُللعنااافُ
إلااهُُ(%74)ُأ ُماااُدياااعمُ النياااكُالم ّعن ااااتُيعااادأنُماانُاضااتراماتُداياايةُ اععماعيااة،ُُماان%(85ُ )أ
يعااادأنُماانُاضااترادُماااُمعاادُالصاادمةُ  معاادُالعااو أرُالياالايُإلااهُماانُحااألننُ ناااألإ ُُماانننُ(92%)

لُماانُالنياااكُمشاا ُحااوُ عااأدُضااعفُمالمناااهاتُالحياتيااةُلااد،ُك أاارُ مُا  ُ ،ُ(9)اااأا ،ُدُت:ُُأطاااالنن
إلاهُتعلانُطارنُعاليمةُ داضاجةُل فصااشُعانُمشااعرهنُُةمحاعاُنُ ه اُإ  الم ّعن ااتُمش لُإاص،ُُعام،

أ ُيشاعر ُمالقاادهةُعلااهُالععاأارُعاانُأها ناانُموماداةُ مأضااأعيةُ الاادفا ُعاانُُ يجا ياةُ الياالايةُمحر ااة،ُان
:2004ُُ،)عاادهُحقأقننُد  ُادعنا ُلحقأنُاآلإر نُمنُإم ُالعأاصلُالاعاا ُ أانننُ ناأنُاآلإار ن

فايُُامااهزُ ُا ُتنميةُالمناهاتُالحياتيةُمععلماة،ُ احاعم ُقضايةُالعنمياةُممخعلافُعأادانااُم اد اإ ُإُ؛(174
اا ُمعخلاااة،ُ علياامُتُ أالمجعمعاااتُكافااةُعلااهُحاادُعااأاكُكاداا ُمعقدمااةُ عمليااةُالعنميااةُماانُأهاانُالركااا اُُدُ عا

مانُأهانُكأدنمااُدهاتامُ مناهاتامُ هفاذُمياعأاهاُعلاهُلعقأينُحالعناُمنُمنظأهُانديا ُالأسُتناعنُ عنمياةُق
األعسُالعملياةُللعنمياةُالمياعدامة،ُم ياةُاتهعماامُمالعنصارُالبشارسُلعأعايذُإياهاتامُالعايُتععلا ُم اابا ُ

لعتاااأ رُ هفاااذُُاميااااعدُ ُام ااالُعملياااةُانهااااادُالعاااده ايُإطااااهُ تاحعياعاتااامُالعااايُتضااامنُلااامُحيااااةُكر ماااة،ُُ 
عاانُطر اا ُإتاحااةُفرصااةُللعااده  ُ المماهعااةُالعمليااةُلعتااأ رُاألداكُمالنياابةُميااعأ،ُالمناااهاتُالحياتيااةُ

ُ(2004ُ:71ُُ)يأعفُ عراجُالدين،ُللمرأةُالمعناة

اي ُُاألإأارةصبحُالعنافُمشا لُعاامُ إاصاةُضادُالمارأةُُفايُاآل داةُلقدُأ ُاحةيةي اُااععماعي اُالُقلق ا ُ شا
اُايُعلهُالصعأدينُالمحليُ الد ليُفقدُتاايدُحجمُ  اتععماعُاندياديفيُالعملُُالمخعصأنلد،ُ ُا دأع 

 ُصادهُتقر ارُممناعابةُإُ؛اتدعنا ُحقاأنُاندياا ُ األك ارُتخ ي اُا اععمراهُ ُاصبحُاألك رُاأأعُ أُ ُاعلأنُ أُ 
(2016ُُ-2005)ُالامنيااةُ ااأنُالماادةالأاأمُالعااالميُللقضاااكُعلاهُالعناافُضاادُالمارأةُالااأسُاععماادُ يادااتُ

ُ(%92 )ُتعرضنُللعنفُاعامُ (49ُ–15منُالنياكُالعيُتعرا شُأعماههنُ أن)ُ(%19)ُأ ُا لدُ ُ(87)في
ماانُُ(ُاااندُأك اار2016)ُ أأظناارتُدهاعااةُعااأ ديةُ قاادُماانننُماانُالاعياااتُ النياااكُفاايُالااأطنُالعرنااي،ُ

مااذُُياارتباُاهتاااا ُمعاادتتُالعناافُضاادُالماارأةُمااالعأازُسُإ ُ؛متااةُ عشاار نُألاافُعر مااةُعناافُضاادُالماارأُة
ُ.راعاتُ النااعاتُالميلحةادعشاهُالص

https:// Arabic eur news ,2017: 1-3))ُ
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%(ُماانُالنياااكُتعرضاانُللعناافُفاايُأمر  ااا،50ُ-27)ُ ُماااُدياااعمأمحياا ُتقاااه رُاألماانُالمعحاادةُ
 فيُكنداُتععر ُ احادةُمانُكالُ ماا ُديااكُللعنافُمواا ا ُمععاددة،ُ فايُالم ياي ُ لغا ُديابةُالنيااكُ

العحااأتتُُ ُ أُ ُ(.2010ُ:3ُ)ات اارامين،ُماانُدياااكُالر اا ُ(%44)المدينااةُ ماانُدياااكُُ(%75)ُالم ّعن اااات
اليياعاايةُفاايُالمنتقاااةُالعرنيااةُ ظناااأهُالصااراعاتُ النااعااااتُالمياالحةُ الجماعااااتُالمعترفااةُ المعاااايأرُ

ُمنااأُا اعااعقراههُافاايُأمننااُ أدناااُماتاا ُمنااددةال قا يااةُ اتععماعيااةُالعاايُتعماالُعلااهُامعنااا ُحاا ُالماارأةُ
ُعلااهُالمنتقااةُالعرنيااةُ االُُامقصااأهُ ُاماارُ أ ُالعناافُضاادُالماارأةُلاايسُأعااهُالأقاا ُالااراهن،ُُ (ُح2011) ااد  ي عا

ظاااااهرةُعالميااااةُعااااارُمخعلاااافُال قافاااااتُ الاتاااااتُالعمر ااااةُ الحاااااتتُاتقعصاااااديةُ اتععماعيااااة،ُ تشااااأرُ
قاادُامارأةُ احاادةُماانُ ااأنُكالُ اام ُدياااكُُإلااهُأ (2013ُ)ُإحصاا ياتُم عاا ُاألماانُالمعحادةُللياا ا ُفااي

 ُدياابةُأُ ُاتعرضاا ُللعنااف،ُ يماااُأظناارتُانحصااا ياتُالمما لااةُالعاايُتشااملُكافااةُالالاادا ُالعرنيااةُتقر ب اا
ُااألك ارُادعشااهُ ُا%(ُ تصابحُالمنتقاةُالعرنياةُالمنتقاةُال ادياةُعالمي ا37)ُالعنفُالمماهبُضدُالمرأةُتالغ

ُ.(5-1العنف،ُدُت:(ُللعنفُضدُالمرأةُمعدُمنتقةُعنأدُارنُأعيا
إ ُأاااهتُُ؛تشأرُانحصا ياتُإلهُأ ُعاددُالنيااكُالمعرضااتُللعنافُفايُتاايادُمياعمرمنُفيُالي

أفااادُُ (،12ُت:ُ.دُ)اااأا ،ُتعرضاانُللعناافُننماانُ%(64)ُالمنظمااةُالعرنيااةُلحقااأنُانديااا ُإلااهُأ 
(ُمان مغُعنُعشارةُألافُقضايةُعناف2017ُ)ُماهبُم ع ُصند نُاألمنُالمعحدةُللي ا ُدنايةُانر

ُإدُ–عاااجلُم عااا ُاتحاااادُديااااكُالااايمنُ ُ(،1فقااارة:2017ُ)المشااااهد،ُ(2016ُ-2014)ُأضااادُالمااارأةُمنااا
،ُد(إُ–)اتحاادُديااكُالايمنُ(.2018)ُحالةُعنفُضدُالمرأةُمنُانرُينايرُإلهُانرُعااعمارُ(1689)

كماُأد،ُتصاعدُالناا ُ ماُأعةبمُمنُتداعياتُإدياديةُإلهُإضاعا ُ ضاذُالنيااكُ الاعيااتُمشا لُأكاارُ
ُ%(ُمانُالنيااكُ الاعيااتُعرضاةُللعناف،ُ أ 50)ُإ ُقادهُ نحاأُ؛ننُللعنفُ عأكُالمعاملة ز ادةُتعرض

(ُملأاأ ُامارأةُمحاعااةُللحماياةُلعقر ارُصاااده12.9ُ)ُ(ُامارأةُتحا ُإتاارُالعناف،ُ أ ُمااُيقاااهد60000)
ُُ(2018ُ:1،ُاععجامة(.ُ)2018عنُصند نُاألمنُالمعحدةُللي ا ُدنايةُ)

الصاحي(ُُُالماادسُاتقعصاادس،ُاتععمااعي،ُالجنياي،ُ،ُالجيادس،)النايايُاا ا ُالعنافأُرتباإ ُت
 مانُتلا ُداياياُُ عيادياُُصاحةُالمارأُةُفايممجمأعةُكاأرةُمنُاتضتراماتُالناييةُ اليلأكيةُالعيُت  رُ

ُلااهُحاااتتُتااأهنُالماار ،ُ تقااديرإاتضااتراماتُاتضااتراماتُالمااعيااةُ ظنااأهُحاااتتُفأنياااُمعأنااة،ُُ 
(ُدعيجااةُلعاادمُامااعم ُالماارأةfensterheim, 1972ُ)ُةُكماااُأااااهتُإلأناااالااأاتُالماانخاالُ اتددفاعياا

للمنااااهاتُالحياتياااةُالخاصاااةُ عأكأااادُالاااأاتُ اتتصاااا ُالاعاااا ،ُ حأنمااااُي اااأ ُهناااا ُدقااا ُفااايُاليااالأ ُ
 ُفشاالُالماارأةُأ،ُُ عاانُطر اا ُالعااده  ُمتر قااةُمنظمااةُ مده عااةأ ُتكعياابمُالعأكأاادسُيععااأنُعلااهُالماارأةُ

لاهُإعا ُأإارُقاأسُُإلهاتناُ عدمُقدهتناُعلهُاتتصا ُالاعا ُينعي ُفيُالحةيقةُالميعمرُفيُتأكأدُ 
 ُالمرأةُلنُتعلنُكي ُتيل ُمتر قةُتأكأديةُ مناه اةُفايُاتتصاا ُدعيجاةُالانق ُالمعرفايُأهأُ،ُُ حدُما

ُاعابةعانُالععاأارُعانُمشااعرهاُ عانُاتعاعجامةُاتداعالياةُالمنتعجااُتأكأدياةُاتُ  عدمُالمماهعة،ُفالمرأةُ
هااالُُ:(ُ عليااامُفاا  ُمشااا لةُالبحااإلُتعحاااددُمانعامااةُعلاااهُالياا ا ُالااار يس157ُ-2006ُ:145)حيااأن،ُ
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العااده ايُلعنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُلااد،ُالنياااكُالم ّعن ااااتُفاايُمحافظااةُُانهاااادستأعاادُفاعليااةُللاردااامجُ
ُ:اآلتيفرعيةُُأعتلةا ُ  شع ُمنُهأاُالي ُ ؟ُإد

اتتصاااا ُُ،)تأكأااادُالاااأاتالر يياااةُُده ايُلعنمياااةُالمنااااهاتُالحياتياااةهااالُيم ااانُ نااااكُ رداااامجُإهااااادسُتااا -1
ُ؟لد،ُالنياكُالم ّعن ااتُفيُمحافظةُإدُ،ُ مناهتنماُالارعيةالاعا (

ُ،)الععاأاارُعاانُالمشاااعرُهالُيأعاادُتاااا تُفاايُمياعأ،ُادخاااا ُالمناااهاتُالارعيااةُلمناااهةُتأكأادُالااأات -2
 ُعاانُالحقااأن(،ُلااد،ُالنياااكُالم ّعن ااااتُفاايُمحافظااةُالاادفاُ،الععاأاارُعاانُاألفكاااهُ اآلهاكُ المععقاادات

 إد؟

ُ،هااالُيأعااادُتااااا تُفااايُمياااعأ،ُادخااااا ُالمنااااهاتُالارعياااةُلمنااااهةُاتتصاااا ُالاعاااا ُ)تأاصااالُلاظاااي -3
 انصغاك(،ُلد،ُالنياكُالم ّعن ااتُفيُمحافظةُإد؟ُُ،تأصلُعأرُلاظي

ةُالضااامتةُعلااهُالةيااابُفاار نُ ااأنُمعأعاااُهتاا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااهاالُتأعاادُ -4
 ؟تناُالارعيةاالبعدسُلمناهةُتأكأدُالأاتُ مناُه

فاار نُ ااأنُمعأعاااُهتاا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااةُالضااامتةُعلااهُالةيااابُهاالُتأعاادُ -5
 ؟تناُالارعيةاالبعدسُلمناهةُاتتصا ُالاعا ُ مناُه

عاأنُالقالايُ البعادسُلمةياابُفر نُ أنُمعأعاُهت ُدهعااتُالمجمأعاةُالعجر اياةُعلاهُالةياهلُتأعدُ -6
 ُ؟مناهةُتأكأدُالأاتُ مناهاتناُالارعية

فر نُ أنُمعأعاُهت ُدهعااتُالمجمأعاةُالعجر اياةُعلاهُالةياعاأنُالقالايُ البعادسُلمةياابُهلُتأعدُ -7
ُ؟مناهةُاتتصا ُالاعا ُ مناهاتناُالارعية

ُ:ماُيوتيُكرُمنناأهميةُالبحإلُمنُإم ُعأاد ُعديدةُدأتارزُ
ُإ ُُ:حدا ةُالمأضأ  -1  دهاعةُفاعلياةُ رداامجُإهااادسُتاده ايُلعنمياةُمنااهةُُتُتأعدُدهاعةُ احدةُتخع  

 هاأاُمااُيعتايُأهمياةُُ-علانُالباح اةُحادُ-ُلد،ُالنياكُالمعنااتُاتأكأدُالأاتُ اتتصا ُالاعا ُمعُ 
 كاأرةُلنأاُالبحإل.ُ

يقاايُ فعلااايُتحعاااجُإلااهُتضااافرُالجنااأدُللعماالُعلاااهُمشاا لةُ اتُ عااأدُحة:ُمأضااأ ُالبحااإلُ عأنعاام -2
 معالجااةُاآل اااهُالمعرتبااةُعلأناااُماانُإاام ُتنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُلمزمااةُللنياااكُُ،منناااُالعخ ياا 

 العده  .انهاادُُ الم ّعن ااتُعنُطر  ُ

تُقاادُتياااعدُفاايُعقاادُد هاتُ  ه ُعماالُنكيااادُالنياااكُمشاا لُعااامُ النياااكُالم ّعن اااا:ُدعااا جُالبحااإل -3
قادُتااعحُدعاا جُ،ُ)تأكأدُالاأات،ُاتتصاا ُالاعاا (ُمش لُإاصُمناهاتُالحياةُالضر ه ةُم ل  أيضااُ 

 تأصياتُالبحإلُالبادُأمامُماح أنُأإار نُألعاراكُدهاعااتُمما لاةُعلاهُعأنااتُأإار،ُمانُالاأكأهُ
 لهُتنميةُالمناهاتُالحياتية.إُالمتيُيحعجن كأل ُعلهُعأناتُأإر،ُمنُالنياكُُ األطاا ،
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الااأسُيم ااانُاتعااعاادةُماانُتتايقاامُفااايُُ:العااده ايُلعنمياااةُالمناااهاتُالحياتيااةُانهاااادسُتقاادينُالاردااامج -4
المراكاُ الم عياتُل فرادُمش لُعامُ النياكُالم ّعن ااتُمش لُإاص،ُم لُمراكاُانهااادُالناياي،ُ

المراكاااُُماانُهااان،ُ عأُرالنايااأُ ُالمخعصااأنلااد،ُ،ُُ م عياااتُالمجعمااذُالمااددي المنظماااتُاندياااديةُُ 
 المنعمةُمالعنميةُالبشر ةُالميعدامة.

ماُيضي ُأهميةُ؛ُ هأُددهةُالدهاعاتُالعرنيةُالعيُطبق ُ رامجُإهااديةُتده ايةُعلهُالنياكُالمعناات -5
 لنأاُالبحإل.كاأرةُ

ُيند ُالبحإلُإله:

اتتصااا ُُ،)تأكأاادُالااأاتإلُأعأنُمالبحااعاعاااأل ناااكُ ردااامجُإهاااادسُتااده ايُلعنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُ -1
 لد،ُالنياكُالم ّعن اات.ُُ مناهاتنماُالارعيةُالاعا (

)تأكأادُُأعأنُمالبحاإلعاعااألالععر ُعلهُفاعليةُالاردامجُانهاادسُالعده ايُلعنمياةُالمنااهاتُالحياتياةُ -2
 منُإم ُمعرفة:ُلد،ُالنياكُالم ّعن ااتُُ،ُ مناهاتنماُالارعيةاتتصا ُالاعا (ُ،الأات

هتااا ُدهعااااتُأفااارادُالعأناااةُعلاااهُالمنااااهاتُالارعياااةُُمعأعااااُأ،ُتااااا تُاتدخااااا ُفااايمياااع -أ
 .لمةيابُتأكأدُالأات

هتااا ُدهعااااتُأفااارادُالعأناااةُعلاااهُالمنااااهاتُالارعياااةُُمعأعااااُمياااعأ،ُتااااا تُاتدخااااا ُفاااي -د
 .لمةيابُاتتصا ُالاعا 

الةيااابُالااار نُ ااأنُمعأعاااُهتاا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااةُالضااامتةُعلااهُ -ت
 .تناُالارعيةاالبعدسُلمناهةُتأكأدُالأاتُ مناُه

الااار نُ ااأنُمعأعاااُهتاا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااةُالضااامتةُعلااهُالةيااابُ - 
 .تناُالارعيةاالبعدسُلمناهةُاتتصا ُالاعا ُ مناُه

الار نُ أنُمعأعاُهت ُدهعاتُالمجمأعةُالعجر ايةُعلهُالةياعأنُالقاليُ البعدسُلمةيابُ -ج
 .مناهةُتأكأدُالأاتُ مناهاتناُالارعية

الار نُ أنُمعأعاُهت ُدهعاتُالمجمأعةُالعجر ايةُعلهُالةياعأنُالقاليُ البعدسُلمةيابُ -ش
ُ.مناهةُاتتصا ُالاعا ُ مناهاتناُالارعية

يُ(ُ أنُالمعأعااُالارضايُ المعأعااُالاأاقعيُفا0.05تُتأعدُفر نُ اتُدتلةُإحصا يةُعندُميعأ،) -1
 .إعاماتُأفرادُالعأنةُعلهُالمناهاتُالارعيةُلمةيابُتأكأدُالأات

(ُ أنُالمعأعااُالارضايُ المعأعااُالاأاقعيُفاي0.05ُتُتأعدُفر نُ اتُدتلةُإحصا يةُعندُميعأ،) -2
 .إعاماتُأفرادُالعأنةُعلهُالمناهاتُالارعيةُلمةيابُاتتصا ُالاعا 



 2021 

 

432 

  /د                                      المعنفات لدى النساء ةالحياتي تالمهارا لتنميةفاعلية برنامج إرشادي تدريبي 

 اااأنُمعأعااااُهتاا ُدهعااااتُأفااارادُالمجماااأععأنُُ(0.05تأعاادُفااار نُ اتُدتلاااةُإحصاااا يةُعناادُمياااعأ،) -3
العجر ايااةُ الضااامتةُعلااهُمةيااابُتأكأاادُالااأاتُ مناهتاامُالارعيااةُفاايُالةيااابُالبعاادسُلصااالحُأفاارادُ

 .المجمأعةُالعجر اية

(ُ اااأنُمعأعااااُهتاا ُدهعااااتُأفااارادُالمجماااأععأن0.05ُتأعاادُفااار نُ اتُدتلاااةُإحصاااا يةُعناادُمياااعأ،) -4
تصا ُالاعا ُ مناهتمُالارعياةُفايُالةياابُالبعادسُلصاالحُأفارادُالعجر ايةُ الضامتةُعلهُمةيابُات

 .المجمأعةُالعجر اية

(ُ ااأنُمعأعااتاتُهتاا ُدهعاااتُأفاارادُالمجمأعااة0.05ُتأعاادُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ،) -5
العجر ايةُفيُالةياعأنُالقاليُ البعدسُلمةيابُمنااهةُتأكأادُالاأاتُ مناهاتنااُالارعياةُلصاالحُالةياابُ

 .دسالبع

(ُ ااأنُمعأعااتاتُهتاا ُدهعاااتُأفاارادُالمجمأعااة0.05ُتأعاادُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ،) -6
العجر ايااةُفااايُالةياعاااأنُالقالااايُ البعااادسُلمةياااابُمنااااهةُاتتصاااا ُالاعاااا ُ مناهاتنااااُالارعياااةُلصاااالحُ

 .الةيابُالبعدس

ُ:علهُالنحأُاآلتيناُمنُالمصتلحاتُ اتُالصلةُ بح ُاعأ ُتيععر ُالباح ةُعددُ 
1

اااا ا،ُ الفاعليةةةي اةةةة الل ةةةي  األصااالُاللغاااأسُللااعلياااةُهاااأُالاعااالُافعااالاُالاااأسُمشاااعقاتمُافاعااالاُ افع 
ُ.تقا  الااعليةُمصده،ُللدتلةُعلهُ صفُالاعلُمالنشاطُ ان

العاااده ايُفااايُتنمياااةُالمنااااهاتُانهااااادسُمقاااداهُالعحيااانُالاااأسُيحد ااامُالارداااامجُ  تعريةةةل الثا  ةةةي
 لد،ُأفرادُالمجمأعةُالعجر اية.ُ مناهاتنماُالارعيةُ،ُاتتصا ُالاعا (الأات)تأكأدُُالحياتية

2 

إتةُمعدةُ ف ُأعسُعلميةُ داييةُإهااديةُتعضمنُعدةُأهدا ُيعنُتحةيقناُا:ُةُمودمالباح ُتعرفم
نميااةُمناااهاتُالماارأةُالمعناااةُ ععلناااُلااهُتإعاانُطر اا ُإعااراكاتُ فنياااتُمععااددةُ أدشااتمُمعنأعااة،ُتنااد ُ

منُإم ُقدهتناُعلهُالععاأرُعنُمشاعرها،ُ أفكاههاُ أها نااُ مععقاداتنا،ُ الادفا ُُقادهةُعلهُتوكأدُ اتنا
مانُإام ُالعأاصالُُمانُاتتصاا ُالاعاا ُماذُاآلإار نُ ماذُ أتعنااُالمحيتاةكاأل ُُ،ُ تم نناعنُحقأقنا

ُ.اللاظيُ عأرُاللاظيُ انصغاكا
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3 

ملُعلااه:ُالمعرفااةُعالعاايُتشااُدتااانُمختاااُماانُالااارصُانهااااديةُالعده ايااة :مودناااُالباح ااةُتعرفنااا
 عميعنااُتناد ُ)تأكأادُالاأاتُ اتتصاا ُالاعا (،ُلمنااهتيُ الةين،ُ اتتجاهاتُالارعيةُ الانن،ُ المناهات

 .ُللمرأةُالمعناةُإلهُتعا اُالعنميةُالشخصيةُ اتععماعيةُ الصحية

4 

 ُعالايةُأقدهةُالمرأةُالمعناةُعلهُالععاأرُعانُمشااعرهاُعاأاكُكادا ُايجا ياةُا:ُمودناُالباح ةُاتعرفن
 ُاإعلااا ُمااذُأعااأاكُاتاقاا ُ اععقاداتناااُفكاههاااُ أها ناااُأ الععاأاارُعاانُ،ُ ُمأقاافُمعااأنأإاارُأدحااأُطاار ُ

 ُأضاغاُُ عالينُ اد ُ عالأدُداضاجُأ الدفا ُعنُحقأقناُمتر قاةُُ ،ُأهاكُأ ُأفكاهُأ ُاععقاداتُاآلإر ن
 .ُإعباهُاآلإر نُ اتععداكُعلأننا

5 

)اتتصاا ُاللاظاي،ُعأارُاللاظاي،ُانصاغاك(ُُ:ُاعملياةُتااعلياةُلا م ُمنااهاتمودنااُالباح اةُاتعرفن
ُ أنُطرفأنُأ ُأك رُم يةُالأصأ ُلغايةُأ ُهد ُمحددا.

6 

:ُاهيُأسُأد هُ لغ ُعنُالرادُمالقادأ ُاليمنيُ تعرض ُألك رُمنُداأ ُمانُمودناُالباح ةُناتعرف
ُالعنف)الجياادس،ُالجنيااي،ُانعاااكةُالناياايةُ العاط يااة،ُالحرمااا ُماانُالمااأاهدُالااارصُ أدااأا ُالعناافُعااأاك 

:2002ُعاانةُكاملااة.)القادأ ُالمااددي،ُ(15إ ُيالااغُالاااردُعاانُالرااادُمعاادُتمااامُ)؛ُ الخاادمات،ُاتععصااادا
13.)ُُ
7 

مجمأعااةُانعااراكاتُ األدشااتةُالمختتااةُ المعاادةُ فاا ُأعااسُعلميااةُ داياايةُا:ُموداامُتعرفاامُالباح ااة
ُ–للبحإلُالعيُتراعذُاتحادُدياكُاليمنُُلهُهفذُميعأ،ُاألداكُألفرادُالمجمأعةُالعجر ايةإإهااديةُتند ُ

علاهُالةياامُُالميااعدةعنهُمالقادهاتُت ُُالعيُللخدماتُالمقدمةُللنياكُالم ّعن ااتُللمناهاتُالحياتيةُاإدُطلبُ 
حدا ُأم نُالمرأةُالمعناةُمنُالععاملُمااعليةُمذُمتال ُ تحدياتُُ يجا يُ المعكي ُالأسُيُ ماليلأ ُان

(ُمش لُه يسُتأكأدُالأاتُ اتتصا ُالاعا )داضجةُ عليمةُ تعضمنُمناهتيُالحياةُالضاعتةُمتر قةُ
ُ.ُ مناهتنماُالارعيةا

8 

ماألماااا ُالجيااادسُ الناياااي،ُُة الاعاااااحأااااُهعاااميُأ ُعأااارُهعاااميُتشاااعرُ يااامُالمااارأةُتعااار ُمودناااا:ُ
)أ ُُتُالناياية،ُ الضاغاُالماارطُ العناف  شأرُمصتلحُ)أمن(،ُفيُالييانُالحاليُإلهُغيادُالصادما

المياعاأداتُُ أصااننُإدنااُميااحةُحأاإلُتشاعرُالنيااكُ الاعياات،ُ،الخأ ُمنُالعناف(،أ ُعاأكُالمعاملاة
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ُالميااعندفات،ُمالراحااةُ  عمااععنُمحر ااةُالععاأاارُعاانُأدايااننُد  ُإااأ ُماانُالعحأاااُضاادهنُأ ُاأل ،ا.
ُ(2015ُ:4ُ)ماعلأأعي،

 :آلتيماُيعحددُالبحإل
فاعليةُ ردامجُإهاادسُتاده ايُلعنمياةُالمنااهاتُالحياتياةُلاد،ُالنيااكُالم ّعن اااتُفايُُ:الموضوعيي الحدود

 :كاآلتيُالأأدييي هأتةُمالمناهاتُالحياتيةُ ف ُتصني ُُامحافظةُإد.ُ  عحددُالبحإلُمأضأعيُ 

لععاأااارُعااانُاألفكااااهُاُ المشااااعر،ُُالععاأااارُعااان ااام ُمنااااهاتُفرعياااةُهي:)ُ:ُمنناااامنااااهةُتأكأااادُالاااأات -1
 .الدفا ُعنُالحقأن(ُ ،ُ اآلهاكُ المععقدات

ُ،عأااارُاللاظااايُ العأاصااالُ، ااام ُمنااااهاتُفرعياااةُهي)العأاصااالُاللاظااايُمننااااُمنااااهةُالعأاصااالُالاعاااا : -2
ُ.( انصغاك

العايُتعارا شُم،ُُ إدُلعلقايُإدماتاُ،ياراععنُاتحاادُديااكُالايمنُلاأاتيالنيااكُالم ّعن اااتُالُالحد دُالبشر ة: -3
 (.عنة45ُُ–17)ُههنُ أنُعنأعما

 اليمن.اُ–اآلمنةُللنياكُ الاعياتُالعامعةُتتحادُدياكُاليمنُفر ُمحافظةُإدُُالمياحةُالحدود المكانيي 

ُُ.م2020:ُالعامُالحدود الزمانيي

 الاصلُاأل  :ُانطاهُالعامُللبحإل.

 الاصلُال ادي:ُالخل يةُالنظر ة.

 يامقة.الاصلُال الإل:ُالدهاعاتُال

 الاصلُالرامذ:ُمننجيةُالبحإلُ إعراكاتم.

 الاصلُالخامس:ُدعا جُالبحإل)عر ُ مناقشة(.

ألهدا ُالبحإل،ُ العحق ُمنُصحةُفرضياتم،ُاععخدم ُالباح اةُالماننجُالعجر اايُتصامينُُاتحةيقُ 
ُ.المناع ُلنأاُالبحإلالمننجُُكأدمُ؛(ةتجر ايُ-)ضامتةعأنعأن  ُ

ةُللنياااكُ الاعيااااتُالعااامذُتتحااادُدياااكُالااايمنُمناافااايُالمياااحةُاآلُاماارأُة(80ُ)ُ ُمجعمااذُالبحااإلكااا
ُ.(ُعنة45ُ-17)ُعماههنُ أنُأالعيُتعرا شُُ(م2020)ُمحافظةُإد،ُالموإأ ُمنُالكشأفاتُللعام
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،ُةيااتجر ا(ُمجمأعااة13ُ )ُ،(ُمجمأعااةُضااامتة13(ُاماارأة،ُ أاقااذُ)26اااملُالبحااإلُعأنااةُقأامناااُ)
ُ. قدُتنُاإعياههاُمالتر قةُالقصدية

ُ)ُمدإمت،ُعمليات،ُمخرعات،ُتغأيةُهاععة(.ُُتصمينُتحلألُالنظناععمدتُالباح ةُ

1

المياااااعأ،ُ،)داااااازش،ُمجعماااااذُمضي (ُانقاماااااةُ،هاعااااايالمياااااعأ،ُالدُ،الحالاااااةُاتععماعياااااةُ،)العمااااار
ُ:كاآلتيحأإلُكاد ُالنعا جُ؛ُ(ميعأ،ُالعنفُ،اتقعصادس

(ُ كاا ُمياعأ،0ُُ.16)ُفاوك ر(ُكادا 26ُُ-فوقال25ُ)ُلمعغأارُالعمارُالامنايُ Chi-Squareقيماةُكاا -
أسُُايُ يشأرُإلهُأدناُعأارُدالاةُإحصاا ؛ُ هأُماُ(0.05)ُ(ُ هأُأكارُمن690.)ُالدتلةُالمقعر ُ نا

ُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُالعماارُالامنااي
ُفوك ر(.26ُُ-فوقل25ُ)

(ُ كاااا 0ُُ.15)ُمعا عاااة(ُكادااا ُ،)عأاارُمعا عااامُلمعغأااارُالحالاااةُاتععماعياااةChi-Squareُقيمااةُكااااُ -
يشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُاُ؛ُ هااأُمااُ(0.05)ُ(ُ هااأُأكااارُماان69.0)ُميااعأ،ُالدتلااةُالمقعاار ُ نااا

أسُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُُاإحصااا يُ 
 معا عة(.ُ،)عأرُمعا عمُالحالةُاتععماعية

 كا ُُ(0.25)ُك رُمنُال ادأ ة(ُكاد أُ،لمعغأرُالميعأ،ُالدهاعيُ) ادأ ةُفوقلChi-Squareُقيمةُكاُ -
يشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُ؛ُ هااأُماااُ(0.05(ُ هااأُأكااارُماانُ).620لمقعاار ُ ناااُ)ميااعأ،ُالدتلااةُا

أسُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُُاإحصااا يُ 
 ك رُمنُال ادأ ة(.أُ،) ادأ ةُفوقلُالمعغأرُالدهاعي

 كا ُميعأ،ُالدتلةُُ(0ُ.16)ُكاد دازحم(ُُ،مجعمذُمضي لمعغأرُانقامةُ)Chi-Squareُقيمةُكاُ -
أسُأدامُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالاةُإحصاا يُ ؛ُ هأُماُُ(0.05 هأُأكارُمنُ)ُ،(0ُ.69)ُالمقعر ُ نا

ُقاماااةتُتأعااادُفااار نُدالاااةُإحصاااا ياُ اااأنُالمجماااأععأنُالعجر اياااةُ الضاااامتةُفااايُمعغأااارُالمعغأااارُان
 دازحم(.،ُ)مةيمة

ُ(0.0)ُ(ُكاداا $20ُقاالُماانأُ-$40ُ)أقاالُماانُتقعصااادسلمعغأاارُالميااعأ،ُاChi-Squareُقيمااةُكاااُ -
يشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُ؛ُ هأُماُ(0.05(ُ هأُأكارُمنُ)1.00 كا ُميعأ،ُالدتلةُالمقعر ُ ناُ)
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اُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُأسُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا يُ ُاإحصااا يُ 
 (.$20ُنقلُمأُ-ُ$40ُالميعأ،ُاتقعصادسُ)أقلُمن

 كاااا ُمياااعأ،ُالدتلاااةُ،ُ(650.)ُ(ُكادااا امرتااااذُعااادُ ُ،)مرتااااذُلمعغأااارُالعنااافChi-Squareُقيماااةُكااااُ -
أسُأدمُتُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُإحصا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05(ُ هأُأكارُمنُ)0ُ.42المقعر ُ ناُ)

)مرتااذُُنافتأعدُفر نُدالةُإحصا ياُ اأنُالمجماأععأنُالعجر اياةُ الضاامتةُفايُمعغأارُمياعأ،ُالع
 (.امرتاذُعدُ ُ–

2 

(،ُ كااا ُميااعأ،ُالدتلااةُالمقعاار 980ُ.)ُكاداا ُلمناااهةُاالععاأاارُعاانُالمشاااعراُ(لمااا ُ تعنااي)Zُقيمااةُ -
أسُأداامُتُتأعاادُُايشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُإحصااا يُ ؛ُ هااأُماااُ(0.05كااارُماانُ) هااأُأُ)0.33 نااا)

ُفر نُدالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمناهةُاالععاأرُعنُالمشاعرا.
(ُ كااا ُميااعأ،1.41ُ)ُكاداا ُاالععاأاارُعاانُاألفكاااهُ المععقااداتُ اآلهاكاُلمناااهةُ تنااي(ُ)لمااا Zُقيمااةُ -

أسُُايشأرُإلهُأدناُعأارُدالاةُإحصاا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05)ُ(ُ هأُأكارُمن160. ناُ)ُالدتلةُالمقعرُ 
الععاأاارُعااانُاأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمناااهةُ

 .ااألفكاهُ المععقداتُ اآلهاك

الدتلاةُالمقعار ُ ناااُُ كاا ُمياعأُ،ُ،(860.)ُلمجاا اُالادفا ُعانُالحقاأنُ.اكادا ُ تناي(ُ)لماا Zُقيماةُ -
أسُأدامُتُتأعادُفار نُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالاةُإحصاا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05(ُ هأُأكارُمنُ)400.)

 دالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمجا ُاالدفا ُعنُالحقأنا.

عأ،ُالدتلاااةُ كاااا ُميااا(،1.78ُ)ُللدهعاااةُالكلياااةُلمةياااابُاتأكأااادُالاااأاتاُكادااا ُ تناااي(ُ)لماااا Zُقيماااةُ -
أسُأدامُتُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُإحصا يُ ُ؛ُ هأُما(0.05(ُ هأُأكارُمنُ)08ُ0.المقعر ُ ناُ)

لدهعاةُالكلياةُلمةياابُاتأكأادُاتأعدُفر نُدالةُإحصاا ياُ اأنُالمجماأععأنُالعجر اياةُ الضاامتةُفايُ
 الأاتا.

(ُ كاااااا ُمياااااعأ،ُالدتلاااااةُالمقعااااار 290ُ.)ُكادااااا ُاُلمنااااااهةُاالعأاصااااالُاللاظااااايُ تناااااي(ُ)لماااااا Zُقيماااااةُ -
أسُأداامُتُتأعاادُُايشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُإحصااا يُ ؛ُ هااأُماااُ(0.05(ُ هااأُأكااارُماانُ)770. نااا)

ُفر نُدالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمناهةُاُالعأاصلُاللاظيا.
(ُ كاا ُمياعأ،ُالدتلاةُالمقعار ُ ناا2.01ُ)ُكادا ُلمنااهةُاالعأاصالُعأارُاللاظاياُ تناي(ُ)لماا Zُقيمةُ -

أسُأدامُتُتأعادُفار نُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالاةُإحصاا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05(ُ هأُأكارُمنُ)060.)
 دالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمناهةُاالعأاصلُعأرُاللاظيا.
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 هاأُُ،(870.)ُ(ُ كا ُميعأ،ُالدتلةُالمقعر ُ نا150.)ُكاد ُلمناهةاُانصغاكاُ تني(ُ)لما Zُمةُقي -
أسُأدمُتُتأعادُفار نُدالاةُإحصاا ياُُايشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُإحصا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05أكارُمنُ)

  أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمجا ُاانصغاكا.

(ُ كااا ُميااعأ،690ُ.)ُالكليااةُلمةيااابُامناااهاتُاتتصااا ُالاعااا اُكاداا للدهعااةُُ تنااي(ُ)لمااا Zُقيمااةُ -
أسُُايشأرُإلهُأدناُعأارُدالاةُإحصاا يُ ؛ُ هأُماُ(0.05)ُ(ُ هأُأكارُمن480.)ُالدتلةُالمقعر ُ نا

أدمُتُتأعادُفار نُدالاةُإحصاا ياُ اأنُالمجماأععأنُالعجر اياةُ الضاامتةُفايُللدهعاةُالكلياةُلمةياابُ
 اعا ا.امناهاتُاتتصا ُال

 لاامُُ،مةيااابُمناااهةُتأكأاادُالااأاتُ د اتُهااي:ُالمقا لااة،ُألعحقأاا ُأهاادا ُالبحااإل،ُتاانُاعااعخدامُأهنااذُ
الاادفا ُُ  المععقاادات،ُُ اآلهاكعاانُاألفكاااهُُالععاأاارُ عاانُالمشاااعر،ُُارعيااةُ)الععاأاارالُم م ااةُأمعااادُلمناهاتاا

اتتصاا ُُ )اتتصاا ُاللاظاي،ُُارعياةالُمناهاتا لامُ م اةُأمعاادُلمُ،عنُالحقأن(،ُمةياابُاتتصاا ُالاعاا 
ااا14)ُهااااادسُالعاااده ايُ تكاااأ ُمااانالارداااامجُانُصاااغاك(انُ عأااارُاللاظاااي،ُ ،ُ اااامنُ ااام ُاتاااده ايُ ُا(ُيأم 

عاااأ ،ُ عميعناااُماانُ،ُ أاقااذُ م ااةُأيااامُفاايُاألاعااعراحةعاااعاتُ دصاافُلكاالُيااأمُتااده ايُيعخللناااُفعااراتُ
ُللمةياابُعانُطر ا ُاعاعخدامُالصادنُالظااهرس،ُةياي أُمعر االإعدادُالباح ة،ُ تنُاعاعخراجُالخصاا  ُ

ُ. الصدنُالانا يُعنُطر  ُاتتيانُالداإلي،ُ معادلةُ)ألااكر دباخ(ُتععخراجُال بات

(،ُماانُإاام spss21ُتاانُمعالجااةُ ياداااتُالبحااإلُ أاعااتةُالحقأبااةُانحصااا يةُللعلااأمُاتععماعيااةُ)
اااعااعخدامُالأعااا لُانحصااا ي ،ُ ادحرافاااتُميياه ااة:ُمعأعااتاتُحيااا يةُلأظياااةُكاالُأعاالأدُاةُاآلتيااةُ  فق 

،ُاإعباااهُ لكأكيااأ ُمرنااذُأنميااعقلعُأنأ ُلعأنااةُ احاادة،ُمااا ُ تناايُلعأنعااعاامأردُ-اإعباااهُكألمأعااأه 
ُ.كوس،ُقادأ ُحيادُحجنُاأل رُلمإعباهاتُالمماهمعر ة

)الاادفا ُُمناااهةُ حأااإلُكادااُ؛الارعيااةُلااد،ُعأنااةُالبحااإلُهنااا ُتاااا تُفاايُميااعأ،ُاتدخاااا ُمالمناااهات -
عااانُالحقاااأن(ُأك ااارُمنااااهةُتعااااديُمااانُادخااضاااناُعأناااةُالبحاااإل،ُتلأنااااُمنااااهةُالععاأااارُعااانُاتفكااااهُ

 .قلُمناهةُتعاديُمنُاتدخاا ُهيُمناهةُالععاأرُعنُالمشاعرأ اآلهاكُ المععقدات،ُ كاد ُ

منااهةُاالعأاصالُُ حأإلُكادُ؛ارعيةُلد،ُعأنةُالبحإلهنا ُتاا تُفيُميعأ،ُاتدخاا ُمالمناهاتُالُ -
اللاظااياُأك اارُمناااهةُتعاااديُماانُادخااضااناُعأنااةُالبحااإل،ُتلأناااُمناااهةُااتصااغاكاُ اادهععأن،ُ كاداا ُ

 .قلُمناهةُتعاديُمنُاتدخاا ُهيُمناهةُالعأاصلُعأرُاللاظيأ
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رادُالمجمااأععأنُ(ُ ااأنُمعأعاااُهتاا ُدهعاااتُأفاا0.05 عااأدُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ،)ُ -
الةيااابُالبعاادسُلصااالحُأفاارادُُالارعيااةُفاايالااأاتُ مناهاتاامُُمةيااابُتأكأاادالعجر ايااةُ الضااامتةُعلااهُ

 .المجمأعةُالعجر اية

(ُ اااأنُمعأعااااُهتااا ُدهعااااتُأفااارادُالمجماااأععأن0.05ُفااار نُ اتُدتلاااةُإحصاااا يةُعنااادُمياااعأ،) عاااأدُ -
الارعيةُفيُالةيابُالبعدسُلصالحُأفرادُُ مناهاتمالعجر ايةُ الضامتةُعلهُمةيابُاتتصا ُالاعا ُ

 .المجمأعةُالعجر اية

(ُ ااأنُمعأعااتاتُهتاا ُدهعاااتُأفاارادُالمجمأعااة0.05ُ عااأدُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ،)ُ -
العجر ايااةُفاايُالةياعااأنُالقالاايُ البعاادسُعلااهُمةيااابُمناااهةُتأكأاادُالااأاتُ مناهتناااُالارعيااةُلصااالحُ

 .الةيابُالبعدس

(ُ ااأنُمعأعااتاتُهتاا ُدهعاااتُأفاارادُالمجمأعااة0.05ُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ،)ُ عااأدُفاار نُ اتُ -
العجر اياااةُفااايُالةياعاااأنُالقالااايُ البعااادسُعلاااهُمةياااابُمنااااهاتُاتتصاااا ُالاعاااا ُلصاااالحُالةياااابُ

يااااد ُعلاااهُفاعليااااةُالاردااااامجُالمياااعخدمُفاااايُالبحاااإلُلعنميااااةُمنااااهةُتأكأاااادُالااااأاتُُ هااااأُمااااالبعااادس،ُ
ُاكُالمعناات. اتتصا ُالاعا ُلد،ُالني

 ماُيلي:ُألهدا ُالبحإلُتقعرشُالباح ةُا تتأ رُ ُاععكماتُ 

اتتصاااا ُُ،)تأكأااادُالاااأاتُلعنمياااةُالمنااااهاتُالحياتياااةُلناااأاُالبحاااإلُعاااده ايالهااااادسُاناااارامجُالتتاأااا ُ -1
نُ المقاهداةُ ااأُم االُاألميااتُأ ُالر  ياااتُعلاهُعأناااتُأإار،ُماانُالنيااك مناهاتنمااُالارعيااةُالاعاا (ُ

 .دعا جُهأاُالبحإلُ البحأ ُ نأندعا جُلعل ُالدهاعاتُ

تتاأاا ُالاردااامجُانهاااادسُالعااده ايُلنااأاُالبحااإلُعلااهُعأناااتُأإاار،ُماانُالنياااكُالمعنااااتُمصاانااتُ -2
ُ،انعاااكةُالناياايةُ العاط يااةُ،)الجياادسُعلااهُحياا ُدااأ ُالععنياا ُالااأسُتعرضاانُلاامُأ ُيععرضاانُلاام

العحاار ُالجنياايُ اتععصاااد(ُ المقاهدااةُ ااأنُدعااا جُتلاا ُُ،ماانُالمااأاهدُ الااارصُ الخاادماتُالحرمااا 
 البحأ ُ يماُ أنناُ نأنُدعا جُهأاُالبحإل.

عمالُمحاأ ُ دهاعااتُلاارامجُإهاااديةُتده اياةُتخاع ُ عنمياةُمنااهاتُحياتياةُمخعلااةُلمأاعناةُالعناافُ -3
 الجيدسُعلهُالنياكُ العخ ي ُمنُحدةُ قعمُعلأننُ معالجةُاآل اهُالمعرتبةُعليم.

حااأ ُ دهاعاااتُلااارامجُإهااااديةُتده ايااةُتخااع ُ عنميااةُمناااهاتُحياتيااةُمخعلاااةُلمأاعنااةُعناافُعماالُم -4
انعاااكةُالناياايةُ العاط يااةُعلااهُالنياااكُ العخ ياا ُماانُحاادةُ قعاامُعلااأننُ معالجااةُاآل اااهُالمعرتبااةُ

 عليم.

ناافُعماالُمحااأ ُ دهاعاااتُلااارامجُإهااااديةُتده ايااةُتخااع ُ عنميااةُمناااهاتُحياتيااةُمخعلاااةُلمأاعنااةُع -5
الحرما ُمنُالمأاهدُ الارصُ الخدماتُعلهُالنياكُ العخ ي ُمنُحدةُ قعمُعلأننُ معالجةُاآل اهُ

 المعرتبةُعليم.
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عماالُمحااأ ُ دهاعاااتُلااارامجُإهااااديةُتده ايااةُتخااع ُ عنميااةُمناااهاتُحياتيااةُمخعلاااةُلمأاعنااةُعناافُ -6
معالجاااةُاآل ااااهُالعحااار ُالجنيااايُأ ُاتععصاااادُعلاااهُالنيااااكُ العخ يااا ُمااانُحااادةُ قعااامُعلاااأننُُ 

 المعرتبةُعليم.

)العأاصاالُاللاظااي،ُالعأاصاالُُمناااهاتُاتتصااا ُالاعااا ُالارعيااة:ُتده ايااةُلعنميااةتتاأاا ُ اارامجُإهااااديةُ -7
مناهةُه ييةُتضنُمناهاتُفرعياةُأإار،ُلاد،ُ أصاناُعأرُاللاظي،ُانصغاك(،ُكلُمناهةُعلهُحدةُ

ُعر ُللعنف.عأناتُمععددةُمنُالنياكُكأدننُأك رُفتةُمعرضمُلخترُالع


