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Email:1991gehad@gmail.com

تُعدُُظاهرةُُالعنفُضدُالمرأةُظاهرةُُقديمةُُقدمُالحياةُ،فقدُزادتُحدةُفيُزمنُالجاهليةُعندماُكاا ُ

يبشاارُأحاادهنُمااو ُمألااأديُأد ااهُ ييااأدُ عناامُ عاأاهُ،عاانُعميااذُعشااأرتم ُ،قااأمُمعاادُ لا ُ أأدهاااُيقااأ ُ
تعاااالهﱠ ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼُ[النحل ُ،]٥٩ُ–ُ٥٨ُ:هايُظااهرةُعالمياةُ اعاعةُاتدعشااهُ
تعخااأُأا ا اتُُعدياادة ُ،ت ا رُفاايُكاالُالمجعمعاااتُانديااادية ُ،تُتقعصاارُعلااهُمجعمااذُمعأن امُأ ُااار حةُ
اععماعيااةُمعأننااا؛ُإ ُيماااهبُممخعلاافُالتبقاااتُاتععماعيااةُع اأاكُكاد ا ُمييااأهةُالحااا ُأ ُالمعأعااتةُ،
الكادحااة ُ،نااأنُااار حةُالمععلمااأنُ عأاارُالمععلمااأنُ ُ،نااأنُالاتاااتُالعاايُتعماالُُالعاايُتُتعماال ُ،مأعااأدُ

لدُ،األعرُالمعرامتةُأ ُالماك ةُعلهُحدُعأاكُ،هأاُماُأااهتُإليامُد اهعاةُكالُُمانُالختأا ُ(ُ،)2004
ُالحرنيُ(ُ ُ.)2008
فالمرأةُأك ارُاعاعندافُاُللععار ُللعنافُمانُقاالُالرعالُالاأسُيماهعامُدعيجاةُعادةُأعابادُمخعلااةُقادُ
تكأ ُأعبادُاععماعيةُتمعدُعأ ههاُإلاهُالعحأااُال قاافي ُ،قادُتكاأ ُأعابادُمادياةُأ ُدايايةُأ ُصاحيةُ،
إ اُماُحا ل ُالمرأةُطل ُالحمايةُقدُي دسُ ناُ ل ُإلهُالعنديدُ الأعأدُ إيقاا ُما ادُُمانُالعنافُلمجاردُ

أدناُطلا ُالمياعدةُلرفذُالظلنُ العنفُعنناُ(عادُالغنيُ .)41:ُ2012،
دعيجةُلأل ُ دأُاتهعمامُمقضيةُالعنفُضدُالمرأةُمنأ()1970عندماُأعلنا ُالجميياةُالعاماةُل مانُ

المعحاادةُأ ُ(ُ25دااأفمار)ُالأااأمُالعااالميُلمناهضااةُالعناافُالقااا نُعلااهُأعااابُالنااأ ُاتععماااعيُ،فغاادتُ
ااأل ُدقتااةُتحااأ ُفاايُعااأرةُالم ارأةُ قضاااياهاُ(أ ااأُااار  ُ ُ،)28ُ:2016ُ،ظاالُالعناافُضاادُالمارأةُهعاانُ

اااأأعمُماانُاتدعناكاااتُاألك اارُتخ ي ااُُ،حي ا -علاانُالباح ااةُ-لاانُتخااارُأسُد اهعااةُعرنيااةُأ ُأعنايااةُأ ُ
محليااةُالنياابةُالحةيةيااةُتدعشاااهي ُ،اارعنُأ ُم عياااتُالااد ُقاادُ اادأتُماااتعع ار ُ نااأيُالقضاايةُ محا لااةُ

العصاادسُلناااُماانُإاام ُإقامااةُمشاااه ذُلمناهضااةُالعناافُالقااا نُعلااهُأعااابُالنااأ ُاتععماااعيُماانُقااالُ

( ُ)هأيُالدهاعةُتقدم ُ ناُالباح ةُ:عنادُأحمدُمحمدُالعادُإلهُقينُانهاادُالناييُم ليةُالعرنياةُعامعاةُتعااُللحصاأ ُ
علهُدهعةُالدكعأهايُفيُعلنُالناسُ(إهاادُداياي) ُ،قادُتكأدا ُلجناةُالمناقشاةُ الح انُمانُاألعاعا ُالادكعأه ُأحمادُ
عل اايُاألمأرس(مشا ارفا)ُُ،األع ااعا ُال اادكعأه ُص ااادنُحي اانُالشمأرس(مناقشاااا)ُُ،األع ااعا ُالا اادكعأه ُعاا اادُهُمحما اادُ
الصمحيُ(مناقشا)ُ قدُمنحُالباح ةُدهعةُالدكعأهايُ عقديرُممعاز
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الجناتُُالمنظماتُ الم عياتُانديااديةُُ،أحادُتلا ُالجنااتُاتحاادُديااكُالايمنُالاأسُيعادُأكاارُمباادهةُ

اعدةُلعوكأدُدنجُمععددُاألمعادُقا نُعلهُمنظأهُحقأنُانديا ُمش لُعامُ حقأنُالمرأةُمش لُإاصُ .
تشأرُإصداهاتُمنظمةُالصحةُالعالميةُ(ُ)2002فايُمجاا ُالعنافُضادُالمارأةُ عاأدُعمقاةُ اأنُ

تعرض ااناُللعن اافُ ظن ااأهُهد دُفع االُداي اايةُع االاية ُ،تا اادادُدي اابةُتت ااأهُتلا ا ُاتض ااتراماتُم ااذُتكا اراهُ

الععاار ُللعناافُ ُمااذُضااعفُامااعم ُأفعااا ُالم ا أرُةُلمناااهاتُالععاماالُمعناااُم يجا ياامُُ،أكاادتُالد اهع ااتُ
أ (ُ)%85ماانُالنياااكُالم ّعنااااتُيعااادأنُماانُاضااتراماتُداياايةُ اععماعيااةُُ،أ ُماااُدياااعمُ(ُ)%74إلااهُ

(ُ)%92ماانننُيعااادأنُماانُاضااترادُماااُمعاادُالصاادمةُ معاادُالعااو أرُالياالايُإلااهُماانُحااألننُ ناااألإ

ُ

ماحااوُ عااأدُضااعفُمالمناااهاتُالحياتيااةُلاادُ،ك أاارُُماانُالنياااكُمش ا لُ
أطاااالننُ(ا اأا ُ،دُتُ ُ ُ،)9ُ:
عام ُ،الم ّعنااتُمش لُإاصُ،إ ُهانُُمحاعاةُإلاهُتعلانُطارنُعاليمةُ داضاجةُل فصااشُعانُمشااعرهنُ
انيجا ياةُ الياالايةُمحر ااةُُ،أ ُيشاعر ُمالقاادهةُعلااهُالععاأارُعاانُأ اه ناانُموماداةُ مأضااأعيةُ الاادفا ُعاانُ
حقأقننُد ُادعنا ُلحقأنُاآلإر نُمنُإم ُالعأاصلُالاعاا ُ أانننُ ناأنُاآلإار نُ(عاادهُ:2004ُ،

ااهزُفايُ
)174؛ُإ ُإ ُتنميةُالمناهاتُالحياتيةُمععلماة ُ،احاعم ُقضايةُالعنمياةُممخعلافُعأادانااُم ادااُم ُا
المجعمعاااتُكافااةُعلااهُحاادُع اأاكُكاد ا ُمعقدمااةُأ ُمعخلاااة ُ،علياامُتُ اع ادُُعمليااةُالعنميااةُماانُأهاانُالركااا اُ
لعقأينُحالعناُمنُمنظأهُانديا ُالأسُتناعنُ عنمياةُقد اهتامُ منا اهتامُ هفاذُمياعأاهاُعلاهُكأدنمااُمانُأهانُ

األعسُالعملياةُللعنمياةُالمياعدامةُ،م ياةُاتهعماامُمالعنصارُالبشارسُلعأعايذُإيا اهتامُالعايُتععلا ُم اابا ُ
ااهُمياااعدُاُلعتااأ رُ هفااذُ
احعياعاتاامُالعاايُتضاامنُلاامُحياااةُكر مااةُ ُ،تم االُعمليااةُانهاااادُالعااده ايُإطا ُا
ميااعأُ،المناااهاتُالحياتيااةُعاانُطر ا ُإتاحااةُفرصااةُللعااده ُ المماهعااةُالعمليااةُلعتااأ رُاألداكُمالنياابةُ

للمرأةُالمعناةُ(يأعفُ عراجُالدينُ ُ)71ُ:2004ُ،

لقدُأصبحُالعنافُمشا لُعاامُ إاصاةُضادُالمارأةُُفايُاآل داةُاألإأارةُيُ اشا ُلُقلقااُاععماعيااُحةيةيااُ

لدُ،المخعصأنُفيُالعملُاندياديُ اتععماعيُعلهُالصعأدينُالمحليُ الد ليُفقدُتاايدُحجمُاُ دأعااُ

اهُتدعنا ُحقاأنُاندياا ُ األك ارُتخ ياا؛ُإ ُصادهُتقر ارُممناعابةُ
ُأعلأنُاُُأصبحُاألك رُاأأعُاُ اععمرُا
الأاأمُالعااالميُللقضاااكُعلاهُالعناافُضاادُالمارأةُالااأسُاععماادُ يادااتُالماادةُالامنيااةُ ااأنُ(ُ)2016ُ-2005

في( ُ)87لدُاُأ ُ(ُ)%19منُالنياكُالعيُتع ار شُأعماههنُ أن()49ُ–15عامُاُتعرضنُللعنفُ (ُ)%92

ماانننُماانُالاعياااتُ النياااكُفاايُالااأطنُالعرنااي ُ،قاادُأظناارتُد اهعااةُعااأ ديةُأ ُ(ُ)2016اااندُأك اارُماانُ

متااةُ عشاار نُألاافُعر مااةُعناافُضاادُالم ا أرُة؛ُإ ُي ارتباُاهتاااا ُمعاادتتُالعناافُضاادُالم ارأةُمااالعأازسُُمااذُ
ادعشاهُالصراعاتُ النااعاتُالميلحةُ .
)ُ )https:// Arabic eur news ,2017: 1-3
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محيا ُتقاااه رُاألماانُالمعحاادةُأ ُماااُدياااعمُ(ُ)%50-27ماانُالنياااكُتعرضاانُللعناافُفاايُأمر اااُ،

فيُكنداُتععر ُ احادةُمانُكالُ ماا ُديااكُللعنافُمواا ا ُمععاددة ُ،فايُالم ياي ُ لغا ُديابةُالنيااكُ
الم ّعنااااتُ(ُ)%75ماانُدياااكُالمدينااةُ (ُ)%44ماانُدياااكُالر ا ُ(ات ارامينُُ.)3ُ:2010ُ،أ ُُالعحااأتتُ
اليياعاايةُفاايُالمنتقااةُالعرنيااةُ ظنااأهُالص اراعاتُ الن ااعاااتُالمياالحةُ الجماعاااتُالمعترفااةُ المعااايأرُ
ال قا يااةُ اتععماعيااةُالعاايُتعماالُعلااهُامعنااا ُح ا ُالم ارأةُ أدناااُمات ا ُمنااددةُفاايُأمنن ااُ اعااعقراههاُمنااأُ

اأهُعلااهُالمنتقااةُالعرنيااةُ االُي اعاادُ
ارُمقصا ُا
(ُ)2011حعااهُالأق ا ُال اراهنُُ،أ ُالعناافُضاادُالم ارأةُلاايسُأماُا
ظا اااهرةُعالمياااةُعاااارُمخعلااافُال قافا اااتُ الاتا اااتُالعمر اااةُ الحااااتتُاتقعصااااديةُ اتععماعياااة ُ،تشا ااأرُ

إحصاا ياتُم عا ُاألماانُالمعحادةُلليا ا ُفاايُ(ُ)2013إلااهُأ ُامارأةُ احاادةُماانُ ااأنُكالُ اام ُدياااكُقاادُ
تعرضا ُللعنااف ُ،يماااُأظناارتُانحصااا ياتُالمما لااةُالعاايُتشااملُكافااةُالالاادا ُالعرنيااةُتقر بااُُأ ُدياابةُ

ااهُ
العنفُالمماهبُضدُالمرأةُتالغُ( ُ)%37تصابحُالمنتقاةُالعرنياةُالمنتقاةُال ادياةُعالميااُاألك ارُادعش ُا

للعنفُضدُالمرأةُمعدُمنتقةُعنأدُارنُأعياُ)العنفُ،دُتُ .)5-1:

فيُاليمنُتشأرُانحصا ياتُإلهُأ ُعاددُالنيااكُالمعرضااتُللعنافُفايُت اايادُمياعمر؛ُإ ُأاااهتُ

المنظمااةُالعرنيااةُلحقااأنُانديااا ُإلااهُأ ُ(ُ)%64ماانننُتعرضاانُللعناافُ(ا اأا ُ،د.تُُ،)12ُ:أفااادُ
م ع ُصند نُاألمنُالمعحدةُللي ا ُدنايةُانرُماهبُ(ُ)2017مان مغُعنُعشارةُألافُقضايةُعنافُ

ض اادُالما ارأةُمنا اأُ((ُ)2016ُ-2014المش اااهدُ:2017،فقا ارةُ ُ،)1ع ااجلُم عا ا ُاتح ااادُدي اااكُال اايمن–ُإدُ
(ُ)1689حالةُعنفُضدُالمرأةُمنُانرُينايرُإلهُانرُعااعمارُ((ُ.)2018اتحاادُديااكُالايمن–ُإد)ُ،
كماُأدُ،تصاعدُالن اا ُ ماُأعةبمُمنُتداعياتُإدياديةُإلهُإضاعا ُ ضاذُالنيااكُ الاعيااتُمشا لُأكاارُ
ز ادةُتعرضننُللعنفُ عأكُالمعاملة؛ُإ ُقادهُ نحاأُ(ُ)%50مانُالنيااكُ الاعيااتُعرضاةُللعناف ُ،أ ُ

(ُ)60000امارأةُتحا ُإتاارُالعناف ُ،أ ُمااُيقاااهدُ(ُ)12.9ملأاأ ُامارأةُمحاعااةُللحماياةُلعقر ارُصااادهُ
عنُصند نُاألمنُالمعحدةُللي ا ُدنايةُ((ُ.)2018اععجامةُ ُ)1ُ:2018ُ،

إ ُترتباُأاا ا ُالعنافُ(النايايُ،الجيادسُ،الجنيايُ،الماادسُاتقعصاادسُ،اتععمااعيُ،الصاحي)ُُ

ممجمأعةُكاأرةُمنُاتضتراماتُالناييةُ اليلأكيةُالعيُت رُفايُصاحةُالما أرُةُعيادياُ ُداياياُ مانُتلا ُ
اتضااتراماتُاتضااتراماتُالمااعيااةُ ظنااأهُحاااتتُفأنياااُمعأنااةُُ،إلااهُحاااتتُتااأهنُالماار  ُ،تقااديرُ

الااأاتُالماانخاالُ اتددفاعي اةُكماااُأااااهتُإلأناااُ(ُ)fensterheim, 1972دعيجااةُلعاادمُامااعم ُالم ارأةُ

للمن اااهاتُالحياتي ااةُالخاص ااةُ عأكأ اادُال ااأاتُ اتتص ااا ُالاع ااا  ُ،حأنم اااُي ااأ ُهن ااا ُدقا ا

ُف اايُالي االأ ُ

العأكأاادسُيععااأنُعلااهُالمارأةُأ ُتكعياابمُمتر قااةُمنظمااةُ مده عااةُعاانُطر ا ُالعااده ُُ،أ ُفشاالُالم ارأةُ

الميعمرُفيُتأكأدُ اتناُ عدمُقدهتناُعلهُاتتصا ُالاعا ُينعي ُفيُالحةيقةُإلهُعا ُأإارُقاأسُإلاهُ
حدُماُُ،هأُأ ُالمرأةُلنُتعلنُكي ُتيل ُمتر قةُتأكأديةُ مناه اةُفايُاتتصاا ُدعيجاةُالانق

ُالمعرفايُ

عدمُالمماهعةُ،فالمرأةُاتُتأكأدياةُتعجااُعانُالععاأارُعانُمشااعرهاُ عانُاتعاعجامةُاتداعالياةُالمناعابةُ

(حيااأن ُ)157ُ-145ُ:2006ُ،علياامُف ا ُمش ا لةُالبحااإلُتعحااددُمانعامااةُعلااهُالي ا ا ُالاار يسُ:هاالُ
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تأعاادُفاعليااةُللاردااامجُانهاااادسُالعااده ايُلعنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُلاادُ،النياااكُالم ّعنااااتُفاايُمحافظااةُ

إد؟ُ شع ُمنُهأاُاليُا ُأعتلةُفرعيةُاآلتيُ :

 -1هاالُيم اانُ ناااكُ ردااامجُإهاااادسُت اده ايُلعنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُالر ييااةُ(تأكأاادُالااأاتُ،اتتصااا ُ
الاعا ) ُ،مناهتنماُالارعيةُلدُ،النياكُالم ّعنااتُفيُمحافظةُإد؟ ُ

 -2هالُيأعاادُتاااا تُفاايُمياعأُ،ادخاااا

ُالمناااهاتُالارعيااةُلمناااهةُتأكأادُالااأاتُ(الععاأاارُعاانُالمشاااعرُ،

الععاأاارُعاانُاألفكاااهُ اآلهاكُ المععقااداتُ،الاادفا ُعاانُالحقااأن)ُ،لاادُ،النياااكُالم ّعنااااتُفاايُمحافظااةُ

إد؟

 -3هاالُيأع اادُتاااا تُف اايُميااعأُ،ادخا ااا

ُالمناااهاتُالارعي ااةُلمناااهةُاتتص ااا ُالاعااا ُ(تأاص االُلاظ اايُ،

تأصلُعأرُلاظيُ،انصغاك)ُ،لدُ،النياكُالم ّعنااتُفيُمحافظةُإد؟ُ

 -4هاالُتأعاادُفاار نُ ااأنُمعأعاااُهت ا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأع اةُالضااامتةُعلااهُالةيااابُ
مناهتناُالارعية؟
البعدسُلمناهةُتأكأدُالأاتُ ُا

 -5هاالُتأعاادُفاار نُ ااأنُمعأعاااُهت ا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااةُالضااامتةُعلااهُالةيااابُ
مناهتناُالارعية؟
البعدسُلمناهةُاتتصا ُالاعا ُ ُا

 -6هلُتأعدُفر نُ أنُمعأعاُهت ُدهعااتُالمجمأعاةُالعجر اياةُعلاهُالةياعاأنُالقالايُ البعادسُلمةياابُ
مناهةُتأكأدُالأاتُ مناهاتناُالارعية؟ُ

 -7هلُتأعدُفر نُ أنُمعأعاُهت ُدهعااتُالمجمأعاةُالعجر اياةُعلاهُالةياعاأنُالقالايُ البعادسُلمةياابُ
مناهةُاتتصا ُالاعا ُ مناهاتناُالارعية؟ ُ

تارزُأهميةُالبحإلُمنُإم ُعأاد ُعديدةُدأكرُمنناُماُيوتيُ :
 -1حدا ةُالمأضأ ُ:إ ُتُتأعدُدهاعةُ احدةُتخع ُُ دهاعةُفاعلياةُ رداامجُإهااادسُتاده ايُلعنمياةُمنااهةُ
تأكأدُالأاتُ اتتصا ُالاعا ُمعُاُلدُ،النياكُالمعنااتُُ-حادُعلانُالباح اة ُ-هاأاُمااُيعتايُأهمياةُ

كاأرةُلنأاُالبحإلُ.

 -2مأضااأ ُالبحااإلُ عأنعاامُ:مش ا لةُ اتُ عااأدُحةيقاايُ فعلاايُتحعاااجُإلااهُتضااافرُالجنااأدُللعماالُعلااهُ
العخ ي ا ُمننااا ُ،معالجااةُاآل اااهُالمعرتبااةُعلأناااُماانُإاام ُتنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُلمزمااةُللنياااكُ

الم ّعنااتُعنُطر ُانهاادُُالعده .
 -3دعااا جُالبحااإلُ:قاادُتياااعدُفاايُعقاادُد هاتُ ه ُعماالُنكيااادُالنياااكُمش ا لُعااامُ النياااكُالم ّعنااااتُ
مش لُإاصُمناهاتُالحياةُالضر ه ةُم لُ(تأكأدُالاأاتُ،اتتصاا ُالاعاا ) ُ،أيضااُقادُتااعحُدعاا جُ
تأصياتُالبحإلُالبادُأمامُماح أنُأإار نُألعاراكُد اهعااتُمما لاةُعلاهُعأنااتُأإارُ،مانُالاأكأهُ

األطاا  ُ،كأل ُعلهُعأناتُأإرُ،منُالنياكُالمتيُيحعجنُإلهُتنميةُالمناهاتُالحياتية.
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 -4تقاادينُالاردااامجُانهاااادسُالعااده ايُلعنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُ:الااأسُيم اانُاتعااعاادةُماانُتتايقاامُفاايُ
المراكاُ الم عياتُل فرادُمش لُعامُ النياكُالم ّعنااتُمش لُإاصُ،م لُمراكاُانهااادُالنايايُ،
عأرهاااُماانُالم اركاااُ
المنظماااتُاندياااديةُ ُم عياااتُالمجعمااذُالماادديُ ُ،لاادُ،المخعصااأنُالنايااأُنُ ُ،
المنعمةُمالعنميةُالبشر ةُالميعدامة.

 -5ددهةُالدهاعاتُالعرنيةُالعيُطبق ُ رامجُإهااديةُتده ايةُعلهُالنياكُالمعناات؛ُ هأُماُيضي ُأهميةُ
كاأرةُلنأاُالبحإل.
يند ُالبحإلُإلهُ :
 -1ناااكُ ردااامجُإهاااادسُتااده ايُلعنميااةُالمناااهاتُالحياتيااةُاألعاع اأعأنُمالبح اإلُ(تأكأاادُالااأاتُ،اتتصااا ُ
الاعا )ُ مناهاتنماُالارعيةُلدُ،النياكُالم ّعنااتُ.

 -2الععر ُعلهُفاعليةُالاردامجُانهاادسُالعده ايُلعنمياةُالمنااهاتُالحياتياةُاألعاعاأعأنُمالبحاإلُ(تأكأادُ
الأاتُ،اتتصا ُالاعا ) ُ،مناهاتنماُالارعيةُلدُ،النياكُالم ّعنااتُمنُإم ُمعرفةُ:
أ -ميااعأُ،تاااا تُاتدخاااا
لمةيابُتأكأدُالأات.

د -ميااعأُ،تاااا تُاتدخاااا

لمةيابُاتتصا ُالاعا .

ُفاايُمعأعاااُهت ا ُدهعاااتُأف ارادُالعأنااةُعلااهُالمناااهاتُالارعيااةُ
ُفاايُمعأعاااُهت ا ُدهعاااتُأف ارادُالعأنااةُعلااهُالمناااهاتُالارعيااةُ

ت -الااار نُ ااأنُمعأعاااُهت ا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااةُالضااامتةُعلااهُالةيااابُ
مناهتناُالارعية.
البعدسُلمناهةُتأكأدُالأاتُ ُا

 الااار نُ ااأنُمعأعاااُهت ا ُدهعاااتُالمجمأعااةُالعجر ايااةُ المجمأعااةُالضااامتةُعلااهُالةيااابُمناهتناُالارعية.
البعدسُلمناهةُاتتصا ُالاعا ُ ُا

ج -الار نُ أنُمعأعاُهت ُدهعاتُالمجمأعةُالعجر ايةُعلهُالةياعأنُالقاليُ البعدسُلمةيابُ
مناهةُتأكأدُالأاتُ مناهاتناُالارعية.

ش -الار نُ أنُمعأعاُهت ُدهعاتُالمجمأعةُالعجر ايةُعلهُالةياعأنُالقاليُ البعدسُلمةيابُ
مناهةُاتتصا ُالاعا ُ مناهاتناُالارعيةُ .
 -1تُتأعدُفر نُ اتُدتلةُإحصا يةُعندُميعأ ُ)0.05(،أنُالمعأعااُالارضايُ المعأعااُالاأاقعيُفايُ
إعاماتُأفرادُالعأنةُعلهُالمناهاتُالارعيةُلمةيابُتأكأدُالأات.

 -2تُتأعدُفر نُ اتُدتلةُإحصا يةُعندُميعأ ُ)0.05(،أنُالمعأعااُالارضايُ المعأعااُالاأاقعيُفايُ
إعاماتُأفرادُالعأنةُعلهُالمناهاتُالارعيةُلمةيابُاتتصا ُالاعا .
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 -3تأعاادُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ ُ)0.05(،ااأنُمعأعاااُهت ا ُدهعاااتُأف ارادُالمجمااأععأنُ
العجر ايااةُ الضااامتةُعلااهُمةيااابُتأكأاادُالااأاتُ مناهتاامُالارعيااةُفاايُالةيااابُالبعاادسُلصااالحُأف ارادُ

المجمأعةُالعجر اية.

 -4تأعاادُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ ُ)0.05(،ااأنُمعأعاااُهت ا ُدهعاااتُأف ارادُالمجمااأععأنُ
العجر ايةُ الضامتةُعلهُمةيابُاتتصا ُالاعا ُ مناهتمُالارعياةُفايُالةياابُالبعادسُلصاالحُأفارادُ

المجمأعةُالعجر اية.

 -5تأعاادُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ ُ)0.05(،ااأنُمعأعااتاتُهت ا ُدهعاااتُأف ارادُالمجمأعااةُ
العجر ايةُفيُالةياعأنُالقاليُ البعدسُلمةيابُمنااهةُتأكأادُالاأاتُ مناهاتنااُالارعياةُلصاالحُالةياابُ

البعدس.

 -6تأعاادُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ ُ)0.05(،ااأنُمعأعااتاتُهت ا ُدهعاااتُأف ارادُالمجمأعااةُ
العجر ايااةُفاايُالةياعااأنُالقالاايُ البعاادسُلمةيااابُمناااهةُاتتصااا ُالاعااا ُ مناهاتناااُالارعيااةُلصااالحُ

الةيابُالبعدس.

عأ ُتيععر ُالباح ةُعددُاُمنُالمصتلحاتُ اتُالصلةُ بح ناُعلهُالنحأُاآلتيُ :
1
الفاعليةةةي اةةةة الل ةةةي األصاالُاللغااأسُللااعليااةُهااأُالاعاالُافعاالاُالااأسُمشااعقاتمُافاعاالاُ افعااا اُ،

الااعليةُمصدهُ،للدتلةُعلهُ صفُالاعلُمالنشاطُ انتقا ُ .

تعريةةةل الثا ةةةي مقااداهُالعحياانُالااأسُيحد اامُالاردااامجُانهاااادسُالعااده ايُفاايُتنميااةُالمناااهاتُ

الحياتيةُ(تأكأدُالأاتُ،اتتصا ُالاعا )ُ مناهاتنماُالارعيةُلدُ،أفرادُالمجمأعةُالعجر اية.
2

تعرفمُالباح ةُمودمُ:اإتةُمعدةُ ف ُأعسُعلميةُ داييةُإهااديةُتعضمنُعدةُأهدا ُيعنُتحةيقناُ

عاانُطر ا ُإع اراكاتُ فنياااتُمععااددةُ أدشااتمُمعنأعااةُ،تنااد ُإلااهُتنميااةُمناااهاتُالم ارأةُالمعناااةُ ععلناااُ
قادهةُعلهُتوكأدُ اتناُمنُإم ُقدهتناُعلهُالععاأرُعنُمشاعرها ُ،أفكاههاُ أ اه نااُ مععقاداتنا ُ،الادفا ُ
عنُحقأقنا ُ،تم نناُكاأل ُمانُاتتصاا ُالاعاا ُماذُاآلإار نُ ماذُ أتعنااُالمحيتاةُمانُإام ُالعأاصالُ

اللاظيُ عأرُاللاظيُ انصغاكاُ .
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3
تعرفناااُالباح ااةُمودنااا :دتااانُمختاااُماانُالااارصُانهااااديةُالعده ايااةُالعاايُتش اعملُعلااهُ:المعرفااةُ

الانن ُ،المناهاتُالارعيةُ اتتجاهاتُ الةينُ،لمنااهتيُ(تأكأادُالاأاتُ اتتصاا ُالاعا ) ،عميعنااُتناد ُ
إلهُتعا اُالعنميةُالشخصيةُ اتععماعيةُ الصحيةُللمرأةُالمعناةُ.
4
تعرفناُالباح ةُمودناُ:اقدهةُالمرأةُالمعناةُعلهُالععاأرُعانُمشااعرهاُعاأاكُكادا ُايجا ياةُأ ُعالايةُ
دحااأُطاار ُأإاارُأ ُمأقاافُمعااأن ُ،الععاأاارُعاانُأفكاههاااُ أ اه ناااُ اععقاداتناااُعاأاكُاتاقا ُأ ُاإعلاا ُمااذُ
أهاكُأ ُأفكاهُأ ُاععقاداتُاآلإر ن ُ،الدفا ُعنُحقأقناُمتر قاةُُأعالأدُداضاجُ عالينُ اد ُُضاغاُأ ُ
إعباهُاآلإر نُ اتععداكُعلأنناُ.
5
تعرفناُالباح اةُمودنااُ:اعملياةُتااعلياةُلا م ُمنااهاتُ(اتتصاا ُاللاظايُ،عأارُاللاظايُ،انصاغاك)ُ
أنُطرفأنُأ ُأك رُم يةُالأصأ ُلغايةُأ ُهد ُمحدداُ .
6
تعرفناُالباح ةُمودناُ:اهيُأسُأد هُ لغ ُعنُالرادُمالقادأ ُاليمنيُ تعرض ُألك رُمنُداأ ُمانُ

أداأا ُالعناافُعاأاكُالعنف(الجياادسُ،الجنياايُ،انعاااكةُالناياايةُ العاط يااةُ،الحرمااا ُماانُالماأاهدُالااارصُ
الخاادماتُ،اتععصااادا؛ُإ ُيالااغُالاااردُعاانُالرااادُمعاادُتمااامُ(ُ)15عاانةُكاملااة(.القادأ ُالماادديُ:2002،
ُ ُ.)13
7
تعرفاامُالباح ااةُموداامُ:امجمأعااةُانعاراكاتُ األدشااتةُالمختتااةُ المعاادةُ فا ُأعااسُعلميااةُ داياايةُ
إهااديةُتند ُإلهُهفذُميعأُ،األداكُألفرادُالمجمأعةُالعجر ايةُللبحإلُالعيُتراعذُاتحادُدياكُاليمنُ–ُ

إدُطلبُاُللخدماتُالمقدمةُللنياكُالم ّعنااتُللمناهاتُالحياتيةُالعيُتُعنهُمالقادهاتُالميااعدةُعلاهُالةياامُ
ماليلأ ُانيجا يُ المعكي ُالأسُيُم نُالمرأةُالمعناةُمنُالععاملُمااعليةُمذُمتال ُ تحدياتُُأحدا ُ

الحياةُالضاعتةُمتر قةُداضجةُ عليمةُ تعضمنُمناهتيُ(تأكأدُالأاتُ اتتصا ُالاعا )ُمش لُه يسُ
مناهتنماُالارعيةاُ ُ.
8
تعاار ُمودناااُ:احأاااُهعااميُأ ُعأاارُهعااميُتشااعرُ ياامُالم ارأةُ الاعاااةُماألمااا ُالجياادسُ الناياايُ،

شأرُمصتلحُ(أمن)ُ،فيُالييانُالحاليُإلهُغيادُالصادماتُالناياية ُ،الضاغاُالماارطُ العنافُ(أ ُ
الخأ ُمنُالعناف)،أ ُعاأكُالمعاملاةُ،إدنااُميااحةُحأاإلُتشاعرُالنيااكُ الاعياات ُ،أصااننُالمياعاأداتُ
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الميااعندفاتُ،مال ارحااةُ عمااععنُمحر ااةُالععاأاارُعاانُأدايااننُد ُإااأ ُماانُالعحأاااُضاادهنُأ ُاأل ،اُ.
(ماعلأأعيُ ُ)4ُ:2015،

يعحددُالبحإلُماآلتي:
الحدود الموضوعييُ:فاعليةُ ردامجُإهاادسُتاده ايُلعنمياةُالمنااهاتُالحياتياةُلادُ،النيااكُالم ّعناااتُفايُ
محافظةُإد ُ.عحددُالبحإلُمأضأعيُاُمالمناهاتُالحياتيةُ ف ُتصني ُهأتةُالأأدييي ُكاآلتي:

 -1مناااهةُتأكأاادُالااأاتُ:منناااُ اام ُمناااهاتُفرعيااةُهي(:الععاأاارُعاانُالمشاااعرُُ،الععاأاارُعاانُاألفكاااهُ
اآلهاكُ المععقداتُُ،الدفا ُعنُالحقأن).

 -2مناااهةُالعأاصاالُالاعااا ُ:منناااُ اام ُمناااهاتُفرعيااةُهي(العأاصاالُاللاظااي ُ،العأاصاالُعأاارُاللاظاايُ،
انصغاك)ُ .

 -3الحد دُالبشر ةُ:النيااكُالم ّعناااتُاللاأاتيُياراععنُاتحاادُديااكُالايمنُ،إدُلعلقايُإدماتامُُ،العايُتعا ار شُ
أعماههنُ أنُعنُ(ُ45ُ–17عنة).

الحدود المكانيي ُالمياحةُاآلمنةُللنياكُ الاعياتُالعامعةُتتحادُدياكُاليمنُفر ُمحافظةُإدُ–ُاليمن.ا
الحدود الزمانييُ:العامُ2020مُ ُ.

الاصلُاأل ُ:انطاهُالعامُللبحإل.

الاصلُال اديُ:الخل يةُالنظر ة.

الاصلُال الإلُ:الدهاعاتُاليامقة.
الاصلُالرامذُ:مننجيةُالبحإلُ إعراكاتم.

الاصلُالخامسُ:دعا جُالبحإل(عر ُ مناقشة).
تحةيقُاُألهدا ُالبحإل ُ،العحق ُمنُصحةُفرضياتمُ،اععخدم ُالباح اةُالماننجُالعجر اايُتصامينُ
ُعأنعأن(ضامتةُ-تجر اية)؛ُكأدمُالمننجُالمناع ُلنأاُالبحإلُ .

كااا ُمجعمااذُالبحااإلُ(ُ)80ام ا أرُةُفاايُالمياااحةُاآلمن اةُللنياااكُ الاعياااتُالعااامذُتتحااادُدياااكُالاايمنُ
محافظةُإدُ،الموإأ ُمنُالكشأفاتُللعامُ(2020م)ُالعيُتع ار شُُأعماههنُ أنُ(ُ)45ُ-17عنةُ .
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اااملُالبحااإلُعأنااةُقأامناااُ(ُ)26امارأة ُ،أاقااذُ(ُ)13مجمأعااةُضااامتةُ)13( ُ،مجمأعااةُتجر اياةُ،
قدُتنُاإعياههاُمالتر قةُالقصديةُ .

اععمدتُالباح ةُتصمينُتحلألُالنظنُ(ُمدإمتُ،عملياتُ،مخرعاتُ،تغأيةُهاععة)ُ ُ.

1
(العم ا اارُ،الحال ا ااةُاتععماعي ا ااةُ،المي ا ااعأُ،الد اهع ا اايُ،انقام ا ااةُ(د ا ااازشُ،مجعم ا ااذُمضي )،المي ا ااعأُ،
اتقعصادسُ،ميعأُ،العنف)؛ُحأإلُكاد ُالنعا جُكاآلتيُ :
 قيماةُكاا ُChi-Squareلمعغأارُالعمارُالامنايُ(ُ25فوقالُ26ُ-فاوك ر)ُكادا ُ( ُ)0ُ.16كاا ُمياعأُ،الدتلةُالمقعر ُ ناُ( ُ)0.69هأُأكارُمنُ()0.05؛ُ هأُماُيشأرُإلهُأدناُعأارُدالاةُإحصاا يُاُأسُ
أداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُالعماارُالامناايُ

(ُ25فوقلُ26ُ-فوك ر)ُ .

 قيمااةُكاااُُChi-Squareلمعغأاارُالحالااةُاتععماعيااةُ(عأاارُمعا عاامُ،معا عااة)ُكاد ا ُ( ُ)0ُ.15كااا ُميااعأُ،الدتلااةُالمقعاار ُ ناااُ( ُ)0.69هااأُأكااارُماانُ(ُ)0.05؛ُ هااأُم ااُيشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُ

إحصااا يُاُأسُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُ
الحالةُاتععماعيةُ(عأرُمعا عمُ،معا عة).

 قيمةُكاُُChi-Squareلمعغأرُالميعأُ،الدهاعيُ( ادأ ةُفوقلُ،أك رُمنُال ادأ ة)ُكاد ُ( ُ)0.25كا ُميااعأُ،الدتلااةُالمقعاار ُ ناااُ( ُ)0.62هااأُأكااارُماانُ()0.05؛ُ هااأُماااُيشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُ

إحصااا يُاُأسُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُ
المعغأرُالدهاعيُ( ادأ ةُفوقلُ،أك رُمنُال ادأ ة).

 قيمةُكاُُChi-Squareلمعغأرُانقامةُ(مجعمذُمضي ُ،دازحم)ُكاد ُ( ُ)0ُ.16كا ُميعأُ،الدتلةُالمقعر ُ ناُ( ُ،)0ُ.69هأُأكارُمنُ(ُ)0.05؛ُ هأُماُيشأرُإلهُأدناُعأرُدالاةُإحصاا يُاُأسُأدامُ
تُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُالمعغأاارُانقامااةُ

(مةيمةُ،دازحم).

 قيمااةُكاااُُChi-Squareلمعغأاارُالميااعأُ،اتقعصااادسُ(أقاالُماانُ-$ُ40أقاالُماانُ)$ُ20كاد ا ُ(ُ)0.0كا ُميعأُ،الدتلةُالمقعر ُ ناُ( ُ)1.00هأُأكارُمنُ()0.05؛ُ هأُماُيشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُ
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إحصااا يُاُأسُأداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا يُاُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمعغأاارُ
الميعأُ،اتقعصادسُ(أقلُمنُ-ُ$ُ40أقلُمن.)$ُ20

 قيمااةُك اااُُChi-Squareلمعغأ اارُالعن اافُ(مرتا ااذُ،مرتاااذُع اادُا)ُكادا ا ُ( ُ،)0.65ك ااا ُمي ااعأُ،الدتل ااةُالمقعر ُ ناُ( ُ)0ُ.42هأُأكارُمنُ()0.05؛ُ هأُماُيشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُإحصا يُاُأسُأدمُتُ
تأعدُفر نُدالةُإحصا ياُ اأنُالمجماأععأنُالعجر اياةُ الضاامتةُفايُمعغأارُمياعأُ،العنافُ(مرتااذُ
–ُمرتاذُعدُا).

2
 قيمااةُ(ُZلمااا ُ تعنااي)ُلمناااهةُاالععاأاارُعاانُالمشاااعراُكاد ا ُ( ُ،)0.98كااا ُميااعأُ،الدتلااةُالمقعاار ُنااا( ُ(0.33هااأُأكااارُماانُ()0.05؛ُ هااأُماااُيشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُإحصااا يُاُأسُأداامُتُتأعاادُ

فر نُدالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمناهةُاالععاأرُعنُالمشاعراُ .

 قيمااةُ(ُZلمااا ُ تنااي)ُلمناااهةُاالععاأاارُعاانُاألفكاااهُ المععقااداتُ اآلهاكاُكاد ا ُ( ُ)1.41كااا ُميااعأُ،الدتلةُالمقعر ُُ ناُ( ُ)0.16هأُأكارُمنُ()0.05؛ُ هأُماُيشأرُإلهُأدناُعأارُدالاةُإحصاا يُاُأسُ
أداامُتُتأعاادُفاار نُدالااةُإحصااا ياُ ااأنُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُفاايُمناااهةُاالععاأاارُعاانُ
األفكاهُ المععقداتُ اآلهاكا.

 قيماةُ(ُZلماا ُ تناي)ُلمجاا اُالادفا ُعانُالحقاأنُ.اكادا ُ( ُ،)0.86كاا ُمياعأُُ،الدتلاةُالمقعار ُ ناااُ( ُ)0.40هأُأكارُمنُ()0.05؛ُ هأُماُيشأرُإلهُأدناُعأرُدالاةُإحصاا يُاُأسُأدامُتُتأعادُفار نُ
دالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمجا ُاالدفا ُعنُالحقأنا.

 قيم ااةُ(ُZلم ااا ُ تن ااي)ُللدهع ااةُالكلي ااةُلمةي ااابُاتأكأ اادُال ااأاتاُكادا ا ُ( ُ،)1.78ك ااا ُميا اعأُ،الدتل ااةُالمقعر ُ ناُ( ُ)0ُ.08هأُأكارُمنُ()0.05؛ُ هأُماُيشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُإحصا يُاُأسُأدامُتُ
تأعدُفر نُدالةُإحصاا ياُ اأنُالمجماأععأنُالعجر اياةُ الضاامتةُفايُالدهعاةُالكلياةُلمةياابُاتأكأادُ

الأاتا.

 قيما ااةُ(ُZلما ااا ُ تنا ااي)ُلمنا اااهةُاالعأاصا االُاللاظا اايُاُكاد ا ا ُ( ُ)0.29كا ااا ُميا ااعأُ،الدتلا ااةُالمقعا اار ُنااا( ُ)0.77هااأُأكااارُماانُ()0.05؛ُ هااأُماااُيشااأرُإلااهُأدناااُعأاارُدالااةُإحصااا يُاُأسُأداامُتُتأعاادُ

فر نُدالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمناهةُاُالعأاصلُاللاظياُ .

 قيمةُ(ُZلماا ُ تناي)ُلمنااهةُاالعأاصالُعأارُاللاظاياُكادا ُ( ُ)2.01كاا ُمياعأُ،الدتلاةُالمقعار ُ نااُ( ُ)0.06هأُأكارُمنُ()0.05؛ُ هأُماُيشأرُإلهُأدناُعأرُدالاةُإحصاا يُاُأسُأدامُتُتأعادُفار نُ
دالةُإحصا ياُ أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمناهةُاالعأاصلُعأرُاللاظيا.
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 قيمةُ(ُZلما ُ تني)ُلمناهةاُانصغاكاُكاد ُ( ُ)0.15كا ُميعأُ،الدتلةُالمقعر ُ ناُ( ُ،)0.87هاأُأكارُمنُ()0.05؛ُ هأُماُيشأرُإلهُأدناُعأرُدالةُإحصا يُاُأسُأدمُتُتأعادُفار نُدالاةُإحصاا ياُ
أنُالمجمأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُفيُمجا ُاانصغاكا.

 قيمااةُ(ُZلمااا ُ تنااي)ُللدهعااةُالكليااةُلمةيااابُامناااهاتُاتتصااا ُالاعااا اُكاد ا ُ( ُ)0.69كااا ُميااعأُ،الدتلةُالمقعر ُ ناُ( ُ)0.48هأُأكارُمنُ()0.05؛ُ هأُماُيشأرُإلهُأدناُعأارُدالاةُإحصاا يُاُأسُ
أدمُتُتأعادُفار نُدالاةُإحصاا ياُ اأنُالمجماأععأنُالعجر اياةُ الضاامتةُفايُللدهعاةُالكلياةُلمةياابُ

امناهاتُاتتصا ُالاعا ا.

لعحقأا ُأهاادا ُالبحااإلُ،تاانُاعااعخدامُأهنااذُأد اتُهاايُ:المقا لااةُ ُ،مةيااابُمناااهةُتأكأاادُالااأات ُ،لاامُ

م ااةُأمعااادُلمنا اهتامُالارعيااةُ(الععاأاارُعاانُالمشاااعرُُ،الععاأاارُعاانُاألفكاااهُ اآلهاكُ المععقااداتُُ،الاادفا ُ

عنُالحقأن)ُ،مةياابُاتتصاا ُالاعاا  ُ،لامُ م اةُأمعاادُلمنا اهتامُالارعياةُ(اتتصاا ُاللاظايُُ،اتتصاا ُ
عأ اارُاللاظ اايُُ،انص ااغاك)ُالارد ااامجُانها ااادسُالع ااده ايُ تك ااأ ُم اانُ(ُ)14يأما ااُت ااده ايُا ُ،ااامنُ اام ُ

عاااعاتُ دصاافُلكاالُيااأمُتااده ايُيعخللناااُفعاراتُاعااعراحة ُ،أاقااذُ م ااةُأيااامُفاايُاألعاااأ  ُ،عميعناااُماانُ
إعدادُالباح ة ُ،تنُاعاعخراجُالخصاا

ُالياي أُمعر اةُللمةياابُعانُطر ا ُاعاعخدامُالصادنُالظااهرسُ،

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

تاانُمعالجااةُ ياداااتُالبحااإلُ أاعااتةُالحقأبااةُانحصااا يةُللعلااأمُاتععماعيااةُ(ُ،)spss21ماانُإاام ُ
اعااعخدامُالأعااا لُانحصااا يةُاآلتيااةُ فقااُلأظياااةُكاالُأعاالأدُ:معأعااتاتُحيااا يةُ ادح ارفاااتُميياه ااةُ،

اإعباااهُكألمأعااأه ُ-عاامأردأ ُلعأنااةُ احاادةُ،مااا ُ تناايُلعأنع اأنُميااعقلعأنُ،اإعباااهُ لكأكيااأ ُمرنااذُ
كوسُ،قادأ ُحيادُحجنُاأل رُلمإعباهاتُالمماهمعر ةُ .
 -هنااا ُتاااا تُفاايُميااعأُ،اتدخاااا

ُمالمناااهاتُالارعيااةُلاادُ،عأنااةُالبحااإل؛ُحأااإلُكادا ُمناااهةُ(الاادفا ُ

عاانُالحقااأن)ُأك اارُمناااهةُتعاااديُماانُادخااضااناُعأنااةُالبحااإلُ،تلأناااُمناااهةُالععاأاارُعاانُاتفكاااهُ
اآلهاكُ المععقدات ُ،كاد ُأقلُمناهةُتعاديُمنُاتدخاا

ُ -هنا ُتاا تُفيُميعأُ،اتدخاا

ُهيُمناهةُالععاأرُعنُالمشاعر.

ُمالمناهاتُالارعيةُلدُ،عأنةُالبحإل؛ُحأإلُكاد ُمنااهةُاالعأاصالُ

اللاظااياُأك اارُمناااهةُتعاااديُماانُادخااضااناُعأنااةُالبحااإلُ،تلأناااُمناااهةُااتصااغاكاُ اادهععأن ُ،كادا ُ

أقلُمناهةُتعاديُمنُاتدخاا

ُهيُمناهةُالعأاصلُعأرُاللاظي.
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 ُ عااأدُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ ُ)0.05(،ااأنُمعأعاااُهت ا ُدهعاااتُأف ارادُالمجمااأععأنُالعجر ايااةُ الضااامتةُعلااهُمةيااابُتأكأاادُالااأاتُ منا اهتاامُالارعيااةُفاايُالةيااابُالبعاادسُلصااالحُأفارادُ

المجمأعةُالعجر اية.

 عااأدُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ ُ)0.05(،ااأنُمعأعاااُهت ا ُدهعاااتُأف ارادُالمجمااأععأنُالعجر ايةُ الضامتةُعلهُمةيابُاتتصا ُالاعا ُ مناهاتمُالارعيةُفيُالةيابُالبعدسُلصالحُأفرادُ

المجمأعةُالعجر اية.

 ُ عااأدُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ ُ)0.05(،ااأنُمعأعااتاتُهت ا ُدهعاااتُأف ارادُالمجمأعااةُالعجر ايااةُفاايُالةياعااأنُالقالاايُ البعاادسُعلااهُمةيااابُمناااهةُتأكأاادُالااأاتُ مناهتناااُالارعيااةُلصااالحُ

الةيابُالبعدس.

 ُ عااأدُفاار نُ اتُدتلااةُإحصااا يةُعناادُميااعأ ُ)0.05(،ااأنُمعأعااتاتُهت ا ُدهعاااتُأف ارادُالمجمأعااةُالعجر اي ااةُف اايُالةياع ااأنُالقال اايُ البع اادسُعل ااهُمةي ااابُمن اااهاتُاتتص ااا ُالاع ااا ُلص ااالحُالةي ااابُ

البع اادس ُ،ه ااأُم اااُي ااد ُعل ااهُفاعلي ااةُالارد ااامجُالمي ااعخدمُف اايُالبح ااإلُلعنمي ااةُمن اااهةُتأكأ اادُال ااأاتُ
اتتصا ُالاعا ُلدُ،النياكُالمعنااتُ .
اععكماتُُ تتأ ُارُألهدا ُالبحإلُتقعرشُالباح ةُماُيلي:
 -1تتاأا ا ُالاا ارامجُانها ااادسُالع ااده ايُلن ااأاُالبح ااإلُلعنمي ااةُالمن اااهاتُالحياتي ااةُ(تأكأ اادُال ااأاتُ،اتتص ااا ُ
الاعاا )ُ مناهاتنمااُالارعيااةُعلاهُعأناااتُأإارُ،ماانُالنيااكُم االُاألميااتُأ ُالر ياااتُ المقاهداةُ ااأنُ
دعا جُلعل ُالدهاعاتُ البحأ ُ نأنُدعا جُهأاُالبحإل.

 -2تتاأ ا ُالاردااامجُانهاااادسُالعااده ايُلنااأاُالبحااإلُعلااهُعأناااتُأإاارُ،ماانُالنياااكُالمعنااااتُمصاانااتُ
علااهُحيا ُدااأ ُالععنيا ُالااأسُتعرضاانُلاامُأ ُيععرضاانُلاامُ(الجياادسُ،انعاااكةُالناياايةُ العاط يااةُ،

الحرمااا ُماانُالم اأاهدُ الااارصُ الخاادماتُ،العحاار ُالجنياايُ اتععصاااد)ُ المقاهدااةُ ااأنُدعااا جُتل ا ُ
البحأ ُ يماُ أنناُ نأنُدعا جُهأاُالبحإل.

 -3عمالُمحاأ ُ د اهعااتُلاارامجُإهاااديةُتده اياةُتخاع

ُ عنمياةُمنااهاتُحياتياةُمخعلااةُلمأاعناةُالعناافُ

الجيدسُعلهُالنياكُ العخ ي ُمنُحدةُ قعمُعلأننُ معالجةُاآل اهُالمعرتبةُعليم.

 -4عماالُمحااأ ُ د اهعاااتُلاارامجُإهااااديةُتده ايااةُتخااع

ُ عنميااةُمناااهاتُحياتيااةُمخعلاااةُلمأاعنااةُعناافُ

انعاااكةُالناياايةُ العاط يااةُعلااهُالنياااكُ العخ ي ا ُماانُحاادةُ قعاامُعلااأننُ معالجااةُاآل اااهُالمعرتبااةُ

عليم.

 -5عماالُمحااأ ُ د اهعاااتُلاارامجُإهااااديةُتده ايااةُتخااع

ُ عنميااةُمناااهاتُحياتيااةُمخعلاااةُلمأاعنااةُعناافُ

الحرما ُمنُالمأاهدُ الارصُ الخدماتُعلهُالنياكُ العخ ي ُمنُحدةُ قعمُعلأننُ معالجةُاآل اهُ

المعرتبةُعليم.
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 -6عماالُمحااأ ُ د اهعاااتُلاارامجُإهااااديةُتده ايااةُتخااع

د/

ُ عنميااةُمناااهاتُحياتيااةُمخعلاااةُلمأاعنااةُعناافُ

العح اار ُالجني اايُأ ُاتععص ااادُعل ااهُالني اااكُ العخ يا ا ُم اانُح اادةُ قع اامُعل ااأننُ ُمعالج ااةُاآل اااهُ

المعرتبةُعليم.

 -7تتاأا ُ ارامجُإهااااديةُتده ايااةُلعنميااةُمناااهاتُاتتصااا ُالاعااا ُالارعيااة(ُ:العأاصاالُاللاظاايُ،العأاصاالُ
عأرُاللاظيُ،انصغاك)ُ،كلُمناهةُعلهُحدةُ أصاناُمناهةُه ييةُتضنُمناهاتُفرعياةُأإارُ،لادُ،

عأناتُمععددةُمنُالنياكُكأدننُأك رُفتةُمعرضمُلخترُالععر ُللعنفُ .
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