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 :انًهرص

ٚصٙوف ٘يٖ ثٌوًثّز إٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٝ ٚثلغ ِّجًّز ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌٍىفج٠جس ث١ٌّٕٙز فٟ ػٛء ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز، 

ٌٚضقم١ك أ٘وثف ثٌوًثّز ثّضنوَ ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ، وّج ثّضنوَ ثالّضذجٔز فٟ إػوثه ثٌمجةّز ٚثّضنوَ دطجلز ثٌّالفظز 

ج( ;>ج٠ٛٔز ٌٙيٖ ثٌىفج٠جس، ٚصىٛٔش ػ١ٕز ثٌوًثّز ِٓ )ٌٍضؼٌف ػٍٝ ٚثلغ صطذ١ك ِؼٍّٟ ثٌٌّفٍز ثٌغ ًّ % 07، دّج ٠ّغً ِؼٍ

ج( 39ِٓ ِؾضّغ ثٌوًثّز ثٌذجٌغ ػوهُ٘ ) ًّ ج( 82، ف١ظ صُ ثمض١جً )ِؼٍ ًّ ِٓ ِؾضّغ ثٌذقظ دط٠ٌمز ػشٛثة١ز؛ ٟٚ٘ صّغً  ِؼٍ

ّز ِمضٌفز ِٓ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز % ِٓ ِؾضّغ ثٌذقظ ٌٍضأوو ِٓ طوق ٚعذجس ثٌّالفظز، ٚمٍض ثٌوًثّز إٌٝ لجة97ِج ْٔذضٗ

فٟ ػٛء ٔضجةؼ ثٌوًثّز مٌػ ثٌذجفظ دّؾّٛػز  .ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دجٌٍّّىز فٟ ػٛء ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز

وّج ثلضٌؿ ثٌذجفظ  .ِٓ ثٌضٛط١جس أّ٘ٙج: إهًثػ ِٛػٛع ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز فٟ دٌثِؼ إػوثه ٚصو٠ًخ ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز

ثٌوًثّجس ثٌذقغ١ز أّ٘ٙج: فجػ١ٍز دٌٔجِؼ ِمضٌؿ فٟ ص١ّٕز وفج٠جس ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ِؾّٛػز ِٓ 

 .ثٌشجٍِز
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Abstract: 

This study aims to identify the reality of the practice of Arabic language teachers for 

professional competencies in the light of the overall quality, and to achieve the objectives of 

the study the researcher used the descriptive method, and also used the questionnaire in the 

preparation of the list and use the observation card to identify the reality of the application of 

secondary school teachers for these competencies. (65) teachers, representing 70% of the 

study population (93) teachers, where (28) teachers were selected randomly from the research 

community; they represent 30% of the research community to ensure the validity and 

consistency of observation, the study concluded to the list Proposed professional 

competencies for language teachers In the light of the total quality. In the light of the results 

of the study, the researcher came up with a set of recommendations, the most important of 

which are: Including the subject of total quality in the programs of preparing and training the 

Arabic language teacher The researcher also proposed a set of research studies, the most 

important of which are: The effectiveness of a proposed program in developing the 

competencies of the Arabic language teacher in light of the total quality standards. 

 

 يمسيخ:

ث ٌّج شٙوٖ ثٌمٌْ ثٌقجهٞ ٚثٌؼشٌْٚ ِٓ صطًٛ ٠ٌّغ ِٚضالفك فٟ شضٝ ثٌّؾجالس، فمو صذؼٗ صقٛاًل فٟ ١ّجّجس  ًٌ ٔظ

ثٌؼجِز ٚثٌنجطز دقغًج ػٓ ثٌض١َّ، ٚوْخ ًػج ثٌؼ١ًّ، ِٚؾجًثر ٘يث ثٌضموَ دؾٛهر ثٌوٚي، ِّج هػج٘ج إلػجهر ١٘ىٍز ِؤّْجصٙج 

 ٚإصمجْ، ِٚٓ عُ دوأس فٟ ثٌضقٛي إٌٝ صطذ١ك ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز فٟ ِؼظُ ِؤّْجصٙج.

 فٟ ثٌٕٙؼز ثٌض٠ّٕٛز ثٌشجٍِز وغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌوٚي ثٌّنضٍفز، فمو دجٌّشجًوزثٔطالًلج ِٓ إ٠ّجْ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز 

لوِش فَِز ِٓ ثإلطالفجس ٚثٌضٛؽٙجس فٟ ّذ١ً ثٌضقٛي إٌٝ ثٌؾٛهر فٟ ؽ١ّغ لطجػجس ثألػّجي ٚفٟ ِموِضٙج ثٌضؼ١ٍُ وجْ 

إٔشجء ث١ٌٙتز ثٌٛؽ١ٕز ٌٍضم٠ُٛ ٚثالػضّجه ، ٖٚ.1:87ِٓ أدٌٍ٘ج: ثٌّٛثفمز ػٍٝ إٔشجء ؽجةَر ثٌٍّه ػذو ثٌؼ٠ََ ٌٍؾٛهر ػجَ 

ًصمجء دؾٛهر ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ٚػّجْ ثٌٛػٛؿ ٚثٌشفجف١ز ٚصٛف١ٌ ِؼج١٠ٌ ِمٕٕز ٘ـ ِٓ أؽً ثال:3/8/1:8ثألوجه٠ّٟ دضج٠ًل 

إٔشجء ٌِوَ ٚؽٕٟ ٌٍؾٛهر ٚثإلصمجْ وذ١ش ٌٍؾٛهر ٠ٙوف إٌٝ ٚػغ ثٌنطؾ ٚثٌذٌثِؼ ث٠ٌْٕٛز ِٚضجدؼز ،ٌٚألهثء ثألوجه٠ّٟ

إلٔفجق ػٍٝ ثٌضؼ١ٍُ فٟ ثٌّٛثٍٔز ثٌؼجِز، ٠ٍجهر ْٔذز ث،ٚصٕف١ي٘ج ٚصأ١ً٘ ثٌىٛثهً ثٌٛؽ١ٕز فٟ ِؾجي ثٌؾٛهر ٚصطذ١مجصٙج ثٌّنضٍفز

 .ٚفٟ ؽؼً ػ١ٍّز صط٠ٌٛ ٔٛػ١ز ثٌضؼ١ٍُ ٚؽٛهصٗ فٟ ِموِز ثٌضطٍؼجس ثٌٛؽ١ٕز ثٌْؼٛه٠ز

ثٌشجٍِز فٟ ثٌضؼ١ٍُ، ٠ٕذغٟ ثٌضٌو١َ ػٍٝ ثٌّؼٍُ ٚإػوثهٖ ؽ١ًوث ١ٌضٛثفك ِغ ِضطٍذجس ثٌؾٛهر  ثٌؾٛهرِٚٓ أؽً صقم١ك 

ال١ّّج ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز؛ ف١ظ أْ ثٌّمًٌثس ثٌوًث١ّز فٟ ؽ١ّغ ثٌٌّثفً ثٌضؼ١ّ١ٍز صوًُ دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز، ٘يث دجإلػجفز إٌٝ 

 (:82: 8772أْ ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز، ٚ٘يث ِج ٠ؤکوٖ ثٌٌَ٘ثٟٔ دمٌٛٗ )



 
 

3 
 

"ال ٠ؼٍُ فٌٚفًج ِٚفٌهثس فمؾ، ٚإّٔج ٠ؼٍُ صٌثط أِز ػ٠ٌمز ىثس فؼجًر ف٠ٌور ٌٙج ِٓ ثإلًط ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌشؼٌ ٚثٌٕغٌ،  

ٚثٌنؾ ٚثٌّمجٌز ٚثٌمظز ٚثٌٌٚث٠ز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌفْٕٛ ثٌؼٌد١ز ثٌؼ٠ٌمز، وّج أٔٙج ِؾجي مظخ ٌإلدوثع ٚثالدضىجً، ٚظًٙٛ 

ث؛ ٌضضفك ِغ ثٌّٛث٘خ ثٌٍغ٠ٛز؛ ٌيث صضطٍخ دٌثِؼ إػوثه  ًٌ ث ِْضّ ًٌ  ٚثٌّْضؾوثس". ثٌّضغ١ٌثسِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز صط٠ٛ

ثٌشجٍِز فٟ إػوثه ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ِؼٕج٘ج ِطجدمز ِج ٠مَٛ دٗ ثٌّؼٍُ هثمً ثٌظف ِٓ أٔشطز ِٚٙجَ،  جٌؾٛهرف

ٚدّْضٜٛ ػجٍي ِٓ ٚصفجػالس، ٚأهٚثً ٌّٛثطفجس، ِٚؼج١٠ٌ ِقوهر ٚفؼجٌز صؼّٓ صقم١ك ثٌضو٠ًِ ٌأل٘ـوثف ثٌّٕشٛهر، 

 (، >0:: 8711ثٌفؼج١ٌز ٚثإل٠ؾجٍ )ش١ّجء ث٠ٌَٕٟ، ٚآمٌْٚ، 

 

 اإلحؽبغ ثبنًشكهخ:

 ٔذغ ثإلفْجُ دّشىٍز ثٌذقظ ِٓ مالي ػور ِظجهً أّ٘ٙج :

(؛ ;871(، ػٛع);871(، ١ٌِٕر ثٌّؼٌّ)>871ٔضجةؼ ٚصٛط١جس ثٌوًثّجس ثٌْجدمز ووًثّز ػقٝ ثٌؼض١ذٟ)

(، ٚثٌضٟ أٚطش ؽ١ّؼٙج دؼًٌٚر ثٌؼٕج٠ز دجٌّؼٍُ 8772(، ػذوثٌّٕؼُ ٠ٍٕٚخ ػذوثٌٌثٍق)8711(، ثٌغ١ّطٟ)8719ف١ٍذز)

ٌه صٛط١جس ٔوٚر ثٌؾٛهر ثٌضٟ ػموس دٌػج٠ز ؽجِؼز ٚص١ّٕز ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثٌٌّصذطز دٗ فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ػج١ٌّز ِقوهر. وي

( فٟ ثٌفظً ثٌوًثّٟ ثألٚي، ٚثٌضٟ صوًٚ فٛي صذٕٝ إّضٌثص١ؾ١ز ِٓ أؽً ؽٛهر ثٌضؼ١ٍُ، ٚثٌّؼٛلجس 8773صذٛن ػجَ )

 ٚثٌّمضٌفجس ثٌالٍِز ٌٍٛطٛي إٌٝ ثٌؾٛهر ٚثإلصمجْ فٟ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز، ف١ظ ٔجهس فٟ صٛط١جصٙج ػًٌٚر ػًّ فٌق دقغ١ز،

ِٓ أؽً ثٌٛطٛي إٌٝ ِؼج١٠ٌ مجطز دؾٛهر ثألهثء ثٌضو٠ًْٟ، ٚٚػغ ثٌذٌثِؼ ثٌّمضٌفز، ٚصظًٛثصُٙ ثٌّْضمذ١ٍز ٌٙيث ثألهثء 

 ٘ـ(. 1:97ّٛثء أوجْ ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ أٚ ثٌؾجِؼٟ، )ٔوٚر ثٌؾٛهر: 

ّؼ١ز ثٌْؼٛه٠ز ٌٍؼٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز ٔضجةؼ ٚصٛط١جس ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؤصٌّثس، ِٕٚٙج ثٌّؤصٌّ ثٌْٕٛٞ ثٌٌثدغ ػشٌ ٌٍؾٚويٌه 

ٚثٌٕف١ْز )ؽْضٓ(، ٚثٌّٕؼمو فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز، ٚػٕٛثٔٗ: "ثٌؾٛهر فٟ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ". )ثٌّؤصٌّ ثٌٌثدغ ثٌؾّؼ١ز 

(، ٚثٌّؤصٌّ ثٌؼٍّٟ ثٌضجّغ ػشٌ ثٌؾّؼ١ز ثٌّظ٠ٌز ٌٍّٕج٘ؼ ٚؽٌق ثٌضو٠ًِ، دؼٕٛثْ: "صط٠ٌٛ ِٕج٘ؼ 8770 -ثٌْؼٛه٠ز:

(، ٚثٌضٟ >877فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر" ٚثٌيٞ ُػمو دؾجِؼز ػ١ٓ شِّ أ٠ًؼج )ٚثٌّؤصٌّ ثٌؼٍّٟ ثٌضجّغ ػشٌ:  ثٌضؼ١ٍُ

صٕجٌٚش ؽٛهر ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ ٚؽٌثةك ثٌضو٠ًِ، ٚوجْ ٌٍّؼٍُ ٚصط٠ٌٖٛ ًٚفغ وفجءصٗ ثٌٕظ١خ ثألٚفٌ ِٕٙج إى وجٔش صٌٜ أٔٗ ِٓ 

ثس ثٌؼج١ٌّز ثٌّضالفمز ٚثٌضٟ دال شه ٠ضأعٌ دٙج ثٌّؼٍُ وّج أٔٗ ثٌّٕفي ثٌؼًٌٚر دّىجْ أْ ٠ضُ صط٠ٌٛ ثٌّؼٍُ ١ٌٛثوخ ثٌضغ١ٌ

 ١ٌٍْجّجس ثٌضؼ١ٍّز ٚثٌنطؾ ثٌض٠ّٕٛز. 

الفع ثٌذجفظ ِٓ مالي ػٍّٗ وّؼٍُ ٌغز  وجْ ٌٙج هًٚ فٟ ثإلفْجُ دجٌّشىٍز إى ثٌنذٌر ثٌشنظ١ز ٌٍذجفظوّج أْ 

ث فٟ أهثء ثٌّؼ١ٍّٓ، ٚػوَ ثٌم ًً وًر ػٍٝ صٛط١ً ثٌّؼٍِٛز دط٠ٌمز صؾيح ثٔضذجٖ ثٌّضؼ١ٍّٓ فٟ ػٌد١ز ٌّور ػشٌ ّٕٛثس لظٛ

ِقجفظز ثٌمٕفير، ٚويٌه صيٌِ أ١ٌٚجء ثألًِٛ ِٓ صؤٟ ِْض٠ٛجس أدٕجةُٙ فٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز؛ ِّج ٠ذ١ٓ ِوٜ ثٌقجؽز إٌٝ أِغجي 

ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز، ِّج ٠ٕؼىِ  ثٌذقظ ثٌقجٌٟ ثٌضٟ ِٓ شأٔٙج ثٌٕٙٛع دأهثء ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دجٌٍّّىز

 دط٠ٌمز إ٠ؾجد١ز ِؤعٌر ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّضؼ١ٍّٓ ٚصقظ١ٍُٙ ثٌوًثّٟ ٚفك صظًٛ ثٌذجفظ.
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 يشكهخ انجحث

ثٌّٕظِٛز ثٌضٌد٠ٛز ٠ٕؼىِ فٟ ٔٙج٠ز ثألٌِ ػٍٝ ثٌّؾضّغ، ٚدجٌضجٌٟ إطالفٗ ٚص١ّٕضٗ  إطالؿِّج ال شه ف١ٗ، أْ 

ٚإفوثط ثٌضأع١ٌ ثإل٠ؾجدٟ ػٍٝ وً ثٌشٌثةـ ثٌّىٛٔز ٌٍّٕظِٛز ثالؽضّجػ١ز ٚثٌغمجف١ز، ٚفٟ ِموِضٙج دجال٘ضّجَ إطالؿ ثٌّؼٍُ 

ِٙجِٗ دفجػ١ٍز ٚفؼج١ٌز. ِٚٓ ٕ٘ج، وجْ ثال٘ضّجَ ٚصط٠ٌٛ ؽٌق إػوثهٖ ٚصو٠ًذٗ، ِٚضجدؼضٗ دفؼج١ٌز ١ٌظذـ لجهًثً ػٍٝ أهثء 

دؼًٌٚر صط٠ٌٛ أهثء ثٌّؼٍُ ٚصق١ْٕٗ، ٚ٘ٛ ِج  ٠ضطٍخ ٚػغ ِؼج١٠ٌ ٚثػقز ٠ّىٕٙج صقم١ك ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز. ٚدٕجء ػ١ٍٗ، 

 :فٟ ثٌؼذجًر ثٌضج١ٌز ٠ّىٓ صقو٠و ِشىٍز ثٌذقظ 

ؼطثٛخ انؽؼٕزٚخ نهكفبٚبد انًُٓٛخ فٙ ظٕء ٔالغ يًبضؼخ يؼهًٙ انهغخ انؼطثٛخ ثبنًطحهخ انثبَٕٚخ ثبنًًهكخ ان

 يؼبٚٛط انجٕزح انشبيهخ؟

 ٚ٘ٝ وّج ٠ٍٟ:١ز ػوه ِٓ ثألّتٍز ثٌفٌػ ٘يٖ ثٌؼذجًر ٠ٕٚوًػ صقش 

ِاااج ثٌىفج٠اااجس ث١ٌّٕٙاااز ثألّجّااا١ز ٚثٌفٌػ١اااز ثٌؼااا٠ًٌٚز ٌّؼٍّاااٟ ثٌٍغاااز ثٌؼٌد١اااز دجٌٌّفٍاااز ثٌغج٠ٛٔاااز دجٌٍّّىاااز ثٌؼٌد١اااز  -

 ثٌشجٍِز؟ثٌْؼٛه٠ز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر 

ِاااج ٚثلاااغ ِّجًّاااز ِؼٍّاااٟ ثٌٍغاااز ثٌؼٌد١اااز دجٌٌّفٍاااز ثٌغج٠ٛٔاااز دجٌٍّّىاااز ثٌؼٌد١اااز ثٌْاااؼٛه٠ز ٌٍىفج٠اااجس ث١ٌّٕٙاااز ثألّجّااا١ز  -

 ٚثٌفٌػ١ز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز ؟

 

 أْساف انجحث:

 ٠ْؼٝ ثٌذقظ إٌٝ ػوه ِٓ ثأل٘وثف، ٚ٘ٝ:

إػوثه لجةّز دجٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثألّج١ّز ٚثٌفٌػ١ز ثٌؼ٠ًٌٚز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دجٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز  -

 ثٌْؼٛه٠ز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز. 

ثألّج١ّز  ثٌضؼٌف ػٍٝ ٚثلغ ِّجًّز ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دجٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز ٌٍىفج٠جس ث١ٌّٕٙز -

 .ٚثٌفٌػ١ز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز

 

 أًْٛخ انجحث:

إػوثه لجةّز ٚثػقز دجٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر  :األًْٛخ انُظطٚخ

 ثٌشجٍِز.

دجٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز ِٓ ثٌّضٛلغ أْ ٠ُْٙ ٘يث ثٌذقظ فٟ صؼ٠ٌف ثٌّؼ١ٍّٓ  األًْٛخ انزطجٛمٛخ:

  ِٓ أؽً ِٛثؽٙز صقو٠جس ثٌق١جر ثٌّؼجطٌر.

ِٓ ثٌّضٛلغ أْ ٠ُْٙ ٘يث ثٌذقظ فٟ صط٠ٌٛ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز، ٚىٌه ػٓ ؽ٠ٌك ِّجًّز ثٌّؼٍّْٛ ٌٍىفج٠جس ث١ٌّٕٙز فٟ  -

 ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز.

 وُ٘ ػٍٝ صط٠ٌٛ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌوٜ ثٌّؼ١ٍّٓ.لو ٠ف١و ٘يث ثٌذقظ مذٌثء ثٌضٌد١ز ٠ْٚجػ -
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 يصطهحبد انجحث:

 انكفبٚبد انًُٓٛخ: 

دجٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز: "ِؾّٛػز ثٌموًثس ثٌضٟ ٠ٕذغٟ أْ ٠ّضٍىٙج ثٌّؼٍُ ِٓ ِٙجًثس ٚثصؾج٘جس، ٠ّٚجًّٙج فٟ أعٕجء  ٠مظو

صٕف١يٖ صو٠ًْٗ فٟ ِؾجالس ثٌّقضٜٛ ٚثأل٘ـوثف ٚثٌّٛجةً ٚثألٔشطز، ٚؽٌق ثٌضؼ١ٍُ ٚإهثًر ثٌظف ٚثٌضم٠ُٛ" )شطٕجٚٞ، 

8770 :18;.) 

٠ٚؼٌف ثٌذجفظ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز إؽٌثة١جً دأٔٙج: ِؾّٛػز ِٕجٌّٙجًثس ثٌّضوثمٍز ثٌضٟ ٠ىضْذٙج 

 ثٌّؼٍُ أعٕجء إػوثهٖ ٚصو٠ًذٗ، ٚصْجُ٘ فٟ صّىٕٗ ِٓ أهثء ػٍّٗ دجٌشىً ثٌّطٍٛح. 

 

 يؼبٚٛط انجٕزح: 

ثٌضٟ ٠ٕذغٟ صٛثفٌ٘ج دّْضٜٛ ِؼ١ٓ فٟ ِؾجي ( ٟ٘: "ثٌظفجس  19: 8711ِٚؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ٌوٜ ػٛهر ٚآمٌْٚ ) 

 ِؼ١ٓ فضٝ صضقمك ثٌؾٛهر فٟ ٘يث ثٌّؾجي" 

( ف١ٌٜ أْ ثٌّؼج١٠ٌ ٟ٘:  ػذجًثس صظف ِج ٠ؾخ أْ ٔظً إ١ٌٗ فٟ ثٌّْض٠ٛجس ثٌّنضٍفز  92:  8773أِج ثٌوّٛلٟ )

 .دٙوف صقم١ك ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز 

 انجٕزح انشبيهخ:

صؼٌف دأٔٙج: "ؽٍّز ثٌؾٙٛه ثٌّذيٌٚز ِٓ لذً ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌّؾجي ثٌضٌدٛٞ ٌٌفغ فٟ ثٌّؾجي ثٌضٌدٛٞ، ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز 

ِْضٜٛ ثٌّٕضؼ ثٌضٌدٛٞ )ثٌطجٌخ(، دّج ٠ضٕجّخ ِغ ِضطٍذجس ثٌّؾضّغ، ٚدّج صْضٍَِٗ ٘يٖ ثٌؾٙٛه ِٓ صطذ١ك ِؾّٛػز ِـٓ 

ـٓ مالي صؼجفٌ ؽٙٛه وً ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌّؼج١٠ٌ ٚثٌّٛثطفجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌضٌد٠ٛز ثٌالٍِز؛ ٌٌفغ ِْضٜٛ ثٌّٕضؼ ثٌضٌدـٛٞ ِ

 (.99:8773ِؾجي ثٌضٌد١ز ". )وٕؼجْ،

ٚصؼٌف ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز فٟ ثٌذقظ ثٌقجٌٟ إؽٌثة١جً دأٔٙج ػذجًر ػٓ: ِؾّٛػز ثٌنظجةض ثٌض١ضٍذٟ ثفض١جؽجس وجفز 

 ػٕجطٌ ِٚضطٍذجس ثٌّٕٙز، ٚىٌه دجالّضنوثَ ثألِغً ٚثٌٛظ١فٟ ٌٍّٛثًه ثٌّضجفز.

 

 حسٔز انجحث: 

: صمضظٌ ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز ػٍٝ:إػوثه لجةّز دجٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز فٟ ٕػٙس انًٕظانح

 ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز.

٠ضّغً ثٌقو ثٌذشٌٞ فٟ ثٌنذٌثء ٚثٌّنضظ١ٓ فٟ ثٌؾجِؼجس ثٌّنضٍفز ثٌضٟ صؼجٚٔش ِغ ثٌذجفظ ِٚشٌفٟ ثٌٍغز  انحس انجشط٘:

ً ػجَ. إٌٝ ؽجٔخ ىٌه، ٠ضُ صطذ١ك ٘يٖ ثٌوًثّز ػٍٝ ػ١ٕز ِٓ ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّقجفظز ثٌؼٌد١ز دشى

 ثٌمٕفير فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز.

: ٠ضّغً ثٌقو ثٌّىجٟٔ فٟ ثٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز )د١ٕٓ ( دجٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ، فٟ ِقجفظز ثٌمٕفير، فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز انحس انًكبَٙ

 ؼٛه٠ز.ثٌْ

 َ.8713-8712٘ـ/ 7::1-1:93: ثٌفظً ثٌوًثّٟ ثٌغجٟٔ ٌٍؼجَ ثٌوًثّٟ انحس انعيبَٙ
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 :غبض انُظط٘ ٔانسضاؼبد انؽبثمخاإل

 

 انًحٕض األٔل: انجٕزح انشبيهخ: 

فٟ ِؾجي ثٌضٌد١ز ٚثٌضؼ١ٍُ ال ٠ؼو ِٛػٛع ثال٘ضّجَ دجٌؾٛهر ِٛػٛػج فو٠غجً. ف١ظ أْ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌوٚي ثٌّضموِز 

ٚؽٙش إٌٝ ٔظّٙج ثٌضؼ١ّ١ٍز ٔموثً ٚػوَ ًػج الٔنفجع ِْضٜٛ ثٌؾٛهر دٙج فمجِش دجٌضٌو١َ ػٍٝ ثٌؾٛهر ٚثٌؾٛثٔخ  ٚثٌٕج١ِز

 ثٌٌّصذطز دٙج فٟ ِقجٌٚز إلطالؿ ثٌضؼ١ٍُ.

ٚلو صَث٠و ثال٘ضّجَ دجٌؾٛهر فٟ ثٌضٌد١ز دشىً ِفجؽب فٟ ِٕضظف ثٌْذؼ١ٕجس ِٓ ثٌمٌْ ثٌؼش٠ٌٓ ٚدنجطز فٟ 

ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ فٌػضٙج ٘يٖ ثٌفضٌر، ِٚٓ أّ٘ٙج ثٌضغ١ٌثس ثاللضظجه٠ز ثٌّظجفذز ٌالٔفؾجً ثٌؼٍّٟ ثٌغّج١ٕٔجس ٌٍؼو٠و ِٓ 

 ٚثٌضىٌٕٛٛؽٟ، ٚثٌضّٛغ فٟ ثٌضؼ١ٍُ، ٠ٍٚجهر ثإللذجي ػ١ٍٗ فٟ ؽ١ّغ ثٌٌّثفً ثٌضٟ أهس ٠ٌَجهر ثال٘ضّجَ دجٌؾٛهر.

ثفض١جؽجس ثٌّضؼ١ٍّٓ  "ثّضقؼجً( فمو ػٌف ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز فٟ ِؾجي ثٌضؼ١ٍُ دأٔٙج: ;8: 8772أِج ػط١ز )

ٚثٌّؾضّغ، ٚؽ١ّغ ثٌّْضف١و٠ٓ ِٓ موِز ثٌضؼ١ٍُ هثمً ثٌّؤّْجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚمجًؽٙج، ًٚغذجصُٙ، ٚٚػغ ثٌذٌثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز 

ػٍٝ ٚفك ِؼج١٠ٌ صؼّٓ ثالّضؾجدز ٌضٍه ثٌقجؽجس ٚثٌٌغذجس دوًؽز صضالءَ ٚصٛلؼجس ثٌّْضف١و٠ٓ ٚصٕجي ًػجُ٘، ٚصىْٛ ٘يٖ 

ز ٌٍضق١ْٓ ٚثٌضط٠ٌٛ ثٌّْض٠ٌّٓ صذؼج ٌّضطٍذجس ثٌّْضف١و٠ٓ ٚفجؽجصُٙ ثٌّضطًٛر صذؼج ٌّج ٠قوط ِٓ صطًٛثس ثٌذٌثِؼ مجػؼ

 ٚصغ١ٌثس فٟ ِؾجالس ثٌق١جر ثٌّنضٍفز".

أِج ؽٛهر أهثء ثٌّؼٍُ، فئْ ثٌّمظٛه دٙج؛ أْ ٠ضمٓ ٘يث ثٌّؼٍُ ثألهثء ثٌّٕٟٙ ثٌالٍَ فٟ ِٕٙز ثٌضؼ١ٍُ ٠ٚىْٛ ِضّىًٕج ِٕٗ 

ث ػٍٝ ثٌٛؽٗ ث ًً ج دضنظظٗ ثألوجه٠ّٟ دشىً ػ١ّك، ِٚضجدًؼج ؽ١ًوث ٌىً ِج ٘ٛ ؽو٠و ٚفو٠ظ ف١ٗ، ٚلجه ًّ ألِغً، دق١ظ ٠ىْٛ ٍِ

ػٍٝ صط٠ٌٛ أهثةٗ ثٌّٕٟٙ دشىً ِْضٌّ ٚهثةُ ٚفمًج ٌّؾ٠ٌجس ٘ي ثٌضطًٛ دجٌشىً ثٌيٞ ٠ّىٕٗ ِٓ دٕجء ثأل٘وثف ثٌضؼ١ّ١ٍز 

أْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌموًر ػٍٝ ثٌضؼجًِ ِغ ثألّج١ٌخ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌقو٠غز ٚط١جغضٙج دّْض٠ٛجصٙج ثٌّنضٍفز، ٚإٌٝ ؽجٔخ ىٌه ٠ؾخ 

ٚثّضنوثِٙج دشىً فؼَّجي فٟ ثٌّٛثلف ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّنضٍفز، ٚأْ ٠ؼًّ فٟ ثٌٛلش ٔفْٗ ػٍٝ صط٠ٌٛ أّج١ٌخ ثٌضم٠ُٛ ثٌّْضنوِز 

 (.:0:: 8770ٚص٠ٕٛؼٙج. )ّؼ١و، 

ضٟ صضّقًٛ فٟ ِؾٍّٙج فٛي صط٠ٌٛ ثٌؾٛهر ٚصق١ْٕٙج. صمَٛ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّذجها ثٌٌة١ْز ثٌٚ

ٚأطذـ ِٓ ثٌّؼٌٚف، أٔٗ ػٕو ل١جَ أ٠ز ِؤّْز صؼ١ّ١ٍز دضطذ١ك ٘يٖ ثٌّذجها ثٌٌة١ْز، فئٔٙج صقمك ثٌٕؾجؿ دشىً فضّٟ، ف١ظ 

 ز:أٔٗ ١ّّىٕٙج صقم١ك ِْضٜٛ أفؼً ِٓ ثٌؾٛهر. ٚدٕجء ػ١ٍٗ، ٠ّکٓ إدٌثٍ صٍه ثٌّذجها ثٌٌة١ْز فٟ ثٌٕمجؽ ثٌضج١ٌ

إْ ثٌفُٙ ثٌىجًِ ِٓ لذً ثإلهثًر ثٌؼ١ٍج ٌطذ١ؼز ػٍّٙج ٚثٌضَثِٙج دّٙجِٙج ثٌّنضٍفز ٠ٍٚجهر ًٚؿ ثٌّشجًوز ٌو٠ٙج، ٠ؼغ  -1

 ثٌؾٛهر فٟ طوثًر ث٘ضّجِجصٙج.

 ثالّضٌّث٠ًز فٟ ثٌؼًّ دٙوف صط٠ٌٛ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ صق١ْٓ ثٌؾٛهر ٠ٍٚجهر فؼج١ٌضٙج. -2

لْجَ ثٌّنضٍفز فٟ ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌٛثفور ٚثٌض١ْٕك د١ٕٙج، إٌٝ ؽجٔخ ثّضنوثُِٙ ػًٌٚر ثٌضؼجْٚ د١ٓ ثإلهثًثس ٚثأل -3

 ٌفٌق ثٌؼًّ ثٌضٟ صؼىِ ٘يث ثٌضؼجْٚ ٚثٌض١ْٕك.

 .إشٌثن ؽ١ّغ ثٌّْضف١و٠ٓ فٟ ثٌؾٙٛه ثٌضٟ صذيي ٌضق١ْٓ ِْضٜٛ ثٌؾٛهر -4
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ُِٕجك ثٌؼًّ ثٌّٕجّخ ثٌيٞ ٠ؼًّ ػٍٝ إوْجح وجفز أػؼجء ثٌّؤّْز   -5 ضق١ْٓ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌغمجفز ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ ثٌصٛف١ٌ 

 ثٌّْضٌّ ٌٍؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز.

 إشٌثن ؽ١ّغ أػؼجء ثٌّؤّْز ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ثٌؾٙٛه ثٌٙجهفز إٌٝ صق١ْٓ ثٌؾٛهر. -6

 ػًٌٚر أْ صضٌوَ ثٌؾٛهر ػٍٝ صٍذ١ز فجؽجس ثٌّْضٍٙه. )ثٌضٌصًٛٞ، س، س( . -7

ث آمٌ ٚ٘ٛ: ػًٌٚ ًً ر صشؾ١غ ثٌؼج١ٍِٓ ٚصقف١َُ٘ ػٍٝ ثٌض١َّ ٚثإلدوثع، ٚأْ ٠ٚؼ١ف ثٌذجفظ ػٍٝ ٘يٖ ثٌّؼج١٠ٌ ِؼ١ج

 ٠ضٛثفك ىٌه ِغ ل١جُ ًػج ثٌّْضف١و ٚصطذ١ك ثٌّضجدؼز دشىً ِْضٌّ. 

 

 يطاحم رطجٛك انجٕزح انشبيهخ:

 ثٌٌّفٍز ثألٌٚٝ أٚ ثٌظف٠ٌز "ٌِفٍز ثإلػوثه": ٚف١ٙج ٠ضُ صقو٠و ثأل٘وثف ٚثٌّظطٍقجس ثٌٛثؽخ ثإلؽّجع ػ١ٍٙج.  -

 ثٌغج١ٔز "ثٌضنط١ؾ": ٚف١ٙج ٠ضُ إػوثه ثٌنطؾ ثٌضفظ١ٍ١ز ٚثٌضظو٠ك ػ١ٍٙج، ِٚٓ عُ صٛف١ٌ ثٌّٛثًه ثٌالٍِز ٌٍضٕف١ي.ثٌٌّفٍز  -

ثٌٌّفٍز ثٌغجٌغز "ثٌضمو٠ٌ ٚثٌضم٠ُٛ": ٚصشضًّ وً ِج ٠ٍٟ: )ثٌضم٠ُٛ ثٌيثصٟ، ثٌضمو٠ٌ ثٌضٕظ١ّٟ، ثٌّْـ ثٌشجًِ، ثٌضغي٠ز  -

 ثٌؼى١ْز ثٌّىضْذز(.

 ف١ي": ٠ٚضُ مالٌٙج ثمض١جً ثٌّٕفي٠ٓ ٚصو٠ًذُٙ.ثٌٌّفٍز ثٌٌثدؼز "ثٌضٕ -

 (.;: 1339ثٌٌّفٍز ثٌنجِْز "صذجهي ٚٔشٌ ثٌنذٌثس":ٚف١ٙج ٠ضُ ثّضغّجً ثٌنذٌثس ٚثٌٕؾجفجس ثٌضٟ صقممش ؽ٠ٍٛف) -

 

 يزطهجبد رطجٛك انجٕزح :

ثٌضؼ١ٍُ، ِٚٓ أّ٘ٙج ( ػوًهث ِٓ ثٌّضطٍذجس ثٌضٟ ٠ضطٍذٙج صطذ١ك إهثًر ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز فٟ 838: 8711أًٚهس ًث١ٔج )

 ِج ٠ٍٟ:

 ثإلهثًر ثٌؼ١ٍج ٚهػّٙج ٌّومً إهثًر ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز ٚثالٌضَثَ دٗ.ثلضٕجع  -1

 صغ١١ٌ ثٌنؾ ثٌم١جهٞ ثٌْجةو فٟ ثٌّوًّز. -2

 صؼو٠ً ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ ٚصغ١١ٌ ثٌغمجفز ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌْجةور فٟ ثٌّوًّز. -3

 صٛثفٌ ٔظُ فؼجٌز ٌٍّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس دجٌّوًّز. -4

 ٔقٛ ثّضمال١ٌز ثٌّوًّز ٚصّى١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ. ثالصؾجٖ -5

 صذٕٟ أٍّٛح فٌق ثٌؼًّ )ثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ ( دجٌّوًّز. -6

 

 انًحٕض انثبَٙ: انكفبٚبد انًُٓٛخ:

ث٠ٌٌْؼز ٚثٌّضالفمز ثٌضٟ ثصُْ دٙج ٘يث ثٌؼظٌ ِٚج صذؼٗ ِٓ صٕجف١ْز ثلضظجه٠ز ِقِّٛز د١ٓ ثٌوٚي  ٌٍضطًٛثسٔظٌثً 

صمَٛ ػٍٝ ثٌّؼٌفز ٚثلضظجه٠جصٙج، فمو ثصؾٙش وغ١ٌ ِٓ ثٌذٍوثْ ٌٍٕظٌ فٟ ٔظّٙج ثٌضؼ١ّ١ٍز ّؼ١جً ِٕٙج فٟ صط٠ٌٛ٘ج ٚإطالفٙج 

 ه ثٌّؼٌُٛ، ثٌضٟ ٠شٙو٘ج ثٌؼجٌُ.ٌضٛثوخ ثٌضقٛالس ث٠ٌٌْؼز، ٚثٌضطًٛثس ثٌّضالفمز ٚثاللضظج
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٘ٛ ثٌّقٌن ثٌٌة١ِ ٌٍؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز فمو شٍّٗ ٘يث ثٌضط٠ٌٛ ٚثإلطالؿ هػّج ٌّىجٔز ٘يٖ ثٌّٕٙز،  ثٌّؼٍُٚدّج أْ 

 ٚصّى١ٕج ٌٍّؼٍُ ِٓ ثٌم١جَ دٛثؽذٗ صؾجٖ ثٌّؾضّغ ٚفمج ٌٍضغ١ٌثس ث٠ٌٌْؼز ٚثٌّْضٌّر ثٌضٟ صقوط فٟ ثٌّؾضّغ.

( دأٔٙج: "ِؾّٛػز ثٌموًثس ثٌضٟ ٠ٕذغٟ أْ ٠ّضٍىٙج ثٌّؼٍُ ِٓ ;18: ١8770ز ػٕو شطٕجٚٞ )٠ُٚمظو دجٌىفج٠جس ثٌّٕٙ

ِٙجًثس ٚثصؾج٘جس، ٠ّٚجًّٙج فٟ أعٕجء صٕف١يٖ صو٠ًْٗ فٟ ِؾجالس ثٌّقضٜٛ ٚثأل٘ـوثف ٚثٌّٛجةً ٚثألٔشطز، ٚؽٌق ثٌضؼ١ٍُ 

 ٚإهثًر ثٌظف ٚثٌضم٠ُٛ".

١ٕز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز، ٠ٚؼٌفٙج دأٔٙج: ػذجًر ػٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّٙجًثس ٠ٚموَ ثٌذجفظ صؼ٠ًٌفج إؽٌثة١ًج ٌٍىفج٠جس ثٌّٙ

ثٌّضٌثدطز ٚثٌّضوثمٍز ًِؼج، ٚ٘ٝ ثٌضٟ ٠ىضْذٙج ثٌّؼٍُ ػٓ ؽ٠ٌك ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضو٠ًخ ثٌّْضٌّ، ٚصُْٙ فٟ صّىٕٗ ِٓ أهثء ِٙجِٗ 

 دجٌفؼج١ٌز ثٌّطٍٛدز.

ثٌوًثّز ػٍٝ ثٌىفج٠جس ثٌضج١ٌز: )ثٌضنط١ؾ، ٚثٌض١ٙتز، ٚصٕف١ي ٚصمضظٌ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ٘يٖ  

ثٌوًُ، ٚثٌضم٠ُٛ(، ٚ٘ٝ ديٌه صّغً ثٌقو ثألهٔٝ ثٌيٞ ٠ؾخ أْ ٠ضّضغ دٗ ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فضٝ ٠ضّىٓ ِٓ ثٌم١جَ دّٙجِٗ 

 ثٌضو١ْ٠ًز ٚثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّْٕور إ١ٌٗ ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثألِغً" .

 ٠ٍٟ: وّجػوه ِٓ ثٌٕمجؽ، ٔيوٌ٘ج  أ١ّ٘ز ثٌىفج٠جس ٌّؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ (893:  897،  8770ٚلو أٚػـ )ٍث٠و ، 

 ٠ٍجهر صمذً ثٌّؼٍُ ٌيثصٗ. -8 ٠ٍجهر ثألهثء ثٌّٕٟٙ ٌوٜ ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز. -1

 صق١ْٓ ثصؾجٖ ثٌّؼٍُ ٔقٛ ِٕٙز ثٌضو٠ًِ. -: ٠ٍجهر ثإلٔؾجٍ ثألوجه٠ّٟ ٌٍطالح فٟ ِجهر ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز. -2

 ثًصفجع ِْضٛی ثٌطّٛؿ ٌوی ثٌّؼٍُ. -; ٝ ثّضنوثَ ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز.٠ٍجهر لوًر ثٌّؼٍُ ػٍ -3

٠ؼضذٌ ثالصؾجٖ ثٌمجةُ ػٍٝ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ِٓ أُ٘ ثالصؾج٘جس ثٌْجةور ثٌضٟ ظٌٙس فٟ دٌثِؼ إػوثه ٚصو٠ًخ ثٌّؼ١ٍّٓ، 

د١ٓ دٌثِؼ ثٌض١ّٕز ث١ٌّٕٙز ِٓ ٔجف١ز، ألٔٗ ٠شىً فٌوز ِضىجٍِز ثألدؼجه، ٘وفٙج إػوثه ِؼ١ٍّٓ أوفجء، ٚص١ّٕضُٙ ِٓ مالي ثٌٌدؾ 

ٚد١ٓ ثٌّٙجَ ٚثٌّْت١ٌٛجس ٚثٌٛثؽذجس ثٌضٟ ِٓ ثٌّضٛلغ أْ ٠ٛثؽٙج ثٌّؼٍُ ِٓ ٔجف١ز أمٌٜ، ثألٌِ ثٌيٞ ٠ٕضؼ ػٕٗ ٠ٍجهر ثٌطجلز 

 ثإلٔضجؽ١ز ٌو٠ُٙ.

 

 يصبزض اشزمبق انكفبٚبد

ِظجهً٘ج، ف١ظ ىوٌ )ؽٌثهثس ٚآمٌْٚ، ثّضنوَ ثٌٌّدْٛ ّٚجةً ِضؼوهر الشضمجق ثٌىفج٠جس ثٌالٍِز ٌٍّؼ١ٍّٓ ِٓ 

 ( أْ ِظجهً ثشضمجق ثٌىفج٠جس صىْٛ ِٓ مالي:3:-0:: :1:7

ث فٟ صقو٠و ثٌىفج٠جس ثٌالٍِز ٌٍّؼٍُ فٟ ػٛء أِّ  انُظطٚخ انزطثٕٚخ: -أ  ًٍ ف١ظ أْ صٛثفٌ ٔظ٠ٌز ٌٍضؼٍُ ٠ىٛ ٌٗ أعٌثً دجً

 ٌٟ:(، ٚ٘ٝ وجٌضج3:-0:: :1:7)ؽٌثهثس ٚآمٌْٚ،  .ِٕٚطٍمجس ٘يٖ ثٌٕظ٠ٌز، 

ثٌّمًٌثس ثٌوًث١ّز ِٓ أُ٘ ثٌّظجهً ثٌضٟ ٠ّىٓ ِٓ مالٌٙج  صؼو: فحص انًمطضاد انسضاؼٛخ ٔرطجًزٓب ئنٗ كفبٚبد -ح 

صقو٠و ثٌىفج٠جس ثٌؼ٠ًٌٚز، ٚ٘ٛ ِج ٠ؤهٞ إٌٝ إػجهر ط١جغز ثٌّمًٌثس ثٌّٛؽٛهر دق١ظ ٠ضُ صق٠ٍٛٙج إٌٝ ػذجًثس صمَٛ 

 ػٍٝ ثٌىفج٠ز. 

ٌٍ ِٓ ثٌىفج٠جس صُؼو ثٌمٛثةُ لٕائى انكفبٚبد: -ػ  ثٌؾجَ٘ر ٌٍىفج٠جس ِٓ أُ٘ ثٌّظجهً الشضمجلٙج، دجػضذجً٘ج صؼضّو ػٍٝ ػوٍه وذ١

ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌضؼ١ّ١ٍز ِّج ٠ٛفٌ إِىج١ٔز ثالمض١جً ِٕٙج، ٌٚىٓ دؼو ثٌٌّثؽؼز ثٌشجٍِز ٌٙيٖ ثٌمٛثةُ ثٌّضؼوهر ٚثٌّضٕٛػز ثٌضٟ 

 ّذك إػوثه٘ج ٚصط٠ٌٛ٘ج.
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ؼو ثّضطالع آًثء ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ث١ٌّوثْ ثٌضٌدٛٞ ِٓ ثٌّظجهً ثألمٌٜ ثٌضٟ صْضنوَ ٠ُ  :اؼزطالع آضاء انؼبيهٍٛ فٙ انًٛساٌ -ه 

 (>17، ص 1320)ف١ّٙز ػذوثٌؼ٠ََ،  .فٟ ػ١ٍّز ثشضمجق ثٌىفج٠جس

صؼضذٌ فجؽجس ثٌّؼ١ٍّٓ ِظوًثً أّج١ّجً الشضمجق ثٌىفج٠جس ثٌّطٍٛدز ِغً وفج٠جس ثٌضؼجًِ ِغ  رمسٚط حبجبد انًؼهًٍٛ: -ٖ 

 (.3:، ص >133م٠ُٛ ثٌطالح .". )ػَس ؽٌثهثس ٚآمٌْٚ، ثٌطالح ٚکفج٠جس ص

٠ضُ صقو٠و ثٌىفج٠جس ثٌالٍِز ٌٍٛظجةف ثٌّنضٍفز ِٓ مالي ِج ٠قوهٖ ٚطف ثٌٛظجةف ِٓ  انٕظبئف: ٔرصُٛف رٕصٛف -ٚ 

ٚثؽذجس ِْٚت١ٌٛجس ٌٍٛظ١فز ٚثٌّضطٍذجس ٚثٌّؤ٘الس ثٌالٍِز إلشغجٌٙج ٚصقو٠و ثٌؼٕجطٌ ثٌضٟ صشىً ِؼج١٠ٌ ثألهثء ثٌضٟ 

ثٌّؼٍُ صأه٠ضٗ ٚفك ِجؽجء دٛطف  ٠ذٕٝ ػ١ٍٙج أ٠ؼجً صم٠ُٛ أهثء ثٌؼج١ٍِٓ ػٍٝ أّجُ ثٌّمجًٔز د١ٓ ِج٘ٛ ِطٍٛح ِٓ

 .ثٌٛظ١فز ِٚج ٠ؤه٠ٗ فؼالً فٟ فضٌر ١ٍِٕز ِقوهر

صضٕٛع ثٌىفج٠جس ثٌضؼ١ّ١ٍز فْخ ِىٛٔجصٙج، ٚ٘يث ِج أووصٗ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثألدقجط ٚثٌوًثّجس ثٌضٌد٠ٛز، ٠ٚؾّغ ثٌىغ١ٌ ِٓ ٚ

 ( أٔٛثع ٘يٖ ثٌىفج٠جس وّج ٠ٍٟ:87-81: 1320ثٌذجفغْٛ ػٍٝ أْ ٕ٘جن أًدؼز أٔٛثع ِٓ ثٌىفج٠جس، ٚدٕجء ػ١ٍٗ فمو فوه ثٌٕجلز )

: ٚ٘ٝ ثٌضٟ صؼىِ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌؼ١ٍّجس ثٌّؼٌف١ز، ٚثٌموًثس ثٌؼم١ٍز، ٚثٌّٙجًثس ثٌفى٠ٌز ثٌالٍِز ِٓ انكفبٚخ انًؼطفٛخ -

 .ثؽً ل١جَ أٞ فٌه دّٙجِٗ فٟ ثٌّؾجي أٚ ثٌٕشجؽ ىثس ثٌظٍز دٙيٖ ثٌّٙجًثس

هثء ثٌضٟ ٠ظٌٙ٘ج ثٌفٌه، ٚصضؼّٓ ديٌه ثٌّٙجًثس ثٌٕفِ فٌو١ز فٟ ِؾجالس : ٚ٘ٝ صشًّ وفج٠جس ثألانكفبٚخ األزائٛخ  -

 ثٌّٛثه ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز، ٚثٌّٛثه ثٌّضظٍز دجٌضى٠ٛٓ ثٌذؤٟ ٚثٌقٌوٟ. 

: ٚ٘ٝ صؼىِ آًثء ثٌفٌه ٚثّضؼوثهثصٗ ١ٌِٚٛٗ ٚثصؾج٘جصٗ ٚل١ّٗ ِٚؼضموثصٗ ٍّٚٛوٗ ثٌٛؽوثٟٔ، ٚثٌيٞ انكفبٚبد انٕجساَٛخ -

 ٍٝ أهثةٗ ٌؼًّ ِؼ١ٓ. ٠ٕؼىِ دطذ١ؼز ثٌقجي ػ

 .: ٚصؼٕٟ أعٌ أهثء ثٌطجٌخ ٌٍىفج٠جس ثٌْجدمز فٟ ث١ٌّوثْانكفبٚبد اإلَزبجٛخ -

 

 يعاٚب انزؼهٛى انمبئى ػهٗ انكفبٚبد:

 (، إٌٝ أْ أُ٘ ِج ٠ّضجٍ دٗ ثٌضؼ١ٍُ ثٌّذٕٟ ػٍٝ أّجُ ثٌىفج٠جس ٘ٛ:1300صٛطً ثٌنط١خ )

 صق٠ًٛ ِْؤ١ٌٚز ثٌضؼٍُ ِٓ ثٌّؼٍُ إٌٝ ثٌّضؼٍُ ٔفْٗ. -1

 ثال٘ضّجَ دجٌفٌٚق ٚثٌقجؽجس ٚثال٘ضّجِجس د١ٓ ثٌّضؼ١ٍّٓ. -8

 ثًصذجؽ فٌوز ثٌضٌد١ز ثٌّذ١ٕز ػٍٝ ثٌىفج٠جس دجٌّذجها ثٌو٠ّمٌثؽ١ز فٟ ثٌضٌد١ز. -9

 صىجًِ ثٌّؾج١ٌٓ ثٌٕظٌٞ ٚثٌضطذ١مٟ فٟ ِؾجي ثٌضؼ١ٍُ. -:

 صأو١و ِذوأ صف٠ٌو ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ ثٌيثصٟ. -;

 فٟ ػ١ٍّز إػوثه ثٌطٍذز.ثالػضّجه ثٌٛثّغ ػٍٝ ثٌضم١ٕجس ثٌضٌد٠ٛز  ->

 ص١ّٛغ لجػور ثصنجى ثٌمٌثًثس دجٌْٕذز ٌٍّضؼٍُ ِٚشجًوز ثٌطالح أٔفُْٙ فٟ ثٌؼ١ٍّز. -0

 ٚػغ ِؼج١٠ٌ ٌم١جُ وفج٠جس ثٌّضؼٍُ ٚصىْٛ ٚثػقز فٟ صقو٠و٘ج ، ِذ١ٕز ِْٕٚؾّز ِغ وفج٠جس ِقوهر فٟ ثٌذٌٔجِؼ. -2
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 ثبَٛبً: انسضاؼبد انؽبثمخ:

ثٌذجفظ دؼٌع ثٌوًثّجس ثٌْجدمز ىثس ثٌظٍز دّٛػٛع ثٌوًثّز، ٚثٌضٟ ثّضفجه ِٕٙج فٟ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌؾٛثٔخ، ٚلو  لجَ

صُ صم١ّْٙج إٌٝ ِق٠ًٛٓ: ثٌّقًٛ ثألٚي ثٌوًثّجس ثٌضٟ صٕجٌٚش ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز، ٚثٌّقًٛ ثٌغجٟٔ ثٌوًثّجس ثٌضٟ صٕجٌٚش 

 ر .ثٌؾٛه

 

 خ::زضاؼبد رُبٔنذ انكفبٚبد انًُٓٛأًٔل 

  ( 5105زضاؼخ انططأَخ:) 

 ثؼُٕاٌ: "انكفبٚبد انزسضٚؽٛخ انزٙ ًٚزهكٓب انطهجخ انًؼهًٌٕ انًزسضثٌٕ فٙ انًساضغ انًزؼبَٔخ 

 يٍ ٔجٓخ َظط انًؼهًٍٛ انًزؼبٍَٔٛ".

وجْ ٘وف ٘يٖ ثٌوًثّز ثٌضؼٌف ػٍٝ ثٌىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز ٌوٜ ثٌطٍذز ثٌّؼٍّْٛ ثٌي٠ٓ ٠ضُ صو٠ًذُٙ فٟ ثٌّوثًُ 

ج( 32ٔز ٚىٌه ِٓ ٚؽٙز ٔظٌ ثٌّؼ١ٍّٓ ثٌّضؼج١ٔٚٓ. ٚلو ثمضجً ثٌذجفظ ػ١ٕز ٌوًثّضٗ ِىٛٔز ِٓ )ثٌّضؼجٚ ًّ ِٚؼٍّز، ُِٕٙ  ِؼٍ

( ِؼٍّز. ِٚٓ أفً صقم١ك ٘وف ثٌوًثّز، صُ ثّضنوثَ ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ. ٚصُ أ٠ًؼج دٕجء ثّضذجٔز صىٛٔش فٟ :3( ِؼ١ٍّٓ ٚ):)

( 18( فمٌر ٍِٛػز ػٍٝ أًدغ ِؾجالس ٌٍىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز؛ فشًّ ِؾجي ٌٍضنط١ؾ ٌٍضو٠ًِ ػٍٝ  )8;طًٛصٙج ثٌٕٙجة١ز ِٓ )

( :1( فمٌر، أِج ثٌظفجس ثٌشنظ١ز فمو شٍّش ػٍٝ )11( فمٌر، ٚصم٠ُٛ ثٌضو٠ًِ ػٍٝ );1) فمٌر، ٚثٌضٕف١ي ٌٍضو٠ًِ ػٍٝ

فمٌر. ٚلو صٛطٍش ثٌوًثّز إٌٝ ػوه ِٓ ثٌٕضجةؼ، وجْ ِٓ أّ٘ٙج: ثِضالن ثٌطٍذز ثٌّؼ١ٍّٓ ٌٍىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز فٟ ثٌّؾجالس 

ظ١ز، صٕف١ي ثٌضو٠ًِ، صم٠ُٛ ثٌضو٠ًِ. وّج د١ٕش ٔضجةؼ ثألًدؼز صذًؼج ٌٍضٌص١خ ثٌضجٌٟ: ثٌضنط١ؾ ٌٍضو٠ًِ، وفج٠جس ثٌظفجس ثٌشن

( د١ٓ ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز فٟ ٚؽٙجس ٔظٌ ثٌّؼ١ٍّٓ ثٌّضؼج١ٔٚٓ 7=  ;7.7ثٌوًثّز أٔٗ ٕ٘جن فٌٚق ىثس هالٌز إفظجة١ز )

ٓ ىٚٞ ثٌنذٌر صؾجٖ ثٌىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز ثٌضٟ ٠ّضٍىٙج ثٌطٍذز ثٌّؼٍّْٛ صٌؽغ إٌٝ ِضغ١ٌ ػوه ّٕٛثس ثٌنذٌر ٌٚظجٌـ ثٌّؼ١ٍّ

 ثألؽٛي.

 ( ٙ5101زضاؼخ صبنحخ انؼزٛج:) 

 ثؼُٕاٌ: "انصفبد انشرصٛخ ٔانكفبٚبد انًُٓٛخ انالظيخ نًؼهًخ انهغخ انؼطثٛخ

 فٙ انًطحهخ انًزٕؼطخ ثبنؼبصًخ انًمسؼخ".

ثٔقظٌ ٘وف ٘يٖ ثٌوًثّز فٟ ثٌضؼٌف ػٍٝ أُ٘ ثٌظفجس ثٌشنظ١ز ٚثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثٌؼ٠ًٌٚز ٌّؼٍّز ثٌٍغز 

ؼٌد١ز فٟ ثٌٌّفٍز ثٌّضّٛطز. ِٚٓ ثؽً صقم١ك ٘يث ثٌٙوف، صُ ثّضنوثَ ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ ػٍٝ ِؾضّغ ثٌوًثّز ٚثٌّىْٛ ِٓ ثٌ

( ِٓ ثٌّضنظظ١ٓ فٟ 10( ِشٌفًج ِٚشٌفز، ٚ);;ؽ١ّغ ِشٌفٟ ِٚشٌفجس ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دّىٗ ثٌّىٌِز ٚثٌذجٌغ ػوهُ٘ )

جو١ٍز ثٌضٌد١ز ٚو١ٍز إػوثه ثٌ -ٌٜ ؽٌق صو٠ًِ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ؽجِؼز أَ ثٌم ًّ  س. ّؼٍ

 مِّ( ػذجًر ِمّْز ػٍٝ ِق٠ًٛٓ ًة١١ْ١ٓ، 8>أِج دجٌْٕذز ألهثر ثٌوًثّز فمو صُ ثّضنوثَ ثالّضذجٔز، ٚثّضٍّش ػٍٝ )

ٕضجةؼ ِؾجالس ٌٍّقًٛ ثألٚي، ٚعالعز ِؾجالس ٌٍّقًٛ ثٌغجٟٔ. أِج دجٌْٕذز ٌٕضجةؼ ثٌوًثّز، ففو صٛطٍش ثٌوًثّز إٌٝ ػوه ِٓ ثٌ

 ِٕٚٙج؛ د١جْ أ١ّ٘ز ثٌظفجس ثٌشنظ١ز ٌّؼٍّز ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز، ِٚٓ أُ٘ ٘يٖ ثٌظفجس صذًؼج ٌٌأٞ ِؾضّغ ثٌوًثّز: 

ٚػٛؿ ثٌظٛس، ٚطقز ِنجًػ أطٛثس ثٌقٌٚف، ٚثٌظقز ثٌؼجِز ؽ١ور. ٘يث ٚلو أشجً ِؾضّغ ثٌوًثّز إٌٝ أ١ّ٘ز وفج٠جس 

 ٘ٛ ِج ٠ؤوو ػٍٝ ػًٌٚر صٛثفٌ ٘يٖ ثٌىفج٠جس ٌوٜ ِؼٍّز ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز.ثٌضنط١ؾ ٚثٌضٕف١ي ٚثٌضم٠ُٛ ٌّؼٍّز ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚ
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  ( ٙ5112زضاؼخ ػه:) 

 ثؼُٕاٌ: "انكفبٚبد انًُٓٛخ نًؼهًٙ انهغخ انؼطثٛخ ٔ زٔضْب فٙ رحمٛك األْساف انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ".

ٚهًٚ٘ج فٟ صقم١ك ثأل٘وثف ِٓ ثٌؼ١ٍّز ٘وفش ٘يٖ ثٌوًثّز إٌٝ ػٌع ٚصق١ًٍ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز 

ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضؼ١ٍّز، ٚصقو٠و ثٌىفج٠جس ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّّٙز دجٌْٕذز ٌّؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز، ٚدٕجء دٌٔجِؼ ٌضط٠ٌٛ ٘يٖ ثٌىفج٠جس ثٌضؼ١ّ١ٍز 

ّضذجٔز ٚدطجلز ثٌّّٙز، ٚلو ثّضنوَ ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ ثٌضق١ٍٍٟ صقش ِظٍز ثٌوًثّجس ثٌّْق١ز، وّج ثّضنوَ ثٌذجفظ ثال

ث ِٚو٠ٌرً ِٚٛؽًٙج ِٚٛؽٙزً ;;ثٌّالفظز ٚثٌّمجدٍز، ٚوجٔش ػ١ٕز ثٌوًثّز ػ١ٕز ػشٛثة١ز لظو٠ز صضىْٛ ِٓ ) ًٌ ( ِو٠

ج(7>ٚ) ًّ ث ٍّذ١ًج ٌٍّذٕٟ ثٌّوًّٟ، ثٌضٌو١َ  ِؼٍ ًٌ ِٚؼٍّزً. ٚصٛطٍش ثٌوًثّز إٌٝ ػوه ِٓ ثٌٕضجةؼ، ِٓ أّ٘ٙج: أْ ٕ٘جٌه صأع١

ؼٌد١ز ٌٍٕجؽم١ٓ دٙج ٚثٌٕجؽم١ٓ دغ١ٌ٘ج، صٛف١ٌ ثألؽَٙر ثٌّو١ًّز، ٠ٍجهر وفجءر ثٌى١ّز ٌٍٕظجَ ػٍٝ صو٠ًخ ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌ

ثٌضؼ١ٍّٟ دجٌٌّفٍز ثألّج١ّز، ثٌضم١ًٍ ِٓ ثٌٙوً ثٌضٌدٛٞ ٚأعجًٖ، ٘ؾٌر ثٌىٛثهً ثٌّؤٍ٘ز ِٓ ثٌّؼ١ٍّٓ ٚثٔنفجع ًثصذُٙ 

صٍؼخ ثٌذ١تز ثٌّو١ًّز ٚثالؽضّجػ١ز هًٚثً وذ١ٌثً فٟ صؼ١ٍُ ٚصأم١ٌٖ ٠ؤعٌ ٍّذج ػٍٝ ثألهثء، ثفضمجً ِؼظُ ثٌّوثًُ ٌٍّىضذجس، 

 ثٌضال١ِي.

 

 انًحٕض انثبَٙ: انجٕزح: 

صؼوهس ثٌوًثّجس ثٌضٟ ٘وفش إٌٝ ثالّضؼجٔز دّؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز فٟ إػوثه وفج٠جس ثٌّؼ١ٍّٓ، ٚص١ّٕز ثٌىفج٠جس 

 ثألّج١ّز ٌو٠ُٙ، ٚٚثلغ إػوثهُ٘، ِٚٓ ٘يٖ ثٌوًثّجس:

  (:5106ٔئؼًبػٛم )زضاؼخ كٛزب 

 ثؼُٕاٌ: "انكفبٚبد انزطثٕٚخ نًؼهًٙ انهغخ انؼطثٛخ نهُبغمٍٛ ثغٛطْب 

 فٙ ظٕء يؼبٚٛط انجٕزح يٍ ٔجٓخ َظط انًرزصٍٛ".

٘وف ٘يٖ ثٌوًثّز إٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٝ ثٌىفج٠جس ثٌضٌد٠ٛز ثٌالٍِز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌٍٕجؽم١ٓ دغ١ٌ٘ج ثٌٌّصذطز 

ٌضم٠ُٛ فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ِٓ ٚؽٙز ٔظٌ ثٌّنضظ١ٓ، ٚثّضنوَ ثٌذجفغجْ ثٌّٕٙؼ ثٌّْقٟ دّؾجي ثٌضنط١ؾ، ٚثٌضٕف١ي، ٚث

ثٌٛطف١ّؼضّو٠ٓ ػٍٝ ثالّضفضجء وأهثر ٌٍوًثّز. ٚصکْٛ ِؾضّغ ثٌذقظ ِٓ ثألّجصير ثٌّضنظظ١ٓ فٟ صؼ١ٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز 

( ِنضًظج، ٚدؼو صق١ًٍ ٔضجةؼ :9ذجٌغ ػوهُ٘ )ٌٍٕجؽم١ٓ دغ١ٌ٘ج فٟ ِؼٙو ثٌٍغ٠ٛجس ثٌؼٌد١ز دؾجِؼز ثٌٍّه ّؼٛه دج٠ٌٌجع ثٌ

ثٌوًثّز، صٛطً ثٌذجفغجْ إٌٝ لجةّز دجٌىفج٠جس ثٌضٌد٠ٛز ثٌالٍِز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌٍٕجؽم١ٓ دغ١ٌ٘ج ثٌٌّصذطز دّؾجي 

١ؾ ثٌضنط١ؾ، ٚثٌضٕف١ي ٚثٌضم٠ُٛ فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ِٓ ٚؽٙز ٔظٌ ثٌّنضظ١ٓ، ٚصؼّٕش. إؽّجال م١ّْٓ وفج٠ز، ٌٍضنط

 ( وفج٠جس ٌٍضم٠ُٛ.17(وفج٠ز ٌٍضٕف١ي، ٚ)87ٚ)
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 ( ُٙٚ5100زضاؼخ انع:) 

ثؼُٕاٌ: "يسٖ رٕافط يؼبٚٛط جٕزح انجبَت األكبزًٚٙ فٙ ثطَبيج ئػساز يؼهى انهغخ انؼطثٛخ ٔانزطثٛخ اإلؼاليٛخ فٙ 

 كهٛخ انزطثٛخ جبيؼخ ثٕضؼؼٛس يٍ ٔجٓخ َظط أػعبء ْٛئخ انزسضٚػ".

صم٠ُٛ ثٌؾجٔخ ثألوجه٠ّٟ ٌذٌٔجِؼ إػوثه ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز فٟ و١ٍز ثٌضٌد١ز  ٘وفش ٘يٖ ثٌوًثّز إٌٝ

دؾجِؼز دًّٛؼ١و دّظٌ فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز. ِٚٓ أؽً صقم١ك ٘يث ثٌٙوف أػوس ثٌذجفغز لجةّز دّؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر 

د١ز ٚثٌضٌد١ز ثإلّال١ِز فٟ ػٛةٙج، ٚلو ثّضنوِش ثٌذجفغز دٕٛه ثٌشجٍِز ثٌضٟ ٠ؾخ صٛثفٌ٘ج فٟ دٌٔجِؼ إػوثه ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌ

( >1٘يٖ ثٌمجةّز وّقجًٚ ًة١ْز الّضذجٔز أػؼجء ١٘تز ثٌضو٠ًِ دى١ٍز ثٌضٌد١ز دذًّٛؼ١و فٛي دٌٔجِؼ ثإلػوثه ػ١ٕز ثٌوًثّز )

ُ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطً ػؼٛثً ِٓ أػؼجء ١٘تز ثٌضو٠ًِ. وّج ثّضنوِش ثٌذجفغز ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ فٟ هًثّضٙج، ٚوجْ ِٓ أ٘

%(ِٓ ٚؽٙز ٔظٌ أػؼجء :37:إ١ٌٙج ثٌذقظ صٛثفٌ ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز فٟ ثٌّؾجي ثألوجه٠ّٟ دوًؽز وذ١ٌر دْٕذز ِت٠ٛز)

 .١٘تز ثٌضو٠ًِ

 

 انزؼهٛك ػهٗ انسضاؼبد انؽبثمخ:

ث ِٓ ثٌوًثّجس ثٌْجدمز فٟ ثإلؽجً ثٌٕظٌٞ ٚفٟ ؽ٠ٌمز صظ١ُّ أهٚثس ًٌ ثٌوًثّز ٚثمض١جً ثٌّٕٙؼ  ٌمو ثّضفجه ثٌذجفظ وغ١

ثٌّٕجّخ، ٚثٌضؼٌف ػٍٝ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز، ٚؽ٠ٌمز ثشضمجلٙج، ٚثٌؾٛهر ثٌشجٍِز ٌِٚثفٍٙج ٚو١ف١ز ثالّضفجهر ِٓ ِؼج١٠ٌ٘ج فٟ 

 .صط٠ٌٛ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز

ّضٗ ثٌفؼ١ٍز دظًٛر إؽّج١ٌز أظٌٙس ثٌٕضجةؼ لظًٛث فٟ إػوثه ثٌّؼٍُ دجٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز، ٚفٟ صو٠ًذٗ، ٚفٟ هًؽز ِّجً

ٌٙج، ٚفٟ ِطجدمضٙج أ٠ًؼج ٌٍؾٛهر ثٌّٕشٛهر، ِّج هفغ ثٌذجفظ إٌٝ إػوثه لجةّز دجٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز 

ثٌغج٠ٛٔز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر، ٚدجٌضجٌٟ إػوثه صظًٛ ِمضٌؿ ٌض١ّٕز ٘يٖ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز 

 .غز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز، ػٍٗ ٠ْو ٘يٖ ثٌغغٌرٌّؼٍّٟ ثٌٍ

 

 ٔيٍ أْى يب ًٚٛع انسضاؼخ انحبنٛخ ػٍ ثمٛخ انسضاؼبد انؽبثمخ، يب ٚهٙ:

 ؽجءس ٌضأوو ػًٌٚر ِؼٌفز ثٌّؼ١ٍّٓ ٌٍىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٚػًٌٚر ثٌضو٠ًخ ػ١ٍٙج. -

 ثٌغج٠ٛٔز فٟ ػٛء ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز.ّؼش إلػوثه٘ج لجةّز دجٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز  -

 لوِش ِالفظز ٌم١جُ ٚثلغ ِّجًّز ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ٌٍىفج٠جس ث١ٌّٕٙز فٟ ػٛء ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز. -
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 يُٓج انجحث:

ٌق ثػضّو ثٌذجفظ فٟ هًثّضٗ ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ ثٌضق١ٍٍٟ دٙوف صقو٠و ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز، ٚؽ

ل١جّٙج فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز، ، ف١ظ ٠ُُْٙ ٘يث ثٌّٕٙؼ فٟ ص٠َٚو ثٌذجفظ دجٌّؼٍِٛجس ثٌالٍِز ٌضم٠ٌٌ ٚػغ 

ثٌظجٌ٘ر ثٌّوًّٚز صم٠ٌٌث ِٛػٛػ١ج، إى أٔٗ ٠ظف ثٌظجٌ٘ر وّج ٟ٘ فٟ ثٌٛثلغ ٠ٚظفٙج ٚطفج هل١مج، ٠ٚؼذٌ ػٕٙج صؼذ١ٌث 

صف١ٌْ٘ج ٌٍٛطٛي إٌٝ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صُْٙ فٟ صقم١ك أ٘وثف ثٌذقظ و١ف١ج ٚو١ّج، ِٚٓ عُ صق١ًٍ ٘يٖ ثٌّؼٍِٛجس ٚ

 (.889، 8779ثٌٌّؽٛر)ػذ١وثس، 

 

 :انًؼبنجخ اإلحصبئٛخ

ٌّؼجٌؾز ثٌذ١جٔجس دؼو صذ٠ٛذٙج ٚإهمجٌٙج إٌٝ  (SPSS)ٌإلؽجدز ػٓ أّتٍز ثٌوًثّز، صُ ثّضنوثَ دٌٔجِؼ ثٌٌٍَ ثإلفظجة١ز 

 ثٌقجّٛح ِٓ مالي:

 ٚثٌْٕخ ثٌّت٠ٛز ٌٛطف مظجةض ػ١ٕز ثٌوًثّز ثٌشنظ١ز.ثٌضىٌثًثس  -

 ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ٚثالٔقٌثفجس ثٌّؼ١ج٠ًز ٌفمٌثس أهثر ثٌوًثّز.  -

 (.One- Sample T. Test" ٌٍؼ١ٕجس ثٌّٕفٌهر )tثمضذجً " -

 

 يجزًغ انجحث:

ؽ١ّغ ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّوثًُ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ )د١ٕٓ( دّقجفظز ثٌمٕفير فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز  

 َ.8712/8713٘ـ 7::1-1:93ثٌْؼٛه٠ز ٌٍؼجَ ثٌوًثّٟ 

 

 أزٔاد انجحث:

٠ٛٔز دجٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز صّغٍّش أهثر ثٌذقظ ثٌٌة١ْ١ز فٟ لجةّز دجٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج

 .ثٌْؼٛه٠ز فٟ ػٛء ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز

وّج ٚثّضنوَ ٘يث ثٌذقظ دطجلز ِالفظز ٌضطذ١مٙج ػٍٝ ِؼٍّٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّقجفظز ثٌمٕفير ٌّؼٌفز ٚثلغ 

 ِّجًّضُٙ ٌٙيٖ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز.

ّز ثٌىفج٠جس ٚدطجلز ثٌّالفظز، ٚىٌه دجٌضٛثفك ِغ ِٕٙؾ١ز ثٌذقظ ٌٍٚٛطٛي إٌٝ أ٘وثفٗ، صُ ثّضنوثَ أهثصٟ ثٌذقظ لجة

ٌؾّغ ثٌذ١جٔجس ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ صضٕجّخ ِغ ِشىٍز ثٌذقظ ٚأ٘وثفٗ ٚدجٌضٛثفك ِغ ثإلؽجً ثٌٕظٌٞ ٚثٌوًثّجس ثٌْجدمز فٛي 

ِوٜ ِّجًّز ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌوٜ ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز ِٓ مالي ِؼٌفز 

 ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز، ٌّور فظً هًثّٟ ٚثفو.
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 ذطٕاد رصًٛى أزٔاد انجحث:

دطجلز ثٌّالفظز ٚثٌضٟ لجَ ثٌذجفظ دئػوثه٘ج ِٚٓ عُ لجَ دض٠ٍٛؼٙج ػٍٝ لجهر ثٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز   :أزاح انجحث األٔنٗ

ثٌضٕف١ي  ،ٌضطذ١مٙج ػٍٝ ِؼٍّٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ٌو٠ُٙ، ٚشٍّش دطجلز ثٌّالفظز أًدغ ِقجًٚ ًة١ْ١ز ّ٘ج: صنط١ؾ ثٌوًُ

صقش وً ِقًٛ ِؾّٛػز ٚؽٍّز ِٓ ثٌّؤشٌثس ٌضم١١ُ  ثٌضم٠ُٛ، دق١ظ ٠ٕوًػ ،ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضؼ١ٍّز ،ٚإهثًر ثٌظف

 ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ِٓ لذً ثٌّؼ١ٍّٓ.

 

 صسق األزاح: 

 

 انصسق انظبْط٘:

صُ ثٌضقمك ِٓ طوق أهثصٟ ثٌذقظ ِٓ مالي إؽٌثء ِؾّٛػز ِٓ ثمضذجًثس ثٌضقمك:فذؼو إػوثه أهثر ثٌوًثّز دظًٛصٙج 

( ِقىّج ِٓ ىٚٞ ثٌنذٌر ٚثٌىفجءر ٚثالمضظجص فٟ ٘يث 87ثأل١ٌٚز صُ ػٌػٙج ػٍٝ ػوه ِٓ ثٌّقى١ّٓ ٚثٌذجٌغ ػوهُ٘ )

ُٙ إدوثء آًثةُٙ فٛي هلز ٚطقز ِقضٜٛ ثألهثر ِٓ ف١ظ ثٌّؾجي ِٚٓ ٌُٙ هًث٠ز وجف١ز دّٛػٛع ثٌوًثّز، ف١ظ ؽٍخ ِٕ

ثٌقىُ ػٍٝ هًؽز ّالِز ثٌظ١جغز ثٌٍغ٠ٛز، ِٚوٜ ثٔضّجء ثٌفمٌر ٌٍّقًٛ، ٚهًؽز ٚػٛؿ ثٌفمٌر ٌّج ٚػؼش ٌٗ، دجإلػجفز إٌٝ 

غ أٞ إؽٌثء ٠ٍََ ِٓ فيف أٚ صؼو٠ً أٚ إػجفز، ٚدؼو ثألمي دّالفظجس ٚآًثء ثٌّقى١ّٓ صُ إؽٌثء فيف ٚصؼو٠ً ٌذؼ

( فمٌر، ٚصشضًّ ػٍٝ أًدغ ِقجًٚ ٟٚ٘: ِقًٛ وفج٠جس صنط١ؾ ثٌوًُ ;:ثٌفمٌثس ٚإػجفز دؼؼٙج، فأطذقش ثٌمجةّز صؼُ )

( فمٌر، ِٚقًٛ وفج٠جس ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضؼ١ٍّز 18( فمٌر، ِٚقًٛ وفج٠جس ثٌضٕف١ي ٚإهثًر ثٌظف ٠ٚضؼّٓ )٠ٚ11ضؼّٓ )

 ( فمٌر . 11ؼّٓ )( فمٌر، ِٚقًٛ وفج٠جس ثٌضم٠ُٛ ٠ٚض٠ٚ11ضؼّٓ )

 انصسق انجُبئٙ:

( 82ٌغٌع ثّضنٌثػ ِؤشٌثس ثٌظوق ٌؾ١ّغ فمٌثس أهثر ثٌوًثّز صُ صطذ١مٙج ػٍٝ ػ١ٕز ثّضطالػ١ز ِىٛٔز ِٓ )

ج ًّ ِٓ مجًػ ػ١ٕز ثٌوًثّز ٚفْجح ِؼجِالس ثالًصذجؽ د١ٓ وً فمٌر ٚثٌّقًٛ ثٌيٞ صٕضّٟ إ١ٌٗ، دجّضنوثَ ِؼجهٌز وٌٚٔذجك  ِؼٍ

 ( ٠ٛػـ ىٌه:1ثٌغذجس ٚثٌؾوٚي )أٌفج ٌقْجح ِؼجًِ 

 

 ( يؼبيالد الضرجبغ ثٍٛ كم فمطح ٔانًحٕض انص٘ ٚزًُٙ ئنّٛ ٔاألزاح ككم1جسٔل )

 كفبٚبد انزُفٛص ٔئزاضح انصف كفبٚبد ررطٛػ انسضغ

 انطلى

الضرجبغ يغ 

انًحٕض انص٘ 

 ُٚزًٙ ئنّٛ

الضرجبغ 

يغ األزاح 

 ككم

 انطلى

الضرجبغ يغ 

انًحٕض انص٘ 

 ُٚزًٙ ئنّٛ

الضرجبغ 

يغ األزاح 

 ككم

 انطلى

الضرجبغ يغ 

انًحٕض انص٘ 

 ُٚزًٙ ئنّٛ

الضرجبغ 

يغ األزاح 

 ككم

 انطلى

الضرجبغ يغ 

انًحٕضانص٘ 

 ُٚزًٙ ئنّٛ

الضرجبغ 

يغ األزاح 

 ككم

1 .380* 0.281 0 .694** .394* 1 .479** .495** 0 0.336 0.221 

8 .687** .525** 2 .748** .605** 8 0.218 0.320 2 .618** .489** 

9 .404* .379* 3 .694** .521** 9 .630** .671** 3 0.290 0.153 

: .725** .540** 17 0.206 0.179 : .564** .527** 17 0.249 0.128 

; .487** .376* 11 .438* 0.372 ; .668** .717** 11 .487** 0.306 

< .675** .510**    < .659** .492** 18 0.349 0.288 

 **881. ثٌّقًٛ وىً **756. ثٌّقًٛ وىً
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 كفبٚبد انزمٕٚى كفبٚبد انٕؼبئم انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ

 انطلى

الضرجبغ يغ 

انًحٕض انص٘ 

 ُٚزًٙ ئنّٛ

الضرجبغ 

يغ األزاح 

 ككم

 انطلى

الضرجبغ يغ 

انًحٕض انص٘ 

 ُٚزًٙ ئنّٛ

الضرجبغ 

يغ األزاح 

 ككم

 انطلى

الضرجبغ يغ 

انًحٕض انص٘ 

 ُٚزًٙ ئنّٛ

الضرجبغ 

يغ األزاح 

 ككم

 انطلى

الضرجبغ يغ 

انًحٕض 

انص٘ ُٚزًٙ 

 ئنّٛ

الضرجبغ 

يغ األزاح 

 ككم

1 .553** .450* 0 .632** .492** 1 .528** 0.200 0 .394* 0.216 

8 .803** .552** 2 .556** 0.370 8 0.296 .403* 2 .509** .541** 

9 .551** .600** 3 0.273 .406* 9 0.261 0.070 3 .678** 0.361 

: .606** 0.349 17 .426* 0.233 : 0.167 -0.138 17 .683** .546** 

; .890** .471* 11 0.362 0.171 ; .451* .594** 11 .549** .538** 

< .666** .491**    < .714** .509**    

 **729. ثٌّقًٛ وىً **706. ثٌّقًٛ وىً

 (α  =0.05*يؼبيالد اضرجبغ يمجٕنخ ٔزانخ ػُس يؽزٕٖ انسلنخ )

 (α  =0.01** يؼبيالد اضرجبغ يمجٕنخ ٔزانخ ػُس يؽزٕٖ انسلنخ )

 

( أْ ِؼجِالس ثالًصذجؽ د١ٓ وً فمٌر ِٓ فمٌثس أهثر ثٌوًثّز ٚثٌّقًٛ ثٌيٞ صٕضّٟ إ١ٌٗ وجٔش ٠1ظٌٙ ِٓ ثٌؾوٚي )

ٚدجٌْٕذز ٌّقًٛ وفج٠جس ثٌضٕف١ي ٚإهثًر ثٌظف  ،ٌّقًٛ وفج٠جس صنط١ؾ ثٌوًُ( 7.0:2 ->7.87ٌِصفؼز ٚصٌثٚفش د١ٓ )

ٚدجٌْٕذز  ،( ٌّقًٛ وفج٠جس ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضؼ١ٍّز7.237 -7.809(، ٚصٌثٚفش د١ٓ )2>>.7-7.812صٌثٚفش د١ٓ )

ٟ٘ ِؼجِالس ثًصذجؽ ٚ٘يث ٠وي ػٍٝ ٚؽٛه ِؼجًِ ثًصذجؽ لٛٞ، ٚ ،(:7.01 -0>7.1ٌّقًٛ وفج٠جس ثٌضم٠ُٛ صٌثٚفش د١ٓ )

 ( ألغٌثع صطذ١ك ثٌوًثّز.α  =0.05ِمذٌٛز ٚهثٌز ػٕو ِْضٜٛ ثٌوالٌز )

 

 ثجبد أزاح انسضاؼخ )انًالحظخ(

ٌٍضأوو ِٓ عذجس أهثر ثٌوًثّز صُ فْجح ِؼجًِ ثالًصذجؽ ِٓ مالي صطذ١ك ِؼجهٌز ثالصْجق ثٌوثمٍٟ دط٠ٌمز )وٌٚٔذجك 

 .ـ ىٌه( ٠ٛػ8أٌفج( وغذجس ٌٍضؾجِٔ، ٚثٌؾوٚي ًلُ )

 

 ( يؼبيم الرؽبق انساذهٙ ألزاح انسضاؼخ5جسٔل )

 ػسز انفمطاد يؼبيم كطَٔجبخ أنفب انًحٕض انطلى

 11 :7.02 وفج٠جس صنط١ؾ ثٌوًُ 0

 18 :2>.7 وفج٠جس ثٌضٕف١ي ٚإهثًر ثٌظف 5

 11 7.031 وفج٠جس ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضؼ١ٍّز 3

 11 09>.7 وفج٠جس ثٌضم٠ُٛ 4

 45 0...1 األزاح ككم

 

(، وجْ 7.031 -09>.7( أْ ل١ُ ِؼجِالس ِؼجِالصىٌٚٔذجك أٌفج ٌّقجًٚ ثٌوًثّز صٌثٚفش د١ٓ )٠8ظٌٙ ِٓ ثٌؾوٚي )

أػال٘ج ٌّقًٛ " وفج٠جس ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضؼ١ٍّز"، ٚأهٔج٘ج ٌّقًٛ " وفج٠جس ثٌضم٠ُٛ"، ٚوجٔش ٌِصفؼز ٟٚ٘ ل١ُ ٌِصفؼز 

( ، ٚ٘يث ٠وي ػٍٝ عذجس 7.221ف١ظ دٍغش ل١ّز ِؼجًِ وٌٚٔذجك أٌفج ٌفمٌثس ثألهثر وىً ) ،ِٚمذٌٛز ألغٌثع صطذ١ك ثٌوًثّز

 ِّج ٠شٌ إٌٝ فُّٙٙ ٌؼذجًثس دطجلز ثٌّالفظز.  ،ػجٌٟ إلؽجدجس أفٌثه ثٌؼ١ٕز ػٓ أّتٍز دطجلز ثٌّالفظز
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 ئجطاءاد انجحث:

 ٌضقم١ك أ٘وثف ثٌذقظ لجَ ثٌذجفظ دّج ٠ٍٟ:

وًثّجس ثٌْجدمز ثٌضٟ صٕجٌٚش ثٌىفج٠جس ٚثٌؾٛهر ثٌشجٍِز ٚثالّضفجهر ِٕٙج فٟ صظ١ُّ لجةّز ثالؽالع ػٍٝ ثألهح ثٌٕظٌٞ ٚثٌ -

 ثٌىفج٠جس ثٌّؼ١ٕز.

ثالؽالع ػٍٝ إطوثًثس ٍٚثًر ثٌضؼ١ٍُ دجٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز ثٌضٟ صضؼٍك دجٌّؼ١ٍّٓ ٚمجطز وفج٠جصُٙ ث١ٌّٕٙز.)١ّجّز  -

ٚثؽذجس ثٌّؼٍُ، ه١ًٌ ثٌّؼٍُ فٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز، ِٕج٘ؼ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز  ثٌضؼ١ٍُ فٟ ثٌٍّّىز، ث١ٌّغجق ثٌّٕٟٙ ٌٍّؼ١ٍّٓ،

 دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز (؛ ٌالّضفجهر ِٕٙج فٟ دٕجء ثالّضذجٔز ٚثٌّالفظز. 

 ثالّضفجهر ِٓ ثٌنذٌثء ٚثٌّنضظ١ٓ فٟ ؽٌثةك صو٠ًِ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز، ٚويٌه ِشٌفٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز. -

١ز ٚػٌػٙج ػٍٝ ثٌّؼ١ٍّٓ ٚثٌّشٌف١ٓ ٚثٌنذٌثء ٚثٌّنضظ١ٓ فٟ ؽٌثةك ثٌضو٠ًِ صظ١ُّ لجةّز ِذوة١ز ٌٍىفج٠جس ثٌّٕٙ -

 ٚثٌم١جُ؛ ٌٍضؼو٠ً أٚ ثٌقيف أٚ ثإلػجفز.

 إػجهر صظ١ُّ ثٌمجةّز دٕجء ػٍٝ آًثء ثٌّنضظ١ٓ. -

 َ.8713-8712٘ـ 7::1-1:93صقو٠و ِؾضّغ ثٌذقظ ٚػ١ٕضٗ ٌٍفظً ثٌوًثّٟ ثٌفظً ثٌوًثّٟ ثٌغجٟٔ ٌٍؼجَ ثٌوًثّٟ  -

دغٌع  (SPSS)ٌذ١جٔجس فٟ ثٌقجّٛح ٌٍم١جَ دجٌّؼجٌؾز ثإلفظجة١ز ٌٍذ١جٔجس دجّضنوثَ دٌٔجِؼ ثٌٌٍَ ثإلفظجة١ز إهمجي ث -

 ثٌضٛطً إٌٝ ثٌٕضجةؼ.

 

 األؼبنٛت اإلحصبئٛخ انًؽزرسيخ فٙ انجحث:

ثٌمجةّز ٚدطجلز ثٌّالفظز صّش ِؼجٌؾز ثٌذ١جٔجس ثٌّؾّؼز فٟ ثٌذقظ ثٌقجٌٟ إفظجة١ّجً ٚصف٠ٌغٙج فٟ دٌٔجِؼ  صطذ١كػٕو 

(SPSS :دجّضنوثَ ثألّج١ٌخ ثٌضج١ٌز ،) 

ُّ ثّضنوثِٗ ٌٛطف  - ثإلفظجء ثٌٛطفٟ: ٠شضًّ ثإلفظجء ثٌٛطفٟ دظًٛصٗ ثألّج١ّز ػٍٝ ثٌّٛؾ ثٌقْجدٟ ٚثٌيٞ ص

ُّ صطذ١مٗ دظًٛر أّج١ّز ثأل١ّ٘ز ثٌضٟ صقٍّٙج ُوً ػذج ًر ٚثًهر فٟ ثٌمجةّز، دجإلػجفز إٌٝ ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ ٚثٌيٞ ص

ُِمجًٔزً دم١ُ ّٚطٙج ثٌقْجدٟ.  ٌضٛػ١ـ ثٌضشضش ثٌقجطً فٟ ثإلؽجدجس 

 ثٌضىٌثًثس ٚثٌْٕخ ثٌّت٠ٛز ٌٛطف مظجةض ػ١ٕز ثٌذقظ ثٌشنظ١ز. -

 ثٌغذجس وٌٚٔذجك أٌفج.ِؼجًِ ثًصذجؽ ١٠ٌّْٛ ٌٍضقمك ِٓ عذجس أهثر ثٌذقظ، ِٚؼجًِ  -

 

 أٔلً: ػطض َزبئج انؽإال األٔل ٔيُبلشزٓب:

ٌإلؽجدز ػٓ ٘يث ثٌْؤثي صُ ثالؽالع ػٍٝ ثألهح ثٌٕظٌٞ ٚثٌوًثّجس ثٌْجدمز ثٌضٟ صٕجٌٚش ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ٌّؼٍّٟ 

ثألّج١ّز ٚثٌفٌػ١ز ثٌضٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚفك ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز، ف١ظ صٛطٍش ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز ألُ٘ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز 

٠قضجؽٙج ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ٚوجٔش ِٓ أُ٘ ثٌىفج٠جس ٟ٘: وفج٠جس صنط١ؾ ثٌوًُ، وفج٠جس ثٌضٕف١ي ٚإهثًر 

  .ثٌظف، وفج٠جس ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضؼ١ٍّز، ٚوفج٠جس ثٌضم٠ُٛ
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ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثألّج١ّز ٚثٌفٌػ١ز ثٌالٍِز ٌّؼٍّٟ وّج ّذك صفظ١ٍٗ فٟ ثإلؽٌثءثس إى لجَ ثٌذجفظ دئػوثه لجةّز ِٓ 

ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز دجٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز.صؼّٕش فٟ طًٛصٙج ثٌٕٙجة١ز 

 ( ِؾجالس ًة١ْ١ز وّج ٠ٍٟ::( وفج٠ز ٍِٛػز ػٍٝ );:)

 

 انًجبل األٔل: يجبل كفبٚبد ررطٛػ انسضغ

 ٘وثف ثٌٍْٛو١ز دظًٛر طق١قز لجدٍز ٌٍم١جُ.٠قوه ثأل .1

 ٠ى١ف مططٗ ثٌضو١ْ٠ًز ٚفك ِْضؾوثس ثٌّٛثلف ثٌضؼ١ٍّز .8

 ٠ؼو ثٌنطؾ ث١ِٛ١ٌز ٌٍوًُ دظًٛر ؽ١ور. .9

 ٠نضجً صم١ٕجس فو٠غز فٟ أعٕجء ثٌشٌؿ. .:

 ٠نضجً ثألٔشطز ثٌؼ١ٍّز ثٌّْجػور ٌضقم١ك أ٘وثف ثٌوًُ. .;

 ثٌوًث١ّز.٠نطؾ إلهثًر ثٌقظز دّج ٠ْجػو ػٍٝ صقم١ك ثٌنطز  .>

 ٠قوه أّج١ٌخ ثٌضم٠ُٛ ثٌّٕجّذز ٌم١جُ ِْضٜٛ صقم١ك أ٘وثف ثٌوًُ. .0

 ٠نضجً ثّضٌثص١ؾ١ز ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ ثٌّٕجّذز ٌٍوًُ. .2

 ٠قوه ثٌم١ُ ثٌضٌد٠ٛز ثٌضٟ ٠ٕذغٟ أْ ٠ىضْذٙج ثٌطالح فٟ وً فظز. .3

 ٠ضٌؽُ أ٘وثف ثٌّٕٙؼ إٌٝ ٔٛثصؼ صؼ١ّ١ٍز ِقوهر. .17

 ٠ُّ٘ٛٔقوه فجؽجس ثٌطالح دّج ٠الةُ مظجةض  .11

 

 انًجبل انثبَٙ: يجبل كفبٚبد انزُفٛص ٔئزاضح انصف

 ٠ّٙو ٌٍوًُ دشىً ٠غ١ٌ هثفؼ١ز ثٌطالح. .1

 ٠ؼٌع أفىجً ثٌوًُ ثٌٛثفو دشىً ِضٛثفك ِغ ثإلػوثه ثٌىضجدٟ. .8

 ٠ض١ـ ٌٍطالح ثٌّشجًوز ٌإلدمجء ػٍٝ صٌو١َُ٘ فٟ ثٌقظز. .9

 ٠ٛظف ثألّج١ٌخ ثٌضٌد٠ٛز ثٌّنضٍفز ٌضقم١ك ثالٔؼذجؽ فٟ ثٌظف. .:

 ٠ؾيح ثٔضذجٖ ثٌطالح ٔقٛ ثٌوًُ. .;

 ٠شؾغ ثٌطالح ػٍٝ ؽٌؿ ثألّتٍز. .>

 ٠شؾغ ثٌطالح ػٍٝ إدوثء آًثةُٙ. .0

 ٠ؼٍَ ثٌّٛث٘خ ثإلدوثػ١ز ٌوٜ ثٌطالح. .2

 ٠ٌثػٟ ثٌفٌٚق ثٌفٌه٠ز د١ٓ ثٌطالح. .3

 ٠ْضنوَ ٌغز ٚثػقز ١ٍّّز فٟ أعٕجء صو٠ًْٗ. .17

 ٠ٍٛع ثٌطالح هثمً ثٌفظً ٚفك ثّضٌثص١ؾ١ز ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ. .11

 ثٌفٌطز ٌٍطالح الوضْجح ِٙجًثس ثٌضفجػً ٚثٌضٛثطً.٠ض١ـ  .18
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 انًجبل انثبنث: يجبل كفبٚبد انٕؼبئم انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ

 ٠ْضنوَ ث١ٌٍّٛز ثٌّٕجّذز فٟ ثٌٛلش ٚثٌّىجْ ثٌّٕجّذ١ٓ ٌٙج. .1

 ٠قوه ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز فْخ ثٌقجؽز. .8

 ٠ؼٌع ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ أعٕجء ثٌوًُ دشىً ؽيثح. .9

 قجًٚ أوذٌ لوً ِٓ فٛثُ ثٌطالح.٠ْضنوَ ّٚجةً ص .:

 ٠ْضنوَ ثٌّٛجةً ثٌضٟ صقظ ثٌطالح ػٍٝ ثٌضفجػً فٟ أعٕجء ثٌوًُ. .;

 ٠ْضنوَ ثٌّٛجةً ثٌقو٠غز ثٌضٟ صُْٙ فٟ صو٠ًِ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز. .>

 ٠ٛظف ّٚجةً ثٌضٛثطً ثٌقو٠غز فٟ صو٠ًِ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز. .0

 ٠ْضنوَ ّٚجةً ثٌضٛثطً فٟ ثٌضى١ٍفجس ث١ٌٌَّٕز. .2

 ػًّ ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز. دشؾغ ثٌطالح ػٍٝ .3

 ٠شٌف ػٍٝ ثٌطالح فٟ أعجء ل١جُِٙ دجألٔشطز. .17

 ٠ْضنوَ مجِجس ثٌذ١تز ثٌّضجفز إلػوثه ّٚجةً صؼ١ّ١ٍز.  .11

 

 انًجبل انطاثغ: يجبل كفبٚبد انزمٕٚى

 ٠ٌدؾ د١ٓ ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ ٚثأل٘وثف ثٌٌّؽٛ صقم١مٙج .1

 ٠ْضنوَ أّج١ٌخ ثٌضم٠ُٛ ثٌذو٠ً فٟ صم٠ُٛ أهثء ثٌطالح. .8

 أّج١ٌخ ثٌضغي٠ز ثٌٌثؽؼز فٟ أعٕجء ثٌضم٠ُٛ. ٠ْضنوَ .9

 ٠طذك ثالمضذجًثس دأٔٛثػٙج فٟ أعٕجء ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ. .:

 ٠ٛثٍْ د١ٓ ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ ٚثٌضٛؽ١ٗ. .;

 ٠ؼوي إؽٌثءثس ثٌضو٠ًِ فٟ ػٛء ٔضجةؼ ثٌضم٠ُٛ. .>

 ثٌٌثؽؼز ٌٍطالح ثٌّضؼٍمز دّنٌؽجس ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ. ثٌضغي٠ز ٠موَ .0

 ثٌقٍٛي. ٠ّٕـ ثٌطالح فٌطز ٌٍضفى١ٌ فٟ .2

 ٠قوه ٔٛثفٟ ثٌؼؼف ٚثٌمٛر ٌوٜ ثٌطالح. .3

 ٠ض١ـ ثٌفٌطز ٌٍطٍذز ٌضم١١ُ أهثةُٙ ٚأٔشطضُٙ دأٔفُْٙ .17

 ٠ٛظف ثألٔشطز ثٌظف١ز ٚثٌالطف١ز فٟ صم٠ُٛ أهثء ثٌطالح. .11

 

وّج أووس ثٌىغ١ٌ ِٓ ثألدقجط ٚثٌوًثّجس ػٍٝ صٕٛع ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز فْخ ِىٛٔجصٙج، ٠ٚؾّغ ثٌذجفغْٛ ػٍٝ أْ ٕ٘جن 

ع ًة١ْ١ز ِٓ ثٌىفج٠جس ُطّٕفش إٌٝ أًدغ أٔٛثع ًة١ْ١ز ٟٚ٘ ثٌىفج٠جس ثٌّؼٌف١ز ٚثألهثة١ز ٚثٌىفج٠جس ثٌٛؽوث١ٔز ٚثإلٔضجؽ١ز. أٔٛث

ٚصىّٓ أ١ّ٘ز ثٌىفج٠جس ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ٠ٍجهر ثألهثء ثٌّٕٟٙ ػٕو ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز، ٚصق١ْٓ ثصؾجٖ ثٌّؼٍُ ٔقٛ ِٕٙز 

  .د١ٍز ثٌّؼٍُ ػٍٝ ثّضنوثَ ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍزثٌضو٠ًِ، ٠ٍٚجهر لوًر ٚلج
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( ثٌضٟ ٘وفش إٌٝ صقو٠و ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثٌالٍِز ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ 8717ثصفمش ٘يٖ ثٌوًثّز ِغ هًثّز دض١ً)

صظًٛ ِمضٌؿ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز، ِٚٓ عُ صقو٠و ثالفض١جؽجس ثٌضو٠ًذ١ز ثٌالٍِز ٌُٙ دٕجء ػٍٝ صٍه ثٌىفج٠جس، ِٚٓ دؼو ىٌه إػوثه 

ٌذٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز فٟ ػٛء ثفض١جؽجصُٙ ثٌضو٠ًذ١ز ٌض١ّٕز کفج٠جصُٙ ث١ٌّٕٙز. ٚصٛطً 

ثٌذقظ إٌٝ أْ ٕ٘جن ثفض١جًؽج صو٠ًذ١ًج ٚدوًؽز وذ١ٌر ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز إٌٝ ص١ّٕز وفج٠جصُٙ فٟ ثٌّؾجالس 

جي ثٌضنط١ؾ ٌضؼ١ٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚصؼٍّٙج، ِٚقجي ثّضٌثص١ؾ١جس ثٌضو٠ًِ ٚؽٌثةمٗ ٚأّج١ٌذٗ، ِٚؾجي إهثًر ثٌظف، ثٌضج١ٌز: ِق

ُِمضٌؿ ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز  ِٚقجي ثٌّٛجةً ٚثٌضم١ٕجس ثٌضؼ١ّ١ٍز، ِٚؾجي ثٌضم٠ُٛ، وّج صٛطً ثٌذقظ إٌٝ دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ 

 ذ١ز ٌض١ّٕز کفج٠جصُٙ ث١ٌّٕٙز.دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز فٟ ػٛء ثفض١جؽجصُٙ ثٌضو٠ً

ف ثٌىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز ثٌضٟ ;871وّج ثْٔؾّش ٔضجةؼ ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز ِغ هًثّز ثٌطٌثٚٔز ) ٌّ ( ثٌضٟ ٘وفش إٌٝ صؼ

٠ّضٍىٙج ثٌطٍذز ثٌّؼٍّْٛ ثٌّضوًدْٛ فٟ ثٌّوثًُ ثٌّضؼجٚٔز ِٓ ٚؽٙز ٔظٌ ثٌّؼ١ٍّٓ ثٌّضؼج١ٔٚٓ.ف١ظ لجَ ثٌذجفظ دذٕجء ثّضذجٔز 

( فمٌر، 18( فمٌر ٍِٛػز ػٍٝ أًدغ ِؾجالس ٌٍىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز ثٌضنط١ؾ ٌٍضو٠ًِ)8;طًٛصٙج ثٌٕٙجة١ز ِٓ )صىٛٔش فٟ 

( فمٌر. ٚأظٌٙس ٔضجةؼ ثٌوًثّز ثِضالن ثٌطٍذز :1( فمٌر، ثٌظفجس ثٌشنظ١ز)11( فمٌر، صم٠ُٛ ثٌضو٠ًِ);1ثٌضٕف١ي ٌٍضو٠ًِ)

ك ثٌضٌص١خ ثألصٟ: ثٌضنط١ؾ ٌٍضو٠ًِ، وفج٠جس ثٌظفجس ثٌشنظ١ز، صٕف١ي ثٌّؼ١ٍّٓ ٌٍىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز فٟ ثٌّؾجالس ثألًدؼز ٚف

 ثٌضو٠ًِ، صم٠ُٛ ثٌضو٠ًِ.

٠ٌٜٚ ثٌذجفظ أْ ٘يٖ ثٌىفج٠جس ػ٠ًٌٚز ٠ٚؾخ أْ ٠ضقٍٝ دٙج ِؼٍّٛ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ٚأْ صوًػ فٟ 

 دٌثِؼ إػوثه ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ِٓ لذً ٚثػؼٟ ِٚطًٛٞ ثٌّٕج٘ؼ.

 

 ٔيُبلشزٓب: انطئٛػَٛبً: ػطض َزبئج انؽإال ثب

ٌٍوًثّز ػٍٝ: ِج ٚثلغ ِّجًّز ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ٌٍىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثألّج١ّز  ثٌٌة٠ِ١ٕض ثٌْؤثي  -

 ٚثٌفٌػ١ز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز دجٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز؟

ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ٚثالٔقٌثفجس ثٌّؼ١ج٠ًز ٌؾ١ّغ فمٌثس ِّجًّز ِؼٍّٟ ثٌٍغز ٌإلؽجدز ػٓ ٘يث ثٌْؤثي صُ ثّضنٌثػ  -

ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ٌٍىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثألّج١ّز ٚثٌفٌػ١ز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز دجٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز 

 ثٌْؼٛه٠ز ٚثٌّضّٛؾ ثٌؼجَ ٌألهثر وىً، ٚثٌؾوثٚي أهٔجٖ ٠ٛػـ ىٌه.
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 :يجبل كفبٚبد ررطٛػ انسضغ -انًجبل األٔل: أٔلً 

 

 (65(: انًزٕؼطبد انحؽبثٛخ ٔالَحطافبد انًؼٛبضٚخ نجًٛغ فمطاد يؽزٕٖ يًبضؼخ كفبٚبد ررطٛػ انسضغ )ٌ= 3جسٔل)

 انفمطح انطلى

 انُؽجخ انًئٕٚخ
انًزٕؼػ 

 انحؽبثٙ

الَحطاف 

 انًؼٛبض٘
 انسضجخ انطرجخ

 ػبنٛخ يزٕؼطخ يُرفعخ ظؼٛفخ
كجٛطح 

 جساً 

1 

٠قوه ثأل٘وثف ثٌٍْٛو١ز 

دظًٛر طق١قز لجدٍز 

 ٌٍم١جُ.

 ػج١ٌز 1 0.730 4.25 41.4 41.5 16.9 - -

8 

٠ى١ف مططٗ ثٌضو١ْ٠ًز 

ٚفك ِْضؾوثس ثٌّٛثلف 

 ثٌضؼ١ٍّز

 ػج١ٌز > 0.638 3.75 9.2 58.5 30.8 1.5 -

9 
٠ؼو ثٌنطؾ ث١ِٛ١ٌز 

 ٌٍوًُ دظًٛر ؽ١ور.
 ػج١ٌز 8 0.718 4.22 38.5 44.6 16.9 - -

: 
٠نضجً صم١ٕجس فو٠غز فٟ 

 أعٕجء ثٌشٌؿ.
 ػج١ٌز 3 0.788 3.58 12.3 40.0 41.5 6.2 -

; 

٠نضجً ثألٔشطز ثٌؼ١ٍّز 

ثٌّْجػور ٌضقم١ك أ٘وثف 

 ثٌوًُ.

 ػج١ٌز 2 0.694 3.65 9.2 49.2 38.5 3.1 -

< 

٠نطؾ إلهثًر ثٌقظز دّج 

٠ْجػو ػٍٝ صقم١ك ثٌنطز 
 ثٌوًث١ّز.

 ػج١ٌز 9 0.740 3.88 18.5 53.8 24.6 3.1 -

0 

٠قوه أّج١ٌخ ثٌضم٠ُٛ 

ثٌّٕجّذز ٌم١جُ ِْضٜٛ 

 صقم١ك أ٘وثف ثٌوًُ.

 ػج١ٌز : 0.659 3.82 12.3 58.5 27.7 1.5 -

2 
٠نضجً ثّضٌثص١ؾ١ز ثٌضؼٍُ 

 ثٌٕشؾ ثٌّٕجّذز ٌٍوًُ.
 ػج١ٌز 17 0.850 3.48 10.8 38.5 38.5 12.3 -

3 

٠قوه ثٌم١ُ ثٌضٌد٠ٛز ثٌضٟ 

أْ ٠ىضْذٙج ثٌطالح  ٠ٕذغٟ

 فٟ وً فظز.

 ػج١ٌز : 0.727 3.82 15.4 53.8 27.7 3.1 -

17 
٠ضٌؽُ أ٘وثف ثٌّٕٙؼ إٌٝ 

 ٔٛثصؼ صؼ١ّ١ٍز ِقوهر.
 ػج١ٌز > 0.708 3.75 10.8 58.5 26.2 4.6 -

11 
٠قوه فجؽجس ثٌطالح دّج 

 ٠الةُ مظجةض ُّٔٛ٘
 ِضّٛطز 11 0.846 3.18 9.2 18.5 53.8 18.5 -

   0.477 3.76 انؼبوانًزٕؼػ 

 

( أْ ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ثٌضٟ صم١ِ ِْضٜٛ ِّجًّز وفج٠جس صنط١ؾ ثٌوًُ ٌوٜ ِؼٍّٟ ثٌٍغز ٠9ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي )

( " ٠قوه ثأل٘وثف 1(، ٚوجْ أدٌٍ٘ج ٌٍفمٌر ًلُ  );8.:-9.12ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّوثًُ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ صٌثٚفش د١ٓ )

( " ٠ؼو ثٌنطؾ ث١ِٛ١ٌز ٌٍوًُ دظًٛر ؽ١ور" دّضّٛؾ 9لجدٍز ٌٍم١جُ"، عُ ؽجء دؼو٘ج ثٌفمٌر ًلُ )ثٌٍْٛو١ز دظًٛر طق١قز 

( " ٠نطؾ إلهثًر ثٌقظز دّج ٠ْجػو ػٍٝ صقم١ك ثٌنطز >( ٚدوًؽز ػج١ٌز، عُ ؽجء دؼو٘ج ثٌفمٌر ًلُ )88.:فْجدٟ )

( " ٠قوه فجؽجس ثٌطالح دّج ٠الةُ 11ٌر ًلُ )(، ٚؽجء ألً ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ٌٍفم9.22ثٌوًث١ّز" دّض٠ٛؾ فْجدٟ دٍغ )

( دوًؽز ِضّٛطز. وّج دٍغ ثٌّضّٛؾ ثٌؼجَ ٌّْضٜٛ ِّجًّز وفج٠جس صنط١ؾ 9.12مظجةض ُّٔٛ٘" دّضّٛؾ فْجدٟ دٍغ )

( ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ >9.0ثٌوًُ ٌوٜ ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّوثًُ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ )د١ٕٓ( دّقجفظز ثٌمٕفير )

 ( وّج ٠ذٓ أْ ؽ١ّغ أفٌثه ػ١ٕز ثٌوًثّز ٌو٠ُٙ هًؽز ػج١ٌز ؽوثً ِٓ وفج٠ز صنط١ؾ ثٌوًُ فٟ ٘يث ثٌّؾجي.00:.7)
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٠ٚؼَٚ ثٌذجفظ ىٌه إٌٝ ثصذجع ثٌّؼ١ٍّٓ ألفؼً ِّجًّجس ثٌضنط١ؾ ثٌؾ١و ٌٍضو٠ًِ ٚصقو٠و ثأل٘وثف ثٌٍْٛو١ز فٟ 

( ثٌضٟ ٘وفش إٌٝ ػًٌٚر صقو٠و >871ّز م١ٌٞ )ٚثصفمش ٘يٖ ثٌٕضجةؼ ِغ ِج صٛطٍش ٌٗ هًث  .smartػٛء ِؼج١٠ٌ 

ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثٌّطٍٛدز إلػوثه ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجّضنوثَ ثٌّٛجةؾ ثٌّضؼوهر، ٚصٛطٍش ٔضجةؼ ثٌوًثّز إٌٝ إػوثه لجةّز 

ٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دجٌّٛجةؾ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّضؼوهر ثٌٌّصذطز ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز )ثٌّؼٌف١ز ٚثٌضو١ْ٠ًز( ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ف

دجٌْٛهثْ، ثٌىفج٠جس ثٌّؼٌف١ز ٚثٌضو١ْ٠ًز ىثس ثالًصذجؽ ثٌّذجشٌ دجٌّٛجةؾ ثٌّضؼوهر ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز 

( 8717وّج ثْٔؾّش ِغ ٔض١ؾز هًثّز طجٌقز ثٌؼض١ذٟ ) .ؽجءس دوًؽز ل١ٍٍز ِٓ ف١ظ: هًؽز صٛثفٌ٘ج، هًؽز ثّضنوثِٙج

ىشف ػٓ أدٌٍ ثٌظفجس ثٌشنظ١ز ٚثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثٌالٍِز ٌّؼٍّز ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌٌّفٍز ثٌّضّٛطز، ثٌضٟ ٘وفش إٌٝ ثٌ

ٚصٛطٍش ثٌوًثّز إٌٝ أ١ّ٘ز وفج٠جس ثٌضنط١ؾ ٚثٌضٕف١ي ٚثٌضم٠ُٛ ٌّؼٍّز ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٠ؤوو ػٍٝ ػًٌٚر صٛفٌ ٘يٖ ثٌىفج٠جس 

 ٌوٜ ِؼٍّز ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز. 

 :يجبل كفبٚبد انزُفٛص ٔئزاضح انصف -ثبَٛبً: انًجبل انثبَٙ

 

 (65(: انًزٕؼطبد انحؽبثٛخ ٔالَحطافبد انًؼٛبضٚخ نجًٛغ فمطاد يؽزٕٖ يًبضؼخ كفبٚبد انزُفٛص ٔئزاضح انصف )ٌ= 4جسٔل)

 انفمطح انطلى

 انُؽجخ انًئٕٚخ
انًزٕؼػ 

 انحؽبثٙ

الَحطاف 

 انًؼٛبض٘
ظؼٛفخ  انسضجخ انطرجخ

 جساً 
 ػبنٛخ يزٕؼطخ يُرفعخ

كجٛطح 

 جساً 

1 
٠ّٙو ٌٍوًُ دشىً ٠غ١ٌ 

 هثفؼ١ز ثٌطالح.
 ػج١ٌز ; 0.773 3.68 13.8 44.6 36.9 4.6 -

8 

٠ؼٌع أفىجً ثٌوًُ 

ثٌٛثفو دشىً ِضٛثلك ِغ 

 ثإلػوثه ثٌىضجدٟ.

 ػج١ٌز 8 0.682 4.06 24.6 58.5 15.4 1.5 -

9 

٠ض١ـ ٌٍطالح ثٌّشجًوز 

ٌإلدمجء ػٍٝ صٌو١َُ٘ فٟ 

 ثٌقظز.

 ػج١ٌز 9 0.732 3.89 18.5 55.4 23.1 3.1 -

: 
٠ٛظف ثألّج١ٌخ ثٌضٌد٠ٛز 
ثٌّنضٍفز ٌضقم١ك ثالٔؼذجؽ 

 فٟ ثٌظف.

 ػج١ٌز : 0.565 3.85 9.2 66.2 24.6 - -

; 
٠ؾيح ثٔضذجٖ ثٌطالح ٔقٛ 

 ثٌوًُ.
 ػج١ٌز > 0.799 3.65 13.8 41.5 41.5 1.5 1.5

< 
٠شؾغ ثٌطالح ػٍٝ ؽٌؿ 

 ثألّتٍز.
 ِضّٛطز 0 0.862 3.40 9.2 36.9 38.5 15.4 -

0 
٠شؾغ ثٌطالح ػٍٝ إدوثء 

 آًثةُٙ.
 ِضّٛطز 11 1.280 3.05 16.9 18.5 30.8 20.0 13.8

2 
٠ؼٍَ ثٌّٛث٘خ ثإلدوثػ١ز 

 ٌوٜ ثٌطالح.
 ِضّٛطز 18 1.435 2.82 16.9 16.9 23.1 16.9 26.2

3 
٠ٌثػٟ ثٌفٌٚق ثٌفٌه٠ز د١ٓ 

 ثٌطالح.
 ِضّٛطز 0 0.746 3.40 7.7 32.3 52.3 7.7 -

17 
٠ْضنوَ ٌغز ٚثػقز ١ٍّّز 

 فٟ أعٕجء صو٠ًْٗ.
- 1.5 3.1 43.1 52.3 4.46 0.639 1 

وذ١ٌر 

 ؽوثً 

11 

٠ٍٛع ثٌطالح هثمً 

ثٌفظً ٚفك ثّضٌثص١ؾ١ز 

 ثٌضؼٍُ ثٌٕشؾ.

 ِضّٛطز 17 0.867 3.25 6.2 30.8 47.7 12.3 3.1

18 

٠ض١ـ ثٌفٌطز ٌٍطالح 

الوضْجح ِٙجًثس ثٌضفجػً 
 ٚثٌضٛثطً.

 ِضّٛطز 3 0.940 3.34 9.2 33.8 43.1 9.2 4.6

   0.626 3.57 انًزٕؼػ انؼبو
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( أْ ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ثٌضٟ صم١ِ ِْضٜٛ ِّجًّز وفج٠جس ثٌضٕف١ي ٚإهثًر ثٌظف ٌوٜ ِؼٍّٟ :٠ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي ) -

أدٌٍ٘ج ٌٍفمٌر ًلُ  (، ٚوجْ>:.:-8.28ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّوثًُ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ )د١ٕٓ( صٌثٚفش د١ٓ )

( " ٠ؼٌع أفىجً ثٌوًُ ثٌٛثفو 8( " ٠ْضنوَ ٌغز ٚثػقز ١ٍّّز فٟ أعٕجء صو٠ًْٗ "، عُ ؽجء دؼو٘ج ثٌفمٌر ًلُ )17)

( " ٠ض١ـ 9( ٚدوًؽز ػج١ٌز، عُ ؽجء دؼو٘ج ثٌفمٌر ًلُ )>7.:دشىً ِضٛثفك ِغ ثإلػوثه ثٌىضجدٟ " دّضّٛؾ فْجدٟ )

(، ٚؽجء ألً ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز 9.23َُ٘ فٟ ثٌقظز " دّضّٛؾ فْجدٟ دٍغ )ٌٍطالح ثٌّشجًوز ٌإلدمجء ػٍٝ صٌو١

( دوًؽز ِضّٛطز. وّج دٍغ 8.28( " ٠ؼٍَ ثٌّٛث٘خ ثإلدوثػ١ز ٌوٜ ثٌطالح " دّضّٛؾ فْجدٟ دٍغ )2ٌٍفمٌر ًلُ )

ٌغج٠ٛٔز دّوثًُ ثٌّضّٛؾ ثٌؼجَ ٌّْضٜٛ ِّجًّز وفج٠جس ثٌضٕف١ي ٚإهثًر ثٌظف ٌوٜ ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ث

( وّج ٠ذٓ أْ ؽ١ّغ أفٌثه ػ١ٕز ثٌوًثّز ٌو٠ُٙ >8>.7( ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ )0;.9ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ )د١ٕٓ( دّقجفظز ثٌمٕفير )

 هًؽز ػج١ٌز ِٓ وفج٠جس ثٌضٕف١ي ٚإهثًر ثٌظف.

فو٠غز ِضٌّوَر  ٠ٚؼَٚ ثٌذجفظ ىٌه إٌٝ ثإلػوثه ثٌؾ١و ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ و١ٍجس ثٌضٌد١ز ٚثّضنوثَ ؽٌق صو٠ًِ -

 فٛي ثٌّؼٍُ ٚثٌّضؼٍُ.ف١ظ صشؾغ ثٌطجٌخ ػٍٝ ثٌضؼٍُ ٚثٌذقظ ٚثالّضمظجء.

( ثٌضٟ ٘وفش إٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٝ أُ٘ ثٌظفجس ثٌشنظ١ز، 8717ٚثصفمش ٘يٖ ثٌٕضجةؼ ِغ هًثّز طجٌقز ثٌؼض١ذٟ )  -

ًثّز إٌٝ أ١ّ٘ز وفج٠جس ثٌضنط١ؾ ٚثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثٌالٍِز ٌّؼٍّز ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌٌّفٍز ثٌّضّٛطز، إى صٛطٍش ثٌو

 ٚثٌضٕف١ي ٚثٌضم٠ُٛ ٌّؼٍّز ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٠ؤوو ػٍٝ ػًٌٚر صٛفٌ ٘يٖ ثٌىفج٠جس ٌوٜ ِؼٍّز ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز.

 

 يجبل كفبٚبد انٕؼبئم انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ  -ثبنثبً: انًجبل انثبنث 

وفج٠جس ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضؼ١ٍّز ٌوٜ ( أْ ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ثٌضٟ صم١ِ ِْضٜٛ ِّجًّز ;٠ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي )

( 1(، ٚوجْ أدٌٍ٘ج ٌٍفمٌر ًلُ )7>.9-8.7ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّوثًُ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ )د١ٕٓ( صٌثٚفش د١ٓ )

ثٌضؼ١ّ١ٍز فْخ ( "٠قوه ثٌّٛجةً 8" ٠ْضنوَ ث١ٌٍّٛز ثٌّٕجّذز فٟ ثٌٛلش ٚثٌّىجْ ثٌّٕجّذ١ٓ ٌٙج "، عُ ؽجء دؼو٘ج ثٌفمٌر ًلُ )

( " ٠ْضنوَ ّٚجةً صقجًٚ أوذٌ لوً ِٓ 9( ٚدوًؽز ِضّٛطز، عُ ؽجء دؼو٘ج ثٌفمٌر ًلُ )3:.9ثٌقجؽز " دّضّٛؾ فْجدٟ )

( " ٠ْضنوَ ّٚجةً ثٌضٛثطً 2(، ٚؽجء ألً ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ٌٍفمٌر ًلُ )>:.9فٛثُ ثٌطالح " دّضّٛؾ فْجدٟ دٍغ )

( دوًؽز ػؼ١فز ؽوث. وّج دٍغ ثٌّضّٛؾ ثٌؼجَ ٌّْضٜٛ ِّجًّز وفج٠جس 8.77ْجدٟ دٍغ )فٟ ثٌضى١ٍفجس ث١ٌٌَّٕز " دّضّٛؾ ف

( 9.11ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضؼ١ٍّز ٌوٜ ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّوثًُ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ )د١ٕٓ( دّقجفظز ثٌمٕفير )

 ْٛ دىفج٠جس ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضؼ١ٍّز ِضّٛطز.(، وّج ٠ذ١ٓ أْ أفٌثه ػ١ٕز ثٌوًثّز ٠ضّضؼ7.013ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ )

٠ٚؼَٚ ثٌذجفظ ىٌه إٌٝ لٍز ثإلِىج١ٔجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّضجفز ٚٔمض ثٌّٛثًه ٚػوَ لوًر ِؼظُ ثٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ ثّضنوثَ 

 ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌقو٠غز دظًٛر ؽ١ور.

ٌفز ِوٜ ثوضْجح ثٌّؼ١ٍّٓ ٌٍىفج٠جس ( ثٌضٟ ٘وفش إٌٝ ِؼ8711ٚثصفمش ٔضجةؼ ٘يث ثٌّؾجي ِغ هًثّز دٌوجس ٚوفجؿ ) 

%( ;2ثٌالٍِز ٌٍضؼ١ٍُ، ِٚوٜ ِّجًّضُٙ ٌٙج فؼالً، ٚأظٌٙس ٔضجةؼ ثٌوًثّز ٚطٛي أفٌثه ثٌوًثّز إٌٝ هًؽز ثٌمطغ، ٟٚ٘ )

فٟ لوًصُٙ ػٍٝ ثوضْجح ثٌىفج٠جس ثٌضؼ١ّ١ٍز ّٛثء وجٔش فٟ ثٌّؾّٛع ثٌىٍٟ أٚ فٟ ثٌّؾجالس ثٌفٌػ١ز، د١ّٕج فشٍٛث فٟ 

 ٝ ٘يٖ ثٌوًؽز فٟ ثٌموًر ػٍٝ ِّجًّز ٘يٖ ثٌىفج٠جس دجّضغٕجء ثٌّؾجي ثٌنجص دجٌىفج٠جس ثٌشنظ١ز.ثٌٛطٛي إٌ
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 (65(: انًزٕؼطبد انحؽبثٛخ ٔالَحطافبد انًؼٛبضٚخ نجًٛغ فمطاد يؽزٕٖ يًبضؼخ كفبٚبد انٕؼبئم انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ )ٌ= 5جسٔل) 

 انفمطح انطلى

 انُؽجخ انًئٕٚخ
انًزٕؼػ 

 انحؽبثٙ

الَحطاف 

 انًؼٛبض٘
يُرفعخ  انسضجخ انطرجخ

 جساً 
 ػبنٛخ يزٕؼطخ ظؼٛفخ

كجٛطح 

 جساً 

1 
٠ْضنوَ ث١ٌٍّٛز ثٌّٕجّذز فٟ 

 ثٌٛلش ٚثٌّىجْ ثٌّٕجّذ١ٓ ٌٙج.
 ِضّٛطز 1 0.725 3.60 10.8 41.5 44.6 3.1 -

8 
٠قوه ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز فْخ 

 ثٌقجؽز.
 ِضّٛطز 8 0.868 3.49 12.3 35.4 43.1 7.7 1.5

9 
٠ؼٌع ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ 

 أعٕجء ثٌوًُ دشىً ؽيثح.
 ِضّٛطز ; 0.827 3.42 9.2 33.8 47.7 7.7 1.5

: 
٠ْضنوَ ّٚجةً صقجًٚ أوذٌ 

 لوً ِٓ فٛثُ ثٌطالح.
 ِضّٛطز 9 0.849 3.46 10.8 36.9 40.0 12.3 -

; 

٠ْضنوَ ثٌّٛجةً ثٌضٟ صقظ 

ثٌطالح ػٍٝ ثٌضفجػً فٟ 

 أعٕجء ثٌوًُ.

 ِضّٛطز > 0.911 3.37 9.2 33.8 46.2 6.2 4.6

< 

٠ْضنوَ ثٌّٛجةً ثٌقو٠غز ثٌضٟ 

صُْٙ فٟ صو٠ًِ ثٌٍغز 

 ثٌؼٌد١ز.

 ِضّٛطز 0 1.037 3.35 10.8 36.9 36.9 7.7 7.7

0 

٠ٛظف ّٚجةً ثٌضٛثطً 

ثٌقو٠غز فٟ صو٠ًِ ثٌٍغز 

 ثٌؼٌد١ز.

 ِضّٛطز 2 1.045 3.03 3.1 33.8 38.5 12.3 12.3

2 
ثٌضٛثطً فٟ ٠ْضنوَ ّٚجةً 

 ثٌضى١ٍفجس ث١ٌٌَّٕز.
52.3 10.8 26.2 6.2 4.6 2.00 1.212 11 

ػؼ١فز 

 ؽوثً 

3 
دشؾغ ثٌطالح ػٍٝ ػًّ 

 ثٌّٛجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز.
32.3 29.2 18.5 15.4 4.6 2.31 1.211 17 

ػؼ١فز 

 ؽوثً 

17 
٠شٌف ػٍٝ ثٌطالح فٟ أعجء 

 ل١جُِٙ دجألٔشطز.
 ِضّٛطز : 0.902 3.45 10.8 36.9 41.5 7.7 3.1

11 
٠ْضنوَ مجِجس ثٌذ١تز ثٌّضجفز 

 إلػوثه ّٚجةً صؼ١ّ١ٍز.
 ِضّٛطز 3 0.967 2.69 3.1 15.4 40.0 30.8 10.8

   0.719 3.11 انًزٕؼػ انؼبو

 

 :يجبل كفبٚبد انزمٕٚى -ضاثؼبَ: انًجبل انطاثغ 

ثٌضم٠ُٛ ٌوٜ ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ( أْ ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ثٌضٟ صم١ِ ِْضٜٛ ِّجًّز وفج٠جس >٠ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي )

( 1(، ٚوجْ أدٌٍ٘ج ٌٍفمٌر ًلُ ):1.:->8.2دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّوثًُ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ )د١ٕٓ( دّقجفظز ثٌمٕفير صٌثٚفش د١ٓ )

مز ( "٠موِجٌضغي٠زثٌٌثؽؼز ٌٍطالح ثٌّضؼ0ٍ"٠ٌدؾ د١ٓ ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ ٚثأل٘وثف ثٌٌّؽٛ صقم١مٙج"، عُ ؽجء دؼو٘ج ثٌفمٌر ًلُ )

( " ٠ْضنوَ أّج١ٌخ ثٌضغي٠ز 9( ٚدوًؽز ػج١ٌز، عُ ؽجء دؼو٘ج ثٌفمٌر ًلُ ):9.0دّنٌؽجس ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ "دّضّٛؾ فْجدٟ )

( " ٠ض١ـ ثٌفٌطز 17(، ٚؽجء ألً ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ٌٍفمٌر ًلُ )9.01ثٌٌثؽؼز فٟ أعٕجء ثٌضم٠ُٛ " دّضّٛؾ فْجدٟ دٍغ )

( دوًؽز ِضّٛطز. وّج دٍغ ثٌّضّٛؾ ثٌؼجَ ٌّْضٜٛ >8.2ُْٙ " دّضّٛؾ فْجدٟ دٍغ )ٌٍطٍذز ٌضم١١ُ أهثةُٙ ٚأٔشطضُٙ دأٔف

( ;:.9ِّجًّز وفج٠جس ثٌضم٠ُٛ ٌوٜ ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دجٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّوثًُ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ )د١ٕٓ( دّقجفظز ثٌمٕفير )

 ٠جس ثٌضم٠ُٛ دوًؽز ػج١ٌز.(، وّج ٠وي أْ أغٍخ أفٌثه ػ١ٕز ثٌوًثّز ٌو٠ُٙ وفج1:;.7ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ )

٠ٚؼَٚ ثٌذجفظ ىٌه إٌٝ ػوَ ثػضّجه أّج١ٌخ ثٌضم٠ُٛ ػٍٝ ثٌضم٠ُٛ ثٌضم١ٍوٜ ثٌّذجشٌ.ٌٚىٓ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌضم٠ُٛ ثٌيثصٟ 

 ٚثٌّْضٌّ ٚثٌشجًِ؛ف١ظ ال ٠ضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌضم٠ُٛ ثٌٌّفٍٟ فمؾ. 

( ثٌضٟ ٘وفش إٌٝ ثٌىشف ٚثٌضؼٌف ػٍٝ ;871) ثصفمش ٔضجةؼ ٘يث ثٌْؤثي ِغ ثٌٕضجةؼ ثٌظجهًر ِٓ هًثّز ثٌطٌثٚٔز

ثٌىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز ثٌنجطز دجٌطٍذز ثٌّؼٍّْٛ ثٌّضوًدْٛ فٟ ثٌّوثًُ ثٌّضؼجٚٔز ِٓ ٚؽٙز ٔظٌ ثٌّؼ١ٍّٓ ثٌّضؼج١ٔٚٓ، 
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ٚأٚػقش ٔضجةؼ ثٌوًثّز ثِضالن ثٌىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز ِٓ لذً ثٌطٍذز ثٌّؼ١ٍّٓ فٟ ثٌّؾجالس ثألًدؼز ٚفك ثٌضٌص١خ ث٢صٟ: 

 .ثٌضنط١ؾ ٌٍضو٠ًِ، وفج٠جس ثٌظفجس ثٌشنظ١ز، صٕف١ي ثٌضو٠ًِ، صم٠ُٛ ثٌضو٠ًِ

( ثٌضٟ ًّوَس ػٍٝ ػًٌٚر ثٌىشف ػٓ أ١ّ٘ز ثٌىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز :871وّج ثصفمش ِغ ٔضجةؼ هًثّز إشٌثلز ّجصٟ)

ثمضالف د١ٓ آًثء ثٌّؼ١ٍّٓ، ٚهًؽز ثٌقجؽز ٌٍضّىٓ ِٕٙج ٌّؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ٌِفٍز ثٌضؼ١ٍُ ثألّجّٟ ٚثإل٠ؼجؿ ػٓ ٚؽٛه 

ٚوجْ ِٓ أُ٘ ٔضجةؼ ثٌوًثّز: صقو٠و لجةّز دجٌىفج٠جس ثٌضو١ْ٠ًز ثٌضٟ ٠قضجؽٙج ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز دٌّفٍز ثٌضؼ١ٍُ ثألّجّٟ ٚلو 

إهثًر  –صم٠ُٛ  –ٕف١ي ص –ثٌضٌد٠ٛز )صنط١ؾ  –ثٌؼ١ٍّز  -( وفج٠ز ٍِٛػز ػٍٝ عالعز ِقجًٚ ٟٚ٘ ثٌىفج٠جس ثٌشنظ١ز 03دٍغش )

  ػذؾ ثٌظف(.ٚ

( ثٌضٟ ٘وفش إٌٝ إ٠ؼجؿ ثٌىفج٠جس ث١ٌّٕٙز ثٌضٟ ٠قضجؽٙج ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ 8717ٚثصفمش أ٠ؼجً ِغ هًثّز دض١ً)

ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز، ٚصٛطً ثٌذقظ إٌٝ أْ ٕ٘جن ثفض١جًؽج صو٠ًذ١ًج ٚدوًؽز وذ١ٌر ٌّؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز إٌٝ 

ّؾجالس ثٌضج١ٌز: ِقجي ثٌضنط١ؾ ٌضؼ١ٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚصؼٍّٙج، ِٚقجي ثّضٌثص١ؾ١جس ثٌضو٠ًِ ٚؽٌثةمٗ ص١ّٕز وفج٠جصُٙ فٟ ثٌ

 .ٚأّج١ٌذٗ، ِٚؾجي إهثًر ثٌظف، ِٚقجي ثٌّٛجةً ٚثٌضم١ٕجس ثٌضؼ١ّ١ٍز، ِٚؾجي ثٌضم٠ُٛ

 

 (65انزمٕٚى )ٌ=(: انًزٕؼطبد انحؽبثٛخ ٔالَحطافبد انًؼٛبضٚخ نجًٛغ فمطاد يؽزٕٖ يًبضؼخ كفبٚبد 6جسٔل)

 انفمطح انطلى

 انُؽجخ انًئٕٚخ
انًزٕؼػ 

 انحؽبثٙ

الَحطاف 

 انًؼٛبض٘
يُرفعخ  انسضجخ انطرجخ

 جساً 
 ػبنٛخ يزٕؼطخ ظؼٛفخ

كجٛطح 

 جساً 

1 
٠ٌدؾ د١ٓ ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ 

 ٚثأل٘وثف ثٌٌّؽٛ صقم١مٙج
 ػج١ٌز 1 0.704 4.14 30.8 53.8 13.8 1.5 -

8 
ثٌذو٠ً ٠ْضنوَ أّج١ٌخ ثٌضم٠ُٛ 

 فٟ صم٠ُٛ أهثء ثٌطالح.
 ِضّٛطز > 0.687 3.48 4.6 43.1 49.2 1.5 1.5

9 
٠ْضنوَ أّج١ٌخ ثٌضغي٠ز 

 ثٌٌثؽؼز فٟ أعٕجء ثٌضم٠ُٛ.
 ػج١ٌز 9 0.631 3.71 6.2 61.5 29.2 3.1 -

: 
٠طذك ثالمضذجًثس دأٔٛثػٙج فٟ 

 أعٕجء ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ.
 ػج١ٌز : 0.748 3.69 13.8 44.6 38.5 3.1 -

; 
٠ٛثٍْ د١ٓ ػ١ٍّجس ثٌضم٠ُٛ 

 ٚثٌضٛؽ١ٗ.
 ػج١ٌز ; 0.664 3.49 3.1 49.2 41.5 6.2 -

< 
٠ؼوي إؽٌثءثس ثٌضو٠ًِ فٟ 

 ػٛء ٔضجةؼ ثٌضم٠ُٛ.
 ِضّٛطز 3 0.740 3.12 1.5 27.7 53.8 15.4 1.5

0 

٠موِجٌضغي٠زثٌٌثؽؼز ٌٍطالح 

ثٌّضؼٍمز دّنٌؽجس ػ١ٍّز 

 ثٌضم٠ُٛ.

 ػج١ٌز 8 0.668 3.74 6.2 67.7 20.0 6.2 -

2 
٠ّٕـ ثٌطالح فٌطز ٌٍضفى١ٌ 

 فٟ ثٌقٍٛي.
 ِضّٛطز 2 1.023 3.22 10.8 27.7 38.5 18.5 4.6

3 
٠قوه ٔٛثفٟ ثٌؼؼف ٚثٌمٛر 

 ٌوٜ ثٌطالح.
 ِضّٛطز > 0.752 3.48 7.7 40.0 44.6 7.7 -

17 
٠ض١ـ ثٌفٌطز ٌٍطٍذز ٌضم١١ُ 

 أهثةُٙ ٚأٔشطضُٙ دأٔفُْٙ
 ِضّٛطز 11 1.014 2.86 3.1 26.2 33.8 27.7 9.2

11 

٠ٛظف ثألٔشطز ثٌظف١ز 

ٚثٌالطف١ز فٟ صم٠ُٛ أهثء 

 ثٌطالح.

 ِضّٛطز 17 1.038 2.98 6.2 24.6 40.0 20.0 9.2

   0.541 3.45 انًزٕؼػ انؼبو
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 انزٕصٛبد ٔانًمزطحبد:

 

 فٙ ظٕء َزبئج انسضاؼخ فاٌ انجبحث ٕٚصٙ ثًب ٚأرٙ:

 ٚصو٠ًخ ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز.إهًثػ ِٛػٛع ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز فٟ دٌثِؼ إػوثه  -1

صمو٠ُ دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌٍمجة١ّٓ ػٍٝ إػوثه ٚصو٠ًخ ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٛي ثٌىفج٠جس ثألّج١ّز ٚثٌفٌػ١ز  -2

 ز.ٌّؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚل١جّٙج فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِ

 ثالّضٌّثً فٟ صط٠ٌٛ ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز ٌضٛثوخ ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز . -3

 إؽٌثءثس ثٌمذٛي فٟ ثٌؾجِؼجس ٚثمض١جً ثٌىٛثهً دطٌق ػ١ٍّز لجةّز ػٍٝ ثٌىفج٠جس . ثٌٕظٌ فٟ -4

 

 ٚمزطح انجبحث ئجطاء انسضاؼبد انجحثٛخ انزبنٛخ:

 فجػ١ٍز دٌٔجِؼ ِمضٌؿ فٟ ص١ّٕز وفج٠جس ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز. -1

 ٛهر ثٌشجٍِز .صم٠ُٛ وفج٠جس ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾ -2

 صم٠ُٛ دٌثِؼ إػوثه ٚصو٠ًخ ِؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ػٛء ِؼج١٠ٌ ثٌؾٛهر ثٌشجٍِز. -3

 

 :انًطاجغلبئًخ 

 -انؼطثٛخ ثًطحهخ انزؼهٛى األؼبؼٙ انكفبٚبد انزسضٚؽٛخ انزٙ ٚحزبجٓب يؼهى انهغخ (، :871ثٌقْٓ ّجصٟ)  ِقّو إشٌثلز -

 ًّجٌز هوضًٛثٖ، ثٌْٛهثْ: ؽجِؼز أَ هًِجْ.، زضاؼخ يٛساَٛخ ثٕلٚخ انجعٚطح يحهٛخ انًُبلم

ثطَبيج يمزطح لبئى ػهٗ انكفبءاد انًُٓٛخ انالظيخ نًؼهًٙ انهغخ انؼطثٛخ (، 8717دض١ً، ػذوثٌٌفّٓ دٓ ّؼ١و) -

، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز: ؽجِؼز ثبنًطحهخ انثبَٕٚخ ثًُطمخ ػؽٛط فٙ ظٕء احزٛبجبرٓى انزسضٚجٛخ

 ثٌٍّه مجٌو.

يًبضؼزٓى نٓب ٔػاللزٓب ثبنسافؼٛخ  انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ نسٖ انًؼهًٍٛ ٔيؽزٕٖ (، 8711دٌوجس، ٠ٍجه ٚفْٓ،وفجؿ )  -

 ، ِؾٍز ؽجِؼز ثٌموُ ثٌّفضٛفز ٌٍوًثّجس ٚثألدقجط، ثٌموُ: فٍْط١ٓ، ثٌّؾٍو ثألٚي، ثٌؼوه ثٌٌثدغ ٚثٌؼشٌْٚ.ٔاإلَجبظ

انزؼهٛى انؼبنٙ  ئزاضح انجٕزح انشبيهخ فٙ يإؼؽبد (، >1:8ثٌضٌصًٛٞ، ِقّو ػٛع ٚؽ٠ٛقجْ، أغجه٠ٌ ػٌفجس ) -

 ، هثً ث١ٌٌّْر ٌٍٕشٌ ٚثٌض٠ٍٛغ، ّػّجْ: ثألًهْ.1، ؽ ٔانًكزجبد ٔيطاكع انًؼهٕيبد

، ِىضذز >. ؽ (، انزسضٚػ انفؼبل ;877ؽٌثهثس، ػَس، ٚىٚلجْ، ػذ١وثس، ١٘ٚفجء أدٛ غَثٌز، ٚم١ٌٞ، ػذوثٌٍط١ف )  -

 ثٌفىٌ ٌٍٕشٌ ٚثٌض٠ٍٛغ، إًدو، ػّجْ: ثألًهْ. 

،صٌؽّز ثٌشٌوز ثٌؼٌد١ز -ذالصبد كزت انًسٚط ٔضجم األػًبل -ئزاضح انجٕزح انشبيهخ(، 1339ؽ٠ٍٛف ؽجدٍْٛٔىٟ) -

 ٌإلػالَ ثٌؼٍّٟ ) شؼجع(،ثٌمجٌ٘ر: ؽ٠ًّٛٙز ِظٌ ثٌؼٌد١ز .
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ِىضذز  زضاؼخ رطجٛمٛخ نهجٕزح انشبيهخ.، -انجبيؼٛخ انؽؼٕزٚخذسيبد انًكزجبد (، 8779ثٌقوثه، ف١ظً ػذو هللا فْٓ) -

 ثٌٍّه فٙو ثٌٛؽ١ٕز: ث٠ٌٌجع.

رطٕٚط ثؼط يمطضاد انجبَت انزطثٕ٘ نجطَبيج ئػساز يؼهًٙ انهغخ انؼطثٛخ (، 8719ِقّو إدٌث١ُ٘ ) ف١ٍذز، ِْؼو -

ثٌْؼٛه٠ز، ثٌّؾٍو ثٌغجٟٔ، ثٌؼوه ، هًثّجس ػٌد١ز فٟ ثٌضٌد١ز ٚػٍُ ثٌٕفِ: نهُبغمٍٛ ثغٛطْب فٙ ظٕء يؼبٚٛط انجٕزح

 أًدؼْٛ. 

- انثبَٛخ ٔاألزاء" انحهمخ انكفبٚبد "انًٓبضح أؼبغ ػهٗ انًجُٙ انًؼهًٍٛ رسضٚت(، 1300ِقّٛه) أفّو ثٌنط١خ، -

 ثٌّؼٍُ، ثٌّؾٍو ثٌؼشٌْٚ، ثٌؼوه ثٌٌثدغ.: ثألًهْ.  ، ًّجٌزانًزكبيهخ انزؼهٛى ٔحساد ٔرصًٛى إلػساز ٔيؼبٚٛط يٕاصفبد

انكفبٚبد انًُٓٛخ انالظيخ إلػساز يؼهًٙ انهغخ انؼطثٛخ ثبؼزرساو انٕؼبئػ (، >871م١ٌٞ، ثٌّْجٟٔ ػذوثٌّطٍخ)  -

 ،ًّجٌز هوضًٛثٖ، ؽجِؼز أَ هًِجْ: ثٌْٛهثْ .انًزؼسزح:زضاؼخ يٛساَٛخ نهًطحهخ انثبَٕٚخ ثبنؽٕزاٌ

، طق١فز ثٌضٌد١ز، ثٌؼوه ثٌٌثدغ، ثٌمجٌ٘ر : صطانًؼبٚٛط انمٕيٛخ نهزؼهٛى فٙ ي(،  8772ثٌوّٛلٟ ، ػ١و أدٛ ثٌّؼجؽٟ )  -

 ِظٌ. 

ثإلّىٕو٠ًز:  , ثٌؾو٠ور ثٌؾجِؼز هثً ،انثبنثخ األنفٛخ فٙ اإلَؽبَٛخ ٔانؼاللبد اإلزاضح (،8711ثٌؾّجي) ثٌّؼَ ػذو ًث١ٔج -

 ِظٌ.

 . ث٠ٌٌجع : ِىضذز ثٌٌشو. رسضٚػ انزبضٚد ثٍٛ انزأصٛم ٔانزطٕٚط(. 8770ٍث٠و ، ػالء إدٌث١ُ٘. ) -

يؽزٕی ئؼٓبو ثطَبيج اإلػساز انزطثٕ٘ ثجبيؼخ أو انمطٖ فٙ رؼطٚف َ(  8772ٌَ٘ثٟٔ، ٌِػٟ دٓ غٌَ هللا )ثٌ -

ً ٔأؼبنٛت اكزشبفّ ٔغطق ضػبٚزّ ، ِؾٍز ثٌمٌثءر ٚثٌّؼٌفز ، ثٌؼوه انطبنت انًؼهى ثرصبئص انزهًٛص انًْٕٕة نغٕٚب

 .38-;1ٚثٌّؼٌفز،  ( و١ٍز ثٌضٌد١ز ، ؽجِؼز ػ١ٓ شِّ ، ثٌؾّؼ١ز ثٌّظ٠ٌز ٌٍمٌثءر12)

انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ نسٖ انطهجبد انًؼهًبد ررصص يؼهى يجبل )ػهًٙ ٔأزثٙ( فٙ كهٛخ  (،8770شطٕجٚٞ، ػذو ثٌى٠ٌُ) -

، ِؾٍز ثٌوًثّجس انزطثٛخ ثؼجط٘، ؼهطُخ ػًبٌ يٍ ٔجٓخ َظط انًؼهًبد انًزؼبَٔبد فٙ يسضؼخ انظبْـط جُٕة

 ّؾٍو ثألٚي، ثٌؼوه ثألٚي.ؽجِؼز ثٌٍْطجْ لجدُٛ، ثٌ-ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌٕف١ْز

يسٖ رٕافط يؼبٚٛط انجبَت األكبزًٚٙ فٙ ثطَبيج ئػساز يؼهى انهغخ انؼطثٛخ (، 8711ش١ّجء ِقّو ِقّو ث٠ٌَٕٟ ) -

 ، ِؾٍز و١ٍز ثٌضٌد١ز دذًّٛؼ١و، ثٌؼوه ثٌضجّغ.ٔانزطثٛخ اإلؼاليٛخ فٙ كهٛخ انزطثٛخ جبيؼخ ثٕضؼؼٛس

فبد انشرصٛخ ٔانكفبٚبد انًُٓٛخ انالظيخ نًؼهًخ انهغخ انؼطثٛخ فٙ انص(، 8717طجٌقز دٕش ف١ٍـ طجٌـ ثٌؼض١ذٟ ) -

 ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز: ؽجِؼز أَ ثٌمٌٜ.انًطحهخ انًزٕؼطخ ثبنؼبصًخ انًمسؼخ

ٟ ثٌّؤصٌّ ثٌؼٌد، انجٕزح فٙ انزؼهٛى انؼبنٙ، ضؤٚخ ٔأثؼبز ئشبضح ئنٗ جبيؼخ انُٛهٍٛ(، 8770ثٌطجٌ٘ ، ِقّو ّؼ١و) -

 ثألٚي ،ثٌؾجِؼجس ثٌؼٌد١ز، ثٌضقو٠جس ٚث٢فجق ثٌّْضمذ١ٍز، ثٌٌدجؽ: ثٌٍّّىز ثٌّغٌد١ز.

انكفبٚبد انزسضٚؽٛخ انزٙ ًٚزهكٓب انطهجخ انًؼهًٌٕ انًزسضثٌٕ فٙ انًساضغ انًزؼبَٔخ ( ;871ثٌطٌثٚٔز ، ِقّو فْٓ ) -

 . 9ثٌؼوه ،  8:، هًثّجس ثٌؼٍَٛ ثٌضٌٚد١ز،ثٌّؾٍو يٍ ٔجٓخ َظط انًؼهًٍٛ انًزؼبٍَٔٛ

 ، ثٌمجٌ٘ر: هثً ثٌْقجح.(، انجٕزح ٔالػزًبز ثبنزؼهٛى8772ػذو ثٌّؼطٟ، أفّو ف١ْٓ ) -
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لٛبغ يؼبٚٛط انجٕزح فٙ انزسضٚػ نسٖ يؼهى انًطحهخ  (،8772ػذوثٌّٕؼُ، ِقّو ِقّو، ٚ ٠ٍٕخ ػذوثٌٌٍثق غ٠ٌخ) -

، ِظٌ: ِؾٍز ًُٛخ انًُٓٛخ نسّٚانثبَٕٚخ ثًحبفظخ اإلحؽبء يٍ ٔجٓخ َظط انًشطفٍٛ انزطثٍٕٚٛ ٔيمزطحبرٓى نهز

 ثٌمٌثءر ٚثٌّؼٌفز:، ثٌؼوه ثٌغجٌظ ثٌغّجْٔٛ. 

 .، هثً أّجِز ٌٍٕشٌ، ث٠ٌٌجع: ثٌْؼٛه٠زانجحث انؼهًٙ، يفٕٓيّ، أزٔارّ، أؼبنٛجّ( 8779ػذ١وثس، ىٚلجْ ٚآمٌْٚ، ) -

 ثٌّٕج٘ؼ ٌٍٕشٌ هثً ػّجْ، ثألًهْ، ،األزائٛخ انكفبءاد ظٕء فٙ انؼطثٛخ انهغخ رسضٚػ (،8770) ػٍٟ ػط١ز، ِقْٓ -

 ٚثٌض٠ٍٛغ.

انكفبٚبد انًُٓٛخ نًؼهًٙ انهغخ انؼطثٛخ ٔ زٔضْب فٙ رحمٛك األْساف انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ (، 8773ػٍٟ،ثٌش١ل ِقّو) -

 ، ًّجٌز هوضًٛثٖ، ثٌْٛهثْ: ؽجِؼز أَ هًِجْ ثإلّال١ِز.انزؼهًٛخ

،هثً ث١ٌٌّْر ٌٍٕشٌ ٚثٌض٠ٍٛغ 1ؽانزسضٚػ، لعبٚب ٔيشكالد يؼبصطح فٙ انًُبْج ٔغطق  (،8718)ث١ٌْوػٍٟ،ِقّو  -

 ٚثٌطذجػز: ػّجْ .

رمٕٚى ثطَبيج ئػساز يؼهى انزكُٕنٕجٛب فٙ كهٛخ انزطثٛخ ثجبيؼخ األلصٗ ثغعح فٙ (، ;871ػٛع، ١ٌِٕ ّؼ١و ػٍٟ) -

وًثّجس شتْٛ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ٚثٌ -. ِؾٍز ثٌؾجِؼز ثإلّال١ِز ٌٍوًثّجس ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌٕف١ْز ظٕء يؼبٚٛط انجٕزح انشبيهخ

 فٍْط١ٓ ثٌّؾٍو ثٌغجٌظ ٚثٌؼشٌْٚ، ثٌؼوه ثألٚي. –غَر  -ثٌؼ١ٍج دجٌؾجِؼز ثإلّال١ِز 

رطٕٚط انكفبٚبد انزسضٚؽٛخ نًؼهًٙ انزطثٛخ اإلؼاليٛخ ثبنًطحهخ انًزٕؼطخ ػهٗ (، 8711ثٌغ١ّطٟ، ػذوهللا أفّو ِقّو) -

 ْؼٛه٠ز، ثٌّؾٍو ثٌنجِِ، ثٌؼوه ثٌغجٌظ.، هًثّجس ػٌد١ز فٟ ثٌضٌد١ز ٚػٍُ ثٌٕفِ، ثٌظٕء يؼبٚٛط انجٕزح انشبيهخ

نهُبغمٍٛ ثغٛطْب فٙ  انكفبٚبد انزطثٕٚخ نًؼهًٙ انهغخ انؼطثٛخ  (،>871و١ضج،ؽجو٠ٌؾج ٚإّّجػ١ً، ِقّو ٠ٍو) -

، ِؾٍز هًثّجس ٚأدقجط، ِج٠َ١ٌج، ثٌْٕز ثٌغجِٕز: ِج٠َ١ٌج، ثٌؼوه ثٌنجِِ ظٕء يؼبٚٛط انجٕزح يٍ ٔجٓخ َظط انًرزصٍٛ

 ٚثٌؼشٌْٚ. 

انكفبٚبد انزسضٚؽٛخ انالظيخ نًؼهًبد انؼهٕو انشطػٛخ ثبنًطحهخ انًزٕؼطخ (، ;١ِٕ871ٌر دٕش ِقّو دٓ فْٓ ثٌّؼٌّ) -

، دقظ ِٕشًٛ،ِؾٍز و١ٍز ثٌضٌد١ز دأ١ّٛؽ، ثٌّؾٍو ثٌٛثفو فٙ ظٕء يؼبٚٛط انجٕزح انشبيهخ فٙ يحبفظخ انًعاحًٛخ

 ٚثٌغالعْٛ، ثٌؼوه ثٌٌثدغ. 

، شٌوز ِطجدغ ثٌطٛدؾٟ: أؼؽّ ٔئجطاءارّ -انجطَبيج انزؼهًٛٙ انمبئى ػهٗ انكفبٚبد (، 1320ثٌٕجلز، ِقّو وجًِ)  -

 ثٌمجٌ٘ر.

 ٘ـ.1:97لجػز ثٌيو٠ٌجس -ؽجِؼز صذٛن -ٔوٚر ثٌؾٛهر: -

، رصٕض يمزطح -، ئػساز يؼهى انؼهٕو فٙ ظٕء يؼبٚٛط انجٕزح انشبيهخ (>871ٚػقٝ دٕش فذجح دٓ ػذو هللا ثٌؼض١ذٟ ) -

، ؽجِؼز ثٌْٛهثْ ٌٍؼٍَٛ LACQA 2016ٌؼّجْ ؽٛهر ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ،  ثٌْجهُ ثٌوٌٟٚ ٟثٌؼٌد فٟ دقٛط ثٌّؤصٌّ

 ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج، ثٌْٛهثْ: ثٌنٌؽَٛ. 


