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بسم هللا الرحمن الرحيم

ن
ن وَاَلَّذِي َ
 قُلِ َهلِ يَسَِتوِي الََّذِينَ يَعِلَمُو َ
ب
ن إِنََّمَا َيتَذَ َّكَرُ أُولُو األِلبَا ِ
الَ يَعِلَمُو َ
(الزمر:آية)9

ت

إهٓ رّش اهلبئد اهريز (أتّ عيبر) شِٖد اهذّاتح ّاهضلّق اهّعٌٖج
إهٓ أرّاش شِداء اهضق ّاهضرٖج ّاهنرايج شِداء فوشعًٖ
إهٓ أشراٌب اهتّاشل ّسرضبٌب ّيتعدٌٖب ّأعفبل فوشعًٖ

إهٓ أضدكبئٕ األّفٖبء اهذًٖ شسعٌّٕ ّشبعدٌّٕ فٕ إخيبى دراشخٕ
إهٓ كتس أٌبر درتٕ ّشدد خعبٔ .....إهٓ يعويٕ األّل اهذٔ عويٌٕ
يعٌٓ اهخرتٖج

ّاهدٔ اهعزٖز
إهٓ ضبضتج اهلوة اهنتٖرّ ،اهععبء اهسوٖل ....إهٓ يً هِب ّفِٖب
ضٖبخٕ ....ضفغِب ا﵀ يً نل ينرٍّ ّأيد فٕ عيرُب
ّاهدخٕ
إهٓ يً شبرنخٌٕ فٕ خضيل األعتبءّ ،شبعدخٌٕ
زّسخٕ اهعزٖزث

إهٓ يً ٖضيوًّ فٕ عٌِّٖى ذنرٖبح عفّهخٕ ّ شتبتٕ
إخّخٕ ّأخّاخٕ

إهٓ كرث عٌٖٕ ّأٌس ضٖبخٕ ّذيرث فؤادٔ
أتٌبئٕ سيبل ّيضيد ّفسر
إهِٖى سيٖعب﵁ أُدٔ ذيرث ُذا اهسِد اهيخّاظع داعٖب﵁ اهيّهٓ عز ّسل أً ٌٖفعٌب
تيب عويٌب ّٖعويٌب يب ٌٖفعٌب ّأً ٖزدٌب عويب﵁.

اهتبضد

ث

تشى ا﵀ اهرضيً اهرضٖى

اهشنر ّاهخلدٖر

اهٌيل)91 :

أضيد ا﵀ اهعوٕ اهلدٖر ضيد اهشبنرًٖ ،اهيلرًٖ تفظوَّ ،سوٖل آالئَّ ،فٖط نريَّ ،أشسد هَ
شنرا﵁ عوٓ يب ُّتٌٕ يً سِد ّيذبترث ّكّث ضخٓ خى ُذا اهعيل اهيخّاظع ،فئً نٌح كد ّفلح فٖياب

كديح ،فتفظل ا﵀ّ ،إً نبٌح األخرْ أشأهَ اهشداد ّاهرشبد ،فضشتٕ إٌٌٔ اسخِدح ،فبهٌلص ضفج
اإلٌشبً ّاهنيبل ﵀ ّضدٍ ُّّ ،ضشتٌب ٌّعى اهّنٖلّ ،اهضالث ّاهشالى عوٓ خٖر خولاَ أسيعاًٖ،
اهيتعّد رضيج هوعبهيًٖ ٌتٌٖب يضيد ضوٓ ا﵀ عوَٖ ّشوى ،أيب ّكد شبرفح كبفوج اهرشبهج اهّضّل تٌب
إهٓ تر األيبً ّاالعيئٌبً هسٌٕ ذيبر ُذٍ اهيشٖرث اهعويٖج ،فئً ّاسة اهشنر ٖلظٕ تشنر نل يً

نبٌح هَ ٖد تٖظبء عوٓ اهتضد ّاهتبضدّ ،هنل يً أشِى فٕ إغٌبئٕ تنويج كبهِب أّ يالضغج ٌبفعاج

أتداُب أّ يضدر أغٌٓ كٖيخَ اهعويٖج أّ أّضٓ تفنرث فخضح أيبيٕ اٗفبق ،ال شٖيب يٌبرث اهعوى سبيعج
ّ ،عيبدث اهدراشبح اهعوٖب ييذواج

األزُر ييذوج ترئٖشِب

ّ ،نوٖج اهخرتٖج ييذوج تعيٖدُب

اهخدرٖس

ّرئٖس كشى اهيٌبُز ّعارق

هيب خلديَ هعوتج اهدراشبح اهعوٖب ياً يشابعدث ّخشاِٖالح

ّاالرخلبء تيشخّْ اهسبيعج.

ّٖشعدٌٕ ّٖشرفٌٕ أً أخلدى تعغٖى االيخٌبً ّاهشنر إهٓ
اهيشرفًٖ عوٓ اهرشبهج عوٓ يب تذالٍ يً ّكح غبلٍ ّفنر ذبكةّ ،هيب كديبٍ يً

عًّ ضبدقّ ،يشبعدث يذيرث ّآراء ُبدفجّ ،خّسِٖبح عويٖج تٌبءث غرشح فإ يتادأ اهيذابترث
ّأظبفح هٕ اهعدٖد يً اهختراح اهتضذٖج ّنبً هخشسٖعِيب اهيشخير عغٖى األذر فٕ إذراء ُذٍ اهرشبهج

ّإخيبيِبّ ،سزاُيب ا﵀ عٌٕ أهف خٖر ،نيب أخلدى تخبهص اهشنر ّاالضخراى ّاهخلدٖر إهٓ نال ياً
 ،هخفظوِيب تبهيّافلج عوٓ يٌبكشج ُذٍ اهدراشجّ ،يً

يٌعوق اهضة ّإععبء نل ذٔ ضق ضلَ أخلدى تخبهص اهشنر ّاهعرفبً إهٓ نوٖبح اهخرتٖج تبهسبيعبح

اهفوشعٌٖٖج هيب كديٍّ يً خشِٖالح فٕ خعتٖق أداث ُذٍ اهرشبهجّ ،تبألخص عٌٖج اهدراشج هيشبُيخِى
اهفعبهج ّخعبٌِّى اهضبدق فٕ خضنٖى أداث اهدراشجّ ،أخلدى تنل االضخراى

هيب كديَ يً يشبعدث ّخّسِٖبح فٕ اهسّاٌة اهيٌِسٖج إلخيبى ُذٍ اهدراشجّ ،األشخبذ
هيب كبى تَ يً خرسيج ّيب كدى يً يالضغبح كٖيجّ ،أخٖرا﵁ أشنر نل يً أفبدٌٕ ّهّ تنويج ّاضدث أّ

أعبً تٌضص أّ ٌغر تعًٖ اهرظب فٕ شتٖل إعداد ُذٍ اهدراشجّ ،أعخذر عً نل سِد فبخٌٕ أً أذنرٍ
﴾ (اهسيعج)4-

تضشً ٌٖج﴿،

ّا﵀ ّهٓ اهخّفٖق
اهتبضد
ج

ُدفح ُذٍ اهدراشج خلدٖى خضّر يلخرش إلذراء يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج تيفبُٖى اهخرتٖاج اإلعاليٖاج
اهالزيج هعوتج اهيرضوج األشبشٖج اهعوٖب ّكد اختعح اهدراشج اهياٌِز اهّضافّٕ ،هخضلٖاق أُاداف
اهدراشج ،كبى اهتبضد تبشخخداى أداث خضوٖل اهيضخّْ هخضوٖل يضخّْ يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج هويرضواج
األشبشٖج اهعوٖب فٕ ظّء يفبُٖى اهخرتٖج اإلعاليٖج ّ ،اشخيوح عٌٖج اهدراشج عوٓ يٌِابر اهخرتٖاج
اهيدٌٖج اهيلرر عوٓ عوتج اهضفّف اهشبدس ّاهشبتع ّاهذبيً فٕ فوشعًٖ.
أً كبئيج يفبُٖى اهخرتٖج اإلعاليٖج اهّاسة خظيٌِب فٕ يضخّْ نخة اهخرتٖاج اهيدٌٖاج هوضافّف
اهشبدس ّاهشبتع ّاهذبيً خظى ( )52يفِّيب﵁ّ ،أً اهيفبُٖى اهيرختعج تبهخرتٖج اإلعاليٖج اهخٕ ّردح
فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج خيذوح تٌشتج ( )%06يً إسيبهٕ اهيفبُٖى اهّاسة خّافرُب فإ يضخاّْ
يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج هوضف اهشبدس ،تٌٖيب ّردح يفبُٖى اهخرتٖج اإلعاليٖج فإ نخابة اهخرتٖاج
اهيدٌٖج هوضفًٖ اهشبتع ّاهذبيً تٌشتج (.)%60
 .1خضدٖد األُداف فِٕ ٌلعج االٌعالق اهضضٖضج ألٔ يشبر ُّٕ اهدهٖل اهذٔ ٖضدد اهيشبر
اهخرتّٔ فٕ سيٖع يسبالح اهعيوٖج اهخرتّٖج ّيً ذى خضدٖد اهيفبُٖى ّفل﵁ب هلبئيج األُداف.

 .2إذراء اهيضخّْ ّفل﵁ب هيفبُٖى اهخرتٖج اإلعاليٖج فٕ ضٌبعج اهيٌِبر.
 .3إذراء اهيضخّْ ّفل﵁ب هخوم اهيفبُٖى
:

 .1أً ٖخضف اهخلّٖى تبهشيّل ّاهخنبيل ّاالشخيرارٖج ّاهخّازً تضٖد ٖععٕ هنل سبٌة يً خوم

اهسّاٌة شّاء يٌِب اهيعرفٖج اهّسداٌٖج أّ اهيِبرٖج ٌفس اهلدر يً االُخيبى ،نيب ٌٖتغٕ اهخٌّٖع

فٕ ّشبئل اهخلّٖىّ ،أً ٖعخيد اهخلّٖى عوٓ أشس عويٖج تضٖد ٖخضلق فَٖ اهضدق ّاهذتبح

ّاهيّظّعٖج.

 .2ظرّرث يراعبث اهيفبُٖى اهّاسة خّافرُب فٕ يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ اهيرضوج األشبشٖج اهعوٖب
هوضفّف (اهشبدس ّاهشبتع ّاهذبيً) ضخٓ ٖينً هِذا اهيٌِز أً ٖضلق األُداف اهخعوٖيٖج
اهيٌشّدث يٌَ تنفبءث ّفبعوٖج ّنذهم ارختبع يضخّْ ّأٌشعج اهخرتٖج اهيدٌٖج ّاهخلّٖى تأُداف

اهيٌِز.

ح

Abstract
This study aimed at recognizing a proposed prospect to enrich Educational
Civics Curriculum with the required educational media concepts for the high
basic level students. To achieve the objectives of the research, the researcher
used content analysis which targeted to analyze the educational civics
curriculum for the high basic level. The analyzed content included a sample
from the set textbooks of sixth, seventh and eighth grades in Palestine.
This study reached to a group of results as:
The concepts of media education of the sixth, seventh and eighth grades
included (25) concepts. The concepts connected with educational civics
curriculum represented (60%) of the overall concepts which should be
available in the curriculum of the sixth grade, and (76%) in the curriculum of
seventh and eighth grades.
The researcher set a proposed prospect included the followings:
1. Specifying the objectives which are the correct emerge point for any route
and they are the guide which specify the educational route in all
educational process fields thus, specifying the concepts according to the
objectives list.
2. Enriching the content according to the educational media concepts in
preparing the curriculum.
3. Enriching the content according to those concepts.
In the light of the results, the researcher recommends the necessity to
the followings:
1. The evaluation should characterized with comprehension, complementary,
continuity and balance in which each of them should give each domain
the same rate of interest as knowledge, effective and motor and should
vary in the means of evaluating and the evaluation should rely on
scientific bases in which the validity, reliability and objectivity are
achieved.

خ

2. The necessity for taking in account the required concepts in the
educational civics for the sixth, seventh and eighth grades so that the
curriculum can achieve the desired goals effectively and efficiently with
connection to content and activities of educational civics and evaluation
of aims of the curriculum.
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خِخى اهخرتٖج تئؿداد اهيخـويًٖ هوضٖبث اهيـبظرثّ ،إً نبً ذهم ٖـد يً األيّر اهغرّرٖج إال

أً خضلٖلَ ٖـد أيرًا ظـتًب فٕ غّء األّغبؽ اهخـوٖيٖج ّاهيشخسداح اهـبهيٖجّ ،اهسدٖر تبهذنر أً

ُذا األير ال ٌٖػتق ؿوٓ اهدّل اهٌبيٖج فضشة تل ٌٖػتق ؿوٓ اهٌؼى اهخـوٖيٖج فٕ اهدّل اهيخلديج ّإً

نبٌح خخزاٖد إينبٌٖج خضلٖلَّ ،يً ذى فئً اهضدٖد ؿً دّر اهخرتٖج فٕ اإلؿداد هوضٖبث اهيـبظرث ٖنبد
ٖنًّ أضد اهتدائل اهيشخلتوٖج اهخٕ ال ٖينً اهخٌتؤ تِب.

ّهيب نبٌح اهخرتٖج ّاهخـوٖى تّاتج اهػرٖق ّّشٖوج األيى هيّانتج ضبغرُب ّتٌبء يشخلتوِب ،

ّخبظج أً األٌؼبر تدأح خخسَ هيسبل اهخرتٖج ّاهخـوٖى تبؿختبرٍ ٖضنل تـدًا أشبشًٖب فٕ شٖبشج اهدّل ،
ّهِذا ٌسد سل اُخيبى األيى ٌٖظرف ٌضّ اهخرتٖج ّاهخـوٖى فيب يً أيج خرٌّ إهٓ أً خأخذ دّرُب تًٖ

األيى إال أّهح اهـيوٖج اهخرتّٖج اهخـوٖيٖج اُخيبيًب تبهغًب ّ ،ظتح سل اُخيبيِب هوّظّل إهٓ أؿوٓ
يشخّٖبح اهسّدث فٕ يسبل اهخرتٖج ّاهخـوٖى( .اهّاهٕ ) 5 5 5002 ،

ّهـل يً اترز أُداف اهخرتٖج فٕ فوشػًٖ اهيضبفؼج ؿوٓ اهيسخيؾ ّاشخيرارٍ ،يً سِج،

ّخضلٖق ازدُبرٍّ ،خلديَّ ،رفبُٖخَ يً سِج أخرْ( .خػج اهيٌِبر اهفوشػٌٖٕ األّل)3 58443،

ّٖـد اهيٌِبر اهيدرشٕ أداث اهيسخيؾ هخضلٖق أُدافَ  ُّّ ،اهيرآث اهخٕ خـنس اخسبُبح

اهيسخيؾ ّػيّضبخَ ّخػوـبخَ" (ؿفبٌج ) 11 5 8441 ،

ٌُّب ٖترز دّر اهيٌِز تبؿختبرٍ ّشٖوج ّّشٖػًب هٌلل ختراح يخٌّؿج هألسٖبل ّخػّٖرُب ،

فبهيٌِز ُّ أضد اهغيبٌبح اهخٕ ٖشخػٖؾ تِب اإلٌشبً أً

ٖتلٕ ؿوٓ ضٖبخَ يزّدًا تبهيـبرف

ّاهيِبراح ّاهختراح اهخٕ خؤُوَ هوخـبيل يؾ ؿظر خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّاالخظبالح.

( ؿذيبً ّاهسٌدٔ . ) 61 5 5002 ،

فبهيٌبُز خشخػٖؾ توّرث أفنبر سدٖدث فٕ ؿلّل اهػوتج تيب ٖينٌِى يً االؿخيبد ؿوٓ أٌفشِى

فٕ اهخفنٖر اهيذبهٕ ّ ،فٕ تٌبء ّسِبح اهٌؼر اهشوٖيج هيّاكف ضٖبخِى اهـويٖج ّاهـيوٖج ّ ،االٌػالق
إهٓ آفبق اهيشخلتل تيّاُة ّإتداؿبح كّٖج خخوق فٕ ؿلّهِى ّاشخـداداخِى أٌيبػًب فنرٖج كبدرث ؿوٓ
إٖسبد ضوّل هيضنالح اهيسخيؾ اهتٖئٖج ّاهذلبفٖج  (.اهيدًُّ .) 5 5 5006 ،

ّتشتة اهخغٖراح ّاهخػّراح اهشرٖـج اهخٕ ٖضِدُب ؿبهيٌب اهيـبظر ّاهخٕ نبً ّراءُب

اهخلدى اهـويٕ ّاهخلدى اهخنٌّهّسٕ  ،نبً التد يً إذراء يضخّْ ُذٍ اهيٌبُز ّ ،خلّٖيِب ّخػّٖرُب ،
يً أسل إؿداد اهػوتج هيشخلتل يضضًّ تبألضداد ّاهخغٖراح اهيخشبرؿج ٖخػوة اهـٖص فَٖ كدراحٍ

خبظج.
2

ّتيب أً اهيٌبُز ّاهيلرراح ّاهنخة خـبهز كغبٖب يخغٖرث فئً خضدٖذِب ّإذراؤُب ّخػّٖرُب

يً ضًٖ إهٓ آخر ٖـد يً اهـيوٖبح اهغرّرٖج ّ ،إذراء اهيٌِبر ال ٖخأخٓ إال ؿً ػرٖق إذراء اهنخة
اهيدرشٖج  ،فبهنخبة اهيدرشٕ ُّ اهظّرث اهيويّشج هويٌِبر ّ ،اهيرسؾ األشبشٕ هوػبهة ُّّ ،
يظدر ُبى يً يظبدر اهيـرفج اهـويٖج فٕ ظّرث يٌؼيج.

ّؿوَٖ فئً إذراء اهيٌبُز اهدراشٖج ّإؿبدث اهٌؼر فٕ اهيضخّْ ّ ،األُداف ّ ،األٌضػج

ّاهختراح ّ ،ؿيوٖبح اهخلّٖى  ،أٔ سيٖؾ ؿٌبظر اهيٌِبر أظتص غرّرث يوضج ألً اهخـوٖى ُّ
اهشتٖل اهّضٖد هوخضنى فٕ يشبر اهخٌيٖج ّرشى خرٖػج اهيشخلتلّ ،هلد أذتخح اهخسبرة دائيبً أً اهخلدى

كرًٖ اهـوى ّاهيـرفجّ ،أً اهخػّر ّاهركٕ ال ٖخى إذا نبٌح اهيٌبُز خخشى تبهسيّد ّؿدى اهيرٌّج .

فٕ غّء ذهم ٖختًٖ أُيٖج اهيراسـج اهيشخيرث هيضخّْ اهيٌبُز ّ ،أُدافِب ّ ،أٌضػخِب ،

ّؿيوٖبح اهخلّٖى ّ ،تبهخبهٕ اهخـرف ؿوٓ أّسَ اهلظّر ٌّّ ،اضٕ اهلّث ّاهغـف فٕ اهيلرراح
اهدراشٖج اهخرتّٖج ّ ،ؿوَٖ ٖخى اخخبذ اهلرار تئسراء ؿيوٖبح اهخػّٖر ّاإلذراء .

ّيً سِج أخرْ خـختر اهخرتٖج اهيدٌٖج ّشٖوج هخـزٖز اهِّٖج اهذلبفٖج ّاهّػٌٖج ّاإلشاليٖج

ّاهضغبرٖج هوفرد ُّٕ ّشٖوج يشبؿدث فٕ إؿبدث تٌبء اهيسخيؾ يً سدٖد ّتـد اهضٖبث فَّٖ ،ذهم ّفلًب

ألتـبدٍ اهدٌٖٖج ّاهّػٌٖج ّاهضغبرٖج ّاإلٌشبٌٖجّ ،ذهم خيضًٖب يؾ ّذٖلج إؿالً االشخلالل نأشس

يٌبشتج ٖينً االشخفبدث يٌِب الضخلبق فوشفج خرتّٖج فوشػٌٖٖج ّاغضج خأخذ سذّرُب فٕ اهيضبفؼج
ؿوٓ اهيسخيؾ ّاشخيرارٍ ّخضلٖق ازدُبرٍ ّخلديَ ّرفبُٖخَ .

ّهلد ؿيوح ّزارث اهخرتٖج ّاهخـوٖى اهفوشػٌٖٖج ؿوٓ خغيًٖ يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج يفبُٖى ّكٖى

اهيّاػٌج ّاهدٖيلراػٖج ّضلّق اإلٌشبً تضنل يتبضر ّغٖر يتبضر اهذٔ خٌبّل اهيفبُٖى ّاهلٖى

اهيخـولج تبهيّاػٌج ّضلّق اإلٌشبً ّّاستبخَ ّاهـدل ّاهشالى ّاهخـبيل يؾ اٗخرًّٖ ،اهخـددٖج
ّاهخشبيص ، ...غيً شوشوج يلرراح اهخرتٖج اهيدٌٖج اهخٕ ؿرغِب تضنل يخخبتؾ ضشة اهفئج

اهـيرٖج ّاهٌيّ اهذٌُٕ ّاهشوّنٕ هوػفلّ ،ؿتر إديبر ُذٍ اهيفبُٖى فٕ يلرراح يتبضد يشبٌدث ؿوٓ
ُٖئج درّس ّ أٌضػج ذاح ؿالكج فٕ نخة اهخرتٖج اإلشاليٖجّ ،اهوغج اهـرتٖج اهيـبظرث هوظفًٖ

اهضبدٔ ّاهذبٌٕ ؿضر ( .يٌبظرث)5 55002 ،

ّتخّسَ ّزارث اهخرتٖج ّاهخـوٖى) يرنز خػّٖر اهيٌبُز ( ٌضّ اهخرتٖج اهيدٌٖج ّّغؾ خػج

اهيٌِبر اهفوشػٌٖٕ األّل ؿبى) ّ )8442إدخبل يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ اهيراضل األشبشٖج ييب
دل ؿوٓ يّانتج ّزارث اهخرتٖج ّاهخـوٖى اهفوشػٌٖٖج هوخغٖراح اهـبهيٖج اهشرٖـج اهضرام تبؿختبرُب شيج
اهضغبرث اهـبهيٖجّ( .زارث اهخرتٖج ّاهخـوٖى ) 85 5 8442 ،

ّفٓ غّء ذهم ٌسد أً يضخّْ يلرراح اهخرتٖج اهيدٌٖج ٖخغيً اهـدٖد يً اهلٖى ّاهيفبُٖى

اهيخـولج تضلّق اإلٌشبً ّ ،اهدٖيلراػٖج ّضرٖج اهخـتٖر  ،هنٌِب خنبد خخوّ يً يفبُٖى اهخرتٖج

اإلؿاليٖج  ،اهخٕ أظتص يً اهغرّرٔ أً خخغيٌِب يٌبُز اهيّاد االسخيبؿٖج تظفج ؿبيج ّيٌبُز
3

اهخرتٖج اهيدٌٖج تظفج خبظج ّ ،ذهم نيب أضبرح تـع اهدراشبح اهشبتلج يذل دراشج اهـشبهٕ
ّاهتٖػبر ( ّ ،)5004ذهم فٕ ؼل اهخػّر اهنتٖر ّاهِبئل فٕ خنٌّهّسٖب االخظبالح اهضدٖذج

ّاهركيٖج .

ّأؼِرح دراشج خلّٖيٖج هيٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ يرضوج اهخـوٖى األشبشٕ يً ّسِج ٌؼر

يـويٕ اهدراشبح االسخيبؿٖج ضّل)األُداف ،اهيّغّؿبح ،األيذوج ّاهخدرٖتبح ّاألٌضػج ،ػرق
اهخـوٖىّ ،شبئل اهخلٖٖى ( أً كٖيج اهخلدٖر اهخلّٖيٕ هيٌِز اهخرتٖج اهيدٌٖج تأتـبدٍ اهيخخوفج نبً
يخّشػبً( .أتّ ضضٖص ) 464 5 5001 ،

ّٖضٖر اهتبضد إهٓ اً اهخفنٖر اهسبد فٕ غرّرث إدخبل يلرر دراشٕ ؿً اهخرتٖج اإلؿاليٖج

ّّسَ دؿّخَ هويشئّهًٖ فٕ ّزارخٕ اهخرتٖج ّاإلؿالى  ،ؿوٓ أً خنًّ يبدث كبدرث ؿوٓ فـل ضٕء.

ّخّظوح تـع اهدراشبح إهٓ أً ٌُبم ٌلط فٕ يضخّْ يٌبُز اهخرتٖج اهيدٌٖج ،فٌسد أً

دراشج اهـشبهٕ ّاهتٖػبر ( )5004فٕ خضوٖوِب هلٖى اهخشبيصّ ،ضرٖج اهخـتٖرّ ،تـع اهضلّق فٕ

نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج يً اهظف (األّل ضخٓ اهذبهد األشبشٕ ) أً اهلٖى اهّاردث فٕ اهنخة ييذوج،
ّهنً تضنل غٖر ييٌِز ّؿضّائٕ ،فبهيضخّْ خغيً ضرٖج اهرأٔ تضنل سٖد إال أٌَ نبً فٕ تـع

اهيّاكف أّ اهدرّس يتبضراً أّ خلوٖدٖبًّ ،فٕ أضٖبً أخرْ نبً ٖخـرع هِذٍ اهلٖيج تضنل خولٌٖٕ
ّّؿؼٕ أّ فٕ أفغل األضٖبً إٖضبئٕ  ،نيب خوظح دراشج (اهظّتبٌٕ  ) 5006 ،إهٓ أً يٌِز

اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ يدارشٌب ٖفخلر إهٓ غبٖبح ّػٌٖج خختٌبُب ،أّ هـدى ّغّش ُذٍ اهغبٖبح إً
ّسدحّ ،ؿدى االُخيبى تخٌفٖذُب ييب أدْ إهٓ اشخٌشبط غبٖبح يً اهخبرر ّزرؿِب فٕ رضى

يسخيـبخٌب دًّ يراؿبث هوّاكؾ اهيسرد ييب ٖسـوٌب ٌخّكؾ فٕ أكل خلدٖر رفغِب ّؿدى اهخسبّة يـِب.

يً ٌُب ّهنٕ خؤدْ يٌبُز اهخرتٖج اهيدٌٖج ذيبرُب ّ ،خضلق أُدافِب ّ ،فٕ غّء يب شتق ال

تد يً خػّٖر ّإذراء ؿٌبظر ُذٍ اهيٌبُز يخيذوج فٕ األُداف ّاهيضخّْ ّاهػرق ّاألشبهٖة
ّاالشخراخٖسٖبح ّاألٌضػج ّاهّشبئل ّاهخلٌٖبح ّأشبهٖة خلّٖى يٌبُز اهخرتٖج اهيدٌٖج  ،ضخٓ ٖينً

خضلٖق يب ٌخّكـَ يً يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج اهفوشػٌٖٕ اهذٔ ٖخى خػتٖلَ فٕ يرضوج اهخـوٖى األشبشٕ .
ّيً سبٌة آخر الزال يفِّى اهخرتٖج اإلؿاليٖج غبئتبً ؿٌد اهنذٖرًّٖٖ ،ضخبر إهٓ اهّكّف

ؿٌدٍ ّخّغٖضَ  ،نيب ّإً اهسدل يبزال كبئيب تًٖ اهخرتًّٖٖ ّاإلؿاليًٖٖ فٕ اهّػً اهـرتٕ  ،ؿوٓ

ُذا اهيفِّى نيظػوص هنٌِى يخفلًّ ؿوٓ أُيٖخَ فٕ اهيٌِبر اهخرتّٔ ،فبهخرتٖج اإلؿاليٖج غرّرث
ّاضخٖبر ؿظرٔ فِٕ خِدف إهٓ خلدٖى إػبر ؿويٕ فٕ أظّل اهخدرٖس ّاهيٌِز اهذلبفٕ اهذٔ ٖشِى
فٕ تٌبء اإلٌشبً فٕ أٔ ينبً ،فِٕ خِخى تخٌيٖج أشبهٖة اهخفنٖر اهٌبكد ّخدؿٖى يِبراح اهيخـوى فٕ

اهتضد ّاهخضوٖل ّاهخلٖٖى هنل يب ٖـرع ؿتر ّشبئل اإلؿالى إال أً ؿدى ّغّش ُذا اهيفِّى سبء

تشتة شٖبشبح ؿدى اهّغّش فٕ اهخٌيٖج ّاهخرتٖج ّاهخـوٖى.
4

ٌّؼراً هيب شتق ٖرْ اهتبضد غرّرث خػّٖر اهيٌبُز اهخـوٖيٖج اهفوشػٌٖٖج ّإذراؤُب تيب

ٖخّانة يؾ اهخػّر اهضغبرٔ ّ ،اهخػّر فٕ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّاالخظبل اهخٕ أفرزح اهـدٖد
يً ّشبئل اإلؿالى ّاالخظبل ّ ،خػّر اهضٖبث اهيدٌٖج ّ ،يب ٌخز ؿٌِب يً يفبُٖى إؿاليٖج كد ٖسِوِب

غبهتٖج اهػوتج  ،هذا ٖرْ اهتبضد غرّرث أً خخغيً اهيٌبُز اهخـوٖيٖج هيذل ُذٍ اهيفبُٖى ضخٓ

ٖشخػٖـًّ اهخـبيل يؾ ُذٍ اهّشبئل تضنل أنذر اٖسبتٖجّ ،ال ٖنٌّّا يسرد يخولًٖ هِذٍ اهّشبئل
ّٖشخػٖـًّ أً ٖيٖزّا تًٖ يب ُّ غد ّ ذيًٖ ّ ،هذا فأً يلرراح اهخرتٖج اهيدٌٖج ُٕ أنذر

اهيلرراح يالئيج إلدرار يذل ُذٍ اهيفبُٖى .

خخيذل يضنوج اهدراشج تبهخشبؤل اهرئٖس اٗخٕ 5

ٌّٖتذق ؿً اهخشبؤل اهخشبؤالح اهفرؿٖج اهخبهٖج 5
 .8يب يدْ خّافر يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ يضخّْ يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظفّف اهشبدس
ّاهشبتؾ ّاهذبيً يً اهيٌِبر اهفوشػٌٖٕ ؟

 .5يب يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهّاسة خغيٌِب فٕ يضخّْ نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظفّف اهشبدس
ّاهشبتؾ ّاهذبيً يً اهيٌِبر اهفوشػٌٖٕ؟
 .3يب ياليص اهخظّر اهيلخرش إلذراء يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج تيفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهالزيج
هػوتج اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب ؟

خِدف اهدراشج اهضبهٖج إهٓ خضلٖق اٗخٕ 5
 .8اهنضف ؿً تـع اهيفبُٖى اإلؿاليٖج اهخٕ ٖـخلد أٌَ هّ خى خغيٌِٖب غيً اهيلرراح
اهدراشٖج شّف خٌيٓ كدراح اهػبهة ؿوٓ اهخـبيل يؾ ّشبئل اإلؿالى تضنل أنذر اٖسبتٖج .
 .5اهخّظل إهٓ تـع اهيفبُٖى اإلؿاليٖج اهالزيج .

 .3اهخـرف إهٓ اهخظّر اهيلخرش هخغيًٖ تـع يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ يلرر اهخرتٖج
اهيدٌٖج هػوتج اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب ؿوٓ أيل أً خػوؾ ؿوِٖب اهسِبح اهيخخظج تخػّٖر
اهيٌبُز ّخـيل ؿوٓ خغيٌِٖب غيً اهيلرر .
5

خنيً أُيٖج اهدراشج يً خالل اهٌلبػ اٗخٖج5

 .8خلدى اهدراشج اهضبهٖج يسيّؿج يً اهيفبُٖى اإلؿاليٖج اهخٕ كد خفٖد اهتبضذًٖ أّ يظييٕ اهيٌبُز
فٕ إسراء األتضبد ّاهدراشبح هخػّٖر يلرراح اهخرتٖج اهيدٌٖج األخرْ فٕ غّء اهيفبُٖى
اإلؿاليٖج اهيٌبشتج هنل يلرر.
 .5كد خفٖد ُذٍ اهدراشج فٕ خّؿٖج اهػوتج تتـع اهيفبُٖى اإلؿاليٖج اهيِيج ّاهيخداّهج فٕ ضٖبخٌب
اهّٖيٖج .
 .3رتػ تـع اهيفبُٖى اإلؿاليٖج تـيوٖخٕ اهخـوٖى ّاهخـوى .
 .6كد خسـل اهػوتج كبدراً ؿوٓ اهخضوٖل االٌخلبدٔ ّ اإلتداؿٕ هويّاد اهخٕ خلديِب ّشبئل اإلؿالى.

 .8كد خفٖد ُذٍ اهدراشج فٕ سـل اهػوتج كبدرًٖ ؿوٓ إٌخبر اهيّاد اإلؿاليٖج.
 .5كد خفٖد ُذٍ اهدراشج فٕ سـل اهػوتج كبدرًٖ ؿوٓ خّؼٖف اهيفبُٖى اإلؿاليٖج فٕ اهخرتٖج
اهيدٌٖج.

خلخظر اهدراشج اهضبهٖج ؿوٓ اهضدّد اهخبهٖج 5
ّغؾ خظّر يلخرش إلذراء يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج تيفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهالزيج هػوتج
اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب هوظفّف ( اهشبدس ّاهشبتؾ ّاهذبيً) ّّ ،غؾ كبئيج تبهيفبُٖى اإلؿاليٖج
اهخٕ شٖخى خغيٌِٖب فٕ يلرر اهخرتٖج اهيدٌٖج ّخضوٖل يضخّْ يلرر اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ غّء خّافر

يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج.
يدارس اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب هوظفّف ( اهشبدس ّاهشبتؾ ّاهذبيً) .
يضبفؼج ضيبل غزث.
خى خػتٖق اهدراشج فٕ اهفظل اهدراشٕ اهذبٌٕ هوـبى اهدراشٕ .5086-5083
6

اهتـٖد ".

ٖـرفَ اهتبضد إسرائٖبً تأٌَ " خظّر هّغؾ سدٖد ٖينً أً ٖنًّ فٕ اهيشخلتل اهلرٖة أّ
ٖـرفَ اهتبضد إسرائٖبً تأٌَ يسيّؿج يً اهيّاد اهدراشٖج ّيّغّؿبخِب اهخٕ ٖخـويِب

اهخاليٖذ داخل اهيدرشج ّخبرسِب ُّ ّذٖلج ينخّتج خضخيل ؿٌبظر اهيٌِز األشبشٖج (األُداف،
ّاهيضخّّْ ،ػرق اهخدرٖس ّاهخلّٖى).

إغٌبء اهيٌِبر أّ إضداد زٖبداح أّ إغبفبح فَٖ خنيل ٌّاكط يـٌٖج انخضفِب اهيرتًّ فٕ
أٔ يً ؿٌبظرٍ أّ خسـوِب أنذر ّغّضًب أّ ٖشرًا أّ خلتوَ(.اهضتضٕ. )81 55006،

ُّخـد ؿيوٖج إذراء اهيٌِبر ؿيوٖج ؿالسٖج يضدّدث خخٌبّل اهسزئٖبح اهخٕ خنخضف فِٖب ّخؼِر

فِٖب اهيضنالح ( .اهوّهّ .)25 5006،

أيب اهٌبدٔ ( )80 55002فخُـرف اإلذراء تأٌَ ؿيوٖج ؿالسٖج يضددث سبءح اشخسبتج هلظّر

يـًٖ ّ ،أٌَ ٖخى تزٖبدث نيٖج ٌّّؿٖج اهـٌظر أّ أنذر يً ؿٌبظر اهيٌِبر.

ّفٕ غّء اهخـرٖفبح اهشبتلج ٖـرفَ اهتبضد إسرائٖبً تأٌَ 5إذراء اهيٌِبر فٕ ُذٍ اهدراشج ُّ "ؿيوٖج
شد اهٌلط ّاهذغراح فٕ يلرراح اهخرتٖج اهيدٌٖج هػوتج اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب اهيخـولج تيفبُٖى
اهخرتٖج اإلؿاليٖج ّذهم يً خالل خزّٖدُب تِذٍ اهيفبُٖى ".
ٖـرفَ اهتبضد إسرائٖبً تأٌِب5

" ُٕ ؿتبرث ؿً نويبح أّ خـتٖر خسرٖدٔ يّسز ٖضٖر إهٓ يسيّؿج يً األفنبر أّ اهضلبئق

اهيخضبتِج ّ اهيخـولج تخنٌّهّسٖب االخظبل ّّشبئل اإلؿالى "
ٖـرفَ اهتبضد إسرائٖبً تأٌَ اهنخة اهرئٖشٖج هوػبهة فٕ يّغّؽ اهخرتٖج اهيدٌٖج هويرضوج

األشبشٖج اهـوٖب فٕ اهيٌِبر اهفوشػٌٖٕ هوـبى اهدراشٕ ( ، )5086-5083تيب فٕ ُذٍ اهنخة يً
يفبُٖىّ ،ضلبئقّ ،أٌضػجّ ،أضنبلّ ،رشّىّ ،ظّرّ ،كٖىّ ،خلّٖى.
5
ّٖـرف اهتبضد اهخرتٖج اإلؿاليٖج إسرائٖب تأٌِب " إنشبة

اهػبهة كدراً يً اهيـبرف

ّاهيفبُٖى ّاهيِبراح ،اهخبظج تبهخـبيل يؾ ّشبئل اإلؿالى اهيخخوفج ّ ،نٖفٖج االشخفبدث يً ُذٍ
7

اهيـبرف ّاهيفبُٖى ّاهيِبراح  ،فٕ اهلدرث ؿوٓ ٌلد ّخضوٖل ّخلّٖى اهرشبئل اإلؿاليٖج ّ ،هٖس خولِٖب

فلػ ".

ُّٕ اهشٌّاح اهـضر األّهٓ اهخٕ ختدأ تبهظف األّل األشبشٕ ضخٓ اهظف اهـبضر األشبشٕ ،
ّذهم ضشة (خػج اهيٌِبر اهفوشػٌٖٕ األّل ّ ( 8443انخفٓ اهتبضد تبهظفّف اهشبدس ّاهشبتؾ
ّاهذبيً فٕ ُذٍ اهدراشج.

8

الفصل الثاني
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:
سِٞخ ُ٬ٞ٠ر اصفجء ج٢٠ٝح٥ط ؿ٧فجً ٠٦٠ح ٧فث٬لحً ٖ ٫ج٬ٞ٠ِٝر جٝسفد٬٧ر ٧جٝسِ٬٠٬ٞرٙ ،ؿ  ٘٧ٗ٬دٜص٬ف
٠ح ِٞ٬د ٤ج٦٢٠ٝط جٝفل ١٠ ٫٠ؿ٧ف دحفق ٖ ٫ـجز ج٬ٞ٠ِٝر٬٧ ،سظ ٩ٞؿ٧ف ج٦٢٠ٝحض ٬ٝك ٖ٠٬ٖ ًٚح ٚ٬ؿ٤٠

ٞٝسال٬٠ـ  ١٠ؾدفجز ايحٖ٬ر اصفجث٬ر ٖ ٫ج٠ٝظحل جِ٠ٝفٖٖ ٫ػلخ ،دل ٖ٠٬ح ٚ٬ؿٜ ٟ٦ٝ ٤٠ـ١٠ ٛٝ
ؾدفجز سفد٬٧ر ٠سِؿؿذ ـجز ًحدَ ؿٜٖ٧ ٫٢٬ف٧ ٪جظس٠حُ٧ ،٫ؤؾال٧ ٫ٙل٠٠ ٫ٜ٧ٞح ٬ظِل ُ٬ٞ٠ر

جإلصفجء ؤٜصف ٬ًٚ٢٠ر ٧ظؿ ١٠ ، ٨٧ؤظل ٧٠جٜدر ٜل ٠ح  ٧٥ظؿ٬ؿ.

جإلصفجء ٔٝرً  ١٠صفج ٚ٬٧حل صفج ج٠ٝحل ؤ٠٢ ٪ح٧ ،جٝصف٧ذ ؤ ٪جٜٝص٬ف  ١٠ج٠ٝحل.

(٠وًٗ)59 :4002، ٩

( ٩ٖ٧ج٢٠ٝظؿ)  ١٠ؤصف ٨ؤ ٪ؤٓ ، ٩٢ؤ٠ح جإلصفجء ٖ ٫٢ِ٬جٝد٬ٚر  ١٠ج.ِٟٞٝ

٧اصفجء ج٦٢٠ٝط  : ٫٢ِ٬آ٢حء ج٦٢٠ٝط ؤ ٧اػؿجش ق٬حؿجز ؤ ٧ايحٖحز ٖ ٤٬س٠ٜل ٧٢جٙه ٢٬ِ٠ر جٜسنٗ٦ح
ج٠ٝفد ٫ٖ ١٧ؤ٢ُ ١٠ ٪حوف٢ ٣س٬ظر سػ٬ٞل ج٦٢٠ٝط دٗ٠فؿجس٧ ٤ؤ٥ؿجًٖ ٧ ٤فجث ٩ُٞ ٕ٧ٙ٧ٞٝ ٤ٚجٗٝظ٧ذ
د٧ ٤٢٬د ١٬جأل٥ؿجٕ ج٢٠ٝن٧ؿذ ( .د٬ٚٞك ٧نً.)9 :9555 ،٫

ُ٧سِؿ ُ٬ٞ٠ر اصفجء ج٦٢٠ٝحض ُ٬ٞ٠ر ٠ػؿ٧ؿذ سس٢ح٧ل جٝظقث٬حز جٝس ٫سٜسنٕ ٖ٦٬ح ٧سٌ٦ف ٖ٦٬ح

ج٠ٝنٜالز ( .ج.)9: 4002، ٧ٝ٧ٞٝ

ِ٬٧فٕ ج٢ٝحؿ )90 :4002( ٪جإلصفجء دإ٬ٞ٠ُ ٤٢ر ٠ػؿؿذ ظحءز جلسظحدر ٚٝو٧ف ٧ ،١٬ِ٠ؤ٤٢

٬س ٟدق٬حؿذ ٬٠ٜر ٬ُ٧٢٧ر ج٢ِٝوف ؤ ٧ؤٜصف ٢ُ ١٠حوف ج٦٢٠ٝحض.

٬٧ف ٨جأللسحـ ً٠٧ف ( )244 :4009ؤ ١اصفجء ج٦٢٠ٝحض ٙؿ  ١٧ٜ٬دق٬حؿذ ؤ ٧س٬٠٢ر ٖ٫

جأل٥ؿجٕ  ،ؤ ٧سػل ٫ٖ ١٬ج٠ٝػسًُ٧٢ ٨٧ح ؤً٠ٜ ٧ح ؤٜ ٧ال٠٥ح ٧ ،سِٗ٬ل ٖ ٫جأل٢نًر ٧اؾوحخ ٖ٫

جٝؾدفجز ؤ ٧ؿٙر ٧س ٫ٖ ٍ٧٢ج٬ٚٝحك ٧جٝس ٩ُٞ ٟ٬٧ٚجُسدحف ؤ ١جإلصفجء ٬ئٜؿ ُ ٩ٞجٝن٧٠ل ٧جٝسٜح٠ل
٧جٝس٧جق ١د٢ُ ١٬حوف ج٦٢٠ٝحض دحُسدحفٌ٢ ٣حً٠ح ٗ٠س٧ػًح ٠ ٧سٜح٠ال ٧ ،ؤ ١ؤ ٪اصفجء أل٢ُ ١٠ ٪حوف٣

٬ئصف ٖ ٫ج٢ِٝحوف جألؾف٠ٜ ٨ح ٬سإصف د٦ح.

ٌ٢٬٧ف جٝدِى ا٬ٞ٠ُ ٩ٝر جإلصفجء ُ ٩ٞؤ٦٢ح ُ٬ٞ٠ر سسي ١٠اؿؾحل دفج٠ط ؤؾف ٨سِقق ؤ٥ؿجٕ ج٦٢٠ٝحض

جٚٝحث٧ ، ٟاظفجء ُ٬ٞ٠ر سٔ٬٬ف ظـف٬ر ٦٢٠ٞٝحض جٝػحٙ٧ ، ٫ٝؿ ٚ٬سوف ـ ٛٝج٠ِٝل ُ ٩ٞؤ٢ُ ١٠ ٪حوف٣

ػلخ ٠ح سٚسي ٤٬جٝػحظر ؤ ٧جٝيف٧فذ .

(نٞؿج) 49 : 4009 ، ١

01

٧سسفٜق ُ٬ٞ٠ر جإلصفجء ٓحٝدح ُ ٩ٞج٠ٝػس ٨٧جٝؿفجل٠ٝ ، ٫ح ٦ٝـج ج٠ٝػس ١٠ ٨٧سإص٬ف ٜد٬ف ٖ٫

سن٬ٜل ؾدفجز ج٠ٝسِ ٫ٖ٧ ، ٟٞسو ٟ٬٠ؤ٢نًر جٝسِ٧ ٟ٬ٞجٝسِ ٟٞجٝس ٫سِؿ ٧لٞ٬ر ٝسػ ٘٬ٚجأل٥ؿجٕ جٝسفد٬٧ر
ج٠ٝفٓ٧خ ٖ٦٬ح( .ؤد ٧ػ٬٧ط )89 : 4000،

٬٧ف ٨جٝػدن ) 94 : 4002( ٫ؤ ١اصفجء ج٦٢٠ٝحض  ٧٥آ٢حئ ٣ؤ ٧اػؿجش ق٬حؿجز ؤ ٧ايحٖحز

ٖ ٤٬س٠ٜل ٧٢جٙه ٢٬ِ٠ر جٜسنٗ٦ح ج٠ٝفد ٫ٖ ١٧ؤ٢ُ ١٠ ٪حوف ، ٣ؤ ٧سظِ٦ٞح ؤٜصف ٧ي٧ػحً ؤ٬ ٧لفجً ؤ٧
سٚد٦ٞح .

٧سس٢ح٧ل ُ٬ٞ٠ر اصفجء ج٦٢٠ٝحض ٜحٖر ُ٢حوف ٣دنٜل ٠س٧جق ١ؿ ١٧ؤ ٩ًٔ٬ ١ظح٢خ ُ ٩ٞآؾف ،

أل ١ج٦٢٠ٝحض ٌ٢ح٠ ٟسٜح٠ل سسٗحُل ظ٢ُ َ٬٠حوف َ٠ ٣دِي٦ح جٝدِى ؿ ١٧جلسص٢حء ٧ .سسفٜق ُ٬ٞ٠ر

جإلصفجء ٓحٝدُح ُ ٩ٞج٠ٝػس ٨٧جٝؿفجل٠ٝ ، ٫ح ٦ٝـج ج٠ٝػس ١٠ ٨٧سإص٬ف ٜد٬ف ٖ ٫سن٬ٜل ؾدفجز ج٠ٝسِ، ٟٞ
 ٫ٖ٧سو ٟ٬٠ؤ٢نًر جٝسِ٧ ٟ٬ٞجٝسِ ٟٞجٝس ٫سِؿ ٧لٞ٬ر ٝسػ ٘٬ٚجأل٥ؿجٕ جٝسفد٬٧ر ج٠ٝفٓ٧خ ٖ٦٬ح ،

ٖح٠ٝػس ٨٧جٝؿفجل٠٬ ٫صل ٜ٠ح ١جٞٚٝخ  ١٠ج٦٢٠ٝحض ٌ٢٠ ١٠ف ٣جٝػؿ٬ش ٢(.ن٧ج)9 :9554، ١

٧اصفجء جٚ٠ٝففجز ٖ٥ ٫ـ ٣جٝؿفجلر  ٧٥آ٢حء ٚ٠ففجز جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٠ٞٝفػٞر جأللحل٬ر ،

٧لؿ جٚ٢ٝه دحٗ٠ٝح ٟ٬٥جإلُال٬٠ر ٧ ،ـ ٛٝدِؿ سػ٬ٞل جٗ٠ٝح ٟ٬٥ج٧٠ٝظ٧ؿذ ٖ ٫جٚ٠ٝففجز جٝؿفجل٬ر .

 :ظ َ٬٠جٝؾدفجز جٝس ٫سؾًً ٦ٝح ج٠ٝؿفلر ٠ٝلحُؿذ جٝسال٬٠ـ ُ ٩ٞد ّ٧ٞجأل٥ؿجٕ

جٝسِ٬٠٬ٞر ا ٩ٝؤٙو٠ ٩ح سل٠غ دٙ ٤ؿفجس٧ ٟ٦جلسِؿجؿجس) ٟ٦جألٓح ُ ٧دؿ ج)64 :9554 ، ِٟ٢٠ٝ

ِ٬٧فٖ ٤ؤد ٧ػ٬٧ط ( )89 : 4000دإ ٤٢ظ َ٬٠جٝؾدفجز) ج٢ٝنحًحز ٧ج٠٠ٝحفلحز(ج٠ٝؾًًر

جٝس ٫سٖ٧ف٥ح ج٠ٝؿفلر ٠ٝلحُؿذ جٝسال٬٠ـ ُ ٩ٞسػ ٘٬ٚج٢ٝسحظحز ) ج٧ِٝجثؿ ( جٝسِ٬٠٬ٞر ج٢٠ٝن٧ؿذ ا٩ٝ
ؤٖيل ٠ح سلسًٙ ٤ِ٬ؿفجس.ٟ٦

٬سيغ ٠٠ح لد٘ ؤ٬ٞ٠ُ ١ر اصفجء ج٢٠ٝح٥ط ٬ٞ٠ُ ٫٥ر ُالظ٬ر س٦ؿٕ ا ٩ٝلؿ جٚ٢ٝوح١

٧جٝصٔفجز جٝسٙ ٫ؿ سن٧خ ج٦٢٠ٝط  ١٠ؤظل ي٠ح ١جاللس٠فجف٬ر ٖ٧٠ ٫جٜدر جٝسٔ٬فجز جٝس ٫سػول ٖ٫

جٝد٬ثر ج٠ٝػً٬ر ٧ ،ـ ٛٝدق٬حؿذ ٬٠ٜر ؤ٬ُ٧٢ ٧ر ألػؿ ُ٢حوف ج٦٢٠ٝط ٝسػ ٘٬ٚجأل٥ؿجٕ جٝسفد٬٧ر
ج٢٠ٝن٧ؿذ ٧ ،جإلصفجء ٢ ١٧ٜ٬س٬ظر الٜسنحٕ ٖٚف ٖ ٫ج٠ٝػس ٨٧ؤ ٧جأللح٬ٝخ ؤ ٧ج٧ٝلحثل ج٠ٝلسؾؿ٠ر ٖ٫
سً٬٧ف جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر.

جٝسً٬٧ف ٔٝرً ٧ً ١٠ف  ٫٢ِ٬٧جٝسٔ٬٬ف ؤ ٧جٝسػ٬٧ل  ١٠ػحٝر ا ٩ٝؤؾف )٨ج٢٠ٝظؿ( .

ؤ٠ح سً٬٧ف ج٦٢٠ٝحض ٖٚ٬وؿ د٠ ٤ظُ٧٠ر جإلظفجءجز جٝس ٫سس ٟدٚوؿ اػؿجش سٔ٬٬ف ٫ٖ ٫ٗ٬ٜ

ؤػؿ ٢٧ٜ٠حز ج٦٢٠ٝط ؤ ٧دِي٦ح ؤٜ ٧ل ٥ـ ٣ج٢٧ٜ٠ٝحز دٚوؿ ق٬حؿذ ٖحُ٬ٞر ٥ـج ج٦٢٠ٝط ٖ ٫سػ٘٬ٚ
جأل٥ؿجٕ ج٠ٝفظ٧ذ ٝ ٤٢٠ظِ٬ ٤ٞس٠ن َ٠ ٩دِى جٝسٔ٬فجز ٧ج٠ٝلسظؿجز ٖ٠ ٫ظس٠ َ٠ح ؤ َ٠ ٧دِى
ج٠ٝلسظؿجز جِٝح٬٠ٝرٙ٧ ،ؿ ٥ ١٧ٜ٬ـج جٝسً٬٧ف ٬ٜٞحً ٧نح٠الً ٖ٬ل ٩٠سً٬٧فجً ٬٠ٜحً ٠ٜح ٙؿ ٥ ١٧ٜ٬ـج

جٝسً٬٧ف سؿف٬ظ٬حً ؤٙ ٧ؿ ٖ ١٧ٜ٬ظحث٬ح.

(دًح٢٬ر . )58 : 4004 ،
00

٬٧ف ٨جٝلف ( )498 :4006ؤ ١سً٬٧ف ج٦٢٠ٝط ٬ٞ٠ُ" ٩٢ِ٬ر ٬ٞ٠ُ ١٠حز ٢٥ؿلر ج٦٢٠ٝط ،

٬س٦٬ٖ ٟح سؿُ ٟ٬ظ٧ج٢خ ج٧ٚٝذ ِ٠٧ ،حٝظر ظ٧ج٢خ جٝيِٕ ٖٜ ٫ل ُ٢وف ٢ُ ١٠حوف ج٦٢٠ٝط ،

سوً٠٬٠ح ٧ ،سً٠٬٧ٚح ٧ ،س٬ٗ٢ـًج ٜ ٫ٖ٧ ،ل ُح٠ل ٠ئصف ٜ٧ ،ل ؤلحك  ١٠ؤلل٧ ٤ـ ٫ٖ ٛٝي٧ء ِ٠ح٬٬ف

٠ػؿؿذ" .

٬٧ن٬ف دًح٢٬ر ( )968 : 4004ؤ ١سً٬٧ف ج٦٢٠ٝط " ٩٢ِ٬جٝسٔ٬٬ف ج ٫ٗ٬ٜٝجٚ٠ٝو٧ؿ ٧جٌٟ٢٠ٝ

جٝـ٬ ٪ػؿص ٤ج٠ٝفد ٫ٖ ١٧ظ٢٧ٜ٠ َ٬٠حز ج٦٢٠ٝط ٧ ،جٝـ٬ ٪ئؿ ٪ا ٩ٝسػؿ٬ش ج٦٢٠ٝط ٧فَٖ ٠لس٨٧
ٜٗحءس ٫ٖ ٤سػ ٘٬ٚؤ٥ؿجٕ جٌ٢ٝح ٟجٝسِ"٫٠٬ٞ

٧سً٬٧ف ج٦٢٠ٝحض ٖ٥ ٫ـ ٣جٝؿفجلر  ٧٥آ٢حء ٚ٠ففجز جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٠ٞٝفػٞر جأللحل٬ر ،

٧لؿ جٚ٢ٝه دحٗ٠ٝح ٟ٬٥جإلُال٬٠ر ٧ ،ـ ٛٝدِؿ سؿُ ٟ٬ظ٧ج٢خ ج٧ٚٝذ ِ٠٧حٝظر ؤ ٧سوػ٬غ ٚ٢حً جٝيِٕ،

ٖٜ ٫ل ُ٢وف ٢ُ ١٠حوف ج٦٢٠ٝحض.

ِ٬ؿ اصفجء ج٦٢٠ٝط ُ٬ٞ٠ر ُالظ٬ر ٠ػؿ٧ؿذ دحٚ٠ٝح ٟجأل٧ل  ،ؤ٠ح سً٬٧ف ج٦٢٠ٝط ٖ٬ٞ٠ُ ٧٦ر

ُالظ٬ر نحٞ٠ر ٧ظـف٬ر ٖ ،حإلصفجء ٬س٢ح٧ل جٝظقث٬حز جٝس ٫سٜسنٕ ٖ٦٬ح جٝصٔفجز ؤ ٧جٌ٠ٝح٥ف جٝس٫
سٌ٦ف ٖ٦٬ح دِى ج٧٬ِٝخ ٧ج٠ٝنٜالز ِٝ٧ ،ل جٝنِ٧ف دحٝػحظر ج٠ٝلس٠فذ ا ٩ٝاصفجء ج٦٢٠ٝط ٧ ،لؿ

صٔفجس٧ ، ٤جلس٠ٜحل ٧٢جٙو٬ ، ٤نٜل ؿُ٧ذ وف٬ػر ٠ٞٝفد٧ ١٬ج٠ٝلث ١٬ٝ٧ا ٩ٝيف٧فذ سً٬٧ف ج٦٢٠ٝط

 ،جٝـ٬ ٪س٢ح٧ل جٝظـ٧ف ٧جأللك ٧ ،دحٝسح٬ ٫ٝئؿ ٪ا ٩ٝسٔ٬٬ف ؤلحل ٫ٖ ٫د٬٢ر ج٦٢٠ٝط ؤ٥ؿجٖحً ٠٧ػس٨٧
ً٧فجث٘ سِ٧ ٟ٬ٞسِ٧ ٟٞس.ٟ٬٧ٚ

(ج)40 : 9552 ، ٧ٝ٧ٞٝ

ٚ٠٧حف٢رً د٬ٞ٠ُ ١٬س ٫جإلصفجء ٧جٝسً٬٧ف ٖب ١جٝسً٬٧ف ؤُ٧ ٟؤن٠ل  ١٠جإلصفجء  ،دحُسدحف٠٦٠ ٣ر

سفد٬٧ر ٜد٬فذ سس٧ال٥ح ُؿذ ٠ئللحز ٥ح٠ر ٠ٜئللحز جٝسفد٬ر ٧ ،ج٠ٝئللحز جالظس٠حُ٬ر ،

٧ج٠ٝئللحز جالٙسوحؿ٬ر ٬٧ ،ئؿ٦٬ح جألٖفجؿ دس٠ ١٠ ٕ٬ٜٞئللحس ٩ُٞ ٟ٦ي٧ء ل٬حلر جٝسفد٬ر جِٝح٠ر

ٖ ٫ج٠ٝظس َ٠ؤ ٩ُٞ ٧ؾ٬ٗٞر جِ٠ٝفٖر ج٦٢٠ٝظ٬ر ؤ ٧جلس٢حؿجً ا ٟ٧٦ٗ٠ ٩ٝجإل٢لح٥ ٫ٖ ١ـج ج٠ٝظس َ٠ؤ ٧ـجٛ
،ؤ٠ح جإلصفجء ٖ٬ٞ٠ُ ٧٦ر ٖفؿ٬ر  ٟ٧ٚ٬د٦ح جٝسفدٜ ١٧٬٧إٖفجؿ ٜل ٖ٠ َٙ٧٠ ٫لث٬ٝ٧س ٖ٘٧ ٤س٠ٞلٟ٦

ٗٞٝظ٧جز جٝسفد٬٧ر ؤص٢حء ُ٬ٞ٠ر جٝسٗحُل  َ٠ج٦٢٠ٝط٧ ،سس٢ح٧ل ُ٬ٞ٠حز اصفجء ج٦٢٠ٝط ٧سً٬٧ف ٣ظَ٬٠
ُ٢حوف ) ٣جأل٥ؿجٕ  -ج٠ٝػس -٨٧جٝؾدفجز جٝسِ٬٠٬ٞر جٝسِ٬٠ٞر  -ؤلح٬ٝخ ٧ؤؿ٧جز جٝس٬٧ ( ٟ٬٧ٚئؿ٪

جإلٓ٢حء ٖ ٫ؤ٢ُ ٪وف ا ٩ٝجٝسٔ٬٬ف ٖ ٫د٬ٚر ج٢ِٝحوف ـجز جِٝالٙر  ،دحُسدحف ؤ ١ج٦٢٠ٝط د٦ـج جٟ٧٦ٗ٠ٝ
٬نٜل ٌ٢ح٠حً ٗ٠س٧ػحً ٠٧سٜح٠الً ٝـ ٛٝؤ ٪سٔ٬٬ف ً٬فؤ ُ ٩ٞؤ٢ُ ١٠ ٪حوف٬ ٣ئصف ُ ٩ٞج٢ِٝحوف

جألؾف ٨ـجز جِٝالٙر ٠ٜح ٬سإصف د٦ح  ،ل٧جء ٜح٥ ١ـج جٝسٔ٬٬ف سً٬٧فجً ؤ ٟاصفجء .

(دًح٢٬ر )969 : 4004 ،

01

٧سف ٨ج٢ٝحؿ )92 : 4002( ٪ؤ٢٥ ١حٖ ٛف ٘٧د ١٬جإلصفجء ٧جٝسً٬٧ف ٢ ١٠حػ٬ر:

:ػ٬ش  ٟ٧ٚ٬جإلصفجء ُ ٩ٞسػ٬ٞل ج٦٢٠ٝحض د٠٢٬ح  ٟ٧ٚ٬جٝسً٬٧ف ُ٩ٞ

س.٤٠٬٧ٚ

ٖحإلصفجء ُ٬ٞ٠ر ُالظ٬ر ٠ػؿ٧ؿذ د٠٢٬ح جٝسً٬٧ف ُ٬ٞ٠ر نحٞ٠ر ٧ظـف٬ر.

-

ػ٬ش ؤ ١جإلصفجء ٙؿ ٖ ١٧ٜ٬فؿ٬حً  ٟ٧ٚ٬د ٤ج ِٟٞ٠ٝؤ ٧جٝؾدفجء ؤ٧

-

ج٠ٝنفٖٙ٧ ،١٧ؿ  ١٧ٜ٬ظ٠حُ٬حً د٠نحفٜر ٥ئالء ٠ظس ،١٬ِ٠د٠٢٬ح جٝسً٬٧ف ُ٬ٞ٠ر ظ٠حُ٬ر نحٞ٠ر
سس٧ال٥ح ج٠ٝئللحز ج٠ٝؾسٗٞر ٠ٜئللحز جٝسفد٬ر ٬ٓ٧ف٥ح.
ٖحإلصفجء ٬س ١٠ ٟؾالل آ٢حء ج٦٢٠ٝحض ٧اػؿجش جٝق٬حؿجز

-

٧جإليحٖحز جٝس ٫س٠ٜل ٧٢جٙه ٢٬ِ٠ر ٖ ،٤٬س ٟجٜسنحٖ٦ح دِؿ سػ٬ٞل ج٦٢٠ٝحض ،د٠٢٬ح جٝسً٬٧ف ٬سٟ
دإلح٬ٝخ ٠ؾسٗٞر ٦٢٠ح جإليحٖر ،جٝػـٕ ،جٝسِؿ٬ل ،جاللسدؿجل ٬ٓ٧ف٥ح.
٠ٜح ٬فُٗ ٨ح٢ر ( )4 :9554ؤ ١جٝسً٬٧ف ٢٬وخ ُ ٩ٞظ٢ُ َ٬٠حوف ج٦٢٠ٝحض  ٧ال ٚ٬سوف ُ٩ٞ

ؤػؿ ٢٧ٜ٠حسٝ ، ٤ـج ٖب٬ٞ٠ُ ١ر جٝسً٬٧ف نحٞ٠ر ن٧٠ل جأل٥ؿجٕ جٝس٬ ٫سد٢ح٥ح ج٠ٝظس٬٧ َ٠لِ ٫ج٦٢٠ٝحض

ا ٩ٝسػ٦ٚ٬ٚح  ،د٠٢٬ح سِؿ ُ٬ٞ٠ر جإلصفجء ظقث٬ر ٬ٞ٠ُ ١٠ر جٝسً٬٧ف دػ٬ش سفٜق ُ ٩ٞظح٢خ ٧جػؿ ١٠
ُ٢حوف ج٦٢٠ٝحض.

٧س٢وخ ُ٬ٞ٠ر جإلصفجء ُ ٩ٞظح٢خ ٧جػؿ ؤ ٧ؤٜصف  ١٠ظ٧ج٢خ ج٦٢٠ٝحض  ٧٥٧ج٠ٝػس ٨٧جٝؿفجل٫

جٝـ ٪سسدًِ ٤فٚ٬ر جٝسؿف٬ك  ،اـ سظف٬ٞ٠ُ ٤ٝ ٨ر آ٢حء ل٧جء ؤٜح ١ـ ٛٝدس٬ٖ٧ف ُ٬ٞ٠حز ٢٬ِ٠ر ؤ٧
ٗ٠ح ٟ٬٥ؤ ٧ؤ٢نًر ٧ؤلح٬ٝخ ُفى ٢٬ِ٠ر سس٬غ ٠ٞٝسِٖ ٟٞفوًح ٝس٬٠٢ر ٙؿفجز جٝسٗ٬ٜف ٧ج٧٬٠ٝل .

(نٞؿج)42 :4009 ، ١

ٖحإلصفجء ُ٬ٞ٠ر ٖفؿ٬ر ؤ ٧ظ٠حُ٬ر ٠ػؿ٧ؿذ  ٟ٧ٚ٬د٦ح ج ِٟٞ٠ٝؤ ٧ج٠ٝنفٕ ؤ ٧جٝؾد٬ف ؤ٥ ٧ئالء

٠ظس ، ١٬ِ٠دػلخ جلسنِحفٞٝ ٟ٥صٔفجز ٧ج٠ٝنٜالز ٖ ٫ؤص٢حء سِح َ٠ ٟ٦ٞ٠ج٦٢٠ٝحض  َ٠٧سال٬٠ـ٫ٖ ٟ٥

د٬ثر ٢٬ِ٠ر  ،ؤ٠ح ُ٬ٞ٠ر جٝسً٬٧ف ٖ٬ٞ٠ُ ٫٦ر نحٞ٠ر ٬ٝ٧لز ٖفؿ٬ر ٖ ،سً٬٧ف ج٦٢٠ٝحض جٝسفد٠ ٪٧لث٬ٝ٧ر

ُح٠ر سس٧ال٥ح ج٠ٝئللحز جٝسفد٬٧ر ٧جالظس٠حُ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر ٧جالٙسوحؿ٬ر  ٟ٧ٚ٬٧د٦ح جألٖفجؿ ٧جٝظ٠حُحز

ٖ ٫ي٧ء ٖٞلٗر سفد٬٧ر ظؿ٬ؿذ ؤ٠ ٧لسػؿصر ًفؤز ُ ٩ٞج٠ٝظس َ٠ؤً ٩ُٞ ٧دِ٬ر جِ٠ٝفٖر ٧جلسؿُز
جٝسً٬٧ف( .ـ٬حخ )40 ، 9554 ،

٬٧ف ٨جٝدحػش ؤ ١جإلصفجء  ٩ُٞ ٟ٧ٚ٬سػ٬ٞل ج٦٢٠ٝط ؤ٠ح جٝسً٬٧ف ٖ ٩ُٞ ٟ٧ٚ٬س ٟ٬٧ٚج٦٢٠ٝط

٧جٝسٞٝ ٟ٬٧ٚسإٜؿ ٠ ١٠ؿ ٨سػ ٘٬ٚؤ٥ؿجٕ ٠ػؿؿذ لٗٞحً  ١٠ؤظل جسؾحـ ٙفجفجز ٢٬ِ٠ر.
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سف ٨نِز (  )94: 4005ؤ ١جٔٝفى جأللحل٧ ٫جٝفث٬ك ٬ٞ٠ِٝر اصفجء جٜٝسحخ ج٠ٝؿفل٧٥ ٩

سل٬٦ل ٧و٧ل ج٠٧ِٞ٠ٝر ا ٩ٝـ ١٥جًٝحٝخٝ٧ ،ـ ٛٝالدؿ  ١٠جألؾـ دؾوحثه ج ١٠ ِٟٞ٠ٝػ٬ش جٝل١
٧جإلؿفج٧ ٛجال٥س٠ح٠حز ٬ٓ٧ف٥ح ُ٢ؿ ُ٬ٞ٠ر جإلصفجء.

٧سف ٨ج٢ٝحؿ )90: 4002( ٪ؤ ١ؤٓفجى جإلصفجء ٠سِؿؿذ ٧س٦ؿٕ ظ٦ِ٬٠ح ا ٩ٝسػل ١٬ج٦٢٠ٝحض

٧ق٬حؿذ ٖحُ٬ٞس٬٧ ،٤إس ٫جلسظحدر ٠ٝح دٙ ١٠ ٤و٧ف ؤٖ ٧ظ٧جز ٜنٗز ُ٦٢ح ُ٬ٞ٠ر جٝسػ٬ٞل.

ؤ٠ح ؤد٧ٖ ٧ؿذ (ٖ )92 :4090سف ٨ؤ ١جإلصفجء يف٧فُ ٫ٖ ٪وف جٝص٧فذ جِ٠ٝفٖ٬ر

ج٠ٝسالػٚر ١٧ٜ٬٧ ،جٔٝفى ٢٥ح ٧٠جٜدر جٝسً٧ف ج ٫٠ِٞٝجٝػؿ٬ش ٧جٜسلحخ ٗ٠ح٬٠ُٞ ٟ٬٥ر ظؿ٬ؿذ ـجز
ُالٙر دح٠ٝػس ٨٧ج٧ ٫٠ِٞٝس٬٠٢ر جٝصٚحٖر ج٬٠ِٞٝر ٧ج ٫ُ٧ٝدح٠ٝسٔ٬فجز ٜ٧ل ٠ح  ٧٥ظؿ٬ؿ ٖ ٫جٝػ٬حذ
٠٧ػ ً٬دح٠ٝسِ ،ٟٞا ٩ٝظح٢خ ق٬حؿذ ؤ ٧سٜص ٕ٬سٚؿ ٟ٬ج٠٧ِٞ٠ٝحز ؤ ٧ج٦٠ٝحفجز د٠ح ِ٬قق ٝؿ ٨جًٝحٝخ

جٜسلحد٦ح.

٢٥٧ح ٛؤ٬يح ظ٧ج٢خ ٠سِؿؿذ ألٓفجى اصفجء ج٦٢٠ٝحض ٦٢٠ح ( :جأللسحـ ً٠٧ف)269 :4009 ،
 -جإلصفجء ٝد٢حء ٠ٜٖٞ ، ٟ٧٦ٗ٠ح ٜصفز جأل٠صٞر – ا ٩ٝػؿ  – ١٬ِ٠ل٦ل د٢حء ج.ٟ٧٦ٗ٠ٝ

 جإلصفجء  ٧٠٢ٝج٠ٜٖٞ ، ٟ٧٦ٗ٠ٝح ٜصفز جأل٠صٞر – جسلحُح ًٚ٠ُ٧ح – لحُؿ ـ ٧٠٢ ٩ُٞ ٛٝجٟ٧٦ٗ٠ٝ.جإلصفجء ٞٝسؿفض ٖ ٫جٝسظف٬ؿ ؤ ٧جٝسدل ً٬ؤ ٧اؿؾحل ٠سًٞدحز ٠لدٚر ٝظِل ج٧٠ٝي ٍ٧ؤٜصف
٧ي٧ػًح.
 جإلصفجء ٝس ٕ٬ٌ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٖ ٫جٝػ٬حذ. جإلصفجء ٠ٝفجُحذ جٗٝف ٘٧جٗٝفؿ٬ر د ١٬ج٠ٝسِ.١٬٠ٞ جإلصفجء ٝلؿ ٖظ٧ذ س ٟ٬ٌ٢ج٦٢٠ٝحض ٧سلٞلل ؾدفجس.٤ ٩ٖ٧ي٧ء ٠ح لد٘ ٢ظؿ ؤ ١اصفجء ج٦٢٠ٝحض ػحظر يف٧ف٬ر ٞ٠٧ػر ٥٧ح٠ر  ١٠ ،ؤظل سػل٧ ٤٢٬لؿ
جٝصٔفجز ج٧٠ٝظ٧ؿذ د ، ٤ؾو٧وح ُٖ ٫وف٢ح ٥ـج جٝـ٬ ٪سل ٟدحٝلفُر٧ ،جٝسً٧ف جٝس٧ٝ٧٢ٜظ ٫جٝلفَ٬
 ،ؾو٧وح ص٧فذ جالسوحل ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز ،جٝس ٫جِٜ٢ك ؤصف٥ح ُ ٩ٞظ٠ َ٬٠ظحالز جٝػ٬حذ  ٩ُٞ٧ ،فؤل٦ح
ج٠ٝظ حل جٝسفد٧ ٪٧جٝسِ ٧ٝ٧ ،٫٠٬ٞؤ ١ج٢٠ٝح٥ط جٝسِ٬٠٬ٞر د٬ٚز ؿ ١٧اصفجء دٖ ١٬سفذ ٧ؤؾف ،٨ألودغ
ؤد٢حئ٢ح دِ٠قل ُ ١ج٧ٝج َٙجٝـ٬ِ٬ ٪ن٧ ،٤٢٧ؤودػز ج٢٠ٝح٥ط سسل ٟدحٝظ٧٠ؿ ٧جٝلٞد٬ر ٧جٝؿفجلر جٝػح٬ٝر
سٚسوفُ ٩ٞاصفجء ٚ٠ففجز جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٞٝوٗ ٕ٧جٝلحؿك ٧جٝلحدَ ٧جٝصح ١٠دٗ٠ح ٟ٬٥جٝسفد٬ر
جإلُال٬٠ر.
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جٝسفد٬ر د٦٠٧٦ٗ٠ح جِٝح٧ ٟجٝنح٠ل ٧ ٫٥لٞ٬ر ٝسػٓ ٘٬ٚح٬حز ٧ؤ٥ؿجٕ ج٠ٝظس٩٥٧ ،َ٠
٧٠ظ٧ؿذ ٢٠ـ ٙؿ ٟ٬جٝقٖٚ ، ١٠ؿ دفقز ؤ٠٢حً ُؿ٬ؿذ  ١٠جٝسفد٬ر ُ٠ ٩ٞف جِٝو٧ف٠ ،صل
جٝسفد٬ر جإلٓف٬ٚ٬ر ٧جٝسفد٬ر جاللدفً٬ر ٧ ،جٝالس٬٢٬ر ٧ ،جٝسفد٬ر جإللال٬٠ر ٧٬ٖ ،ظؿ ٖ ٫جٜٝسخ
٧ج٠ٝفجظَ جِٝؿ٬ؿ  ١٠جٝؿفجلحز ٧ج٠ٝئٗٝحز جٝس ٫سسػؿش ُٜ ١ل ٠ح ٬سِ ٘ٞدحٝسفد٬ر ٩ُٞ٧ ،
فؤك ٥ـ ٣جٜٝسخ جٚٝفآ ١جٜٝف ، ٟ٬جٝـ ٪سِدف آ٬حس ١ُ ٤ج ٟ٧٦ٗ٠ٝجٝنح٠ل ٞٝسفد٬ر دٜل ٠ح سِ٤٬٢
٠ٜٞ ١٠ر  ١٠ ،ؾالل جأل٠ف دٜل ٠ح  ٧٥ػل٧ ، ١جٜ ١ُ ٩٦٢ٝل ٠ح ٜ٢٠ ٧٥ف ٧ل٬ت .
٧جنسٚز جٝسفد٬ر  ١٠جِٗٝل فدح ٧ ،سِ٠٢ ٩٢ح٧ ، ٣فدٖ ٩ال٢ح ٓـج٧ ٣لحُؿ٧ ، ٣فد٩
ؤ٧ٙ ٩٠٢ج ٣جٝظلؿ٬ر ٧ج٬ِٞٚٝر ٧جٗ٢ٝل٬ر ٝ ،ـٖ ٛٝحٝسفد٬ر سس٬٠ق د٠ظُ٧٠ر  ١٠جٝؾوحثه ٧ ،جٝس٩
سس٠صل دإ٦٢ح ُ٬ٞ٠ر د٢حء جإل٢لح ١ج٠ٝسٜح٠ل ٬ٞ٠ُ ٩٥٧ ،ر جظس٠حُ٬ر س٬٠ق جإل٢لح٬ٓ ١ُ ١ف١٠ ٣
جٜٝحث٢حز ٧ ،جلسٚال٬ٝر سفجُ ٩جٝق٠ح٧ ١جٜ٠ٝح٧ ، ١ا٢لح٬٢ر سدؿؤ  ١٠جإل٢لح٧ ١ألظ٧ ، ٤ٞؤؾ٬فج
ٖ٬ٞ٠ُ ٫٦ر ٠لس٠فذ ٠حؿج٠ز جٝػ٬حذ جإل٢لح٬٢ر ُ ٩ٞجألفى ُ(.د٧ؿ )92 : 9555 ،
٧دؿؤز جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٠ػ٬ٞر ص٠ ٟح ٝدصز ؤ ١ؤيػز ؿ٬ٝ٧ر سِٚؿ ٦ٝح ج٠ٝئس٠فجز
جٝؿ٬ٝ٧ر  ،سػيف٥ح ٠ئللحز ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿ٠ٜ ،٫٢ئس٠ف ؿفدح ١د٠نحفٜر ٠ٌ٢٠حز ػ٘٧ٚ
جإل٢لح٢ٙ(. ١ؿ٬ل ) 996 : 4004 ،
ٚٝ٧ؿ وحػخ ٧ؤُٚخ سإ٢٠ ٕ٬ٝح٥ط جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٧ ًٔٝظؿل ُ ٩ٞجٝوِ٬ؿ جٝؿ٧ ٫ٝ٧ج٠ٝػ،٫ٞ
٢س٬ظر ٜص٬ف  ١٠ؤ٧ظ ٤جالٝسدحك ٧ج٧٠ٔٝى ٧جٝسن٬٧م ٧ل٧ء ج ٟ٦ٗٝػ٧ل جٗ٠ٝح ٟ٬٥جً٠ٝف٧ػر
٠٧ؿ ٨ػحظر ج٠ٝظس َ٠جٞٗٝلً ٫ٖ ٫٢٬جٙ٧ٝز جٝػحيف ٦ٝح ٌٖ ٫ل جلس٠فجف ٚ٠ح٠٧سٝ ٤الػسالل
ُ٧ؿ ٟلً٬فسٙ ٩ُٞ ٤فجف ٣ج٠ ( .٫٢ً٧ٝفسظ. ) 9: 4090 ، ٩
ػ٬ش سلِ ٩جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٝسػ ٘٬ٚجٝس٧جق ١د ١٬جٗٝفؿ ٗ٢٧ل٧ ، ٤د ١٬جٗٝفؿ ٧جٝظ٠حُر
٧جٝظ٠حُر ٧جٝلًٞر  ١٠ؾالل سػ ٘٬ٚجٝسقج ٟد ١٬جًٝفٖ ، ١٬جأل٧ل جٗٝفؿ جٝـ ٟ٧ٚ٬ ٪د٧جظدحس، ٤
٧جًٝفٕ جٝصح ٫٢جٝلًٞر جٝس ٫سٚؿ ٤ٝ ٟػ ٤ٙ٧ٚلحُ٬ر إل٬ظحؿ ٧٠جً٠ ١٧ِ٬ ١٬٢لث٬ٝ٧حس ٟ٦ػ٬حل
٠ظس٠ ٫ٖ ٟ٦٢ً٧٧ ٟ٦ِ٠ي٠حف ُالٙحز جظس٠حُ٬ر ٧ ،جٙسوحؿ٬ر ٧ ،جٝؿٖحٍ ُ ١ج، ١ً٧ٝ
٧إلفلحء ٧ٙجُؿ جٝؿٚ٠٬فجً٬ر ٧ ،ػ ٘٧ٚجإل٢لح٧ ١ج٧٠ٝجً٢ر ٝ٧سػ٥ ٘٬ٚـج جٝس٧جق١٠ ١
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جٗ٠ٝف٧ى ؤ ١س ٩ُٞ ٟ٧ٚجإل٬صحف ٧ ،جٝسِح٧ ، ١٧جٖ٧ٝحء ٧ ،جال٢س٠حء  ٩ٖ٧د٬ثر ؾح٬ٝر  ١٠جٝظ٦ل
٬٧ ،س٧جٖف ٖ٦٬ح ٢٠حؼ ٠الثٞٝ ٟصٚحٖر ٧ ،جإلدؿجٍ ٗ٢ ٩ٖ٧ ،ك جٙ٧ٝز ظ ١٠ ٧ج ٟ٬ٚٝجألوٞ٬ر .
( جألٓح ) 54 : 9555 ،
ٖٚؿ ٢حؿ ٨ؿف٬٧م ( )922 : 9555ديف٧فذ ٧٠جوٞر سؿف٬ك جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٖ٫
ج٠ٝفػٞر جٝظح٬ِ٠ر ٖ ،حٞٗٝلً ٫ٖ ١٧٬٢٬ػحظر ٞ٠ػر ٠ٝظس٠ َ٠ؿ ٫٢ل" ٟ٬ٞجٙ ٟ٧٬ٝدل جٔٝؿ ٢َ٬ٝنَّإُ
جًٗٝل ُ ٩ٞػخ ؤلفس٧ ،٤ظ٬فج٧ ،٤٢دٞؿُ٧ ،٣ن٘ جٌ٢ٝحٜ ٫ٖ ٟل ٜ٠حٜ ٫ٖ٧ ،١ل ؤ٧ج٧ ،١
ُِ٠ ٩ٞفٖر جٝػ٘٧ ،جً٠ٝحٝدر دِ٠٧ ،٤فٖر ج٧ٝجظخ ٧ؤؿجث ٩ُٞ٧ ، ٤جٝسػ ٫ٞدحإل٬صحف،
٧جال٢يدحً ج٧ٝجُ ٫ٖ ،٫ج٧٠ٝج ٕٙج٬٠٧٬ٝر جٝػ٬حس٬ر ،س ٛٞجٝس ٫جٖسٚؿ٥ح ج٠ٝظس َ٠جٞٗٝلً،٫٢٬
ٌ٢فًج ٝسِحٙخ ؾي ٧ ٌٟٞٞٝ ٤ُ٧ج٦ٚٝف ُدف سحف٬ؾ ٤ج٬٧ًٝل ٙ ١٠دل جاللسِ٠حف ٧ ،جالػسالل،
ٝ ٧ؾيٝ ٤ُ٧ػٜح٬ٝ ٟل٧ج ٖٞلً٬ ٟٝ ،١٬٬٢٬إد٧٦ج ٝسفد٬ر جٝنِخ ٠ؿً٬٢ح٧ ،سفِٞٝ ٣٧ٜن٧جث٬ر جٝس٫
سِٚ٠ز ٖ ٫لٜ ٛ٧ٞص٬ف  ١٠جألٖفجؿ  ٧ج٠ٝظسِ٠حز.
٧سِؿ ٢٠ح٥ط جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر اػؿ٢٠ ٨ح٥ط جٝؿفجلحز جالظس٠حُ٬ر  ٩٥٧ ،سِسدف ٢٠ح٥ط
ػؿ٬صر ج٢ٝنإذ  ،ػ٬ش دؿؤ ٬سنٜل ٦٠٧٦ٗ٠ح ٧ؿالالس٦ح جِ٠ٝحوفذ ٖ ٫جٚٝف ١جٝصحُ ١٠نف دِؿ
جٝص٧فذ جٝو٢حُ٬ر؛ ٢س٬ظر ٞٝسػ٧الز جالظس٠حُ٬ر ٧ج٠ٝظس٬ِ٠ر جٝس ٫ؤٖفقس٦ح س ٛٞجٝص٧فذ ٠٧ح
ؤػؿصس ١٠ ٤جٚ٢الخ ظـف٧ ٪نح٠ل ٖ ٫جٗ٠ٝح ٟ٬٥جأللحل٬ر ل٧جء جالظس٠حُ٬ر ؤ ٧جٝل٬حل٬ر ؤ٧
جالٙسوحؿ٬ر .ػ٬ش دؿؤ ج٠ِٞٝحء ٧جٜٗ٠ٝف٢٬ ١٬حؿ ١٧دحٝػ ٘٧ٚج٠ٝؿ٬٢ر ٧جٝل٬حل٬ر ألٖفجؿ ج٠ٝظسَ٠
٧دؿؤز سٌ٦ف ٧سسػؿؿ ٗ٠ح ٟ٬٥ظؿ٬ؿذ ٖ ٫ج ٫ُ٧ٝج٠ٝظس٠ ٫ِ٠صل ج٧٠ٝجً٢ر ٧جٝؿٚ٠٬فجً٬ر ٧ػ٘٧ٚ
جإل٢لح٧ ١ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿ.٫٢
 ٩ُٞ٧جٝفٓ ١٠ ٟػؿجصر ٥ـج ج ِٟٞٝاال ؤ ١ؤو٧ل جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٖٖٞ ٫لًٙ ١٬ؿ٠٬ر  ،ػ٬ش
ٜح٢ز سؿفك ٖ ٫ؤ٧جؾف جٝصالص٢٬حز  ١٠جٚٝف ١جِٝنف ٫ٖ ، ١٬ج٠ٝؿجفك جٞٗٝلً٬٢٬ر ادح٦ُ ١ؿ
جال٢سؿجخ جٝدفً٬ح ٫ٖ ٫٢جٝوٕ جٝلحدَ جالدسؿجث٧ ، ٫جنسٞ٠ز ُ ٩ٞؤٖٜحف ؤ٬ٝ٧ر ػ٧ل جٝسفد٬ر
ج٠ٝؿ٬٢ر .

ا ١ج٠ٝسٗػه  ٟ٧٦ٗ٠ٝجٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٬ف ٨ؤ٥ ١ـج ج ٟ٧٦ٗ٠ٝنحثَ ظؿج ٬٧إؾـ ِ٠حٜ ٫٢ص٬فذ ٠٧سِؿؿذ

٧ـ ٛٝدحؾسالٕ جٝد٬ثحز جٝس٢٬ ٫نإ ٖ٦٬ح  ،ػ٬ش ؤ٥ ١ـج ج٧ِ٬ ٟ٧٦ٗ٠ٝؿ ؤوال ا٠ٜٞ ٩ٝر ( ) Civilityجٝس٫

سفظ٠ز ج ٩ٝجِٝفد٬ر دًفٚ٬ر ٓ٬ف وػ٬ػر ُ ٩ٞؤ٦٢ح ج٠ٝؿ٬٢ر  ،د٠٢٬ح جٝسفظ٠ر جٝؿٚ٬ٙر ٦ٝح  ٫٥ج٧٠ٝجً٢ر
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٢لدر ا ٤٬ُٞ٧ )Civic) ٩ٝل٬لسؾؿ٠ ٟوًٞغ جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٞٝؿالٝر ُِٞٝ ١٬ِ٠ ً٠٢ ٩ٞالٙحز د١٬

جألٖفجؿ ٖ ٩ج٠ٝظس٧ َ٠سن٠ل ٥ـ ٣جِٝالٙحز ُالٙر جٗٝفؿ  َ٠جٗٝفؿ ُ٧ ،الٙر جٗٝفؿ  َ٠جٝظ٠حُر
٧جٝظ٠حُر  َ٠جٝظ٠حُر ُ ٩ٞجؾسالٕ جألٖفجؿ ٧جٝظ٠حُحز دػ٬ش س ١٧ٜجِٝالٙحز د ١٬ج٧٠ٝجً ١جِٝحؿ٪
٧وحػخ ج٠ٝفٜق ٖ ٫جٝلًٞر ٧ ،د ١٬ج٧٠ٝجً ١٬٢جِٝحؿ ١٬٬دِي ٟ٦جٝدِى٧ ،د ١٬ؤوػحخ ج٢٠ٝحوخ

٠نٝ٧٠ر ٖ٥ ٫ـج ج٠ ( .ً٠٢ٝفٜق جٝدػ٧ش ٧جٝؿفجلحز جٞٗٝلً٬٢٬ر ) 2 : 9559 ،

ٚٝ٧ؿ جظس٦ؿ جٜٝص٬ف  ١٠ج٠ِٞٝحء ٧جٝدحػص٧ ١٬ج٠ٝسؾوو ٫ٖ ١٬سِف ٕ٬جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر  ،ػ٬ش

سِؿؿز ٥ـ ٣جٝسِفٗ٬حز ٧سُ٧٢ز ٢ ،ـٜف ٦٢٠ح ُ ٩ٞلد٬ل ج٠ٝصحل ال جٝػوف جٝسِفٗ٬حز جٝسح٬ٝر :

سِفٕ جٚٝقجق جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر دإ٦٢ح" ُ٬ٞ٠ر ٠سِؿؿذ جٝظ٧ج٢خ س٦ؿٕ ا ٩ٝسؿف٬خ ج٢ٝمء ُ٩ٞ

ج٧ ٟ٬ٚٝجِ٠ٝحفٕ ٧ج٦٠ٝحفجز جٝالق٠ر ٝظِ٧٠ ٟ٦ٞجً٠ ١٬٢نحف٠ ١٬ٜنحفٜر ؿٚ٠٬فجً٬ر ِٖحٝر،

ٝ٧سُ ٟ٬ٌ٢الٙحز جألٖفجؿ  َ٠دِي ٟ٦جٝدِىُ٧ ،الٙر جألٖفجؿ ٧ج٠ٝظُ٧٠حز دح٠ٝظس٠٦٠٧ ،َ٠ر

جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر  ٫٥سِق٬ق ج٧ ٟ٬ٚٝجٝفئ٧ ٨جِ٠ٝحفٕ ٧ج٦٠ٝحفجز جٝس ٫سئؿ ٪ا٠ ٩ٝنحفٜر ٠ؿ٬٢ر

ٖحُٞر( ".جٚٝقجق )944 : 4006 ،

ِ٬٧فٖ٦ح ؤد٧ُ ٧ؿذ دإ٦٢ح" ٠ظُ٧٠ر جٝؾدفجز ج٠ٝؿ٬٢ر ٗ٠ ١٠ح٦٠٧ ٟ٬ٙ٧ ٟ٬٥حفجز ٧جسظح٥حز

٠٠٧حفلحز سِقق جٝظح٢خ ج٠ٝؿٝ ٫٢ؿ ٨جٝسال٬٠ـ ٖ٠ ٫ؾس ٕٞظ٧ج٢خ جٝػ٬حذ ج٠ٝؿ٬٢ر ٖ ٫ج٧٢ٝجػ٫
جالظس٠حُ٬ر ٧جالٙسوحؿ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر٧ ،ـ٧٢٧ٜ٬ٝ ٛٝج ؤُيحء ٖحُ٠ ١٬ٞلسٚدالً ٖ ٫د٢حء ٠ئللحز

ج٠ٝظس٧ َ٠جالفسٚحء د ٩ُٞ ٤ؤلحك ٠دؿؤ "٪جٝػ٧ ٘٧ٚج٧ٝجظدحز" (.ؤد٧ُ٧ؿذ ) 42 : 4006 ،

ِ٬٧فٖ٦ح فلس ٟدإ٦٢ح " ُ٬ٞ٠ر س٦ؿٕ ا ٩ٝس٬ُ٧ر جٗٝفؿ دػ٧٧ ٤ٙ٧ٚجظدحس ٤جإل٢لح٬٢ر٧ ،س٬٠٢ر

ٙؿفجس ٩ُٞ ٤ج٠ٝنحفٜر جِٗٝحٝر ٖ ٫د٢حء ج٠ٝظس٠٧ ،َ٠ئللحس٧ ،٤سػ٠ل ج٠ٝلث٬ٝ٧ر٧ ،سٚؿ٬ف ا٢لح٬٢ر

جإل٢لح٧ ،١س ١٬٧ٜجسظح٥حز ا٬ظحد٬ر ٢ػ ٧جٝـجز ٢٧ػ ٧ج٭ؾف٧ ،١٬س٠صل ٠دحؿة جٝؿٚ٠٬فجً٬ر ٧ػ٘٧ٚ
جإل٢لح٧ ،١جالٗ٢سحع ُ ٩ٞجٝصٚحٖحز جِٝح٬٠ٝر٧ ،ج٠ٝنحفٜر جإل٬ظحد٬ر ٖ ٫جٝػيحفذ جإل٢لح٬٢ر.

(فلس)54 : 4009 ، ٟ

ُ٧فٖ٦ح جٔ٠ٝفد ٫دإ٦٢ح جٝسفد٬ر جٝس ٫سلحُؿ ُ ٩ٞس ١٬٧ٜا٢لح٠ ١لث٧ل  ٤ٝؿ٧ف ٠نحفٖ٧ ٛحُل ٖ٫
جٝػ٬حذ جالظس٠حُ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر  ١٠ػ٬ش جٝػ٧ ٘٧ٚج٧ٝجظدحزٖ ٤٬ُٞ٧ ،ب٦٢ح سئؿ ٪ا ٩ٝسِق٬ق

٠ظُ٧٠ر  ١٠جٝل٬ٜ٧ٞحز جٝس ٫س٦ؿٕ ٖ ٫ج٠ٝػوٞر ج٦٢ٝحث٬ر ا ٩ٝفلُ ٟالٙر ج٧٠ٝجً ١د٤٢ً٧
٧دح٭ؾف٧ ١٬سن٠ل ُالٙر جٗٝفؿ دح٠ٝظسُ٧ ،َ٠الٙر جٗٝفؿ  َ٠جٝظ٠حُر٧ ،جٝظ٠حُر  َ٠جٝظ٠حُر.
(جٔ٠ٝفد)960 : 4006 ، ٫

٠ٜح ِ٬فٖ٦ح ٢حوف دإ٦٢ح "ُِ٬ ٟٞحٝط ج ٌٟ٢ٝجالظس٠حُ٬ر جٝل٬حل٬ر ٧ؤ٧٢جٍ جِٝالٙحز د ١٬جألٖفجؿ
٧د ١٬جٗٝفؿ ٧جٝظ٠حُحز جألؾف ٨ؤ ٪د ١٬ج٧٠ٝجً٧ ١ج٧ ١ً٧ٝد ١٬ج٧٠ٝجً٧ ١جِٝح ٟٝجٝؾحفظ.٫

( ٢حوف ) 5 : 9552 ،
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٧سِفٕ ٠ظُ٧٠ر (  )1994 :7،Civic Expert Groupجٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر دإ٦٢ح " ٠ظُ٧٠ر

جٝسِ ٟ٬ٞجٝس ٫سٗفق ج٧٠ٝجً٢ر جٝؿٚ٠٬فجً٬ر ٧ ،ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿً٢ ٫ٖ ٫٢ح٘ ج٠ِٝل جالظس٠حُ٫
٧ج٬ٞ٠ِٝحز جٝؿٚ٠٬فجً٬ر ٧سٗ ٟ٦جٝصٚحٖحز " .

 ٫ٖ٧ي٧ء جٝسِفٗ٬حز جٝلحدٚر  ١ٜ٠٬ج٧ٚٝل ؤ ١ظ٦ِ٬٠ح سنسف٧ ٛسسنحد ٫ٖ ٤ج٧ ٩٢ِ٠ٝا١

جؾسٗٞز ٗ٠فؿجز سِف ١ُ ٕ٬آؾف  ،ػ٬ش سظ َ٠جٝسِفٗ٬حز جٝلحدٚر ُ٧ ٩٢ِ٠ ٩ٞجػؿ ٞٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ،
 ٧٥٧سؿف٬خ ٧اُؿجؿ جًٞٝدر ٧س٬ُ٧س٧٢٧ٜ٬ ٫ٜ ٟ٦ج ٧٠جً ١٬٢وحٝػِ٬ ١٬فٖ٠ ١٧لث٬ٝ٧حس٧ ٟ٦ػ، ٟ٦ٙ٧ٚ
د٠ح  ٌٟ٢٬جِٝالٙر د ١٬جٗٝفؿ ٧جٝظ٠حُر ٧ ،سنظ ٩ُٞ ٤ِ٬ج٠ٝنحفٜر ٧جٝسِح٧ ١٧سٚدل ج٭ؾف٧ ، ١٬و٧ال
ا٠ ٩ٝظس٠ َ٠ؿ ٫٢آ٠٧ ١٠لسٚف .

ِ٬ؿ ٦٢٠حض جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر  ١٠ ،ؤػؿ ج٢٠ٝح٥ط ج٦ٝح٠ر ٧جٝيف٧ف٬ر ٖ ٫ظ َ٬٠ج٠ٝظسِ٠حز دوٗر

ُح٠ر ٠ ٩ٖ٧ ،ظس٢ِ٠ح جٞٗٝلً ٫٢٬دوٗر ؾحور  ٫٦ٖ ،ؤػؿ ؤٖ ٟ٥ف ٍ٧جٝسفد٬ر جِٝح٠ر ج٠ٝنحفٜر ٖ٫

سػ ٘٬ٚج٦ٝؿٕ جِٝح٬ٞ٠ِٞٝ ٟر جٝسفد٬٧ر  ١٠ؾالل ؤ٥ؿجٖ٦ح جٝؾحور  ١٠ ،ؾالل سإ٬٥ل جًٞٝدر ٬ ٩ٜودػ٧ج
٧٠جً ١٬٢ج٠ٝلسٚدل ٖ ٩ؿٝ٧ر ٠سػيفذ ٠ؿ٬٢ر  ١٠ ،ؾالل اٜلحخ ٥ئالء جًٞٝدر ج ٟ٬ٚٝجٝػ٬٠ؿذ ج٠ٝسِٚٞر

دح٧٠ٝجً٢ر ٧جال٢س٠حء ا ٩ٝج٧ ، ١ً٧ٝسٚدل ج٭ؾف ٧ ،جٝسِح٧ ، ١٧ؤ٧٢٧ٜ٬ ١ج ُ ٩ٞؿفج٬ر ٧جُ٬ر
دح٠ٝوًٞػحز جأللحل٬ر ٌ٢ٞٝح ٟجٝؿٚ٠٬فجً٠٧ ٫ػؿؿجسٙ ،٤حؿف ٩٢ِ٠ ٟ٦ٖ ٩ُٞ ١٬جٝػ٬حذ ٧سِ٬ٚؿجس٦ح

ٙ٧حؿف٠ ٟ٦ٖ ٩ُٞ ١٬ح ٬ؿ٧ف ػ ١٠ ٟ٦ٝ٧ؤػؿجش السؾحـ ج٧٠ٝج ٕٙج٠ٝلثٝ٧ر  ،دحإليحٖر ا ٩ٝجٝؾدفجز
جِٝؿ٬ؿذ ٧ج٠ٝسُ٧٢ر جٝس ٫سئٝ ٟ٦ٞ٥سػ٠ل ج٠ٝلئ٬ٝ٧ر ٧جاليًالٍ د٠٦٠حس ٟ٦ج٠ٝظس٬ِ٠ر.
٧د٢حءً ُ ٩ٞـ٢ ٛٝػح٧ل جٝسِفٕ ُ ٩ٞؤ ٟ٥ؤ٥ؿجٕ جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٢٧دؿؤ دإ٥ؿجٕ

جٞٗٝلً٬٢٬ر ٠ٜح ٧فؿز ًٖ٠ ٫دُ٧حز ج٧ٝقجفذ ٠ٜح ٬ن٬ف ا٦٬ٝح

جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر

(ػفخ ٩٥٧ ) 906 : 4008،

سس٠صل ٖ ٫جأل٥ؿجٕ جٝسح٬ٝر :

 -د٢حء صٚحٖر ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿ ٫٢جٝل ٟ٬ٞجٚٝحث ٩ُٞ ٟؿُحث ٟجٝؿٚ٠٬فجً٬ر ٧ج٠ٝنحفٜر جِٗٝحٝر ٝظَ٬٠

ًٙحُحز ج٠ٝظس. َ٠

 -د٢حء نؾو٬ر جٗٝفؿ ي ١٠اًحف ٠ظس٠ َ٠ؿ٬ ٫٢ػسف ٟجٝسِؿؿ٬ر ٖ ٫ظ ٧ؿٚ٠٬فجً.٫

 س٠ٝ ٫٠ُٞ ٫ُ٧ ١٬٧ٜفسٜقجز جٝػ٬حذ ج٠ٝؿ٬٢ر جٝس٬ ٫ػسحظ٦ح جٝس٬٠ٞـ جٞٗٝلً ٫٢٬ج٢لظحً٠ح ٣٧٠٢ َ٠ج٠ِٝف٧ ،٪جالِٗ٢ح٧ ،٫ٝجٗ٢ٝلػف٧ ،٫ٜجِ٠ٝفٖ.٫

 سِٗ٬ل ف٧ع ج٠ٝنحفٜر ٧جٝسيح ١٠جِٚٝال ٫٢ج٦ٝحؿٕ د ١٬ؤٖفجؿ ج٠ٝظس. َ٠ س٬٠٢ر جٝ ٫ُ٧ٝؿ ٨جألٖفجؿ ٝؿ٧ف ٫ٖ ٟ٥جٝسندش دحٝػ٧ ٘٧ٚج٧ٝجظدحز.07

٠ٜح ٬ن٬ف ؤد٧ُ ٧ؿذ ( ) 42 : 4006ا ٩ٝؤ٥ؿجٕ ٓ٧ح٬حز جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٦٢٠٧ح :
-

سفل٬ؽ ج ٟ٬ٚٝجإل٠٬ح٬٢ر ٖ٧ٗ٢ ٫ك جٝسال٬٠ـ٧ ،اندحُ ٟ٦دح ٟ٬ٚٝجٝؾ٬ٚٞر؛  ١٠ؤظل ج٠ٝػحٌٖر ُ٩ٞ

جألؾال٘ جِٝح٠ر ٠ٞٝظس. َ٠
-

جال٢ؾفجً ٖ ٫جٝظ٠حُر ٧ج٠ٝظس. َ٠

 سق٬٧ؿ جٝسال٬٠ـ د ٫٠٧٦ٗ٠جٝؿٝ٧ر ٧ج٠ٝظس ٟ٦٢ٜ٠٬ ٕ٬ٜ٧ ، َ٠ج٬ٚٝح ٟدإؿ٧جف ٟ٥ج٢٠ٝحًر د٧٢٧ٜ٬ٝ ٟ٦جؤُيحء ٖحُ.٤٬ٖ ١٬ٞ
 جٝف ٫ٙدحٝػك جإل٢لح٧ ،٫٢جٝسإ٬ٜؿ ُ ٩ٞجٝػك جالظس٠حُ ٫ؾحور ٧ ،جالٝسقج ٟجٝؾ ٫ٚٞسظح٣ج٭ؾف١٬
 ٢٠غ ٜل ٧٠جًٖ ١فوس ٫ٖ ٤ج٠ٝظس. َ٠ جأل٧ ١٠جِٝؿجٝر ٞٝظ.َ٬٠٠٠ح لد٘ ٖح٬ ٤٢ظخ ؤ٬ ١إؾـ ٜ٠ح ٤٢جٝوػ٬غ ٖ ٫ج٦٢٠ٝحض جٝسفدٜ ، ٪٧دح ٫ٙج٢٠ٝح٥ط جألؾف٨

أل ٤٢ال ٚ٬ل ؤ٬٠٥ر ُ٦٢٠ ١حض ج ٟ٧ِٞٝؤ ٧جٝف٬حي٬حز ؤ٬ٓ ٧ف٥ح  ١٠ج٧٠ٝجؿ جألؾف٧ ، ٨ال دؿ ؤ١
٬فجُ ٩سً٬٧ف ٥ـج ج٦٢٠ٝحض ٧اصفجئ ١٧ٜ٬ ٫ٜ ، ٣ؿجث ٟجٝػؿجصر ٧٬٧ ،جٜخ جٝسً٧فجز ٧جٝسٔ٬فجز

٧جٝسٚؿ ٟجٝس٧ٝ٧٢ٜظ ٫جٜٝد٬ف جٝـ٬ ٪قؿجؿ ٬٠٧٬ح ٧ؾو٧وح ٖ٧ ٫لحثل جالسوحل ٧جٝص٧فذ جٝف٬٠ٙر .

٬س٬٠ق ج٠ٝظس َ٠جٞٗٝلً ٫٢٬دؾو٧و٬ر سظِ٬ ٤ٞؾس ١ُ ٕٞج٠ٝظسِ٠حز جِٝح٬٠ٝر جألؾف ، ٨اـ
ِ٬ؿ ج٠ٝظس َ٠ج٧ٝػ٬ؿ جٝـ٠ ٪حقجٝز ؤفجي٠ ٤٬ػسٞر دح٧ٚٝذ ٙ ١٠دل ؿٝ٧ر جالػسالل جإللفجث٠٧ ، ٫ٞ٬ح قجل
٥ـج ج٠ٝظسِ٬ َ٠ح٬٧ ٩٢الز ٥ـج جالػسالل  ١٠ػوحف ٧ؿ٠حف ٧جلسً٬ح٥٧ ١ؿٞٝ ٟد٧٬ز٧ ،سنف٬ؿ ، ،
٦٢٠٧ح جٝظح٢خ جٝسِ٧ ٫٠٬ٞجٝسفد ٩ُٞ٧ ، ٪٧فؤك ـ ٛٝج٢٠ٝح٥ط جٝسِ٬٠٬ٞر .
٢٥٧ح سٌ٦ف ؾو٧و٬ر ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿ ٫٢جٞٗٝلً ٫٢٬ل٧جء  ١٠ػ٬ش س ٤٢٬٧ٜؤ ١٠ ٧ػ٬ش
ٗ٬ٌ٧س٠ ٧٦ٖ ، ٤ظسٝ٧ َ٠ؿ ٖ ٫ؾيٚ٠ ٟح٠٧ر جاللسِ٠حف جٝدفً٬ح ٫٢ؤ٧ال ٧جٝو ٫٢٧٬٦صح٬٢ح ٧٧ ،الؿس٤
 ٟٝس ٫ٖ ١ٜاًحف ػفٜر ًٞ٠د٬ر جٙسوحؿ٬ر ؤ ٧جظس٠حُ٬ر دل ٖ ٫اًحف ػفٜر ظ٠ح٬٥ف٬ر ل٬حل٬ر ٢يح٬ٝر
سلِٝ ٩اللسٚالل ٧جٝػف٬ر ٧ادفجق ج٬٧٦ٝر ج٬٢ً٧ٝر ٧جٝػٗحٌ ُ٦٬ٞح ٧ ،دحٝسحٖ ٫ٝح ١جًٞ٠ٝخ جأللحل٫
٠ٝئللحز ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿ ٫٢جٞٗٝلً ٧٥ ٫٢٬سإل٬ك ج٠ٝظس َ٠جٝل٬حل ٫ج ٫٢ً٧ٝؿٝ٧ر ٧لًٞر ٬٢ً٧ر ،
دحإليحٖر ا ٩ٝـُ ٛٝحم ٢وٕ جٝنِخ جٞٗٝلً٠٧ ٫٢٬حقجل ؾحفض ؤفى ج٧ ١ً٧ٝسفدًُ ٤الٙر
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ؾحور ٧نحثٜر  َ٠جٝؿ٧ل جٝس٬ِ٬ ٫م ٖ٦٬ح ٠٧ ،ح سفسخ ُ ١ـ ١٠ ٛٝسنسز ٞٝنِخ جٞٗٝلً٫ٖ ٫٢٬
جٝؿ٧ل جِٝفد٬ر ج٠ٝيٗ٬ر  (.جٝؾً٬خ ) 24 : 9555 ،
٧دحٝفٓ٢ ١٠ ٟن٧ء ػحٝر ٠سٗح٧سر  ١٠جٝؾو٧و٬حز جالظس٠حُ٬ر ٧جالٙسوحؿ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر ٖ٫
٢٠حً٘ ٧ظ٧ؿ جٞٗٝلً ، ١٬٬٢٬اال ؤ٧٦ٌ ١ف ٠ٌ٢٠ر جٝسػف٬ف جٞٗٝلً٬٢٬ر ظحءز ٝس٧ػؿ ٥ـ٣
جٝؾو٧و ٬حز  ٧جأل٥ؿجٕ ٖ٧٧فز اًحفج ظحِ٠ح ٢ٝيحالز جٞٗٝلً٢٥ ١٠٧ ، ١٬٬٢٬ح دفقز ٌح٥فذ
٢ن٧ء ٠ٌ٢٠حز ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿ ٫٢جٝسٙ ٫ح٠ز دلؿ جِٝظق ج٠ٝسفسخ ُ٬ٓ ٩ٞحخ د٬٢ر ؤ ٧لًٞر جٝؿٝ٧ر
ج٬٢ً٧ٝر ٧جٝسٜ ٫ح٢ز سس٬٠ق ُ ١دِي٦ح جٝدِى  ١٠ػ٬ش ًدِ٬ر ُ٦ٞ٠ح ٧ؤ٥ؿجٖ٦ح ِٖ٧ح٬ٝس٦ح ٧ ،دؿؤ ٢٥ح
ؿ٧ف جالػسالل جِٝلٜف ٪جإللفجث ٫ٖ ٫ٞ٬جٝؿجؾل جٞٗٝلًٌ ٫٢٬ح٥فج ػ٬ش دلً ٧ٗ٢ـ٧ ٣دؿفظر ٠سٗح٧سر
ُ ٩ٞدِى ٠ٌ٢٠حز ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿ٧ ، ٫٢ؤؾيَ ٥ـ ٣ج٠ٌ٢٠ٝحز  ١٠ ٍ٧٢ٝجال٢سٚحث٬ر ٖ ٫ل٬حلر
جٝسي٦٬ُٞ ٘٬٬ح ٖٚ ،ؿ جػسٜف جالػسالل دٗ٠فؿذ ٚ٠ؿفجز ج ٕ٢ِٝج٧ٝجلِر جٝس ١ٜ٠٬ ٫ؤ ١سًحل ج٠ٝظسَ٠
دإلف ( ٣جٝظ٬م  ،جٝنفًر  ،ؤظ٦قذ جأل٧ ) ١٠سػ ٟٜدنٜل ٠دحنف ٖ ٫ج٢ٝنحًحز جٝل٬حل٬ر
٧جالٙسوحؿ٬ر ٧جٚٝح٬٢٧٢ر ٧جإلؿجف٬ر ٠ئصفج دـ ٩ٖ ٛٝظ َ٬٠ؤ٧ظ ٤جٝػ٬حذ جٞٗٝلً٬٢٬ر  ،د٦ـج ٜح ١جالػسالل
جإللفجث ٫ٞ٬ؤٙفخ ٠ح  ١٧ٜ٬ا" ٩ٝلًٞر ؿٝ٧ر "  ١٠ػ٬ش سؿؾ ٤ٞج٧ٝجلَ ٧ج٠ٝدحنف ٧ج٠ٝسِؿؿ جٝظ٧ج٢خ
ٖ ٫ج٠ٝظس(. َ٠ؤد٠ُ٧ف)48 : 9559، ٧
٥ ٩ٖ٧ـ ٣جٝػحٝر سسِؿؿ ٙفجءجز  ٟ٧٦ٗ٠ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿ٧ ٫٢سسدح٧ ١٬ظ٦حز جٌ٢ٝف ػ٧ل ؿ٧ف٫ٖ ٣

ُ٬ٞ٠ر جٝسػ٧ل جٝؿٚ٠٬فجً٧ ، ٫سػ ٘٬ٚجٝس٬٠٢ر ٧جلس٠ٜحل ٠٦٠حز جٝسػفف ج ١٠ٖ ، ٫٢ً٧ٝػ٬ش ج٠٬ٚٝر

جٝسػ٬ٞ٬ٞر  ، ٟ٧٦ٗ٠ٞٝص٠ر  ١٠ال ٬ف ٨ظؿ ٫ٖ ٨٧جلسؾؿج٠ٝ ٤٠ح  ١٠ ٪٧ً٢٬ؾ٧ٌٞٝ ًٞج٥ف جالظس٠حُ٬ر

 ٧جٝل٬حل٬ر ٗ٬ٌ٧ٞٝ٧ ،ر جٝؿُحث٬ر ٧جأل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر جٝس٬ ٫ػ٦ٞ٠ح ٖ ٫ل٬ح٘ جٝد٬ثر جٝؿٝ٧ر جٝفج٢٥ر ٧ ،ص٠ر ١٠
ِ٬سٚؿ دِٜك ـ٬٧ ، ٛٝف ٨ؤ ٟ٧٦ٗ٠ ١ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿ ١ٜ٠٬ ٫٢ؤ٬ ١ل ٩ٖ ٟ٦سػ٬ٞل ج٧ٝج َٙجٞٗٝلً، ٫٢٬

ٖ٧ػه ؿفظر سً٧ف٧ ٣ف٥ح٢حس ٤ج٠ٝلسٚد٬ٞر  ،دحإليحٖر ا ٩ٝـٖ ، ٛٝص٠ر سدح ٫ٖ ١٬جٝفؤ ٪ػ٧ل اٜ٠ح٬٢ر
٧ظ٧ؿ ٠ظس٠ َ٠ؿٖٞ ٫٢لًٌ ٫ٖ ٫٢٬ل جِ٢ؿج ٟجٝل٬حؿذ ٬ٓ٧حخ جٝؿٝ٧ر ٧سنفؿ ٟج٠ٝظس َ٠جٞٗٝلً، ٫٢٬

٧ػ٧ل جٝس٢٬٧ٜحز جٝس٬ ٫ن٦ٞ٠ح ج ٫ٖ ٟ٧٦ٗ٠ٝجٝػحٝر جٞٗٝلً٬٢٬ر ٧ ،ػ٧ل ًدِ٬ر ٗ٬ٌ٧٧ر ٧ؿ٧ف ج٠ٌ٢٠ٝحز
ج٬ٔٝف ػ٬٠٧ٜر جٞٗٝلً٬٢٬ر ُ٧الٙس٦ح دحٝل٬حلر ٧جٝلًٞر ٧جألػقجخ ٠٧وحؿف جٝس٬٧٠ل جألظ٢د٬ر .

(٠ػل) 49 :4002 ، ١

٧دِؿ جسٗح٬ٙر ؤ٧ل ٟ9556 ٧ٞد٠ٌ٢٠ ١٬ر جٝسػف٬ف جٞٗٝلً٬٢٬ر ٧جٝػ٠٧ٜر جإللفجث٬ٞ٬ر ُحؿز
ج٬ٚٝحؿذ جٞٗٝلً٬٢٬ر ألظقجء  ١٠ج ١ً٧ٝدحٝيٗر جٔٝفد٬ر ًٙ٧حٍ ٓقذ  ،س ٛٞج٢٠ٝحً٘ جٝس ٫ج٢لػدز ٦٢٠ح
٧ٙجز جالػسالل ٧ ،دـ ٛٝس٢س ٫٦جٝلً٬فذ جإللفجث٬ٞ٬ر ًُٙ ٩ٞحٍ جٝسِ٥ ٫ٖ ٟ٬ٞـ ٣ج٢٠ٝحً٘ ٧ ،دؿؤ
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ج٠ٝظس َ٠جٞٗٝلً٠ٞ٬ ٫٢٬ك ٜل جٝسً٧ف ج٠ٝلسػؿش ٖ ٫ظ٧ج٢خ جٝػ٬حذ ج٬٠٧٬ٝر ٦ٌٖ ،ف جال٢ظحق ٖٖ ٫سغ
جِٝؿ٬ؿ  ١٠ج٠ٝؿجفك ٧س٧لِز دِى ج٠ٝؿجفك ٧ ،ف ٟ٠جٝدِى ج٭ؾف  ١٠ج٠ٝؿجفك جٚٝؿ٠٬ر ٧ ،ؤؿؾٞز
ج٧ٝلحثل ج٠ٝؾسٗٞر ٧ؾحور ج٠ٜٝد٧٬سف ٧ ،دؿؤ جال٥س٠ح ٟدح٠ٝؾسدفجز ٧جٝسإ٬٥ل جٝسفد٧ ٪٧ج٢٠ٝح٥ط
جٞٗٝلً٬٢٬ر جلسِؿجؿج ٠ٞٝنحفٜر جِٗٝحٝر ٖ٥ ٫ـج ج( . ١ً٧ٝجٝظفظح) 462 : 9554 ، ٪٧
ٚٝ٧ؿ ٙح٠ ٟفٜق سً٬٧ف ج٢٠ٝح٥ط جٞٗٝلً٬٢٬ر د٧قجفذ جٝسفد٬ر ٧جٝسِ ٟ٬ٞد٧يَ ؾًر نحٞ٠ر
٦٢٠ٞٝحض جٞٗٝلً ٫٢٬جأل٧ل ٞٝسِ ٟ٬ٞجِٝحٙ٧ ، ٟؿ ٌ٦فز ٖ٥ ٫ـ ٣جٝؾً٧ذ جالسظح٢ ٣ػ٧ ٧يَ ٚ٠فف جٝسفد٬ر
ج٠ٝؿ٬ ٢ر ٠ٝلح٘ ؾحه ٧ ،ـ ٫ٖ ٛٝج٠ٝفػٞر جأللحل٬ر جٝؿ٬٢ح ٠ ٩٥٧ ،فػٞر جٝس٬٦ثر ٞٝوٗ2-9 ١٠ ٕ٧
ص ٩ٖ ٟج٠ٝفػٞر جأللحل٬ر ج٬ِٞٝح ٠ ٩٥٧فػٞر جٝسٞٝ ١٬ٜ٠وٗ٧ 90-9 ١٠ ٕ٧د٧ج َٙػور ؤلد٬ُ٧ح ،
ػ٬ش ٬ن٠ل ٥ـج جٚ٠ٝفف ٬ٗ٬ٜر سِح٠ل جٗٝفؿ  َ٠ج٭ؾف٧ ، ١٬جٝد٬ثر ج٠ٝػً٬ر د٬ٞ٠ُ٧ ، ٤ر افنحؿ ٖ٫
جأل ٧٠ف جالٙسوحؿ٬ر ٠صل (سفن٬ؿ ج٬٠ٝح٧ ٣جالٙسوحؿ ج٢٠ٝق٧ ) ٫ٝج٠ٝػحٌٖر ُ ٩ٞجألفجي٧ ٫س ٟ٬ٌ٢جٝد٬ثر
ج٠ٝػ٬ٞر ٧سنظ٬ف٥ح ٜ٧ ،ـ ٛٝػ ٘٧ٚج٧٠ٝجً٧٧ ، ١جظدحس٠ٜ ، ٤ح ؤ٦٢ح جسظ٦ز ٢ػُٚ ٧ؿ ؿ٧فجز سؿف٬د٬ر
 ١٬٠ِٞ٠ٞٝػ٧ل ٬ٗ٬ٜر سؿف٬ك ٗ٠ح ٟ٬٥جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ِٞٝؿ٬ؿ  ١٠ج ١٬٠ِٞ٠ٝدٜحٖر جٝسؾووحز ٠٠ ،ح ٬ؿٝل
ُ ٩ٞجالسظح٢ ٣ػ ٧ؿ٠ط ٗ٠ح٦٠٬٥ح ٖٜ ٫حٖر جٝؿف٧ك ا ٩ٝظح٢خ ٦٢٧ٜح ٚ٠فف ٠لسٚل .
( ٧قجفذ جٝسفد٬ر ٧جٝسِ) 24 : 9552 ، ٟ٬ٞ

ا ١ج٧٠ٝجً ٫ٖ ١٬٢ؤ٠ك جٝػحظر ا ٩ٝؤِ٬ ١فٖ٧ج ًدِ٬ر جٝػ٬حذ ج٠ٝؿ٬٢ر ٧ ،ػ٬ش ؤ٬ٜٞ ١حز
جٝسفد٬ر  ٫٥ج٠ٝئللر ج٠ٝظس٬ِ٠ر جٝس ٫س ٟ٧ٚدس٬ُ٧ر ٧اُؿجؿ ج٢ٝمء ٞٝػ٬حذ ٖ ٫اًحف جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر
س٠ن٬ح ٠ َ٠سًٞدحز جٝػيحفذ ج٠ٝؿ٬٢ر جِٝح٬٠ٝر ٧جً٢الٙح  ١٠ػحظر ج٠ٝظس٦ٝ َ٠ـ ٣جٝسفد٬ر ٝ٧ـ ٛٝالدؿ
ج٠ِٝل  ١٠ؤظل ـ(. ٛٝجٝؾً٬خ ) 44: 9555 ،
٠ٜح ٧سئٜؿ جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ُ ٩ٞج٬٧٦ٝر جإل٢لح٬٢ر ٧٠ٞٝجً ٫ٖ ١اًحف ظٔفجٖ٧ ٫صٚحٖ٧ ٫جظس٠حُ٫
٧ل٬حل٬٧٥ ، ٫ر ٠٬حفك  ١٠ؾال٦ٝح ػ٬حس ٤دح٧ٝالء ٧جال٢س٠حء ٧جالُسقجق دحٝظ٠حُر ج٠ٝػً٬ر ٧ج١ً٧ٝ
٧جأل٠ر جٝس٢٬ ٫س٦ٝ ٫٠ح ٧جإل٢لح٬٢ر جٝس ٫س٬٠ق٬ٓ ١ُ ٣ف ١٠ ٣ج٠ٝؾٙ٧ٞحز ( .جِٝحو)94: 4006 ، ٫
٬٧ن٬ف ٠٬٠ر ( ) 95: 4008ا ٩ٝدِى ج٧ٗٝجثؿ جٝس٬ ٫ظ٦٬٢ح جًٝحٝخ  ١٠ؿفجلر ٠حؿذ جٝسفد٬ر
ج٠ٝؿ٬٢ر ٦٢٠٧ح :
-

ِ٠فٖر جًٝحٝخ  ٟ٧٦ٗ٠جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر .

-

ِ٠فٖر جًٝحٝخ دوٗحز ج٧٠ٝجً ١جٝوحٝغ .
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-

ِ٠فٖر جًٝحٝخ ٝػ٧٧ ٤ٙ٧ٚجظدحس. ٤

-

ؤٜ٬ ١سلخ جًٝحٝخ ٠ظُ٧٠ر ج٧ ٟ٬ٚٝجالسظح٥حز جإل٬ظحد٬ر ج٧ٝجفؿذ د٠حؿذ جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٠صل
جػسفج ٟػف٬ر ج٭ؾف٧ ، ١٬جػسفج ٟج٠ِٝل ٧ج٧ ، ١٦٠ٝجػسفج ٟجٜٝفج٠ر جإل٢لح٬٢ر ٧جٝس ٫سف ٫٠ا٩ٝ
ؾ ٘ٞج ٫ُ٧ٝجالظس٠حُ٧ ٫جٝل٬حل٧ ٫جٝصٚحٖ٧ ٫جٝؿ. ٫٢٬

-

س٬٬٠ق جًٝحٝخ د ١٬ج٠ٝلس٬٧حز ج٠ٝؾسٗٞر ٞٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر .

-

٬د ١٬جًٝحٝخ ٠ؿ٧ٝالز جٗ٠ٝح٧ ٟ٬٥ج٠ٝوًٞػحز ج٧ٝجفؿذ د٠حؿذ جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٠ ،صل جٝسيح١٠
٧جٚٝح٧ ١٧٢جٝؿلس٧ف ٧جال٢سؾحدحز ٧جال٢س٠حء ٧جٝسِؿؿ٬ر ٧ج٠ِٝل جٝسً٧ ٫ُ٧جٝؿٚ٠٬فجً٬ر ٧ػ٘٧ٚ
جإل٢لح٧ ١جٝس٢نثر ٧ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؿ٧ ٫٢جٝػ٧ ٘٧ٚج٧ٝجظدحز .
٬٧ف ٨ؤٓح ( ) 20: 4009ؤ٢٥ ١ح ٛل٠حز ٝدفج٠ط ٞٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ج٢ٝحظػر ٦٢٠ح :
 سفد٬ر جًٝحٝخ ُ ٩ٞجالٝسقج ٟدح٧ ٟ٬ٚٝج٠ٝدحؿة جأللحل٬ر جٝس ٫سفدً ج٠ٝظس َ٠ددِى ٧سق٬٧ؿ٣دإفي٬ر ٠نسفٜر ٞٝسِح٧ ١٧جٝسدحؿل ٧جإلؿجفذ ٧ ،ػل ج٠ٝنحٜل دحًٝف٘ جٝل٠٬ٞر .
 سق٬٧ؿ جًٝحٝخ د٦٠حفجز جٝس٧ ٟ٬٬ٚجٝس. ٟ٬٧ٚ س٬٠٢ر ٙؿفجز جٗٝفؿ ٖ ٫جٚ٢ٝؿ ٧ ،جٝس٬٬٠ق ٖ ٫جٚٝيح٬ح جٝس ٫سسي٢ ١٠قجُحز د ١٬ج٧ ٟ٬ٚٝج٠ٝدحؿةٖ ٫جٝػ٬حذ جالظس٠حُ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر ٠ ،صل ج٢ٝقجُحز د ١٬جٝػف٬ر ٧ج٠ٝلح٧جذ ٧ػ ٘٧ٚجٗٝفؿ ٧جَٗ٢ٝ
ج٠ٝنسف. ٛ
 سنظ َ٬جًٝحٝخ ُ ٩ٞج٠ٝنحفٜر ٖ ٫جٝػ٬حذ ج٠ٝؿ٬٢ر ٖ ٫ج٠ٝؿفلر ٧جٝظحِ٠ر ٧جٝؿٝ٧ر . س٬٠٢ر ج٢٠ٝحٙنر جٝؿٚ٬ٙر ٚٞٝيح٬ح جِٝح٠ر ٧جػسفج ٟجِ٠ٝفٖر . سنظ َ٬ج٠ٝؿجفك دإ ١سِ٠ل  َ٠ج٠ٌ٢٠ٝحز ج٠ٝؿ٬٢ر  ،دػ٬ش سظٞخ قُ٠حء جٝظ٠حُحز اٙ ٩ٝحُرجٝؿف٧ك ٢٠٧حٙنر ٙيح٬ح ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝؾسٗٞر .
 سِ ٟٞجًٝحٝخ ٬ ٕ٬ٜفجٙخ ٬٧ئصف ُ ٩ٞجٝل٬حلر جِٝح٠ر . سق٬٧ؿ جًٝحٝخ دٗفور ج٠ٝالػٌر ٧جٝسٗحُل  َ٠جٜٝدحف  ٫ٜٝسسنٜل ؤلك جٝنؾو٬ر جِٝح٠ر٧جٝؾحور ٧جٝس ٫سلح ٫ٖ ٟ٥اػلحك جٗٝفؿ دحٜٝفج٠ر ٧ج٠ِٝل جٝوػ٬غ ٞٝؿٚ٠٬فجً٬ر .
٬٧سيغ ٠٠ح لد٘ ؤُ ٩ُٞ َٚ٬ ٤٢حس٘ جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر اُؿجؿ ج٧٠ٝجً ١ج٠ٝؾٞه ٧سً٬٧ف

ِ٠حفٕ ج٢ٝمء جِٝح٠ر ج٠ٝسِٚٞر دحأل٧٠ف جٝل٬حل٬ر ٧جالظس٠حُ٬ر ٧جٝصٚحٖ٬ر ٧س٬٠٢ر جإلػلحك دح٧ٝجظخ
٢ػ ٧ج٠ٝظس َ٠ج٠ٝػ٧ ٫ٞج٠ٝظس َ٠جٝؿِ٠٧ ، ٫ٝ٧فٖر ؤ٧٠ف جٝؿٝ٧ر ٧ج٧ ١ً٧ٝجٝػ٠٧ٜر ٧جٝنِخ

٧جٝػ٧ ٘٧ٚج٧ٝجظدحز جإل٢لح٬٢ر جِٝح٠ر ٢٬٧ ،وغ جٝدحػش د٧يَ ؤؿٝر سؿف٬د٬ر ٝسِق٬ق جٝسفد٬ر

ج٠ٝؿ٬٢ر٧ ،جألؿ٧جز ج٢ٜ٠٠ٝر ٝـ َ٠ ،ٛٝس٬ٖ٧ف ؿ٬ٝل ػ٬ ٫ٙ٧ٚسي٠٧ِٞ٠ ١٠حز ٠ؿ٬٢ر ٧٧يَ آ٬ٝر
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ٝسل٬٦ل جالسوحل ٧جٝس٧جول د ١٬ج٠ٝئللحز جٝسفد٬٧ر ٧ج٠ٝئللحز جإلُال٬٠ر ٝسٚؿ٠ ٕٙ٧٠ ٟ٬ؿ٫٢

ػ٧ل جٚٝيح٬ح جٝس ٫سصحف ٖ٧ ٫لحثل جإلُال٧ ،ٟس ٟ٬ٌ٢ؿ٧فجز ٠سؾوور ٞٝسفدٝ٧ ١٬٬٧إلُال١٬٬٠

٧جٝوػٗ٧ ١٬٬ج٠ ٫ٖ ١٬٠ِٞ٠ٝظحالز جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ج٠ٝسِؿؿذ سسي ١٠سص ٕ٬ٚدحٚٝيح٬ح ج٠ٝؿ٬٢ر ،

ػ٬ش ؤيػز ج ١٠ ٟ٧٬ٝد ١٬ج٧٠ٝيُ٧حز جٝس ٫سػٌ ٩دحال٥س٠ح ٟجٜٝد٬ف ،ل٧جء  ١٠ظح٢خ جٝدحػص١٬
ًٖ٢ ٫ح٘ جِٝؿ٬ؿ ٖ ١٠ف ٍ٧ج ٟ٧ِٞٝجالظس٠حُ٬ر ،ؤ ١٠ ٧ظح٢خ ج٠٠ٝحفل٠ِٞٝ ١٬ل جِٝح ٩ُٞ ٟجؾسالٕ

٧٠ج٬ٝ٧ ،ٟ٦ِٙك ٖ ٩ُٞ ًٚج٠ٝلس ٨٧جٞٝ ٫٢ً٧ٝؿ٧ل٧ ،ا٠٢ح ؤ٬يحً ُ٠ ٩ٞلس ٨٧جِٝالٙحز جٝؿ٬ٝ٧ر

ُ٠٧٠ح ٧ال ن ،ٛؤ٬يحً ٫ٖ ،ؤ ١جال٥س٠ح ٟج٠ٝسقج٬ؿ دحٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر  ٩ُٞ ٧ج٠ٝلس ١٬٬٧ج٫٢ً٧ٝ
٧جٝؿ ،٫ٝ٧ؤ٠٢ح  ١ٜ٠٬سٗل٬ف٧ ٣ؾحور ٢٠ـ دؿج٬ر ج٢ٝوٕ جٝصح ١٠ ٫٢جٚٝف ١جِٝنف ٫ٖ ١٬ي٧ء ُؿؿ

 ١٠جالُسدحفجز.

٬٧ف ٨جٝدحػش ؤ ١جٝػٗحٌ ُ ٩ٞجٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر  ٧٥ػظف جأللحك ٖ ٫جلسٚفجف ؤ٠ ٪ظسٖ ،َ٠إ٠٢٬ح

٧ظؿز ٠ظسِ٠حً ٠لسٚفجً ٧ظؿز ا٢لح٢حً ٠ً٠ث٢حً ُ ٩ٞػٙ٧ ٤ٙ٧ٚحث٠حً د٧جظدحس٠٧ ،٤ح ال ن ٤٬ٖ ٛؤٝ ١سِٟ٬ٞ

جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٜٝل ٖفؿ  ١٠ؤٖفجؿ ج٠ٝظس٧ َ٠اؿؾح٦ٝح ٖ ٫صٚحٖس٧ ٤سػ٦ٞ٬٧ح ا٧ ٩ٝج٠ ،َٙفؿ٧ؿجً ٜد٬فجً ٖ٫
سِق٬ق ٖ ٟ٦ػ ٤ٙ٧ٚؤ٧الً٧ ،جػسفج٦٠ح ٧جٝػٗحٌ ُ٦٬ٞح ٧جٝنِ٧ف دحٜٝفج٠ر ٧جٝػف٬ر صح٬٢حً ٠٠ح ٬ؿِٖ ٤ا٩ٝ

ج٠ٝنحفٜر دِٗح٬ٝر ٖ ٫س٬٠٢ر ٧ ٤٢ً٧فٖح٬٥ر ٠ظس.٤ِ٠

ا٢٠ ١ح٥ط جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر  ١ٜ٠٬ؤ ١س٠ف ُدف ٧٢ٙجز ٠سِؿؿذ ١٠٧ ،ؾالل ٠لحفجز ٠سدح٢٬ر ٖ٫٦

 ١ٜ٠٬ؤ ١سس ١٠ ٟؾالل ٌ٢ح ٟجٝسِ ٟ٬ٞجٝفل ٫٠د٠فجػ ٤ٞج٠ٝؾسٗٞر ،ؤ ١٠ ٧ؾالل ٠فجٜق جألدػحش

ج٠ ٝسؾوور ،ؤُ ٧دف ؤ٢نًر ٖ٬٢ر ،فلحٝس٦ح جأللحل٬ر ا ٩ٝظح٢خ ٠٬ٙس٦ح ج٬٢ٗٝر ٫٥ ،جٝؿُ٧ذ ا٩ٝ
جٗ٠ٝح ٟ٬٥ج٠ٝؿ٬٢رِ٠٧ ،فٖر ج٧ٝجظدحز ٧جٝػًٗٝ ٘٧ٚل ج٠ٝفػٞر جأللحل٬ر

٠ٜح ؤ٦٢ح ق٬حؿذ  ٫ُ٧جٝس٬٠ٞـ ٠ٜٞح سٚؿ ٫ٖ ٟجٝل٠٠ ١ح ٬لسؿُ٠ ١٠ ٩ئ٠٧ ٫ٗٝؾًً ٫ج٢٠ٝح٥ط

ا ٩ٝجال٥س٠ح ٟد٦ـ ٣ج٢٠ٝح٥ط٠ٝ ،ح ٦ٝح  ١٠ؤ٬٠٥ر ٌُ ٩٠ػ٬ش سِسدف جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جإلُال٬٠ر ؤلحل٬ر

ٞٝسِح٠ل د ١٬جٝسال٬٠ـ ٝـ٬ ٛٝظخ ج٢ِٝح٬ر د٦ح ٧٧يِ٦ح ٖ٠ٙ ٫ر ل ٟٞجأل٬٧ٝ٧حز ٧،يف٧فذ ٓفل٦ح ٖي٫
ل ٛ٧ٞجٝسال٬٠ـ دؿءجً ٥ ١٠ـ ٣جٝل٧ ،١س٧ظ٢ ٟ٦٦٬ػ ٧جٝل ٛ٧ٞجٝلٝ ،ٟ٬ٞـ٢٬ ٛٝدٔي ٫اُيحؿذ سِق٬ق٥يح

٧اصفجئ٥ح ٖٜ ٫سخ ج ٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٞٝوٗ( ٕ٧جٝلحؿك٧ ،جٝلحدَ ٧ ،جٝصحٝ )١٠سٜي ١٧نيحٞ٠ر ٝظ٬٠يَ
ظ٧ج٢د٦ح.
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ِ٬ؿ جإلُال ١٠ ٟج ٟ٧ِٞٝجالظس٠حُ٬ر ٧جإل٢لح٬٢ر جٝس ٫سلحُؿ ج٠ٝظسِ٠حز ُ ٟ٦ٖ ٫ٞػٚحث٘
٠٧ِٞ٠٧حز سلحُؿ ُ ٫ٞس٬ٗ٢ـ ؤ٥ؿجٕ ـجز ٠٬ٙر ٠ٞٝظسِ٠حز ٧جٝدنف٬ر ُ٠٧٠ح ٧ ،جإلُال ٟػؿ٬صح جٜسلخ

ؿفظر ُح٬ٝر  ١٠جأل٬٠٥ر ٠ٝح ٙ ١٠ ٤ٝؿفذ ُ ٫ٞجٝسإص٬ف ٖ ٫جألٖفجؿ  ٫ٖ٧سٔ٬٬ف ل٧ ٟ٦ٜ٧ٞجسظح٥حس، ٟ٦

٧ال ؤػؿ ٬لسً َ٬ؤٜ٢٬ ١ف جٝؿ٧ف جٝس ٫سِٞد٧ ٤لحثل جإلُال ٫ٖ ٟػ٬حذ ؤد٢حء٢ح ل٧جءً ٜح٥ ١ـج جٝؿ٧ف
ج٬ظحد٬ح ؤ ٟلٞد٬ح  ١ٜٝ ،ظ٢ِ٬٠ح ٚ٢ف ِ٢٧سفٕ دسإص٬ف ٥ـ ٣ج٧ٝلحثل ُ ٫ٞؤد٢حث٢ح ٠ٝح ٚ٬ي ١٠ ١٧لحُحز

ًٞ٬٧ر ؤ٠ح٥ ٟـ ٣ج٧ٝلحثل ٧ ،ال ٢دح ْٝا٢ٞٙ ١ح ؤٚ٬ ٟ٦٢ي ١٧ؤٙ٧حسح ؤ٠ح٧ ٟلحثل جإلُال ٟؤٜصف  ١٠جألٙ٧حز

جٝسٚ٬ ٫ي٦٢٧ح ٖ ٫ج٠ٝؿفلر ؤ َ٠ ٧آدحئ. ٟ٥

٢٠٧ـ دؿج٬ر جٝسػـ٬ف دحألؾًحف جٝس٧٬ ٫جظ٦٦ح ج٢ٝحك  ١٠جٝسِفى ا٧ ٫ٝلحثل جإلُالٙ٧ ، ٟد٧ل

ػٚ٬ٚر سإص٬ف٥ح دظح٢خ جال٥س٠ح ٟدؿ٧ف ٥ـ ٣ج٧ٝلحثل ٖ٬ٞ٠ُ ٫ر جٝس٬٠٢ر ٧ ،ؿ٧ف٥ح ٖ ٫ؿُ٠ ٟنحفٜر

ج٧٠ٝجً ١٬٢دنٜل ِٖحل ٖ ٫ج٠ٝظس٢٠٧ ، َ٠ـ ٥ـ ٣جٝدؿج٬ر ٜح ١اُال ١ظف٧٢جٝؿ ُح ،9584 ٟس٧جٝز
ج٠ٝئس٠فجز ٧جٚٞٝحءجز ٙ٧حُحز جٝدػش سدحُح ٖ ٫جٝل٧٢جز جٝسح٬ٝر ػس ٩ؤظ٢ؿذ دحف٬ك ٠٧ ،ئس٠فجز

جٝف٬حى ُٖ ٫ح٧ ، ٟ4002 ٟجٝؿُ٧جز ال سس ١ُ ٕٙ٧ؿُ ٟج٠ٝنحفٜر ٖ ٫سإو٬ل جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ٫
ج٠ٝئللحز جٝسِ٬٠٬ٞر ٬ٓ٧ف جٝسِ٬٠٬ٞر ٢٠٧حنؿذ جٝلًٞحز ٧ج٠ٝلث٦٬ٖ ١٬ٝ٧ح دح ١سدحؿف ددفج٠ط ٠سٜحٞ٠ر
ٞٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٧ؿُ٦٠ح دؿءج ٠ ١٠فػٞر ٠ح ٙدل ج٠ٝؿفلر ٧ػس٠ ٩لس ٨٧جٝظحِ٠ر دحإليحٖر ا٫ٝ

دفج٠ط سِ ٟ٬ٞجٜٝدحفُ( .دؿ جٝػ٬٠ؿ )995 : 4094،

ٌ ٫ٖ٧ل ٥ـ ٣جٝلً٬فذ جإلُال٬٠ر ُ ٫ٞـ٢٧ ١٥نحً جًٝالخ سد ٩ٚجٌ٢ٝفذ جٝسفد٬٧ر سظح٥ ٣ـ٣

جٝلً٬فذ ػحثفذ ال سٚؿف ُ ٫ٞسػؿ٬ؿ ظ٧ج٢خ جلسٔالل ٥ـ ٣جٝلً٬فذ ٧س٧ظ٦٦٬ح جٝس٧ظ ٤٬جٝلٌٖ ٟ٬ٞل

جإلُال٬ ٟنٔل جٝلحػر ؿ ١٧سؿؾل ٙ ١٠ف٬خ ؤ ٧دِ٬ؿ ٦ٌ٬٧ ،ف ـ ٛٝظ٬ٞح ٖ ٫جِٝح ٟٝجٝصحٝش ٧ ،جٝـٌ ٪ل

٧ال ٬قجل ٠لس٦ؿٖح اُال٬٠ح دٜل سفػحخ ٜ ١٠ل جٝؿ٧ل ا ٫ٝؿفظر ؤ٠ ١ح ٬لسٚدل  ١٠س ٛٞجألُ٠حل

جإلُال٬٠ر ال ٬ؾيَ ألؿ ٫٢ؿفظحز جٝس. ٟ٬٧ٚ

ٙ٧ؿ سػٝ٧ز ٧لحثل جإلُال ٫ٖ ٟجٝؿ٧ل ج٠ٝسٚؿ٠ر ا٧ٙ ٫ٝذ ٜد٬فذ ٠ئصفذ ٧ؤودػز ٙحؿفذ ُ٫ٞ

و َ٢د٬ثر سفد٬٧ر ٜلفز جػسٜحف جٌ٢ٝح ٟجٝسِ٧ ِٟٞٞٝ ٫٠٬ٞجِ٠ٝفٖر ٦ٌ٧فز ٌ٢ف٬حز ٠سِؿؿذ دنح١
جِٝالٙر د ١٬جإلُال٧ ٟجٝسِ٦٢٠٧ ٟ٬ٞح ٌ٢ف٬حز ِ٠سؿٝر سؿُ ٧ا ٫ٝس٬٠٢ر جٝسِح٧ ١٧جٝس٢ل٧ ٘٬جٝسٜح٠ل د١٬

ظ٧٦ؿ ج٠ٝؿفلر ٧ظ٧٦ؿ ؤظ٦قذ جإلُال ١٠ ٟجظل سػ ٘٬ٚسفد٬ر ؤٖيل ًٗٞٝل  ١٠٧ ،ؤظل سِ٬٧ى ٠ح

ٚ٬وف ُٜ ٤٢ل ٠٦٢٠ح ٖ ٫سػ ٫ٖ ٤ٚ٬ٚس ١٬٧ٜجٝنؾو٬ر  ١٠٧جظل ي٠ح ١سفد٬ر نحٞ٠ر ٠لسؿُ٬ر ٜٝل

ٖفؿ(.جٝظحدف٥9204 ،ي)926 :
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 ٧٥جٝسد٧ ْ٬ٞجإلدالّ  ،ؤ ٪جإل٬وحل ٚ٬ ،حل دٔٞز ج ٟ٧ٚٝدالٓح  ،ؤ ٪ؤ٧وٞس ٟ٦جٝن٫ء ج٧ًٞ٠ٝخ
٧ ،جٝدالّ ٠ح د ٛٔٞؤ٧ ٪و ٫ٖ٧ ، ٛٞجٝػؿ٬ش جٝنف" ٕ٬د٧ٔٞج ُ ٧ٝ٧ ٫٢آ٬ر" ؤ ٪ؤ٧و٥٧ٞح ٓ٬فٟٜ
٧ؤُ٧٠ٞج ج٭ؾف٧ ، ١٬ؤ٬يح ٖ٬ٞد ْٞجٝنح٥ؿ جٔٝحثخ  ،ؤ ِٟٞ٬ٖٞ ٪جٝنح٥ؿ جٔٝحثخٚ٬٧ ،حل ؤ٠ف جهلل د" ْٞؤ٪
دح٧ "ْٝـ ٤ٝ٧ٙ ١٠ ٛٝسِح" ٫ٝا ١جهلل دح ْٝؤ٠ف " ٣ؤ٢ ٪حٖـ ٬د ْٞؤ ١٬ؤف٬ؿ د( . ٤جٝؿ)92 :4099،٫٠٬ٝ

ِ٬٧فٖ ٤ؤد ٧ل٠فذ(  ")92: 4005ا٠ٜٞ ١ر اُال ٫ٖ ٟجٔٞٝر سِ ٫٢ؤُ ٟٞؤ ٪ؤ٧ول ٠٧ِٞ٠ر

ػ٧ل ن٫ء ٠ح ٧ ،سِ ٫٢ؤ٬يح اؾدحف ؤ ٪ؤؾدف  ،ؤٙ ٪ح ٟدس٧و٬ل ؤٚ٢ ٧ل ؾدف ٠ح ا ٩ٝظ٦ر .

ا٠ٜٞ ١ر اُال ٟسِ ٫٢ؤلحلح جإلؾدحف ٧سٚؿ ٟ٬ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٬٧ ،سيغ ٖ٥ ٫ـ ٣ج٬ٞ٠ِٝر (ُ٬ٞ٠ر

جإلؾدحف ) ٧ظ٧ؿ فلحٝر اُال٬٠ر " ؤؾدحف٠٧ِٞ٠ ،حز  ،ؤٖٜحف  ،آفجء " س٢سٚل ٖ ٫جسظح٧ ٣جػؿ ١٠

٠فلل ا٠ ٫ٝلسٚدل  ،ؤ ٪ػؿ٬ش ً ١٠فٕ ٧جػؿ ٧ ،اـج ٠ح ٜح ١ج٠ٝوًٞغ ٚ٢ ٫٢ِ٬ل ج٠٧ِٞ٠ٝحز
٧جألؾدحف ٧جألٖٜحف ٧ج٭فجء ٗ٢ ٫ٖ ٧٦ٖ ،ك جٙ٧ٝز ٬ن٠ل ؤ٬ر انحفجز ؤ ٧ؤو٧جز ٜ٧ل ٠ح  ١ٜ٠٬س٤٬ٚٞ

ؤ ٧جؾسقج ١٠ ٤٢ؤظل جلسفظحُ٠ ٤فذ ؤؾف٢ُ ٪ؿ جٝػحظر ٧ ،دـٖ ٛٝح ١جإلُال " ٫٢ِ٬ ٟسٚؿ ٟ٬جألٖٜحف
٧ج٭فجء ٧جٝس٧ظ٦٬حز ج٠ٝؾسٗٞر ا ٫ٝظح٢خ ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧جٝد٬ح٢حز دػ٬ش س ١٧ٜج٢ٝس٬ظر ج٠ٝسِٙ٧ر ٧ج٠ٝؾًً

٦ٝح ٠لدٚح  ،ؤ ١سِ ٟٞظ٠ح٬٥ف ٠لسٚد ٫ٞجٝفلحٝر جإلُال٬٠ر ٜحٖر جٝػٚحث٘ ٜ ١٠٧حٖر ظ٧ج٢د٦ح  ،دػ٬ش
 ٫ٖ ١٧ٜ٬جلسًحُس ٟ٦س ١٬٧ٜج٭فجء ؤ ٧جألٖٜحف ٗ٬سفى ؤ٦٢ح وحثدر ػ٬ش ٬سػف٬٧ ١٧ٜسوفٖ٫ُٞ ١٧

ؤلحل٦ح  ١٠جظل سػ ٘٬ٚجٝسٚؿ٧ ٟج ٧٠٢ٝألٗ٢ل٧ ٟ٦ج٠ٝظس َ٠جٝـ٬ِ٬ ٪ن٠ٜ ، ٤٬ٖ ١٧ح  ٫٢ِ٬ج٠ٝوًٞغ "

سٚؿ ٟ٬جألؾدحف ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز جٝؿٚ٬ٙر جٝلحدٚر ٢ٞٝحك ٧جٝػٚحث٘ جٝس ٫سلحُؿ ٫ُٞ ٟ٥اؿفج٠ ٛح ٬ظف ٪ػٟ٦ٝ٧
٧س ١٬٧ٜآفجء وحثدر ٖٜ ٫ل ٠ح  ١٠ ٟ٦٠٦٬ؤ٧٠ف( .جٝؿ)92 :4099، ٫٠٬ٝ

ٙ٧ؿ ُفٕ جٜٝص٬ف ١٧جإلُالٜ٧ ، ٟل جٝسِفٗ٬حز سؿ٧ف ػ٧ل ؤ ١جإلُالٚ٢ ٧٥ ٟل جألؾدحف

٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز  ١٠ظ٦ر ا ٫ٝظ٦ر ؤؾفُ ٨دف ٧لحثل جالسوحل ج٠ٝؾسٗٞر جٝس٦٢٠ ٫ح ٧لحثل جإلُال٠ ٟصل
جٝوػٕ ٧جً٠ٝدُ٧حز ٧جإلـجُر ٧جٝسٗٞق٧ ١٧٬جال٢سف٢ز ٧جالظس٠حُحز ٧جٚٞٝحءجز ٧ج٠ٝػحيفجز

٧ج٢ٝؿ٧جز دٚوؿ جٝسِف ٕ٬دحٝػٚحث٘ (ؤد ٧ل٠فذ)92: 4005،

٧سِفٕ فن٧ؿ جإلُال ٟدإٜ " ٤٢ل ٚ٢ل ٠٧ِٞ٠ٞٝحز ٧جِ٠ٝحفٕ ٧جٝصٚحٖحز جٜٗٝف٬ر ٧جٝل٬ٜ٧ٞر دًفٚ٬ر

٢٬ِ٠ر  ،ؾالل ؤؿ٧جز ٧٧لحثل جإلُال٧ ٟج٢ٝنف جٌٝح٥فذ ٧ج٬٧٢ِ٠ٝر ـجز جٝنؾو٬ر جٝػ٬ٚ٬ٚر ؤ٧
جالُسدحف٬ر  ،دٚوؿ جٝسإص٬ف ل٧جء ُدف ٧٠ي٬ُ٧ح ؤِ٬ ٟٝ ٧دف ٧ ،ل٧جء ٜح ١جٝسِد٬ف ٬ِٞٚٝر جٝظ٠ح٬٥ف ؤ٧

ٔٝفجثق٥ح( .فن٧ؿ )96: 4090 ،
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دِؿ جالًالٍ ُ ٫ٞجِٝؿ٬ؿ  ١٠جٝسِفٗ٬حز جٝس ٫سسِ ٘ٞدحإلُال ٫ٖ٧ ٟي٧ء جٝسِفٗ٬حز جٝلحدٚر
سدٞٝ ١٬دحػش آ ١حٝد٬ر ٥ـ ٣جٝسِفٗ٬حز سؿ٧ف ػ٧ل ؤ ١جإلُالِ٬ ٟؿ ٧لٞ٬ر ٧ ١٠لحثل جالسوحل

جٝظ٠ح٬٥ف ٪جٝس ٫سِ٠ل ُ ٫ٞس٧و٬ل ٠٧ِٞ٠حز ؤ ٧ؤٖٜحف ؤ ٧ؤؾدحف د٧جلًر ٧لحثل ٠ؾسٗٞر  ١٠جظل
اػؿجش سٔ٬٬ف ٖ ٫جألٖفجؿ ٖ ٤٬ُٞ٧ ،ب ١جإلُالِ٬ ٟؿ ظ٦ؿ ٠ؾًً ٢ٝ ٌٟ٢٠٧نف ج٭فجء ٧جألٖٜحف
٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز د٧جلًر ٧لحثل ٚ٠ف٧ءذ  ،ؤ٠ ٧لُ٧٠ر  ،ؤ٠ ٧لُ٧٠ر ٠٧فث٬ر ٖ ٫آ٧ ١جػؿ  ،د٦ؿٕ

ا٢ٙحٍ ج٠ٝس٦ٝ ٫ٚٞـ ٣جٝفلحٝر دٜٗفذ ٢٬ِ٠ر  ،ؤ ٧سق٬٧ؿ ٣د٠٧ِٞ٠حز  ،ؤ ٧ج٠ٝلح٠٥ر ٖ ٫سٔ٬٬ف ل٤ٜ٧ٞ
٧جسظح٥حسٝ ٤سػ ٘٬ٚؤ٥ؿجٕ ٢٬ِ٠ر .
٢ػ٢ ١لسؾؿ٧ ٟلحثل جإلُال ٟألٓفجى ُؿ٬ؿذ ٠٧سُ٧٢ر سؾس ١٠ ٕٞنؾه ا ٫ٝآؾف ٜ٧ ،ص٬ف ١٠
٥ـ ٣جألٓفجى سػؿش ؤػ٬ح٢ح دؿ ١٠ ٫ُ٧ ١٧جٝنؾه ؤ ٪ج٬ ٤٢سحدَ ٧لحثل جإلُال٧ ٟال ِ٬فٕ ُ٫ٞ

٧ظ ٤جٝسػؿ٬ؿ ٠ٝحـج ٬سحدِ٦ح ؟ ٥ ١٠٧ـ ٣جألٓفجى جٝس ٫سؿِٖ٢ح ٠ٝسحدِر ٧لحثل جإلُال٠ ٟح ٬إس: ٫

ٖ٢ػ٢ ١ػول ُ٬٠ٜ ٫ٞحز نحلِر  ١٠ج٠٧ِٞ٠ٝحز ُدف ٧لحثل جإلُال ٟل٧جء ٢ٜح ٢فٓخ ٖ٦٬ح
ج٧ال ٢فٓخ ٖ٦٬ح ،دٔى ج٢ٝيف ُ ١ؤ٬٠٥س٦ح ٠٬ٙ٧س٦ح ٙ٧ ،ؿ ظحءز ٗ٬ٌ٧ر جإلُالٝ ٟسٚؿٞٝ ٟظ٠ح٬٥ف ٜل
٠ح  ١٠ ٟ٦٠٦٬جٝػٚحث٘ ٧جألؾدحف ٧ ،جٝسٙ ٫ؿ ِ٬ظق ١ُ ١٧جإلػحًر د٦ح دلدخ ٠ػؿ٧ؿ٬ر ٖفه جسوحٟ٦ٝ

٧ ،ـِٝ ٛٝؿذ ُ٧ج٠ل نؾو٬ر ٧جظس٠حُ٬ر  ،ؤ ٟ٦٢٧ٜٝ ٧ال ٬ظؿ ١٧جٙ٧ٝز جٜٝحٖٝ ٫الًالٍ ٧جإلػحًر

دح٠٧ِٞ٠ٝحز جٝس ٫سؾفض ُ٠ ١ظحل سؾووحس ، ٟ٦اال ؤ٬ِ٠ ١نس ٫ٖ ٟ٦ج٠ٝظس َ٠سػس ٟ٦٬ُٞ ٟج٠ٝنحفٜر

ٖ ٫ؤػؿجص٠٧ ٤ظف٬حس ٩ُٞ ٧ٝ٧ ، ٤لد٬ل ج ِٟٞٝدحٝن٫ء( .ا٠ح. )954 : 9550 ، ٟ

٧س٧ ٟ٧ٚلحثل جإلُال ٟدؿ٧ف ٧ ٟ٦٠ظ٥٧ف ٫ٖ ٪ج٠ٝظس٬٧ ،َ٠ػول جٗٝفؿ ُ ٩ٞج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧ج٭فجء

٧ج٧٠ٝج٥ ١٠ ٕٙـ ٣ج٧ٝلحثل جٝس ٫سلحُؿ ٫ٖ ٣س ١٬٧ٜسو٧ف ِٞٝح ٟٝجٝـ٬ِ٬ ٪م ٖ٧ ،٤٬سِؿ ٧لحثل

جإلُال٧ُ ١٠ ٟج٠ل جألؿفجض جِ٠ٝفٖٝ ٫ؿ ٨جٝظ٧٦٠ف ،أل٦٢ح س ٟ٧ٚدسٚؿ ٟ٬ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧س٧ظ٦٦٬ح دحًٝفٚ٬ر

جٝس ٫سفٓخ ٖ٦٬ح ( .ل٬٠ف )44 : 9558 ،

٢٧ػ ٟ٦ٗ٢ ١جِٝح ١٠ ٟٝؾالل ٧لحثل جإلُالٙ٧ ٟؿ  ١٧ٜ٬جِٝح ٟٝجٝـ ٪س٧ ٤ٞٚ٢لحثل جإلُال ٟػ٬ٚ٬ٚح
ؤ٬ٓ ٧ف ػ٬ٚ٬ٚح ٬ ٤٢ٜٝ٧ظِ٢ٞح جٙل ٚٞٙح ٧ؤٜصف ٖ٠٦ح.
٠صل جٝل ٛ٧ٞجٝنفجث ٫ج٠ٝسِ ٘ٞدحٝل٧ َٞجٝؾؿ٠حز ؤ ٧جلسِؿجؿ٢ح ٠ٝسٔ٬فجز جًٚٝك

ج٬٠٧٬ٝر .
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ٖ٢ػ ٟ٦ٗ٢ ١ؤٗ٢ل٢ح ُدف ٧لحثل جإلُال ١٠ ٟؾالل جلسٜنحٕ ج٧ٝج٠٧ ، َٙنح٥ؿذ جألنؾحه

جٝـ٬ ١٬ند٢٢٧٦ح ٖ ٫ج٠ِٝف ٧جٌٝف ٕ٧جالظس٠حُ٬ر ٧جالٙسوحؿ٬ر ٠٧فجٙدر ٧٬ ٕ٬ٜجظ ١٧٦ج٧٠ٝجٕٙ

ج٠ٝؾسٗٞر ٧ ،دحٝسح٢ ٫ٝلسً َ٬جٝسِفٕ ُ ٫ٞؤٗ٢ل٢ح ٧ ،جألؿ٧جف جٝس٢٬ ٫دٔ ٫ؤ ٟ٧ٚ٢ ١د٦ح ٧جٝنؾو٬حز
جٝس٢ ٫ف٬ؿ جٝسند ٤د٦ح ٧،جٝنؾو٬حز جٝس ٫ال ٢فٓخ جٝسند ٤د٦ح .

٧لحثل جإلُال ٟسق٧ؿ٢ح دحألن٬حء جٝس٢ ٫سػؿش ُ٦٢ح ٠٢٧حفل٦ح ٧ ،سق٧ؿ٢ح دإفي٬ر ٠نسفٜر
ٞٝػ٧جف ٧ج٢٠ٝحٙنحز.
٬ن٬ف ُدؿ جٝفػ )48 :4004( ١٠ؤ" ١الل٬٧ل" ػح٧ل ؤ٬ ١ؿفك دو٧فذ ُح٠ر ًدِ٬ر جٝؿ٧ف
ج٧ٝ ٫ٗ٬ٌ٧ٝلحثل جالسوحل ٧جإلُال٧ ، ٟـ ١٠ ٛٝؾالل ِ٠حٝظسِٞٝ ٤الٙر جٝس ٫سفدً ٥ـ ٣ج٧ٝلحثل
دح٠ٝظسٜٜ َ٠ل ٧ ،ـ ٛٝدحُسدحف ؤ٧ ١لحثل جالسوحل سِسدف ُ٬ٞ٠حز جظس٠حُ٬ر ٧ ،د٢حءجز ٧ج٢لح٘

جظس٠حُ٬ر ٧ ،دحًٝدَ ٦ٝح ٌ٧حثٕ ًد٬ِ٬ر ٠ػؿؿذ .

٠ٜح ٬ن٬ف جٝن٠٬٠ف ٪ا ٩ٝؤ ١دِى ج٢ٝحك ٬لسؾؿ٧ ٟلحثل جإلُالٜ ٟدؿ٬ل ٞٝسٗحُل جالظس٠حُ٫٦ٖ ٫

س٠صل وؿجٙر دؿٞ٬ر ؤ ٧سٗحُل دؿ٬ل ٠ ،صل جٝسِ ٘ٞدنؾو٬ر ل٠٢٬حث٬ر ٧سٗٞق٬٢٧٬ر ٧جٝس٧ػؿ ٦ِ٠ح س٠ح٠ح ٖ٫
ج٭٠حل ٧ج٭ال٧ ٟج٧٠ٝج ٕٙج٠ٝؾسٗٞر ٧ ،سقؿجؿ ؤ٬٠٥ر ٥ـج جٔٝفى ٝؿ ٨جألنؾحه جٝـِ٬ ١٬ح١٠ ١٧٢

جِٝقٝر ٗ٬٧ ،سٚؿ ١٧جٝسٗحُل جالظس٠حُ ٫جًٝد. ٫ِ٬

 ٧٥٧دال ٢ ٠حقٍ ؤ ٟ٥ؤٓفجى جلسؾؿج٧ ٟلحثل جإلُال٧ ٟؤٜصف٥ح ج٢سنحفج ػ٬ش ٬لسؾؿ ٟجٗٝفؿ
٧لحثل جإلُال ٟإلًال٘ ج٢ِٝح٧ ١جالِٗ٢حالز ٧ج٠ٝنحُف ٧ج٧ِٝجًٕ ٧جألػحل٬ك ٝسػ ٘٬ٚج٠ٝسِر ،
٧جاللسفؾحء ٧جٝس٬ٗ٢ك ٧جٝسؾٞه  ١٠جٞ٠ٝل ٧جِٝقٝر ٧جٝدػش ُ ١جٝسٔ٬٬ف ٧ ،س٢حل ٫ج٧ ٟ٧٠٦ٝج٠ٝنٜالز

( .جٝن٠٬٠ف. )26-45 : 4090 ، ٪
و٢حُر جإلُال ٫ٖ ٟجِٝح٬ٝ ٟٝلز ُ٬ٞ٠ر ُدص٬ر ال ٥ؿٕ ٦ٝح ٬ٝ٧ ،لز ٠٠حفلر ُؿ٬٠ر ال ًحثل

٧ ١٠فجث٦ح دل  ٫٥و٢حُر ٢٢ٚ٠ر  ،ـجز ؤ٥ؿجٕ ٠ػؿؿذ ٧٧جيػر سلس٦ؿٕ جٝسإص٬ف ُ ٩ٞج٠ٝس٫ٚٞ
ال :
دحٝؿفظر جأل٢ٝ٧ ، ٩ٝ٧إؾـ ُ ٩ٞـ٠ ٛٝصح ً

جإلُال ١جٝسظحف ٪جٝسٗٞق ١ُ ٫٢٧٬لِٞر ٠ح ٢ٖ ،ػِ٢ ١فٕ ؤ٢٠ ١سط ٥ـج جإلُال٦٬ ١ؿٕ ا ٩ٝجٝسإص٬ف ٖ٫

ل ٛ٧ٞجٝظ٧٦٠ف ٧٠٧ٚ٬ ٫ٜٝج دنفجء ٥ـ ٣جٝلِٞر ٜ٥٧ـج  ٫٥جٝو٢حُر جإلُال٬٠ر ٖ ،حإلُال٬ ٟد َ٬جٝلَٞ
٧جٝؾؿ٠حز  ٧جألٖٜحف ؤ٬يحً ٧ ،جٝظ٧٦٠ف  ٧٥ج٠ٝنسف ٧٥٧ ٪ج٬٠ِٝل ج٠ٝلس٦ؿٕ ٜ٥ـج ٬ظف ٪جأل٠ف ٖ٫

ٜل ؤ٢ػحء جِٝح.ٟٝ
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٧لحثل جإلُال ٟسئصف ٖ٢٬ح  ،ا٠ح سإص٬فجز لٞد٬ر ؤ ٧ا٬ظحد٬ر  ،ل٧جءً نِف٢ح دـ ٛٝؤ٢ ٟٝ ٟنِف،

ٖال ؤػؿ ٠ػو٢حً  ١٠سإص٬ف ٧لحثل جإلُال ،ٟػس ٩جٝنؾه جٝـ ٪ال ٬سِفى ٧ٝلحثل جإلُالٖ ٟب٬ ٤٢سإصف
دؿفظر ٠ح  ١٠ؾالل ق٠الث٧ ٤ؤٙفج٧ ٤٢ج٧ٝلً جالظس٠حُ ٫جٝـ٬ِ٬ ٪م ٖ. ٤٬

(جٝن٠٬٠ف. )26-45 : 4090 ، ٪

 ًدِ٬ر ج٧٠ٝيُ٧حز جٝس ٫سٚؿ ٩ُٞ ٟؤلحك ؤ ١دِى ج٧٠ٝيُ٧حز ٬ػل ١سٚؿ٦٠٬ح دح٧ٝلحثلجٝدوف٬ر ُ ١ج٧ٝلحثل جٝنٗ٬٦ر  ،ؤ ٧دح٧ٝلحثل جً٠ٝدُ٧ر ؤٜصف  ١٠ج ٫ٖ ، ٟٞ٬ٗٝػ ١٬ؤ ٤٢دح٢ٝلدر

٧٠ٝيُ٧حز ؤؾفٙ ٨ؿ ال ٦ٌ٬ف ٥ـج جالؾسالٕ .

 جٝظ٧٦٠ف جٝـ ٪س٧ظ ٤ا ٤٬ٝجٝفلحٝر  ،ؾوحثوٙ٧ ٤ؿفجس ٤جالسوح٬ٝر ٧ؤ٠٢حً ُ٧حؿجز سِفي٤٧ٝلحثل جالسوحل .

 ج٦٠ٝحفجز ٧جٚٝؿفجز جٝنؾو٬ر ج٧ًٞ٠ٝدر اللسؾؿج ٟج٧ٝلٞ٬ر ٢٦ٖ ،حُ٧٢ ٛح ١٠ ١جٝسإص٬فجز ١ٜ٠٬ؤ ١س٢سط  ١٠ؤ٠صحل س ٛٞجالؾسالٖحز ٖ٠ٜٞح ٞٙز ج٦٠ٝحفجز ؤ ٧جٝسؿف٬خ جٝـ٬ ٪ػسحض ا ٤٬ٝج٠ٝس٫ٚٞ

ٞٝسِفى ٧ٞٝلٞ٬ر ٠ ٟ٦ٖ٧ي٦٢٧٠ح  ،قجؿ جٝظ٧٦٠ف جٝـ ٪سظـد٥ ٤ـ ٣ج٧ٝلٞ٬ر٧ ،قجؿ جٙ٧ٝز

ج٠ٝؾوه ٦ٝحٙ٧ ،ؿ سؿَٖ ج٧ٝلٞ٬ر جٝظ٧٦٠ف ا ٫ٝجٜسلحخ ج٦٠ٝحفجز جٝس٬ ٫ػسحض ا٦٬ٝح اللسؾؿجٟ
ج٧ٝلٞ٬ر دنٜل ِٖحل.

 ٚ٠ؿفذ ؤ٧ ٪لٞ٬ر ٧ ١٠لحثل جإلُال ٩ُٞ ٟظِل ج٠ٝي٬ ١٧٠س ٟدػ٬٧٬ر ؤٜدف ٧ظحـد٬ر ٧٧ج٬ِٙرٙ٧ؿ ٬ق٬ؿ  ١٠سإص٬ف س ٛٞج٧ٝلٞ٬ر ٙ٧د٧ل ٥ـج جالػس٠حل ٬ظِ٢ٞح ٠ ٟ٦ٗ٢دففجز ج ٘ٞٚٝجٝـ ٪ج٢سنف ٖسفذ
٠ح ُ ١سإص٬ف جٝل٠٢٬ح  ٧جٝسٗٞق ٩ُٞ ١٧٬جٝل ٛ٧ٞجألؾال٧ ٫ٙجِٝالٙحز جالظس٠حُ٬ر (جٝػؿ٬ؿ٪

٧آؾف.)56-50 :4002 ،١٧

ا٠ ١ح ؿَٖ جٝدحػش ا٥ ٩ٝـ ٣جٝؿفجلر نِ٧ف ٣دح٠ٝؾحًف ج٢ٝحظ٠ر ُ٧ ١لحثل جإلُال٧ ٟآصحف٥ح

جٝلٞد٬ر ُ ٩ٞؤد٢حء٢ح  ١٠ؾالل ٠الػٌر ؤ ١ؤد٢حءٚ٬ ٣ي ١٧لحُحز ًٞ٬٧ر ؤ٠ح٥ ٟـ ٣ج٧ٝلحثل ٧ؾو٧وحً
ؤ٠ح ٟجٝسٗٞق٧ ١٧٬جال٢سف٢ز ٧ج٧٦ٝجسٕ جٝؾ٬٧ٞر جٝس ٫ؤودػز ٢٠سنفذ ٖٜ ٫ل د٬ز ٧ال ٜ٬حؿ ٬ؾ٦٢٠ ٧ٞح

ؤ ٪د٬ز دلدخ سٜٗٞس٦ح جٝس ٫ؤودػز ٖ٠ ٫س٢ح٧ل جٝظ.َ٬٠

٧ال ؤػؿ ٬لسً َ٬ؤٜ٢٬ ١ف ج٦ٝظ٠ر جإلُال٬٠ر جٝنفلر جٝس ٫س ٟ٧ٚد٦ح ٧لحثل جإلُال ٟجٔٝفد٬ر

٠لس٦ؿٖر ُحؿجس٢ح ٧سٚح٬ٝؿ٢ح ٧ج ٟ٬ٚٝجإللال٬٠ر ٧جِٝفد٬ر ٖ ٫جٝدفج٠ط جٝس٬ ٫نح٥ؿ٥ح ؤًٗح٢ٝح ٠٧ؿذ ج٠ٝنح٥ؿذ

جٝسٚ٬ ٫ي٦٢٧ح ؤ٠ح٧ ٟلحثل جإلُال٧ ٟج٠ٝيح ١٬٠جٝس ٫سػس٦٬٧ح ٥ـ ٣جٝدفج٠ط ٧ؾو٧وحً دفج٠ط
جألًٗحل.
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٧ا ١س ١ٜ٠جٝؿ٧ل ج٠ٝسٚؿ٠ر  ١٠جٝسػ٧ ٫ٖ ٟٜلحثل جإلُال ٟجٝؿ٦٢٠٧ ، ٫ٝ٧ح ا٢نحء جٜ٧ٝحالز جٝؿ٬ٝ٧ر
ٝأل٢دحء دحإليحٖر ا ٫ٝجإلـجُحز جٝؿ٬ٝ٧ر ٧جٝوػٕ ٧ج٠ٝظالز ج٢٠ٝسنفذ ًُ٢ ٩ٞح٘ ُح٧ٙ٧ ٫٠ٝذ

جٝندٜر جٜ٢ِٝد٧س٬ر جِٝح٬٠ٝر "جال٢سف٢ز" ٧جلسؾؿج ٟجأل٠ٙحف جٝو٢حُ٬ر ٧جؾسوحف ج٠ٝلحٖحز٧ ،جؾسقجل

جٝق ،١٠ظِل ٧لحثل جإلُال ٟلالػحً ؾً٬فج ٖ ٫ؤ٬ؿ ٪ج ٨٧ٚٝجٜٝدفٖ٧ ، ٨فى سػؿ٬حً ٞٝؿ٧ل ج٢ٝح٬٠ر
٧جٝؿ٧ل ج٬ٚٗٝفذ ٗٞٝفجف ٧٬ٙ ١٠ؿ جٝسدِ٬ر جإلُال٬٠ر ( .فن٧ؿ .)24 : 4090،

ٝـج فؤ ٪جٝدحػش ؤ٬٠٥ر جإلنحفذ ا٠ ٫ٝؾحًف ٧لحثل جإلُال ٧ٝ٧ ٟدنٜل ٠دلً ٧لف٧ َ٬ـٛٝ

ُ ٩ٞج٢ٝػ ٧جٝسح:٫ٝ

ؤودػز ٙي٬ر جٔٝق ٧جٝصٚحٖ٧ ٫ج٠ٝظس َ٠جِٝفد ٫جِ٠ٝحوف  ١٠ؤ ٟ٥جٚٝيح٬ح جٝس ٫سًفع ٗ٢ل٦ح دِؿ

جٝسً٧ف ج٦ٝحثل ٖ٧ ٫لحثل جإلُال٧ ، ٟص٧فذ جالسوحالز ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز٧ ،س٬٢ٚحز جالسوحل جٝظ٠ح٬٥ف٬ر
ج٠ِٝالٙر٧٦ٌ٧ ،ف ُوف جأل٠ٙحف جٝو٢حُ٬ر ١٠٧ ،ص ٟؤ ١ٜ٠جٌ٢ٝف ا٥ ٩ٝـ ٣جٚٝي٬ر ُ ٩ٞؤ٦٢ح ١٠

ؤؾًف جٝسػؿ٬حز جٝس ٫س٧جظ ٤ج٠ٝل ٫ٖ ١٬٠ٞجٙ٧ٝز جٝػحيف ٠).ػ٠ؿ )429 :9552،

٬٧فسدً ج٢ٝنحً جإلُال ٫٠دظٞ٠ر  ١٠جٝنف ً٧جالظس٠حُ٬ر٧ ،جالٙسوحؿ٬ر٧ ،جٝل٬حل٬ر،

٧جٝصٚحٖ٬ر٧ ،جٝس ٫سودٔ ٤د٧ ٍ٧٢س٧ظ٦حز جٜٗٝف جٝـِ٬ ٪دف ٬٧ؾؿ٠ ٟوحٝغ ج ٨٧ٚٝج٠ٝسػ٠ٜر ٖ١٠٧ ،٤٬

ص٬ ٟودغ دؿَ٬٦٬ح ج٧ٚٝل ؤ ١ج٠ٝئللر جإلُال٬٠ر ال س٢نإ ٖ ١٠فجّ٧ ،ال سِ٠ل اال ي ١٠جإلًحف جِٝحٟ

ج٠ٝفل٦ٝ ٟ٧ح ٖ٘٧٧ ،جأل٥ؿجٕ جٝس ٫سلِ ٫ا ٩ٝسػ٦ٚ٬ٚح٥ ٫ٖ٧ ،ـج جٝل٬ح٘ ٬ظخ جٝس٢د ٤٬ا ٩ٝؤ ١جٝؾًحخ
جإلُال٠ٞٝ ٫٠ئللر جإلُال٬٠ر ٬سإصف دح٠ٝظس َ٠جٝـ٢٬ ٪س ٫٠ا٧ ،٤٬ٝد٠ح ٬ػ٥ ٤ٞ٠ـج ج٠ٝظس،ٟ٬ٙ ١٠ َ٠

٧ؤٖٜحف٧ ،جسظح٥حز٧ ،سل ٟ٦ظ٦ِ٬٠ح ٖ ٫سػؿ٬ؿ نٜل ٠٧ي ١٧٠جٝؾًحخ جإلُالُ ٫٠دف ٧و ٤ٝ٧ا٩ٝ

جٝظ٠ح٬٥ف( .ػ٧٢م )24 :9559،

ٌ ٫ٖ٧ل ٠ػح٧الز ؤوػحخ ج٧ٚٝذ ٧ج٧ٗ٢ٝـ ٢نف ؤٖٜحف٧ ٟ٥سل ٘٬٧س٧ظ٦حس ،ٟ٦ؤودغ جٝندحخ

ؤٜصف ُفير ٞٝس٬حفجز ج٠ٝسالً٠ر ٧جألٖٜحف ج٠ٝس٢حٙير ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز ج٠ٝسظؿؿذ جٝس ٫ؤوحدز ٙؿفس٩ُٞ ٟ٦
سػؿ٬ؿ ؾ٬حفجسٟ٦

٧ؤ٬٧ٝ٧حز ٠ظس٧ ٟ٦ِ٠جػس٬حظحس٠٠. ٟ ٤ح ٬ظِ٬ ٟ٦ٞلس٠ؿ٥ ١٠ ١٧ـ ٣جٝل٠ح٧جز

جٗ٠ٝس٧ػر ،ل ً٠٢٧ ،ٟ٦ٜ٧ٞسٗ٬ٜف٧ ،ٟ٥ؤل٧ٞخ ػ٬حس ٟ٦دػ٬ش ٬ودغ جٝس٬ٞٚؿ ٧ج٠ٝػحٜحذ ٌ٠ٝح٥ف جٝػ٬حذ
جٔٝفد٬ر ًً٠٢ح جظس٠حُ٬ح لحثؿًج ٖ ٫ػ٬حس ٟ٦ج٬٠٧٬ٝر٧ ،لًٜ٧ٞح ٠سػيفًج ٖ٬ٞ٠ُ ٫ر جٝسص.ٕ٬ٚ

(جٝد٬حس)994: 4009 ، ٫

ٙ٧ؿ ؤودغ ٥ـج جٔٝق ٧جٝصٚحٖ٠ ٫حؿذ ٬٠٧٬ر ٖ٠ ٫ػًحز جٝسٗٞقذ جٝسٙ ٫ؿف ٦ٝح دحلسؾؿج ٟجأل٠ٙحف
جٝو٢حُ٬ر ؤ ١سؿؾل ا ٫ٝد٧٬س٢ح ٧ػ٬حس٢ح ٜل ؤنٜحل جٔٝق ٧جٝصٚحٖ ٫جٝـ٦٬ ٪ؿٕ ا ٫ٝاػؿجش سٔ٬٬فجز

ؤلحل٬ر ٖ ٫جٗ٠ٝح٧ ٟ٬٥جألـ٧ج٘ ٢٠٧ح٥ط جٝسٗ٬ٜف ً٧فجث٘ ج٬ِٝم ٧ؤنٜحل جٝل.ٛ٧ٞ
18

 ٫٥٧سػ٢ ٘ٚظحػحز ٜد٬فذ ٖ ٫ؤ٧لحً جألظ٬حل جٝنحدر ،ؾو٧وحً س ٛٞجٝس ٫سِح ٫٢جٗٝفجّ جٝصٚحٖ٫

٧جٝف٧ػ٬٠٬٧ ،٫ل ا ٫ٝج٧ ٧٦ٞٝلٝ٧٦ر ج٬ِٝم٧ ،سدسِؿ ُ ١ج٠ٝلحثل جٝظحؿذ ٖ ٫جٜٗٝف ٧جٝصٚحٖر٧ ،سِح٫٢
 ١٠جٝػوٞ٬ر جِ٠ٝفٖ٬ر جٝيِٗ٬ر٧ ،سظؿ ٖ٠ ٫ح ٚ٬ؿ٦ٝ ٟح ٠ح ٬لحُؿ٥ح ُ ٩ٞج٬ِٝم ٖ ٫ؤػال ٟجٌٚ٬ٝر
٧اٜ٠ح٬٢ر سػ ٘٬ٚجٝصفجء جٝلف٧ َ٬فَٖ ٠لس ٨٧جٝسًِٞحز فٓ ٟيِٕ جإلٜ٠ح٢حز ج٠ٝسحػر.

(ؤدُ ٧فظر )926 : 4004،

 ٫ٖ٧ؿفجلر ُ ١ج ٫ٖ ٟ٬ٚٝج٠ٝلٞلالز جٝسٗٞحق٬ر جِٝفد٬ر سد ١٬ؤ ١ج ٟ٬ٚٝجٝلٞد٬ر جٝس ٫سِفي٦ح

٥ـ ٣ج٠ٝلٞلالز ؤٜصف  ١٠ج ٟ٬ٚٝجإل٬ظحد٬ر٧ ،ؤ ١٠ ١ؤدفق ج ٟ٬ٚٝجٝلٞد٬ر جٝس ٫سِفي٦ح ج٠ٝلٞلالز ٠ح
:٫ٞ٬

 -جٝؿُ٧ذ ٝسٚؿ٬ك دِى جألنؾحه  ١٠جٝدنف.

 جلسؾؿج ٟجٝفن٧ذ ٖ ٫لد٬ل سػ ٘٬ٚج٢ٝظحع ٧جٝسٗ.٘٧ -ج٧ٝنح٬ر د ١٬ج٢ٝحك ٝسػ ٘٬ٚج٠ٝأفخ جٝنؾو٬ر.

 جٝسِؿ ٩ُٞ ٪ج٠ٝحل جِٝح٧ ٟجٝسػح٬ل ٖ ٫لد٬ل جٝلفٙر ( . ٤٢٠ج٠ٝػ٬ح )55: 9554،ا٥ ١ـج جٝقؾ ٟجٚ٠ٝؿ ٫ٖ ٟؤظ٧جء جٝدش جٝسٗٞق٬ٓ ٫٢٧٬ف ج٠ٝلد ٫ٖ ٘٧اٜ٠ح٬٢حس ٤جٝسإص٬ف٬ر جِٝح٬ٝر

٬لِ ٩دًفٚ٬ر ٞ٠ػر ا ٫ٝا٢ظحق سإص٬فجز ُؿ٬ؿذ ٖ ٫ؤ٧لحً جٝندحخ جِٝفد ٫ؾو٧وحً  ١ٜ٠٬ ،فوؿ٥ح

ٖ٠٬ح :٫ٞ٬
-

جٝسإص٬ف ُ ٩ٞف٧ع جٝظؿ٬ر ٧جالٝسقجٝ ٟؿ ٨جٝندحخ جِٝفد٧ ،٫ايِحٕ ِ٠ح ٫٢جٝسيػ٬ر ٧جٗٝؿجء

-

٢نف ف٧ع جال٦٢قج٬٠ر ٧جٝال٠دحالذ ٧جال٥س٠ح ٟدح٠ٝلحثل جٝلًػ٬ر ٧ ،ج٧ ٧٦ٞٝايحُر جٙ٧ٝز دؿ١٧

-

ادِحؿ جٝظ٬ل جِٝفد ٫جٝظؿ٬ؿ ُ ١جال٥س٠ح ٟدحٝنث ١٧جِٝح٠ر  ١ُ٧جٚٝفجءذ ٧جٜٝسحخ دوٗسُ٧ ٤حء

٧جٝؿٖحٍ ُ ١جألً٧ح.١
ًحثل .

جٝصٚحٖر جٝظحؿذ.

٢نف ف٧ع جإلسٜح٬ٝر ُ٧ ،ؿ ٟدـل ظ٦ؿ ٧ج٠ِٝل ٧ ،جٝسؿفض ٢ػ ٧ج٢ٝظحع  ،ػ٬ش سؾدف ٣ج٠ٝلحدٚحز

-

جٜٝص٬فذ ؤ ١دبٜ٠ح ٤٢ج٧ٗٝق دح٠ٝحل ٧جٝن٦فذ ؿ ١٧ؤ ٪ظ٦ؿ ٬ـٜف.
-

جٝسإص٬ف ُ ٩ٞجٔٞٝر جِٝفد٬ر جٗٝوػ ، ٩أل٥ ١ـ٣

-

سنظ َ٬جٝل٬ٜ٧ٞحز جٝيحفذ ٌ٢ ،فجً  ٟٝسػ٥ ٤ٞ٠ـ ٣ج٧٠ٝجؿ جٝسٗٞق٬٢٧٬ر  ١٠ل٬ٜ٧ٞحز ٧ٙج٦٠ح جٕ٢ِٝ

دح٦ٞٝظحز جِٝح٬٠ر.

ج٠ٝػًحز سدش ؤٓٞخ دفج٠ظ٦ح ٧٠ ٧جؿ٥ح

٧جال٢ػفجٕ (.ؤدُ٧فظر )929 : 4004،

٧سلِ ٩جٝؿ٧ل ج٠ٝوؿفذ ٢ِٝحوف٥ح جٝصٚحٖ٬ر ٧ج٢٠ٝحٖ٬ر ٞٝصٚحٖر ج٬٠٧ٚٝر ٧جِٝفد٬ر ُ ،دف جأل٠ٙحف

جٝو٢حُ٬ر ا ٩ٝجلسؾؿجً ٟف٘ جٔٝق ٧جٝصٚحٖ٧ ٫جٝس ٫سس٠صل ٖ:٫
-

سن ٤٬٧و٧فذ جإللال٧ ٟج٠ٝل.١٬٠ٞ

21

 جٝسن ٫ٖ ٛ٬ٜسحف٬ؽ جأل٠ر جِٝفد٬ر. ٥ؿ ٟجٔٞٝر جِٝفد٬ر. ٠ػحٝ٧ر سٗس٬ز ج٧ٝػؿذ ج٬٢ً٧ٝر. -قفٍ جإلػدحً ُ٧ؿ ٟجٝصٚر دحٗ٢ٝك ؿجؾل ج٠ٝظس(.َ٠ؤػ٠ؿ)24-26: 4090،

ا ١جٝؿُح٬ر جٝو٬٢٧٬٦ر  ٫٥جٝؾًف جٝـ٬ ٪س٦ؿؿ٢ح ٬٧سِ٠ؿ سنٙ ٤٬٧ي٬س٢ح جِٝفد٬ر ٧ادفجق ٢٢ً٧ح ج٠ٝسٚؿٟ

ٖ ٫ؤٙدغ و٧فذ ٝـ٢٬ ٛٝدٔ٢٬ُٞ ٫ح ؤ ٤٢ٜ ٟ٦ٗ٢ ١جٝؿُح٬ر  ٟ٧ٚ٢ ٫ٜٝ ،دس٬ٗ٢ـ٥ح س٬ٗ٢ـًج ُ٬٠ٞحً
(ٜح٠ل ) 26 : 9559 ،

٧ٚ٬٧ؿ٢ح ٥ـج ا ٩ٝجٚٝي٬ر ج٠ٝصحفذ ُ ١جالؾسفج٘ جٝصٚحٖ ، ٫دحُسدحف ٣د٬٢ر صٚحٖ٬ر ٖحُٞر سِ٠ل ٖ٫

ج٠ٝؿ ٨ج٠ٝس٧لً ٧جٝدِ٬ؿ ُ ٩ٞؾ ٘ٞفؤُ ٪ح٠ ٟلح٢ؿ ٠٧سٚدل ألٖٜحف  ٟ٬ٙ٧جٝصٚحٖر ج٧ٝجٖؿذ ٧جٝس٬ ٫س ٟدص٦ح
٧سف٬٧ظ٦ح دح٢سٌح ١٠ ٟؾالل ٧لحثل جإلُال ٟجٔٝفد٬ر ٜ٧٧حالز جأل٢دحء جِٝح٬٠ٝر ٧ج٧٠ٝج٬ٝر ٞٝو٬٢٧٬٦ر ،

٧جٝس ٫س٧ ٟ٧ٚلحثل جإلُال ٟجِٝفد٬ر دبُحؿذ ا٢سحظ٦ح ٢٧نف٥ح ُ ٩ٞجً٢ٝح٘ ج٠ٝػ٠٠ ، ٫ٞح ٬ؾ٠ ٘ٞق٬ؿج ١٠

ج٧ِٝجث٘ جٝس ٫سػ٧ل ؿ ١٧ج٠سال ٛج٠ٝظسِ٠حز جِٝفد٬ر ٠٧ٚ٠ٞٝحز ج٬٠ِٞٝر ٧جٜٗٝف٬ر ٧جٝصٚحٖ٬ر جٝس ٫سل٠غ
٦ٝح دسِق٬ق جٝـجس٬ر جٝصٚحٖ٬ر جِٝفد٬ر جإللال٬٠ر ٧ ،سإ٬ٜؿ ٙؿفس٦ح ُ ٩ٞجٝسوؿ٦٠ٞٝ ٪ح ٟجٝسحف٬ؾ٬ر

جً٠ٝف٧ػر ُ٦٬ٞح ُ(.دؿ جٝفػ)99 :9552 ، ١٠

٧ج٧٦ٝذ ٠ح قجٝز ٧جلِر د٠ ١٬ح سئؿ٧ ٤٬لحثل جإلُال ٟجِٝفد٬ر  ١٠ؿ٧ف ٝؿُ ٟجٚٝي٬ر

جٞٗٝلً٬٢٬ر ٧ج٢سٗحيس٦ح جٝدحلٞر ٧د٠ ١٬ح س ٟ٧ٚد٧ ٤لحثل جٝؿُح٬ر جٝو٬٢٧٬٦ر ٢ ١٠نحً سي٠ ٫ٞ٬ٞػٟ٧٠
الػس٧جء جال٢سٗحير ٧سنِ٠ ٤٬٧ح٦٬٢ح ٦٠٬ٙ٧ح ج٢ٝيح٬ٝر ٧جٝس٢ول  ١٠جاللسظحدر ٝػ ٘٧ٚجٝنِخ جٞٗٝلً٫٢٬

جِٝحؿٝر ٧ج٠ٝنفُ٧ر ٖ ٫جأل٧لحً جأل٧فد٬ر ٧جأل٠ف٬ٜ٬ر دلدخ ج٢٠٬٦ٝر جٝو٬٢٧٬٦ر ٌُِٟ٠ ٩ٞ
ج٠ٝئللحز جإلُال٬٠ر جأل٠ف٬ٜ٬ر جِٝح٬٠ٝر (جِٝقج)26: 4004، ٪٧

٬٧ـٜف ٜح٠ل ( ٝ ) 26 : 9559ؿفجلر ٙيح٬ح جإلُال٧ ٟجالسوحل ٖ ٫ج ١ً٧ٝجِٝفد ٫ج٠ٝفسٜقجز جٝس٫
٦٬ُٞ ٟ٧ٚ٬ح ج٠ٝؾًً جإلُال ٫٠جإللفجث٧ ٫ٞ٬جٝس ١ٜ٠٬ ٫ا٬ظحق٥ح ٖ٠٬ح :٫ٞ٬

 ٠ػحٝ٧ر قفٍ جٝن٧ ٛجٝف٬در ٖ٠٬ح د ١٬جِٝفخ ٠٧ػحٝ٧ر سٚل ٟ٦٠٬ا ٫ٝوٗ ٕ٧ل٬حل٬ر٧جظس٠حُ٬ر ً٧حثٗ٬ر.

 ٠ػحٝ٧ر جلسالخ ػ٘ جِٝفخ ج٠ٝنف ٫ٖ ٍ٧جلسفظحٍ ؤفي.ٟ٦٠ -ػحٝ٧ر اٌ٦حف جِٝفخ دح٦ٌ٠ٝف ج٠ٝسؾ.ٕٞ

 ٠ػحٝ٧ر سِ ٘٬٠جٝؾالٕ د٧ ١٬ظ٦حز جٌ٢ٝف د ١٬جِٝفخ ٧ؿ٧ل جِٝح.ٟٝ ٠ػحٝ٧ر سؾف٬خ ؤُ ٪الٙحز ص٢حث٬ر د ١٬ؿ٧ل جِٝح ٟٝج٠ٝسٚؿ٧ ٟجألًٙحف جِٝفد٬ر.20

 -قُقُر صٚر نِ٧خ ٧ؿ٧ل جٝدٞؿج ١ج٢ٝح٬٠ر دحِٝفخ.

 اٌ٦حف ٠ٌ٢٠ر جٝسػف٬ف جٞٗٝلً٬٢٬ر د٦ٌ٠ف جٝفجٖى ٜٝل سل٬٧ر ل٬٠ٞر .٬٧ن٬ف جٝدحػش ؤ ١ج٧٦٬ٝؿ ٧ٌٗ٧ج جإلُال٧ ٟجٝؿُح٬ر ٖ ٫سػ ٘٬ٚؤ٥ؿجٖ ١٠ ، ٟ٦ؾالل ج٠ٝحل ،
ػ٬ش ؤ ٟ٦٢جلسًحُ٧ج جلسًِحٕ دِى جٝنؾو٬حز٧ ،جلسًحُ٧ج جلسٔالل ٧لحثل جإلُالٟ

ٝسػ٠ ٘٬ٚأفد٬٧ ٟ٦ـٜف جٝدحػش ٦٢٠ح :

ِٝ٧ل جٝوػحٖر  ١٠ؤ٧لَ ج٬٠ٝحؿ ١٬جٝس ٫جلسٔ٦ٞح ج٧٦٬ٝؿ ًُ٢ ٫ٞح٘ ٧جلَ ٖح٠ٝسوٗغ
ٝدف٧س٧ٜ٧الز و٬ ١٧٬٦ظؿ جٜٝص٬ف  ١٠جٜٝال ١ُ ٟجٝوػحٖر ٧ؤ٬٠٥س٦ح ٬ٗ٬ٜ٧ر جلسٔال٦ٝح ٧ ،جلسًحٍ

ج٧٦٬ٝؿ د٧ٚذ ج٠ٝحل جٝـ ٤٢٧ٜٞ٠٬ ٪ؤ٬ ١لً٬ف٧ج ُ ٫ٞجٝوػحٖر جِٝح٬٠ٝر ٧ؾحور ٖ ٫ؤ٧ف٧دح ٧ؤ٠فٜ٬ح،

ٖح٧٦٬ٝؿ لً٬ف٧ج ُ ٫ٞوػحٖر دفً٬ح٬٢ح ٢٠ـ ؤ٧جؾف جٚٝف ١جٝصحُ ١٠نف ٫ُٞ٧ ،وػحٖر ٖف٢لح ٢٠ـ
ج٢ؿالٍ جٝص٧فذ جٗٝف٢ل٬ر ُح )9069 ( ١٧ٜٞ٠٬ ٟ٦ٖ ، ٟ9285 ٟوػٗ٬ر ٠٧ظٞر ٢٧نفذ ٖ ٫جِٝحٟٝ
٧٠قُر ُ ٫ٞؤ٠فٜ٬ح ٧ؤ٧ف٧دح ٧ؤ٠فٜ٬ح جٝالس٬٢٬ر ٧ج٧ٝلً ٫ٖ٧ ٫اٖف٬ٚ٬ح٧ ،جٝدح٧٠ ٫ٙقٍ ٖ ٫ؤ٢ػحء

جِٝح٥٧ ،ٟٝـج ٠ح ٗ٬لف ٢ٝح ٢٠حوفذ جٝوػٕ جِٝح٬٠ٝر إللفجث٬ل دنٜل ٠لس٠ف٧ ،ؾحور ٖ ٫ج٧٠ٝجٕٙ
جٝوِدر ٠صل جٝػف٧خ ٧ ،سل ٟ٦جٝوػٕ جإللفجث٬ٞ٬ر ٖ ٫س٬٧ٚر ج٬ٜٝح ١جٝو٧ ٫٢٧٬٦سفل٬ؾ٫ٖ ٤
٠ؾس ٕٞج٧ٝلحثل ٧جأللح٬ٝخ  ٫٦ٖ ،سسِح َ٠ ١٧ؿجثفذ جٝػفخ جٗ٢ٝل٬ر جٝسحدِر ٝؿجثفذ ج٠٦٠ٝحز جٝؾحور

ٖ٧ ٫قفجذ جٝؿٖحٍ ٝن ١جٝػفخ جٗ٢ٝل٬ر ُ ٫ٞجِٝفخ ٖ ٫ؿجؾل ٖٞلً٧ ١٬ؾحفظ٦ح ٫ٖٗ ،جٝؿجؾل سٟ٧ٚ

جٝوػٕ جإللفجث٬ٞ٬ر دؿ٧ف ٠نحدٝ ٤ؿ٧ف ج٠ٝؿِٖ٬ر جٝصٞ٬ٚر ٖ ٫جٝس٬٦٠ؿ ِ٠ٞٝفٜر ٖس٦٠ؿ ٝسػ ٘٬ٚؾًً ٧٦٬ؿ
٠٧ئج٠فس٠ ٟ٦صل جُسٚحل ج٠ٝسِح َ٠ ١٬٢٧جٗٝؿجث٧ ، ١٬٬اٙح٠ر ج٠ٝلس٢ً٧حز ٜ٥٧ـج .

(٠ػ٧٠ؿ )999: 4004،

سِسدف جإلـجُر ٧جٝسٗٞق ١٠ ١٧٬ج٧ٝلحثل جإلُال٬٠ر ج٦ٝح٠ر ٠ٝح ٦ٝح  ١٠ج٢سنحف ٧جلَ ِٖ ،حؿذ ال
٬ؾ ٧ٞد٬ز ٥ ١٠ـ ٣ج٧ٝلحثل جٝظـجدر جٝس ٫س٧ظٝ ٤ػحلس ٫جٝل٧ َ٠جٝدوف٠٠ ،ح ظِ٦ٞح ؤٜصف ظحـد٬ر ُ١

دح ٫ٙج٧ٝلحثل جألؾف. ٨

ٝـ ٛٝسلؾف جٝػفٜر جٝو٬٢٧٬٦ر آٝر اُال ٤٬٠يؾ٠ر د٧جلًس٠٦ح ُ٠ ٩ٞلس ٨٧جِٝحٟٝ

ٖٞ٧لً ،١٬ػ٬ش سلً٬ف ُ٠ ٩ٞػًحز جإلـجُر ٧جٝسٗٞق ٫ٖ ١٧٬دِى دالؿ جِٝح ٟٝجٔٝفد٧ ٫ؤ٠ف٬ٜ٬ح،

٧ـً ١ُ ٛٝف ٘٬لً٬فذ فئ٧ك جأل٧٠جل ُ ٩ٞل٬حلس٦ح ،ص ٟس٧ظ٦٦ح ا ٩ٝج٧ٝظ٦ر جٝس ٫سؾؿ٠ ٟوٞػر
الفجث٬لُ(.دؿ جهلل )42 :9552،
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ا ٌِٟ٠ ١ج٠ٝفجل٧ ١٬ٞج٠ٝـ ٫ٖ ١٬ِ٬جٝفجؿ٧ ٧٬جٝسٗٞق٬ ١٧٬سػ ١٧ٝ٧ا٠ ٩ٝػفي ، ١٬اٟ٦٢

ٞ٠سو ١٧ٚدظ٦حق جٝؿٝ٧ر " ٥ـج ٠ح ٙح ٤ٝجٝدف٬ٖ٧ل٧ف جإللفجث" ٫ٞ٬ن ٧٠٧ٞق٢ؿ" ٠ػحيف ٖ ٫ظحِ٠ر سل
ؤد٬خ ٧جوٗح ج٠ٝفجل ٧ ١٬ٞج٠ٝـ ١٬ِ٬جإللفجث٠( .١٬٬ٞ٬ظٞر ٙيح٬ح الفجث٬ٞ٬ر )22: 4009،

ٙ٧فف ج٬ٜٝح ١جٝو ٫ٖ ٫٢٧٬٦س٬ٙ٧ز ٠سقجٙ َ٠ ١٠فجف ٧قفجء جإلُال ٟجِٝفخ ،سإل٬ك ٢ٙحذ

سٗٞحق٬ر سدش دحٔٞٝر جِٝفد٬ر٧ ،جُس٠ؿ ٦ٝح ( ١٧٬ٞ٠ )490ؿ٧الف ،د٦ؿٕ ج٠ِٝل ُ ٩ٞسػل ١٬و٧فذ
ج٬ٜٝح ١جٝوٝ ٫٢٧٬٦ؿ ٨جِٝفخ٧ ،دؿؤ ج٠ِٝل ُ ٩ٞا٢ظحق س ٛٞج٢ٚٝحذ ُ ٩ٞج٧ٗٝف.

(٠ػ٧٠ؿ )992: 4004،

ا ٫ٝظح٢خ ـ٬ ٛٝػح٧ل ٧٦٬ؿ اؾفجض ؤٖال ٟؿُحث٬ر لحٖفذ إللفجث٬ل ٧ـ٠ ٛٝصل ٖ( ٟٞ٬جٝؾف٧ض)

جٝـ٬ ٪و٧ف ٙور لٞخ ٖٞلً٬ٙ٧ ١٬ح ٟالفجث٬ل ُ ٫ٞج ٤٢دًٝ٧ر ٗ٠٧ؾفذ ٗ٠ ١٠حؾف نِد،ٟ٦

(ٟٞ٬ٖ٧ل٠٬ٞحٜٞ٠٧ ١ر لدإ) إلٌ٦حف ػ٘ ٧٦٬ؿ ٖٖٞ ٫لًٖ ،١٬بلفجث٬ل ٠ٜح ٬و٧ف٥ح ج ٟٞ٬ٗٝؿٝ٧ر ُفٚ٬ر
ٙح٠ز ٢٠ـ ؤٜصف  ١٠ؤُ ٫ٗٝح( ٟٞ٬ٖ٧ ، ٟسحظف جٝد٢ؿ٬ٙر) ٙ ٫٥٧ور نٜلد٬ف جٝن٬٦فذ ٙ٧ؿ ػفٖ٧ج و٧فذ

(ن )ٛ٧ٞ٬ج٧٦٬ٝؿ٬ ٧٦ٖ ، ٪دؿ ٤٬ٖ ٧ا٢لح٬ً ١خ ٧ؾ َ٠ ، ٘٧ٞؤ ١نٜلد٬ف و٧ف ٣دإ٠ ٤٢لسٔل ٧نف٣
ا ٫ٝج٠ٝحل ( .ػظحخ )40: 9558،

ٙ٧ؿ جلسٔل ج٧٦٬ٝؿ جٝسٗٞق ٫ٖ ١٧٬جٝسف٬٧ط ٠ٝنحف ٟ٦ِ٬جالػسال٬ٝر ٧جاللسً٬ح٬٢ر ٧ ،لٞخ

جألفجي ١٠ ٫جٞٗٝلً ١٠ ١٬٬٢٬ؾالل سو٬٧ف ٥ـ ٣جألُ٠حل ُ ٫ٞؤ٦٢ح ؤُ٠حل دً٬ٝ٧ر  ٟ٦ٝ٧جٝػ٘ ٖ٫

ـ ٫ُٞ٧ ،ٛٝج٬ٚ٢ٝى  ١٠ـ٬ ٛٝو٧ف ١٧جٞٗٝلً٧ ٫٢٬ج٧٠ٝجً ١جِٝفد ٫ُٞ ٫ج ٤٢اف٥حد٠٧ ٫ؾفخ
٧ظدح ١ؤ ٧ق٬ف ٢لحء ال  ٤٠٦٬اال اندحٍ ٓفجثق٬٧ ، ٣نظَ ج٧٦٬ٝؿ ُ ٫ٞاؾفجض جألٖال ٟج٦ٝؿج٠ر ٞٝؿ١٬

٧جألؾال٘ ٠صل ؤٖال ٟجٝؿُحفذ ٧جٝظ٢ك ٬٧ ،ػفو ٫ُٞ ١٧ا٬وح٦ٝح ا ٫ٝج٧٠ٝجً ١جِٝفد ٫دٜل ج٧ٝلحثل

٧نس ٫جٝلدل ٧ ،ال ٬ؾٗ ٫ُٞ ٫ؤػؿ ؤصف ٥ـج  ٫ُٞ ٤ٜٞندحخ ٥ـ ٣جأل٠ر جٝـٖ ٪س ١د٦ـ ٣جألٖال٧ ٟدؾحور

جٝظ٢ل٬ر ٦٢٠ح ٖ ،ح٢سنفز دنٜل ٠ف٠٠ َ٬ح ظِل جٗٝلحؿ ٢٬سنف ٧جألؾال٘ س٦٢حف ٥٧ ،ـج ٠ ٧٥ح ٬ف٬ؿ٣

ج٧٦٬ٝؿ أل ١جٝندحخ اـج ٖلؿ ج٦٢حفز ٧ٙج٧ ٣سالن ٫ؾًف٥ح ُ ٫ٞجألُؿجء٥ ،ـج دحإليحٖر ا ٫ٝجألٖالٟ

٧جٝدفج٠ط جٝسٗٞق٬٢٧٬ر جٝس ٫س٦ؿٕ ا ٫ٝسن ٤٬٧ػٚ٬ٚر جإللال٧ ٟج٠ٝل٧ ١٬٠ٞاٌ٦حف ٟ٥د٦ٌ٠ف ج٠ٝسؾ١٬ٗٞ
٧جإلف٥حد٧ ١٬٬جٝظد٢حء ٧ ،ـ٠ ٛٝصل ٖ ( ٟٞ٬جِٝد٬ؿ ٠حقج٧ٝج ٧٠ظ٧ؿ ١٬ػس ٩ج٧ )ٟ٧٬ٝجٝـٚ٬ ٪وؿ سن٤٬٧

ج٠ٝل٦ٌ٬٧ ١٬٠ٞف ٟ٥دإُ ٟ٦٢د٬ؿ ٜ٠د ١٬ٞدحٝلاللل ٧جألٓالل دظ٧جف جِٜٝدر .

 ١٠ؤ٬٠٥ر ٥ـ ٣جٜ٧ٝحالز ٧ج٠ٝفجٜق ؤ٦٢ح سٔـ ٪ؤٓٞخ جٗٝيحث٬حز دحألؾدحف ٧جٝسػ٬ٞالز
٧جٝسٚحف٬ف ُدف ٠فجل٦٬ٞح ٖ ٫جِٝح٠٠ ،ٟٝح ػؿ ٨دحٝػفٜر جٝو٬٢٧٬٦ر ؤ ١سِ٠ل ُ ٩ٞجٝلً٬فذ ُ٩ٞ

جِٝؿ٬ؿ ٦٢٠ح ٖ ٫جِٝح ٟٝد٦ؿٕ جٝسي٬ٞل جإلُال٧ ٫٠جٝسإص٬ف ٖ ٫ج٭ؾفِ٬٧ ،١٬ؿ ٠فٜق ج٠٧ِٞ٠ٝحز

ج٠ٝفٜق ٫ٖ ٪الفجث٬ل ؤ٥ ٟ٥ـ ٣ج٠ٝفجٜق ،ػ٬ش ٬سدَ ٠دحنفذ ٜ٠ٝسخ فث٬ك ج٧ٝقفجء ١٠٧ ،ؤ٬٠٥س ٤ؤ٤٢
22

سسدَ ٧ ٤ٝػؿذ ا٢سحض جألٖال ،ٟؾحور ج٧ٝصحث٬ٚر ٦٢٠ح ألظل س٧ق٦ِ٬ح٠ٜ ،ح ؤ ١د٧ ٤ػؿذ ٠ح ٧فجء جٝدػحف

جٝس ٫س ٟ٧ٚدح٠ِٝل ُ ٩ٞس٧ص ٘٬جِٝالٙر د ١٬ج٠ٝئللحز ج٧٦٬ٝؿ٬ر ٬ٓ٧ف٥ح ؾحفض ج٬ٜٝح ١جٝو. ٫٢٧٬٦
(ػل٢٧ر )20 :4009،

ٙ٧ؿ جلسًحٍ ج٧٦٬ٝؿ جٝلً٬فذ ُ ٫ٞجٓٞخ ٜ٧حالز جأل٢دحء جِٝح٬٠ٝر٧ ،سٔ٧ٞٔٞج ٖ٦٬ح ؾحور ٖ٫

ؿ٧ل ؤ٠فٜ٬ح ٧ؤ٧ف٧دح ٙ٧ ،ؿ لحُؿ ٫ٖ ٟ٥ـ ٛٝج٠ٝحل جٝـ ٪ج٠س ١٠ ٣٧ٜٞؾالل جٝلً٬فذ ُ ٫ٞجِٝؿ٬ؿ ١٠
ج٧٠ٝجفؿ جالٙسوحؿ٬ر ٧ج٠ٝح٬ٝر ٖ ٫س ٛٞجٝؿ٧ل ١٠٧ ،جِ٠ٝف ٕ٧آ ١حٝد٬ر ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧جألؾدحف سوؿف
ُ٥ ١ـ ٣جٜ٧ٝحالز ٝ ،ـ٬ ٛٝسظ٧ ٫ٞجيػح ٠ؿ ٪ؾً٧فذ ـ ، ٛٝال ١ج٧٦٬ٝؿ ٬ودػ ٟ٥ ١٧ج٠ٝسػ١٧٠ٜ

ٖ ٫و٬حٓر جٝؾدف ٢٧نف ٣ؤُ ٧ؿ٢ ٟنف٧ ،٣ـ ٛٝػلخ ٠ح ٬س٧جٖ٘  َ٠ؤ٥ؿجٖ٠٧ ٟ٦نحف. ٟ٦ِ٬

٥٧ـج ٗ٬لف ٢ٝح ٠ح س ٟ٧ٚد ٤جِٝؿ٬ؿ  ١٠ج٧٢ٚٝجز جٗٝيحث٬ر  ١٠سِس٠ ٫ُٞ ٟ٬ح ٬ظف ١٠ ٪ج٢س٦حٜحز

يؿ جٞٗٝلً ٫ُٞ ١٬٬٢٬وِ٬ؿ جاللس٬الء ُ ٫ٞجألفجي٧ ٫جٚٝسل ٧جٝسؿ٬٠ف ٥٧ؿ ٟجٝد٧٬ز ٧ج٢س٦حٜحز
ػ ٘٧ٚجإل٢لح ٫ٖ ، ١جٙ٧ٝز جٝس ٫س٥ ٤٬ٖ ٟ٧ٚـ ٣ج٧٢ٚٝجز  ١٠سيؾ٧ ٟ٬سف٬ٜق ُ ٫ٞؤُ٠حل جٚ٠ٝح٠٧ر

جٞٗٝلً٬٢٬ر ٧جٝؿٖحٍ ُ ١ػ٧ ٟ٦ٙ٧ٚجُسدحف ـ ٛٝؤ ٤٢ؤُ٠حل اف٥حد٬ر ٧اظفج٬٠ر يؿ ؿٝ٧ر ٠ؿ٬٢ر ٠لح٠ٝر ،

٠٧صحل ُ ٫ٞـ٢ُ ٛٝؿ٠ح ٚ٬سل جِٝؿ٬ؿ  ١٠جٞٗٝلً٧ ١٬٬٢٬س٦ؿ ٟد٧٬س ٟ٦س٠ف ٥ـ ٣ج٧٢ٚٝجز ُ ١ـ٠ ٛٝف٧ف

جٜٝفج ٫ٖ ،ٟػٙ ٧ٝ ١٬سل ؤ ٧ظفع الفجث٧ ٫ٞ٬جػؿ س ٟ٧ٚجٝؿ٬٢ح ٧ال سِٚؿ ً٧ ،دِح ٥ـج ٠ح ٗ٬لف جٝلً٬فذ
ج٧٦٬ٝؿ٬ر ُٜ٧ ٫ٞحالز جأل٢دحء جٝس ٫سق٧ؿ ٥ـ ٣ج٧٢ٚٝجز دح٧٠ٝجؿ جإلُال٬٠ر  ١٠ؤؾدحف ٠٧ِٞ٠٧حز ؤؾف٪

ٜ٬ ٟٝ٧ ،سٗ ٫ج٧٦٬ٝؿ دحٝلً٬فذ ُ٧ ٫ٞلحثل جإلُال٧ ٟجدسقجق٥ح ٠ح٬ٝح ،دل ٝظإ٧ج ا ٩ٝسإل٬ك ٜ٧حالز
ؤ٢دحء سحدِر  ٟ٧ٚ٬ ٟ٦ٝدبؿجفس٦ح ٧٦٬ؿ ٧ ،ال ٬ؾٗ ٫ُٞ ٫جػؿ ؤ٥ ١ـ ٣جٜ٧ٝحالز ٬ٓ٧ف٥ح ٜ٧ ١٠حالز
ؤؾفُ ٪ح٬٠ٝر سس ٫ٚٞسِ٠٬ٞحس٦ح  ١٠جٜ٠ٝسخ جٝوػٗ ٫جٝسحدَ ٞٝػ٠٧ٜر جإللفجث٬ٞ٬ر ٠٠ح ٬ػ ٘ٚؤ٥ؿجٖٟ٦

جاللسِ٠حف٬ر .

ا ١جإلُال ٟجٝوٜ ٫٢٧٬٦دح ٫ٙج٬ٜٝح٢حز جإلُال٬٠ر جألؾفِ٬ ،٨س٠ؿ ٖ ٫جٔٝحٝخ ٗ٢ك ج٧ٝلحثل جإلُال٬٠ر
جِٝح٬٠ٝر ٫ٖ ،ػفدر جإلُال٬٠ر ٧جٗ٢ٝل٬ر يؿ ؾو َ٠ ،٤٠٧دِى جٗٝف ٘٧ج٬٠ٜٝر ٧ ١٠لٞ٬ر ألؾف،٨
٧جٝس ١٠ ٫ؤدفق٥ح( جٝفلحثل٧ ،جٝنِف٧ ،جٚٝوه٧ ،جٜٝسخ٧ ،جإلـجُر ٧ ،جٝسٗٞق٧ ،١٧٬جٝسٔٞفجٕ،

٧جٝسٜٞ٬ك٧ ،جٗٝحٜك٧ ،جالسوحالز٧ ،جٝػحلخ ج٭٧ ،٫ٝجٝدف٬ؿ جإلٜٝسف٧ ،٫٢٧جٝوػٕ٧ ،ج٠ٝظالز،

٧جٝسٚحف٬ف٧ ،جالظس٠حُحز٧ ،جِ٠ٝلٜفجز٧ ،جالػسٗحالز٧ ،جِ٠ٝحفى٧ ،ج٠ٝئس٠فجز٧ ،ج٢ٝؿ٧جز،

٧جٞ٠ٝوٚحز٧ ،جٜٝسحدحز٧ ،ج٢ٝنفجز٠٧ ،ظالز جٝػحثً..جٝؽ ((.ػظحخ )40: 9558،

٬ ٟٝ٧سف ٛج٧٦٬ٝؿ ؤ ١٠ ٪ج٧ٝلحثل جإلُال٬٠ر اال جلسٔ٥٧ٞح ٥٧ٌٗ٧٧ح ٖ ٫ؾؿ٠ر ٠وحٝػٟ٦

٠٧نحف٠ ، ٟ٦ِ٬صل جٜٝسخ جٝس ٫جلسٔ٦ٞح ج٧٦٬ٝؿ ًُ٢ ٫ٞح٘ ٧جلَ ٠ٝح سس َ٠د ١٠ ٤لِر ٖ ٫ج٠ٝي، ١٧٠
ٜ٬ ٟٝ٧سٗ٧ج د٢نف جٜٝسخ ٧ا٠٢ح لِ٧ج ٞٝلً٬فذ ُ ٫ٞؿ٧ف ج٢ٝنف ٧جًٝدحُر ٧جٝس٧ق َ٬ج٢٠ٝسنفذ ٖ ٫جِٝحٟٝ
٧سظ ٩ٞـ ٛٝدنٜل ؾحه ٖ ٫ؤ٠فٜ٬ح ١٠٧ ،ج٧ٝجيغ ؤ٬يح ج٥س٠ح ٟج٧٦٬ٝؿ ٧نِ٧ف ٟ٥د٠ؿ ٪سإص٬ف جٜٝسخ
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ج٢سٚحؿجس ٟ٦ج٠ٝلس٠فذ ٜٝسخ ج٢٠ٝح٥ط جٞٗٝلً٬٢٬ر جٝس ٫سِفى ػٚ٬ٚس٧ ٟ٦سٗيغ ٠نحفِٝ٧ ، ٟ٦ِ٬ل ١٠

جؾًف ٠ح سلسؾؿ ٤٬ٖ ٟجٜٝسخ ؿجؾل ٖٞلً ١٬ج٠ٝػسٞر  ٫٥جٜٝسخ جٝس ٫سٗفي٦ح ٧قجفذ جِ٠ٝحفٕ

جإللفجث٬ٞ٬ر ُ ٫ٞجًٞٝدر جٞٗٝلً ٫ٖ ١٬٬٢٬جٝؿجؾل ج٠ٝػسل ٧اظدحف جًٞٝدر جٞٗٝلً ٫ُٞ ١٬٬٢٬ؿفجلس٦ح .

٠ٜح سٔٔٞل جٝو٦ح٢٬ر ٖ ٫جٝل٠٢٬ح ػ٬ش ٙح٧٠ج دب٢سحض جألٖال ٟجٝس ٫سؾؿ٠ ٟنحف ٟ٦ِ٬جاللسِ٠حف٬ر ،

٧سظ٠ل و٧فس ٟ٦ؤ٠ح ٟجِٝح٧ ، ٟٝسٚد٬غ ج٧٠ٝجً ١جِٝفد ٫دنٜل ُح٧ ٟجٞٗٝلً ٫٢٬دنٜل ؾحه .
ٌ٢٧فًج أل٬٠٥ر ٥ـ ٣ج٧ٝلٞ٬رٖٚ ،ؿ ُ٠ؿ ج٧٦٬ٝؿ ٞٝلً٬فذ ُ٦٬ٞحٝ ،ـ٧٬ ٛٝظؿ جٜ ٟ٧٬ٝص٬ف

١٠

جِٝحُ ٫ٖ ١٬ٞ٠ح ٟٝجٝل٠٢٬ح٧٬ٝ٧٥ ٫ٖ ،ؿ ٧٦٬ؿ ٢٠سظ٠٧ ١٬ؾفظ٠٧ ١٬نفٖ٠٠٧ ١٬صٙ٧ ١٬ٞؿ سِ٧ؿز

جٝو٬٢٧٬٦ر ٜل ُح ٟسٚف٬دح ُٖ ٫ح ٟٝجٝل٠٢٬ح ؤ ٧ج٠ٝلفع ؤ ١سًل ُ ٩ٞجِٝح ٟٝدٚور ٠ص٬فذ سـٜف ٣دظفجثٟ
٥سٞفُ(.دؿ جهلل )6 :9552،

الن ٛج٢٥ ١ح ٛدِى ج٭صحف جٝسفد٬٧ر جال٬ظحد٬ر ٧ٝلحثل جإلُال٠ ٟصل سق٬٧ؿ جًٝالخ

دح٠٧ِٞ٠ٝحز ٧جًالُ ٫ُٞ ٟ٦جِٝح ٟٝجٝؾحفظ ، ٫ؤ ٧جلسؾؿج ٟدِى ٧لحثل جإلُال ٫ٖ ٟج٬ٞ٠ِٝر جٝسِ٬٠٬ٞر
ٜ ،ح٧٢ٚٝجز جٝسِ٬٠٬ٞر جٗٝيحث٬ر  ٧ ،جٝدفج٠ط جٝسِ٬٠٬ٞر جألؾف٧ ٨جٝصٚحٖ٬ر اال ج ٫ُٞ ٤٢جٝظح٢خ ج٭ؾف

٧٬ظؿ دِى ج٭صحف جٝلٞد٬ر ٦ٝـ ٣ج٧ٝلحثل ُ ٫ٞج٬ٞ٠ِٝر جٝسِ٬٠٬ٞر  ٫ٖ٧ ،جٝسػو٬ل جٝؿفجلًٞٝ ٫الخ

٧ـ ٫ُٞ ٛٝج٢ٝػ ٧جٝسح: ٫ٝ

سن٬ف جِٝؿ٬ؿ  ١٠جإلػوحث٬حز ٧جٝؿفجلحز ا ٫ٝؤ ١ج٠ٝال ١٠ ١٬٬جألًٗحل ػ٧ل جِٝحٚ٬ ٟٝي ١٧لحُحز

ًٞ٬٧ر ؤ٠ح٧ ٟلحثل جإلُال ،ٟؤٜصف ٠٠ح ٚ٬ي ٫ٖ ٤٢٧جٗٝو٧ل جٝؿفجل٬ر  ٟ٧ٚ٬٧ ،جِٝؿ٬ؿ  ١٠ؤٝ٧ثٛ

جألًٗحل جٝـِ٬ ١٬ؿ ظقء ٜد٬ف ٖ ١٠ ٟ٦٢٠ثر جًٞٝدر ،دحٝل٦ف ػس٢٠ ٩سوٕ ج٬ٞٝل ؤ٠ح٧ ٟلحثل جإلُالٟ
ؾو٧وح ( جٝسٗٞق٧ ١٧٬جال٢سف٢ز) ٠٠ح ٬ئؿ ٪ا ٩ٝالفجٕ دٔ٬ف ٙ٧ٞٝ ٫ُ٧ز ٬ ،ئصف لٞدح ُ ٫ٞج٬ٞ٠ِٝر

جٝسِ٬٠٬ٞر  ،دحإليحٖر ا ٩ٝدِؿ جًٝحٝخ ُ ٫ٞج٧ٝج٧ َٙجٔٝف٘ ٖ ٫ؾ٬حالز ٬ٝك ٦ٝح ؤلحك ٢س٬ظر ٠ح
٬نح٥ؿ٠٠ ٣ح ٧ٚ٬ؿ جًٝحٝخ ا ٫ٝجالٓسفجخ دنس ٩ؤ٧٢جُ.٤

ٙ٧ؿ ؤنحفز ؿفجلر ج٬٦ٝس )924 : 9554( ٫ا ٫ٝؤ٠ ١ح ٬وفٖ ٤جًٗٝل ٖ ٫جٙ٧ٝز ٜ ٫ٖ ٘٧ٗ٬ص٬ف ١٠

جألػ٬ح ١جٙ٧ٝز جٝـٚ٬ ٪ي ٫ٖ ٤٬ج٠ٝؿفلر ٧ؤ ١جٝد٧٬ز جٝس ٫ؿؾ٦ٞح جٝسٗٞق ١٧٬ؤػؿصز سإص٬فج ٖ٫

٧٠ج٬ٙس٦ح ٝـج ٧وٕ جٝسٗٞق ١٧٬دإ٢٬ ٤٢وخ ٗ٢ل ٤ػح٠ٜح ًٚٞ٠ح ٬٧سػ ٫ٖ ٟٜؤٙ٧حز جًٗٝل ٧٠٧جٙ٧ ٤ٗٙؿ

ؤنحفز (ٞ٬٥ؿ ٧٬ٞ٠٬٥جز) ؤ ١جٝسٗٞق٬ ١٧٬لدخ سٔ٬فجز ٌٖ٢ ٫ح ٟؤٙ٧حز جٗٝفجّ ٧ ،ؤ٧ظ ٤ج٢ٝنحً جٝس٫

سسًِل ٢س٬ظر جٝسِفى ٧ ٤ٝؤ٬يح ٚ٬ل اٙدحٙ ٫ُٞ ٟ٦ٝفجءذ جٜٝسخ جٜٗٝح٬٥ر ٧ج٠ٝظالز جٚٝوو٬ر .
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٠ٜح ٧لد٘ ؤ ١س ٟـٜف جِٝالٙر د٧ ١٬لحثل جإلُال٧ ٟايحُر جٙ٧ٝز ٖ ،ح٥ ١ـج ِٜ٢٬ك ُ٫ٞ

ػلحخ ج٧ٝجظدحز ج٢٠ٝق٬ٝر ٧ ،ج٬٠ٝل اٜ ٫ٝفج٬٥ر ج٠ٝؿفلر ٧ج٠ٝؿفل ، ١٬ال ١جًٝحٝخ ٌ٢٬ف اٟ٦٬ٝ
ٜ٧إ٬ ٟ٦٢نٔ٠ ١ُ ٤٢٧ٞسحدِر دفج٠ط جٝسٗٞق ١٧٬ؤ٧٠ ٧ج َٙجال٢سف٢ز ج٠ٝؾسٗٞر ُ ٫ٞجُسدحف ؤ٬ ٤٢ظخ ج١
ٜ٬سخ ٧جظدحس ٤ج٢٠ٝق٬ٝر ٧جً٠ٝحِٝر ٧ج٠ٝـجٜفذ ٧ج٠ ٟ٧٢ٝدٜفج٬ٖ .ظِ ٤ٞـ٬ ٛٝنِف ؤٜ ١ل ٥ـج ٬دِؿ١ُ ٣

جألن٬حء جٝس٬ ٫ػد٦ح ٌ٢ ،فج ٠ٝح سػس٧ ٤٬٧لحثل جإلُال ١٠ ٟظحـد٬ر ٧سن٧ ٘٬٧اصحفذ

 ١٠ج٠ٝئٜؿ جٙ ١يحء ؤٙ٧حز ًٞ٬٧ر ؤ٠ح٧ ٟلحثل جإلُال٧ ، ٟجٝل٦ف ػس٢٠ ٩سوٕ ج٬ٞٝل ؤ٧

ؤٜصف ؤ٠ح٧٠ ٟجؿ ٥ـ ٣ج٧ٝلحثل ِٜ٢٬ ،ك لٞدح ُ٠ ٫ٞلس ٪٧جٝسػو٬ل جٝؿفجلٝ ٫ؿ ٪جًٝالخ .

٧ؤٜؿز جِٝؿ٬ؿ  ١٠جٝؿفجلحز جِٝالٙر جٝلٞد٬ر دٙ ١٬يحء ؤٙ٧حز ًٞ٬٧ر ؤ٠ح ٟجٝسٗٞق٠٧ ١٧٬لس٪٧

جٝسػو٬ل جٝؿفجل٦٢٠ ، ٫ح ُ ٫ٞلد٬ل ج٠ٝصحل ال جٝػوف ؿفجلر ٢ٜؿ٬ر ٙحف٢ز د ١٬جٚٝفجءذ ٝؿً ٪الخ
ال ٬نح٥ؿ ١٧جٝسٗٞقً٧ ١٧٬الخ ٬نح٥ؿ ١٧جٝسٗٞقٜ٧ ١٧٬ح ١ؤ٠ ٟ٥ح س٧وٞز ا ٤٬ٝج٢ٝسحثط ٧ظ٧ؿ ُالٙر

لٞد٬ر ٬٧ٙر د ١٬ج٠ٝنح٥ؿذ جٝسٗٞق٬٢٧٬ر ٧ج٢ؾٗحى جٝسػو٬ل جٝؿفجل. ٫

( لٞلٞر ُح ٟٝجِ٠ٝفٖر ) 52 : 9554 ،

٬٧ف ٪ؤدُ ٧فظر ( )990: 4004ؤ ١جألظ٦قذ جإلُال٬٠ر ٬ظخ ؤ ١سلحُؿ ُ٠ ٫ٞح : ٫ٞ٬

 -9اٙفجف جٝؿٚ٠٬فجً٬ر جٝصٚحٖ٬ر.

 -4جلسػؿجش جٝال٠فٜق٬ر ٧ج٠ٝنحفٜر جٝظ٠حُ٬ر.
 -6جٝػٗحٌ ُ ٫ٞجٔٞٝر ٧سً٬٧ف٥ح .
 -2جإلل٦ح ٫ٖ ٟجٝس٬٠٢ر.

 -9ػ٠ح٬ر ج٬٧٦ٝر جٝصٚحٖ٬ر
-9
-4

٢٬٧دٔ ٩ُٞ ٫اُال٢٠ح جِٝفد ٫ؤ٧ً٬ ١ف  ٖ٘٧جالسظح٥حز جٝسح٬ٝر :

س٧ظ ٤٬جًٝف٧ػحز جإلُال٬٠ر ٝؾؿ٠ر جأل٥ؿجٕ جٜٝدف٠ٞٝ ٨ظسِ٠٧ ، َ٠حٝظر ٠نح٧ ٤ٜٞسِق٬ق
ص٧جدس. ٤٠٬ٙ٧ ٤

سإ٬ٜؿ ٠دؿؤ ج٠ٝلث٬ٝ٧ر جالظس٠حُ٬ر ٝإلُال ، ٟدػ٬ش ٬ئؿ ٪ؿ٧فج ج٬ظحد٬ح ٖ ٫جٝسفد٬ر ٧جٝس٠حلٛ

جالظس٠حُ٧ ٫جالفسٚحء دح ٫ُ٧ٝجِٝحٝ ٟألٖفجؿ.

-6

٬ٙح ٟؤظ٦قذ جإلُال ٟدػ٠ح٬ر جٝـ ٘٧جِٝح٧ ٟجالفسٚحء د ١٠ ، ٤ؾالل ج٢سٚحء ٧دش ج٧٠ٝجؿ جإلُال٬٠ر

-2

ا٢نحء ٠ظٞك جُٝ ٫ٞإلُال٬ ، ٟي٢ ٟؾدر  ١٠ج٠ٝسؾوو ١٬جإلُال٠ُٞ٧ ، ١٬٬٠حء جٝنفِ٬ر

جٝفج٬ٙر ٧ج٦ٝحؿٖر .

٧جٝسفد٬رٙ٧ ،حؿذ جٜٗٝف ٧جٝفؤ ٫ٖ ٪ج٠ٝظس٬ ، َ٠س ٫ٝ٧و٬حٓر جٝل٬حلر جإلُال٬٠ر  ٖ٘٧ج٬٧٦ٝر
ج٬٢ً٧ٝر ٧جأل٥ؿجٕ ج٬ِٞٝح ٞٝدالؿ ٬٧ ،فجٙخ س٬ٗ٢ـ٥ح .
25

-9

جٝػفه ُ ٫ٞسٚؿ ٟ٬جٝدفج٠ط جإلُال٬٠ر ٧ ،ؾحور ج٠ٝسٗٞقذ ٦٢٠ح  ،جٝس ٫سنظَ ٧س ٫٠٢جٝظح٢خ

-4

ا٬ظحؿ ج٭٬ٝحز جٞ٬ٜٗٝر دحٝػؿ  ١٠ج٢سنحف جٝدفج٠ط جإلدحػ٬ر ٧جألٖٜحف ج٦ٝؿج٠ر ٧جٝؿُح٬حز جِ٠ٝحؿ٬ر

-2

جٝسإ٬ٜؿ ُ ٫ٞجالٝسقج ٟدحٔٞٝر جِٝفد٬ر جٝوػ٬ػر ٖٜ ٫حٖر ؤ٧ظ ٤جإلُال. ٟ

جٝصٚحٖٝ ٫ؿ ٟ٧٠ُ ٪ج٢ٝحك .

 ،جٝس ٫سدش ُدف ندٜر جال٢سف٢ز ٧جٗٝيحث٬حز .

(٠ظٞر ج٠ٜٞٝر )20: 4002،

٬سيغ ٠٠ح لد٘ جألصف جٜٝد٬ف جٝـ ٪سسف٧ ٤ٜلحثل جإلُال٢٬ُٞ ٟح  ٩ُٞ٧ ،ؤد٢حء٢ح ٖال ؤػؿ
٬لسً َ٬ؤٜ٢٬ ١ف ـ ، ٛٝػ٬ش ؤصدسز ٓحٝد٬ر جٝؿفجلحز ؤ ١ؤد٢حء٢ح ٚ٬ي ١٧لحُحز ًٞ٬٧ر ؤ٠ح٧ ٟلحثل

جإلُال ٟدنس ٩ؤ٧٢جُ٦ح  ،ؤٜصف  ١٠جٝلحُحز جٝسٚ٬ ٫ي٦٢٧ح ٖ ٫ػظفذ جٝؿفجلر ؾو٧وح ؤ٠ح ٟجٝسٗٞحق
٧جال٢سف٢ز ٬ ،سِفي ١٧ؾال٦ٝح ٜٝل ٠ح ٓ ٧٥ش ٧ل ، ١٬٠دحإليحٖر ا ٩ٝجألؿ٧جف جٝسفد٬٧ر جٝس ٫سِٞد٦ح

٧لحثل جإلُال٧ ، ٟسإص٬ف٥ح ُ ٩ٞل٠٠ ، ٟ٦ٜ٧ٞح ٬دفف جٝػحظر ا ٩ٝجٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٧ ،سي١٬٠

جٗ٠ٝح ٟ٬٥جإلُال٬٠ر ٖٜ ٫حٖر ج٧٠ٝجؿ جٝسِ٬٠٬ٞر ٧ ،ؾو٧وح ٜسخ ج٧٠ٝجؿ جالظس٠حُ٬ر  ٩ُٞ٧ ،فؤل٦ح
ٜسخ جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٧ج٬٢ً٧ٝر أل٦٢ح جأل٢لخ ٦ٝـ ٣جٗ٠ٝح ، ٟ٬٥ػ٬ش ٬سِـف ٢٥ح جً٠ٝحٝدر دٚ٠فف ؿفجل٫

٠لسٚل ٞٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ ٫ج٢٠ٝح٥ط جٞٗٝلً٬٢٬ر ٧ ،ـٝ ٛٝؾو٧و٬ر جأل٧يحٍ ٧جإلٜ٠ح٬٢حز ٜ٢٧ ،سٗ٫

دحٙسفجع سيٗ٠ ١٬٠حٞٝ ٟ٬٥سفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ ٫جٚ٠ٝففجز جٝؿفجل٬ر ٦٢٠ٞٝحض جٞٗٝلً. ٫٢٬

٧سنس٠ل جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ُ٠ ٩ٞظُ٧٠ر ج٧ ٟ٬ٚٝجٝد ٫٢جٝـ٬٢٥ر ٧جٝل٬ٜ٧ٞر٧ ،جٝسفجش جٝصٚحٖ٫

٧جٝسٚح٬ٝؿ ٧جألُفجٕ جٝس ٫س٢لظ٠ َ٠ ٟدحؿة جإللال٧ ٟج٧٧ ،١ً٧ٝلحثل جٝس٢نثر جٝس ٫سٚ٢ل ٥ـ ٣جٝصٚحٖر

ٖ ٫جٝد٬ز ٧ج٠ٝؿفلر ٧ج٬٦ٝثحز ج٧ٝلً٬ر٧٧ ،لحثل جألُال٬ٝ٧ ،ٟك جٚ٠ٝو٧ؿ ؤ ١جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر سفد٬ر

ِ٠فٖ٬ر ،دل سفد٬ر ٬٠٬ٙر دحٝؿفظر جأل ٫٦ٖ ،٩ٝ٧سسظ ٤دحأللحك دحٝل٥٧ ، ٛ٧ٞـج ٠ح ٢٬دٔ ٫ج ١سئٜؿ٣

ج٢٠ٝح٥ط جٞٗٝلً٬٢٬ر جٝؾحور دحٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جإلُال٬٠ر ١٠ ،ؾالل ُ٬ٞ٠ر ٠س٧جوٞر ٧نحٞ٠ر سِ ٟظَ٬٠
و٧ف جٝػ٬حذ٬٧ ،ظخ ؤ ١سٗ٢ـ ا ٩ٝظ َ٬٠ؤ٧ظ ٤ج٠٠ٝحفلحز جٝنؾو٬ر ٧ج٬٢٦٠ٝر ٧جٝصٚحٖ٬ر ٧جالظس٠حُ٬ر

٧جٝل٬حل٬ر ٧ج٠ٝؿ٬٢ر ،ايحٖر ٠ٝح لد٘  ١ٜ٠٬ج٧ٚٝل ؤ٠ ١يح ١٬٠جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جإلُال٬٠ر ٦ٝح ؤ٬٠٥ر
ٜد٬فذ ٖ ٫س٧ظ ٤٬ل٬ٜ٧ٞحز ؤد٢حث٢ح ٠ٝح ٦ٝح  ١٠جفسدحًحز ٧صٚ٬ر دح ٟ٬ٚٝجإللال٬٠ر ٧ج٬٢ً٧ٝر ٧جألؾال٬ٙر.

ػ٬ش ال ٧٬ظؿ ٠دفف ٚ٠٧ ٫ًٚ٢٠د٧ل ٬ٔٝحخ ٦ٝـ ٣جٗ٠ٝح ٟ٬٥ج٠ٝؿ٬٢ر ٢٠ ١٠ح٥ظ٢ح جٞٗٝلً٬٢٬رٙ٧ ،ؿ

ٜح ١جأل ٩ٝ٧د٠ؾًً ٫ج٢٠ٝح٥ط اًُحء٥ح ٙؿفجً ٜحًٖ٬ح  ١٠جال٥س٠ح ١٠ ٟؤظل ٓفل٦ح ٝؿ ٨جٝسال٬٠ـ ٖ٥ ٫ـ٣
جٝل١؛ أل٦٢ح س٢٠ػ ٟ٦جٝنِ٧ف دح٧ٝجظخ جُ ٩ُٞ ٩ٚٞ٠ٝحس ٟ٦ٚسظح٧ ،ٟ٦٢ً٧ ٣جٝس ٫سِسدف ٧دػ٘ ؤلحك ١٠

ؤلك جٝسِح٠ل جٝسفد ٪٧جٝوػ٬غ ٧ ،جٝـ٬ ٪ظخ ُ٢٬ٞح ؤ ِٟٞ٢ ١ؤد٢حء٢ح ٢٧ ،فد ٩ُٞ ٟ٦٬جٗ٠ٝح ٟ٬٥ج٠ٝؿ٬٢ر
٠٠ح ؤ٧ظخ ُ٠ ٟ٦٬ٞفجُحذ ـ٢ُ ٛٝؿ اُؿجؿ ٢٠ح٥ط ظؿ٬ؿذ ٧د٢حث٦ح ٖٖٞ ٫لً.١٬
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ٖ ٫ؤ٧جؾف جٝلس٬٢٬حز ج٬٠ٝالؿ٬ر  ١٠جٚٝف ١ج٠ٝحي٦ٌ ٫ف  ٟ٧٦ٗ٠جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر٧ ،س ٟس٢ح٤ٝ٧
د ٩٢ِ٠جلسؾؿج ٟؤؿ٧جز جالسوحل ٧ٜلحثل سِ٬٠٬ٞر ٠لح٢ؿذ ٠ِٞٝل جٝسؿف٬ل٧ ، ٫سً٧ف جٚ٬ٝ ٟ٧٦ٗ٠ٝؿ٩ُٞ ٟ
ؤ " ٤٢سِ ٟ٬ٞدنإ ١جإلُال٧٧ " ٟلحثٌ٢٧ ، ٤ٞف ا ٩ٝجٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ُ ٩ٞؤ٦٢ح س٠صل ٠نف ٍ٧ؿٖحٍ ،

٦٬ؿٕ ا ٩ٝػ٠ح٬ر جألًٗحل ٧ج٢ٝحنثر  ١٠ؤؾًحف جٝسٗٞق٧ ١٧٬ج٧ٝلحثل جإلُال٬٠ر جألؾف٧ ، ٨سٜحصٗز
جٝفئ٬ر ػ٧ل جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ُ ٩ٞؤ٦٢ح " ِ٠فٖر ٦٠٧حفجز سِح٠ل " ٧س٬٠٢ر ٙؿفجز ُ٬ٞٚر ٧٧ظؿج٬٢ر

٧ل٬ٜ٧ٞر ٞٝسٗحُل ٧ج٠ٝنحفٜر  َ٠ج٧ٝلٞ٬ر جإلُال٬٠ر .

٧اـج ٜحُ ١ؿؿ ٠ػؿ٧ؿ  ١٠جٝؿ٧ل ٠ ،صل دفً٬ح٬٢ح ٧جلٜس٢ٞؿج ٧جٝؿ٠٢فٙ ، ٛؿ س٢د٦ز ٠دٜفج

أل٬٠٥ر جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٧يف٧فس٦ح ٢ٞٝحنثر ٖإؿفظس٦ح دو٧فذ ٧جيػر ٢٢ٚ٠٧ر  ،دإلح٬ٝخ ٠ؾسٗٞر ٖ٫
٢٠ح٥ظ٦ح جٝؿفجل٬ر ٖ ،بُ ١ؿؿج ٜد٬فج  ١٠جٝؿ٧ل ٦٢٠٧ح جٝؿ٧ل جِٝفد٬ر  ٟٝسٚؿ ٟدِؿ ُ ٩ٞاؿفجض ٚ٠ففجز

ؤٗ٠ ٧فؿجز ؤٗ٠ ٧ح ٟ٬٥جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ٢٠ ٫ح٥ظ٦ح جٝؿفجل٬ر .

٧جلسنِحفج أل٬٠٥ر ـٞٝ٧ ٛٝسِف ٕ٬د٠لإٝر جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ ٫جأل٧لحً جٝسفد٬٧ر ٧جٝصٚحٖ٬ر

ج٠ٝػ٬ٞر ٧جإل٬٠٬ٞٙر ٠ٌ٢ ،ز ٧قجفذ جٝسفد٬ر ٧جٝسِ ٫ٖ ٟ٬ٞجٜٞ٠٠ٝر جِٝفد٬ر جٝلِ٧ؿ٬ر ٖ ٫جٗٝسفذ -92 ١٠

 ١٠ 92ن٦ف وٗف ج٠ٝحي ٫ج٠ٝئس٠ف جٝؿ ٫ٝ٧جأل٧ل ٞٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر  ،ػ٬ش ٙؿ٠ز جِٝؿ٬ؿ ١٠
جٝؿفجلحز ٠ٌ٢٧ز ػٚٞحز ٚ٢حم ُ٧ف٧ى اُال٬٠ر س٢حٝ٧ز ظ٧ج٢خ ٠ؾسٗٞر ٙ ١٠يح٬ح جٝسفد٬ر
جإلُال٬٠ر ٗ٠٧ح٦٠٬٥ح ٧سًدٚ٬حس٦ح ٠ ( .ظٞر جِ٠ٝفٖر )2 :4002،

٢٠٧ـ اُال" ١ظفج٧٢جٝؿ" ُٖ ٫ح 9584 ٟػس ٩اُال ١دحف٬ك ٖ٢٬ ٫ح٬ف  ،4002جقؿجؿز ؤ٬٠٥ر

جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٧٦ٌ َ٠ف ُ٧ج٠ل ٠٧سٔ٬فجز ظؿ٬ؿذ  ٩ُٞ ،ج٠ٝلس ٨٧جالظس٠حُ٧ ٫جِٝح٠ ، ٫٠ٝصل
جٝسً٧ف جِ٠ٝفٖ٧ ٫جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٧ ٫ؿُ ٟجٝػحظر ا ٩ٝجٝسٗل٬فجز جٝؾحور د٦ـ ٣جٝسً٧فجز دظح٢خ

جٝسً٧فجز جالٙسوحؿ٬ر ُ ٩ٞج٠ٝلس ٨٧جِٝح٧ ٫٠ٝجٝ ٫٢ً٧ٝنِ٧خ جِٝح ٟٝجٝس ٫جِٜ٢لز ُُ ٩ٞالٙحز

ج٧ٝلحثل جإلُال٬٠ر دٜل جٜ ٫ٖ ٌٟ٢ٝل ج٠ٝظسِ٠حز ٥ ،ـج دظح٢خ جٝسإص٬فجز جالظس٠حُ٬ر ُ ٩ٞجألًٗحل

٧جٝندحخ ٖ٠ ٫فجػل ُ٠ف٬ر ٠ؾسٗٞر ُ ( .دؿ جٝػ٬٠ؿ )904 : 4094 ،

ٖ ٤٬ُٞ٧ب ٟ٧٦ٗ٠ ١جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٬ٝك ظؿ٬ؿجًٙ٧ ، ،ؿ دؿؤز جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ؤلحلح ٧ٜلٞ٬ر

ٝػ٠ح٬ر جألٖفجؿ  ١٠ج٭صحف جٝلٞد٬ر ٧ٝلحثل جإلُال ٩ُٞ٧، ٟؤ٦٢ح سن٬ف ا ٩ٝجلسؾؿج٧ ٟلحثل جالسوحل ٖ٫
ج٬ٞ٠ِٝر جٝسِ٬٠٬ٞر  ،ص ٟسً٧فز جٌ٢ٝفذ ا ٩ٝجٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر دِؿ جٝسً٧ف ج٦ٝحثل ٖ٧ ٫لحثل جالسوحل
٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ٝ ،سودغ س ١٬ٜ٠ج٠ٝس٢ ١٧ٜ٬ ٫ٜٝ ٫ٚٞحٙؿج ٠٧ػٞال ٠٧ٚ٠٧ح ٠ٝح ٬نح٥ؿ ٬٧ل ، َ٠ؤ٢٠ ٪ػ٤

جٚٝؿفذ ُٚ٢ ٩ٞؿ ج٧٠ٝجؿ جإلُال٬٠ر جٝس٬ ٫سٚٞح٥ح .

 ٫ٖ٧ي٧ء ـ ٛٝدؿؤ  ٟ٧٦ٗ٠جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر دح٧٦ٌٝف  ٩ُٞ ،ؤلحك ؤ٬ ٟ٧٦ٗ٠ ٤٢ن٬ف ا٩ٝ

جلسؾؿج٧ ٟلحثل جالسوحل ٖ ٫ج٬ٞ٠ِٝر جٝسِ٬٠٬ٞر  ،ص ٟسً٧ف ٬ٝن٬ف ا ٩ٝسِ ٟ٬ٞج٢ٝمء ػ٧ل جإلُال ، ٟصٟ
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لفُح٠ ١ح سسً٧ف ج٬ٝ ٟ٧٦ٗ٠ٝن٬ف ا ٩ٝؤ ٤٢سِ ٟ٬ٞج٢ٝحنثر ِ٠ ،فٖر ٦٠٧حفجز سِح٠ل ٧س٬٠٢ر ٙؿفجز

دنإ ١جإلُال. ٟ

ٌ٦ف  ٟ٧٦ٗ٠جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ ٫جِٝح ٫ٖ ٟٝؤ٧جؾف جٝلس٢٬حز ج٬٠ٝالؿ٬ر ػ٬ش فٜق جٝؾدفجء
ُ ٩ٞاٜ٠ح٬٢ر جلسؾؿج ٟؤؿ٧جز جالسوحل ٧٧لحثل جإلُالٝ ٟسػ٢٠ ٘٬ٚحَٖ سفد٬٧ر ٧٠ٞ٠لر ٧ٜ ،لٞ٬ر

سِ٬٠٬ٞر ٧ .دػ٧ٞل جٝلدِ٢٬حز ٧ؤص٢حء جِٚ٢حؿ جٝؿ٧فذ جٝلحؿلر ٧جٝصالص٠ٞٝ ١٬ئس٠ف جٝؿٞٝ ٫ٝ٧سفد٬ر ُحٟ
 ،ٟ 9522دؿؤ ٌ٢ُ٬ف ا ٩ٝجٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ُ ٩ٞؤ٦٢ح سِ ٟ٬ٞدنإ ١جإلُال٧ ،ٟدنإ ١س٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ٧لحثل
جإلُال ٟجٝػؿ٬صر٧ ،دنإ ١جٝسِد٬ف ُ ١جٝـجز د٧وٗ ٤ظح٢دًح  ١٠جِ٠ٝفٖر جإل٢لح٬٢ر جأللحل٬ر.

(جٝدً٬حف ٧آؾف)6 : 4005 ، ١٧

ٙ٧ؿ ج٢سنف  ٟ٧٦ٗ٠جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٧ؤ٥ؿجٖ٧ ٤جإلل٦حُ ٫ٖ ٟفى سًدٚ٬حس٢٠٧ ٤حٙنر جٝفئ٨

جٝؾحور دس٬ٗ٢ـ جٝدفج٠ط ٖ٠ ٫ؾس ٕٞؿ٧ل جِٝحٜ ٟٝح٬ ١س ٟدفُح٬ر ج٢٧٬ٝل ٧ٜدحٝؿفظر جأل ، ٩ٝ٧ل٧جءً ٖ٫
ج٠ٝئس٠فجز ؤ ٧جٚٞٝحءجز جٝسٜ ٫ح٢ز س٦٠ٌ٢ح جٞٝظح ١ج٬٢ً٧ٝر جٝسحدِر ٖ ٫ؿ٧ل جِٝح ، ٟٝؤ٠ ٧ئللحز

سفد٬٧ر ٧ؤظ٦قذ اُال٬٠ر دؿُ٥ ١٠ ٟـ ٣ج٠ٌ٢٠ٝر ٧فُح٬س٦ح .

ٞ٠ ٩ٖ٧س ٩ٚؾدفجء ج٢٧٬ٝل ٫ٖ ٧ٜدحف٬ك ُح ،ٟ 9525 ٟجٝـ ٪ج٢س ٩٦ا ٩ٝسد ٟ٧٦ٗ٠ ٩٢جٝسفد٬ر

جإلُال٬٠ر ٜ ٩ًٔ٬ٝل ًف٘ جٝؿفجلر ٧جٝسِ٧ ٟٞجٝسؿف٬ك ٜٝل ج٠ٝلس٬٧حز ٧ج٠ٝفجػل جٝسِ٬٠٬ٞر " جدسؿجث، ٫
صحُ ، ٪٧٢ح ، ٫ٝسِ ٟ٬ٞجٝدح ، ١٬ٔٝجٝسِ٠ ٟ٬ٞؿ ٨جٝػ٬حذ " ٜ ٩ٖ٧ل جٌٝف. ٕ٧

ٜ٧حٜ ١سحخ جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر جٝـ ٪ؤوؿفس ٤ج٠ٌ٢٠ٝر ُح ١٠ ، 9582 ٟؤ٧جثل جإلوؿجفجز

ٖ٥ ٫ـج جٝنإ ١فٓ ٟؤ ١ج٧ ٟ٧٦ٗ٠ٝسِفٗ٬حس٧ ٤دِى  ١٠سًدٚ٬حسٜ ٤ح٢ز ٙؿ لدٚز جٜٝسحخ ٖ ٫ؿ٧ل ُؿ٬ؿذ
٠ ،صل ا٢ظٞسفج ٧ؤلسفج٬ٝح ٧ؿ٧ل ن٠حل ؤ٧ف٧دح ٠ٌ٢٧ ،ز ٠ئس٠فجز ٚٝ٧حءجز ٧وؿفز د٬ح٢حز ُؿ٬ؿذ

دنإ٦٢ح ٜ ،ح ١ؤدفق٥ح اُال ١ظفج٧٢جٝؿ  ٫ٖ ،granwaldؤ٠ٝح٬٢ح ُح ،9584 ٟجٝؾحه دحٝسفد٬ر

جإلُال٬٠ر جٝـ ٪وؿف ٖ٠ ٫ؿ٢٬ر ظف٧٢جٝؿ دإ٠ٝح٬٢ح جإلسػحؿ٬ر د٧جلًر ٠٠ص )95(١ُ ١٬ٞؿٝ٧ر ؾالل
ج٢ٝؿ٧ذ جِٝح٬٠ٝر ٢٧٬ٞٝل٢٬ 44 ٫ٖ ٧ٜح٬ف ٧ ، 9584جٝـ ٪دؿؤ دحالسٗح٘ ُ ٩ٞؤ ١جإلُال٧٠ ٟظ٧ؿج ٖٜ ٫ل

ٜ٠ح٧ ١ق٠ح٧ ١سقج٬ؿز سإص٬فجس ٤دنٜل ٓ٬ف ٠ن٢ ، ٤٬ٖ ٛ٧ٜس٬ظر جٝسِفى ج٠ٝسقج٬ؿ ٧ٞٝلحثل جإلُال٬٠ر

ػس ٩ؤ ١جألًٗحل ؤودػ٧ج ٚ٬ي ١٧ؤٙ٧حسح ؤ٠ح ٟجٝسٗٞق ١٧٬ؤٜصف ٠٠ح ٚ٬ي٦٢٧ح ٖ ٫ج٠ٝؿجفك  ،ص ٟسػؿش

جإلُال ١ُ ١ؤ٬٠٥ر جإلُال ٟد٧وٗ٢ُ ٤وفج ٢ُ ١٠حوف جٝصٚحٖر ُٖ ٫ح ٟٝجُ٧ ٟ٧٬ٝؿ ٟجاللس٦ح٢ر دؿ٧ف٣

ٖ ٫جٝس٬٠٢ر ٧ ،ؤؿجذ ٥ح٠ر ٠ٝنحفٜر ج٧٠ٝجً ١٬٢دنٜل ِٖحل ٖ ٫ج٠ٝظس ، َ٠ص٬ ٟسػؿش جإلُال١ُ ١
٧جظدحز ج ٌٟ٢ٝجٝسِ٬٠٬ٞر ٧جٝل٬حل٬ر ٧جٝسقج٠حس٦ح ٢ػ ٧جٝسف٬٧ط ٚ٢ ٟ٦ٗٝؿٌٝ ٪ح٥فذ جالسوحالز ٝؿ٨
ج٧٠ٝجً ، ١٬٢دحإليحٖر ا ٩ٝسو٧ف جألؿ٧جف جٝؾحور دسِق٬ق  ٟ٧٦ٗ٠جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ِٝ٧ ،ل ٥ـج
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جإلُالٜ ١ح ١٠ ١ج٠ٝدحؿفجز جٝظحؿذ جٝس ٫دؿؤز دؿُ٧ ٟسنظ٠ٌ٢٠ َ٬ر ج٢٧٬ٝلٙ٧ ، ٧ٜؿ ١٠ ٟؾالل

لً٧ف ٣ج٧ ٟ٧٦ٗ٠ٝؤ٥ؿجٖ٠٧ ٤لث٬ٝ٧ر ج٠ٝئللحز جٝسفد٬٧ر ٖ ٩سد ٩٢ج٧ ٟ٧٦ٗ٠ٝدفج٠ط س٬ٗ٢ـ٧ ٣آ٬ٝحس٦ح.

(ُدؿ جٝػ٬٠ؿ )904 : 4094،

 ٩ٖ٧وُ ٕ٬ح 9550 ٟجظس٢٠ 980 َ٠ؿ٧دح  20 ١٠ؿٝ٧ر ٖ٠ ٫ؿ٢٬ر " س٧ٝ٧ق" دٗف٢لح دنإ١

جٝسدحػش ػ٧ل ٠لسٚدل جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ُ٠ ٩ٞلس ٨٧جِٝحُٚ٧ ، ٟٝؿ ج٠ٝئس٠ف دفُح٬ر ج٢٧٬ٝل٦ِ٠٧ ٧ٜؿ
جألٖال ٟجٝدفً٬ح٬٢ر ٠٧فٜق"  ٌِٟ٠ ، " CLEMIج٠ٝنحفٜ ١٬ٜح٧٢ج ٠ ١٠ؿفل ٫جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ؤ٧
٠لث٠ ١٬ٝ٧ؾسو ١٠ ١٬جٝؿ٧ل جأل٧ف٧د٬ر جٝس ٫سإللز ٧سً٧فز ٖ٦٬ح جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖٜ ٫ل ١٠

ؤ٠ٌ٢ر ج٠ٝؿجفك جٝػ ٬٠٧ٜر جٝصح٬٧٢ر ٧جالدسؿجث٬ر ٠ٜ ،ح ػيف ج٠ٝئس٠ف ؤ٬يح ُؿؿ  ١٠ج٠ٝؾسو٫ٖ ١٬
جٝسؿف٬ك ٖ٬ٜٞ ٫حز سؿف٬خ ج٠ٜ ،١٬٠ِٞ٠ٝح ٙح٠ز جٞٝظ٢ر ج٬٢ً٧ٝر ج٠٢ٝلح٬٧ر ٢٧٬ٞٝل٧ ٧ٜج٧ٝقجفذ
جٗٝؿفج٬ٝر ج٠٢ٝلح٬٧ر ٝنث ١٧جٝسفد٬ر ٧جٝصٚحٖر دحٝسِح َ٠ ١٧ج٢٧٬ٝل ٧ٜدس٠ ٟ٬ٌ٢ئس٠ف ُح ٫٠ٝسػز ٠ل"٩٠

جٝسفد٬ر  ١٠ؤظل ُوف جإلُال٧ ٟجٝس٬٢ٚر جٝف٬٠ٙر ٖ٢٬٬ٖ ٫ح  ،ج٠٢ٝلح ٖ ٫جٗٝسفذ  40-98ؤدف٬ل ٟ9555

 ،ػيف ج٠ٝئس٠ف ٠ 29ؿُ٧ج ٠٠صال ُ 66 ١ؿٝ٧ر ٧ ،جلس٢حؿج ُ ٩ٞس٧و٬حز ج٠ٝئس٠ف س ٟجٝسؾًً٬
ٝإلُؿجؿ ٝػؿش آؾف ظؿ٬ؿ ألُيحء ج٢٧٬ٝل ١٠ ٧ٜؾالل دف٢ح٠ط ج٢٧٬ٝل ٫ٖ ٧ٜجٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٧ؾ٘ٞ

٠لحػر اُال٬٠ر ٞٝندحخ ُ ( .دؿ جٝػ٬٠ؿ . )492 :4094 ،

ن٦ؿز جٝل٧٢جز جِٝنف ١٧جٝلحدٚر ٢نحًح ٜ٠صٗح  ١٠ظح٢خ ج٢٧٬ٝل٧ ٧ٜج٬٦ٝثحز ج٬٢ً٧ٝر

٧جٝؿ٬ٝ٧ر جٝس ٫سسدِ٦ح  ،ؤ ٧جٝس ٫ال سسدِ٦ح  ،إل٬ظحؿ سِف٠ ٕ٬ػؿؿ ٧نح٠ل ٞٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٧ ،دحٝفٟٓ
 ١٠ـٖٚ ٛٝؿ سِؿؿز سِفٗ٬حز جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٦٢ٜٝ ،ح سسل ٟدإ٦٢ح ـجز ٠ي٠ ١٧٠سنحد٧ ، ٤فئ٬ر
٧جػؿذ ٧ ،ل٬ن٬ف جٝدحػش ٖ٥ ٫ـ ٣جٝؿفجلر ا ٩ٝدِى ٥ـ ٣جٝسِفٗ٬حز ٬ٝ٧ك ػوف٥ح ٦٢٠٧ح:

س ٟسِف ٕ٬جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ُٖ ٫ح 9526 ٟد٧جلًر ج٠ٝظٞك جٝؿ٧ ٟٞ٬ٗٞٝ ٫ٝ٧جٝسٗٞق ، ١٧٬دإ٦٢ح

"ؿفجلر ٧سؿف٬ك ٧سِ ٟ ٞجًٝف٘ جٝػؿ٬صر ٝالسوحل ٧جٝسِد٬ف دحُسدحف٥ح ظقءج ٌ٢ ١٠ح٠ ٟػؿؿ ٠٧لسٚل
ٌٖ٢ ٩ف٬ر جٝسؿف٬ك ٠٠٧حفلس٧٧ ، ٤ظ ٤آؾف اللسؾؿج٥ ٟـ ٣جًٝف٘ ٠ٜلحُؿجز ٞٝسؿف٬ك ٧جٝسِ٩ٖ ٟٞ

٠ظحالز ؤؾفِ٠ٞٝ ٨فٖر ٠صل جٝف٬حي٬حز ٧ج٧ ٟ٧ِٞٝجٝظٔفجٖ٬ح " (ُدؿ جٝػ٬٠ؿ )906 : 4094،

ِ٬فٕ ٠ئس٠ف (ٖ٢٬٬ح  )4: 9555،جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر دإ٦٢ح " جٝسِح٠ل  َ٠ظ٧ َ٬٠لحثل جإلُالٟ

جالسوح٫ٝ

(٠ٜٞحز ٧فل٧ ٟ٧و٧ف صحدسر ٠٧سػفٜر ) جٝس ٫سٚؿ٦٠ح س٬٢ٚحز ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧جالسوحل

ج٠ٝؾسٗٞر ٧ ،س ١٬ٜ٠جألٖفجؿ  ٟ٦ٖ ١٠جٝفلحثل جإلُال٬٠ر ٧ا٢سحظ٦ح ٧جؾس٬حف ج٧ٝلحثل ج٢٠ٝحلدر ٞٝسِد٬ف ُ١

فلحث ٟ٦ٞجٝؾحور .

٠ٜح ِ٬فٖ٦ح (جٝدً٬حف ٧آؾف )4 :4005 ١٧دإ٦٢ح "جٝسِفٕ ُ٠ ٩ٞوحؿف ج٠ٝػس ٨٧جإلُال٫٠

٧ؤ٥ؿجٖ ٤جٝل٬حل٬ر ٧جالظس٠حُ٬ر ٧جٝسظحف٬ر ٧جٝصٚحٖ٬ر ٧جٝل٬ح٘ جٝـ٬ ٪فؿ ٖ٬٧ ، ٤٬ن٠ل ـ ٛٝجٝسػ٬ٞل
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جٚ٢ٝؿ٧٠ٞٝ ٪جؿ جإلُال٬٠ر ٧ا٢سحض ٥ـ ٣ج٧٠ٝجؿ ٧سٗل٬ف جٝفلحثل جإلُال٬٠ر ٧ج ٟ٬ٚٝجٝس ٫سػس٦٬٧ح ٬٧ ،فسدً

ـ ٛٝدحٝسِ٧ ٟ٬ٞجٝسِ ١ُ ٟٞجإلُال٧٧ ٟلحث ٤ٞج٠ٝؾسٗٞر ٬ٝ٧ك ٠ظفؿ ُ٬ٞ٠ر سِ٬٠٬ٞر ًُ ١ف٧ ٘٬لحثل

جإلُال" ٟ

ِ٬٧فٕ )12:2007( McDermottجٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر دإ٦٢ح :جٚٝؿفذ ُٙ ٩ٞفجءذ جالسوحل

٧سػ٧ ٤ٞ٬ٞس٧ ٤٠٬٧ٚا٢سحظٖ ، ٤ح ٫ُ٧ٝجإلُال ٫٠ال ٚ٬سوف ُ ٩ٞظح٢خ جٝس٧ ٫ٚٞجٚ٢ٝؿ ٖ ًٚدل ٬ظخ ؤ١
٬سِؿ ٨ـ ٛٝا ٩ٝج٠ٝنحفٜر ج٧ٝجُ٬ر ٧ج٦ٝحؿٖر إل٢سحض ج٠ٝػس ٨٧جإلُال.٫٠

٠ٜح ُفٖ٦ح ُدؿ جٝػ٬٠ؿ ( )998: 4094دإ٦٢ح " جٝظ٧٦ؿ ج٠ٝؾًًر ٠ٞٝئللحز جٝسفد٬٧ر

٧جٝسِ٬٠٬ٞر جٝفل٬٠ر ٬ٓ٧ف جٝفل٬٠ر  ،جٝس ٫س٦ؿٕ ا ٩ٝس ١٬ٜ٠جألٖفجؿ ٧ ١٠لحثل جإلُال٢٠٧ ٟسظحس٦ح ،

٠٠٧حفلر ػ ٤ٙ٧ٚجالسوح٬ٝر ُ٦٬ٞح  ١٠ ،ؾالل س٬٠٢ر جِ٠ٝحفٕ ٧ج٦٠ٝحفجز جٝؾحور دحؾس٬حف ج٧ٝلحثل ،
٧جٝسػ٬ٞل ج٢ٝحٙؿ ٞٝفلحثل ٧ ،ج٠ٝنحفٜر جإلدؿجُ٬ر ٖ ٩ا٢سحض جٝف٧٠ق  ٧جِ٠ٝحٝ ، ٫٢د٢حء ج٧٠ٝجً ١جٝوحٝغ

جٝـ٬ ٨ل ٧٠٢ ٩ٖ ٟ٦ج٠ٝظس٧ َ٠جلسٚفجف٧ ، ٣صدحز جٌ٢ٝح ٟجالظس٠حُ٧ ، ٫ؿُ ٟجِ٠ٝح٬٬ف جٝصٚحٖ٬ر

٧جألؾال٬ٙر ٧ج٠ٝنحفٜر جٝؿٚ٠٬فجً٬ر " .

سن٬ف ج٠ٝظٞر جٝؿ٬ٝ٧ر جٝسفد٬٧ر ( )424 : 4094ا ٩ٝؤ ١د٢حء جأل٥ؿجٕ جِٝح٠ر ٬فسدً دحأل٥ؿجٕ

ج٠ٝظس٬ِ٠ر دحٝؿفظر جأل٠ ٫ٖ ٩ٝ٧فػٞر  ١٠ج٠ٝفجػل جٝسحف٬ؾ٬ر ٠ٞٝظس٧ َ٠ل٬ح٦ٙح ٧سإص٬فجس٦ح ٖ ٫جٝؤحف
٧جٜٝدحف ٧ ،ػ٬ش ؤ ١ج٠ٝظس َ٠جِٝفد٠ ٫ٖ ٫فػٞر جٝدؿج٬ر  ١٠سٚف٬ف جٝػحظر ا ٩ٝجٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ،

ٖب٦٬ ٤٢ؿٕ دحٝؿفظر جأل ٩ٝ٧ا ٩ٝس٬٠٢ر ج ٫ُ٧ٝدحألؿجء جإلُال ٫ٖ ٫٠جٝل٬ح٘ جٝسحف٬ؾ ٫جٝـ ٪س٠ف د٥ ٤ـ٣
ج٠ٝظسِ٠حزٝ٧ ،ـ ١ٜ٠٬ ٛٝسػؿ٬ؿ جأل٥ؿجٕ جِٝح٠ر ٞٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ ٫ج٭س: ٫
-

ػ٠ح٬ر جٝؤحف  ١٠جٝسإص٬فجز جٝيحفذ ؤ ٧جٝلٞد٬ر ؤ٬ٓ ٧ف ج٠ٝفٓ٧در ٧ٝلحثل جإلُال٠٧ ٟػس٧ج٥ح

ٖ ٫ج٠ٝظحالز ج٠ٝسِؿؿذ ٧دحألنٜحل ج٠ٝؾسٗٞر  ،ل٧جء ٜح٢ز ٥ـ ٣جٝسإص٬فجز ٚ٠و٧ؿذ ؤ٬ٓ ٧ف
ٚ٠و٧ؿذ  ،دظح٢خ ػ٠ح٬ر ج٧٠ٝجً " ١٬٢جٝؤحف ٧جٜٝدحف"  ١٠سإص٬فجز جالؾسفج٘ جإلُال٫٠
٧ج٢٠٬٦ٝر جٝصٚحٖ٬ر جٚ٠ٝو٧ؿذ ٌٖ ٫ل ٠دحؿة ج٠ٝ٧ِٝر ُ٧ ،وف جٝل٠ح٧جز جٗ٠ٝس٧ػر .
-

س ١٬ٜ٠ؤٖفجؿ ج٠ٝظس ٟ٦ٖ ١٠ َ٠ػفٜر ج ٌٟ٢ٝجإلُال٬٠ر ٧ ،ؤ٥ؿجٖ٦ح ٧ ،ؤلح٬ٝخ سػ٥ ٘٬ٚـ ٣جأل٥ؿجٕ
٧ ،اٜلحد٦٠ ٟ٦حفجز جلسؾؿج ٟج٧ٝلحثل جٝس ٫سِ٠ل ٖ ٫اًحف ٥ـ ٣جُ٧ ، ٌٟ٢ٝالٙر ج ٌٟ٢ٝجإلُال٬٠ر
دح ٌٟ٢ٝجالظس٠حُ٬ر جألؾف٧ ٨جٝل٬حٙحز ج٠ٝػ٬ٞر ٧جِٝح٬٠ٝر جٝس ٫سِ٠ل ٖ ٫اًحف٥ح ج ٌٟ٢ٝجإلُال٬٠ر.
٠ٜح سػ ٘ٚجٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ج٠ٝؿفل٬ر ُؿذ ؤ٥ؿجٕ سفد٬٧ر سس٠صل ٖ ٫ق٬حؿذ ٖحُ٬ٞر ج٠ِٝل
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جٝسفد ٪٧ج٠ٝؿفل٧٠٧ ،٫جظ٦ر جٝسػؿ٬حز جٝػيحف٬ر٧ ،جالفسٚحء دحٝػ٬حذ جًٝالد٬ر ج٠ٝؿفل٬ر ٠٬ٖ٧ ،ح
 ٫ٞ٬دِى جأل٥ؿجٕ جٝسفد٬٧ر ٞٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر:
 ق٬حؿذ ٖحُ٬ٞر ج٠ِٝل جٝسفد ٪٧ج٠ٝؿفل ٫ػ٬ش س ٟ٧ٚجٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ج٠ٝؿفل٬ر دؿ٧ف ٜد٬ف ٖ٫سً٬٧ف ٧ق٬حؿذ ٖحُ٬ٞر ج٠ِٝل جٝسفد ٪٧ج٠ٝؿفل٫
 جإلل٦ح ٫ٖ ٟس٬ٖ٧ف جٝوٞر د ١٬ج٠ٝؿفلر ٧جٝػ٬حذ  ٧سػ ٘٬ٚجٝس٠حل ٛجالظس٠حُ. ٫ ٠لحُؿذ جًٞٝدر ُ ٩ٞسٗ٧ ٟ٦ظ٦حز جٌ٢ٝف ٧جٝفئ ٨جِٝح٬٠ٝر ج٠ٝؾسٗٞر . جإلل٦حِ٠ ٫ٖ ٟحٝظر ٠نٜالز جًٝالخ جِٚ٠ٝؿذ ٜحٚٗٝف ٧ج٠ٝؾؿفجز ٧جٝسنفؿ ٧جٝظٍ٧٧جِٝوحدحز ٧جٝدًحٝر .
٠٠ح لد٘ ٬سيغ ؤ ١ؤ٥ؿجٕ جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ٥ ٫ـ ٣ج٠ٝفػٞر سظ َ٠د ١٬ؤ٥ؿجٕ جٝػ٠ح٬ر ،
٧س ١٬ٜ٠ج٧٠ٝجً ١٠ ١ػ ٤ٙ٧ٚجالسوح٬ٝر ٧جإلُال٬٠ر ص ٟد٢حء ج٧٠ٝجً ١جٝوحٝغ جٝـ٬ ٪نحف ٫ٖ ٛد٢حء

ج٠ٝظس٧ ٣٧٠٢٧ َ٠صدحس٧ ٤جلسٚفجف٧ ٣ج٠ٝػحٌٖر ُ ٩ٞج٬٧٦ٝر جٝصٚحٖ٬ر ٧ؿُ٠٧ٚ٠ ٟحز جٝصٚحٖر ج٬٢ً٧ٝر

٧ج٠ٝػ٬ٞر ٠٧ ،الػٚر جٝسً٧فجز جٝلفِ٬ر ٧ج٠ٝسالػٚر ٖ ٫س٧ٝ٧٢ٜظ٬ح جالسوحل ٧د٢حء جٝندٜحز
٧ج٠ٝظسِ٠حز جالٖسفجي٬ر ٧ ،ي٠ح ١ػف٬ر جٝسِد٬ف ٧ػ٘ ج٧ٝو٧ل ا ٩ٝج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧جٝػٚحث٘ دحُسدحف٥ح
يف٧فجز جسوح٬ٝر ال ٓ٦٢ُ ٩٢ح ٝؿُ ٟج٠ٝنحفٜر ٧جٝد٢حء جٝؿٚ٠٬فجً ٫ٖ ٫ج٠ٝظس. َ٠

٠ ١٠ئنفجز ؤ٬٠٥ر جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر جال٥س٠ح ٟج٠ٝسقج٬ؿ د٦ح ُ ٩ٞجٝوِ٬ؿ ج٠ٝػ٧ ٫ٞجٝؿ٧ ٫ٝ٧جِٝح، ٫٠ٝ
الل٠٬ح ج٠ٝئس٠فجز جٝؿ٬ٝ٧ر جٝس ٫س٦٠٬ٚح ج٠ٌ٢٠ٝحز جٝؿ٬ٝ٧ر  ٩ُٞ٧ ،فؤل٦ح ٠ٌ٢٠ر جأل ٟ٠ج٠ٝسػؿذ ٞٝسفد٬ر

٧ج٧ ٟ٧ِٞٝجٝصٚحٖر " ج٢٧٬ٝل " ٧ٜدحإليحٖر ا ٩ٝجألدػحش ٧جٝؿفجلحز جٝظح٬ِ٠ر ج٠ٝسِٚٞر دحٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر
٠ٜ ،ح ؤ ١جُس٠حؿ جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ ٫دِى ؿ٧ل جِٝحٚ٠ٜ ٟٝفف ؿفجل ٫فل٬ ٫٠ؿٝل ؤ٬يح ُ٩ٞ

ؤ٬٠٥س٦ح ٧جٝػحظر ا٦٬ٝح ٚٝ٧ؿ ؤنحف اُال ١ظف٧٢جٝؿ  9584دإ٠ٝح٬٢ح ا ٩ٝؤ٬٠٥ر جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ٫
٧٠جظ٦ر سإص٬فجز جإلُال٧ ٟجالؾسفج٘ جإلُال ٫٠جِٝح َ٠ ، ٫٠ٝجٝسِٙ٧حز جٝؾحور دسإص٬ف جٝسً٧ف جٝس٫٢ٚ
ٖ٠ ٫ظحل جالسوحالز  ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧ ،جٝسإص٬ف ُ ٩ٞج٬٧٦ٝر جٝصٚحٖ٬ر د٧جلًر سؿٖ٘ ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧جألٖٜحف

ٖ٠٬ح د ١٬جٝصٚحٖحز ًُ ١ف٧ ٘٬لحثل جإلُالِٝ٧ ،ٟل ٌ٧٦ف جإلُال ٟجٝظؿ٬ؿ ُ٠ ٩ٞلس ٨٧جِٝحِ٬ ، ٟٝدف
ُ ١ظ٧ج٢خ ؤ٬٠٥ر جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ،ػ٬ش ؤ ١ؤد٢حث٢ح ج ٟ٧٬ٝؤودغ دبٜ٠ح ٟ٦٢ج٠ٝنحفٜر جِٗٝحٝر ٖ ٫ا٢سحض
ج٧٠ٝجؿ جإلُال٬٠ر ٠٧ ،نحفٜس٦ح دػ٬ش ٬ظخ سنظ ٩ُٞ ٟ٦ِ٬جلسٔالل جإلُال ٟجٝظؿ٬ؿ ٖ٠٬ح َٗ٢٬٧ ٟ٦ِٗ٢٬

جأل٠ر ٧جالدسِحؿ ُٜ ١ل ٠ح ٬سِحفى  َ٠ؿ٢٢٬ح ُ٧حؿجس٢ح ٧سٚح٬ٝؿ٢ح .
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٬٧ن٬ف (جٝوحٝغ  )4 :4002 ،ا ٩ٝؤ٬٠٥ر جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ٧ ٫فٙر ُ٠ل ٚ٠ؿ٠ر ا٩ٝ

ج٠ٝئس٠ف جٝؿ ٫ٝ٧جأل٧ل ٞٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر دحٜٞ٠٠ٝر جِٝفد٬ر جٝلِ٧ؿ٬ر د٠ح : ٫ٞ٬

 ؤ٬٠٥ر جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر س ٫ٖ ١٠ٜس٬ل٬ف ٧و٧ل جألٖفجؿ ا ٩ٝج٦٠ٝحفجز ٧جٝؾدفجز جٝس٫٬ػسحظ٦٢٧ح  ٟ٦ٗٝج٬ٗ٬ٜٝر جٝس٬ ٫نٜل جإلُال ٟاؿفج٧ ٟ٦ٜس٬٦ثس٠ٞٝ ٟ٦نحفٜر ٜوح ٫ِ٢اُالٟ
٠٧نحف٠ ٫ٖ ١٬ٜظسِ٠حز جٖسفجي٬ر ي ١٠ؤؾال٬ٙحز ج٠ٝظس٧ َ٠ي٧جدً ػف٬ر ج٠ٜٞٝر .
-

 ١٠٧د ١٬ج٠ٝدففجز جألؾف ٨ج٢ٝلدر ج٠ٝسقج٬ؿذ ٝاللس٦ال ٛجإلُال ٫ٖ ٫٠ج٠ٝظس ٧٠٢٧ ، َ٠و٢حُر
جإلُال٧ ٟؤ٬٠٥ر ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٖ ٫جِٝوف جٝػحيف ٧ ،جأل٬٠٥ر ج٠ٝسقج٬ؿذ ٝالسوحل ج٠ٝفث٫
٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز ج٠ٝفث٬ر .

 ؤ ١جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر سنظَ ُ ٩ٞجٝسإ٠ل دح ٟ٬ٚٝجٝنؾو٬ر ٧ ،سسي ١٠ؿ٠ط جٝس٬٢ٚحز جٝػؿ٬صر ٖ٫جٝسِ٧ ، ٟٞسنظَ ػفٜر جإلوالع جٝسفد٠ٜ ، ٪٧ح سنظَ جٝػ٧جف ٖٙ ٫حُحز جٝؿفجلر جٝـ ٪دؿ٧ف٣
٬نظَ جٝػ٧جف ؾحفظ٦ح .
 ؤ ١جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر سنظَ ُ ٩ٞس٢نثر ج٧٠ٝجً٢ر ج٠ٝلثٝ٧ر ٧ ،ج٠ِٝل جٝظ٠حُ٧ ، ٩فدً ج٦٢٠ٝطجٝؿفجل ٫دحٝػ٬حذ ج٧ٝج٬ِٙر ٠ ٩٥٧ ،سلٚر  َ٠جٝس٧ظٝ ٤س٬٠٢ر ٦٠حفجز جٝسٗ٬ٜف ج٬ِٞٝح.
٠٠٧ح لد٘ ٬سيغ ؤ ١جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ال سِ٠ل ٖ ٩ُٞ ًٚػ٠ح٬ر جٗٝفؿ ٠ ١٠ؾحًف ٧لحثل
جإلُال٧ ٟػلخ  ،دل سِ٠ل ُ ٩ٞس ١٠ ٤٢٬ٜ٠ج٠ٝنح٥ؿذ جٚ٢ٝؿ٬ر ٧ ،ج٠ٝنحفٜر جِٗٝحٝر ٧ج٦ٝحؿٖر ٖ٫

ا٢سحض ج٠ٝيح ١٬٠جإلُال٬٠ر  ٖ٘٧ ،ي٧جدً ج٠ٝظس٧ َ٠ؤؾال. ٤ٙ

سسِؿؿ ٧ظ٦حز جٌ٢ٝف ػ٧ل جاللسفجس٬ظ٬حز ؤ ٧جأللح٬ٝخ ج٢٠ٝحلدر ٝسِٗ٬ل دفج٠ط جٝسفد٬ر

جإلُال٬٠ر  ٫ٖٗ ،جٙ٧ٝز جٝـ٢٬ ٪حؿ ٤٬ٖ ٪جٝدِى ديف٧فذ ؤ٬ ١سِ ٟٞجًٝالخ ٦٠حفجز جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر
 ١٠ؾالل ٠حؿذ ؤٚ٠ ٧فف ؾحه دحٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٢٬ ،حؿ ٪جٝدِى ج٭ؾف دؿ٠ط جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ٩

ج٦٢٠ٝط دؿال  ١٠سٚؿ٦٠٬ح ٖ٠ ٩حؿذ ٗ٢٠وٞر  ،د٠٢٬ح ٢٬حؿٖ ٨ف ٘٬صحٝش دسٜ ٕ٬ٌ٧ال ج٦٢٠ٝظ. ١٬

ِ٬٧سٚؿ ٢٧ٜلؿج 2003 "،" Considine ١٬ؤ ١جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٜٗ ٫٥ح٬ر ٬ٝ٧ك ٚ٠ففج ،

ٝ٧ـج ٢٬دٔ ٫ؿ٠ظ٦ح ٖ ٫ج٦٢٠ٝط ٠ ( .ظٞر جِ٠ٝفٖر )90 :4002،

٬٧ن٬ف ( ُدؿ جٝػ٬٠ؿ  )925 :4094 ،ؤ٢٥ ١ح ٛجسظح٬ ٣ف٧ ٫ٖ ٨ظ٧خ ؤ ١س ١٧ٜجٝسفد٬ر

جإلُال٬٠ر ٦٢٠ظح ٠لسٚال ٠ ،صل ٠ظُ٧٠ر ج٠ٝلس ٨٧جأل٧ل ٖ ٫سو٠ ٕ٬٢ئس٠ف" س٧ٝ٧ق" ٞٝؿ٧ل جٝس ٫د٦ح
ً٧٠ت ٙؿ ٟفجلؽ ٞٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٬ ،سد ٩٢جٌ٢ٝح ٟجٝسِ٦٬ٖ ٫٠٬ٞح ؿُ ٟج٦٢٠ٝط ُ ٩ٞج٠ٝلس ٨٧ج٫٢ً٧ٝ

٧جإل٧ ، ٫٠٬ٞٙدفج٠ط ٝسؿف٬خ ج ٩ُٞ ١٬٠ِٞ٠ٝج٠ٝلس ٨٧جٝظح ٫ِ٠سًِ ٫ن٦حؿذ ٖ ٫جٝسفد٬ر  َ٠سؾوه
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٠ػؿؿ ٖ ٫جٝؿفجلحز جإلُال٬٠ر  َ٠ ،ؿُ ٟج ِٟٞ٠ٝددفج٠ط ؤؾف ٨سِ٬٠٬ٞر ٬٢٦٠ر ٧ؿ٧فجز و٬ٗ٬ر ٬س١ٜ٠

 ١٠ؾال٦ٝح ج ١٠ ١٧٠ِٞ٠ٝجٝسً٧ف ٧ج٠ ٫ٖ ٧٠٢ٝظحل جٝسؾوه جإلُال٧ ، ٫٠ؿُ ٟج٠ٝوحؿف جٝسفد٬٧ر
ٝسؿف٬ك جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر .

٢٥٧ح ٛجسظح ٣آؾف ٬ف٧ ٫ٖ ٨ظ٧خ جُسدحف جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٢ُ ،وفج ؤلحل٬ح ٢ُ ١٠حوف

ٜل ٦٢٠ط ٢٠ ١٠ح٥ط جٝؿفجلر  ،ػ٬ش ِ٬ؿ ٠ػس ٨٧جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٧سًدٚ٬حس ٤ج٬ٞ٠ِٝر ٧ج٢ٝنحً
ج٬٠ٝؿج ٫٢ظقءج  ١٠ؤظقجء ج٦٢٠ٝط دإل٧ٞخ ٠ؾًً ٚ٠٧و٧ؿ  ،دظح٢خ س٧ظ ٤٬لحُحز ج٢ٝنحً ٖ ٫ظقء

ٜد٬ف ٦٢٠ح ا ٩ٝجٝسفد٬ر ٧جٝصٚحٖر جإلُال٬٠ر  ٧ؾو٧وح ٖ ٫جإل٢سحض ٧جِٝفى ٧جٝسٚؿ ، ٟ٬ػ٬ش ٬س٢ح٧ل
ج٧٠ ١٧٠ِٞ٠ٝيُ٧حز جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ ٫ج٢٠ٝح٥ط ٧ج٧٠ٝجؿ جٝس ١٧٠٧ٚ٬ ٫دسؿف٬ل٦ح ٖ ٫ل٬ح٘

جألػؿجش ٧جٙ٧ٝحثَ ؤ ٧جاللسؾؿج٠حز ج٠ٝؾسٗٞر ٧ٞٝلحثل جٝسِ٬٠٬ٞر ٧دوٗر ؾحور جٝل٬ِ٠ر ٧جٝدوف٬ر ،

ٜ٧ـ ٫ٖ ٛٝج٢ٝنحً جٝوٗ ٧ ٫جٝالوٗ ٫ؤ ٧لحُحز ٠٠حفلر ج٧٦ٝج٬حز جٝنؾو٬ر دؿُ ١٠ ٟجٗٝول ٧
ج٠ٝؿفلر ٧ج٠ٝلث ١ُ ١٬ٝ٧جٝسِ٦٬ٖ ٟ٬ٞح ٠ ،صل ٧٥ج٬حز جٝسو٬٧ف ج٧ٗٝسٓ٧فجٖ٧ ٫جٝسٗٞق٧ ٫٢٧٬جلسؾؿجٟ

دفج٠ط ج٠ٜٝد٧٬سف جٝؾحور دحٝو٧فذ ٧ ،جٝوػحٖر ج٠ٝؿفل٬ر ؤ ٧جٝس٠ص٬ل ٧ج٠ٝلفع ج٠ٝؿفل ٫ؤ ٧ؿفجلحز

جٝسحف٬ؽ ٧جٙ٧ٝحثَ جٝسحف٬ؾ٬ر ٧جألؿخ  ٟ٧ُٞ٧جٔٞٝر ٠٧ؾس ٕٞج ٟ٧ِٞٝجألؾف ٨جٝس٬ ٫ؿفل٦ح جٝسال٬٠ـ .
( ٠ظٞر جِ٠ٝفٖر )92 :4002،

٥٧ـج ٠ح  ٤٬ُٞ ً٘ٞ٬ؿ٠ط جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ ٫ج٦٢٠ٝط  ،ؤ ٧سٚؿ ٟ٬جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ُدف ج٢٠ٝح٥ط
ج٠ٝسِؿؿذ ٧ ،جأل ١٠ ٟ٥ـ ٛٝؿُ ٟجٝد٬ثر جٝسِ٬٠٬ٞر دحإلٜ٠ح٬٢حز جٝدنف٬ر ٧ج٠ٝحؿذ جٝس ٫سلحُؿ ؤ١٧ٜ٬ ١
٧٠ي ٍ٧جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ـج  ٫ٖ ٩٢ِ٠جٝل٬ح٘ جٝـٚ٬ ٪ؿ ١٠ ٟؾال٬ٝ٧ ، ٤ٝك ٠ظفؿ ُ٢وف ؿؾ٬ل
ُ ٩ٞج٦٢٠ٝط ؤُ ٧خء ُ ٩ٞج٢٠ٝح٥ط جأللحل٬ر ٥٧ـُ ٣حؿذ ٠ح س٠ ١٧ٜلث٬ٝ٧ر جٌ٢ٝح ٟجٝسِ٫ٖ ٫٠٬ٞ

جٝسؾً٧ ً٬جٝس٬ٗ٢ـ ٧ج٠ٝسحدِر ٧جٝس ٟ٬٧ٚد٠ح ٬سٗ٘  َ٠جأل٥ؿجٕ جِٝح٠ر ٧جٝؾحور ٞٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ٫

ج٠ٝئللحز جٝسِ٬٠٬ٞر .

ٖ ٫ي٧ء ـ٧ ٛٝد٠فجظِر جألؿد٬حز ج٠ٝسِٚٞر دحٝؿفجلر ٬سد ١٬ؤ ١آفجء جٝدحػص ١٬جٚ٢ل٠ز ػ٧ل آ٬ٝر

٦٢٠ظر جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ا ٩ٝصالش ٖف٘ :٫٥
-

ٚ٬سفع جٗٝف ٘٬جأل٧ل ؤ ١س ١٧ٜجٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٚ٠فف ٠لسٚل دـجس ٤د٠ح ٬ػسِ٠ ١٠ ٤٬٧حفٕ
٠٧ِٞ٠٧حز ٦٠٧حفجز ٧ؤ٢نًر ٧س. ٟ٬٧ٚ

 ٚ٬٧سفع جٗٝف ٘٬جٝصح ٫٢ؿ٠ط جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٖ ٫ؤػؿ جٚ٠ٝففجز جٝؿفجل٬ر جألؾف " ٨جٝسفد٬رج٠ٝؿ٬٢ر  ،جٝسفد٬ر ج٬٢ً٧ٝر . " ..... ،
 د٠٢٬ح ٚ٬سفع جٗٝف ٘٬جٝصحٝش ؤ  ١سٚؿ ٟ٬جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ُدف ج٢٠ٝح٥ط ج٠ٝسِؿؿذ " ف٬حي٬حز ،ُ٧٠ ، ٟ٧ٞجؿ اظس٠حُ٬ر ...ظ َ٬٠ج٧٠ٝجؿ " ،ؤ ٨اؿؾحل ٗ٠ح٦٠٧ ٟ٬٥حفجز جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر
ي ١٠ظ َ٬٠ج٧٠ٝجؿ جٚ٠ٝففذ د٠ح ٬س٢حلخ ٠ َ٠ػس٧ج٥ح  ،دػ٬ش سسي ١٠ج٠ٝحؿذ جٝؿفجل٬ر
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ج٠ٝػس ٨٧جٝفث٬ل٦ٝ ٩ح د٠ح ٬سيٗ٠ ١٠ ٤٢٠ح٠٧ِٞ٠٧ ، ٟ٬٥حز ٧ ،ػٚحث٘  ، ٟ٬ٙ٧ ،دحإليحٖر ا٩ٝ
ج٠ٝػس ٨٧جٝؾحه دٗ٠ح ٟ٬٥جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر د٠ح ٬سيٗ٠ ١٠ ٤٢٠ح ٟ٬٥اُال٬٠ر
( ُدؿ جٝػ٬٠ؿ )984 :4094 ،

٬٧ف ٨جٝدحػش ؤ ١فؤ ٨جٗٝف ٘٬جٝصح ٧٥ ٫٢ج٢٠ٝحلخ ٦ٝـ ٣جٝؿفجلر ػ٬ش ؤ ١٠ ٤٢جٝوِخ ٖ٫

ٌل جٌٝف ٕ٧جٝس ٫س٠ف د٦ح ج٢٠ٝح٥ط جٞٗٝلً٬٢٬ر ٧ ،جألُدحء جٚٞ٠ٝحذ ُُ ٩ٞحس٦ٚح  ،ؤ٬ ١يحٕ ا٦٬ٝح
ٚ٠فف ٠لسٚل دـجسٞٝ ٤سفد٬ر جإلُال٬٠ر ٠ٜ ،ح ِ٬سٚؿ ؤ ١٠ ٤٢جٝوِخ سًد ٘٬جٝفؤ ٪جٝصحٝش أل ٤٢دٜل

دلحًر ل٬ػسحض ا ٩ٝاُحؿذ ٌ٢ف ٖ ٫ظ َ٬٠جٚ٠ٝففجز جٝؿفجل٬ر ٝ ،ـج ٚ٬سفع جٝدحػش ؿ٠ط جٝسفد٬ر
جإلُال٬٠ر ٖ ٫ؤػؿ جٚ٠ٝففجز جٝؿفجل٬ر  ،ؤ ٧اصفجئ٥ح د٦ح ُ ٩ٞجألٙل ِ٬٧ ،سٚؿ جٝدحػش ؤ ١جٝسفد٬ر
ج٠ٝؿ٬٢ر  ٫٥جأل٢لخ ٦ٝـج ٧ ،ـ٧ٝ ٛٝظ٧ؿ سنحد ٫ٖ ٤ؤ٥ؿجٕ ٜل  ١٠جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر

٧ ،ؤ٬يح إلنحفذ دِى جٝؿفجلحز جٝلحدٚر دـ٠ ٛٝصل (ؿفجلر جٝدً٬حف ٧آؾف٧ )4005، ١٧جٝس٫
ؤنحفز ا ٩ٝؤ٬٠٥ر سيٚ٠ ١٬٠ففجز جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جٝسفد٬ر ج٬٢ً٧ٝر  ،دٗ٠ح ٟ٬٥جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر .

٬ف ٨جٝدحػش ؤ ١٠ ٤٢جٝيف٧ف٬ٞ٠ُ ٫ٖ ٪ر جٝس٢نثر اؿفجض جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٝؿ ٨جًٞٝدر ٖ٫

جٚ٠ٝففجز جٝؿفجل٬ر ٧جال٥س٠ح ٟد٦ح ٖ ٫جٝد٬ز ٧ج٠ٝؿفلر ٧ج٠ٝئللحز جٝسفد٬٧ر دنٜل ُحٙ٧ ،ٟؿ ٧٬جظ٤

٥ـج ج٦٢٠ٝحض ؤ٬يحً ٠نٜٞر س٬ٗ٢ـ ٦٢٠ط جٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر جٝـ ٪ل٬س ٟسي ٫ٖ ٤٢٬٠ج٢٠ٝح٥ط ٠٠ ،ح ٬سًٞخ
اُؿجؿ دفج٠ط ٧ؿ٧فجز سؿف٬د٬ر  ٟ٧ٚ٬د٦ح ٠سؾوو ١٧سفد٧ ١٧٬٧اُالٝ ١٧٬٠فَٖ ٜٗحءذ ج ِٟٞ٠ٝجٝـ٪

ل ٟ٧ٚ٬دنفع ٧س٧ي٬غ جٗ٠ٝح ٟ٬٥ج٠ٝسِٚٞر دحٝسفد٬ر جإلُال٬٠ر ٧ال ٢دح ٧ٝ ْٝؤ٢٢ح ًحٝد٢ح ٬ٜٞحز جٝسفد٬ر

دحٝظحِ٠حز جٞٗٝلً٬٢٬ر دح٬ٚٝح ٟد٦ـج ٞٝؿ٧ف ٙدل ٠٠حفلر جًٝحٝخ ٗ٬ٌ٧ٝس.ِٟٞ٠ٜ ٤

ٚٝؿ ج٢نٔٞز ج٠ٝئللحز جٝدػص٬ر ٧ج٬٢ِ٠ٝر دحٝسفد٬ر ؾحور  ،دِؿؿ  ١٠جأل٢نًر جٝس ٫سِ٩٢

دحِٝالٙر د ١٬جٝسفد٬ر ٧جإلُال ، ٟد٠ ١٬ئس٠ف ٢٧ؿ٧ذ ٧ؿفجلر ٧ػ٧جف جٝسٚز ظ٦ِ٬٠ح ُ ٩ٞؤ ١جِٝالٙر د١٬
جًٝفٖ٬ٝ ١٬لز سٜح٬ٞ٠ر ٠ٜح ؤ٦٢ح ٬ٝلز س٢حٙيح ٜـ ، ٛٝدل ا ١جِٝالٙر سِسف٦٬ح ٜص٬ف  ١٠ج٠ٝئصفجز

٧جأللدحخ جٝس ٫سظِل ٥ـ ٣جِٝالٙر ٬ٝلز ٠ٜح ٬ظخ ؤ ١س( ٤٬ُٞ ١٧ٜجٝسٜح٠ل) ٬ٝ٧لز ٠ٜح س٧وٕ

(جٝس٢حٙى) ٚٝ ،ؿ دؿج ٧جيػح ٖٜ ٫ص٬ف  ١٠جأل٢نًر جٝس ٫سدػش ًٖ ٫دِ٬ر جِٝالٙر لِر ج٧٦ٝذ جٝس٫
سٗف٘ د ١٬جٗٝف. ١٬ٚ٬

ٖحٝسفدٌ٢٬ ١٧٬٧ف ١٧ا ٩ٝجإلُال ٟدحُسدحف٧ٙ ٣ذ ٠ئصفذ ٖ ٫ج٬ٞ٠ِٝر جٝسِ٬٠٬ٞر  ١٠ؾالل ٠ح

سػس ٤٬٧ج٠ٝحؿذ جإلُال٬٠ر جٝس ٫سدص٦ح ؤظ٦قذ جإلُال٧٧ ، ٟوٞز جِٝالٙر د٧ ٟ٦٢٬د ١٬جإلُال ١٬٬٠ا٩ٝ
جٝس٢حٙى ؤ ٧جٝؿُ٧ذ ا ٩ٝجِ٬ًٚٝر اـ ال ٬قجل ٜص٬ف  ١٠جٝسفد٬ ١٬٬٧ػـف ١٠ ١٧ج٭صحف جٝس ٫سؾ٦ٗٞح
٧لحثل جإلُال ٩ُٞ ٟجًٝالخ ٧جًٝحٝدحز  ٩ُٞ٧ج٬ٞ٠ِٝر جٝسفد٬٧ر د٠ظ٦ٞ٠ح .
34

( ُدؿ جٝػ٬٠ؿ )924 :4094 ،

 ٟ٥٧دـ٬ ٛٝئللِٝ ١٧الٙر جِ٬ًٚٝر ٠ َ٠ ،ح ٦ٝـ ٣جِٝالٙر  ١٠ؤصف لٞد ٩ُٞ ٫جًٝالخ ٧جًٝحٝدحز جٝـ١٬
لفِ٬ح ٠ح ٞ٬س ١٧ٚدحإلُال ٟػحل ٔ٠حؿفس ٟ٦ج٠ٝئللر جٝسِ٬٠٬ٞر  ،اـ سسٚٞح ٟ٥ؤظ٦قذ جٝسٗٞق٢ُ ١٧٬ؿ

ؿؾ٢٠ ٟ٦ٝ٧حق٧ ٟ٦ٝسظف٢٠ ٟ٥سؿ٬حز جٝؿفؿنر ُ ٩ٞندٜر جإل٢سف٢ز ا٦٬ٝح ٖ ٫ظٞلحز س٠سؿ ٝلحُحز

ًٞ٬٧ر  ،ص٠ ٟح ٞ٬دش جًٝحٝخ ؤ ٧جًٝحٝدر ؤ٧ِ٬ ١ؿ ٖ ٫ج ٟ٧٬ٝجٝسح ٫ٝا٠ ٩ٝئللس ٤جٝسِ٬٠٬ٞر ٬ٝس ٩ٚٞل٬ل

جٚ٢ٝؿ ٧جٝس٧د٬ؽ ٧ٝلحثل جإلُال٠٠ ، ٟح ٬ظِ٬ِ٬ ٤ٞم ػحٝر  ١٠جالٗ٢وح ٟجٜ٢ٝؿ جٝـ٬ ٪ئصف لٞدح ُٖ ٫الٙس٤
دٜٞسح جٝظ٦س ١٬ؾحور ػ ١٬سسٔٞخ جٝفئ ٨جٝسفد٬٧ر ٥٧ ،ـج ٠ح ٬ػؿش ٓحٝدح ٖ ٫فل ٟو٧فذ جٝصٚحٖر
جإلُال٬٠ر ٢٬ٖ ،سٚل جٗٝفؿ  ١٠جٝسوفٕ جًٝدُ ٫ٖ ٫ِ٬الٙس ٤د٧لحثل جألُال ٟا ٩ٝفئ٬ر ظؿ٬ؿذ ٬سظحـد٦ح

ًفٖح ، ١ا٠ح جٝفٖى جٜٝ ً٘ٞ٠ٝل ٠ح ٚ٬ؿ ٫ٖ ٟج٧ٝلٞ٬ر جإلُال٬٠ر  ،ؤ ٧جال٠ٔ٢حك ج٠٬ٖ ً٘ٞ٠ٝح سٚؿ٤٠

٥ـ ٣ج٧ٝلٞ٬ر ِٝ٧ ،ل ٠فظَ ـ٬ٓ ٛٝحخ جٝف٧ع جٚ٢ٝؿ٬ر ج٠ٝس٧جق٢ر  ،اـ ا ١جٝسفدٓ ١٬٬٧حٝدح ٠ح ٌ٢٬ف١٧
ا ٩ٝجإلُال ١٠ ٟؾالل ٠ح سٚؿ ٤٠نف٬ػر ٠ػؿؿذ ٖ ٩٥٧ ، ٤٬ج٧٢ٚٝجز جٗٝيحث٬ر جٝس ٫ال سيَ ي٧جدً
٠ٝػس٧ج٥ح جإلُال ، ٫٠ؤ ٧ػس ١٠ ٩ؾالل دِى جٝدفج٠ط جٝس ٫سٚؿ٧٢ٙ ٫ٖ ٟجز سسل ٟدحٝس٧جق٧ ١جالُسؿجل

٦٢ٜٝ ،ح ٖ ٫دِى دفج٠ظ٦ح سٗٚؿ ٥ـج جالُسؿجل ٖ ،لف٠ َ٬ح سسظ٢ ٤ػ ٧جٝدفج٠ط ج٦ٝحدًر ؤ٬ٓ ٧ف ـجز

٠فؿ٧ؿ سفد ٪٧ا٬ظحد(.٫ج٠ٝظٞر جٝؿ٬ٝ٧ر جٝسفد٬٧ر )424 : 4094 ،

ا٬ٓ ١حخ ٌ٢فذ جٝس٧جق ٫ٖ ١جٝسِح٠ل  َ٠ج٧ٝلٞ٬ر جإلُال٬٠ر ٙؿ ٬ؿَٖ دحٝظ٬ل جٝظؿ٬ؿ ا٧٠ ٩ٝج٠ ٕٙسًفٖر

٠٧سنؿؿذ ؤ٢٠ ٧ػٞر ٢٠٧ػفٖر ٧ ،ا٧ُ ١ؿذ جِٝالٙر ا ٩ٝو٧فس ٤جًٝد٬ِ٬ر د ١٬ج٠ٝئللس ١٬ل٬ظ٢خ
جألً٧حٜ ١ص٬فج  ١٠ج٠ٝنٜالز جالظس٠حُ٬ر ٧جٜٗٝف٬ر  ،دل ل٬فٖؿ ج٠ٝظس َ٠دِؿؿ  ١٠جٝدفج٠ط جٝس٫
سؾؿ٧ ٤٠سِ٠ل ُ ٩ٞسً٬٧فٖٚ ، ٣ؿ ٙح٠ز جٝسظحفخ جِٝؿ٬ؿذ ُٖ ٩ؿؿ  ١٠جٝدٞؿج ١دس٧ ٕ٬ٌ٧لحثل جإلُالٟ

ٖ ٫ؾؿ٠ر ؤٓفجى سفد٬٧ر ٠ػؿؿذ ٧ ،ػٌ٬ز ٥ـ ٣جٝسظحفخ ؤػ٬ح٢ح دؿُٙ ١٠ ٟدل دى ج٠ٌ٢٠ٝحز

جإل٬٠٬ٞٙر ٧جٝؿ٬ٝ٧ر ٠ ( .ظٞر جِ٠ٝفٖر )69 :4002،

٧سِسدف جٝسفد٬ر ٧جإلُال٢ُ ٟوفج ١صٚحٖ٬ح٠ ١سالق٠ح٠٧ ١سٗحُالٞ٬ ١س٬ٚح ٩ُٞ ١ؤفي٬ر ٠نسفٜر

ٝ ،ؿفظر ٦ِ٠ ١ٜ٠٬ح ج٧ٚٝل دإ ١ج٬ٞ٠ِٝر جإلُال٬٠ر ٖ ٫دِى ظ٧ج٢د٦ح ٬ٞ٠ُ ٫٥ر سفد٬٧ر ٠ٜ ،ح ؤ١
ج٬ٞ٠ِٝر جٝسفد٬٧ر ٖ ٫دِى ظ٧ج٢د٦ح ٬ٞ٠ُ ٫٥ر اُال٬٠ر ٖ ،حٝسفد٬ر د٢ِ٠ح٥ح جٚ٠ٝو٧ؿ  ٫٥س ٛٞج٬ٞ٠ِٝر
جٚٝوؿ٬ر جٝس٬ ٫سً ١ُ ٟف٦ٚ٬ح س٧ظ ٤٬جألٖفجؿ جإل٢لحٝ ١٬٬٢سػ ٩٥٧ ، ٟ٥٧٠٢ ٘٬ٚد٢ِ٠ح ٣ج٧ٝجيغ جٝػ٬حذ

دٜل ٠ح سنس٠ل ُ ١٠ ٤٬ٞؾدفجز ُ٧الٙحز ٧ ،جإلُال ٫ٖ ٟؤلحل٬ٞ٠ُ ٤ر س٧ظ ٤٬جألٖفجؿ جإل٢لح١٠ ١٬٬٢
ؾالل سق٬٧ؿ ٟ٥دحألؾدحف جٝوػ٬ػر ٧ ،ج٠٧ِٞ٠ٝحز جٝل٠٬ٞر ٧ ،جٝػٚحث٘ ج٠ٝئٜؿذ جٝس ٫سلحُؿ٩ٖ ٟ٥
س ١٬٧ٜفؤ ٨وحثخ ٖ٧ ٩جِٙر  ١٠جٙ٧ٝحثَ  ،ؤ٠ ٧نٜٞر  ١٠ج٠ٝنحٜل ٬ٓ ،ف ؤ ١ؤ ٟ٥ؤ٧ظ ٤جٝؾالٕ د١٬

جٝسفد٬ر ٧جإلُال ٧٥ ٟؤ ١جٝسفد٬ر س٦ؿٕ ا٠ ٩ٝلحُؿذ جألٖفجؿ ُ ٩ٞج ٧٠٢ٝدنٜل  ١٠ ٟ٦٢ٜ٠٬جٜسلحخ

جِٝي٬٧ر ج٢ٝحِٖر ألٗ٢ل٠ٞٝ٧ ٟ٦ظس ٫ٖ ، َ٠ػ ١٬ؤ ١جإلُالٓ ٟحٝدح ٠ح ٬سٗحُل  َ٠جألٖفجؿ ُ ٩ٞجُسدحف
ؤٙ ٟ٦٢ؿ سػ ٟ٦ٝ ٘ٚج٧ ،٧٠٢ٝؤودػ٧ج ٙحؿف ٩ُٞ ١٬سػ٠ل ج٠ٝلث٬ٝ٧ر ٚ٬ٖ ،ؿ ٟ٦ٝ ٟدِى جٝس٧ظ٧ ٤٬جٝسصٕ٬ٚ
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٠ٔ٬٧ ،ف ٟ٥ددفج٠ط جٝسفٖ٧ ، ٤٬جٝسل٬ٞر ٧ ،جٝؿُح٬ر ٧ ،جإلُال٢حز ٥ ،ـج دحإليحٖر ج ٩ٝسٔحي٫

جإلُال ١ُ ١٬٬٠سًد ٟ٧٦ٗ٠ ٘٬جٝسٔـ٬ر جٝفجظِر  ١٠ؾالل جٝفلحثل جإلُال٬٠ر ٧ٝلحثل جإلُال ٟج٠ٝؾسٗٞر.
(ؤد٧ٖ ٧ؿذ )65: 4004،

ٜـ٬ ٛٝس٬٠ق جٝسِ ١ُ ٟ٬ٞجإلُال٧ ٩ٖ ٟظ٧ؿ وٞر ٠دحنفذ ٠سدحؿٝر د ١٬ج٠ٝسِ٧ ٟٞج٧٥٧ ِٟٞ٠ٝ

جٝسٗحُل ج٠ٝدحنف د٠٢٬ح ال س٧ظؿ ٖ ٫جإلُال ٟدحلسص٢حء دِى جٝػحالز ٠ٜح ٖ ٫جالسوحل ج٠ٝدحنف.

(ُدؿ جٝػ٬٠ؿ )90 :4002 ،

٬٧سٗ٘ جإلُال٧ ٟجٝسِ ٫ٖ ٟ٬ٞؤٜ ١ل ٠٦٢٠ح ٦٬ؿٕ ا ٩ٝسٔ٬٬ف ل ٛ٧ٞجٗٝفؿٖ ،د٠٢٬ح ٦٬ؿٕ جٝسِٟ٬ٞ
ا ٩ٝسٔ٬٬ف ل ٛ٧ٞجٝسال٬٠ـ ا ٩ٝجألٖيل ٢ظؿ جإلُال٦٬ ٟؿٕ ا ٩ٝسٔ٬٬ف ل ٛ٧ٞجٝظ٠ح٬٥ف ٖ ،حٝس٬٠ٞـ جٝـ٪
٠ٜٞ ً٘٢٬ر ظؿ٬ؿذ ٬ ٟٝسِ٧ؿ ُ٦٬ٞح ٙ ١٠دل ٙؿ سِ ٟٞن٬ثح ٖل ٛٞؤ٧٢جُح  ١٠جٝل ٛ٧ٞج٬ٓ ٪٧ٔٞٝف ل٤ٜ٧ٞ

جأل٧ل جٝـ ٪جُسحؿ ُ٠ٜ ، ٤٬ٞح ؤ ١جٝسِ٧ ٟ٬ٞجإلُال ٟؤوال ُ٬ٞ٠ر سٗح ، ، ٟ٥اـ ال  ١ٜ٠٬ؤ٬ِ٬ ١م جٗٝفؿ
ِ٠ق٧ال ؿ ١٧ؤ٬ ١سٗح ٤ِ٠ ١٠ َ٠ ٟ٥دنإ٥ ١ـج ج٠ِٝل ٬٧سِحًٕ .٤٬ٖ ٤ِ٠
سس٬٠ق ٧لحثل جإلُال ٟدلفُر سظح٧د٦ح  َ٠ج٠ٝلسظؿجز ج٬٠ِٞٝر ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر ٥٧ ،ـج جأل٠ف ال
٬س٧جٖف ٞٝسفد٬ر ٠ٜ ،ح سس٧جٖف ٖ٧ ٫لحثل جإلُالُ ٟؿذ ٬٠٠قجز ؤؾف ٨ال ٬س٠سَ د٦ح ٓ٬ف٥ح  ١٠ج٧ٝلحثً

جٝسفد٬٧ر  ٫٦ٖ ،سٚؿ ٟؾدفجز صٚحٖ٬ر ٠سُ٧٢ر ٠٢٧ ،حـض ل٬ٜ٧ٞر ً٧ ،ف٘ ٬ِ٠نر ًٙحُحز ُف٬ير ١٠

ؤٖفجؿ ج٠ٝظس ، َ٠ايحٖر ا ٩ٝؤ٦٢ح سٚ٢ل ا ٩ٝجألٖفجؿ ؾدفجز ٬ٝلز ٖ٠ ٩ظحل سٗحُالس ٟ٦جٝد٬ث٬ر
٧جالظس٠حُ٬ر ج٠ٝدحنفذ .

ِٜ٬ ٧ك جإلُال ٟجٝصٚحٖر جِٝح٠ر ٠ٞٝظس َ٠ظ٢دح ا ٩ٝظ٢خ  َ٠جٝصٚحٖحز جٗٝفُ٬ر ٗٞٝثحز جالظس٠حُ٬ر

ج٠ٝؾسٗٞر  ١٠ؾالل ٠ح س٧ ٤ٞٚ٢لحث ٤ٞج٠ٝسِؿؿذ ا ٩ٝظ٧٦٠ف ٣جِٝف٬ى ٧٠ ١٠يُ٧حز ٠٧ِٞ٠٧حز ٧ؤٖٜحف
٧ؤؾدحف ٧٠٧ج٠ ١٠ ٕٙؾس ٕٞظ٧ج٢خ جٝػ٬حذ  ،د٠٢٬ح سٚسوف جٝصٚحٖر ج٠ٝؿفل٬ر ُ ٩ٞجٚ٠ٝففجز جٝؿفجل٬ر

جٝس ٫سلس٠ؿ ؤو٦ٝ٧ح  ١٠جٝسفجش جٝصٚحٖ٠ٞٝ ٫ظس٧ َ٠جٝد٬٢ر جأللحل٬ر ٞٝػٚل جِ٠ٝفٖ ٫جٝـ٬ ٪سِ٤٠ٞ
جًٝالخ٬٧ ،س٬غ جإلُالٝ ٟظ٧٦٠فٖ ٣فوح ٧جلِر ٞٝسفٖ٧ ٤٬جٝسف٬٧غ ٧ج٠ٝسِر ٥٧ ،ـج ٠حال سٖ٧ف ٣جٝسفد٬ر
ًٝالد٦ح ٜٖ ،ص٬فج ٠ح سِح ٫٢جٝسفد٬ر  ١٠ج٢٠ٝح٥ط جٝظح٠ؿذ جٝس ٫ال سٞد ٫ج٥س٠ح٠حز جًٞٝدر ؤ ٧سندَ ٟ٦ٝ٧٬٠

٧جػس٬حظحسٜ٧ ، ٟ٦ص٬فج ٠ح سً ١٧ٜف٘ جٝسؿف٬ك ٙحث٠ر ُ ٩ٞجإلٚٝحء ٜ٧ ،ص٬فج ٠ح س ١٧ٜجالؾسدحفجز ٠ص٬فذ

ٞٝفُخ ٧جٝؾ٢ ١٠ ٕ٧سحثظ٦ح (.فن٧ؿ )22 :4090،

٬سد٠٠ ١٬ح لد٘ ؤٜ ٤٢ح٢٥ ١ح ٛظؿل ٙحث ٟػ٧ل جِٝالٙر د ١٬جإلُال٧ ٟجٝسفد٬ر ِ٬ٖ ،سٚؿ جٝدِى

ؤ٢٥ ١ح ٛس٢حٖف ٧سيحفخ د ١٬ج٠ٝئللر جٝسفد٬٧ر ٧ ،ج٠ٝئللر جإلُال٬٠ر  ٫ٖ ،ػِ٬ ١٬سٚؿ آؾف ١٧ؤ١

٢٥حٌ٠ ٛح٥ف س٧جٖ٘ ٧سظح٢ك ٧سٜح٠ل د٠٦٢٬ح .

 ١ٜٝجٝسً٧ف جٝس٧ٝ٧٢ٜظ ٫جٝلف َ٬ػؿ٬صح ٧ ،ؾو٧وح ٖ٠ ٫ظحل س٬٢ٚحز جالسوحل  ،ظِل ٢٥ح ٛند٤
اظ٠حٍ د ١٬جٝسفد ٩ُٞ ١٬٬٧ؤ٬٠٥ر جٝؿ٧ف جٝـ ٪سِٞد٧ ٤لحثل جإلُال ٫ٖ ٟج٬ٞ٠ِٝر جٝسفد٬٧ر ٧ ،دِؿ٠ح ٜح١
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جلسؾؿج٦٠ح ٢٠ػوف ٧ي ٫ٖ ٘٬ج٬ٞ٠ِٝر جٝسفد٬٧ر  ،ؤودغ جٙس٢حء ٧لحثل جإلُال ٟن٬ثح ٠٦٠ح ٧يف٧ف٬ح

ٖ ٫ج٬ٞ٠ِٝر جٝسفد٬٧ر ٧ ١٠ظ٦ر ٌ٢ف ، ٟ٥ػ٬ش ؤودغ جٙس٢حء ؤظ٦قذ ج٠ٜٝد٧٬سف ٧٠ظ٧ؿج ٖٜ ٫ل

ج٠ٝئللحز جٝسفدّ٬٧ر٧ ،ؤودغ جالفسدحً دندٜر جال٢سف٢ز  ١٠جأل٥ؿجٕ جٝسفدّ٬٧ر جاللسفجس٬ظ٬ر ٧ ،ؤودغ
جلسِ٠حل ٥ـ ٣جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ٖ ٫وٞخ جّ٬ٞ٠ِٝر جٝسفدّ٬٧ر ،اـ ؤودغ ج٠ٝفد٬ ٫لسٔلّ ٧لحثل جإلُال٫ٖ ٟ
٠ؾس ٕٞج٬ٞ٠ِٝحز جٝسفد٬٧ر  ،ػ٬ش جؾسٗٞز جٌ٢ٝفذ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٞٝسفد ١٬٬٧سظح٧ ٣لحثل جإلُال٧ ، ٟؤودػ٧ج

٢٬حؿ ١٧دس٧ص ٘٬جِٝالٙحز د٧ ٟ٦٢٬د ١٬جإلُالٜ٧ ، ١٬٬٠ـ ٛٝا٬ظحؿ لدل جٝس٧جول ج٠ٝلس٠ف دٝ ٟ٦٢٬سػ٘٬ٚ

جأل٥ؿجٕ ج٢٠ٝن٧ؿذ  ٧د٢حء ج٧٠ٝجً ١جٝوحٝغ جٝـ٬ ٪ؾؿ ٟج٠ٝظس٧ َ٠جأل٠ر ..

٬٧ف ٨جٝدحػش ؤ ١ج٢٠ٝح٥ط جٞٗٝلً٬٢٬ر سِؿ جٞٝد٢ر جأللحل٬ر ٝسن٬ٜل جٝفئ٬ر ج٬٠ِٞٝر ػ٧ل ٠ح٬٥ر

جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جإلُال٬٠ر ٬ٗ٬ٜ٧ ،ر جٝسِح٠ل ٦ِ٠ح ٖ٠ ٫ظحل جٝسؿف٬ك ،نإ٦٢ح نإٜ ١ل ُ٥٧ ،ٟٞـج ٠ح

٬ؿَٖ ٝسؿف٬ل٦ح ٠ٜحؿذ ِ٠فٖ٬ر ٬٠ ١٠حؿ ١٬جالظس٠حُ٬حز ؤ ٧جٝسحف٬ؽ ؤ ٧جٝسفد٬ر ج٬٢ً٧ٝر ٧ج٠ٝؿ٬٢رٜٖ ،ل
٠حؿذ  ١٠ج٧٠ٝجؿ ج٬٠ِٞٝر سسنٜل  ١٠ؾالل ج٢ٝو٧ه جألؿد٬ر ٧جألًف جٌ٢ٝف٬ر ٠٧ح ٜ٬سخ ُ٦٢ح ١٠

ؤدػحش ٧ؿفجلحز ١ٜ٠٬٧ ،ج٧ٚٝل ؤ ١ج٠ٝحؿذ ج٬٠ِٞٝر ٞٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جإلُال٬٠ر سسنٜل ُدف جٝسحف٬ؽ ١٠
ؾالل ج٧ٚٝج٧ ١٬٢ج٠٠ٝحفلحز جٝل٬ٜ٧ٞر جٗٝفؿ٬ر ٧جٝظ٠حُ٬ر ١٠٧ ،ؾالل ج٢ٝو٧ه جٝؿ٬٢٬ر.

ا ١ج٢٠ٝح٥ط جٞٗٝلً٬٢٬ر سلِ ٩ظح٥ؿذ ا ٩ٝس٢نثر جألظ٬حل ًُ ١ف ٘٬سدو٬ف ٟ٥د٠دحؿة جٝسفد٬ر

ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جإلُال٬٠ر٧ ،سفد٬س٠ ٩ُٞ ٟ٦ح ٧٬ظد ٤ج٠ٝظس َ٠جإل٢لح ١٠ ٫٢جػسفجٗٞٝ ٟفؿ ٧ػ ٤ٙ٧ٚجأللحل٬ر
٧و٧الً ا٠ ٩ٝظس٠ َ٠ؿ٬ ٫٢سوٕ دحِٝؿجٝر٢٧ ،دـ ٜل ؤنٜحل جٝس٬٬٠ق ٧ج٠ ٫ٖ ،ٕ٢ِٝظس َ٠س١٧ٜ

٠فظِ٬س ٤جألؾال٬ٙر جٝسفد٬ر ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جإلُال٬٠ر ٠ٜ ،ح ٧ؤ ١ج٦ٝؿٕ  ١٠سِ ٟٞجًٝالخ ٠دحؿة جٝسفد٬ر
ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جإلُال٬٠ر  ١٧ٜ٬د٠صحدر ٠ؿؾل  ٫ٖ ٤ٝسِ ٟٞجٝػف٬ر ٖ ٫جٝسٗ٬ٜف دإ٧٢جُ ٤ج٢ٝحٙؿ٧ ،ج٠ٝظؿؿ،
٧ج٠ٝدؿٍ٥٧ .ـج ٬ن٠ل ٖ ٫ج٠ٝلس ٨٧جٝسِ ٫٠٬ٞظ َ٬٠ج٢ٝنحًحز ٧ج٠٠ٝحفلحز ج٬٠٬ٚٝر جٝوٗ٬ر ٧جٝالوٗ٬ر

ج٧ٌ٢٠ٝفذ ٧ج٠ٝؾٗ٬ر ،ج٠ٝلسسفذ ٧جٜٝح٢٠ر ،جٌٝح٥فذ ٧ج٢ِٞ٠ٝر ،جٝس ١ ٫س٦ؿٕ ا ٩ٝد٢حء ػحٝر ٧ظؿج٬٢ر
ِ٠فٖ٬ر فجلؾر جٝظـ٧ف ٖ ٫ُ٧ ٫ج٠ٝسِ ٫ٖ٧ ٟٞس ٤٢٬٧ٜج٧ٝظؿج ٫٢جٝنِ٧ف٧ ٪جٝالنِ٧ف.٪

(جُ٠ف)0791117 ،

٧دحؾسوحف ٖح ١ـ٬ ٛٝدُٚ ٫ٖ ٫٢ل ج٠ٝسِ ٟٞج٧ٝظؿج ١جٝؿٚ٠٬فجً ٫جٝػف ،ن٠ٜح ٬نِف جًٝحٝخ

د٠سِر ٠٠حفلر ٥ـ ٣جٝظ٧ج٢خ ج٠ٝؿ٬٢ر ٧جإلُال٬٠ر ػ٢٬ ١٬نإ ٧جُ٬ح د٦ح٠ٜ ،ح ٬ظِ ٤ٞؤٜصف اػلحلح

د٠لئ٬ٝ٧حس٧ً٬٧ ،٤ف ٝؿ ٤٬ف٧ع ج٠ٝدحؿفذ  ٩ُٞ٧جٝظح٢خ ج٭ؾف ٖب ١سإؾف  ٤٬ُ٧دحٝػ ٘٧ٚج٠ٝؿ٬٢ر ُ٧ؿٟ
ال ٠ُ٧الً ٬لدخ ٠ ٤ٝنٜالز سفد٬٧ر ٧جظس٠حُ٬ر ٙؿ ٬وِخ ُالظ٦ح ٠لسٚدالً.
٠٠حفلس٦ح ً ٧ٙ
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خـرع اٍتبضد نٕ ٛذا اٍهظل ٟضدد اٍدراشبح اٍشبتيج ن ٛاٍِسبل اٍخرتٗ ٚاٍِخـَيج
تِٗغٗؽ اٍدراشج اٍضبٍٜج ٗذًٍ تٖدم ا٣ػ٤ؽ ؿَ ٙاٟدة اٍخرتٗٗ ٚخضدٜد ا١ػبر اٍْؼرٚ

ٌٗذًٍ خضدٜد إٔدام اٍدراشج ٗإِٜٔخٖب ٗأدٗاخٖب تب١غبنج إٍِ ٙـرنج ِب ٗظل إٍ ٜٔاٟدة

اٍخرتٗ ٚنِ ٛسبل اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٌٗذًٍ تراِز إذرائٖب ٌٗذًٍ اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج اٍِخـَيج تبٍخرتٜج
اٍِدْٜج ٗذًٍ تٖدم اٍٗظٗل إٍ ٙخضدٜد ِب ٕٗ ِٗسٗد ِّ خظٗراح ِيخرضج ١ذراء ِْٖبر

اٍخرتٜج اٍِدْٜج تبٍِهبٕ ُٜا١ؿِٜ٤ج.

ٗ /خْبٗل ن ٜٔاٍدراشبح اٍشبتيج اٍِخـَيج تبٍخرتٜج اٍِدْٜج.
ٗخْبٗل ن ٜٔدراشبح خخـَو تبٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج .
ٗىد خػرو اٍتبضد ٟضدد اٍدراشبح ؿَ ٙاٍظـٜد اٍـرتٗ ٛاٟسْتٗ ٛخُ خيشِٖٜب داخل ٌل
ِضٗر إٍ ٙىشِ :ّٜدراشبح ؿرتٜج ٗدراشبح أسْتٜج ٗخُ اٍخـيٜة ؿَٖٜب ٗا١نبدث ِْٖب ِؾ ِراؿبث

اٍخشَشل اٍزٍِْٖ ٛب .

05

ٕدنح اٍدراشج إٍ ٙإؿداد ىبئِج تي ُٜاٍِٗاػْج اٍِْبشتج ٍِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛنَشػ،ّٜ
ٗخٌّٗ ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ٌخة اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍػَتج اٍِرضَج اٟشبشٜج ٗ ،خٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ

ِيرراح اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍَظهٗم اٍشبتؾ ٗاٍذبِّ ٗاٍخبشؾ اٟشبشٗ ،ٛاشخخدُ اٍتبضذبّ اٍِْٖز

اٍٗظه ،ٛإغبنج إٍ ٙخضَٜل اٍِضخٗ٘ٗ ،خُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح ٗاٍْشة
اٍِئٜٗجٗ ،ضشبة ِـبِل ذتبح اٍخضَٜل ٗ ،خٗظَح اٍدراشج إٍ ٙخدِْ ٛضخٗ٘ ِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج

ٍَظم اٍشبتؾ ٗاٍذبِّ ٗاٍخبشؾ ٍي ُٜاٍِٗاػْج ٗؿدُ اٍخٗازّ ن ٛخٗزٜـٖب ضٜد ٌبْح ضيٗو اْ١شبّ
ٗاٍي ُٜاٍشٜبشٜج ٗاٍِشؤٍٜٗج ا٣سخِبؿٜج أؿَ ٙاٍي ، ُٜتِْٜب ٌبّ اٍٗؿ ٛاٍتٜئٗ ٛاٍٗضدث اٍٗػْٜج
ٗاْ٣هخبش ؿَ ٙاٍذيبنبح اٟخر٘ أىل اٍي ُٜخغِْبً ؿَ ٙاٍركُ ِّ إِٜٔخٖب .

ٗأٗظح اٍدراشج تغرٗرث خغِِ ّٜضخٗ٘ ِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍَظهٗم اٍشبتؾ ٗاٍذبِّ

ٗاٍخبشؾ اٟشبش ٛتي ُٜاٍِٗاػْجٗ ،اٍخٗازّ ن ٛخغِْٖٜبٗ ،خدرٜة ِـَِ ٛاٍخرتٜج اٍِدْٜج ؿَ ٙإذراء

ِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج تي ُٜاٍِٗاػْج ٗخرسِخٖب إٍ ٙشٌَٜٗبح ٗى ُٜنْ ٛهٗس اٍخِٜ٤ذ .

ٕدنح اٍدراشج إٍ ٙخيظِ ٙب إذا ٌبّ ْٕبً اْخهبع نِ ٛشخٗ٘ اٍي ُٜاٍِدْٜج ٍد٘ اٍػهل

اٍهَشػ ْٜٛنِ ٛدارس ِضبنؼج كزثٌ ،ذًٍ خيظِ ٙشخٗ٘ ٕذا اْ٣خهبع إّ ٌبّ ِٗسٗداًٗ ،أٜغب
خيظِ ٛب إذا ٌبْح اٍي ُٜاٍِػرٗضج نٌ ٛخة اٍخرتٜج اٍِدْٜج ىد ْسضح ن ٛخَو ذيبنج ِدْٜج نَشػْٜٜج

نِ ٛدارشْب ٗ تبٍذاح ن ٛاٍِرضَج اٍِشخٖدنج اٟشبشٜج اٍـَٜب.

ٗخٌّٗ ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ِـَِِ ٛيرراح اٍخرتٜج اٍِدْٜج تِضبنؼج كزث ٗخٌْٗح ؿْٜج

اٍدراشج ِّ )ِ (62ـَِب ٗ ِـَِج ِّ ِدرش ٛاٍِبدث تلزثِ (12) ٗ ،ضرنب ٗ ،شخج ِّ اٟشبخذث

اٍسبِـ ّٜٜنْ ٛهس ِسبل اٍدراشجٍٗ ،خضيٜو إٔدام اٍدراشج اشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز اٍٗظهٛ
اٍخضَٗٗ ، َٜٛؼم اٍتبضد أداخ :ّٜاشختٜبّ ٗ ِيبتَج خُ خضٌِِٖٜب ىتل اٍخػتٜو ٌِ ،ب اشخخدُ
اٍِخٗشػبح ٗاْ٣ضرانبح اٍِـٜبرٜج ٌأشبٍٜة إضظبئٜج ٍ٢سبتج ؿّ خشبؤ٣ح اٍدراشج .

أؼٖرح اٍْخبئز أّ ِـؼُ اٍي ُٜاٍِدْٜج اٍخٗ ٛردح ن ٛا٣شختٜبّ اٍِٗسٔ ٍَِـَِ ّٜضٖدح

اْخهبغب تبٍشْٗاح اٍخِس اٟخٜرث ٌ ،ذًٍ أؼٖرح اٍْخبئز إّ ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜجِ ٗ ،ب خغِْٔ

ِّ ى ٍُ ُٜخَـة دٗراً نبؿ ً٤ن ٛخـزٜز اٍخـددٜج ٗ ،خيَٜل ضدث اْ٣يشبُ اٍهَشػٗ ،ْٜٛىدرح ْشتج
ْسبش اٍِْٖبر ن ٛخضيٜو ذيبنج ِدْٜج تأْٖب  ٣خزٜد ؿّ " "%35نيػ.

05

ٗأٗظح اٍدراشج تغرٗرث خغِِ ّٜضخٗ٘ ِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج اٍِزٜد ِّ اٍي ُٜاٍِدْٜج

اٍداؿِج ٍَِْٖبر.

ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج إٍ ٙاٍخـرم ؿَ ٙدٗر اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛخـزٜز ى ُٜاٍدِٜيراػٜج ٗضيٗو

اْ١شبّ ٍد٘ ػ٤ة اٍِرضَج اٟشبشٜج نِ ٛضبنؼبح كزثٗ .اؿخِدح اٍدراشج ؿَ ٙاٍِْٖز اٍٗظهٛ

اٍخضٍَٗ ،َٜٛخضيٜو ٕدم اٍدراشج ىبُ اٍتبضد تئؿداد ا٣شختبْج ٗخغِْح ( )30نيررث خيرٜس (دٗر
اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛخـزٜز ى ُٜاٍدِٜيراػٜج ٗضيٗو اْ١شبّ) ِّ ٗسٖج ْؼر اٍِـَِٗ ،ّٜػتيح ؿَرٙ

ؿْٜج ٌِْٗج ِّ (ِ )117ـَِبً ِٗـَِج ٕٗ ٙخِذل  ِّ %20اٍِسخِؾ اٟظرٍََ ٛدراشرج ٗاٍتربٍق
(ِ ِّ )585ـَِ ٛاٍخرتٜج اٍِدْٜج تِضبنؼبح كزثٗ .خُ اشرخخداُ اٟشرَٗة ا١ضظربئ ٛضشربة
اٍخٌراراح ٗاٍْشة اٍِئٜٗجٗ ،اْ٣ضرام اٍِـٜبرٗ ، ٚضشبة ِـبِل ذتبح اٍخضَٜلٗ ،اٍٗزّ اٍْشرتٛ

ٗاخختبر ٗ t. testخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبدٌٗ ،ٚبّ ِّ إُٔ ْخبئز اٍدراشج أْٖب أؼٖرح اٍدراشج اٍـدٜرد
ِّ اٜ٣سبتٜبح اٍخ ٛخٗغص دٗر ِـَِ ٛاٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛخـزٜز ى ُٜاٍدِٜيراػٜج ٗضيٗو اْ١شربّ

ٍد٘ ػ٤ة اٍِرضَج اٟشبشٜج نِ ٛضبنؼبح كزثٗ ،شبِٕح ن ٛرنرؾ اٍرٗؿ ٛتضيرٗو اْ١شربّ
اٟشبشٜج ٗتبٍي ُٜاٜ١سبتٜجٗ ،أٗظح اٍدراشج تغرٗرث خغِِ ّٜضخٗ٘ ِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍيرُٜ

اٍدِٜيراػٜج ٗضيٗو اْ١شبّ

ٕدنح إٍ ٙخيِْٖٗ ُٜز اٍخرتٜج اٍِدْٜج اٍِػتو ن ٛاٍِرضَج اٟشبشٜج ِّ (  )6-1نِ ٛدْٜج

ؿِبّٗ ، ،خُ سِؾ اٍتٜبْبح تأرتؾ أدٗاح ٕٛ ،؛ اٍِسِٗؿج اٍتؤرٜج ٗا٣شختبْجٗ ،اشخػ٤ؽ اٍرأ،ٚ
ٗتػبىج اٍِ٤ضؼجٗ ،

سِـح ِّ ِخخَم اٍـْٜبح اٍيظدٜج ِْٖب ٗاٍـضٗائٜجٗ ،اٍخ ٛأرت ٙؿدد

ؿْبظر ؿْٜبخٖب ؿَ ٙاٍٟم ِّ ِـَِِٗ ّٜضرنٗ ،ّٜاشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز اٍٗظهٗ ٛخُ اشخخداُ
اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح ٗاٍْشة اٍِئٜٗجٗ ،اْ٣ضرام اٍِـٜبرٗ ،ٚضشبة ِـبِل ذتبح

اٍخضَٜلٗ ،اٍٗزّ اٍْشتٗ ٛاخختبر ٗ t. testخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبدٗ ،ٚىد أشهرح ؿّ اٍْخبئز اٍخبٍٜج:

 .1خضَٜل ِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛأرتؾ دٗل ؿرتٜج ٕ :ٛاٟردّٗ ،خْٗسٍٗ ،تْبّٗ ،اٍ،ِّٜ
ٗذ٤د دٗل أسْتٜج ٕ :ٛإشرائٜلٗ ،سْٗة أنرٜيٜبٗ ،اٍٜٗ٣بح اٍِخضدث اِٟرٌٜٜجٌ ٕٛٗ ،ل
اٍِْبٕز اٍخ ٛأٌِّ اٍخٗظل إٍٖٜب.
 .2خـرٜم تخػٜٗر اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٗنَشهخٖبِٗ ،ضخٗإبٗ ،خظبئط ِْٗ اٍػهل اٍهَشػ.ْٜٛ
 .3ىبئِج ِهبِٕٗ ُٜظػَضبح تَلح ) ِ ( 177هردث ظْهح ن ٛشتـج أتـبد ٕ: ٛاٍدٗ ،ْٜٛاٍظض،ٛ
ٗاٍشٜبشٗ ،ٛاٍهَشه ٛاٍٗسداْٗ ،ٛا٣سخِبؿٗ ،ٛا٣ىخظبدٗ ،ٚاٍذيبن ،ٛخظَص ٍخػٜٗر ِْٖز
اٍخرتٜج اٍِدْٜج اٍهَشػ ْٜٛن ٛاٍِرضَج اٍضبٍٜج.
05

ٗأٗظح اٍدراشج تغرٗرث خغِِ ّٜضخٗ٘ ِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍَي ُٜاٍدْٜٜج ٗاٍشٜبشٜج

ٗا٣سخِبؿٜج ٗا٣ىخظبدٜج.

ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج إٍ ٙاشخيظبء دٗر اٍخرتٜج اٍِدْٜج اٍهَشػْٜٜج ن ٛاٍخْضئج اٍدِٜيراػٜج نٛ

ظهٗم ِرضَج اٍخـَ ُٜاٟشبشٗ ،ٛخٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ

ِدرش ٛاٍخرتٜج اٍِدْٜج تِدارس

ِضبنؼج ْبتَس ٗاٍتبٍق ؿددُٕ (ِ )35درشبً  ،ؿَ ٙاؿختبر أْٖب ِّ ِْبػو اٍشَػج اٍٗػْٜج
اٍهَشػْٜٜج  ِّٗ ،خ٤ل ضظر سِٜؾ أسزاء ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍَِرضَج اٟشبشٜج ِّ اٍظم

اٟٗل اٟشبش ٛضخ ٙاٍخبشؾ اٟشبشٍَ ٛـبُ ٗ 2006-2005خضَٜل ِضخٗ٘ ٌل ٌخبة ِْٖب ،
ٗ،اشخخدِح اٍدراشج اٍِْٖز اٍٗظهِْٖٗ ٛز خضَٜل اٍِضخٗ٘ ٗ ،اشخخدُ اٍتبضد اٍِ٤ضؼج اٍِضددث

ٗ ،اٍِيبتَج ٌأدٗاح ٍسِؾ تٜبْبح اٍدراشج ٗ ،خٌّٗ ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ِدارس اٍِرضَج اٟشبشٜج
تِْبػو اٍشَػج اٍهَشػْٜٜج ،ضٜد ٜػتو نٖٜب اٍِْٖبر ٗ ،خُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة

اٍخٌراراح ٗاٍْشة اٍِئٜٗجٗ ،ضشبة ِـبِل ذتبح اٍخضَٜلٗ ،اٍٗزّ اٍْشتٗ ، ٛخٗظَح اٍدراشج إٍٙ

ؿدث ْخبئز ِّ إِٖٔب :

 خـختر اٍخرتٜج اٍِدْٜج ِّ ضٜد أْٖب أضد ٌِْٗبح اٍـَِٜج اٍخـَِٜٜج راندا ِّ رٗاند اٍخِْٜجاٍشٜبشٜج اٍخ ٛخـختر ِّ إُٔ ِداراح اٍخِْٜج اٍضبَِج .
 ٜرٌز ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜج اٍهَشػٍَِ ْٜٛرضَج اٟشبشٜج ؿَ ٙذ٤د ىغبٜب أشبشٜج ٕ ٛؿَٙاٍخٗاٍ: ٛاٍـ٤ىبح ِؾ اٝخرٗ ،ّٜضيٗو اْ١شبّٗ ،اٍٖٜٗج ِٗـرنج اٍذاح.
ٗىد أٗظح اٍدراشج تغرٗرث أّ ْٜتذو ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜج اٍهَشػ ِّ ْٜٛنَشهج خرتٜٗج
نَشػْٜٜجٗ ،أّ ٜخُ نظَٖب ؿّ ِبدث ا٣سخِبؿٜبح.
ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج إٍ ٙاٍخـرم ؿَِ ٙد٘ نبؿَٜج ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜج ِّ خ٤ل اٍخـرم

ؿَِ ٙشخٗ٘ اٍخْٗر اٍِدْ ٛاٍذ ٚخضدذٔ اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍد٘ ػَتج اٍِرضَج ا١ؿدادٜج اٟشبشٜج اٍـَٜب

نِ ٛضبنؼج كزث اٍخـَِٜٜج

ٗخٌّٗ ِسخِؾ اٍدراشج ِّ سِٜؾ ػَتج اٍظم اٍخبشؾ تِضبنؼبح كزث

ن ٛاٍهظل اٍدراش ِّ ٛاٍـبُ ٗ 2006- 2005ىد تَق ِسِٗؽ ؿددُٕ ( ) 110598ػبٍتبً ٗػبٍتج ،
ٗخٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ  450ػبٍتبً ٗػبٍتجٗ ،خُ اخخٜبر ؿْٜج اٍدراشج تبٍػرٜيج اٍـضٗائٜج اٍػتيٜج

ٗاشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَ َٜٛنٕ ٛذٓ اٍدراشج ٗ ،اؿخِدح اٍدراشج ن ٛسِؾ اٍتٜبْبح

ؿَ ٙاخختبر ن ٛاٍخْٗر ٌِّٗ ِّ( )50شؤاٗ ٣ؿَِ ٙيٜبس ٍ٤خسبٓ ْضٗ اٍخرتٜج اٍِدْٜجٗ ،خُ اشخخداُ

اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراحٗ ،اْ٣ضرام اٍِـٜبرٗ ٚاٍٗزّ اٍْشتٗ ٛاخختبر t. test

ٗخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبد ِّٗ ،ٚإُٔ اٍْخبئز :خدِْ ٛشخٗ٘ خْٗر ػَتج اٍِرضَج اٟشبشٜج اٍـَٜب إٍ ٙؿدُ
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إخِبُ اٍِـَِٗ ّٜاٍِـَِبح تبٍِبدث ٗاؿختبرٕب ِبدث ِِٖضجٜٗ ،ـخترٕب اٍـدٜد ِّ اٍػَتج ٗاٍِـَِّٜ

ِبدث خٌَِٜٜج ٍٜشح ذاح إِٜٔج ٗ،ىد أٗظح اٍدراشج تبٍـدٜد ِّ اٍخٗظٜبح ِْٖب ِب : َٜٛ

 غرٗرث اٍـِل ؿَ ٙخـزٜز ِيرراح اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛاٍِراضل اٍخـَِٜٜج اٍِخخَهج ٗإذراء ٕذٓاٍِيرراح تبٍِهبٕٗ ُٜاٍِٖبراح اٍ٤زِج ٍَْٖٗع تِشخٗ٘ اٍػَتج اسخِبؿٜبً ٗذيبنٜبً ٗشٜبشٜبً .

 -إ٣خِبُ تِيرر اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٗاٍـِل ؿَ ٙخْٜٗؾ ػرو خدرٜشٔ .

ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج إٍ ٙاٍخـرم ؿَ ٙدرسج إخِبُ ٌخة اٍخرتٜج ا٣سخِبؿٜج ٗاٍٗػْٜج ٍَظم اٍشبدس

اٟشبش ٛتبٍِهِٖٗبح اٍشٜبشٜج نِ ٛدْٜج ؿِبّ  ،خٌّٗ ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ٌخة اٍخرتٜج ا٣سخِبؿٜج
ٗاٍٗػْٜج اٍِيررث ؿَ ٙػَتج اٍِرضَج اٟشبشٜجٗ ،خٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ ٌخة اٍخرتٜج ا٣سخِبؿٜج

ٗاٍٗػْٜج ٍَظم اٍشبدس اٟشبشٗ .ٛىد اشخخدُ اٍتبضذبّ اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَٟٗ ، َٜٛكراع ٕذٓ

اٍدراشج أؿد اٍتبضذبّ أداث خأٍهح ِّ ) ِ ( 94هًِٖٗب شٜبشًٜب ،خُ اٍخأٌد ِّ ظدىٖب ٗذتبخٖبٗ ،نٛ
غٗء ٕذٓ اٟداث ىبُ اٍتبضذبّ تخضَٜل ٌخة اٍخرتٜج ا٣سخِبؿٜج ٗاٍٗػْٜج ٍَظم اٍشبدس اٟشبش،ٛ

ٗاشخخدُ اٍتبضذبّ اٌٍَِج ٗضدث ٍَخضَٜلٌِ .ب اشخخدُ اٍتبضذبّ اٟشبٍٜة ا١ضظبئٜج (ضشبة اٍخٌراراح
ٗاٍِخٗشػبح اٍضشبتٜج ) ٍ٢سبتج ؿّ خشبؤ٣ح اٍدراشج .

ٗخٗظَح اٍدراشج إٍٗ ٙسٗد خهبٗح ن ٛدرسج إ٣خِبُ تبٍِهِٖٗبح اٍشٜبشٜج ِّ ٌخبة ٝخر ،نيد

اضخل ِسبل اٍْؼرٜج اٍشٜبشٜج اٍِرختج ا ٍٟٙٗن ٛاٌٍخة اٍذ٤ذج ِسخِـج ،ن ٛض ّٜسبء ِسبل

اٍـ٤ىبح اٍدٍٜٗج ن ٛاٍِرختج اٍذبْٜج نٌ ٛخبة اٍخبرٜخ ٌٗخبة اٍسلرانٜبٗ ،سبء ن ٛاٍِرختج اٍذبٍذج ِّ
ٌخبة اٍخرتٜج اٍٗػْٜج .أِب ن ٛاٍِرختج اٍذبٍذج ٗاٟخٜرث نيد سبء ِسبل اٍشٜبشج اٍِيبرْج ِّ ٌخبة

اٍخبرٜخ ٗاٍسلرانٜب ن ٛض ّٜاضخل اٍِرختج اٍذبْٜج نٌ ٛخبة اٍخرتٜج اٍٗػْٜج.

ٗىد أٗظح اٍدراشج غرٗرث خغِِْ ّٜبٕز اٍخرتٜج ا٣سخِبؿٜج ٗاٍٗػْٜج ٍَظم اٍشبدس

اٟشبشٍَِ ٛهبٕ ُٜاٍشٜبشٜج اٍخ ٍُ ٛخضؼ تبٕخِبُ اٍِؤٍه.ّٜ
:

ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج إٍ ٙخـزٜز اٍي ُٜن ٛاٍِْبٕز اٍدراشٜج اٍخبظج تبٍخرتٜج اٍِدْٜج ٗ ،خٗسٜٔ

اْختبٓ اٍِـَِ ّٜإٍ ٙغرٗرث إٌشبة ػَتخُٖ ٍٖذٓ اٍي ُٜتـد خـزٜزٕب نِ ٛضبنؼج كزث ٗ ،خٌّٗ
ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ِـَِ ٛاٍخرتٜج اٍِدْٜج نِ ٛرضَج اٍخـَ ُٜاٟشبشٜج اٍدْٜب تِضبنؼخ ٛكزث ٗضِبل

كزث ن ٛاٍـبُ اٍدراشٗ ) 2003-2002( ٛاٍتبٍق ؿددُٕ ِ 91ـَِب ِٗـَِج ٗ ،اضخَِح ؿْٜج

اٍدراشج ؿَِ ) 81 ( ٙـَِب ِٗـَِج تْشتج ( ِّ )%89أنراد اٍِسخِؾ اٟظَٗ ، ٛاشخخدُ اٍتبضد
نٕ ٛذٓ اٍدراشج اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضٌَِ ، َٜٛب اضخَِح اٍدراشج ؿَ ٙذ٤د أدٗاح رئٜشج ٕ( ٛ
خضَٜل اٍِضخٗ٘  ،اشختبْج اٍي ُٜاٍِخغِْج نٌ ٙخة اٍخرتٜج اٍِدْٜج  ،اشختبْج ا٣خسبٓ ْضٗ خـزٜز اٍيُٜ

اٍِخغِْج ) ٗخُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح ٗاٍْشة اٍِئٜٗجٗ ،ضشبة ِـبِل
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ذتبح اٍخضَٜلٗ ،اٍٗزّ اٍْشتٗ ٛاخختبر ٗ t. testخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبدٗ ،ٚخٗظَح اٍدراشج إٍ ٙأّ

ٌخبة اٍخرتٜج اٍِدْٜج اٍِيرر ؿَ ٙاٍظم اٍشبدس اٟشبشٜ ٛضخِل ؿَ ِّ ( 56 ) ٙاٍي ُٜاٍِدْٜج،
ٗاٍخ ٛأٌدح ٗرضج اٍـِل أْٖب  ٣خٌهٍ ٛظيل ضخظٜج اٍػهل نٕ ٛذٓ اٍِرضَج اٍـِرٜج ٍ ،ذا خُ
اٍخٗظٜج تخـزٜز خًَ اٍيٗ ُٜغُ ى ُٜخرتٜج ِدْٜج أخر٘ ٍسـل اٍِيرر أٌذر ِ٤ئِج ٍضخظٜج اٍػهل

نٕ ٛذٓ اٍِرضَج .

ٗأٗظح اٍدراشج تبٍـِل ؿَ ٙخـزٜز ِيرراح اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛسِٜؾ ِراضل اٍخـَ ٌٛ ُٜخ٤ئُ ٗاىؾ

اٍِسخِؾ اٍهَشػٗ ، ْٜٛؿيد ٗرص ؿِل ٣ىخراش ىٍ ُٜخـزٜز ِيرراح اٍخرتٜج اٍِدْٜج .

ٕدنح اٍخـرم إٍ ٙخضدٜد دٗر ٌَٜبح اٍخرتٜج ن ٛاٍسبِـبح اٍهَشػْٜٜج تِضبنؼج كزث نٛ

خضيٜو سٗاْة اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍد٘ ػَتخٖب ،نِ ٛضبنؼبح كزث ٗ ،اٍخ ٛػتيح ؿَ ٙؿْٜج ٌِْٗج ِّ

( )80ؿغٗ ٕٜئج خدرٜس ِّ اٍسبِـبح اٍهَشػْٜٜج تِضبنؼج كزث )447( ٗ ،ػبٍتبً ٗػبٍتجٗ ،
اشخخدُ ا٣شختٜبّ ٌأداث ٍَدراشج  ٗ ،اشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَٗ َٜٛىبُ اٍتبضد تبشخخداُ

اٍِـبٍسبح ا١ضظبئٜج (ِـبِل ارختبػ تٜرشّٗ  ،اٍْشة اٍِئٜٗج  ،اخختبر  ، T.testاٍخضَٜل اٍـبَِٛ
 ،اخختبر خٌٗOne way a novaٗ ، ٛ

) ٌِ ،ب اشخخدُ اٍتبضد ا٣شختبْج ٌأداث ٍَضظٗل ؿَٙ

ِـَِٗبح ٗتٜبْبح اٍدراشج ٌٗ ،بّ ِّ إُٔ ْخبئز اٍدراشج:
•

أّ دٗر ٌَٜبح اٍخرتٜج ن ٛاٍسبِـبح اٍهَشػْٜٜج تِضبنؼج كزث ن ٛخضيٜو سٗاْة اٍخرتٜج اٍِدْٜج

ٍد٘ ػَتخٖب ِّ ٗسٖج ْؼر اٍػَتج ٌبّ غـٜهبً.

•

أّ دٗر ٌَٜبح اٍخرتٜج ن ٛاٍسبِـبح اٍهَشػْٜٜج تِضبنؼج كزث ن ٛخضيٜو سٗاْة اٍخرتٜج اٍِدْٜج

ٍد٘ ػَتخٖب ِّ ٗسٖج ْؼر أشبخذخٖب ٌبّ ِيتٗ.ً٣

•

انخيبر ِضخٗ٘ اٍخرتٜج اٍِدْٜج ِّ ِهبٕ ُٜاٍِٗاػْج ٗضيٗو اْ١شبّ ٗاٍدِٜيراػٜج.

•

اٍخهٌٜر اٍخيَٜد ٚن ٛاٍخـبِل ِؾ اٍػَتجٗ ،اٍخـَ ُٜاٍخيَٜد ٚن ٛػرو اٍخدرٜس.

•

ا٣نخيبر إٍ ٙاٍِٗغٗؿٜج ا٣سخِبؿٜج ن ٛخـبِل اٟشبخذث ٗا١دارث ِؾ ػَتخُٖ.

أٗظح اٍدراشج تِب : َٜٛ

 إؿبدث اٍْؼر ن ٙاٍِْبٕز ٗرتػٖب تبٍٗاىؾ ٗاٍضٜبث اٍخٜ ٛـٜضٖب اٍػبٍة ٗ ،غرٗرث خدرٜسِيرر اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٌِيرر ِشخيل ٗرتػ سٗاْتٔ تبٍِيرراح اٟخر٘ .
 إذراء ِضخٗ٘ ِيرراح ِخػَتبح ٌَٜج اٍخرتٜج تسٗاْة اٍخرتٜج اٍِدْٜج . إؿبدث اٍْؼر ن ٛأشبٍٜة ٗػرو خدرٜس اٍِيرراح ٗ ،اؿخِبد ٗإدخبل اٍػرو ٗاٟشبٍٜة اٍخٛخـختر اٍِخـَُ ِضٗر اٍـَِٜج اٍخـَِٜٜج .
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Nwaubani& Azuhi
ٕدنح اٍدراشج إٍ ٙاٍخـرم إٌٍ ٙهبءث ِضخٜٗبح ِٗغٗؿبح اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛاٍِرضَج
اٟشبشٜج اٍدْٜب نِْ ٛبٕز اٍدراشبح ا٣سخِبؿٜج تدٍٗج ْٜسٜرٜب ٗ ،خٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ 200
ِـَُ ِّ ِـَِ ٛاٍِٗاد ا٣سخِبؿٜج خُ اخخٜبرُٕ تػرٜيج ؿضٗائٜج ػتيٜجٗ ،اشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز

اٍٗظهٗ ،ٛخٌْٗح أداث اٍدراشج ِّ اشختبْج ٌِْٗج ِّ ِ 4ضبٗرٗ ،خُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئٛ
ضشبة اٍخٌراراح ٗاْ٣ضرام اٍِـٜبرٗ ٚاٍٗزّ اٍْشتٗ ، ٛخٗظَح اٍدراشج إٍ ٙاّ ِّ %75

اٍِـَِٜ ّٜؤدّٗ ِٗغٗؿبح اٍخرتٜج اٍِدْٜج تٌهبءث ٍخدرٜة اٍػ٤ة ؿَ ٙاٍِٗاػْج اٍهبؿَج.

ٗأٗظح اٍدراشج تغرٗرث خضشِ ّٜضخٜٗبح اٍخرتٜج اٍِدْٜج نِْ ٛبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج .
Alice
ٕدنح اٍدراشج إٍ ٙاٍخـرم إٍ ٙاٍخضدٜبح اٍخ ٛخٗاسٔ ِدرس اٍِٗاد ا٣سخِبؿٜج ؿْد خْهٜذ
ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜج نْٜ ٛسٜرٜبٗ ،خٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ ِ 38ـَُ ِّ ِـَِ ٛاٍِٗاد ا٣سخِبؿٜج
ٜـَِّٗ تٗزارث اٍخرتٜج ٗاٍخـَ ُٜنْٜ ٛسٜرٜب خُ اخخٜبرُٕ تػرٜيج ؿضٗائٜج ػتيٜجٗ ،اشخخدُ اٍتبضد

اٍِْٖز اٍٗظهٗ ،ٛخٌْٗح أداث اٍدراشج ِّ اشختبْج ٌِْٗج ِّ ِ 3ضبٗر ِٗيبت٤ح إغبنج إٍٗ ٙرص
ؿِلٗ ،خُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح ٗاْ٣ضرام اٍِـٜبرٗ ٚاٍٗزّ اٍْشتٛ
ٗاخختبر ٗ t. testخضَٜل اٍختب ّٜاٟضبدٗ ، ٚخٗظَح اٍدراشج ٗسٗد خضدٜبح خٗاسٔ ِـَِ ٛاٍخرتٜج
اٍِدْٜج ِّ اٍْبضٜج اٍضخظٜج ٗا٣سخِبؿٜج ٗاٍشٜبشٜج ٗاٍضيٗو ٗاٍِشئٍٜٗبحٌِ ،ب  ٣خٗسد نرٗو داٍج

اضظبئًٜب ت ّٜاٍِـَِ ّٜن ٛاٍخضدٜبح اٍخ ٛخٗاسُٖٖ.

ٗأٗظح اٍدراشج تغرٗرث خدرٜس اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍِب ٍٖب ِّ إِٜٔج خـٗد ؿَ ٙاٍِدارس

ٗاٍِسخِؾٌٗ ،ذًٍ خدرٜة اٍِـَِ ّٜؿٌَ ٙل اٍِشخٜٗبح ٌٌٍْٜٗٗ ٛا ىبدث ٜخضَِّٗ ِشئٍٜٗبخُٖ .
stumbra
ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج إٍ ٙاخختبر ِد٘ خأذٜر تراِز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ؿَ ٙاٍِضبرٌج

اٍشٜبشٜج ٗا٣خسبٕبح اٍدِٜيراػٜج ؿْد اٍضتبة ٗػ٤ة اٍِدارس اٍذبْٜٗج ن ٛسْٗة أنرٜيٜب خٌّٗ
ِسخِؾ اٍدراشج ِّ نئج اٍضتبة ٗ ،ػ٤ة اٍِدارس اٍذبْٜٗج ن ٛسْٗة أنرٜيٜبٗ ،خُ اخخٜبر ؿْٜج

اٍدراشج ِّ(ِْ ) 44ػيج ن ٛذِبِْ ٛيبػـبح ٌٗبّ ؿدد اٍػ٤ة ؿْٜج اٍدراشج ) ( 15550ػبٍتًب
ٗػبٍتج

ٗاشخخدِح اٍدراشج اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَٗ ، َٜٛىبُ اٍتبضد تدراشج اشخػ٤ؿٜج تبشخخداُ

اشختبْج ٟخذ آراء ٍـْٜبح نردٜج خُ خدرٜتٖب ؿَ ٙتراِز ِخخَهج ن ٛاٍخرتٜج اٍِدْٜج

ٗخُ اشخخداُ

اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح ٗاٍْشة اٍِئٜٗجٗ ،خٗظَح اٍدراشج إٍ ٙأّ ِضخٜٗبح
ِيرراح اٍخرتٜج اٍِدْٜج اشخػبؿح أّ خؤذر ؿَ ٙاٍشٜبشٜج ٗاٍذيبنج ٗاٍدِٜيراػٜج ٍد٘ ؿْٜج اٍدراشج ،
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ٗأّ تراِز اٍضتبة ذاح اٍظَج تسٗاْة اٍخرتٜج اٍِدْٜج اشخػبؿح أّ خضدد خلٜٜرًا ن ٛاخسبٕبح

اٍػَتج ؿْٜج اٍدراشج ذاح ِردٗد إٜسبتٛ

ٗأٗظح اٍدراشج تْظٜضج ظبْـ ٛاٍيرار تأّ ٜأخذٗا تـ ّٜا٣ؿختبر اٍْخبئز اٍخ ٛخٗظَح
إٍٖٜب اٍدراشج ؿْد خظِ ُٜتراِز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٗ غرٗرث خزٜٗد ٕذٓ اٍتراِز تبٍي ُٜاٍ٤زِج ،
ٗاٍِهِٖٗبح اٍشٜبشٜج ٗ ،اٍدِٜيراػٜج اٍخ ِّ ٛضأْٖب أّ خػٗر اٍذيبنج اٍِدْٜج ٗ اٍشٜبشٜج
ٗاٍدِٜيراػٜج ٗخدؿُ اٍِضبرٌج اٍشٜبشٜج ٍد٘ اٍضتبة ٗػَتج اٍِدارس .
Amadeo

:

ٕدنح اٍدراشج إٍ ٙإسراء ِيبرْج ت 30 ّٜىػرًا ضٗل إْسبزاح خػتٜو سٗاْة اٍخرتٜج

اٍِدْٜجٌ ،ذًٍ ٕدنح إٍ ٙاٍخـرم ؿَ ٙاٍػرو اٍخ ِّ ٌِّٜ ٛخٍٖ٤ب إٌشبة اٍضتبة اٟشس

ٗاٍِتبدا اٍِدْٜج ٍٜؤدٗا أدٗارُٕ ٌِٗاػْ ّٜنِ ٛسخِؾ دِٜيراػٗ ٛأّ ٌْٜٗٗا ِْخٍَِ ّٜدِٜيراػٜج ،

تب١غبنج إٍ ٙخأذٜر سٗ اٍهظل ٗدٗر اٍِـَُ ن ٛاٍخأذٜر ن ٛذًٍ تِدْٜج ٍٗزاّ تشٜٗشرا ،خٌّٗ
ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ػَتج ٕذٓ اٟىػبر اٍذ ّٜخخراٗش أؿِبرُٕ ِبت )18 - 14( ّٜشْج ٗ ،خٌْٗح

ؿْٜج اٍدراشج ِّ ( )120000ػبٍة ٗػبٍتج ٍخِذٜل ٕذا اٍِسخِؾ ِّ اٍدٗل اٍِضخرٌج ٗ ،خُ ٗغؾ

خِس ؿضر شؤاٗ ، ٍُٖ ٣خُ خٗزٜؾ اشختٜبْبح ؿَ ٙاٍِـَِ١ ّٜتداء آرائُٖ ٗاخسبٕبخُٖ ْضٗ ِٗغٗؽ
اٍدراشج ٗخُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح ٗاْ٣ضرام اٍِـٜبرٗ ٚاٍٗزّ اٍْشتٛ
ٗاخختبر ٗ t. testخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبد،ٚخٗظَح اٍدراشج إٍٗ ٙسٗد اخهبو ؿبُ ت ّٜاٍدٗل اٍِضبرٌج

نِٗ ٛغٗؽ اٍدراشج ؿَ ٙاٟشس اٍرئٜشج ٍَِْٖبر ٗ ،أّ ٍَِـَُ دٗرًا ٌتٜرًا ِٗؤذرًا ن ٛإٌشبة
اٍِخـَِِٖ ّٜبرث ِِبرشج تـع ِتبدا اٍخرتٜج اٍِدْٜج.

ٗأٗظح اٍدراشج تغرٗرث اضخٗاء سِٜؾ اٍِْبٕز ؿَ ٙسٗاْة اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٗ ،غرٗرث ْضر

ِتبدا ٗى ُٜاٍِسخِؾ اٍِدْ ٛاٍشَِٜج .
Richardson
ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج إٍ ٙاٍٗظٗل تبٍػ٤ئؾ إٍِٗ ٙاػْج ِشٜشج ٍخضغٜرُٕ ٍَِٗاػْج اٍظبٍضج ٕٙٗ ،
تـْٗاّ " دراشج ِيبرْج ٍػ٤ئؾ ذٗ٘ ذيبنبح ِخخَهج ِّ أسل إٌشبتُٖ اٍذيج ن ٛضٌِٗبخُٖ ِّ خ٤ل

اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٗخٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ ( )90000ػبٍة خُ اخخٜبرُٕ ِّ اٍدٗل اٍِضبرٌج ٗخُ

إخغبؿُٖ ٣خختبر ِظُِ ٟكراع اٍدراشج " اشخخدِح اٍدراشج اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَ، َٜٛ
تب١غبنج إٍ ٙاٍِْٖز اٍخسرٜتٗ ، ٛخٌّٗ ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ػَتج ( )28دٍٗج ِخٗشػ أؿِبرُٕ ِّ

شّ اٍراتـج ؿضرٗ ،خُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح ٗاٍْشة اٍِئٜٗجٗ ،ضشبة

ِـبِل ذتبح اٍخضَٜلٗ ،اٍٗزّ اٍْشتٗ ٛاخختبر ٗ t. testخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبدٗ ، ،ٚخٗظَح اٍدراشج
اٍ ٙؿدد ِّ اٍْخبئز ِْٖب :

  ٌِّٜخػٜٗر ِٗغٗؿبح اٍدراشج ِّ خ٤ل اٍِْبٕز اٍدراشٜج .05

 ٍَِ ٌِّٜـَُ أّ ٜشبُٕ ن ٛاٍخيبرة ت ّٜاٍذيبنبح ِّ خ٤ل خزٜٗد اٍِخـَِ ّٜتبٍِـَِٗبحٗاٍِـبرم ٗاٍِهبٕ ُٜاٍِدْٜج .
ٗأٗظح اٍدراشج تغرٗرث ىٜبُ اٍِدرشج ن ٛإضداد خلٜٜر ن ٛخْضئج اٍػَتج ٗإؿدادُٕ

ٍَِٗاػْج اٍظبٍضج ٗ ،خسٖٜزُٕ ٍَِسخِؾ اٍِدْٗ ، ٛأْٖب  ٌِّٜاّ خهـل ذًٍ .
hog

ٕدنح اٍدراشج اٍخـرم إٍِ ٙـْ ٙاٍخرتٜج اٍِدْٜجٌِٗ ،بْخٖب ن ٛاٍِْٖبرٗ ،آذبرٕب ؿَ ٙاٍِخـَِٗ ،ّٜ
ٗشبئل خػٜٗرٕب ٗ ،خٌّٗ ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ػَتج اٍِدارس ا٣تخدائٜج ٗاٍذبْٜٗج ن ٛاٍٜٗ٣بح اٍِخضدث
اِٟرٌٜٜج ٗ ،خُ اخخٜبر ؿْٜج ؿضٗائٜج ِِذَج ٍٖذا اٍِسخِؾ ٗ ،ىد اشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز اٍٗظهٛ

اٍخضٌَٗ ،َٜٛبْح أداث اٍدراشج ا٣شختٜبّ ٍِـرنج اخسبٕبح اٍػ٤ةٗ ،اٍِيبتَج ِؾ اٍِـَِٗ ،ّٜخُ

اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح ٗاْ٣ضرام اٍِـٜبرٗ ٚاٍٗزّ اٍْشتٗ ٛاخختبر

ٗ t. testخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبدٍٗ ،ٚيد خٗظَح اٍدراشج إٍ ٙأّ أٌذر ِّ ْظم ػ٤ة اٍِدارس

ا٣تخدائٜج ٗاٍذبْٜٗج اِٟرٜ ٌّٜٜٜهخيرّٗ إٍ ٙاٍِـبرم ٗا٣خسبٕبح ٗاٍِٖبراح اٍِدْٜج اٍخ ٛخسـل ُِْٖ

ِٗاػِْ ّٜشئٍٗ ّٜن ٛاٍْؼبُ اٍدِٜيراػ ٛاٍدشخٗرٌِ ،ٚب تْٜح اٍدراشج أّ كبٍتٜج ػ٤ة اٍِدارس
اٍـَٜب ٜهخيرّٗ إٍ ٙاٍِـرنج اٍدىٜيج ٗاٍهُٖ ٍَِؤششبحٗ ،اٍِتبدا ٗؿَِٜبح اٍضٌِٗج ن ٛاٍٜٗ٣بح

اٍِخضدث ٌِب ٍد ُٖٜاغِض٤ل ٗؿدُ رؤٜج ٗاغضج ١دراً ِهبٌٕ ُٜبٍدشخٗرٜج ،اٍسِٖٗرٜج،

اٍدِٜيراػٜج ٗ ،أٗظح اٍدراشج تغرٗرث خػٜٗر اٍيٗ ُٜاخسبٕبح اٍدِٜيراػٜج ٗذًٍ تخيد ُٜاٍِـَِّٜ

درٗس خضََٜٜج ٍَيغبٜب اٍـبِج أٗ ِْبذر ِذٜرث ٍَسدل داخل اٍهظل ٗاٍخ ٛخشبؿد ن ٛاٍختبدل اٍضر
ٗاٍِهخٗش ٍ٠نٌبر.

ِّ خ٤ل اشخـراع اٍتبضد ٍَدراشبح اٍخ ٛإخِح تبٍخرتٜج اٍِدْٜج ٗخيِْٖٗ ُٜبسٖب ٗإذراؤٓ

ٗخػٜٗرٓ نئْٔ  ٌِّٜإسِبل اٍْيبػ اٍخ ٛخٗظَح إٍٖٜب اٍدراشبح اٍشبتيج ِّ ضٜد:

ِّ اٍِ٤ضؼ أّ كبٍتٜج اٍدراشبح اٍشبتيج خْبٍٗح أدٗار تـع ِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛخدؿُٜ
اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗاٍدِٜيراػٜج ٗضيٗو اْ١شبّ ٗخيٗ ُٜأدائٖب تب١غبنج إٍر ٙضظرر ٗخضدٜرد
اٍِضٌ٤ح ٗاٍِـٜيبح اٍخ ٛخخـرع ٍٖب اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٗاٍخ ٛخضٗل تْٖٜب ٗتِِ ّٜبرشخٖب ٍدٗرٕب نٛ

ْضر ِهبٕ ُٜاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ِ ،ذل دراشج (ِرخسرٗ ،)2011،ٙدراشرج (درٜٗرص، )2010 ،
ٗدراشج (ِِٜجٗ ،)2008 ،دراشج (ضرةٗ ، )2008 ،دراشج (ضشٗ ، ،)2007 ،ّٜدراشج (أترٗ
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ِـ ،)2006 ،٤تِْٜب خٖدم اٍدراشج اٍضبٍٜج إٍٗ ٙغؾ خظٗر ِيخرش ١ذراء ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜج
تِهبٕ ُٜاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ا٣زِج ٍػَتج اٍِرضَج اٟشبشٜج اٍـَٜب ،ضٜد اخسٔ اٍتبضد إٍ ٙاخخٜبر ٕذا

اٍِسخِؾ ٕٗذٓ اٍـْٜج ٍضـٗر اٍتبضد تأّ ْٕبً ِضٌَج ضيٜيٜج خـخرع ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜج ضٜد ٍُ
ٜخشٍَْ ٙتبضد اٍـذٗر ؿَ ٙدراشج خـْ ٙتبٍخظٗر اٍِيخرش ٍِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜجٕٗ ،ذا ِب أٌدخرٔ

دراشبح ٕذا اٍِضٗرٕ ٗ ،ذا ِب ٍُ ْسدٓ إ ٣ن ٛؿدد ْبدر ِّ ٕذٓ اٍدراشربح ٍَخـررم ؿَر ٙدٗر
اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛإذراء ِهبٕ ُٜاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤جٗ ،اخهيح ِـؼُ اٍدراشبح ؿَ ٙإِٜٔج دٗر اٍخرتٜج

اٍِدْٜج ن ٛخدؿِ ُٜهبٕ ُٜضيٗو اْ١شبّ ٗاٌخشبتٖب  ،نْ ٛضرر ذيبنرج اٍدِٜيراػٜرج ٗاٍِٗاػْرج
ٗغرٗرث خغِْٖٜب غِّ ِْربٕز اٍخرتٜرج اٍِدْٜرج ٗتـرع اٍِرٗاد اٟخرر٘ ِذرل دراشرج

(ِرخسٗ ،)2011،ٙدراشج (درٜٗصٗ ، )2010 ،دراشج (ِِٜج. )2008 ،
-

خـددح اٍدراشبح اٍشبتيج ٌٗذرح  ،خظٗظب خًَ اٍدراشبح اٍخ ٛخٖدم إٍ ٙخضَٜل ٗخيُٜٜ

ِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍَِرضَج اٟشبشٜج ٕٗ ،ذا إّ دل ؿَ ٙضٛء نبْٔ ٜدل ؿَ ٙإِٜٔج اٍخرتٜج
اٍِدْٜج .
 خـدد اٍدراشبح اٍخ ٛخْبٍٗح ِيرراح اٍخرتٜج اٍِدْٜج  ،شٗاءا تبٍخضَٜل أٗ اٍخيٗ ، ُٜأٗ ِضبٍٗجإذراؤٕب تبٍي ُٜأٗ اٍِهبٌٕ ، ُٜدراشج (ِرخسٗ ٙآخرّٗ )2011ضٜد أؿد اٍتبضد ىبئِج تيُٜ
اٍِٗاػْج اٍِْبشتج ٍِْبٕز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛغٗء اٍخظٗظٜج اٍهَشػْٜٜج ٗ ،خضدٜد ِد٘ خٗانر
ى ُٜاٍِٗاػْج تِضخٗ٘ خًَ اٍِْبٕز ٌِ ،ب أْْب ْسد ن( ٛدراشج درٜٗص  )2010اٍتضد ؿِب إذا
ٌبّ ْٕبً ْيط نِ ٛشخٗ٘ اٍي ُٜاٍِدْٜج ٍد٘ اٍػهل اٍهَشػ ْٜٛنِ ٛدارس ِضبنؼج كزث.
 ٌِب ٕدنح تـع اٍدراشبح إٍِ ٙـرنج إٍ ٙأِ ٚد٘ ٌبّ ٍترْبِز اٍخـَ ُٜاٍِدْ ٛأذر ن ٛخلٜٜرا٣خسبٕبح ٗاٍي ُٜاٍخ ٛخيٗٗ ٚخدؿُ اٍدِٜيراػٜج ٗإٍ ٙاٍخـرم ؿٌَٜ ٙهٜج إشٖبُ اٍخرتٜج اٍِدْٜج
ن ٛخـزٜز اٍخدِج اٍِسخِـٜج .
 رٌزح تـع اٍدراشبح اٍشبتيج ؿَ ٙخيِْٖٗ ُٜز اٍخرتٜج اٍِدْٜج ِّ ٗسٖج ْؼر ِـَِ ٛاٍِٗادا٣سخِبؿٜج.
 ٕدنح تـع اٍدراشبح اٍشبتيج إٍ ٙاٍخـرم ؿَِ ٙد٘ إخِبُ ٌخة اٍخرتٜج ا٣سخِبؿٜج ٗاٍٗػْٜجٍَظم اٍشبدس اٟشبش ٛتبٍِهِٖٗبح اٍشٜبشٜجِ ،ذل دراشج (ؿتٜداح ٗآخرّٗ . )2004
 ٌِب ٕدنح تـع اٍدراشبح إٍٗ ٙظم ى ُٜاٍِسخِؾ اٍِدْ ٛاٍِيخرضج ٍخـزٜز ِيرر اٍخرتٜجاٍِدْٜج ِٗ ،ـرنج اخسبٕبح اٍِـَِْ ّٜضٕٗب ٗ ،اٍخـرم ؿَِ ٙد٘ نبؿَٜج ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜج
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ِّ خ٤ل اٍخـرم ؿَِ ٙشخٗ٘ اٍخْٗر اٍِدْ ٛاٍذ ٚخضدذٔ اٍخرتٜج اٍِدْٜج ِ ،ذل (دراشج
اٍـبظٗ ، )2004 ٛدراشج ) أتٗ ِـ. (2000 ٤
ِّ اٍسدٜر ذٌرٓ أّ كبٍتٜج دراشبح ٕذا اٍِضٗر اشخخدِح اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَ َٜٛإغبنج

ٍَِْٖز اٍخضَ َٜٛاٍيبئُ ؿَ ٙخضَٜل اٍِضخٗ٘ تبشرخذْبء دراشرج

نيد اشخخدِح اٍِْٖز اٍخسرٜت ، ٛتِْٜب اشخخدِح اٍدراشج اٍضبٍٜرج اٍِرْٖز اٍٗظرهٛ
اٍخضَ.َٜٛ
:
اخخَهح اٍدراشبح اٍشبتيج ن ٛاخخٜبرٕب ٍِسخِؾ ٗؿْٜج ٌل دراشج ٗػرو اخخٜبرٕب ٜٗرسرؾ
ذًٍ ٍػتٜـج ٕٗدم ٌل دراشج٤ٜٗ ،ضؼ ِّ اٍدراشبح اٍشبتيج ا٣خخ٤م ن ٛؿدد اٍـْٜبح نلبٍتٜخٖرب
ٜخراٗش ؿددٕب ِبت )1000-30( ّٜنرداًٗ ،اخخَهح ٕذٓ اٍـْٜبح نْٗ ٛؿٜبخٖب ٗأؿِبرٕب ٗنئبخٖب نِْٖب

اٍػ٤ة ِذل دراشج(أتٗ ِـ ٗ )2006 ،٤دراشج شخِتراس ِْٖٗ )2003( stumbrasب اٍِـَِرّٜ
ِذل دراشج(ِِٜجٗ ،)2008 ،دراشج (ضشِْٖٗ )2007 ،ّٜب اٍِضرنٗ ّٜاٍِـَِرِ ّٜذرل دراشرج

(درٜٗصٗ )2011 ،دراشج (ضرة.)2008 ،

ِْٖٗب اٌٍخة ٗاٍِْبٕز ٗاٍِٗاىؾ اٌٍ٣خرْٜٗج ِذرل

دراشج ( ِرخسٗ )2010،ٙاشخخدِح اٍدراشج اٍضبٍٜج ِْٖبر اٍخرتٜرج اٍِدْٜرج ٍػَترج اٍِرضَرج
اٟشبشٜج اٍـَٜب.

خْٗؿح اٟدٗاح اٍِشخخدِج ن ٛاٍدراشبح اٍشبتيجٌٗ ،بّ خْٗؿٖب ٜخهو ٗػتٜـج خًَ اٍدراشبح،

نِـؼُ اٍدراشبح اشخخدِح ا٣شختبْج ٌأداث ٍَدراشج ِذل دراشج (ِِٜجٗ )2008 ،دراشج(

ضرة( )2008،أتٗ ِـٌِ ، )2006،٤ب اْهردح دراشج (ِرخس )2011،ٙتبشخخداُ خضَٜل اٍِضخٗ٘
ٌأداث ٍَدراشج ْٕٗبً دراشبح اشخخدِح ا٣شختبْج ٗاٍِيبتَج ِذل دراشج (درٜٗصٌِ )2010،ب

اْهردح دراشج (ضش )2007،ّٜتبشخخداُ خضَٜل اٍِضخٗ٘ ٗاٍِيبتَج ٗىد اشخخدُ اٍتبضد خضَٜل
اٍِضخٗ٘ ٌأداث ٍسِؾ اٍتٜبْبح.
ِّ ضٜد تٜئج اٍدراشج  :ختبْٜح تـع اٍدراشبح اٍشبتيج ِب ت ّٜدراشبح ؿبٍِٜج ِذل :دراشج

شخِتراس ٗ ،)2003( stumbrasدراشج أِبدٗ ،)2002( amadeo ٜٗدراشج رٜخضبرد شّٗ
ٗ ،)2002( Richardsonدراشج ٕٗر ٗ ،)2002(hogدراشبح إىَِٜٜج ؿَ ٛاٍِشخٗ٘ اٍـرتٛ

ٗضَِح ؿَ ٙدراشج ٌ : ِّ ً٤دراشج ضرة (، )2008دراشج أتٗ ِـٗ ، )2006( ٤دراشج ضشّٜ
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(ٗ ،، )2007دراشبح ؿَ ٙاٍِشخٗ٘ اٍِضَٗ ٛضَِح ؿَ ٛدراشج ٌ : ِّ ً٤دراشج ِرخسٙ
( ، )2011دراشج درٜٗص ،)2010( ،دراشج ِِٜج (. )2008
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ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج إٍِ ٙـرنج ٗاىؾ اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗاٍـٗاِل اٍِؤذرث تٖب ٍد٘ ػ٤ة
اٍِدارس اٍخبظج ن ٛاٌٍَِِج اٟردْٜج اٍٖبضِٜجٗ ،خٌّٗ ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ػَتج اٍِدارس اٍخبظج
تبٍِرضَج اٟشبشٜج ٗ ،خٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ)  )100ػبٍة ِّ ػَتج اٍظم اٍـبضر اٟشبشٛ

تبٍِدارس اٍخبظج ن ٛاٍـبظِج اٟردْٜج ؿِبّٗ ،خُّ اخخٜبرُٕ تبٍػرٜيج اٍـضٗائٜج ٗاؿخِّدح

اٍتبضذخبّ ن ٛاٍخػتٜو ؿَ ٙاٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍِشضٗ ،ٛخُ تْبء اشختبْج ٍَضظٗل ؿَ ٙتٜبْبح

اٍدراشجٗ ،ىد اشخخدِخب اٟشبٍٜة ا١ضظبئٜج اٍِخٗشػبح اٍضشبتٜج ٗاْ٣ضرانبح اٍِـٜبرٜج ٗاٍٗزّ
اٍْشتٌٍ ،ٛل تْد ِّ تْٗد اٟداثٌٍٗ ،ل ِسبل ِّ ِسب٣ح أداث اٍدراشج ؛ ٗىد أضبرح اٍْخبئز إٍٙ
أّ ِشخٗ٘ اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ن ٛاٍِدارس اٍخبظج ِرخهؾ تضٌل ؿبٌُ .ذًٍ تْٜح اٍْخبئز أّ أٌذر

اٍـٗاِل اٍِؤذرث ن ٛاٍخرتٜج اٍـبٍِٜج ٗ خرٌز اٍخرتٜج اٍـبٍِٜج ؿَ ٙأرٌبّ اٍـَِٜج اٍخـَِٜٜجٗ ،ىد
أٗظح اٍدراشج تتـع اٍخٗظٜبح ِْٖب  :غرٗرث اٍخخػٜػ ٍَخرتٜج ا١ؿِٜ٤جٗ ،خأشٜس أىشبُ

ٍَخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج تٌَٜبح اٍخرتٜجٗ ،تْبء ِْٗذر خسرٜتٍَ ٛخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗخػتٜئ ن ٛؿْٜج ِّ
اٍِْبٕز اٍدراشٜج .

ٕدنح اٍدراشج إٍ ٙاٍخـرم ؿَ ٙاٝذبر اٍخرتٜٗج ٍٗشبئل ا١ؿٗ ، ُ٤خظٗظب اٝذبر اٍشَتٜج

اٍِٗسٖج ْضٗ اٍِٗاػّ اٍـرتٗ ، ٛاشخٖدام اٍذيبنج اٍـرتٜج ٗ ،اٍد ّٜا١ش ِّ ِٛ٤ا١ؿ ُ٤اٍلرتٛ
ؿبِج ٗا١ؿ ُ٤اِٟرٗ ٌٜٛا١شرائ َٜٛخبظج نِ ٛدْٜج ٌهر اٍضٜخ تِظر  ،خٌّٗ ِسخِؾ اٍدراشج

ِّ تراِز اٍخَهز ّٜٗاٍِظرِٗ ، ٚضبٕدٕ ٚذٓ اٍتراِز ٗ ،ىد اخخبر اٍتبضد ؿْٜج اٍدراشج ِّ
اٍتراِز اٍخ ٛختذٖب اٍيْٗاح اٍهغبئٜج ؿَ ٙضبضج اٍخَهز ّٜٗاٍِظرٗ ٚؿْٜج تضرٜج ِّ اٍِضبٕدّٜ

ٍٖذٓ اٍتراِز ٗخُ ا٣خخٜبر تػرٜيج ؿِدٌِ ،ٜٔب اشخخدُ اٍتبضد ا٣شختبْج ٌأداث ٍَدراشج ٗاؿخِّدح

اٍتبضد ن ٛاٍخػتٜو ؿَ ٙاٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍِشضٗ ، ٛخُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة
اٍخٌراراح ٗاْ٣ضرانبح اٍِـٜبرٜج ٗاٍْشة اٍِئٜٗجٗ ،اٍٗزّ اٍْشتٗ ٛاخختبر ٗ t. testخضَٜل

اٍختب ّٜاٍضبدٗ ،ٚأؼٖرح اٍْخبئز ٗسٗد أذبر شَتٜج تدرسج ٌتٜرث ؿَ ٙاٍِٗاػّ اٍـرتٗ ،ٛأٗظح
اٍدراشج تِب : َٜٙغرٗرث إ٣خِبُ تبٍخِٜ٤ذ ن ٛنخرث ا١سبزث اٍظٜهٜج ٗ ،ؿيد اٍْدٗاح اٍخ ٛخضد
اٍخِٜ٤ذ ؿَ ٙزٜبدث ٗؿ ُٖٜتِضٌَج اٝذبر اٍشَتٜج ٍَتد اٍخَهزٌٜٗ ْٜٛٗهٜج اٍخظدٍٖ ٚذٓ اٝذبر،

ٗاٗظح اٍدراشج تغرٗرث اٍخْشٜو ٗاٍخـبّٗ ت ّٜاٍِدرشج ٗأٍٜٗبء اِٟٗر تبٕ٣خِبُ تبٍٗاستبح
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اٍِْزٍٜج ٗاٍِػبٍـج ٗ ،ا٣شخذٌبر ِِب ٜشُٖ ن ٛضلل أٗىبح اٍهراف ٍد ُٖٜتـٜدا ؿّ ٗشبئل ا١ؿُ٤

اٟخر٘ .

ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج ٗغؾ خظٗر ِيخرش ٍدٗر اٍِدرشج ن ٛاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ن ٛغٗء

ختراح تـع اٍدٗلٗ ،ذًٍ تِدْٜج شٕٗبر ن ٛسِٖٗرٜج ِظر اٍـرتٜجٗ ،خٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ
خضَٜل ختراح ٌل ِّ ٌْدا ٗدٗل ا٣خضبد اٟٗرت ٛن ٛاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗ ،اشخخدُ اٍتبضذبّ اٍِْٖز

اٍٗظهٗ ،ٛخٌْٗح أداث اٍدراشج خضٜل اٍِضخٗ٘ ٗخُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح

ٗاٍْشة اٍِئٜٗجٗ ،ضشبة ِـبِل ذتبح اٍخضَٜلٗ ،اشهرح اٍْخبئز ؿّ ىَج ٗؿ ٛاٝتبء تبٍتٜئج
ا١ؿِٜ٤ج ن ٛاٍِدارس اٍضٌِٜٗجٗ ،أٗظح اٍدراشج تغرٗرث خٗؿٜج اٝتبء تبٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج

ٗإ٣خِبُ تبٍخِٜ٤ذ ٗاٍخْشٜو ٗاٍخـبّٗ ت ّٜاٍِدرشج ٗأٍٜٗبء اِٟٗر تبٕ٣خِبُ تبٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج.

ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج إٍ ٙاٍخـرم ؿَِ ٙظبدر ا١ؿ ُ٤اٍخ ٛاشخـرغخٖب ٌخة اٍخرتٜج اٍِدْٜج
ٗاٍخرتٜج اٍٗػْٜجٗ ،اٍٗؼبئم ا١ؿِٜ٤ج اٍخ ٛخْبٍٗخٖب خًَ اٌٍخة ن ٛنَشػ ٗ ،ّٜاٍدٗر اٍذ ٚىبِح تٔ

اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج اٍِخغِْج نٕ ٛذٓ اٌٍخة ١ؿداد ضخظٜج اٍِخـَُ ٗإٌشبتٔ اٍِٖبراح ا١ؿِٜ٤ج ، ،

ٗ خٌّٗ ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ٌخة اٍخرتٜج اٍِدْٜج ن ٛاٍِْٖبر اٍهَشػٍ ْٜٛظهٗم اٍشبتؾ ٗاٍذبِّ
ٗاٍخبشؾ اٟشبشٜج ٌٗ ،خة اٍخرتٜج اٍٗػْٜج ن ٛاٍِْٖبر اٍهَشػٍ ْٜٛظهٗم اٍخبِس ٗاٍشبدس ٗاٍشبتؾ

اٟشبشٜج ٗاش خخدِح اٍتبضذخبّ نٕ ٛذٓ اٍدراشج ِْٖز خضَٜل اٍِضخٗ٘ ٍِٗغٗؽ اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج
ِّ ضٜد ِظبدر ا١ؿٗٗ ُ٤ؼبئهٔٗ .اشخخدِح اٍتبضذخبّ نٕ ٛذٓ اٍدراشج اضخشبة اٍخٌراراح

ٍِظبدر ا١ؿٗٗ ُ٤ؼبئهٔٗ ،اضخشبة ْشتٖب اٍِئٜٗجٗ ،أؼٖرح اٍْخبئز خرٌٜز إ٣خِبُ تِظبدر
ا٣ؿ ُ٤اٍِيرٗءث نٌ ٛخة اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍظهٗم اٍشبتؾ ٗاٍذبِّ ٗاٍخبشؾٗ ،اٍِظبدر اٍِرئٜج نٛ

ٌخة اٍخرتٜج اٍٗػْٜج ٍظهٗم اٍخبِس ٗاٍشبدس ٗاٍشبتؾ اٟشبشٜجٗ ،ىد أٗظح اٍدراشج تأّ ٜغؾ

ِظِِ ٛاٍِْبٕز ِٗخػػٕٗب أْضػج خخـَو تبٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج .
:

ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج إٍ ٙخضَٜل اٟتضبد ٗاٍدراشبح اٍخ ٛخْبٍٗح اٍػهل ن ٛؿ٤ىخٔ تٗشبئل

ا١ؿ ُ٤ن ٛاٍِسخِؾ اٍـرتٗ ،ٛخٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ خضَٜل اٟتضبد ٗاٍدراشبح اٍخ ٛخْبٍٗح

اٍػهل ن ٛؿ٤ىخٔ تٗشبئل ا١ؿ ُ٤ن ٛاٍِسخِؾ اٍـرت( ٛاٍشِْٜب ،اٍخَهز ،ّٜٗاٍراد ،)ٜٗاشخخدُ اٍتبضد

اٍِْٖز اٍٗظه ٛنٕ ٛذٓ اٍدراشج ٍٗخضيٜو ٕدم ٕذٓ اٍدراشج ىبُ اٍتبضد تخضَٜل اٍِضخٗ٘ ٗ ،خُ

اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح ٗاْ٣ضرانبح اٍِـٜبرٜج ٗاٍٗزّ اٍْشتٗ ٛاخختبر t.

ٗ testخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبدٌٗ ،ٚبّ ِّ إُٔ ْخبئز اٍدراشج أّ ٍٗشبئل ا١ؿ ُ٤أذر شَت ٛؿَٙ
اٟػهبل ٗأٗظح اٍدراشج ِّ خ٤ل خظٗر اىخرضٔ اٍتبضد تإِٜٔج دٗر ا٣شرث ن ٛاٍخرتٜج
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ا١ؿِٜ٤جٗ ،خضٌٜل ٍسْج ِّ اٍختراء نِ ٛسبٍ ٛا١ؿٗ ُ٤اٍخرتٜج خغؾ ىٗاؿد خضيٜو اٍرشبٍج

ا١ؿِٜ٤ج اٍخرتٜٗج.

ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج اٍخـرم إٍ ٙدٗر اٍِدرشج ن ٛاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ِٗ ،ب ٗاىؾ اٍخرتٜج

ا١ؿِٜ٤ج ن ٛاٍِدارس ن ٛاٍشـٗدٜجٗ ،خٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ اٍِـَِ ّٜنِ ٛدارس اٍخـَ ُٜاٍـبُ ،

ٗاشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز اٍٗظه ٛنٕ ٛذٓ اٍدراشج ٍٗخضيٜو ٕدم ٕذٓ اٍدراشج ىبُ اٍتبضد تخظُِٜ
اشختبْج ٗ ،خُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح ٗاْ٣ضرانبح اٍِـٜبرٜج ٗاٍٗزّ
اٍْشتٗ ٛاخختبر ٗ t. testخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبدٌٗ ،ٚبّ ِّ إُٔ ْخبئز اٍدراشج أّ ْٕبً دٗر ِخٗشػ
ٍَخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج نِ ٛدارس اٍخـَ ُٜاٍـبُ

ٗأٗظح اٍدراشج تغرٗرث اٍخْشٜو ِؾ ٗشبئل ا١ؿ،ُ٤

ٗؿِل تراِز خدرٜتٜج ٍَِـَِٗ ، ّٜاْهخبش اٍِدرشج ؿَ ٙاٍتٜئج ا١ؿِٜ٤ج.
ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج اٍخـرم إٍ ٙرؤ٘ ضٗل اٍخرتٜج ٗا١ؿٗ ُ٤أدٗار اٍِْبٕز ٍخِْٜج اٍخهٌٜر

نِ ٛغبِ ّٜا٣ؿٍ ُ٤خضيٜو اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ن ٛاٍشـٗدٜجٗ ،اشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز اٍٗظهٛ
٣شخيراء ا١سبتج ؿّ اٟشئَج اٍِػرٗضج ِّ خ٤ل ِراسـج اٍـدٜد ِّ اٟدتٜبح ذاح اٍـ٤ىج اٍخٛ

خْبٍٗح اٍخرتٜج ٗا١ؿٗ ُ٤اٍـ٤ىج تِْٖٜب ٗاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗ ،خٌْٗح أداث اٍدراشج ِّ خضَٜل
اٍِضخٗ٘  ،ضٜد شـح ٕذٓ اٍدراشج إٍ ٙا١سبتج ؿّ اٍشؤال اٍرئٜس ٕٗٗ ِ:ب اٍـ٤ىج ت ّٜاٍخرتٜج
ٗا١ؿ ِّ ُ٤اٍِْؼٗر اٍخخظظ ٛن ٛاٍِْبٕز اٍدراشٜج ٍِب  ٌِّٜأّ خيُٗ تٔ اٍِْبٕز ِّ دٗر

خِْٗ ٚن ٛاٍخهٌٜر تِغبِ ّٜا١ؿٍ ُ٤خضيٜو اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ؟ ٗخُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئٛ
ضشبة اٍخٌراراح ٗاٍْشة اٍِئٜٗجٗ ،ضشبة ِـبِل ذتبح اٍخضَٜلٗ ،اشهرح اٍْخبئز أّ ٍ٢ؿ ُ٤دٗر
ن ٛا٣رخيبء تِشخٗ٘ اٍِْبٕز ٍخِْٜج اٍخهٌٜر نِ ٛغبِ ّٜا٣ؿٍ ُ٤خضيٜو اٍخرتٜج ا٣ؿِٜ٤ج ،
ٗخٗظ ٙاٍدراشج تغرٗرث إسراء اٍِزٜد ِّ اٍدراشبح اٍـَِٜج ضٗل ٕذا اٍِسبل ٗ ،اٍخيٗ ُٜاٍِشخِر

ٍَتراِز ا١ؿِٜ٤ج ٗاٍِْبٕز اٍخـَِٜٜج ٗ ،غرٗرث اٍخـبّٗ ت ّٜرسبل ا١ؿٗ ُ٤اٍخرتٜج .

ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج ِـرنج دٗر ا١ؿ ُ٤اٍخرتٗ ٚن ٛخـَ ُٜاْ٣خِبء اٍٗػٍْ ٛد٘ اٍػَتج
اٍسبِـ ّٜٜنِ ٛضبنؼبح كزث  ،اشخخدُ اٍتبضد نٕ ٛذٓ اٍدراشج اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَٗ ، َٜٛخٌّٗ
ِسخِؾ اٍدراشج ِّ ػ٤ة ٗػبٍتبح سبِـج اٟزٕرٗ ،اٍسبِـج ا١شِٜ٤جٗ ،سبِـج اٟىظٗ ،ٙسبِـج

اٍيدس اٍِهخٗضج ُٕ ِِّ ،ن ٛاٍِشخٗ٘ اٟٗل ٗاٍِشخٗ٘ اٍراتؾ ِّ اٍـبُ اٍسبِـ.ُ2006-2005 ٛ
ٗتَق ؿدد أنراد اٍـْٜج اٍخ ٛخُ اخخٜبرٕب تبٍػرٜيج اٍـضٗائٜج اٍػتيٜج ( )954ػبٍتب ٗػبٍتج  ،تِب ِٜذل
ْشتج ( ِّ )%3ؿدد أنراد ِسخِؾ اٍدراشج ٗ ،خُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح
ٗاْ٣ضرانبح اٍِـٜبرٜج ٗ ،اٍٗزّ اٍْشتٗ ٛاخختبر t. test
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ٗخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبدٗ ،ٚخٗظَح

اٍدراشج إٍ ٙاٍْخبئز اٍخبٍٜج :خراؿ ٛأْضػج ا١ؿ ُ٤اٍخرتِٜٗٗ ٚل اٍػَتج ٗإخِبِبخُٖ تْشتج

(ٗ ، )%4،76دٍَح ْخبئز اٍدراشج ؿَ ٙأّ أْضػج ا١ؿ ُ٤اٍخرتٗ ٚخـٌس ظٗرث اٜسبتٜج ؿّ
اٍسبِـج ،أٗظح اٍدراشج تبٍـدٜد ِّ اٍخٗظٜبح ِْٖب :

اٍ٣خزاُ اٍخَيٗ ٛاٍخرتٗ ٚنِ ٛضخٗ٘ ٗشبئل ا١ؿ ُ٤اٍـبِج .

زٜبدث ضسُ اٍتراِز اٍخرتٜٗج اٍِخخظظج نٗ ٛشبئل ا١ؿ ُ٤اٍهَشػ. ْٜٛ

إٜسبد آٍٜبح ٍَخـبّٗ ت ّٜاٍِؤششبح ا١ؿِٜ٤ج ٗاٍِؤششبح اٍخرتٜٗج .
Alberto& Ranieri
ٕدنح اٍدراشج اٍخـرم إٍ ٙخضَٜل ْخبئز اٍدراشبح اٍخ ٛاخخظح تبٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج
ٗاشخِرح ٕذٓ اٍدراشج ٍِدث ؿبِ ّٜتٖدم خػٜٗر ٗخٗذٜو اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ن ٛشح دٗل ٕٗ:ٛ

تَسٌٜب ٗتَلبرٜب ٗإٜػبٍٜب ٍٜٗخْٜٗب ٗتٍْٗدا ٗرِٗبْٜب ،ضٜد رٌزح اٍدراشج ؿَ ٙدٗر اٍخٗذٜو نٛ

خضش ّٜاٍِـرنج اٍخػتٜيٜج ٍَِـَِٗ ّٜخٗغٜص اٍخضدٜبح نٕ ٛذا اٍشٜبو ٗ ،خٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ
اٍدراشبح اٍشبتيج ِّ ؿبُ  2010 -2004خُ اخخٜبرُٕ تػرٜيج ىظدٜجٗ ،اشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز

اٍٗظهٗ ،ٛخٌْٗح أداث اٍدراشج ِّ اٍِ٤ضؼج اٍظهٜجٗ ،خُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة
اٍخٌراراح ٗاْ٣ضرام اٍِـٜبرٗ ٚاٍٗزّ اٍْشتِٗ ٛـبِل ارختبػ تٜرشّٗ ٗضشبة ِـبِل ذتبح

اٍخضَٜل ٗ ،خٗظَح اٍدراشج اّ خٗذٜو ِِبرشبح اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج غـٜهج ِّ اٍْبضٜج اٍخدرٜشٜج،
ٌِب ختٗ ّٜسٗد ارختبػ ىٗ ٚت ّٜاٍِـَِٗ ّٜاٍتبضذٜ ّٜؤد ٚإٍ ٙخضشِِ ّٜبرشبح اٍِـَِ ّٜأذْبء

خدرٜشُٖ.

ٗأٗظح اٍدراشج تغرٗرث خدرٜة اٍِـَِ ّٜؿَ ٙاسراء ٗرص ؿِل ٍخضشِِ ّٜبرشبخُٖ نٛ

اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج .
Felini Damiano
ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج اٍخـرم إٍ ٙخظِٗ ُٜخسرٜة ِيرر ن ٛاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج  ِّ ،خ٤ل

خٗؼٜم اٍـبة اٍهٜد ٜٗن ٛاٍِدارس اٜ١ػبٍٜجٗ ،خٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِّ اٍِـَِ ّٜنِ ٛدارس
اٍخـَ ُٜاٍـبُ ٗ ،اشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز اٍخسرٜت ٛنٕ ٛذٓ اٍدراشج ٍٗ ،خضيٜو ٕدم ٕذٓ اٍدراشج ىبُ

اٍتبضد تخظِ ُٜترْبِز تبٍهٜدٗ ٜٗاخختبرٗ ،خُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح
ٗاْ٣ضرانبح اٍِـٜبرٜج ٗاخختبر ٗ t. testخضَٜل اٍختب ّٜاٍضبدٌٗ ،ٚبّ ِّ إُٔ ْخبئز اٍدراشج أّ

ْٕبً إٌِبْٜج ٣شخل٤ل اٍذيبنج اٍضبئـج ت ّٜاٍػَتج ن ٛاٍـَِٜج اٍخـَِٜٜج ْٖٟب خٍٗد ٍد ُٖٜاخسبٕبح

اٍخبِل ٗاٍخهٌٜر

ٗأٗظح اٍدراشج تإِٜٔج اشخخداُ ِدخل اٍخدرٜس اٍذٜ ٚخغِّ خضَٜل ٗإْخبر

أٍـبة اٍهٜد ٜٗن ٛاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج.
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et al،Koller Maria
ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج اٍخـرم إٍ ٙضرٗػ ِٗيبٜٜس ْسبش اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج  ِّ ،خ٤ل خٗؼٜم

دراشبح اٍـدٜد ِّ اٍدٗلٗ ،خٌْٗح ؿْٜج اٍدراشج ِْبٕز اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗ ،اشخخدُ اٍتبضد

اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَ َٜٛنٕ ٛذٓ اٍدراشج ٍٗ ،خضيٜو ٕدم ٕذٓ اٍدراشج ىبُ اٍتبضد تخضَٜل

اٍِضخٗ٘ٗ ،خُ اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح

ٗاْ٣ضرانبح اٍِـٜبرٜج ٗاٍْشة

اٍِئٜٗجٗ ،ضشبة ِـبِل ذتبح اٍخضَٜل ٌٗبّ ِّ إُٔ ْخبئز اٍدراشج أّ ْٕبً خػٜٗر ٗشبئل خيُٜٗ
ِْبشتج ٍِْبٕز اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗخٗنٜر اٍخضرٜـبح اٍ٤زِج ٍـَِٜج اٍخػٜٗرٗ ،خدرٜة اٍِـَِ ّٜىتل

ٗأذْبء اٍخدِج

ٗأٗظح اٍدراشج تإِٜٔج خيد ُٜإرضبداح ٍَِـَِ ّٜتخظٗط خدرٜس اٍخرتٜج

ا١ؿِٜ٤ج ِّ خ٤ل ختراح اٍدٗل اٍخ ٛأخذح ٌدراشبح ضبٍج.
Lee Alice and Eileen Mok
ٕدنح ٕذٓ اٍدراشج اٍخـرم إٍ ٙاخختبر دٗر ٗنبؿَٜج تراِز اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج نْٕٗ ٛز ٌْٗز ،

ِّ خ٤ل ٗظم ٗخضَٜل ترْبِس ِّ ّٜتراِز اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ن ٛاٍِدارس اٍظْٜٜجٗ ، ،خٌْٗح

ؿْٜج اٍدراشج ِّ ترْبِس ِّ ّٜتراِز اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗ ،اشخخدُ اٍتبضد اٍِْٖز اٍٗظهٛ
اٍخضَ َٜٛنٕ ٛذٓ اٍدراشج ٍٗخضيٜو ٕدم ٕذٓ اٍدراشج ىبُ اٍتبضد تخضَٜل ِضخٗ٘ اٍترْبِسٗ ، ّٜخُ
اشخخداُ اٟشَٗة ا١ضظبئ ٛضشبة اٍخٌراراح

ٗاْ٣ضرانبح اٍِـٜبرٜج ٗضشبة ِـبِل ذتبح

اٍخضَٜلٌٗ ، ،بّ ِّ إُٔ ْخبئز اٍدراشج أّ اٍضتبة اشخهبدٗا ِّ ٗرص اٍـِل ٗاٍدٗراح اٍخدرٜتٜج
ٗخٍِْ ٛد ُٖٜاٍخهٌٜر اٍخضَٗ ،َٜٛأٗظح اٍدراشج تإِٜٔج اشخخداُ اٍتراِز اٍخـَِٜٜج ن ٛاٍخرتٜج

ا١ؿِٜ٤ج.

خـدد اٍدراشبح اٍشبتيج اٍخ ٛخْبٍٗح اٟذر اٍخرتٍٗٗ ٚشبئل ا١ؿ ُ٤شٗاءً اٝذبر اٍشَتٜج أُ

اٝذبر اٜ٣سبتٜج ِِ ،ب ٜدٍل ؿَ ٙإِٜٔج اٍدراشج ٗاٍتضد نٕ ٛذا اٍِسبل  ِّٗ ،خ٤ل اشخـراع

اٍتبضد ٍَدراشبح اٍخ ٛإخِح تبٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗخيِٖٜٗب ٗإذراؤٕب ٗخػٜٗرٕب نئْٔ  ٌِّٜإسِبل
اٍْيبػ اٍخ ٛخٗظَح إٍٖٜب اٍدراشبح اٍشبتيج ِّ ضٜد:

ِّ اٍِ٤ضؼ أّ كبٍتٜج اٍدراشبح اٍشبتيج خْبٍٗح إِٜج اٍخرتٜج اٍِدْٜج نٛ

ٗخيٗ ُٜأدائٖب تب١غبنج

إٍ ٙضظر ٗخضدٜد اٍِضٌ٤ح ٗاٍِـٜيبح اٍخ ٛخخـرع ٍٖب اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗاٍخ ٛخضٗل تْٖٜب ٗتّٜ

ِِبرشخٖب ٍدٗرٕب نْ ٛضر ِهبٕ ُٜاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ِ ،ذل دراشج (ضدٜهبح ٗاٍخظربْٗج،)2012،

ٗدراشج (أضِدٗ ، )2010 ،دراشج (ضٜٗل ٗؿتد اٍسَٜلٗ ،)2009 ،دراشرج (ػربِؾ، )2008 ،
ٗدراشج (ٜضٗ ، ،)2007 ،ٛدراشج (أتٗ نٗدث ،)2006 ،تِْٜب خٖدم اٍدراشج اٍضبٍٜج إٍٗ ٙغرؾ
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خظٗر ِيخرش ١ذراء ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜج تِهبٕ ُٜاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤رج ا٣زِرج ٍػَترج اٍِرضَرج

اٟشبشٜج اٍـَٜب ،ضٜد اخسٔ اٍتبضد إٍ ٙاخخٜبر ٕذا اٍِسخِؾ ٕٗذٓ اٍـْٜج ٍضـٗر اٍتبضد تأّ ْٕربً
ِضٌَج ضيٜيٜج خـخرع اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٕٗ ،ذا ِب أٌدخٔ دراشبح ٕذا اٍِضٗر.

خـددح اٍدراشبح اٍشبتيج ٌٗذرح  ،خظٗظب خًَ اٍدراشبح اٍخ ٛخٖدم إٍٗ ٙاىؾ ِٗهُٖٗ اٍخرتٜرج

ا١ؿِٜ٤ج ٕٗ ،ذا إّ دل ؿَ ٙضٛء نبْٔ ٜدل ؿَ ٙإِٜٔج اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٌِ ،ب أّ خـدد اٍدراشبح
اٍخ ٛخْبٍٗح ِيرراح اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج  ،شٗاءً تبٍخضَٜل أٗ اٍخيرٗ ُٜأٗ اٍخظرِ ، ُٜأٗ ِضبٍٗرج
إذراؤٕب تبٍي ُٜأٗ اٍِهبٌٕ ، ُٜدراشج (ضدٜهبح ٗاٍخظبْٗجٗ ، )2012 ،دراشج (ػبِؾ.)2008 ،

ٌِب ٕدنح تـع اٍدراشبح إٍِ ٙـرنج إٍ ٙدٗر اٍِْبٕز ٗاٍِدارس نر ٛإشرٖبُ اٍخرتٜرج

ا١ؿِٜ٤جٌ ،دراشج (اٍٍٗيٗ ، )2007 ،ٛدراشج (ٜضٗ ، )2007 ،ٛدراشج (أتٗ نٗدث.)2006 ،
ٌِب خْبٍٗح تـع اٍدراشبح

ٌدراشج (اٍضِبس  ) 2005،اٍخأذٜراح اٍذيبنٜج ٗا٣سخِبؿٜج

ٍِضبٕدث اٍيْٗاح اٍهغبئٜج ٗ ،اٌٍضم ؿّ ؿبداح ِضبٕدث اٍضتبة ٍٖذٓ اٍيْٗاح ٕٗدنح تـع

اٍدراشبح اٍشبتيج اٍخـرم إٍِ ٙهُٖٗ اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗٗغؾ خظٗر ِيخرش ٍٖب ٗاٍخـرم ؿَٙ
ٗشبئل ا١ؿٗ ُ٤اٝذبر اٍخرتٜٗج ٍٖب ِذل دراشج (أضِدٗ ، )2010 ،دراشج (ضٜٗل ٗؿتد اٍسَٜل،

ٗ ، )200دراشج (اٍـشبٍٗ ٛاٍتٜػبر.)2009 ،

ِّ اٍسدٜر ذٌرٓ أّ كبٍتٜج دراشبح ٕذا اٍِضٗر اشخخدِح اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَ َٜٛإغبنج
ٍَِْٖز اٍخضَ َٜٛاٍيبئُ ؿَ ٙخضَٜل اٍِضخٗ٘ تبشخذْبء دراشج دِٜبْٗن ،)2008( َٜٛنيرد اشرخخدِح

اٍِْٖز اٍخسرٜت ، ٛتِْٜب اشخخدِح اٍدراشج اٍضبٍٜج اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَ.َٜٛ
:

اخخَهح اٍدراشبح اٍشبتيج ن ٛاخخٜبرٕب ٍِسخِؾ ٗؿْٜج ٌل دراشج ٗػرو اخخٜبرٕب ٜٗرسرؾ ذٍرً

ٍػتٜـج ٕٗدم ٌل دراشج٤ٜٗ ،ضؼ ِّ اٍدراشبح اٍشبتيج ا٣خخ٤م ن ٛؿردد اٍـْٜربح نلبٍتٜخٖرب
ٜخراٗش ؿددٕب ِبت )1000-30( ّٜنرداًٗ ،اخخَهح ٕذٓ اٍـْٜبح نْٗ ٛؿٜبخٖب ٗأؿِبرٕب ٗنئبخٖب نِْٖب

اٍػ٤ة ِذل دراشج دِٜبْٗن( ،)2008( َٜٛضدٜهبح ٗاٍخظبْٗجِْٖٗ ، )2012 ،ب اٍِـَِرِ ّٜذرل
دراشج (اٍـٍٗيِْٖٗ )2007 ،ٛب تراِز اٍخَهزٗ ّٜٗختراح اٍدٗل ن ٛاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ِذل دراشرج

(أضِدٗ )2010 ،دراشج (ضٜٗل ٗؿتد اٍسَٜلِْٖٗ .)2009 ،ررب اٌٍخررة ٗاٍِْرربٕز ٗاٍِٗاىررؾ
اٌٍ٣خرْٜٗج ِذل دراشج ( اٍـشبٍٗ ٛاٍتٜػبرٗ ،)2009،دراشرج (ػربِؾٗ )2008 ،اشرخخدِح

اٍدراشج اٍضبٍٜج خضَٜل ٌخة اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍِهبٕ ُٜاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج.

خْٗؿح اٟدٗاح اٍِشخخدِج ن ٛاٍدراشبح اٍشبتيجٌٗ ،بّ خْٗؿٖب ٜخهو ٗػتٜـج خًَ اٍدراشبح،

نِـؼُ اٍدراشبح اشخخدِح خضَٜل اٍِضخٗ٘ ٌأداث ٍَدراشج ِذل دراشج (ضٜٗل ٗؿتد اٍسَٜل،
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ٗ ،)2009دراشج (ػبِؾٗ ، )2008 ،دراشج (ٜضٗ ، ،)2007 ،ٛدراشج (أتٗ نٗدث،)2006 ،
ٗدراشج (اٍـشبٍٗ ٛاٍتٜػبرٌِ ،)2009 ،ب اْهردح دراشج (أضِد )2011،تبشخخداُ خضَٜل اٍِضخٗ٘
ٗا٣شختبْج ٌأداث ٍَدراشج ْٕٗبً دراشبح اشخخدِح ا٣شختبْج ِذل دراشج (ضدٜهبح

ٗاٍخظبْٗجٗ ، ،)2012،دراشج (اٍـٍٗيٗ ، ،)2007 ،ٛدراشج (أتٗ نٗدثٌِ ،)2006 ،ب اْهردح

دراشج (دِٜبْٗنَ )2007،ٜٛتبشخخداُ ا٣خختبرٗ ،ىد اشخخدُ اٍتبضد نٕ ٛذٓ اٍدراشج خضَٜل اٍِضخٗ٘
ٌأداث ٍسِؾ اٍتٜبْبح.
ِّ ضٜد تٜئج اٍدراشج  :ختبْٜح تـع اٍدراشبح اٍشبتيج ِب ت ّٜدراشبح ؿبٍِٜج ِذل :دراشج
(دِٜبْٗنَٗ ، )2007،ٜٛدراشج ٌٍٗٗر ِبرٜب ٗآخرّٗ (ٗ ،)2005دراشج ٍ ٛأٍٜس ٗإًٍِٗ ّٜ

(ٗ ،)2003دراشج سِ َّٜٜبّ (ٗ ،)2002دراشبح إىَِٜٜج ؿَ ٛاٍِشخٗ٘ اٍـرتٗ ٛضَِح ؿَٙ
دراشج ٌ : ِّ ً٤دراشج (ضدٜهبح ٗاٍخظبْٗجٗ ،)2012،دراشج (أضِدٗ ، )2010 ،دراشج (ضٜٗل
ٗؿتد اٍسَٜلٗ ،)2009 ،دراشج (ػبِؾٗ ، )2008 ،دراشج (ٜضٗ، ،)2007 ،ٛدراشبح ؿَٙ

اٍِشخٗ٘ اٍِضَٗ ٛضَِح ؿَ ٛدراشج ٌ : ِّ ً٤دراشج (أتٗ نٗدث )2006 ،اٍـشبٍٗ ٛاٍتٜػبر

( ، )2009دراشج درٜٗص ،)2010( ،دراشج ِِٜج (. )2008

ٍيد رٌزح اٍدراشبح اٍشبتيج ؿَ ٙخضَٜل ٗخيِ ُٜٜيرراح اٍخرتٜج اٍِدْٜج ِٗ ،ـرنج ْٗاضٛ

اٍيٗث ٗاٍغـم نٖٜب ْٕٗ ،بً ِّ اىخرش خزٜٗد ٕذٓ اٍِيرراح تبٍي ، ُٜأٗ اٍِهبٕ ُٜاٍشٜبشٜج ٗاٍٗػْٜج
ٌِ ،ب ضبٍٗح تـع اٍدراشبح اٍشبتيج اٟخر٘ اٍخػرو ٍٞذبر اٍخرتٜٗج ٍٗشبئل ا١ؿ ُ٤اٜ٣سبتٜج
ِْٖب ٗاٍشَتٜج ٗ ،اٍخـرم ؿَ ٙاٍـ٤ىج اٍيبئِج ت ّٜا١ؿٗ ُ٤اٍخرتٜج ٗخهشٜرٕب .

اخخَهح اٍدراشج اٍضبٍٜج ؿّ اٍدراشبح اٍشبتيج ن ٛاِٟبٌّ اٍخ ٛػتيح نٖٜب ضٜد أسرٜح نٛ

تٜئبح ِخخَهجٗ ،اٍخظٗظٜج اٍخ ٛخِٜز اٍضـة اٍهَشػ ،ْٜٛأِب تبٍْشتج ٍَدراشبح اٍهَشػْٜٜج نئْٖب
خْبٍٗح خضَٜل ٌخة اٍخرتٜج اٍِدْٜج ٍَِرضَج اٟشبشٜج اٍدْٜب ،ن ٛخرٌز ٕذٓ اٍدراشج ؿٌَ ٙخة اٍخرتٜج

اٍِدْٜج ٍَظهٗم اٍشبتؾ ٗاٍذبِّ ٗاٍخبشؾ ٍَِرضَج اٟشبشٜج اٍـَٜب ٍُٗ خخػرو إٔ ِّ ٚذٓ اٍدراشبح

ضبٍٗح إذراء ِيرراح اٍخرتٜج اٍِدْٜج تبٍِهبٕ ُٜا١ؿِٜ٤ج اٍخ ٛخشُٖ ن ٛخـزٜز اٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ،
أ ٚأّ ِخلٜراح اٍدراشج اٍضبٍٜج ٍُ ٜخُ اٍتضد نٖٜب ن ٛاٍدراشبح اٍشبتيج ِِ ،ب ٜدٍل ؿَ ٙإِٜٔج ٕذٓ
اٍدراشج ٗسدٜخٖب ٗسدٗإب.
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خـختر ٕذٓ اٍدراشج ا ٍٟٙٗن ٛنَشػ - ّٜن ٛضدٗد ؿَُ اٍتبضد  -اٍخ ٛخخظظح نٛ

اٍخـرم إٍٗ ٙغؾ خظٗر ِيخرش ١ذراء ِْٖبر اٍخرتٜج اٍِدْٜج تِهبٕ ُٜاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج اٍ٤زِج

ٍػَتج اٍِرضَج اٟشبشٜج اٍـَٜب ،ضٜد أْٖب خْبٍٗح ِرضَج أشبشٜج ِِٖج سداً ِٕٗ ٛرضَج اٍخـَُٜ
اٟشبشٌِ ،ٛب أْٖب خخُ ن ٛتٜئج ِضٍَٖ ٜٔب خظٗظٜخٖب ٕٗ ٛتٜئج نَشػْٜٜج خخِذل نِ ٛضبنؼج ىػبؽ

كزث.

ٍيد أٌِّ ٍَتبضد ا٣شخهبدث ِّ اٍدراشبح اٍِرسـٜج اٍشبتيج نِٜب :َٜٛ

 ا٣شخهبدث ِّ اٍدراشبح اٍهَشػْٜٜج نِٜب ٜخط اٍٗاىؾ اٍهَشػ ْٜٛؿَ ٙظـٜد خضَٜل ِْبٕز اٍخرتٜج
اٍِدْٜجِٗ ،هبٕ ُٜاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ٗٗاىؾ خـَِٖٜب ٗأشبٍٜة ٗػرو خدرٜشٖب ٗدٗر اٍخرتٜج ٗاٍخـَُٜ

ن ٛا٣رخيبء تٖب.

ٗ نرح نًِٖب اضِل ٍَِٗغٗؽ ِّ ،خ٤ل إٍيبء اٍغٗء ؿَ ٙاٍخرتٜج اٍِدْٜرجِٗ ،هربٕ ُٜاٍخرتٜرج
ا١ؿِٜ٤ج ،شٗاء ن ٛاٍِْبٕز اٍدراشٜج أٗ نِ ٛسبل اٍخـَٗ ُٜاٍخرتٜج أٗ نِ ٛسبل اٍذيبنرج تِرب
ٜخ٤ءُ ِؾ ِهبٕ ُٜاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج.

 تْٜح اٍذلراح ِْٗبػو اٍغـم ِِب ٗسٔ اٍتبضد ٣خخٜبر ِضٌَج اٍدراشج.
 شبِٕح ن ٛتْبء ا١ػبر اٍْؼرٍَ ٚدراشج.

 شبِٕح ن ٛظٜبكج إٟدام ٗٗغؾ اٍخشبؤ٣ح.
 خضدٜد اٍِْٖز اٍِْبشة ٍػتٜـج اٍدراشج ٕٗٗ اٍِْٖز اٍٗظه ٛاٍخضَ.َٜٛ
 اخخٜبر ؿْٜج اٍدراشج.

 خضدٜد ِهبٕ ُٜاٍخرتٜج ا١ؿِٜ٤ج ن ٛاٍِرضَج اٟشبشٜج اٍـَٜب اٍخ ٛختْ ٙؿَٖٜب اٍدراشج اٍضبٍٜج.
 اخخٜبر اٟدٗاح اٍخبظج اٍِشخخدِج ن ٛاٍدراشج اٍضبٍٜج.

 خضدٜد اٍخػٗاح اٍِختـج ن ٛإسراءاح اٍدراشج شٗا ًء ِّ اٍْبضٜج اٍهْٜج أٗ ا١دارٜج.
 ا٣شخرضبد تْخبئز ٕذٓ اٍدراشج ؿَ ٙغٗء ْخبئز اٍدراشبح اٍشبتيج.
 اخخٜبر اٟشَٗة اْٟشة ٍَِـبٍسبح ا١ضظبئٜج.
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منهج وإجراءات الدراسة
ٖخظيً ُذا اهفضل اهخعّاح ّاإلسراءاح اهخٕ خيح فٕ اهسبٌة اهيٖدإٌ يً ُذٍ اهدراشةج
يً ضٖد اهيٌِز ّيسخيؼ اهدراشجّ ،اهؾٌٖج اهخٕ عتلح ؽوِٖب اهدراشجّ ،األدّاح اهخةٕ اشةخخديخِب
اهدراشج ّاهيؾبهسبح اإلضضبئٖج اهخٕ اشخخديح فٕ خضوٖل اهتٖبٌبح الخختبر ضدق ّذتةبح األدّاح

ّفٕ اهخّضل اهٓ اهٌخبئز اهٌِبئٖج هودراشجّ ،ذهم ؽوٓ اهٌضّ اهخبهٕ:

اشخخديح اهدراشج اهيٌِز اهّضفّٕ ،اؽخيد اهتبضد ؤشوّة اهخضوٖل هيضخّْ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖةج
هوضفّف اهشبدس ّاهشبتؼ ّاهذبيً األشبشّٕ ،ذهم الشخخرار كبئيج تيفبُٖى اإلؽالى اهيخظيٌج فةٕ

يضخّْ اهخرتٖج اهيدٌٖج.

ٖخنًّ يسخيؼ اهدراشج يً يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج اهيلرر ؽوٓ عوتج اهيرضوةج األشبشةٖج فةٕ
فوشعًٖ.

خخنًّ ؽٌٖج اهدراشج يً نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج اهيلررث ؽوٓ عوتج اهضفّف اهشةبدس ّاهشةبتؼ
ّاهذبيً األشبشٕ فٕ فوشعًٖ إلذراء اهيفبُٖى ظيً اهيضخّْ اهخؾوٖيّٕ ،كد خى اخخٖبر اهؾٌٖج تعرٖلج
كضدٖج.

1
تؾد االعالػ ؽوٓ األعر اهٌغرٖج ذاح اهؾالكج تيّظّػ اهدراشج ّؽوٓ ؽدد يةً اهدراشةبح

اهشبتلج ّيٌِب دراشج يرخسٓ ّاهرٌخٖشٕ (ّ ،)1777دراشج ضّٖل ّؽتد اهسوٖل(ّ ،)1778دراشةج

اهؾشبهٕ ّاهتٖعبر ( ،)1778كبى اهتبضد تبؽداد ؤداث خضوٖل اهيضخّْ فٕ ضةّرخِب األّهٖةج تضٖةد
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اشخيوح ؽوٓ ( ) 37يفِّيبً اؽاليٖبً ،خخٌبّل اهسّاٌة اإلؽاليٖج اهخٕ ٖينً ؤً ٖخى اهخعرق هِب فةٕ

اهيلرراح اهدراشٖج.

ضٖد اشخيوح األداث ؽوٓ:
ُ دف اهخضوٖل
 ؽٌٖج اهخضوٖل

ّ ضدث اهخضوٖل
 فئج اهخضوٖل

 خضدٖد ّضدث اهخشسٖل

 ظّاتع ؽيوٖج اهخضوٖل
 ضدق ؤداث اهخضوٖل
 ذتبح ؤداث اهخضوٖل

ّفٖيب ٖوٕ شرش يّسز هِذٍ اهخعّاح:
1
اهِدف يً اهخضوٖل فٕ ُذٍ اهدراشج خضدٖد يدْ خٌبّل يضخّْ نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوضفّف

اهشبدس ّاهشبتؼ ّاهذبيً األشبشٕ هيفبُٖى اهخرتٖج اإلؽاليٖج.
2

خيذوح ؽٌٖج اهخضوٖل تيٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج هوضفّف اهشبدس ّاهشبتؼ ّاهذبيً فٕ فوشةعًٖ هوؾةبى
اهدراشٕ (1773/1772ى).
3
خى اخخبذ اهفلرث نّضدث هخضوٖل اهيضخّْ ّخضدٖد اهيفبُٖى اهيخّافرث فٕ نل فلرثّ ،ذهم هنًّ اهخضوٖل
تبهفلرث ؤنذر شِّهج ّٖشرًا تبهٌشتج هوتبضد.
4

:

ُٕ خوم اهؾٌبضر اهخٕ ٖخى خضوٖل يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج ؽوٓ ؤشبشِبّ ,كد ّظؼ اهتبضد ؤيبى

فئبح اهخضوٖل يلٖبشبً يدرسبً ٖضدد يدْ خٌبّل يّظّؽبح اهنخبة هوتٌّد اهرئٖشج ّاهفرؽٖج هيفةبُٖى
اإلؽالى (عؾٖيج.)766 :7884 ،
5
ُٕ ؤضغر سزء فٕ اهيضخّْ ّٖخخبرٍ اهتبضد هوؾد ّاهلٖبس ّٖ ،ؾختر غِّرٍ ؤّ غٖبتةَ ؤّ

خنرارٍ دالهج يؾٌٖج فٕ رشى ٌخبئز اهخضوٖل يذل اهنويج ؤّ اهسيوج ؤّ اهفلرثّ ،اهفلرث ُةٕ اهؾتةبراح
اهيخراتعج اهيؾٌٓ اهخٕ كد خيخد اهٓ ضفضجّ ،فٕ ُذٍ اهدراشج خى اؽخيبد اهفلرث نّضدث هوخشسٖل.
61

6
هوّضّل اهٓ خضوٖل دكٖق هوؾتبراح ّاهفئبح اهيشخِدفج يً اهخضوٖل ,نبً ال تد يةً ّظةؼ

ظّاتع هؾيوٖج اهخضوٖل هٌضضل ؽوٓ ٌشتج ذتبح ؽبهٖج هوخضوٖل ّ ،هذهم فلد خى اهخضوٖل فةٕ ظةّء
يفبُٖى اإلؽالى اهيخّافرث فٕ يضخّْ نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوضةفّف اهشةبدس ّاهشةبتؼ ّاهذةبيً

األشبشٕ.
7

ٖؾرف ضدق ؤداث اهخضوٖل تيدْ خضلٖق األداث هوغرط اهذٔ ؤؽدح يً ؤسوةَ ،فخلةٖس يةب
ّظؾح هلٖبشَ ّٖؾخيد يدْ خيذٖل تٌّد األداث خيذٖالً شوٖيبً هويسبل اهذٔ ٖراد كٖبشَ".

ّكد اشخيوح ؤداث اهخضوٖل فٕ ضّرخِب األّهٖج ؽوٓ ( )37يفِّيب اؽاليٖبًّ ،كد خى اهنشف ؽً

ضدق األداث تبالؽخيبد ؽوٓ ضدق اهيضنيًٖ ,فلد ؽرظح األداث ؽوٓ يسيّؽةج يةً اهيضنيةًٖ

اهيخخضًٖ فٕ االسخيبؽٖبح ّاهيٌبُز ّعرق اهخدرٖس ّتؾط يّسِٕ ّيؾويٕ اهخرتٖج اهيدٌٖج نيب

ُّ يّظص فٕ (يوضق ركى ّ )7ذهم إلتداء آرائِى فٕ اينبٌٖج خضوٖل يضخّْ يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج
ّاهخؾرف ؽوٓ يدْ خّافر يفبُٖى اإلؽالى فٕ اهيٌِبر تبشخخداى ُذٍ األداثّ ,كد ؤشبر اهيضنيًّ اهٓ
ضالضٖج األداث هالشخخداى فٕ ؽيوٖج اهخضوٖل يً ضٖد اهتٌّد ّاألداث يةؼ اظةبفج ّضةذف تؾةط

اهخؾدٖالح ؽوٓ اهلبئيج ّكد خى اسراء اهخؾدٖالح اهخٕ ؤشبر اهِٖب اهيضنيًّ هخشةخّفٕ ؤداث اهخضوٖةل

شرع اهضدق.

ّكد اؽخيد اهتبضد فٕ اهلبئيج اهٌِبئٖج اهيفِّى اهذٔ اخفق ( )%77يً اهيضنيًٖ ؽوٓ ؤُيٖخَ

ّ ؤٌَ يٌبشة هوخدرٖس هعوتج ُذٍ اهضفّف اهذالذجّ ،تٌبء ؽوٓ ذهم فلد خى اهخّضل اهةٓ اهضةّرث

اهٌِبئٖج ألداث اهخضوٖل ّاهخٕ اشخيوح ؽوٓ ( )14يفِّى (يوضق ركى )2

8
ٖؾرف ذتبح ؤداث اهخضوٖل تإً خؾعٕ األداث ٌفس اهٌخبئز اذا يب ؤؽٖد خعتٖلِب يرث ؤخرْ ؽوةٓ
ٌفس اهؾٌٖجّ ,كد كبى اهتبضد تبؽبدث ؽيوٖج اهخضوٖل تؾد ذالذج ؤشبتٖؼ يً اهخضوٖل األّلّ ,خى ضشةبة

ٌشتج االخفبق تًٖ اهخضوٖوًٖ هضشبة ذتبح األداث تبشخخداى يؾبدهج ُّهشخٕ:
ؽدد يراح االخفبق
ّاهسدّل (ّٖ )7ظص ذهم:

ؽدد يراح االخفبق  +ؽدد يراح االخخالف

62

%100 X

7
ٖتًٖ ٌلبع االخفبق ّاالخخالف ّيؾبيل االخفبق فٕ خضوٖل اهيضخّْ

يفبُٖى نخبة اهضف اهشبدس

55

52

52

5

55

87

يفبُٖى نخبة اهضف اهشبتؼ

245

212

212

27

245

78

يفبُٖى نخبة اهضف اهذبيً

00

23

23

7

00

81

392

353

353

39

392

8705

اهخضوٖل ننل

ٖتًٖ اهسدّل اهشبتق ؤً يؾبيالح االخفبق خخراّش يً (ُّ )%81 -% 78ذا يؾبيل سٖةد
ّٖعوق ؽوٓ ُذا اهٌّػ يً اهذتبح تبالخشبق ؽتر األفراد ّٖلضد تَ ّضّل اهيضول ٌفشَ يؼ شخص

آخر اهٓ درسج ؽبهٖج يً ٌلبع االخفبق ؽٌد خعتٖق اسراءاح ؽيوٖج اهخضوٖل ٌفشِب ,ييب ٖئند ذتةبح
األداث (ؽفبٌج.)723 :7888 ،

ّتذهم خنًّ ؤداث اهخضوٖل اهيشخخديج فٕ ُذٍ اهدراشج فٕ ضّرخِب اهٌِبئٖج ّضبهضج هوخعتٖق.

هخضلٖق ؤُداف اهدراشج كبى اهتبضد تبهخعّاح ّاإلسراءاح اهخبهٖج:
 كبى اهتبضد فٕ ظّء األعر اهٌغرٖج ّاهدراشبح اهشةبتلج ّتؾةد االشةخؾبٌج تةأراء اهختةراءّاهيضنيًٖ تبؽداد ؤداث خضوٖل اهيضخّْ ّاهخٕ خخنًّ يً ( 37تٌد) خيذل اهيفةبُٖى اهّاسةة ؤً
خخظيٌِب نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوضفّف اهشبدس ّاهشبتؼ ّاهذبيً يً اهخؾوٖى األشبشٕ.

ّ -كبى اهتبضد تؾرط األداث اهخٕ خى اؽدادُب ؽوٓ يسيّؽج يً األشبخذث اهيخخضضًٖ هخضنٖيِب.

 ّخى سيؼ اهتٖبٌبح ّكد هسإ اهتبضد الشخخداى ترٌبيز اهرزى اإلضضبئٖج هوؾوّى االسخيبؽٖج SPSSهخفرٖغ اهتٖبٌبح ّخضفٖخِب ّخضوٖوِب هوخّضل هٌخبئز اهدراشج.

 -نيب كبى اهتبضد تخفشٖر اهٌخبئز ّيٌبكشخِب فٕ ظّء اإلعبر اهٌغرٔ ّاهدراشبح اهشبتلج.

 خيح يؾبهسج اهتٖبٌبح تبشخخداى ترٌبيز اهرزى اإلضضبئٖج هوؾوّى االسخيبؽٖج " "SPSSتبشخخداى

اهضبشّة ،تِدف اإلسبتج ؽً ؤشئوج اهدراشج ّذهم تضشبة اهخنراراح ّاهٌشة اهيئّٖج

ّيؾبدهج ُّهشخٕ ،هضشبة ذتبح ؤداث اهخضوٖل (اهذتبح ؽتر األفراد).
.
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كبى اهتبضد فٕ ُذا اهفظل تـرع ٌخبئز اهدراشجّ ،ذهم تـد اإلسبتج ؿً اهخشبئالح ّاهخضلق
يً اهفرغٖبح تبشخخداى األشبهٖة اإلضظبئٖج اهيٌبشتج ،نيب كبى اهتبضد تخفشٖر ّيٌبكضج اهٌخبئز اهخٕ
خى اهخّظل اهِٖب فٕ غّء اإلػبر اهٌؼرٔ ّاهدراشبح اهشبتلج:

ٌط اهشئال األّل ؿوٓ:
؟
هإلسبتج ؿً ُذا اهشئال خى االػالؽ ؿوٓ األدة اهخرتّٔ فٕ يسبل اهخرتٖج اهيدٌٖج واهخرتٖج

اإلؿاليٖج ّ ،اهدراشبح اهشبتلجّ ،اؿخيد اهتبضد اهيفبُٖى اهخٕ ضؼٖح تبخفبق ( )%88فيب فّق يً
آراء اهيضنيًٖ ّؿددُى ( )55يضنيبً ،ؿً ػرٖق اسراء اشخػالؽ رؤٔ ضّل خوم اهيفبُٖى اهّاسة
خّافرُب ّ ،كد خّظل اهتبضد هيب ٖوٕ:

ختًٖ يً ٌخبئز ُذا اهشئال ؤً كبئيج يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اضخّح فٕ ظٖغخِب اهٌِبئٖج

ؿوٓ ( 55يفِّى) ّخى اشختـبد اهيفبُٖى اهخٕ هى خضؼٓ تبخفبق ( )%88يً اهيضنيًٖ ،ؤٌؼر يوضق

ركى (ّ )3اهسدّل ركى (ٖ )5تًٖ اهيفبُٖى اهخٕ خى االخفبق ؿوِٖب تٌشتج ( )%88فيب فّق:
2

08
يضبّر اهيفبُٖى

ى

ٌشتج االخفبق %

5

االخظبل

93

5

اإلؿالى

88

3

اهختر

87

4

اهيلبل

88

5

ضرٖج اهخـتٖر

88

76

6

االٌخرٌح

87

7

اهخلرٖر اهظضفٕ

88

8

اهٌدّث

88

9

اهنبرٖنبخٖر

88

58

اهيشرضٖج

88

55

اإلذاؿج

87

55

اهظضبفج اهيدرشٖج

87

53

ؤخالكٖبح اهظضبفج

87

54

اإلؿالً

88

55

اهضيوج االٌخخبتٖج

88

56

اهدؿبٖج

87

57

اهرؤٔ اهـبى

87

58

اهظضبفج

93

59

اهـالكبح اهـبيج

87

58

اهيئخير اهظضفٕ

93

55

كٌبث االخظبل

93

55

اهيرشل اإلؿاليٕ

88

53

اهيشخلتل

88

54

اهرشبهج اإلؿاليٖج

93

55

اهضّار

87

ٖختًٖ يً اهسدّل ركى ( )5ؤً كبئيج يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهّاسة خغيٌِب فٕ يضخّْ

نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظفّف اهشبدس ّاهشبتؾ ّاهذبيً خغى ( )55يفِّى.

ّكد ّسد اهتبضد ؤً ٌخٖسج ُذٍ اهدراشج خخفق يؾ يـؼى اهدراشبح اهشبتلج يذل دراشج

(ضدٖفبح ّاهخظبٌّجّ ،)5855 ،دراشج (ضّٖل ّؿتد اهسوٖلّ ،)5889 ،دراشج (اهـشبهٕ ّاهتٖػبر،
ّ ،)5889دراشج (ػبيؾّ ، )5888 ،دراشج (اهـّهلٕ.)5887 ،
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ٌط اهشئال اهذبٌٕ ؿوٓ
ّهإلسبتج ؿً ُذا اهشئال كبى اهتبضد تخضوٖل يضخّْ يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظفّف اهشبدس

ّاهشبتؾ ّاهذبيً يً اهيٌِبر اهفوشػٌّٖٕ ،اهسدّل (ٖ )3تًٖ ٌشة يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهيخغيٌج
فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج اهٓ اهيفبُٖى اهّاسة خّافرُب فٕ يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج ننل :
3

5

يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهشبدس

55

55

68

5

يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهشبتؾ

55

59

76

3

يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهذبيً

55

59

76

خضتؾ اهيفبُٖى خرانيٖبً فٕ سيٖؾ اهنخة(اهشبدس ،اهشبتؾّ ،اهذبيً)

55

53

92

ٖختًٖ يً اهسدّل ركى ( )3ؤً اهيفبُٖى اهيرختػج تبهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج
خيذوح تٌشتج ( )% 68يً اسيبهٕ اهيفبُٖى اهّاسة خّافرُب فٕ يضخّْ يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف

اهشبدسّ ،تٌشتج ( )%76هوظفًٖ اهشبتؾ ّاهذبيً.

ّخضتؾ اهيفبُٖى اهّسة خغيٌِب ( )55يفِّيبًّ ،اهيفبُٖى اهيخغيٌج فيٕ نخية اهشيبدس،

ّاهشبتؾّ ،اهذبيً) ( )55يفِّيبً ،ؤٔ اً ٌُبم ( )5يفِّيبً هى خّسد فيٕ اهنخية اهذالذج(اهشيبدس،

اهشبتؾّ ،اهذبيً) يضخرنج ُّذٍ اهيفبُٖى ُٕ :اهـالكبح اهـبيجّ ،اهدؿبٖج.

ٖالضؼ ؤً ٌشتج اهيفبُٖى اهخٕ هى خضؼٓ تإٔ ذنر فٕ اهظف اهشبدس نبٌح ؤنذر يً اهيفبُٖى

اهخٕ هى خضؼٓ تإٔ ذنر يً اهظفًٖ اهشبتؾ ّاهذبيً ّؤذٌبء ؿيوٖج اهخضوٖل الضؼ اهتبضد اً اهيفبُٖى

اهخٕ هى خذنر فٕ اهظف اهشبدس ٖينً ذنرُب فٕ اهظفًٖ اهشبتؾ ّاهذبيً ُّذا ٖدل ؿوٓ خنبيوٖج
اهيٌِز ّهنً خى ذنر ُذٍ اهيفبُٖى تبإلضبرث اهٓ اشى اهيفِّى دًّ خـرٖفَ اّ خّغٖضَ هذهم نبٌح

اهضبسج اهٓ اذراء ُذٍ اهيفبُٖى فٕ نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظفّف اهشبدس ّاهشبتؾ ّاهذبيً هيب خيذوَ

ُذٍ اهيرضوج يً ؤُيٖج هتداٖج اهٌغز اهـلوٕ ّاهفنرٔ هدْ اهػوتج.

78

ّٖفشر اهتبضد ذهم تإً ٌُبم ختبًٖ تًٖ اهيفبُٖى اإلؿاليٖج فٕ يٌبُز اهخرتٖج اهيدٌٖيج فيٕ

اهظف اهشبدس يً سِج ّاهظفًٖ اهشبتؾ ّاهذبيً يً سِج ؤخرْ ،فلد اضخوح ينبً اهظدارث تبهٌشتج
هوظفًٖ اهشبتؾ ّاهذبيً ،فضظوح ؿوٓ اهيراخة األّهٓ  ،نيب ٖـزّ اهتبضد ذهم ألُيٖج ُذٍ اهيفبُٖى
فٕ زٖبدث ّؿٕ اهخويٖذ نويب خلدى فٕ اهشً ييب دؿب يئهفٕ ّيخػػٕ اهيٌبُز اهيٓ االُخييبى تِيذٍ

اهيفبُٖى فٕ اهظفًٖ اهشبتؾ ّاهذبيً ،هيب هِب يً ؤُيٖج ؿؼيٓ ضٖد خـختر يفبُٖى ؤشبشٖج هوخـبييل
تًٖ اهخاليٖذ هذهم ٖسة اهـٌبٖج تِب ّّغـِب فٕ كيج شوى األّهّٖبح ّ،غرّرث غرشِب فٕ شيوّم

اهخاليٖذ تدءاً يً ُذٍ اهشًّ ،خّسِِٖى ٌضّ اهشوّم اهشوٖى ،هذهم ٌٖتغٕ ّغؾ خظّر يلخرش هويفبُٖى
اهلوٖوج ّاؿبدث خـزٖزُب ّاذرائُب فٕ نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظفّف (اهشبدسّ ،اهشيبتؾ ّ ،اهذيبيً)

هخنًّ ضبيوج هسيٖؾ سّاٌتِب.

ّفٖيب ٖوٕ ؿرع هدرسبح خّزٖؾ يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج يً خالل خضوٖل اهيضخّْ هنخبة اهخرتٖج

اهيدٌٖج هوظف اهشبدس ّاهشبتؾ ّاهذبيً يً اهخـوٖى األشبشٕ:

اهسدّل ركى (ٖ ) 4تًٖ درسج خّزٖؾ يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج يً خالل خضوٖل يضخّاُبّ ،كد

توغ اسيبهٕ خنراراح اهيفبُٖى فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهشبدس ( 57خنراراً):
4

ى.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

7

االخظبل

0

اإلؿالى

0

اهختر

5

اهيلبل

8

ضرٖج اهخـتٖر

2

االٌخرٌح

0

اهخلرٖر اهظضفٕ

0

اهٌدّث

0

اهنبرٖنبخٖر

 -10اهيشرضٖج

4
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12.3
0.0
0.0
8.8
14.0
3.5
0.0
0.0
0.0
7.0

ى.
 -11اإلذاؿج

 -12اهظضبفج اهيدرشٖج
 -13ؤخالكٖبح اهظضبفج
 -14اإلؿالً

 -15اهضيوج االٌخخبتٖج

1
1
1
0
0

 -16اهدؿبٖج

0

 -17اهرؤٔ اهـبى

1

 -18اهظضبفج

1

 -19اهـالكبح اهـبيج

 -20اهيئخير اهظضفٕ
 -21كٌبث االخظبل

 -22اهيرشل اإلؿاليٕ
 -23اهيشخلتل

 -24اهرشبهج اإلؿاليٖج
 -25اهضّار

0
0
7
1
1
9
8

1.8
1.8
1.8
0.0
0.0
0.0
1.8
1.8
0.0
0.0
12.3
1.8
1.8
15.8
14.0

ٖالضؼ يً خالل اهسدّل ( )4ؤً يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهّاردث فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج
هوظف اهشبدس توغ ؿددُب ( )55يفِّيبً.

ّٖختًٖ يً اهسدّل ؤً اهيفبُٖى اهخٕ ضؼٖح تبُخيبى نتٖر فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف

اهشبدس ُٕ (االخظبل ،اهيلبل ،ضرٖج اهخـتٖر ،اهيشرضٖج ،كٌبث االخظبل ،اهرشبهج اإلؿاليٖج،

ّاهضّار) ّٖ ،رسؾ اهشتة فٕ ذهم اهٓ ؤً ُذٍ اهيفبُٖى خيبرس ّٖيٖبً فٕ األٌضػج اهخرتّٖجّٖ ،نًّ
ٌُبم يخبتـج يً اهيـويًٖ ّاّهٖبء األيّر ّاهيرضدًٖ اهخرتًّٖٖ ،نيب ؤً هِب ؤُيٖج خبظج هدْ

اهخاليٖذ فِى ٖضخبسًّ اهٓ يذل ُذٍ اهيفبُٖى فٕ اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب هيب هِب يً آذبر اٖسبتٖج فٕ

شوّنِى ،نيب خسـل شوّنِى يوخزيبً ّكّٖبً هذهم نبً االُخيبى تِب ّاغضبً ُّٕ ،تذهم خضخل ينبً
اهظدارث تبهٌشتج هويفبُٖى األخرّْٖ ،فشر اهتبضد ذهم تإٌَ يئضر سٖد هدْ اهيخػػًٖ هويٌبُز
اهفوشػٌٖٖج ،نيب ؤٌَ دهٖل ؿوٓ اُخيبى ّاغـٕ ّيئهفٕ اهيٌبُز فٕ اتراز ُذٍ اهيفبُٖى ّاهخرنٖز

ؿوِٖب فٕ نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهشبدس األشبشٕ ُّذا تػتٖـخَ ّٖسَ اهخاليٖذ ٌضّ اهشوّم
اهشوٖى  ،نيب ٖـزّ اهتبضد ذهم اهٓ ؤُيٖج ُذٍ اهلٖى اهـؼيٓ ّغرّرث غرشِب فٕ شوّم اهخاليٖذ

تدءاً يً ُذٍ اهشً ضٖد خـختر يفبُٖى ؤشبشٖج هوخـبيل تًٖ اهخاليٖذ هذهم ٖسة اهـٌبٖج تِب ّّغـِب

فٕ كيج شوى األّهّٖبحّ ،اذرائُب ّغرشِب تضنل يدرّس ّييٌِز ضٖد اً اهتبضد الضؼ اً ُذٍ
88

اهيفبُٖى خى اهيرّر ؿٌِب يرّر اهنراى دًّ خـرٖفب اّ خّغٖضِبُّ ،ذا يب ٖخفق يؾ دراشج نل يً:

دراشج (ضدٖفبح ّاهخظبٌّجّ ، ،)5855 ،دراشج (اهـشبهٕ ّاهتٖػبر.)5889 ،

ّهى خضؼ تبكٕ اهيفبُٖى تبُخيبى فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهشبدس ( ُّٕ ،االٌخرٌح،

اإلذاؿج ،اهظضبفج اهيدرشٖج  ،ؤخالكٖبح اهظضبفج  ،اهرؤٔ اهـبى  ،اهظضبفج  ،اهيرشل اإلؿالييٕ ،
اهيشخلتل)ّٖ ،رسؾ اهشتة فٕ ذهم اهٓ كوج ييبرشج اهشوّنٖبح ّاهيفبُٖى اإلؿاليٖج تإٌّاؿِب فٕ اهتٖئج
اهخـوٖيٖج ؤّ ؿدى االُخيبى تِب يً كتل األُل ّاهيسخيؾ اهذٔ ٖـٖص فَٖ اهخويٖذ ،نيب ّٖـزّ اهتبضيد

ذهم اهٓ اهلظّر اهّاغص فٕ االُخيبى تِذٍ اهيفبُٖى رغى ضبسج األػفبل اهيبشج هِب ؤنذر يً غٖرُب
هنٕ ٖخـبيوّا يؾ اهـبهى اهخبرسٕ ّاهٓ كوج اهخّازً اهذٔ ٖسة ؤً ّٖهٕ االُخييبى تيَ ييً كتيل
اهيخػػًٖ ّاهيئهفًٖ ؿٌد خإهٖف اهيٌبُز اهفوشػٌٖٖج ألً ُذٍ اهيفبُٖى هِب ؤُيٖج نترْ فٕ اهضفيبؼ

ؿوٓ اهيسخيؾ ّؼِّرٍ تضنل ضغبرٔ تّظفِب ؤشبس خلدى اهيسخيؾ ٌّيٍُّّ ،ذا يب ٖخفق يؾ دراشج
نل يً :دراشج (ؤضيدّ ،)5858 ،دراشج (ضّٖل ّؿتد اهسوٖلّ ،)5889 ،دراشج (اهـّهلٕ.)5887 ،
فٕ ضًٖ هى خذنر اهيفبُٖى اهخبهٖج (اإلؿالى ،اهختر ،اهخلرٖر اهظضفٕ ،اهٌيدّث ،اهنبرٖنيبخٖر،

اإلؿالً ،اهضيوج االٌخخبتٖج ،اهدؿبٖج ،اهـالكبح اهـبيج ،اهيئخير اهظضفٕ)ّٖ ،رسؾ اهشتة فٕ ذهيم

اهٓ ؤٌَ ال ّٖسد يترر يٌػلٕ ّيلتّل هغٖبة هِذٍ اهيفبُٖىّ ،كد نبً األّهيٓ تيخػػيٕ اهيٌيبُز
اؿػبءُب كدراً نبفٖبً يً االُخيبى يً ؤسل غرشِب هدْ اهخاليٖذ فٕ ُذٍ اهشً؛ ألٌِب خيٌضِى اهضـّر

تبهّاسة اهيولٓ ؿوٓ ؿبخلِى خسبٍ ّػٌِى ،نذهم ّسّد خول فٕ خّزٖؾ اهيفبُٖى فٕ ُذٍ اهنخةّ ،كوج

اهخّازً فٕ اهخرنٖز ّاهـضّائٖج فٕ اهخخػٖػ هِذٍ اهيفبُٖى رغى ؤُيٖخِب هخاليٖذ ُذا اهظفّ ،ذهيم
تبغفبل ّاغـٕ ّيئهفٕ اهيٌبُز ؿً ُذٍ اهيفبُٖى ّؿدى االُخيبى تِب ّ ،اهخٕ خـختر ّتضق ؤشبس يً

ؤشس اهخـبيل اهخرتّٔ اهظضٖص ّ ،اهذٔ ٖسة ؿوٌٖب ؤً ٌـوى ؤتٌبءٌب ٌّ ،رتِٖى ؿوٓ اهيفبُٖى اهخرتّٖج
ييب ؤّسة ؿوِٖى يراؿبث ذهم ؿٌد اؿداد يٌبُز سدٖدث ّتٌبئِب فٕ فوشػًُّٖ ،ذا يب ٖخفق يؾ دراشج

نل يً :دراشج (ػبيؾّ ، )5888 ،دراشج (ضرة.)5888 ،

اهسدّل ركى (ٖ )5تًٖ درسج خّزٖؾ يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج يً خالل خضوٖل يضخّاُبّ ،كد
توغ اسيبهٕ خنراراح اهيفبُٖى فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهشبتؾ ( 545خنراراً):
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5

ى.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

33

االخظبل

34

اإلؿالى

3

اهختر

6

اهيلبل

15

ضرٖج اهخـتٖر

25

االٌخرٌح

0

اهخلرٖر اهظضفٕ

0

اهٌدّث

0

اهنبرٖنبخٖر

 -10اهيشرضٖج

2

 -11اإلذاؿج

10

 -12اهظضبفج اهيدرشٖج

3

 -13ؤخالكٖبح اهظضبفج

9

 -14اإلؿالً

7

 -15اهضيوج االٌخخبتٖج

0

 -16اهدؿبٖج

0

 -17اهرؤٔ اهـبى

8

 -18اهظضبفج

13

 -19اهـالكبح اهـبيج

0

 -20اهيئخير اهظضفٕ

1

 -21كٌبث االخظبل

18

 -22اهيرشل اإلؿاليٕ

9

 -23اهيشخلتل

8

 -24اهرشبهج اإلؿاليٖج

36

 -25اهضّار

5

13.5
13.9
1.2
2.4
6.1
10.2
0.0
0.0
0.0
0.8
4.1
1.2
3.7
2.9
0.0
0.0
3.3
5.3
0.0
0.4
7.3
3.7
3.3
14.7
2.0

ٖالضؼ يً خالل اهسدّل ( )5ؤً يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهّاردث فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج

هوظف اهشبتؾ توغ ؿددُب ( )59يفِّى.
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ّٖختًٖ يً اهسدّل ؤً اهيفبُٖى اهخٕ ضؼٖح تبُخيبى نتٖر فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهشبتؾ ُٕ

(االخظبل ،اإلؿالى  ،ضرٖج اهخـتٖر ،االٌخرٌح  ،اإلذاؿج  ،اهظضبفج  ،كٌيبث االخظيبل  ،اهرشيبهج
اإلؿاليٖج) ّٖ ،رسؾ اهشتة فٕ ذهم اهٓ اهيئضر اإلٖسبتٕ هدْ اهيخػػًٖ ّاهيئهفًٖ هويٌبُز هِيذٍ

اهيفبُٖى ّاهخرنٖز ؿوِٖب هضبسج اهخاليٖذ اهيبشج هيذل ُذٍ اهيفبُٖى ؛ ألٌِب خـختر ؤشبس ظلل اهيفبُٖى
اإلؿاليٖج ٌضّ اهخرتٖج اهيدٌٖج اهفوشػٌٖٖج ،فِٕ خـيل ؿوٓ خديج اهضـة اهفوشػٌٖٕ ّخضلٖق خػوـبخَ
ّػيّضبخَ يً خالل غرشِب فٕ ٌفّس اهخاليٖذ  ،األير اهذٔ ٖسـوٌب ٌضـر تبهرغب ؿً خّافر ُيذٍ

اهيفبُٖى ّٖـزّ اهتبضد ذهم اهٓ ؤُيٖج ُذٍ اهيفبُٖى اهنترْ فٕ خراتػ ّخّضد اهيسخييؾّ ،خلدييَ

ٌّيٍّ ّؼِّرٍ تبهيؼِر اهضغبرّٔ ،هيب هِب يً ؤُيٖج ؿيوٖج فٕ اهضٖبث ضٖد خّغص هِى األشبهٖة
ّاهػرق اهشوٖيج فٕ اهخـبيل يؾ اٗخرًٖ ّ،فٕ زٖبدث ّؿٕ اهخويٖذ ّادرانيَ هوـيبهى اهيضيٖػ تيَ

ّاػالؿَ ؿوٓ نل يب ُّ سدٖد فٕ ُذا اهـبهى اهيخلدى ؿويٖبً ّخنٌّهّسٖبً ُّذا يب ٖخفق يؾ دراشج نل
يً دراشج (ٖضّٕ ،)5888 ،دراشج (ؤتّ فّدث.)5886 ،

ّهى خضؼ تبكٕ اهيفبُٖى تبُخيبى فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهشبتؾ ُّٕ (اهختر ،

اهيلبل ،اهيشرضٖج  ،اهظضبفج اهيدرشٖج  ،ؤخالكٖبح اهظضبفج  ،اإلؿالً ،اهرؤٔ اهـبى  ،اهيئخير

اهظضفٕ  ،اهيرشل اإلؿاليٕ  ،اهيشخلتل ،اهضّار)ّٖ ،رسؾ اهشتة فٕ ذهم اهٓ كوج اُخيبى ّاغـٕ
اهيٌبُز اهفوشػٌٖٖج تِذٍ اهيفبُٖى ّ ،اهٓ ؿضّائٖج ُذٍ اهيفبُٖىّ ،كوج ّسّد خخػٖػ شوٖى يدرّس
الخخٖبرُب اذ اً ُذٍ اهيفبُٖى خضخبر اهٓ اذراء ألُيٖخِب ،هذا ٖسة ؤً ٌغرشِب فٕ ٌفّس اهخاليٖذ،

ّتذهم ّسة ؤً خولٓ اُخيبيبً ؤنتر يً سبٌة اهيخػػًٖ هويٌبُز ّ ،خإخذ ؤتـبداً ؤنذر اخشبؿبً ّؿيلبً
تضٖد خغػٕ اهـدٖد يً اهيّغّؿبحٖ ّ ،ينً اهخـتٖر ؿٌِب تظّر يخخوفج يً خالل خظيٖى

اهيّاكف اهخٕ ٖلخٌؾ تِب اهخاليٖذ ّٖيبرشٌِّب ُّذا يب ٖخفق يؾ دراشج نل يً

ّدراشج (درّٖص.،)5858 ،

(اهـّهلٕ،)5887 ،

فٕ ضًٖ هى خذنر اهيفبُٖى اهخبهٖج (اهخلرٖر اهظضفٕ ،اهٌدّث ،اهنبرٖنبخٖر ،اهضيوج االٌخخبتٖج،

اهدؿبٖج ،اهـالكبح اهـبيج)ّٖ ،رسؾ اهشتة فٕ ذهم اهٓ ؤً اُيبل ُذٍ اهيفبُٖى رغى ؤُيٖخِب فٕ يذل
ُذٍ اهيرضوج ُّذا اهظف ال ٖتضر تبهخٖر ّال ٖػيئً؛ هذهم ّسة ؿوٓ ّاغـٕ اهيٌبُز اهفوشػٌٖٖج
االُخيبى تِذٍ اهيفبُٖى ّيراسـج ؤُداف ُذٍ اهنخة ّيضخّاُب ضخٓ خخغيً خوم اهيفبُٖى فٕ ُذٍ

اهنخة ّ ،اؿػبئِب كدراً نبفٖبً يً االُخيبىّ ،هذهم فبٌِب خضخبر اهٓ خٌيٖج ّخدؿٖى ّخـيٖق شّاء نبٌح
فٕ نخة اهيدٌٖج ؤّ غٖرُب يً نخة اهظف اهشبتؾ ،فال ّٖسد يترر يلٌؾ هغٖبة ُذٍ اهيفبُٖى
ُّذا يب ٖخفق يؾ دراشج نل يً (ؤتّ يـالّ ، )5886 ،دراشج (ضرة.)5888 ،
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اهسدّل ركى (ٖ )6تًٖ درسج خّزٖؾ يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج يً خالل خضوٖل يضخّاُبّ ،كد

توغ اسيبهٕ خنراراح اهيفبُٖى فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهذبيً ( 98خنراراً):
6

ى.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

3

االخظبل

7

اإلؿالى

1

اهختر

2

اهيلبل

14

ضرٖج اهخـتٖر

2

االٌخرٌح

2

اهخلرٖر اهظضفٕ

1

اهٌدّث

4

اهنبرٖنبخٖر

 -10اهيشرضٖج

7

 -11اإلذاؿج

 -12اهظضبفج اهيدرشٖج
 -13ؤخالكٖبح اهظضبفج
 -14اإلؿالً

 -15اهضيوج االٌخخبتٖج

2
3
0
6
3

 -16اهدؿبٖج

0

 -17اهرؤٔ اهـبى

0

 -18اهظضبفج

8

 -19اهـالكبح اهـبيج

 -20اهيئخير اهظضفٕ
 -21كٌبث االخظبل

 -22اهيرشل اإلؿاليٕ
 -23اهيشخلتل

 -24اهرشبهج اإلؿاليٖج
 -25اهضّار
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0
0
4
1
0
14
6

3.3
7.8
1.1
2.2
15.6
2.2
2.2
1.1
4.4
7.8
2.2
3.3
0.0
6.7
3.3
0.0
0.0
8.9
0.0
0.0
4.4
1.1
0.0
15.6
6.7

ٖالضؼ يً خالل اهسدّل ( )6ؤً يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهّاردث فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج

توغ ؿددُب ( )59يفِّى.

ّٖختًٖ يً اهسدّل ؤً اهيفبُٖى اهخٕ ضؼٖح تبُخيبى نتٖر فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهذبيً ُٕ

(اإلؿالى  ،ضرٖج اهخـتٖر ،اهنبرٖنبخٖر  ،اهيشرضٖج  ،اإلؿالً ،اهظضبفج  ،كٌبث االخظبل  ،اهرشيبهج
اإلؿاليٖج اهضّار) ّٖ ،رسؾ اهشتة فٕ ذهم اهٓ ػتٖـج يبدث اهخرتٖج اهيدٌٖج اهخٕ خِدف اهٓ اؿيداد
اهيّاػً اهظبهص هخديج ّػٌَ يً ٌبضٖجّ ،اهٓ خرنٖز يئهفٕ اهيٌبُز ؿوٓ ُذٍ اهيفبُٖى نٌٌّب ضـتًب

ٖرزش خضح كّٖد االضخالل اهذٔ ِٖدف اهٓ ػيس اهِّٖج اهفوشيػٌٖٖج ّاخفيبء اهخيراد اهيّػٌٕ
اهفوشػٌٖٕ يً ٌبضٖج ؤخرْ ،نيب ؤٌِب يفبُٖى ذاح ؤُيٖج ؿؼٖيج ّكّث خإذٖر نتٖرثّ ،ذهيم هضبسيج
اهخاليٖذ اهيبشج اهٓ يذل ُذٍ اهيفبُٖى هختٌِٖب ّييبرشخِب فٕ ضٖبخِى اهـيوٖج هخغفٕ ؿوٓ شيوّنٖبخِى

هيشبح يً االشخلبيج ّاالهخزاى ّاهيظداكٖج ّغرّرث غرشِب فٕ شوّم اهػالة تيدءاً ييً ُيذا
اهظف ،هذهم رنز ؿوِٖب يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج تبُخيبى ّاغص ّنتٖر؛ نيب ٖيٖل اهٓ ختٌٕ يذل ُيذٍ
اهيفبُٖى فٕ يٌؼّيخِى اهيفبُٖيٖج ٌؼراً ألُيٖخِب اهتبهغج فٕ خـزٖز ذلخِى تإٌفشِى؛ هخيّسِِٖى ٌضيّ

اهشوّم اهشّٔ ّاهشوٖى ّاإلٖسبتٕ ّاهٓ نٖفٖج اهخـبيل اهشوٖى يؾ اهّاكؾ ّيضنالخَ ّاإلفبدث يٌِب فيٕ

يّاسِج يّاكف اهضٖبث هخ نًّٖ ضخظٖخِى يً اهٌبضٖج اهٌفشٖج ّاالسخيبؿٖج ُّيذا تػتٖـخيَ ّٖسيَ
اهخاليٖذ ٌضّ اهشوّم اهظضٖصّٖ ،ـرفِى تيب هِى يً ضلّق ّيب ؿوِٖى يً اهخزايبح خسبٍ اهـبهى اهذٔ
ٖـٖص فَٖ ّ ،خّسِِٖى ٌضّ خديج ّػٌِى ّاهضبكِى ترنة اهخلدى ّاهضغبرث.

ُّذا يب ٖخفق يؾ دراشج نل يً (ضدٖفبح ّاهخظبٌّجّ ، ،)5855 ،دراشج (ؤتّ فّدث.)5886 ،
ّهى خضؼ تبكٕ اهيفبُٖى تبُخيبى فٕ نخبة اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهذبيً( ُّٕ ،االخظبل ،

اهختر  ،اهيلبل ،االٌخرٌح  ،اهخلرٖر اهظضفٕ ،اإلذاؿج  ،اهظضبفج اهيدرشٖج  ،اهٌدّث  ،اهضيوج
االٌخخبتٖج  ،اهيرشل اإلؿاليٕ)ّٖ ،رسؾ اهشتة فٕ ذهم تّسّد خول فٕ خّزٖؾ اهيفبُٖى فٕ نخة
اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهذبيً ييب ٖشخدؿٕ يً يخػػٕ ّيئهفٕ اهيٌبُز االُخيبى ّاهرؿبٖج تِذٍ

اه يفبُٖى تضنل ؿيوٕ ّتظّرث ؤنتر ،ضٖد هى خضؼ تٌظٖة ّافر يً االُخيبى ّاهرؿبٖج يً كتل
اهيخػػًٖ هويٌبُز ،ضٖد اٌِب هى خرد ؿوٓ اإلػالق تًٖ اهيفبُٖى اهيخخوفج ،تبهرغى يً ؤُيٖخِب
اهنترْ فٕ خلدى اهيسخيؾ ٌّيٍّّ ،فٕ خٌيٖج كدراح اهخاليٖذ ّاضتبؽ رغتبخِى ّضبسبخِى ّخضلٖق

ػيّ ضبخِى اهيشخلتوٖج ،نيب ٖرسؾ ذهم اهٓ ؤً ٌُبم فسّث ّكوج اخظبل فٕ غرس اهيفبُٖى فٕ ٌفّس
اهخاليٖذ ،نيب ؤً ٌُبم كوج اُخيبى يً كتل اهيئهفًٖ هويٌبُز تِذٍ اهيفبُٖى ،رغى ضبسج اهخاليٖذ هيذل

ُذٍ اهيفبُٖى هضل اهنذٖر يً اهيضنالح اهخٕ ٖـبٌٕ يٌِب اهضـة اهفوشػٌٖٕ.
ُّذا يب ٖخفق يؾ دراشج نل يً (ؤضيد( ،)5858 ،اهـّهلٕ)5887 ،

فٕ ضًٖ هى خذنر اهيفبُٖى اهخبهٖج (ؤخالكٖبح اهظضبفج  ،اهدؿبٖج ،اهرؤٔ اهـبى  ،اهـالكبح

اهـبيج  ،اهيئخير اهظضفٕ  ،اهيشخلتل) ّٖ ،رسؾ اهشتة فٕ ذهم اهٓ ؤً ٌُبم خوالً ّكوج خّازً فٕ
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خّزٖؾ ُذٍ اهيفبُٖى ّؿضّائٖج فٕ اهخخػٖػ يً كتل يئهفٕ اهيٌبُز هذهم ٖخّسة ؿوِٖى يراؿبث ذهم

ؿٌد خإهٖف اهيٌبُز اهفوشػٌٖٖج اهيلتوج ّ ،االُخيبى ؤنذر تِذٍ اهيفبُٖى يً ؤسل غرشِب فٕ ٌفّس

اهخاليٖذّ ،ؤً ذهم اً دل ؿوٓ ضٕء فبٌيب ٖدل ؿوٓ ّسّد خول فٕ خّزٖؾ ُذٍ اهيفبُٖى فٕ نخبة

اهخرتٖج اهيدٌٖج هوظف اهذبيً ؛ هذهم ّسة ؿوٓ يئهفٕ اهيٌبُز اؿبدث اهٌؼر يً ؤسل اذراء ُذٍ

اهيفبُٖى ّخٌيٖخِبُّ ،ذا يب ٖخفق يؾ دراشج نل يً (ضرةّ ،)5888 ،دراشج (ػبيؾ)5888 ،
ّدراشج (ؤتّ يـال.)5886 ،

ّٖرْ اهتبضد ؤً اهلدرث ؿوٓ اهخـبيل يؾ ؿدث يخغٖراح فٕ ّكح ّاضد ّيٌِب اهخـبيل يؾ

اهزيبً ّاهينبًّ ،اكـٖج ؤفنبرٍ ّاخسبُبخَ فٖيب ٖخـوق تبهزيبً ّاهينبً ّادرام األتـبد ،اخشبؽ دائرث

اهيفبُٖى ّاهيّٖل ّاالخسبُبح ،زٖبدث اهيلدرث ؿوٓ اهـيل اهيشخلل ،اهخضّل ٌضّ اهخفنٖر اهيٌػلٕ،

ّاالكخظبد ّاهدكج فٕ اهضرنبح ّاهخّكٖح اهظضٖص ّاخسبُِيب هخضلٖق ُدف يـًٖ.

نيب ؤً زٖبدث اهيلدرث ؿوٓ اهـيل اهيشخلل ،اخشبؽ دائرث اهيفبُٖى ّاهيّٖل ّاالخسبُبح،

ّاهشـٕ اهضذٖد ٌضّ االشخلالل ،يضبّهج خإنٖدٍ هذاخَ ،ؤنذر سدٖج ّاشخلالال ّكدرث فٕ االؿخيبد ؿوٓ
اهٌفس ،اذ اً ػفل ُذٍ اهيرضوج يخضيس ،اٖسبتّٕ ،يتخنرّ ،يتدؽ ّّاكـٕ.

ٌط اهشئال اهذبهد ؿوٓ:
هإلسبتج ؿً ُذا اهشئال خى االػالؽ ؿوٓ األدة اهخرتّٔ فٕ يسبل اهخرتٖج اهيدٌٖجّ ،تبهخرتٖج
اإلؿاليٖج ّؤُدافِب ّؿّايل ٌسبضِبّ ،اهدراشبح اهشبتلجّ ،األخذ تأراء اهختراء فٕ ُذا اهيسبل ؿً

ػرٖق اسراء اشخػالؽ رؤٔ ضّل خوم اهيفبُٖى اهّاسة خّافرُب.

نيب ٖـد اهتبضد ُذا اهشئال يضّر دراشخَ ُّدفِب اهضلٖلٌٕ ،ؼراً هيالضؼج اهتبضد ؤً ٌُبم

ٌلط فٕ اهيفبُٖى اإلؿاليٖج فٕ يلرراح اهخرتٖج اهيدٌٖج هويرضوج األشبشٖج اهـوٖب يً خالل االػالؽ

ؿوٓ ُذٍ اهيلرراح ّ ،خضوٖل نخة اهظفّف ( اهشبدس ّاهشبتؾ ّاهذبيً) فيب نبٌح دراشج خضوٖل
اهيضخّٔ اال خػّث يشبؿدث هإلسبتج ؿً ُذا اهشئال ،فلتل ّغؾ ؤٔ خظّر يلخرش ال تد يً خضوٖل

نخة اهخرتٖج اهيدٌٖجّ ،هلد اشخفبد اهتبضد يً اهٌخبئز اهخٕ خّظل اهِٖب فٕ األشئوج اهشبتلجّ ،سـوِب

ؤشبشبً هتٌبء خظّرٍ اهيلخرش ،ضٖد خى االؿخيبد ؿوٓ خضوٖل اهيضخّْ ّكبئيج اهيفبُٖى اإلؿاليٖج ،نيب
ّسد اهتبضد ؤٌَ يً اهغرّرٔ ّغؾ خظّر يلخرش إلذراء يٌبُز اهخرتٖج اهيدٌٖج اهيلررث ؿوٓ ػوتج

اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب تيفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖجّ ،اهخٕ كد خشِى تخػّٖر يضخّٖبح اهنخة هرفؾ

يشخّٖبح اهخرتٖج اإلؿاليٖجّ ،اهٌِّع تبهـيوٖج اهخـويٖجّ ،خبظج فٕ ُذٍ اهيرضوج ألً ُذٍ اهيرضوج
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خيذل ضرٖضج يِيج يً يسخيؾ اهػوتجٌ ،ؼراً هتداٖج يرضوج سدٖدث يً اهٌيّ ّاهخػّر اهـلوٕ ّاهسشيٕ

 ،نيب ٖزداد اُخيبى ُذٍ اهضرٖضج تّشبئل اإلؿالى ّخـولِى فِٖب.

هذا ٖلخرش اهتبضد ؤً ٖخى اذراء سيٖؾ اهيلرراح اهدراشٖج تبهخرتٖج اإلؿاليٖج ّؿوٓ رؤشِب

نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج هويرضوج األشبشٖج اهـوٖبّ ،خظّظبً اهظفّف ( اهشبدس ّاهشبتؾ ّاهذبيً) ضٖد

ٖضٖر اهتبضد ؤٌِب األٌشة هيذل ُذٍ اهيفبُٖىُ ،ذا يؾ ؿدى اٌنبر اهتبضد ؤً ُذٍ اهنخة خـرغح

هويفبُٖى اإلؿاليٖج ّهنً هٖس تبهلدر اهنبفٕ ّاهيٌبشة ،ضٖد اً غبهتٖج اهخـرع هِذٍ اهيفبُٖى فٕ
اهنخة نبً تيسرد اإلضبرث هويفِّى ،دًّ خـرٖفَ ؤّ ضرضَ ،ييب ٖلول يً اينبٌٖج خضلٖق ؤُداف

اهخرتٖج اإلؿاليٖج هدْ اهػوتج.

هذهم ؤظتص يً اهغرّرٔ فٕ ؿيوٖج اهخٌضئج ادرار اهخرتٖج اإلؿاليٖج هدْ اهػوتج فٕ

اهيلرراح اهدراشٖج ّاالُخيبى تِب فٕ اهتٖح ّاهيدرشج ّاهيئششبح اهخرتّٖج تضنل ؿبىّ ،هـل يً
ؤترز يب ٖئند ؤُيٖج اهخرتٖج اإلؿاليٖج ّخغيٌِٖب فٕ اهيٌبُز اهدراشٖج  ،االُخيبى اهيخزاٖد تل اهختٌٕ

هِب يً كتل (اهٌّٖشنّ) تبإلغبفج هوـدٖد يً دّل اهـبهى اهيخلدى كد ؤدرسح اهخرتٖج اإلؿاليٖج غيً
يٌبُسِب تل ؤً هتٌبً ندّهج ؿرتٖج ؤدرسح اهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ يٌبُسِب ؿبى ( )2000تيٌِز

اهظف اهشبتؾ ّاهذبٌٕ اهيخّشػّ ،خظط هِب ( )5ضظط دراشٖج ٖخى فِٖب خٌبّل يّغّؿبح

يخـددث ضّل اهخرتٖج اإلؿاليٖج .

ّييب ال ضم فَٖ ضّل ؤُيٖج خغيًٖ اهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ اهيٌبُز اال ؤً اهيضنوج اهخٕ

خّاسَ خٌفٖذ ذهم ُّ آهٖج خغيًٖ اهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ اهيٌبُز اهلبئيج تضنل خنبيوٕ ،اى خخظٖط
ّضداح ٖخى اهخـرع فِٖب هوخرتٖج اإلؿاليٖج.

ُّذا يب ٖئند ؤُيٖج اهضبسج اهٓ دراشبح ؿويٖج هخضدٖد ؤٌشة اهيداخل هخغيًٖ اهخرتٖج

اإلؿاليٖج غيً اهيٌبُزّٖ ،ـخلد اهتبضد ؤٌَ يً األٌشة هويٌِبر اهفوشػٌٖٕ اهػرٖلج اهذبٌٖج ُّٕ
خغيًٖ يٌِبر اهخرتٖج اإلؿاليٖج غيً يٌبُز كبئيج ّتضنل يخنبيل ضخٓ ال ٖزٖد اهـةء ؿوٓ اهػبهة

اهفوشػٌٖٕ اهذٔ ٖـبٌٕ يً نذرث اهيٌبُز ّخـدد فرّؿِب.

ّكد ّٖاسَ ُذا اهخظّر ؤٖغبً يضنوج اهلبئيًٖ ؿوٓ خٌفٖذ يٌِز اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهذٔ شٖخى خغيٌَٖ
فٕ اهيٌبُز  ،ييب ٖخػوة اؿداد ترايز ّدّراح خدرٖتٖج ٖلّى تِب يخخظظًّ خرتًّّٖ ّاؿاليًّٖ

هرفؾ نفبءث اهيـوى اهذٔ شٖلّى تضرش ّخّغٖص اهيفبُٖى اهيخـولج تبهخرتٖج اإلؿاليٖج ّال ؤتبهغ هّ ؤً
ػوتج نوٖبح اهخرتٖج تبهسبيـبح اهفوشػٌٖٖج كبيّا تِذا هودّر كتل ييبرشج اهػبهة هّؼٖفخَ نيـوى ،هذا

ؤخرم اهيسبل هوتبضذًٖ ّاهيخخظًٖ فٕ اهخرتٖج ّاإلؿالى ؤً ٖنيوّا ُذا اهيضّار ٖداً تٖد ؿوٓ ؤيل

خضلٖق األُداف اهيرسّثّ ،خسبّز نل اهـلتبح اهخٕ خّاسَ يشٖرث اهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ فوشػًٖ،
5
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اً ٌخبئز اهدراشج اهضبهٖج ُٕ يئضراح ؤّ يّسِبح هيب ٖينً ؿيوَ يً ؤسل اذراء يٌِبر

اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب هوظفّف (اهشبدس ّاهشبتؾ ّاهذبيً) تيب ٖخّافق ّاهيـبٖٖر
اهيػوّتج فٕ اهيٌبُز اهدراشٖجّ ،يً ؤسل ؤً ٖنًّ اذراء اهيٌِز تيشخّْ اهخّكـبح اهيٌضّدثٌٖ ،تغٕ

اً خراؿٕ خظبئط اهيٌِبر اهدراشٕ اهسٖدّ ،اً خراؿٕ اهيـبٖٖر اهـبهيٖج فٕ يٌبُز اهخرتٖج
اهيدٌٖج.

ُّنذا فبً األخذ تخّظٖبح ُذٍ اهدراشج ّيراؿبث خظبئط اهيٌِبر ّاهيـبٖٖر اهـبهيٖج هوخرتٖج

اهيدٌٖج خـػٕ ألٔ خغٖٖر ٖخى فٕ اهيٌِبر يضرّؿٖج ؿويٖج ّيٌػلٖجّ ،خدفؾ اهسيٖؾ (يخػػًٖ
ّيٌفذًٖ ّػوتج) هودفبؽ ؿٌَ ؤيبى ؤٔ ٌلد ّٖسَ هَّ ،خدفـِى اهٓ اهشـٕ هخػّٖرٍ تضنل يشخير هٌٖشسى
يؾ اهخػّراح اهخنٌّهّسٖج ّاهـويٖج فٕ نبفج يسبالح اهضٖبث نبفج.

خخنبذف سِّد نل اهيفنرًٖ ّاهتبضذًٖ شّاء نبٌّا اؿاليًٖٖ ؤّ خرتًّٖٖ فٕ ظٖبغج يضخّْ

ؿويٕ هويـوّيبح ّاهيـبرف ّاألفنبر ّاهيفبُٖى اهخٕ ٖينً اً ٖضخِّٖب يلرر خبط تبهخرتٖج
اإلؿاليٖج ،اّ درّس ٖينً خغيٌِٖب فٕ يلرراح يّسّدث تبهفـل.

 .1يػبهتج ّشبئل اإلؿالى اهـرتٖج تظفج ؿبيج ّاهفوشػٌٖٖج تظفج خبظج تخلدٖى اهيّاد اإلؿاليٖج
خبظج اهخرفِٖٖج اهخٕ خـيل ؿوٓ االرخلبء تيشخّْ اهيخولًٖ دًّ خدص هوضٖبء ؤّ اهذّق اهـبى.

 .2اٖسبد نبفج اهّشبئل ّاهشتل اهخٕ خـيل ؿوٓ اكظبء اهيّاد اإلؿاليٖج اهخٕ خضيل فٕ ػٖبخِب
ٌّازؽ اهـٌف ّاهسرٖيج ّنل يب ٖخٌبفٓ يؾ اهلٖى اإلٌشبٌٖج اّ اهـبداح ّاهخلبهٖد اهشبئدث.

 .3ؿلد اسخيبؿبح هفرٖق يً اهيخخظظًٖ ٖضيل ختراء اهخـوٖى ّاإلؿالى ّؿويبء اهٌفس ّاالسخيبؽ
ّاهدًٖ هخضدٖد اُداف اهخرتٖج االؿاليٖج ّ يخػوتبح اإلؿاليٖج ّيّغّؿبخِب.

 .4غرّرث يراؿبث اهيـبٖٖر اهّاسة خّافرُب فٕ يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب
هوظفّف (اهشبدس ّاهشبتؾ ّاهذبيً) ضخٓ ٖينً هِذا اهيٌِز ؤً ٖضلق األُداف اهخـوٖيٖج

اهيٌضّدث يٌَ تنفبءث ّفبؿوٖج.

 .5اضداد اهخرتٖج اإلؿاليٖج يً خالل اهٌؼبى اهخرتّٔ اهرشيٕ .
 .6غرّرث االُخيبى تإً ٖنًّ يضخّْ اهخرتٖج اهيدٌٖج يرختػًب تإُداف اهيٌِز.
 .7غرّرث االُخيبى تإً خنًّ ؤٌضػج يٌِز اهخرتٖج اهيدٌٖج يرختػج تإُداف اهيٌِز.
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 .8غرّرث ؤً ٖنًّ اهخلّٖى يرختػبً تإُداف يٌِز اهخرتٖج اهيدٌٖج ّؤً ٖخظف تبهضيّل ّاهخنبيل

تضٖد ٖخى خٌبّل اهسّاٌة اهيراد خلّٖيِب فٕ اػبرُب اهنوٕ نّضدث ّاضدثّ ،ؤً ٖخظف تبهخّازً

تضٖد ٖـػٕ هنل سبٌة يً خوم اهسّاٌة شّاء يٌِب اهيـرفٖج اهّسداٌٖج ؤّ اهيِبرٖج ٌفس اهلدر

يً االُخيبىّ ،ؤً ٖخظف تبالشخيرارٖج تضٖد ٖنًّ يالزيًب هـيوٖج اهخـوى ،نيب ٌٖتغٕ اهخٌّٖؾ فٕ
ّشبئل اهخلّٖىّ ،ؤً ٖـخيد اهخلّٖى ؿوٓ ؤشس ؿويٖج تضٖد ٖخضلق فَٖ اهظدق ّاهذتبح

ّاهيّغّؿٖج.

 .9غرّرث ؤً خنًّ اهػرق ّاألشبهٖة ّاهّشبئل اهخـوٖيٖج اهيشخخديج فٕ خدرٖس يٌِز اهخرتٖج
اهيدٌٖج يرختػج تإُداف اهيٌِز ّيالئيج يضخّاٍ ّيراؿٖج هيتبدة اهخـوى ّيّٖل اهػوتج
ّاخسبُبخِىّ ،اهفرّق اهفردٖج تٌِٖى ،يؾ غرّرث اخظبفِب تبهخٌّؽ ّاهيرٌّج ّاهخضّٖقّ ،نذهم

ضرظِب ؿوٓ اهسبٌة اهخػتٖلٕ هيٌِز اهخرتٖج اهيدٌٖج.
.10

غرّرث اشخخداى ؤدّاح ؤخرْ اهٓ سبٌة خضوٖل اهيضخّْ نبهيلبتوج ّاهيالضؼج ّاالشختبٌج

.11

غرّرث خغيًٖ نخة اهخرتج اهيدٌٖج فٕ اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب هوظفّف (اهشبدس ّاهشبتؾ

.12

خّفٖر تـع اهيراسؾ ّاهنخة اهيخغيٌج هيفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج فٕ اهينختبح اهسبيـٖج

ضخٓ خنًّ اهٌخبئز ؤنذر دكج ّيظداكٖج.
ّاهذبيً) تيفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج.

ّاهخـرف ؿوِٖب.

.13

اؿخيبد يـويٕ اهخرتٖج اهيدٌٖج ؿوٓ اهسبٌة اهـيوٕ اهخػتٖلٕ هويفبُٖى اإلؿاليٖج ألً اهخػتٖق

ٖنًّ ؤسدْ فٕ فِى يب ُّ يػوّة ّخذتٖح اهيـوّيبح ضخٓ ال ٖضـر تبهيول.

.14

ؿلد دّراح خـزز اهيـويًٖ تيفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهيخغيٌج فٕ نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ

.15

االشخفبدث يً اهخظّر اهيلخرش اهذٔ اكخرضَ اهتبضد ّاؿداد يّاد اذرائٖج ؤخرْ ٖينً

سيٖؾ اهيراضل ّخبظج اهيرضوج األشبشٖج اهـوٖب.

االشخفبدث يٌِب ّاالشخـبٌج تِب فٕ رفؾ اهيشخّْ هيفِّى اهخرتٖج اهيدٌٖج.

 .16اهـيل ؿوٓ خضدٖد اهيفبُٖى اإلؿاليٖج هنل ظف يً اهظفّف.
.17

ؤً خنًّ يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج ذاح خػّػ ؿرٖغج ّّاغضج تظّرث يخنبيوج يؾ

.18

هفح اٌختبٍ اهلبئيًٖ ؿوٓ اؿداد يٌبُز اهخرتٖج اهيدٌٖج ؿوٓ غرّرث خـزٖز اهيفبُٖى اهغـٖفج

اهيّغّؿبح األخرْ.

اهخٕ خى اٖسبدُب ؿٌديب خى ضوٖل اهيضخّْ.

 .19غرّرث اهخخػٖػ هوخرتٖج اإلؿاليٖجّ ،خإشٖس ؤكشبى هوخرتٖج اإلؿاليٖج تنوٖبح اهخرتٖجّ ،تٌبء
ٌيّذر خسرٖتٕ هوخرتٖج اإلؿاليٖج ّخػتٖلَ فٕ ؿٌٖج يً اهيٌبُز اهدراشٖج .
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 .20غرّرث خّؿٖج اٗتبء تبهخرتٖج اإلؿاليٖج ّاالُخيبى تبهخاليٖذ ّاهخٌشٖق ّاهخـبًّ تًٖ اهيدرشج
ّؤّهٖبء األيّر تبالُخيبى تبهخرتٖج اإلؿاليٖج.

 .1اخبضج اهفرظج ؤيبى اهتبضذًٖ ألسراء اهيزٖد يً اهدراشبح ّاهتضد اهـويٕ هِذٍ اهدراشج.

 .2اهلٖبى تدراشبح يضبتِج هيذل ُذٍ اهدراشج خخٌبّل يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ اهيرضوج اهدٌٖب يً
خالل خلّٖى اهيٌِبر تضنل ؤضيل ّؤؿى ٌضّ اهيلبتالحّ ،االخختبراح اهيلٌٌج ،تػبكبح اهيالضؼج هنٕ

خـزز ّخذرٔ يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج.

 .3اهلٖبى تدراشبح يٖداٌٖج هيـرفج يدْ فِى اهيـويًٖ هيفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهيخغيٌج فٕ
يٌبُز اهخرتٖج اهيدٌٖج.

 .4كٖبى اهيضرفًٖ ّاهلبئيًٖ ؿوٓ خػّٖر اهيٌبُز ّؿلد ّرضبح ؿيل هويـويًٖ هخدرٖتِى ؿوٓ نٖفٖج
خضوٖل اهيضخّْ ّيب تَ يً يفبُٖى اؿاليٖج.

 .5اسراء دراشبح خِدف اهٓ خضدٖد ؤترز اهيضنالح اهخٕ خّاسَ خدرٖس يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ
يدارس يضبفؼبح غزث.

 .6اسراء دراشبح ختضد فٕ ؤٌسؾ اهػرق ّاألشبهٖة ّاهّشبئل اهخٕ ٖينً اشخخدايِب فٕ خدرٖس
يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج.

 .7خظيٖى ترايز يضّشتج خِدف اهٓ انشبة اهػوتج هيفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج.

 .8اهٌؼر فٕ يضخّْ يٌبُز اهخرتٖج اهيدٌٖج اهفوشػٌٖٖج ّاذرائِب تيب ُّ سدٖد يؾ يراؿبث يشخّْ
اهػوتج.

 .9خضوٖل يٌبُز اهخرتٖج اهيدٌٖج ّخلّٖيَ ّخظٌٖف يفبُٖى اهخرتٖج اإلؿاليٖج اهيّسّدث فِٖب تيب
ٖخٌبشة يؾ ؿير اهػوتج ّّاكؾ اهضـة اهفوشػٌٖٕ.
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اهلبُرث :ينختج األٌسوّ اهيظرٖج.

 .2إيبى  ،إتراُٖى (.)1990
 .3أتّ ضضٖص  ،تشبى( .)2006خلّٖى

تضد يلدى إهٓ اهيؤخير اهـويٕ األّل

هنوٖج اهخرتٖج)اهخسرتج اهفوشػٌٖٖج فٕ إؿداد اهيٌبُز اهّاكؾ ّاهخػوـبح (  ،فوشػًٖ  ،سبيـج
األكظٓ .2006/12/20-19،

 .4أتّ ضّٖز ،يرّاً (.)2004

 ،ػ  ، 1ؿيبً ،اهدار اهـويٖج اهدّهٖج.
 ،ػ  ، 1األردً ،دار اهراٖج هوٌضر ّاهخّزٖؾ.

 .5أتّ شيرث ،يضيد (.)2009

،

 .6أتّ ضٌة  ،ضبزى (.)2004
رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث  ،سبيـج األكظٓ  ،غزث  ،فوشػًٖ .

 ،األردً ،دار سرٖر هوٌضر

 .7أتّ ؿرسج ،خٖشٖر (.)2006
ّاهخّزٖؾ.

 ،سبيـج

 .8أتّ ؿالى ،رسبء يضيّد (.)2005
اهيٌظّرث ،نوٖج اهخرتٖج  ،يظر ،دار اهٌضر هوسبيـبح.

 .9أتّ ؿّدث ،فّزٔ(.)2003

ّ ،ركج يلديج إهٓ اهّٖى

اهدراشٕ اهخرتٖج اهيدٌٖج تًٖ أدتٖبح اهيٌبُز اهدراشٖج اهيلررث ّّاكؾ اهييبرشج اهخرتّٖج فٕ
اهيؤششج .اهخـوٖيٖج ،سيـٖج اهذلبفج ّاهفنر اهضر،غزث ،دٖشيٖر .
.10

أتّ فّدث  ،يضيد (.)2006
 ،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث  ،سبيـج األزُر ،

غزث .
 .11أتّ فّدثُ ،تج" ) . ( 2010
" ،رشبهج يبسشخٖر،
نوٖج اهخرتٖج ،اهسبيـج اإلشاليٖج ،غزث.
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 .12أتّ يـال ،أضيد ) . ( 2006
رشبهج يبسشخٖر ،سبيـج األزُر ،غزث.
،

 .13أتّؿيرّ  ،زٖبد (.)1995
فوشػًٖ راى اهلل  ،دار اهيٌبرث هوٌضر ّاهػتبؿج.

 ،نفر اهضٖخ ،يظر ،دار

 .14أضيد ،يضيد سبد (.)2010
اهـوى ّاإلٖيبً هوٌضر ّاهخّزٖؾ.
 .15األشخبذ  ،يضيّد ّيػر  ،يبسد ) . ( 2001

 ،ػ  ، 1غزث  ،فوشػًٖ .دار األركى هوٌضر ّاهخّزٖؾ.
 ،يػتـج

 .16األغب ،إضشبً (.)2000
يلداد ،غزث.

 ،يرنز اهتضّد االٌشبٌٖج ّاهخٌيٖج

 .17األغب ،إضشبً (.)1999
االسخيبؿٖج  ،غزث  ،فوشػًٖ ،ينختج اهٖبزسٕ.

،ػ2

 .18األغب ،إضشبً ّؿتد اهيٌـى  ،ؿتداهلل ) ( 1992
،غزث  :ينختج اهٖبزسٕ.

 .19أغب ،يضيد (.) 2001

" رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث  ،سبيـج
األزُر  ،غزث .
 ، ،ؿيبً  ،األردً

 .20آالء  ،ؿتد اهضيٖد (.)2007
دار اهٖبزّرٔ ،اهـويٖج هوٌضر ّاهخّزٖؾ.
 .21تػبٌٖج  ،رزق ) . ( 2006
 ، ،ؿيبً  ،األردً ،ؿبهى اهنخة اهضدٖد.

 ، ،ؿيبً

 .22تولٖس  ،أضيد ّضػٕ  ،دٌّبهد ) . ( 1999
 .اهرئبشج اهـبيج هّنبهج اهغّد.
 .23اهتٖبخٕ ،تبشل( .)2001فغبئٖبح اهذلبفج اهّافدث ّشوػج اهظّرث،
 ،ؽ ،،267تٖرّح يرنز دراشبح اهّضدث اهـرتٖج .

 ،ػ ،2ينخة اهخرتٖج اهـرتٕ

 .24اهسبتر ،زنٕ (ُ1402ـ).
هدّل اهخوٖز.
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،

 .25اهسرسبّْ  ،زٖبد (. )1996
رشبهج دنخّراٍ غٖر يٌضّرث  ،سبيـج أى اهلرْ  ،اهشـّدٖج .
 .26اهضتضٓ  ،يضيد ضشً (.)2004

 ،اهلبُرث  ،اهيرنز اهلّيٕ
هوتضّد اهخرتّٖج ّاهخٌيٖج.
 ،ؿيبً ،دار اهفسر هوػتبؿج

 .27ضسبة  ،يضيد (.)1998
ّاهٌضر .

 ، ،اهلبُرث ،اهدار اهيظرٖج

 .28اهضدٖدٔ  ،يٌٓ ّآخرًّ (.)2004
اهوتٌبٌٖج.
 .29ضرة ،شويبً ( " .) 2008

رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث  ،اهسبيـج األردٌٖج  ،ؿيبً.
 .30ضشٌّج  ،خوٖل (.)2001

 ،ػ ، 2غزث ،دار يلداد هوػتبؿج ّاهٌضر .

 .31ضشًٖ ٌ ،ذٖر أضيد (. ) 2007
 ،رشبهج يبسشخٖر ،
سبيـج اهٌسبش ٌ ،بتوس  ،فوشػًٖ .
 .32ضٌّص ،زنٕ( . )1995أزيج اهضتبة اهـرتٕ تًٖ اهخغٖٖر ّاإلرُبةّ ،ظراؽ اهلٖى،
هشٌج  ، 16اهـدد  ، 8ط ط .164 -124
 .33ضّٖل  ،إٌٖبس إتراُٖى ّؿتد اهسوٖل  ،رتبش ريزٔ (.)2009
اهيؤخير اهـويٕ اهـرتٕ
اهراتؾ  -اهدّهٕ األّل ( اهخـوٖى ّخضدٖبح اهيشخلتل ) يظر  ،يز  ،1ط ط - 604
.663
" ّركج يلديج هوّٖى

 .34اهخػٖة ،ؿبير (".)1999

اهدراشٕ ضّل اهخرتٖج اهيدٌٖج ّاهيسخيؾ اهيدٌٕ فٕ فوشػًٖ  ،سبيـج األزُر  ،غزث .
 .35درّٖص ،ؿػب (.)2010يدْ ٌسبش يٌِبر اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ خوق ذلبفج يدٌٖج فوشػٌٖٖج،
دراشج خلٖٖيٖج ،

 ،شوشوج اهـوّى اإلٌشبٌٖج  ، 2010اهيسود ، 12

اهـدد ، 2ط –172ط.191
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،

 .36درّٖص ،ؿػب(.( 1999

اهّٖى اهدراشٕ  ، 1999-10- 21ضّل اهخرتٖج اهيدٌٖج ّاهيسخيؾ اهيدٌٕ اهفوشػٌٖٕ،
غزث
 ،األردً،

 .37اهدهٖيٕ ،ؿتد اهرازق يضيد (.)2011
دار اهذلبفج هوٌضر ّاهخّزٖؾ.
 .38دٖبة  ،شِٖل . ( 1996 ).

 ،رشبهج يبسشخٖر غٖر
يٌضّرث  ،اهسبيـج اإلشاليٖج  ،غزث.
 .39رشخى ،رشيٕ ؿتد اهيوم(.)2001
 ،اهلبُرث .اهيرنز اهلّيٕ هوتضّد اهخرتّٖج ّاهخٌيٖج.
،

 .40رضّد ،شيبش (.)2010
دار اهراٖج هوٌضر ّاهخّزٖؾ ،األردً .

 ،ينختج

 .41اهشر  ،خبهد ) ( 2003
اهلبدشٖج  ،غزث  ،فوشػًٖ.

تبهنّٖح ،ؽ

 .42شوشوج ؿبهى اهيـرفج (.)1996
( ،)247ط ط .162-149

 ،اهلبُرث،

 .43شيٖر ،ضشًٖ()1998
ؿبهى اهنخة.

 .44اهضدٖفبح ،أضسبً ضبيد ّ اهخظبٌّج ،خوّد أضيد (ّ .)2012اكؾ اهخرتٖج اإلؿاليٖج

ّاهـّايل اهيؤذرث تِب فٕ اهيدارس اهخبظج فٕ اهييونج األردٌٖج اهِبضيٖج يً ّسِج

 ،اهيسود ( ، )1اهـدد ( ،)6خيّز، ،

ٌؼر ػالتِب ،

ط ط .141 -127

 .45ضـحٌ ،بُل أضيد ) . )2009
 ،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث ،اهسبيـج
اإلشاليٖج ،غزث.
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 .46ضوداً  ،أٌّر . ( 2001 ).
 ،رشبهج
يبسشخٖر )غٖر يٌضّرث ( ،نوٖج اهخرتٖج  ،سبيـج األزُر  ،غزث.
 .47اهضيبس  ،ؿٖشٓ ( . )2005خأذٖر اهفغبئٖبح اهخوفزٌّٖٖج األسٌتٖج فٓ اهضتبة  ،دراشج
يٖداٌٖج ؿوٓ ػوتج نوٖج اهخرتٖج تسبيـج ديضق "

اهذبٌٕ  ،ط ط .144 -131

 .48اهضيٖيرٔ ،فِد ( .)2012اهخرتٖج

 ،اهيسود ، 21اهـدد
 ،،اهشـّدٖج دار

اهيوم فِد اهذلبفج هوٌضر ّاهخّزٖؾ.
 .49اهظبهص  ،تدر تً ؿتداهلل(.)2007
،تضد يلدى اهٓ اهيؤخير اهدّهٕ األّل
هوخرتٖج اإلؿاليٖج  ٍ1428/2/17-14اهيّافق 2007/3/ 7-4ى ،سبيـج اهيوم
شـّد/نوٖج اهخرتٖج/اهرٖبع .
 .50اهظّتبٌٕ ،ظالش (.)2004اإلضنبهٖج اهيفبُٖيٖج هيّغّؽ اهيدٌٖبح فٕ ّؿٕ ػوتخٌب،
راى اهلل ،يرنز اهلػبً هوتضد ّاهخػّٖر اهخرتّٔ ،اهـدد اهراتؾ ؿضر ،ط
ط.181 -135
 .51ػبيؾ ،شبيٕ (.)2008خضوٖل األتضبد ّاهدراشبح اهخٕ خٌبّهح اهػفل فٕ ؿالكخَ تّشبئل
 ،اهيسود ( ،)22اهـدد (، )2ط ط -241

اإلؿالى فٕ اهيسخيؾ اهـرتٕ،
.265

 ،ػ  ، 1اهلبُرث ،

 .52ػـٖيج  ،رضدٔ . ( 1997 ) .
دار اهفنر اهـرتٕ.
 .53اهـبظٕ ّ ،ائل (" )2003

" رشبهج يبسشخٖر غٖر
يٌضّرث  ،ينختج سبيـج األزُر ،غزث
 ،اهلبُرث

 .54ؿتد اهضيٖد  ،يضيد (.) 2012
،ؿبهى اهنخة.
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 ،اهػتـج

 .55ؿتد اهرضيً  ،ؿّاػف (.) 1997
األّهٓ يدٌٖج ٌظر  ،.دار اهفنر اهـرتٕ .
 .56ؿتداهرضيً  ،ؿتداهلل (. )2002
 ،يظر  ،.دار اهيـرفج اهسبيـٖج.

 .57ؿتداهلل  ،يـخز ( .)1997اهضرة اهٌفشٖج ّاهضبئـبح اهلبُرث  ،دار غرٖة هوػتبؿج
ّاهٌضر ّاهخّزٖؾ.
 .58ؿتّد  ،ؿتد اهغٌٓ (ٌ . )1999ضّ فوشفج ؿرتٖج هوخرتٖج  ،اهػتـج اهذبٌٖج  ،دار اهفنر
اهـرتٕ .
 .59ؿتٖداح ّآخرًّ ( .)2004درسج اُخيبى نخة اهخرتٖج االسخيبؿٖج ّاهّػٌٖج هوظف
اهشبدس األشبشٕ فٕ األردً تبهيفِّيبح اهشٖبشٖج )دراشج خضوٖوٖج)،
 ،اهيسود ، 20اهـدد اهذبٌٕ  ،ط ط .135 -121

 .60ؿذيبً  ،ييدّش ّاهسٌدٔ  ،يضيد  .) ( 2005خػّٖر يلرراح اهنيتّٖخر تبهيدرشج

اهذبٌّٖج اهخسبرٖج اهفٌٖج اهيخلديج فٕ غّء اهيـبٖٖر اهـبهيٖج هخنٌّهّسٖب اهيـوّيبح .
 ،يسود )  ، ( 11اهـدد  ، 2ط ط

ّاالخظبالح ،

..169 -142

 .61اهـزأّ ،يؼفر يٌدّة (" .)2002ظّرث اٌخفبغج األكظٓ فٕ اإلؿالى اهـرتٕ اهيرئٕ
"،

 ،اهـدد  ، 107-106خظدر ؿً اهيرنز اهـرتٕ اإلكوٖيٕ

هودراشبح اإلؿاليٖج هوشنبً ّاهخٌيٖج ّاهتٖئج ،اهلبُرثٌٖ ،بٖر  ،ٌّّٖٖ-ط ط -67
.102
 .62اهـشبهٕ  ،ؿوٖبء ٖضٖٓ ّاهتٖػبر هٖوٓ رضبد (.)2009
 ،تضد يلدى
فٕ يؤخير اهـيوٖج اهخرتّٖج فٓ اهلرً اهضبدٔ ّاهـضرًٖ "ّاكؾ ّخضدٖبح "  ،تسبيـج
اهٌسبش اهّػٌٖج . 2009/10/18-17
 .63اهـشبهٕ ،ؿوٖبء( .)2006خضوٖل هلٖى اهخشبيص ّضرٖج اهرأٔ ّاهخـتٖر ّتـع اهضلّق فٕ
نخة اهخرتٖج اهيدٌٖج يً اهظف األّل ّضخٓ اهذبهد األشبشٕ فٕ اهيٌِبر اهفوشػٌٖٕ،
 ،يرنز راى اهلل هدراشبح ضلّق اإلٌشبً  ،اهشٌج اهراتـج ،
اهـدد  ، 14ط ط .124 -96
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 ،ػ  ، 3غزث  ،فوشػًٖ ،يػتـج

 .64ؿفبٌج  ،ؿزّ .) ( 1996
اهيلداد.

 .65اهـّهلٕ ،ضشً أتّ تنر (.)2007
" تضد يلدى هّزارث اهخرتٖج ّاهخـوٖى اهشـّدٖج 7-4 ،يبرس.
 .66اهلزازُ ،دٖل()2003
 ،راى اهلل ،يرنز إتداؽ
اهيـوى .
 .اهلبُرث ،يرنز اهدراشبح

 .67كٌدٖل ،أيبٌٕ . ( 2002 ).
اهشٖبشٖج ّ االشخراخٖسٖج.

 .68نبيل  ،أضيد ( .)1991اإلؿالى اهـرتٕ اهيـبظر؛ يفِّيَ ّرشبهخَ ّكغبٖبٍ"  ،أتّ
ؼتٕ :ينختج اهينختج.
 .69اهوّهّ  ،فخضٖج (.)2004
 ،اهيؤخير اهدّهٕ األّل " اهخرتٖج فٓ
فوشػًٖ ّيخغٖراح اهـظر " ٌّ 24-23فيتر  ،اهسزء األّل ً اهسبيـج االشاليٖج ،
غزث.

 .70اهوّهّ ،فخضٖج (.)1997
(رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث )،اهسبيـج االشاليٖج ،غزث.
(.)2012اهيسود األّل ،اهـدد 6خيّز ،ط

.71
ط276-292
.72

( .)2004يسوج فظوٖج خـٌٓ تضئًّ اهفنر ّكغبٖب اهـظر  ،اهـدد، 42ط
ط .79-54

.73

( .)2007يسوج ضِرٖج خظدر ؿً ّزارث اهخرتٖج ّاهخـوٖى تبهييونج
اهـرتٖج اهشـّدٖج  ،اهـدد  ، ، 145يبّٖ ط ط .101 -87

.74

( . )2001يسوج فظوٖج خظدر ؿً اهيرنز اهفوشػٌٖٕ هودراشبح
االشرائٖوٖج (يدار) ،اهيسود  ،22اهـدد  ، ، 141ضزٖراً ط ط . .143 -122

 .75يضشً  ،يظػفٓ ( " .)2004اهترٌبيز اهّػٌٕ هوخرتٖج ؿوٓ ضلّق االٌشبً " ،
 ،اهدار اهتٖغبء ،ؿدد  ،15ط ط . 203 -175
19

 .76يضيد ،يضيد شٖد (" .)1994اهغزّ اهذلبفٕ ّاهيسخيؾ اهـرتٕ اهيـبظر " ،
 ،اهسزء اهخبيس ،اهشٌج اهشبتـج ّاهشخًّ ،ط ط. 677-671
 .77يضيّد ،نبرى ( " .)2002االٌخفبغج اهفوشػٌٖٖج ّأزيج اإلؿالى اهـرتٕ "
 ،ا خظدر ؿً اهيرنز اهـرتٕ اإلكوٖيٕ هودراشبح اإلؿاليٖج هوشنبً
ّاهخٌيٖج ّاهتٖئج ،اهلبُرث ، ،هـدد  ، 107-106ط ط .118-111
 ،دار اهـبظيج ،

 .78اهيضٖب  ،يشبؿد تً ؿتد اهلل .)1992( :اهلٖى
اهشـّدٖج .
 .79اهيدًُّ  ،يٌبل (.)2004

) ،رشبهج يبسشخٖر غٖر
يٌضّرث (  ،نوٖج اهخرتٖج  ،اهسبيـج اإلشاليٖج  ،غزث.

 .80يرخسٓ ،زنٕ ّاهرٌخٖشٕ ،يضيّد ( .)2011خلٖٖى يضخّْ يٌبُز اهخرتٖج اهيدٌٖج
هوظفّف اهشبتؾ ّاهذبيً ّاهخبشؾ األشبشٕ فٕ غّء كٖى اهيّاػٌج،
اهيسود اهخبشؾ ؿضر ،اهـدد اهذبٌٕ ،ط–161

(
ط.195
 .81يرخسٓ ،زنٕ(.)2010

ّ ،ركج يلدى هوّٖى اهدراشٕ اهخرتٖج اهيدٌٖج ّاكؾ ّػيّش  ،سبيـج
فوشػًٖ 22 ،يبّٖ.
" ،ػ ، 1ؿيّبً :

 .82يرؿٕ ،خّفٖق ّاهضٖوج ،يضيد" .( 2000 ).
دار اهيشٖرث.

 .83يرنز اهتضّد ّاهدراشبح اهفوشػٌٖٖج (.)1995
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ملحق ()1

قائمة المفاهيم اإلعالمية في صورتها األولية
السيد  ...................................................... /حفظه هللا
تحية طيبة وبعد :

الموضوع  /تحكيم مفاهيم

بين يديك بعض المفاهيم اإلعالمية المقترح إثراء منهاج التربية المدنية للصفوف السادس ،

السابع  ،والثامن بها  ،والتي أعدها الباحث بعد االطالع على األدب التربوي  ،حيث يقوم الباحث
بإجراء دراسة بعنوان :

" تصور مقترح إلثراء منهاج التربية المدنية بمفاهيم التربية اإلعالمية الالزمة لطلبة المرحلة األساسية

العليا"  ،وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة األزهر بغزة

 ،قسم المناهج وطرق التدريس .

ونظ ار لما تتمتعون به من خبرة وكفاءة في هذا المجال نرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذه األداة
المتعلقة بالمفاهيم  ،وقراءتها بدقة وتمعن  ،وتوضيح رأيكم فيها  ،ومدى مناسبتها ووضوحها ،

وسالمتها اللغوية  ،ودرجة أهميتها  ،وذلك بوضع إشارة (  ) /في الخانة المناسبة أمام كل مفهوم ،

وبإمكانكم التعديل بالحذف أو اإلضافة .
بيانات المحكم

مع خالص الشكر و التقدير

اإلسم ........................................................ /

المؤهل العلمي .............................................../

جهة العمل .................................................../
التوقيع ......................................................./

الباحث
حسين نمر أبو الكاس
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المفاهيم اإلعالمية المقترحة لتضمينها في مقررات التربية المدنية للصفوف السادس ،
السابع  ،الثامن
الصف السادس
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

المفهوم

مناسب
جدا

مناسب

غير
مناسب

الصف السابع
مناسب
جدا

مناسب

اإلتصال
اإلعالم
الخبر
المقال
المراسل
المستقبل
حرية التعبير
االنترنت
العولمة
التقرير الصحفي
الندوة
الكاريكاتير
المسرحية
اإلذاعة
الصحافة المدرسية
أخالقيات الصحافة
اإلعالم األمني
اإلعالم البيئي
اإلعالن
التشهير اإلعالمي
الحملة االنتخابية
الدعاية
الدعاية المضادة
الدعاية البيضاء
الدعاية السوداء
الرأي العام
السلطة الرابعة
الصحافة
العالقات العامة
المؤتمر الصحفي
وكالة األنباء
األزمة
قناة االتصال
المرسل اإلعالمي
المستقبل
الرسالة اإلعالمية
غسيل الدماغ
الحوار
المخرج
الفيلم الوثائقي
الدراما الوثائقية
105

غير
مناسب

الصف الثامن
مناسب
جدا

مناسب

غير
مناسب

مالحظات

اقترح إضافة المفاهيم التالية للقائمة السابقة :

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

هل لديك بعض المالحظات أو االقتراحات األخرى ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والعرفان
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مع جزيل الشكر

ملحق ()2
قائمة أسماء األساتذة المحكمين
لقددد قددام الباحددث بعددرض قائمددة المفدداهيم اإلعالميددة علددى عدددد مددن أسدداتذة التربيددة فددي الجامعددات

الفلس ددطينية ،وو ازرة التربي ددة والتعل دديم ،والمتخصص ددين ف ددي مج ددال المن دداهج وط ددرق الت دددريس ،قب ددل تحلي ددل

المحتوى  ،وذلك للحكم على مدى صالحية هذه المفاهيم لتطبيقها على العينة بشكل صحيح.
وفيما يلي أسماء األساتذة الذين شاركوا في التحكيم.

م

.1

اسم المحكم

د.أحمد فارس صالح

التخصص األكاديمي

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد

مكان العمل

جامعة القدس المفتوحة

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك

الجامعة اإلسالمية
و ازرة التربية والتعليم
جامعة األزهر -غزة

.2

د .صالح الناقة

.3

د .صالح حمودة

أستاذ علم النفس المساعد

.4

د .محمد البردويل

أستاذ اإلعالم المشارك

.5

د .عطا درويش

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك

جامعة األزهر -غزة

.6

د .راشد أبو صواوين

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك

جامعة األزهر -غزة

.7

د .زهير عابد

أستاذ اإلعالم والعالقات العامة المشارك

جامعة األقصى

8

د.أحمد أبو السعيد

أستاذ اإلعالم والعالقات العامة المشارك

جامعة األقصى

9

د .احمد حماد

أستاذ اإلعالم المساعد

جامعة األقصى

10

د.جابر األشقر

11

د .مها الشقرة

12

د .يوسف عمر

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد

جامعة األقصى

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد

جامعة القدس المفتوحة

أستاذ التاريخ الحديث المشارك

جامعة األقصى

13

أ .إبراهيم الخطيب

مشرف تربوي

و ازرة التربية والتعليم

14

أ .محمد أبو زايد

ماجستير إعالم

جامعة األقصى

15

ا .كمال موسى

مشرف تربوي

و ازرة التربية والتعليم
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ملحق ()3
مفاهيم التربية اإلعالمية الواجب تضمنها في محتوى كتب التربية المدنية للصفوف السادس والسابع
والثامن حسب اتفاق المحكمين بنسبة  %80فما فوق

التكرار

م

المفهوم

نسبة االتفاق%

1

اإل تصا

93

2

اإلعالم

80

// ///// /////

3

الخبر

87

/// ///// /////

4

المقا

80

// ///// /////

5

المراسل

73

/ ///// /////

6

المستقبل

87

/// ///// /////

7

حرية التعبير

80

// ///// /////

8

االنترنت

87

/// ///// /////

9

العولمة

67

///// /////

10

التقرير الصحفي

80

// ///// /////

11

الندوة

80

///// /////

//

12

الكاريكاتير

80

// ///// /////

//// /////

/////

13

المسرحية

80

/////

// /////

14

اإلذاعة

87

/////

/// /////

15

الصحافة المدرسية

87

/// ///// /////

16

أخالقيات الصحافة

87

/// ///// /////

17

اإلعالم األمني

33

/////

18

اإلعالم البيئي

67

///// /////

19

اإلعالن

80

20

التشهير اإلعالمي

47

21

الحملة االنتخابية

80

/////

22

الدعاية

87

/// ///// /////

23

الدعاية المضادة

40

24

الدعاية البيضاء

60
108

/////
/////

/////
/////

// /////
//
// /////
/
////

25

الدعاية السوداء

27

////

26

الرأي العام

87

/// ///// /////

27

السلطة الرابعة

73

/ ///// /////

28

الصحافة

93

//// ///// /////

29

العالقات العامة

87

/// ///// /////

30

المؤتمر الصحفي

93

31

وكالة األنباء

67

///// /////

32

األزمة

53

/// /////

33

قناة االتصا

93

///// /////

34

المرسل اإلعالمي

80

///// /////

//

35

المستقبل

80

/////

//

36

الرسالة اإلعالمية

93

//// ///// /////

37

غسيل الدماغ

40

/ /////

38

الحوار

87

/// ///// /////

39

المخرج

67

///// /////

40

الفيلم الوثائقي

60

/////

////

41

الدراما الوثائقية

60

/////

////
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///// /////

/////

////

////

ملحق ()4
قائمة المفاهيم اإلعالمية في صورتها النهائية
م

المفهوم

1

االتصال

2

اإلعالم

3

الخبر
المقال

5

حرية التعبير

6

االنترنت
التقرير الصحفي

8

الندوة

9
10

الكاريكاتير
المسرحية

11

اإلذاعة

درجة
األهمية
مهم

4

7

12
13
14
15

الحملة االنتخابية

16

الدعاية

17

الرأي العام
الصحافة
العالقات العامة
المؤتمر الصحفي
قناة االتصال
المرسل اإلعالمي
المستقبٍل
الرسالة اإلعالمية
الحوار

19
20
21
22
23
24
25

واضحة

غير
واضحة

السادس
مناسب

الصحافة
المدرسية
أخالقيات
الصحافة
اإلعالن

18

غير
مهم

الصياغة

مدى مناسبة المفهوم للصف

110

غير
مناسب

السابع
مناسب

غير
مناسب

الثامن
مناسب

غير
مناسب

التعديل المقترح

ملحق ()5
تحليل محتوى مقرر التربية المدنية في ضوء المفاهيم المقترحة
تحليل محتوى مقرر التربية المدنية للصف السادس في ضوء المفاهيم المقترحة
المفهوم

الصفحة

الفقرة

36 ،35 ،22 ،19 ،18 ،17

1،2،2،1،2

54، 50، 27، 26

(2،3،1، )3+1

المقال

34، 27، 26 ،25، ،9 ، 6

+2(،)5+3(،1،3،1
1،)3

حرية التعبير

50، 49

3،3

االنترنت

االتصال

النص
///

الفكرة
//

الصورة
//

اإلعالم
الخبر
//

///
/// /////

//

التقرير الصحفي
الندوة
الكاريكاتير
38، 33، 27، 24

2،1،2،3

المسرحية

//

26

1

اإلذاعة

/

26

3

الصحافة المدرسية

/

26

4

أخالقيات الصحافة

/

//

اإلعالن
الحملة االنتخابية
الدعاية
49

3

الرأي العام

/

26

1

الصحافة

/

50، 49، 26، 20، 14، 7

3،3،)3+1(،2،1،1

قناة االتصال

35

2

المرسل اإلعالمي

/

35

2

المستقٍبل

/

22، 13، 12، 10 ، 3، 2
58،56، 55،

،2،2،2،1
(2،1،2،2،) 3+2

26، 23، 20، 11
34،35،38،

،)4+3(،1،1،1
4،4،3

العالقات العامة
المؤتمر الصحفي
/ /////

الرسالة اإلعالمية
الحوار
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/////
/ /////

//

/

////

تحليل محتوى مقرر التربية المدنية للصف السابع في ضوء المفاهيم المقترحة
الصفحة

الفقرة

المفهوم

النص

الفكرة

29، 28، 20، 15،10
37، 36، 35،31، 30،
39،

3+2(،)2+1(،)5+3،4+2+1(،2،3،1
(،)9+4+3+2+1(،)3+1(،14،)8+4+
2،)10+2

االتصال

///// ///// ///// /////

/// /////

33، 32، 31، 30، 29
34،36،

((،2،1)10+9+8+5+3+2+1(،)4+1
8+2+1(،)9+8+7+6+5+4+3+2+1
)9+5(،)12+11+

اإلعالم

///// ///// ///// /////
/// ///// /////

/

34، 33، 31

16،5،6

الخبر

///

34، 31، 18، 8

(5+1(،5،12،)3+2

المقال

///

29، 28، 11 ،8 ،5
41، 39، 33، 30،
45، 44،

،)13+3(،)3+2(،2،4،8،5،)3+2(2،1
14،4

حرية التعبير

37، 36، 35، 30، 28

+6+5(،)8+7+5+4+3+2(،)8+7(،4
+9+8+6+5+4+2+1(،)11+9+8+7
))11+10

االنترنت

34، 33

9،1

34،36، 31، 30، 28

(9+2(،17،5،)11+10+6(،)4+3

/ ///// ///// ///// /////

الصورة
/////

///
///// /////
////

/

//

//

التقرير الصحفي
الندوة
الكاريكاتير
المسرحية
اإلذاعة

/

/

/ /////

////

37 ،34 ،31

17،5،5

الصحافة المدرسية

///

33 ،31 ، 30 ،29،28

1،1،)14+13+12+11+8(،5،4

أخالقيات الصحافة

//// /////

44 ،43 ،38 ،34 ،11

)6+4(،)5+2(،5،3،3

اإلعالن

// /////

الحملة االنتخابية
الدعاية
34،33، 32، 31

8،)3+2+1(،4،1

الرأي العام

/// /////

32، 31، 30 ،2
36،34،

)3+2(،)16+12+11(،)11+10+5(،3
9،)10+6(،

الصحافة

//

30

2

33، 31، 30، 29، 28
42، 36،

(3(،16)6+2(،)6+3+2(،)5+4+3+2
2،)9+4+3+2(،)9+

36، 31، 30، 28

11،2،)8+2(،4

36 ،31 ،30 ،29 ،28

11،2،)8+2(،4،2

12،11،9،8

3+2(،)4+3+2+1(،5،1،4،)4+3(،4
+2(،)5+4(،1، 5،1،)4+

///// /////
/

العالقات العامة

،25 ،24 ،23 ،18
،31 ،30 ،28 ،26
43 ،38 ،36 ،34 ،33

3،9،1،)15+1(،)13+12+11+10+8
)3+2(،)3+2(،

51، 41، 36، 29، 28

4،2،13،5،6

المؤتمر الصحفي

/
///// /////
// /////

قناة االتصال
المرسل اإلعالمي

////

/////

المستقٍبل

////

////

الرسالة اإلعالمية

الحوار
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/// /////

///// /////
///// /////
/ /////

////

/

/

//

تحليل محتوى مقرر التربية المدنية للصف الثامن في ضوء المفاهيم المقترحة
الصفحة

الفقرة

المفهوم

42، 31

(2،)8+5

االتصال

24 ،3،5
49 ،26،

(7،3،)10+9+8
)3،7(،

اإلعالم

43

3

الخبر

38، 14

13،1

المقال

27، 24، 8
35، 32، 30
40، 37، 36،

)6+5(،)7+3(،2
)2،5،7(،4،3،3،
)3،7(،2،

حرية التعبير

4

النص

/
//
/////

/// /////

26، 15

1،7

12

4

الندوة

38

2

الكاريكاتير

////

المسرحية

//

/////

53، 43

3،3

اإلذاعة

/

/

36، 35، 14

13،4،7

الصحافة المدرسية

54، 44، 22

)12+11+10(،1
9،3،

اإلعالن

28، 22

)8+6(،2

الحملة االنتخابية

،24 ،20 ،5
،43 ،38 ،35
53

،)8+6(،10
8،4،2،3،3

53، 43، 5
55،

8،3،3،4

قناة االتصال

41

1

المرسل اإلعالمي

،17، 12، 8
22، 18،19
31، 28، 24،
35،

10،5،10،12،2،
6(،)8+7+6(،3
10،4،3،)8+

الرسالة اإلعالمية

،31، 7، 4
34 ،33 ،32

18،3،9،2،2،4

الحوار

26، 15، 7، 5
46، 28،

/

//

التقرير الصحفي

1،3،2،7،4،2

/

// /////

االنترنت

()4+3

الفكرة
//

الصورة

//
/

///

أخالقيات الصحافة
/

/////
///

الدعاية
الرأي العام
الصحافة

/

/ /////

العالقات العامة
المؤتمر الصحفي
////
/

المستقٍبل

//// ///// /////

///
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////

/

ملحق ()6
التصور المقترح

أوالً :فلسفة التصور المقترح
يتكون أي تصور من أسس معرفية ،ونفسية ،واجتماعية ،وثقافية ،ومن هذه األسس تُشتق أهداف
قويمه وتطويرهُ ،كما تنطلق فلسفة التصور
يسه ،و
أنشطته ،وأساليب ت ُ
ُ
المنهج ومحتواه ،وطرائق تدر ُ
المقترح من اإليمان بالمسئولية التربوية واألخالقية للمنهاج الفلسطيني في مواجهة التحديات المفروضة

من وسائل اإلعالم التي تشارك المنهاج في عملية التربية للطلبة ،بل تأثيرها اصبح يفوق تأثير المنهاج
والمدرسة.

وتعتمد حركات إصالح التعليم في اآلونة األخيرة على تحديد مستويات معيارية تهدف إلى

تقديم رؤية واضحة لمدخالت العملية التعليمية ومخرجاتها بما يضمن تحقيق األهداف المنشودة،

وتعتبر المستويات المعيارية محددة في منظومة التعليم والتعلم بكل عناصرها ،فهي تراعى طبيعة

المجال المعرفي لكل مادة دراسية ،وطبيعة المتعلم ،والسياق الثقافي للمجتمع وقيمه ،وجوانب التعلم
المختلفة ،ومعطيات الثورة المعرفية والمعلوماتية والتكنولوجية ،وتؤكد على وحدة المعرفة بين فروع

التخصص الواحد والمواد الدراسية األخرى.
أمور:

وتستند فلسفة استخدام المستويات المعيارية فى إصالح التعليم واالرتقاء بجودته على عدة

المستويات المعيارية ليست جامدة أو صارمة ،ولكنها تمثل الحد الذي ينبغي أن يصل اليه الطالب،

أما الطالب المتميزين فيمكن أن يحققوا أعلي من المستوي المعياري المطلوب.

تعتبر المستويات المعيارية مناخاً للحكم على الجودة في مجال معرفي معين (جودة ما يعرفه المتعلم
ويمكنه عمله فى هذا المجال ،جودة البرنامج الذى يتيح لهم الفرصة للتعلم ،وكذلك جودة النظام

والممارسات التقويمية والسياسات).

ال تقدم المستويات المعيارية مناهج محددة أو طرق تدريس معينة أو مصادر تعليمية بعينها ولكنها

تتيح الفرصة لواضعي المناهج لالختيار بما يتناسب مع ظروف المواقف التعليمية ومتغيراتها العديدة .

تضع المستويات المعيارية خطوطا عريضة تساعد واضعي المناهج ومنفذيها على تحديد األهداف

التي تسعى المستويات المعيارية لتحقيقها ،كما أنها تتيح قد ار من المرونة بما يسمح بتكييف المحتوى
مع الحاجات الخاصة للمتعلمين وللظروف الخاصة بكل مدرسة.

تمثل المستويات المعيارية تحدياً للمتعلمين مما يدفعهم إلى بذل أقصى جهد للوصول إلى تحقيق

المستويات المعيارية وبالتالي تحقيق مبدأ التميز.
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البيئة التى تقوم على أساس المستويات المعيارية توفر للمعلم الفرص الختيار األنشطة التى تمكن

المتعلم من تحقيق المستويات المعيارية ،وتحدد للمتعلم ما هو مطلوب منه لكى يعرفه ويقوم بأدائه.

ثانياً :مرتكزات التصور المقترح

إن التصور المقترح يقوم على أساس التصور المدني للشعب الفلسطيني؛ ويقصد به":ذلك
النظام المتكامل من الحقائق والمعايير والقيم الثابتة ،والخبرات ،والمعارف ،والمهارات اإلنسانية المتغيرة

التي تقدمها مؤسسة تربوية إلي المتعلمين فيها ،بهدف إيصالهم إلي مرتبة الكمال التي هيأهم هللا لها،

وتحقيق األهداف المنشودة فيهم ،إذ إن التصور المقترح ينطلق من المرتكزات التالية:

 إن التقدم في وسائل اإلعالم يحمل معه العديد من الفرص التي يجب استثمارها في عملية التعليم
والتعلم وفي التنمية والتوعية والتثقيف وتشجيع المشاركة والحوار والتواصل  ،كما أن له العديد من

التأثيرات السلبية التي يجب أن يسلح األطفال والشباب بالمهارات التي تمكنهم من مواجهتها.

 إن المنهاج هو الوحيد الذي أوجده المجتمع لتربية أبنائه وبالتالي فعليه يقع العبء األكبر في
إكساب الطلبة هذه المفاهيم من خالل التربية اإلعالمية.

 أصبح من الضروري في عملية التنشئة إدراج التربية اإلعالمية لدى الطلبة في المقررات الدراسية
واالهتمام بها في البيت والمدرسة والمؤسسات التربوية بشكل عام لمواكبة العصر والواقع الجديد.

 مراعاة خصائص نمو طالب المرحلة العليا واحتياجاتهم وميولهم واهتماماتهم.

 التأكيد على إيجابية الطالب في الوصول إلى المعلومات بنفسه والتعامل معها و االستفادة
منها في حياته.

 تجنب التقديم المباشر للمعلومات في صورتها النهائية بقدر اإلمكان.

 االهتمام بالنواحي التطبيقية والحياتية لمحتوى منهج التربية المدنية بحيث يتم الربط بين كل
معلومة وما ترتبط به من الحياة أو البيئة المحيطة ،وربط مناهج التربية المدنية بالمفاهيم

اإلعالمية و بالثورة المعلوماتية والتكنولوجية.

 االهتمام بالناحية العملية التي تكسب الطالب العديد من المهارات التي يصعب اكتسابها من
خالل الدراسة النظرية البحتة.

 االعتماد بدرجة كبيرة على األنشطة مما ينمى في الطالب روح التجريب والقدرة على الربط بين
النظرية والتطبيق.

 تصميم مواقف النشاط على أساس العمل الجماعي التعاوني بين الطالب.

قدر من البهجة ومتعة التعلم واإلشباع.
 جعل المقرر يحقق ًا
 تقدير جهود العلماء عامة والعرب منهم خاصة في مجال التربية اإلعالمية.
 مراعاة البعد األخالقي للتربية اإلعالمية.
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 تضمين بعض األسئلة والتطبيقات التي يجيب عنها الطالب تحت إشراف معلمه وأخرى يجيب
عليها بنفسه.

ثانياً :أهداف التصور المقترح

أ -األهداف العامة للتصور المقترح

ٍ
سلوك عملي؛ لذا فإن تحديد
تعتبر األهداف دوماً نقطة االنطالق والبداية ألي مسار ،ألي

األهداف التربوية بدقة ،ضرورة واجبة لكل جوانب السلوك الواعي ،وتزداد أهميتها في العملية التربوية

في توجيه األجيال توجيهاً تربوياً إيمانياً  ،على أسس مدنية ووطنية ،لبناء مجد األُمة العربية
واإلسالمية وكرامتها وعزتها ،وسؤددها "،وتعيين أسلوب السلوك في حياة الفرد والجماعة ،حتى يجتاز

البشر هذه الحياة بسعادة ونظام وتعاون ،وانسجام ،وتفاؤل ،ورغبة واقدام ،ووعي وتدبر ،واحكام" كما
أن تحديدها يساعد على توحيد الجهود السابقة وتنسيقها في هذه العملية المتعددة االبعاد ،ويعد تحديد

األهداف التربوية الترجمة العملية للفلسفة التربوية التي تسود المجتمع ،والتي بواسطتها تتحول المفاهيم
والتصورات واآلمال اإلى أهداف محددة المعالم يلتزم النظام التعليمي بتحديدها ،ويهدف التصور
المقترح إلثراء منهج التربية المدنية إلي تحقيق األهداف اآلتية:



تسليط الضوء على مدى قدرة مقررات التربية المدنية إلكساب الطلبة المهارات والمعارف والقيم



الحد من التأثيرات الضارة لوسائل اإلعالم على األطفال والمراهقين والشباب من خالل تعليمهم

المتعلقة بالتربية اإلعالمية.

كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم.


التأكيد على قدرة وسائل اإلعالم في التأثير في فكر الطلبة وتشكيل سلوكهم.



التأكيد على أهمية تضمين التربية اإلعالمية ضمن المناهج الدراسية.



التأكيد على دور المعلم في توعية الطلبة وتثقيفهم حول وسائل اإلعالم فيما يتعلق بالسلبيات



إعطاء الطلبة قدر كاف ومساحة حرة للتعبير عن آرائهم فيما يشاهدون ويقرأون ويستمعون من



تشجيعهم على الحوار والنقاش حول استخدامات وسائل اإلعالم.

واإليجابيات.

وسائل اإلعالم.



عدم إغفال دور الوالدين في مساندة دور المعلم في توعية الطلبة حول استخدامات وسائل اإلعالم



تطوير ملكة النقد لدى الطلبة حتى يستطيعون استخدامها عند التعرض للمواد اإلعالمية المختلفة.

وآثارها،


تنمية قدرات التفكير والتحليل والنقد والتقويم لما تبثه وسائل اإلعالم.
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التصدي لمحاوالت بعض وسائل اإلعالم المغرضة التي تحاول تشويه الدين اإلسالمي والمواطن



المحافظة على المالمح الثقافية الفلسطينية بصورة خاصة والعربية بصفة عامة.

العربي او الطعن في العادات والتقاليد العربية.




التشجيع على المشاركة اإليجابية والفعالة في المجتمع.

القدرة على استيعاب التغيرات الجارية حوله والتفاعل مع التقدم التكنولوجي واف ارزه من متغيرات

العولمة والتواصل التفاعلي.


الكشف عن ميول واهتمامات الطلبة من خالل المشاركة في أنشطة التربية اإلعالمية.



فهم واستيعاب متطلبات ومقاصد التربية اإلعالمية ،وخصائص الحياة المدنية ،وعالقة ذلك



إدراك حقيقة المفاهيم اإلعالمية؛ وعالقة ذلك بالتربية المدنية من منظور المنهاج الفلسطيني لذلك.

بمفهوم التربية المدنية.



زرع الفضيلة ،والتقوى في نفوس الطلبة ووجدانهم ليعايشوها واقع حياة قوالً وعمالً.
ِ
ِ
ولوطنه ،وللناس جميعاً؛ عبر تربيتهم
لمجتمعه
إعداد طالب المرحلة األساسية الصالح لنفسه و
على الفهم السليم لمعنى التربية اإلعالمية ،ومعرفتهم للعالقة المترابطة والمشتركة بين التربية

اإلعالمية والتربية المدنية.



المستنبطة من مقاصد المنهاج
فهم العالقات واالرتباطات بين التربية المدنية والتربية اإلعالمية ُ ،
الفلسطيني.

أ -األهداف الخاصة للتصور المقترح


معرفة التربية اإلعالمية وأهدافها.



تنمية القيم األخالقية ودعم الهوية الوطنية.



تنمية مهارات التفكير والتأمل واصدار األحكام وخاصة التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي.



فهم التربية المدنية والتربية اإلعالمية  ،من خالل المنهاج الفلسطيني.



تنمية ثقافة التربية المدنية والتربية اإلعالمية وطنياً عند الطلبة.




أهمية التربية اإلعالمية ،وأثره في تطوير المجتمع ،وازدهار التعليم.

ترسيخ مفهوم التربية المدنية والتربية اإلعالمية بجميع جوانبها عملية مهمة البد من تضافر

الجهود لتحقيقها فالكل مسئول عنها  :المسجد  ،البيت ،األسرة  ،المدرسة  ،الجامعة ،

المؤسسات على اختالفها.


الفضلى ،والقيم العليا والتأكيد على أهمية حسن الخلق ،ومواجهة الشائعات
تعزيز الوطنية ُ
والكذب ،من خالل التربية األمنية اإليمانية ،وعبر السيرة والسنة النبوية.
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تعريف الطلبة بالقضايا المدنية المعاصرة ،من خالل المنهاج الفلسطيني.



منح الطالب الفرصة للتعبير عن انفعاالته وآرائه وأفكاره.



القدرة على توضيح وتفسير المفاهيم اإلعالمية.




استخالص الطرق واألساليب السليمة الالزم اتباعها أثناء التعامل مع وسائل اإلعالم.

التواصل مع اآلخرين بطريقة أكثر فعالية وايجابية.

ثالثاً :المحتوى

حيث يتضمن المحتوى المهارات والحقائق والمفاهيم والنظريات التي تم وضعها في التصور

المقترح  ،ولما كانت الدراسة الحالية تهتم بإثراء منهج التربية المدنية في ضوء ومتطلبات التربية

اإلعالمية ، ،والخروج بمتطلبات التربية اإلعالمية  ،لمنهج التربية المدنية المطور ،واستخراج نظرية

مدنية ووطنية على ضوء التربية اإلعالمية  ،واستخراج أُسس النظرية المدنية والوطنية ،و الخروج
بمتطلبات تلك األسس من منهج التربية المدنية ،ومن ثّم بناء األدوات والطريقة واجراءات التطبيق

لتحليل محتوي منهج التربية المدنية؛ كان لزاماً على الباحث أن يقدم تصو اًر مقترحاً إلثراء منهج التربية
المدنية للمرحلة األساسية العليا في فلسطين.
أ -المرحلة األولى
المستفيضة التي قام بها الباحث لمنهج التربية المدنية للمرحلة األساسية العليا في
وبعد الدراسة ُ
فلسطين  ،المتمثل في الصفوف (السادس والسابع والثامن) ،وبعد التحليل الشامل لكتب التربية المدنية
للمراحل السابقة؛ خرج الباحث برؤية واضحة ،وتصور مقترح إلثراء المنهج ،وتتمثل في التالي:

 ضرورة دراسة النقص والقصور الحاصل في مناهج التربية المدنية ،وخصوصاً من جانب
التربية اإلعالمية.

 ضرورة تطوير مقررات التربية المدنية بشكل مستمر تماشياً مع التطور التكنولوجي السريع.

 تخطيط وتطوير المناهج بتبني مثل هذه المفاهيم وتضمينها في المنهاج مع شرحها وتوضيحها
أو اإلشارة إليها كمفهوم ضمن سياق موضوعات أخرى فقط.

 استم اررية متابعة هذه المفاهيم بما يتالءم مع التغيرات التي تحدث من حين آلخر بما يحقق
التوازن والتكامل األفقي والرأسي في المحتوى.

 إثراء المكتبات المدرسية والجامعية بالكتب والدراسات الحديثة المتعلقة بالتربية اإلعالمية.
 زيادة المخزون المعرفي عند الطلبة عن مفهوم التربية اإلعالمية.

المهم من أنواع التربية اإلعالمية.
المعلمين ،والمتعلمين بهذا النوع ُ
 زيادة اهتمام ُ
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المستخدمة.
 زيادة الوسائل واألساليب ُ

 توضيح معني التربية المدنية من ناحية تأصيلية عبر التربية اإلعالمية  ،وخصوصاً في
فلسطين المحتلة.

 نشر الوعي والثقافة المتعلقة بالتربية اإلعالمية إيمانياً.

 إثراء المنهج الفلسطيني ،وتزويده بكم معرفي حول التربية اإلعالمية.

 سد ثغرات النقص والقصور في بعض محتوى منهج التربية المدنية بفلسطين.

 إكساب الطلبة المعارف ،والمفاهيم ،والمهارات ،والحقائق المتعلقة بالناحية اإلعالمية.
 تهيئة الطالب لعالم الغد ،وللمستقبل القادم ،والتعليم المفتوح.

 تنمية وتطوير القدرات اإلبداعية لدي الطلبة وخصوصاً المرحلة األساسية العليا.
 ترسيخ أساسيات ومفاهيم التربية المدنية واإلعالمية لدي الطلبة.
 تحقيق الضوابط األخالقية ،و تعزيز الضوابط اإلعالمية.
 مناقشة القضايا األخالقية في وسائل اإلعالم.

يمكن دمج التربية اإلعالمية من خالل الرسائل والرموز وتحليل صورة القدوة والبطولة في

وسائل اإلعالم  ،و التعبير الحر عن األفكار واآلراء وتدريب الطلبة على انتاج المحتوى اإلعالمي
الخاص بهم ،وكذلك يمكن ان تتناول قضايا مثل التمييز والتحيز التاريخي في وسائل اإلعالم ،وتأثير

وسائل اإل عالم على الرأي العام ،وتجنيد وسائل اإلعالم في الحمالت الدعائية وتغطية األحداث
الجارية والقضايا السياسية واالقتصادية بين الصحف القومية والمعارضة وكذلك يمكن مناقشة تأثير

وسائل اإلعالم في العادات والسلوكيات والقضايا الصحية.

بعد الوقوف على كتب السادس والسابع والثامن للمرحلة األساسية العليا بفلسطين؛ إرتأى

أنه يمكن إثراء بعض الدروس وذلك لتشابه محتواها ومضمونها ،وتحقيق التكامل والهدف
الباحث ُ
أنه يمكن إضافة بعض الدروس التي
المعطيات السابقة؛ ُ
المنشود من الدرس ،رأى الباحث بعد أخذ كل ُ
تقوي منهج التربية المدنية ،وتوضح مفهوم التربية اإلعالمية ؛ بشكل أفضل وأوضح ومن تلك الدروس

المقترح إضافتها:

 -1إضافة درس في الصف السادس بعنوان" التربية اإلعالمية والوطنية وأثرها في المجتمع
الفلسطيني.

 -2إضافة درس في الصف السابع بعنوان" اإلعالم الفكري والتقني ،في عصر العولمة واإلنترنت.
 -3إضافة درس في الصف الثامن بعنوان" التربية اإلعالمية في ضوء نهاج التربية المدنية.
ويتم مناقشة هذه الدروس من خالل منظور التربية المدنية ،مع ربط ذلك ك ِ
له؛ بالتطورات الحاصلة في
ُ
المجتمعات ،مع مقارنتها بوسائل اإلعالم.
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ب -المرحلة الثانية
إن مراعاة احتياجات الطلبة وميولهم وقدراتهم وتكيفهم مع البيئة المدرسية؛ هو محط اهتمام القائمين
على تطوير المناهج واالرتقاء بها أخذين بعين االعتبار أن أعباء التعليم كثيرة وثقيلة على الطالب،

ويجب االستفادة من التقدم العلمي ،واالنفجار المعرفي والتقني ،وتوظيفها في خدمة حوسبة المناهج،

وهي عملية يشترك فيها جميع أطراف العملية التعليمية العلمية ،من القائمين على التعليم كالمدراء
ٍ
له دورهُ في حوسبة المناهج وتتم حوسبة المناهج
والمعلمين ،والمشرفين التربويين والطلبة ،ولكل منهم ُ
من خالل األمور التالية:

 توفير الحواسيب في المدارس.

 تأهيل ُمعلمي مادة التربية المدنية واعدادهم وتزويدهم بالدورات الخاصة باستخدام الحاسوب.
 االهتمام بمبحث تكنولوجيا التعليم من جانب مناهج التربية المدنية.

 تأهيل الطالب وتزويدهم بالخبرة الالزمة حول استخدام الحاسوب لمحتوي منهج التربية المدنية.
 توفير الوسائل الحديثة بالمدارس كالسبورة الذكية ،وجهاز القرص.L-C-D

 تحويل دروس التربية المدنية المكتوبة إلي دروس ُمحوسبة الستخدام بعض التقنيات للحاسوب مثل
برنامج"  power pointأو برنامج الفالش ،أو الرقائق الشفافة ،أو المجلة اإللكترونية الخ...
المحوسبة ،لمنهج التربية المدنية أمام المعلمين والطلبة.
 عرض نماذج لبعض الدروس ُ
 تكليف المعلمين بإعداد دروس ُمحوسبة ،وتكليف الطلبة أيضاً بأبحاث علمية لمنهج التربية المدنية
مبنية عبر الحاسوب.

رابعاً :األنشطة

إن األنشطة تمثل جانباً من المجاالت التي تحظى باهتمام كبير في التعلم وذلك للدور الذي

تلعبه في تكوي ن شخصية الطلبة وتنميتها في مختلف جوانبها العقلية والنفسية واالجتماعية ،حيث أن
هذه األنشطة تعمل على كسر الحواجز والعالقات التقليدية بين األستاذ وطلبته في القاعات الدراسية

من خالل المواقف المتنوعة التي يشارك فيها الطلبة من خالل هذه األنشطة والتي تعمل على تنمية
مهاراتهم وقدراتهم وحل المشكالت التي تواجههم .

ونالحظ أن الطلبة المشاركون في األنشطة يتمتعون بثقة كما أنهم ايجابيون بالنسبة لزمالئهم

ويتمتعون بروح القيادة والثبات االنفعالي والقدرة على التفاعل مع اآلخرين ويمتلكون القدرة على اتخاذ

القرار والمثابرة عند القيام بأعمالهم.

بعد تحديد األهداف والمحتوي ،تعتبر األنشطة وطرائق وأساليب التدريس من العناصر

األساسية والرئيسة من عناصر المنهاج ،من أجل تحقيق أفضل أنشطة يجب االعتماد على األسس

والمنطلقات اآلتية لعملية التدريس بإيجاز:
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وتفاعله بإيجابية وتنمية مهارات
 -1التأكيد والتركيز على أهمية دور الطالب ،مع العملية التعليمية،
ُ
التفكير واالبتكار ،واإلبداع ،وتحفيز الفاعلية الفردية في طريقة البحث واالستفسار ،والتقصي ،واستخدام
الطرق العلمية العملية للبحث العلمي؛ من خالل األسئلة كالعصف الذهني ،والتي تنمي التفكير ،وبربط

التعلم يبدأ من األسئلة التي تنمي وتشجع التفكير؛ تجعل العقل موضع العمل،
النتائج بالمسببات ،ألن ُ
من األسس العلمية المهمة للتعليم ،ولتطوير مهارات التفكير العقلية العليا ،التأملية واإليجابية ،والتي
تخلق القدرة على اتخاذ القرار ،والتمكن من حل المشكالت ،ومعرفة كيفية التعلم ،وتحمل المسؤولية،

وتعديل السلوك للمتعلم ،نحو الجودة وحسن التصرف اإليجابي في المواقف التعليمية المختلفة.

 -2إن استخدام طريقة المناقشة والحوار ،من الطرائق الجيدة للعلمية التعليمية العلمية؛ بحيث يسير
المعلم والمتعلم ،ويقوم فيه المعلم بالدور األساسي؛ حيث يقوم بسؤال المتعلمين
الدرس بشكل حوار بين ُ
بأنفسهم ،ويشركهم في الحوار ،ويكون المعلم ُمنظماً
بسؤال ،يوجههم الكتشاف الحقائق والمعلومات ُ
وميس اًر للحوار وللعملية التعليمية داخل غرفة الصف ،وينتقل فيها أحياناً من الحوار إلي العرض؛ ثم

يعود لمتابعة الحوار حسب الموقف التعليمي.

وتعتبر طريقة التعُلم بالحوار من الوسائل الفعالة لتنمية مهارات التفكير اإليجابي ،والواقعي،

يجعلهم يحتاجون
وذلك حينما يندمج الطالب ويشتركوا في الحوار مع المعلم في المناقشة بالحوار ،مما
ُ
إلي االستقراء واالستنباط معاً ،حيث ينتقل العقل من الجزء إلي الكل ،ومن الكل إلي الجزء ،كما

يقومون باستنباط األسئلة ،وابداء األسباب وتقييمها ،والشرح وضرب األمثلة ،وايجاد العالقة والترابط
بين األفكار ،وعملية التقويم وتقديم األدلة واألسباب.

المتعلمين في فهم وتحليل ،وتفسير،
وتعني المناقشة كطريقة تدريسية " :اشتراك المدرس مع ُ
وتقويم موضوع أو فكرة ،أو عمل ،أو مشكلة ما ،وبيان مواطن االختالف واالتفاق فيما بينهم؛ من أجل
الوصول إلي

قرار.

وتعتبر طريقة المناقشة من الطرائق التدريسية الجيدة ،لما فيها من تفاعل فكري ووجداني،

أنفس ِهم ،كما أنها تعتمد على قيام حوار شفهي بين
المتعلم ،وبين المتعلمين ُ
المعلم ،و ُ
واجتماعي بين ُ
المعلم منظماً وميس اًر
المعلم والطالب ،لتبادل األفكار واآلراء خالل الموقف التعليمي ،يكون فيها ُ
ومشاركاً في العملية التدريسية؛ بهدف الوصول إلي معلومات جديدة ،وتبادل المعارف والخبرات

والمعلومات ،واستنباط أفكار جديدة مفيدة و خالقة.
وتعد أهمية طريقة المناقشة جيدة ألنها:

 تسّلم بإيجابية المتعلم وتفرده ،وتؤمن بدوره في العملية التعليمية ،وقدر ِته على التعلم من خالل
ُ
ُ
المناقشة ،والمشاركة؛ فالعملية التعليمية هي عملية اتصال تعتمد على المشاركة والتفاعل.
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المعلم بقدرة
 تقتضي أن تكون العالقة بين المعلم والمتعلم ،قائمة على االحترام المتبادل ،وايمان ُفاعليته
ط ُه ،وزادت
الدارسين على المشاركة اإليجابية؛ وبالطبع فإن المتعلم إذا شعر بذلك زاد نشا ُ
ُ

لإلنجاز.

 وتعتبر طريقة التدريس بالمناقشة أكثر قدرًة من غيرها من ط ارئق التدريس ،في تنمية القيمواالتجاهات للجانب المعرفي.

المساعدة على اكتساب مهارات االتصال ،وخاصة مهارات االستماع
 وكذلك أكثر جدوى في ُوالكالم ،وادارة الحوار ،وتُ ِ
كسب المتُعلم أساليب وأدب النقاش والحوار ،القائم على احترام النظام ووجهة
نظر وأراء اآلخرين ،وتنمي من لديهم ميول قيادية ،وتنمي ميولهم واستعداداتهم ،وتعمل على صقل

مواهبهم.

ِ
بأهميته في الحياة ،وبقيمة التعُلم ،وكيفية مواجهة المشكالت التي قد تعترض
 -تجعل المتعلم يشعر

وتفاعله مع األنشطة التعليمية ،وتساعدهم في اتخاذ الق اررات.
نشاطه
يقه في الحياة ،مما تزيد
ُ
ُ
طر ُ
المعلم يدرك مدي تقبل المتعلمين واستفادتهم
 -تجعل ُ

 -3استخدام التعليم التعاوني ويعرف بأنه ":عالقة بين مجموعة من التالميذ تتطلب منهم اإلحساس
بأنهم؛ أما أن يتفوقوا سوياً أو يفشلوا معاً ،وعلى كل تلميذ أن يتعلم ،ويساهم في تعلم المجموعة ،وعلى

أف راد كل مجموعة أن يتواصلوا ،ويتخذوا الق اررات المناسبة ،ويوفقوا بين وجهات النظر المتباينة ،والتأمل

في مستوي أداء الفريق ،وامكانية تحسين هذا األداء مستقبالً ،ويتطلب التعليم التعاوني بيئة تعليمية
مناسبة ،تسمح بتقسيم التالميذ إلي فرق وتشجع التالميذ على جمع البيانات ،وتنشيط المعرفة والخبرات
السابقة واالستقصاء واالكتشاف"

المتعلمين بشكل حوار يدور
المعلم و ُ
ويمكن أن تتضمن الحصة مناقشات ،وأسئلة مشتركة بين ُ
مبسط ألهم المفاهيم الموجودة في الدرس ،وفي ذلك يجمع المعلم بين
بينهم ،ويسبق ذلك شرح ُ
فيما ُ

المعلم في تلك الطرائق ُمنظم وميسر ،ومرشد لعملية التعلم ،وليس خازناً
طرائق التعليم المختلفة ،ويعد ُ
للمعرفة أو ملقناً أو محفظاً للمادة.

يمكن لألنشطة أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التربية المدنية من خال :

 توجيه الجهود نحو رفع مستوى مشاركة الطلبة في جميع النشطة الطالبية على اختالفها وتنوعها
نظ اًر ألهميتها في نمو شخصياتهم.
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 ضرورة االهتمام بإزالة المعوقات التي تؤدي إلى عدم مشاركة الطلبة في األنشطة ومن ذلك العمل

على تجديد وتطوير األنشطة بحيث تواكب التطورات والتغيرات المستمرة فيقبل الطلبة على

ممارستها بشكل فعال.

 العمل على توفير أماكن مخصصة لممارسة األنشطة وتقديم الجوائز والحوافز المادية والمعنوية
والدرجات للطلبة المشاركين.

 ضرورة تذليل الصعوبات للقائمين على األنشطة ومن ذلك تقليل العبء على المدرس ومراعاة

نصابه التدريسي ليستطيع تقديم قصارى جهده في التدريس من جهة واالشراف على األنشطة من

جهة أخرى.

 توفير الموارد واإلمكانات الالزمة لألنشطة الطالبية.
 توفير ورش عمل خاصة باألنشطة الطالبية

 توفير األجهزة واألدوات والمعدات الالزمة لممارسة األنشطة والوقت المناسب لممارستها.

 االهتمام بتفعيل دور اإلذاعة والصحافة والمسرح والموسيقى والفنون وتشجيع الطلبة على المشاركة
فيها لتمية مهارات اإلبداع والتعبير واألخالق لديهم.

 االهتمام بإقامة المعارض والمهرجانات والمسابقات التي يعرض من خاللها الشباب إنتاجهم
اإلعالمي.

 تصميم موقع للمدرسة على شبكة اإلنترنت وتشجيع الطلبة على الدخول عليه والمشاركة فيه
باآلراء والنقد واإلنتاج اإلعالمي.

 االهتمام بتنمية المهارات والهوايات المفيدة لشغل أوقات الفراغ.

 االهتمام بجذب الطلبة لألنشطة وتكليفهم بأنشطة ومشروعات إلنجازها في المنزل.

 االهتمام باالحتفاالت الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية لتنمية اعتزاز الطالب بدينه ووطنه
وتاريخه.

 االهتمام باألنشطة الثقافية التي تدعم الهوية الثقافية.
 عقد ندوات يحاضر فيها رجال الدين و اإلعالم حول القضايا اإلعالمية وتأثير وسائل اإلعالم
على القيم والعادات والسلوك.

 تفعيل دور االتحادات الطالبية للممارسة الديمقراطية والتعبير عن وجهات نظرهم واحترام وجهات
النظر األخرى.

 االهتمام بعقد الندوات الثقافية والدينية والعلمية لتوعية الطلبة باألسس السليمة في التعامل مع
وسائل اإلعالم وتجنب مخاطرها وترسيخ العقيدة وقيم الوالء واالنتماء.

 عقد لقاءات دورية مع أولياء األمور بغرض توعيتهم بدورهم في ترشيد تعامل أبنائهم مع وسائل
اإلعالم وسبل التعاون بين األسرة والمدرسة في هذا المجال.
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خامساً :التقويم

المتعلقة بمتطلبات التربية اإلعالمية  ،إن
إن تعليم منهج التربية المدنية يتطلب تنمية المهارات ُ
النهوض بعملية تقويم مستمرة وشاملة لمعرفة مدى نمو تلك المهارات لدى المتعلمين ،للوقوف على
جوانب القوة و مواقع الضعف ،والقصور لتطويرها وتحسينها.

إن التقويم في هذا التصور مرجعي المحك ،والمحك هنا هو األهداف ،فالتقويم يقيس مدى ما تحقق

من األهداف ،سواء أكانت أهدافاً عامة أم خاصة ،كالتي تبدأ بها الوحدات والدروس؛ والتقويم بنوعيه

بنائي وختامي ،وهو بنائي في معالجته للنصوص ،وفي أثناء المناقشة والحوار التي تحدث بين
ِ
ألدائه ،وفي
المعلم ،والتقويم بنائي في تقويم المتعلم الذاتي
المتعلمين بعضه ِم مع بعض ،أو بينهم وبين ُ
ِ
ألدائه ،وهو ختامي في نهاية كل شهر ،وفي نهاية كل فصل دراسي ،وكذلك في نهاية
تقويم المعلم

العام.

لذلك يقترح الباحث مراعاة خصائص التقويم الجيد في تطوير المنهاج بشكل عام وق اررات التربية

المدنية بشكل خاص بحيث ينبغي مراعاة مثل هذه الخصائص عند تصميم وتطوير المقررات التربوية

وهي كالتالي:

 أن يرتبط التقويم باألهداف.

 أن يكون التقويم مستم اًر وغير محدد بفترة زمنية معينة.

 أن يكون التقويم علمياً فال بد من توافر شروط معينة مثل الصدق والثبات والموضوعية.
 أن يكون التقويم اقتصادياً.

 أن يكون التقويم بطريقة تعاونية فيشارك فيه الطالب والمدرس ،واألسرة  ،والمجتمع...ألخ.
 أن يكون التقويم مثي اًر الهتمام الطلبة نحو الدراسة.
 أن يكون التقويم مناسباً لنضج الطلبة.
 أن يكون التقويم مناسباً للمحتوى.
 أن يراعي الفوق الفردية بين الطلبة.
 أن يكون مناسباً للموقف التعليمي.
 أن يساعد على تنمية التفكير.

 أن يسمح للطلبة بالحوار والمناقشة.

 أن يسمح للطلبة بالعمل فرادى وجماعات.

 أن يتيح للطلبة فرصة استخدام كتب ومراجع أخرى للمعرفة واالطالع.
 التركيز عل االختبارات العملية والنظرية بأنواعها.

 استخدام وسائل تقويم مناسبة للتربية المدنية مثل ملفات اإلنجاز.
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 تقويم منهج التربية المدنية باستخدام طرائق جديدة مثل استطالع وجهة نظر أساتذة القسم أو
استخدام نماذج التقويم.

ومن األساليب التي تستخدم في عملية التقويم ما يلي:
 -عملية المالحظة والمراقبة ،والمتابعة المنظمة والمستمرة.

المخططة والذاتية التي يقوم بعملها الطلبة.
 بعض النشاطات ُ كتابة التقارير واألوراق البحثية. -المشروعات الفردية والجماعية الموجهة ،والذاتية.

المختلفة ،من تحريرية ،وشفوية ،وعملية.
 االمتحانات بأشكالها وأنواعها ُمن خال متابعة نتائج التصور المقترح يمكن تحقيق أهدافه من خال اآلتي:




تطبيق اختبارات حول المفاهيم والمعارف والمهارات الخاصة بالتربية اإلعالمية.

تطبيق مقاييس االتجاهات الخاصة بآراء المتخصصين إزاء التربية اإلعالمية.

إجراء اختبارات ومقاييس للطالب حول المعارف والمهارات واالتجاهات الخاصة بالتربية
اإلعالمية.



تقويم اتجاهات وأداء المعلمين.



تحديد إيجابيات وسلبيات التصور المقترح ووضع الخطط العالجية.



تحديد نقاط القوة وتعزيزها والضعف ومعالجتها وكذلك تحديد سلبيات وايجابيات التصور المقترح



عقد اجتماعات لفريق من المتخصصين يشمل خبراء التعليم واإلعالم وعلماء النفس واالجتماع

وذلك من خالل نتائج التقويم.

والدين لتحديد اهداف التربية المدنية وذلك في إطار ثقافة المجتمع واالستفادة من خبرات الدول
التي قطعت شوطاً في مجال التربية اإلعالمية.


تحديد مصادر اشتقاق المعرفة الالزمة ومحتواها وضوابطها المحقق ألهداف التربية اإلعالمية

وطرائق التدريس واألنشطة المصاحبة المالئمة.

 التوعية بخصوص أهمية التربية المدنية من خالل القنوات اإلعالمية والمؤتمرات والندوات
واللقاءات.



ادماج التربية اإلعالمية داخل مناهج التربية المدنية.



توفير برامج اعداد وتدريب المعلمين بخصوص التربية المدنية وذلك بعد إثرائها بمفاهيم التربية



توفير المصادر التعليمية واالرشادية للمعلم سواء مطبوعة أو على االنترنت.

اإلعالمية.


تحديد مصادر التمويل الالزمة.
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