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جامعة -أستاذ مساعد بقسم االجتماع
 السلطان قابوس

 

 ِرطٍثاخ اٌضٚاض فٟ دٚي اٌخ١ٍط اٌؼشتٟ•

 دساعح ١ِذا١ٔح ِماسٔح ِطثمح ػٍٝ" •

 "شثاب دٚي اٌخ١ٍط اٌّمث١ٍٓ ػٍٝ اٌضٚاض •

•  

 :تؽس تؼٕٛاْ



 :جاءت الدراسة الحالٌة لإلجابة عن التساؤل الرئٌس التالً

ما هً متطلبات الشباب المقبلٌن على الزواج فً دول الخلٌج 

 .العربً

 

 ونتيجة تركز جهود رعاية األسرة بعد تكونها فقط

ونتيجة عدم وجود دراسات مقارنة بين دول الخميج في 
 موضوعات الزواج

نتٌجة تنامً حجم المشكالت المرتبطة بالزواج فً دول الخلٌج 

العربً، كالعنوسة والطالق، والتفكك األسري، والخالفات 
 األسرٌة، 

 مشكمة الدراسة
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الوقوف على متطلبات الزواج من وجهة نظر الشباب المقبلين 

عليه، ومدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين دول الخليج 

 .في تلك المتطلبات

 الدراسة اهداف

تحديد األسباب الحقيقية وراء عدم زواج هؤالء الشباب، ومدى   

 .اختالف تلك األسباب من دولة ألخرى

اٌٛلٛف ػٍٝ أعظ اخر١اس شش٠ه اٌؽ١اج ِٓ ٚظٙح ٔظش اٌشثاب •

اٌّمثً ػٍٝ اٌضٚاض ِٚذٜ اخرالفٙا ِٓ دٌٚح ألخشٜ ِٚذٜ اخرالفٙا 

 .ت١ٓ اٌعٕغ١ٓ، ِٚذٜ اخرالفٙا ؼغة اٌّغرٜٛ اٌرؼ١ٍّٟ
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معرفة موقف الشباب المقبل على الزواج حول عدد من القضايا 

المرتبطة بالزواج، كزواج األقارب، والفحص قبل الزواج، 

ومستوى المهور وتكاليف الزواج، وعمل المرأة، وموقفهم من 

 .االختيار عبر مواقع الزواج وغيرها من القضايا

 الدراسة اهداف

ِؼشفح ِذٜ ؼاظح اٌشثاب اٌّمثً ػٍٝ اٌضٚاض ٌٍذٚساخ اٌرٟ ذؤٍ٘ٗ •

 .إللاِح ؼ١اج صٚظ١ح، ٚذؽذ٠ذ دل١ك ٌّٛظٛػاخ ذٍه اٌذٚساخ

 ِٓ ٠ٕشذٖ ِا ؼٛي اٌضٚاض ػٍٝ اٌّمثً اٌشثاب ِمرشؼاخ ػٍٝ اٌٛلٛف

 .اٌضٚاض صؼٛتاخ ٌٗ ذزًٌ ِٚمرشؼاخ خذِاخ



ِفا١ُ٘          

 اٌذساعح

اٌخذِح 

االظرّاػ١ح 

 األعش٠ح

 اٌرفىه األعشٞ         
 األعشج
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 اإلظشاءاخ إٌّٙع١ح ٌٍذساعح

 الدراسة من النوع الوصفي: نوع الدراسة

 استخدمت منهج المسح االجتماعي بالعينة: المنهج

  اٌشثاب ِٓ (662) اٌذساعح فٟ شاسن:اٌثششٞ اٌّعاي
  اٌؼشتٟ اٌخ١ٍط دٚي ظ١ّغ ِٓ اٌضٚاض فٟ اٌشاغث١ٓ

 

 : غطد اٌذساعح ظ١ّغ دٚي اٌخ١ٍط اٌؼشتٟ اٌغد ٟٚ٘:اٌّىأٟ

 .عٍطٕح ػّاْ، اٌغؼٛد٠ح، اٌى٠ٛد، لطش، اٌثؽش٠ٓ، اإلِاساخ
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 اإلظشاءاخ إٌّٙع١ح ٌٍذساعح

 أشهش، (5)أستًش تُفٍز انذساسخ :انًدبل انضيًُ

 .و 1/2015-8/2014إر ثذأد فً شهش 

 استخذو انجبحث أداح االستجٍبٌ اإلنكتشوًَ يٍ أخم  :أدٚاخ اٌذساعح

 انىصىل إنى انشجبة انًقجم عهى انضواج فً انذول انخهٍدٍخ •

 االختًبعٍخ انعهىو فً اإلحصبئٍخ انحضيخ ثشَبيح إنى انجٍبَبد ثتحىٌم انجبحث قبو 

(SPSS)، انًئىٌخ، وانُست انتكشاس ثبستخشاج ورنك انىصفً، اإلحصبء استخذاو وتى  

  استخشاج فً ورنك (One way anova)واختجبس ،(T-test) اختجبس واستخذاو
 .انتبثعخ وانًتغٍشاد انًستقهخ، انًتغٍشاد ثٍٍ االستجبطٍخ انعالقبد
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 النوع

 %45 209 ركش

 %55 112 أَثى
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 المرحلة العمرية للشباب المشارك في الدراصة

 %29 184 سُخ 22 -18يٍ 

 %39 246 سُخ 27 – 23يٍ 

 %20 125 سُخ 32 -28يٍ 

 %12 75 سُخ فأكثش 33يٍ 
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 مشجوى دخل الشباب المشارك في الدراصة

 %15 92 (دوالس 600أقم يٍ )ضعٍف

 %29 178 دوالس 1500 –دوالس  700يٍ )يتىسط

 %28 174 (دوالس 1500أعهى يٍ )عبنً

 %28 168  ال ٌىخذ دخم
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 الحالة العملية للشباب المشارك في الدراصة

 %33 205 انعًم فً انقطبع انحكىيً

 %18 110 انعًم فً انقطبع انخبص

 %5 31 انعًم فً االخهضح انعسكشٌخ أو االيٍُخ

 %6 34  أعًبل حشح

 %38 234 ال ٌعًم
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 المشجوى الجعليمي للشباب المشارك في الدراصة

 %1 7 ٌقشا وٌكتت

 %11 64 دثهىو عبو

 %18 107 دثهىو فىق انثبَىي

 %71 431 خبيعً فأكثش

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 



 اٌرشذ١ة (%)إٌغثح اٌرىشاس األعثاب َ

 1 29 190 ػذَ اٌؽصٛي ػٍٝ شش٠ه اٌؽ١اج 1

 2 19 127 اٌشغثح فٟ ِٛاصٍح اٌذساعح 2

 4 16 108 ػذَ ذٛفش اٌّثاٌغ اٌّا١ٌح ٌٍضٚاض 3

 5 11 70 (اٌفراج)ػذَ ذمذَ أؼذ ٌخطثرٟ 4

 6 3.5 24 اٌرؼشض ٌرعشتح صٚاض فاشٍح 5

 7 3.5 24 ػذَ اٌشغثح فٟ اٌضٚاض 6

 3 18 119 اسباب اخرى 7

عاقت الشباب عن الزواج
أ
صباب الجي ا

أ
 ال



األعظ اٌرٟ ٠ؼرّذ ػ١ٍٙا اٌشثاب ٚاٌفر١اخ فٟ اخر١اس اٌشش٠ه 

 ا٢خش 
َ 

ششغ ٠ّىٓ  إٌٛع اٌؽ١اج شش٠ه اخر١اس ششغ

اٌرٕاصي 

 )%(ػٕٗ

ششغ ال ٠ّىٓ 

 )%(اٌرٕاصي ػٕٗ

 اٌرشذ١ة

 11 33 67 روش ظاِؼٟ ذؼ١ٍُ رٚ ٠ىْٛ أْ 1

 8 51 49 أٔصٝ
 12 23 77 روش ٠ؼًّ ٚ ٚظ١فح ٌذ٠ٗ ٠ىْٛ أْ 2

 3 95 5 أٔصٝ
 5 74 26 روش ِرذ٠ٕا ٠ىْٛ أْ 3

 7 61 39 أٔصٝ
 1 95 5 روش ػاٌٟ خٍك ػٍٝ ٠ىْٛ أْ 4

 1 98 2 أٔصٝ
 2 92 8 روش ظ١ذج اٌّعرّغ فٟ عّؼرٗ ٠ىْٛ أْ 5

 2 96 4 أٔصٝ
 7 66 34 روش اٌعّاي ِٓ ظ١ذ ِغرٜٛ ػٍٝ ٠ىْٛ أْ 6

 10 35 65 أٔصٝ

 13 23 77 روش ٚشىٍٗ ٍِثغٗ فٟ ِرؽشسا   ٠ىْٛ أْ 7

 13 22 78 أٔصٝ

 14 15 85 روش اٌضٚاض لثً ؼة ػاللح تٗ ذشتطه ٠ىْٛ أْ 8

 15 9 91 أٔصٝ



صس الجي يعجمد عليها الشباب في اخجيار شريك الحياة
أ
 ثابع ال

َ 
ششغ ٠ّىٓ  إٌٛع اٌؽ١اج شش٠ه اخر١اس ششغ

اٌرٕاصي 

 )%(ػٕٗ

ششغ ال ٠ّىٓ 

اٌرٕاصي 

 )%(ػٕٗ

 اٌرشذ١ة

 10 34 66 ذكر ألاكارب مً ليس يكىن  أن 9

 12 34 66 أهثى
1

0 
 9 40 60 ذكر العمري  املسخىي  هفس مً يكىن  أن

 11 34 66 أهثى
1

1 
 15 6 94 ذكر ماليت ثروة لديه و  غني يكىن  أن

 14 11 89 أهثى
1

2 
 - - - ذكر (للشابت)بأخري  متزوج غير  يكىن  أن

 5 83 17 أهثى
1

3 
 8 54 46 ذكر (للشاب)أرملت أو  مؼللت غير  جكىن  أن

 - - - أهثى
1

4 
 4 79 21 ذكر ألامراض مً خالي يكىن  أن

 6 76 24 أهثى

1

5 
 عالكاث سابلا لديه ليس يكىن  أن

 .آخر مع عاػفيت

 6 70 30 ذكر

 9 45 55 أهثى

1

6 
  جريمت أي يرجكب لم يكىن  أن

 
 3 84 16 ذكر سابلا

 4 92 8 أهثى



 ِٛلف اٌشثاب ِٓ لعا٠ا اٌضٚاض 

)وعم الىىع اللظيت

)% 

)%ال

) 

 10 90 ذكر هل جؤيد طرورة الفحص كبل الزواج

 5 95 أهثى

 49 51 ذكر هل جؤيد طرورة دخىل دوراث جمىح رخصت للزواج كبل الزواج

 30 70 أهثى

هل جؤيد فكرة كيام الدولت بفخح دوائر السخلبال ػلباث الزواج مً الجيسين 

 لدسهل اخخيار شريك الحياة

 50 50 ذكر

 45 55 أهثى

 79 21 ذكر هل جلبل الزواج بشريك حعرفذ عليه عبر إلاهترهذ

 76 24 أهثى

 61 39 ذكر هل جلبل الزواج  بمً كىن معك عالكت عاػفيت دون علم ألاهل

 68 32 أهثى

 24 76 ذكر هل جؤيد فخح مكاجب حكىميت لحل الخالفاث ألاسريت 

 12 88 أهثى



 ِٛلف اٌشثاب ِٓ لعا٠ا اٌضٚاض 

وعم الىىع اللظيت

)%( 

)ال

)% 

 3 97 ذكر املهىر  جخفيع يجب أهه جري  هل

 24 76 أهثى

 42 58 ذكر مسخلل منزل  في الزواج حشترغ هل

 18 82 أهثى

 45 55 ذكر الزوجاث حعدد فكرة جؤيد هل

 80 20 أهثى

 3 97 ذكر الزواج صىدوق  مً إلعاهت جحخاج هل

 2 98 أهثى

 41 59 ذكر (للشباب خاص)حعمل بفخاة الزواج جفظل هل

 - - أهثى

 81 19 ذكر (للشاب خاص)اخخالغ به مكان في حعمل بفخاة الزواج جلبل هل

 - - أهثى

 2 98 ذكر الزواج مصاريف جخفيع طرورة جري  هل

 8 92 أهثى



 ِٛلف اٌّثؽٛش١ٓ ِٓ اٌؽصٛي ػٍٝ دٚساخ لثً اٌضٚاض 

اؼراض  إٌٛع اٌذٚسج ِٛظٛع َ

 )%(ٌزٌه

ال اؼراض 

 )%(ٌزٌه

 58 42 روش اٌؽ١اج شش٠ه اخر١اس أعظ ؼٛي دٚسج 1

 45 55 أٔصٝ

 32 68 روش اٌضٚظ١ح اٌخالفاخ ؼً ؼٛي دٚسج 2

 17 83 أٔصٝ

 اٌؽ١اج شش٠ه ؼمٛق ِؼشفح ؼٛي دٚسج 3

 اٌضٚظ١ح

 35 65 روش

 25 75 أٔصٝ

 29 71 روش اٌضٚظ١ح ؼمٛله ؼٛي دٚسج 4

 18 82 أٔصٝ

 32 68 روش إٌّض١ٌح اإلداسج ؼٛي دٚسج 5

 32 68 أٔصٝ

 24 76 روش األتٕاء ذشت١ح أعظ ؼٛي دٚسج 6

 14 86 أٔصٝ



ِٚٛلف  ِؽً اإللاِح٠ث١ٓ ٔرائط اخرثاس ذؽ١ًٍ اٌرثا٠ٓ ت١ٓ •

 اٌّثؽٛش١ٓ ِٓ اٌمعا٠ا اٌضٚاظ١ح
 (5)ظذٚي سلُ

 ِٚٛلف اٌّثؽٛش١ٓ ِٓ اٌمعا٠ا اٌضٚاظ١ح ِؽً اإللاِح٠ث١ٓ ٔرائط اخرثاس ذؽ١ًٍ اٌرثا٠ٓ ت١ٓ 

 ِغرٜٛ (ف) دسظح اٌّرٛعطاخ ِشتغ اٌؽش٠ح دسظح اٌّشتؼاخ ِعّٛع اٌرثا٠ٓ ِصذس اٌمع١ح

 اٌذالٌح

  

  

 ظشٚسج اٌفؽص لثً اٌضٚاض

 006. 3.271 212. 5 1.061 اٌّعّٛػاخ ت١ٓ

 065. 614 39.817 اٌّعّٛػاخ  داخً
  

فشٚق ذٛظذ  

إؼصائٟ داٌح  

       619 40.877 اٌّعّٛع

  

ل١اَ اٌذٌٚح تفرػ دٚائش العرمثاي غٍثاخ 

اٌضٚاض ِٓ اٌعٕغ١ٓ ٌرغًٙ اخر١اس شش٠ه 

 اٌؽ١اج

 039. 2.359 583. 5 2.914 اٌّعّٛػاخ ت١ٓ

     247. 602 148.716 اٌّعّٛػاخ  داخً

 607 151.630 اٌّعّٛع

    
فشٚق ذٛظذ  

إؼصائٟ داٌح  

  

  

 فرػ ِىاذة ؼى١ِٛح ٌؽً اٌخالفاخ األعش٠ح

 011. 2.989 421. 5 2.107 اٌّعّٛػاخ ت١ٓ

 141. 595 83.896 اٌّعّٛػاخ  داخً
  

فشٚق ذٛظذ  

إؼصائٟ داٌح  

       600 86.003 اٌّعّٛع

  

  

اٌّٙٛس ذخف١ط ٠عة  

  

 001. 4.477 551. 5 2.756 اٌّعّٛػاخ ت١ٓ

 123. 600 73.878 اٌّعّٛػاخ  داخً
  

فشٚق ذٛظذ  

إؼصائ١ا داٌح  

       605 76.634 اٌّعّٛع

 تٗ ِىاْ فٟ ذؼًّ أٚ ٠ؼًّ تّٓ اٌضٚاض

 اخرالغ

 000. 5.120 957. 5 4.787 اٌّعّٛػاخ ت١ٓ

 187. 369 69.010 اٌّعّٛػاخ  داخً
  

فشٚق ذٛظذ  

إؼصائٟ داٌح  

       374 73.797 اٌّعّٛع

  

  

 ذخص١ص صٕذٚق ٌذػُ اٌضٚاض

 034. 2.428 066. 5 330. اٌّعّٛػاخ ت١ٓ

 027. 595 16.189 اٌّعّٛػاخ  داخً
  

فشٚق ذٛظذ  

إؼصائٟ داٌح  

       600 16.519 اٌّعّٛع
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أْ أوصش األعثاب فٟ ػذَ اٌضٚاض ٘ٛ ػذَ ذٛفش اٌمذسج اٌّا١ٌح ٌٍضٚاض، ؼ١س -1•

ِٓ اٌّشاسو١ٓ فٟ %( 38)تٍغد ٔغثح ِٓ ٠ؼذٖ اٌغثة األٚي فٟ ػذَ صٚاظٗ 

 .اٌذساعح

اٌؼاًِ اٌصأٟ فٟ ػذَ اٌضٚاض ٘ٛ ػذَ اٌؽصٛي ػٍٝ شش٠ه اٌؽ١اج -2•

 %(.28)إٌّاعة ٚرٌه تٕغثح 

أْ أعظ أخر١اس شش٠ه اٌؽ١اج أْ وال اٌعٕغ١ٓ ذٛافمد إظاتاذُٙ تأْ ششغ ؼغٓ -3•

ِٓ اإلٔاز، %( 98)اٌخٍك ٘ٛ أٚي ششغ الخر١اس شش٠ه اٌؽ١اج، إر اػرثشٖ

ِٓ اٌزوٛس أٗ ششغ ال ٠ّىٓ اٌرٕاصي ػٕٗ، وّا ذٛافمٛا ػٍٝ أْ اٌششغ %( 95)ٚ

اٌصأٟ  فٟ اخر١اس شش٠ه اٌؽ١اج ٘ٛ أْ ٠ىْٛ عّؼرٗ فٟ اٌّعرّغ ظ١ذج، إر 

ِٓ اٌزوٛس تأٔٗ ششغ ال ٠ّىٓ اٌرٕاصي ػٕٗ %( 92)ِٓ اإلٔاز، ٚ%( 96)أػرثشٖ

 .ػٕذ اخر١اس شش٠ه اٌؽ١اج

 النتائج العامة للدراسة



22 

ػثش اٌّثؽٛشْٛ ِٓ اٌعٕغ١ٓ ترأ١٠ذُ٘ ٌفىشج ظشٚسج ٌفؽص لثً -4•

ِٓ %( 95)ِٓ اٌزوٛس ػٍٝ رٌه، ٚ%( 90)اٌضٚاض، ؼ١س ٚافك

 اإلٔاز

ِٓ اإلٔاز ِٓ ٠شعغ %( 70)ِٓ اٌزوٛس، ٚ%( 51)أْ-5•

ػٍٝ ظشٚسج أْ ٠ؽصً اٌّمث١ٍٓ ػٍٝ اٌضٚاض ػٍٝ دٚساخ 

 .ذّٕؽُٙ سخصح اٌضٚاض

ِٓ اإلٔاز فىشج فرػ %( 55)ِٓ اٌزوٛس، ٚ%( 50)أ٠ذ-6•

دٚائش ؼى١ِٛح العرمثاي غٍثاخ اٌضٚاض ٌرغ١ًٙ اخر١اس 

 .شش٠ه اٌؽ١اج
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فمػ ِٓ اإلٔاز ِٓ ٠ٛافك %( 24)فمػ ِٓ اٌزوٛس، ٚ%( 21)أْ -7•

 .ػٍٝ اٌضٚاض تشخص ذؼشف ػ١ٍٗ ػثش اإلٔرشٔد

ِٓ اإلٔاز ٠ٛافك %( 32)ِٓ اٌزوٛس، ٚ%( 39)أْ -8•

ػٍٝ اٌضٚاض تّٓ وْٛ ِؼٗ ػاللح ػاغف١ح لثً اٌضٚاض، 

 .ت١ّٕا إٌغثح األغٍة ِٓ اٌعٕغ١ٓ ال ذٛافك ػٍٝ رٌه

ِٓ اإلٔاز ٠ؤ٠ذٚا %( 88)ِٓ اٌزوٛس، ٚ%( 76)أْ -9•

فرػ ِىاذة ؼى١ِٛح ٌؽً اٌخالفاخ األعش٠ح، ٚٔالؼع أْ 

 .اإلٔاز أوصش ذأ١٠ذا ٌزٌه
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ِٓ اإلٔاز ٠شغثٛا فٟ اٌؼًّ %( 76)ِٓ اٌزوٛ، ٚ%( 97)أْ -10•

 .ػٍٝ ذخف١ط اٌّٙٛس

ِٓ اإلٔاز ٠فعٍٛا %( 82)ِٓ اٌزوٛس، ٚ%( 58)أْ -11•

اٌضٚاض فٟ ِٕضي ِغرمً، ٚٔالؼع أْ اإلٔاز ُ٘ أوصش ؼشصا 

 .فٟ رٌه

ِٓ اإلٔاز ِٓ %( 20)ِٓ اٌزوٛس، ٚ%( 55)أْ -12•

 .٠ؤ٠ذ فىشج ذؼذد اٌضٚاظاخ
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أْ وال اٌعٕغ١ٓ ٚتٕغة ِرماستح ِٚشذفؼح وزٌه، ذشغة فٟ -13•

اٌؽصٛي ػٍٝ إػأح ِاد٠ح ِٓ صٕذٚق دػُ اٌضٚاض، ؼ١س تٍغد 

 .ٌإلٔاز%( 98)ٌٍزوٛس، ٚ%( 97)إٌغثح

ِٓ اٌشثاب اٌزوٛس ٠ٛافمٛا ػٍٝ اٌضٚاض %( 59)أْ -14•

ُِٕٙ ال ٠ٛافمٛا ػٍٝ %( 41)ِٓ فراج ػاٍِح، ٚ أْ 

 .اٌضٚاض ِٓ فراج ػاٍِح

ِٓ اٌزوٛس اٌّثؽٛش١ٓ ال ٠ٛافمٛا ػٍٝ %( 81)أْ -15•

 .اٌضٚاض ِٓ فراج ذؼًّ تّىاْ تٗ اخرالغ

 النتائج العامة للدراسة



26 

ِٓ اإلٔاز ٠شٚا تعشٚسج %( 92)ِٓ اٌزوٛس، ٚ%( 98)أْ -16•

 .ذخف١ط ِصاس٠ف اٌضٚاض اٌرٟ ذش٘ك اٌشاب

أْ غاٌث١ح اٌّثؽٛش١ٓ ِؽراظ١ٓ ٌٍذٚساخ لثً اٌضٚاض -17•

تّخرٍف ِٛظٛػرٙا اٌّطشٚؼح ٌُٙ، ٚأْ االٔاز أوصش 

 .سغثح ػٓ اٌزوٛس

أْ ظ١ّغ ذٍه اٌمعا٠ا اٌّشاس إ١ٌٙا ٠ٛظذ فشٚق -18•

إؼصائ١ح ت١ٓ اٌّثؽٛش١ٓ ؼغة ِرغ١ش ِؽً اإللاِح، أٞ أْ 

ٕ٘اٌه فشٚق داٌح إؼصائ١ا ت١ٓ اٌذٚي اٌخ١ٍع١ح فٟ ِٛلفُٙ 

 .ٚٔظشذُٙ ِٓ اٌمعا٠ا اٌغاتمح روش٘ا
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 ذٛص١اخ اٌذساعح
 تّا أْ أوصش أعثاب ػذَ اٌضٚاض ٠شظغ إٌٝ اٌعأة اٌّادٞ فألرشغ أْ ذمَٛ اٌعٙاخ اٌّخرصح تٛظغ -1•

 تشٔاِط ِرىاًِ ٌٍرٛػ١ح ترخف١ط اٌّٙٛس، ٚذم١ًٍ ٔفماخ األػشاط، ٚإٔشاء صٕاد٠ك ٌذػُ اٌشثاب،

 .ٚذشع١غ األػشاط اٌعّاػ١ح

 الرشغ إٔشاء ِىرة ذاتغ ٚصاساخ اٌر١ّٕح االظرّاػ١ح ٠مذَ خذِاخ اٌضٚاض، ٠ٚذ٠شٖ ِخرصْٛ فٟ   -2•

 اإلسشاد ٚاٌرٛظ١ٗ األعشٞ، ِٚٓ ظّٕٙا اٌذٚساخ اٌرٟ ذّٕػ سخصح ِا لثً اٌضٚاض، ٚاعرمثاي غٍثاخ 

 .اٌضٚاض ٚؼً اٌخالفاخ األعش٠ح، ٌٚذٞ ذصٛس ِمرشغ تزٌه

 تّا أْ ؼغٓ اٌخٍك ٚاٌغّؼح اٌع١ذج ّ٘ا أوصش ششغ١ٓ ٠شرشغّٙا ِٓ ٠مذَ ػٍٝ اٌضٚاض؛ فئٔٗ ٠ٕثغٟ-3•

 ذؼ١ُّ رٌه ػٍٝ اٌشثاب ِٓ اٌعٕغ١ٓ ١ٌؽافظٛا ػٍٝ ؼغٓ خٍُٙ ١ٌؽصٍٛا ػٍٝ شش٠ه اٌؽ١اج، ١ٌٚظ وّا 

 .٘ٛ ؼاصً ِغ وص١ش ِٓ اٌشثاب اٌٍعٛء إٌٝ غ١ش رٌه ظٕا ِٕٗ تأٔٗ عٛف ٠عزب اٌطشف ا٢خش 

 وْٛ أْ ٕ٘ان ذماسب فٟ اٌؼاداخ ٚاٌرما١ٌذ تذٚي اٌخ١ٍط أدػٛ إٌٝ أْ ذرثٕٝ األِأح اٌؼاِح ٌّعٍظ-4•

 .اٌرؼاْٚ إظشاء اٌذساعاخ اٌؼ١ٍّح ٚاٌثشاِط اٌٙادفح ٌٍشثاب 
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 الدراسة تابع توصيات

 وْٛ إٌرائط أشاسخ إٌٝ أْ غاٌث١ح اٌشثاب ِٓ اٌعٕغ١ٓ ٠شٚا تعشٚسج اٌفؽص لثً اٌضٚاض؛ ألرشغ أْ ٠صثػ اٌفؽص-6

 اٌضا١ِا ذعٕثا ٌألِشاض اٌٛساش١ح اٌرٟ ٠ذفغ شّٕٙا األغفاي، ٚإس٘اق ١ِضا١ٔاخ اٌؽىِٛاخ تاعرّشاس ػالض ٘ؤالء غٛي  

 .ؼ١اذُٙ

 ٔر١عح ص٠ادج أػذاد اٌطالق ٚاٌرفىه األعشٞ ٚاٌخالفاخ، ٚٔر١عح أْ غاٌث١ح اٌّثؽٛش١ٓ ألشٚا تؽاظرُٙ ٌٍذٚساخ ِا لثً-5

 .اٌضٚاض؛ ألرشغ أْ ٠شرشغ ػٍٝ وً ِٓ ِمثً ػٍٝ اٌضٚاض اٌؽصٛي ػٍٝ سخصح ٚاال ال ٠غعً ٌٗ ػمذ اٌضٚاض تشىً سعّٟ 




