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 ْنطني ٟط٘حُثطني يف آسجتي٠ح قٌٙ أدجء جدلذّشجش يف ئسبحر جٛٔشجس.جٛو

 
 ج٠ٜ٘ٛحش جدلِطحقْس 0 سّحع جألؿِحٙ ، جسبحر جٛٔشجس ، ئدجسز ضشذٌّس.
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 أمهْس جٛركع ًجحلحؾس ئْٛو 0

ّوذ جسبحر جٛٔشجس ذش٘ٚ هحٝ ٢ٟ جٛونحطش جذلحٟس ًرجش 

جألغش يف قْحز جألُشجد ًجدلنل٠حش جإلدجسّس ًجٛذًٙ ، ًضنرن أمهْس جسبحر 

جٛٔشجسجش ٢ٟ جسضرحؿيح ذ٘ٚ رلٚ ٢ٟ رلحالش جٛنشحؽ جإل٣غح٣ِ ، 

ُحألُشجد ىٞ زلٌس ىزج جدلٌػٌم عٌجء ذحٛنغرس ْٛٔحدجش جإلدجسّس جٛيت 

جأله٠حٙ ًجأل٣شـس أً ذحٛنغرس ٠ٜٛشؤعْيح جٛز٢ّ  ضطخز جٛٔشجس ٛطٌؾْو

 ( 67،  8115ّشحس١ٌٗ يف طنن جٛٔشجسجش . ) ششَّ ، 

ئ١ ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس ٢ٟ جٛونحطش جدلي٠س يف ججملحٙ 

جإلدجسُ ، ًىِ ٟي٠س ٛ٘ٚ ٟذّش ٟي٠ح ٗح١ ٌِٟٓو جٛطنل٠ِْ ، 

ًشبحسط يف ٗٚ جأل٣شـس ًدبؿحالش جٛو٠ٚ جدلخطِٜس يف جدلنل٠س أً 

 (138،  8117جدلإعغس . )قغح١ ًجٛوؿ٠ِ ، 

ّشٍ جٛ٘ػري١ً ٢ٟ خربجء جإلدجسز جدلوحطش٢ّ أ١ جإلدجسز يف 

ؾٌىشىح هرحسز ه٢ ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجسجش ًأهنح ٣ٔـس جٛرذء جٛيت 

ٟنيح ضرذأ ٗأ٣و جإلؾشجءجش ًجأل٣شـس جإلدجسّس . ًّشٍ جٛروغ جألخش 

ٌَٓ ىزج جٜٛٔد أ١ جسبحر جٛٔشجسجش ىٌ ٜٓد جإلدجسز حبْع ئرج ض

ًِٓص ًرب٠ذش ٗأ٣و جأل٣شـس يف ئؿحس جدلنل٠حش ، ًجحلْٔٔس جألٟش 

ج٣و ئرج ٣لش٣ح ئىل جٛو٠ْٜحش ًجأل٣شـس جإلدجسّس ُا٣نح صلذ عٜغٜس ٢ٟ 

 (93( )ؾٌىش خ.ش ، 88-81،  8118جٛٔشجس . )جٛوؿ٠ِ ، 

ئ١ ضشْٗد جٛطنلْٞ جإلدجسُ ّطكذد ذحٛـشّٔس  ؾشِّصّشٍ 

جش ًج١ جدلغحتٚ جدلطؤٜس ذبح ٟػٚ ٟذٍ جإلششجٍ جٛيت ضو٠ٚ ذبح جٛٔشجس

أً جٛشٓحذس دي٢٘ أ١ زبٚ ئرج جهطربىح جدلغإًٙ هَٜ ئهنح ٟغأٛس ضلٌ أً 

جٟطذجد خحسؾِ ٛن٠ؾ ٟوني ٢ٟ ؿشّٔس ه٠ٚ جٛٔشجس ، ًج١ )ىشذشش 

ع١ٌ٠ْ( ًىٌ ٢ٟ ضالْٟز )ٟحٗظ ًّرب( ّشٍ أ١ جٛطنل٠ْحش جإلدجسّس 

شجس . ) ُْٜو ، ً هرذ ججملْذ ، أعحعحً ٛطٌٔٝ هَٜ ه٠ْٜس جسبحر جٛٔ

8115  ،817 ) 

ئ١ جٛٔشجسجش جٛرتذٌّس دلذّشُ جدلذجسط ٢ًٟ ذلٞ طِس جسبحر 

جٛٔشجس يف رلحٙ ه٠ٜيٞ شبػٚ ؾح٣رحً ٢ٟ جخلِْٜس جٛيت ّو٠ٚ يف كٜيح ىإالء 

،  8118طبْوحً قني ضٌجؾييٞ ٟشٜ٘س ضطـٜد جحلٚ . )جٛوؿ٠ِ ، 

88-83) 

جهْس ٟنل٠س قشٗطيح ئ١ ئدجسز سّحع جألؿِحٙ ئدجسز ً

ًضٌٔد ُْيح جٛو٠ٚ يف كٚ ُٜغِس ىزه جدلشقٜس ٟغطيذُس زبْْٔ ٟح 

ًػن ذلح ٢ٟ أًشجع ًأىذجٍ ، جألٟش جٛزُ ِّشع هَٜ جٛٔحت٠ني 

ذادجسز ىزه جدلإعغحش أ١ ٣ٌٌّ٘ج هَٜ دسجّس ٗحٟٜس ذِٜغِس أىذجٍ 
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سّحع جألؿِحٙ ًجألعحْٛد جٛٔح٣ٌ٣ْس ًجٛطششّوْس جٛيت ضغطنذ هْٜيح يف 

 (883،  8115لْٞ ًئدجسز شإًهنح. )ششَّ ، ضن

قْع أ١ جإلدجسز ىِ ًكِْس ْٓحدّس ضط١ٌ٘ ٢ٟ أ٣شـس 

ستْغْس ٟنيح جٛطخـْؾ ًجٛطٌّٔٞ ًجٛشٓحذس هَٜ جأل٣شـس جٛطنل٠ْْس جٛيت 

ّطك٠ٚ جدلذّش١ً ٟغإًْٛحصبح ًجٛيت ضشِٟ ئىل زبْْٔ جألىذجٍ جٛوحٟس 

زُ ّطٜخض يف ْٓحدز ٠ٜٛششًم ، ًىِ ٣ٌم ٢ٟ جٛو٠ٚ جدليين جدلط٠ْض جٛ

جأل٣شـس جإل٣غح٣ْس خالٙ جٛطخـْؾ ًجٛطنلْٞ ًجْٛٔحط . )جٛشْرح٣ِ، 

 (183خ.ش ، 

ضوذ ه٠ْٜس طنن جٛٔشجسجش ٢ٟ ٟي٠حش جألٌٟس يف جإلدجسز 

ًيف طبْن رلحالصبح، ًىزه جٛو٠ْٜس ال ضوطرب ًكِْس ٟغطٜٔس ٢ٟ 

س ًكحتَ جإلدجسز ًئمنح ضوطرب دبػحذس جٌٛعْٜس أً جإلدجسز جألعحعْ

٠٠ٜٛحسعس طبْن ًكحتَ جإلدجسز ٢ٟ سبـْؾ ًضنل٠ْو ًضٌؾْو 

ًضنغْْ ًجضظحٙ ًسٓحذس ، ًضأضِ ه٠ْٜس طنن جٛٔشجس ٗو٠ْٜس 

دّنحْْٟ٘س ٛط٠ػٚ جدلؼ١ٌ٠ جٛوحٝ ٛنشحؽ جإلدجسز هَٜ طبْن ٟغطٌّحصبح 

جٛطنل٠ْْس رٖٛ أ١ جسبحر جٛٔشجسجش ال ١ٌّ٘ ٟٔظٌسجً هَٜ ٟغطٌٍ 

ٌّحش ٟػٜيح يف رٖٛ ٟػٚ جٛو٠ٚ ٟوني ُيِ شبحسط يف طبْن جدلغط

،  1983جٛطنِْزُ جٛزُ ّنطشش يف ٗأ٣و ئسؾحء جٛطنلْٞ. ) شْخح ، 

337) 

ًال ٣غطـْن أ١ ٣٘شس ئ٣نح يف قحؾس ٟحعس السبحر جٛٔشجسجش 

عٌجء يف قْحضنح جٛشخظْس أً جٛو٠ْٜس ًالسبحر ٓشجسجش ع٠ْٜس ُنك٢ 

ٛشذّذ ، يف قحؾس ال ض١ٌ٘ ٓحدس٢ّ هَٜ جٛطِ٘ري جٛغْٜٞ ًجٛطو٠ْ ج

ُحسبحر جٛٔشجسجش ّإغش ذشذز يف هَٜ قْحضنح هَٜ جدلذٍ جٛروْذ ، 

ًذلزج ٢٠ُ جألمهْس أ١ ١ٌ٘٣ ٓحدس٢ّ هَٜ جسبحر ٓشجسجش ع٠ْٜس ذٔذس 

 (515،  8113جإلٟ٘ح١. )ّطٜش ًآخش١ً ، 

٠ٗح ًأ١ منٌرؼ جسبحر جٛٔشجس ٟيٞ ؾذجً يف ضوحٟالضنح جٌْْٟٛس 

ذٍ ٗٚ شخض ، أل١ رٖٛ ، حبْع أ١ ضوشٍ ِْْٗس جسبحر جٛٔشجس ٛ

ّغحهذ٣ح هَٜ جٛطأغري هْٜو ًئٓنحهو شلح ّغيٚ جالضظحٙ ٟوو ، ٠ٗح أ١ 

ٟوشُس أعٌٜذو يف جسبحر جٛٔشجس ضغحهذ٣ح هَٜ ئٓنحهو ًضٔذّٞ جدلػري 

جحلغِ جٛزُ ّطنحعد ٟوو ، ًذحٛطحيل ٣غطـْن ئ١ ٣إغش هَٜ ٓشجسجش 

،  8115جٓخش٢ّ يف ٗٚ رلحالش جحلْحز. ) جٛضىشج٣ِ ًآخش١ً ، 

889) 

ًدي٢٘ جٌٛٔٙ أ١ جٛٔذسز هَٜ جسبحر جٛٔشجسجش ًٟطحذوس 

خـٌجش ضنِْزه ضن٠ِ ٛذٍ جِٛشد جإلقغحط ذحإلغحسز ًجٛطشٌّْ 

ًضؼِِ هَٜ قْحضو جحلٌّْس ًجٛنشحؽ ٟن ج١ جٛٔشجس ه٠ْٜس هْٜٔس ، 

ئال أ١ جٛنلحٝ ج٠ِْٔٛ ًجالربحىحش ضش٘ٚ دًجُن ٌٟؾو ٠ٗح ّظذس 

جِٛشد أقْح٣حً ًضشٚ ٓذسضو هَٜ  هَٜ جِٛشد ٢ٟ ٓشجسجش ، ًّرتدد
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جسبحر جٛٔشجسجش هنذٟح ّوح٣ِ ٢ٟ جخلٌٍ ٢ٟ جِٛشٚ أً هنذٟح ضنطحذو 

سلحًٍ ٣ذٝ ٟح ذوذ جٛٔشجس ، ٠ٗح أ١ طكس جِٛشد جٛنِغْس ضإغش ٗػريجً 

يف ٓذسضو هَٜ جسبحر جٛٔشجسجش ، ُحألشخحص جٛز٢ّ ّوح١ٌ٣ ٢ٟ 

ِّٔذ١ً  جٛؼٌٌؽ ًجٛطٌضشجش جٛنِغْس ًٟشحهش جحلض١ ًجالٗطثحخ

جحلٌّْس ًجالىط٠حٝ ذححلْحز ِّٔذ١ً جٛٔذسز هَٜ جسبحر جٛٔشجسجش ًٗأمنح 

ّظحذ١ٌ حبحٛس ٢ٟ جٛشٜٚ جٛؤِٜ  ، أ١ طكس جِٛشد جٛنِغْس ٣ًؼؿو 

جٛؤِٜ حيذدج١ ٓذسضو هَٜ جسبحر ٓشجسجش ٟؤٌٛس ، ًٓذسضو هَٜ 

٠ٚ ٟغإًْٛس ٓشجسجضو جخلحؿثس ًٟح ّرتضد هْٜيح ٢ٟ زبجدلخحؿشز ً

ثس ُْٜغص طبْن ٓشجسجضنح طحترس ًرجش هٌجٓد ظبْذز ، هٌجٓد عْ

ُٔذ ضطؼ٢٠ يف ٗػري ٢ٟ جألقْح١ دسؾس ٢ٟ جخلـحء ، ًال ِٟش ٢ٟ 

ٓذٝ ٟح ذوذ جٛٔشجس، ٢ً٘ٛ ال جيٌص أ١ دينونح رٖٛ ٢ٟ جسبحر جٛٔشجس 

ٟالت٠س ػشًسّس ضِْ٘نح ًٓذسضنح هَٜ ضغري أٌٟس قْحضنح ًزبذّذ 

 (313،  8113ٟغطٔرٜنح. )جٛضًٌٜٙ ًآخش١ً ، 

٠ٗح أكيش جِٛ٘ش جإلدجسُ أعحْٛد سلطِٜس يف جسبحر 

جٛٔشجسجش ه٘ظ ِٟحىْٞ ًدسجّس عحدش ًضغٌد جٌْٛٝ زلحًٛس جإلؾحذس 

هَٜ جٛغإجٙ ىٚ جإلدجسز هٜٞ أٟٞ ٟشذِ ٟػٜص دبنحىؽ غالغس سٗض 

جألًٙ ٟنيح هَٜ أعحْٛد ُنْس ضْٜٔذّس يف جسبحر جٛٔشجس ٗحهط٠حده هَٜ 

جٛٔشجس ًجٛطْٜٔذ ًجحملحٗحز ًجٛطؿشذس ًجخلـحء جخلربز جٛغحذٔس دلطخزُ 

ًجٛطخ٠ني ًجحلذط، ئال أ١ جٛطـٌسجش جحلذّػس يف رلحٙ جإلدجسز ، جغرص 

هذٝ ِٗحّس ىزج جدلنيؽ ٛزج ضـٜد جألٟش ئضرحم ٟنيؽ غح١ ّشٗض هَٜ 

أعحْٛد ه٠ْٜس ًخـٌجش ٟنيؿْس ًٟنـْٔس ًٌٟػٌهْس ّغطوح١ يف 

٠ِ٘ٛ ًجإلقظحتِ ٗركٌظ ضـرْٔو ذحدلوٌٜٟحش ًأعحْٛد جٛطكْٜٚ ج

جٛو٠ْٜحش ًشؿشز جٛٔشجسجش ًًريىح ّرذأ ذطشخْض جدلشٜ٘س أً 

جدلٌَٓ ًزبذّذ جذلذٍ ًجألىذجٍ ًّنطيِ ذحخطْحس جٛٔشجس جألُؼٚ 

جٛزُ ّوحجل جدلشٜ٘س ًحئْ جذلذٍ جدلـٌٜخ . ٢ًٟ ججلذّش ذحٛزٗش 

أ١ ىزج جدلنيؽ ّطالءٝ ٟن جٛلشًٍ ًجٛطـٌسجش جٛشجىنس خحطس يف 

ٔنْس ًجدلوٌٜٟحش ًّـْٜ هَٜ ىزج جدلنيؽ ذحإلدجسز ذحألسٓحٝ ، هظش جٛط

أٟح جدلنيؽ جٛػحٛع ُريٍ ضٌْٜد طِحش ج٢ِٛ ًجٛوٜٞ هنذ جسبحر 

،  8111جٛٔشجسجش ، ئر ّطرن ٟضجّح ٢ٟ جدلنيؿني جٛغحذٔني. )جخلْحؽ ، 

48) 

 

ّوين ىزج أ١ ه٠ْٜس طنن جٛٔشجس ضشضرؾ جسضرحؿحً ًغْٔحً 

ضنلْٞ أ٣شـطيح  ٢ٟٝ قْع سبـْؾ ه٠ٜيح أ ذحدلنل٠حش جإلدجسّس عٌجء

، ًىِ ه٠ْٜس ٌّجؾييح دجت٠حً سؾحٙ جإلدجسز ًذحٛطحيل ّظذّ ىزج 

هَٜ  –أّؼحً هَٜ جإلدجسز جٛطو٠ْْٜس ، ُشؾحٙ جإلدجسز جٛطو٠ْْٜس 

جخطالٍ أ٣ٌجهيح ًٟغطٌّحصبح ١ٌٌّٟٔ ذظنن ٓشجسجش ذلح أغشىح هَٜ 

٠ْس ذأهنح طح٣وس ٓشجس جٛو٠ْٜس جٛرتذٌّس ، ٛزج ضطظَ جإلدجسز جٛطوْٜ
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ُؼالً ه٢ أهنح ضنِز جٛٔشجسجش يف جٌٛٓص رجضو ، قْع أ١ ٗٚ ٣شحؽ 

٢ٟ أ٣شـس جإلدجسز جٛطو٠ْْٜس ّطؼ٢٠ عٜغٜس ٢ٟ جٛٔشجسجش جٛيت ضشضرؾ 

جسضرحؿحً ًغْٔحً ذحٌٛكحتَ جإلدجسّس ، ًجٛطخـْؾ جٛرتذٌُ جِٛوحٙ ّإدُ 

جسجش جٛرتذٌّس ئىل صّحدز ُحهْٜس ه٠ْٜس طنن جٛٔشجسجش ، ًضششْذ جٛٔش

جدلنِزز جلٌج٣د ىزج جٛطخـْؾ، ًضطؼف قظْٜس رٖٛ هَٜ جدلغطٌٍ 

جإلؾشجتِ ٜٛنلحٝ جٛطو٠ِْٜ، ٢ًٟ غٞ ضشضِن ِٗحءز ىزج جٛنلحٝ، ًضنكظش 

يف زبْْٔ أىذجٍ  –جٛطوْٜٞ  –جٌٛكِْس جٛشتْغس ٜٛطنلْٞ جإلدجسُ 

 (79،  8115جٛو٠ْٜس جٛرتذٌّس. )ششَّ ، 

٢ٟ جٌٛكحتَ جدلي٠س ًجحلٌّْس ئ١ ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس ّوذ 

جٛيت جيد أ١ ضٌٔٝ ذبح جإلدجسُ يف سلطَٜ ججملحالش ًٟنيح جإلدجسز 

جٛرتذٌّس ، ًضوطرب ئدجسز سّحع جألؿِحٙ ؾضء ٟنيح ، قْع أ١ ٟذّشجش 

سّحع جألؿِحٙ الذذ أ١ ّط٠طو١ٌ ذحٛٔحذْٜس هَٜ جسبحر جٛٔشجسجش 

إعغس جٛرتذٌّس جإلدجسّس ًجخلحطس ذشّحع جألؿِحٙ ًٟح ّطوْٜ ذبزه جدل

جألعحعْس ٢ٟ أٌٟس أخشٍ ، ٟنيح ٟح ٛو طٜس ذحدلو٠ٜحش أً جألؿِحٙ 

أً أًْٛحء جألٌٟس ًيف ذوغ جألقْح١ ّرتضد هَٜ ىزج جٛٔشجس أٌٟس 

ؾح٣رْس ٓذ ض١ٌ٘ عٜرْس ّطـٜد هَٜ ٟطخزُ جٛٔشجس جٌٛهِ جٛطحٝ 

جب٠ْن ؾٌج٣د جٛٔشجس جٛزُ ّطخز٣ًو ًذحألٌٟس رجش جٛوالٓس ذو عٌجء 

ججيحذْس أٝ عٜرْس ، ٢ًٟ ىنح ضربص ٟشٜ٘س جٛركع جحلحيل ٗح٣ص 

ذحٛطوشٍ هَٜ ئٟ٘ح٣ْس ًٓحذْٜس ٟذّشّس جٛشًػس هَٜ جسبحر جٛٔشجس ٢ًٟ 

 ٟطـٜرحش جإلدجسز ذلزج جدلغطٌٍ ٢ٟ جٛطوْٜٞ.

ًضبس قْٔٔس ضشري ئىل أ١ صلحـ جٛٔحتذ جإلدجسُ يف أدجتو 

جش جدلنحعرس يف ٌٛكحتِو ّٔحط دجت٠حً ذٔذسضو ًضٌِٓو يف ئطذجس جٛٔشجس

جٌٛٓص جدلالتٞ ٢ًٟ غٞ ُح١ ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجسجش شبػٚ جٗرب 

ٟغإًْٛحش جدلذّش ًأخـشىح ، ًجٛٔشجس يف هٜٞ جإلدجسز ٛو سٗنح١ 

أًذل٠ح، ًج١ ١ٌّ٘ ىنحٕ أٗػش ٢ٟ ذذّٚ ٟطحـ ئصجء ٌَٟٓ ٟوني 

)ذذّال١ ٗكذ جد٣ِ( ًئرج مل ٢ّ٘ ىنحٕ أٗػش ٢ٟ ذذّٚ أً ٟغٜٖ ذٚ 

ٛرذجتٚ أً جدلغٜٖ جدلـشًقس ٟطحقس أُ ذحإلٟ٘ح١ جيد أ١ ض١ٌ٘ ج

زبْٔٔيح ، أٟح جٛش٢ٗ جٛػح٣ِ ُيٌ أ١ خيطحس جٛشخض ًذحدسجٕ جٛرذجتٚ 

جدلطحقس دلٌجؾيس جدلٌَٓ ، أُ أ١ جٛٔشجسجش ض١ٌ٘ ٟٔظٌدز ًْٛغص 

ٟونٌّس أً ٣طْؿس جٛالشوٌس أُ أ١ ٜٛشخض قشّس جدلِحػٜس ًجالخطْحس 

 (138،  8117خش١ً، ذني جٛرذجتٚ جدل٠٘نس. )جٛوؿ٠ِ ًآ

 أىذجٍ جٛركع 0

 ّيذٍ جٛركع جحلحيل ئىل جٛطوشٍ ئىل0

آدجء ٟذّشجش سّحع جألؿِحٙ هَٜ جسبحر جٛٔشجس ٢ٟ ًؾيس  .1

 ٣لشى٢.
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آدجء ٟذّشجش سّحع جألؿِحٙ هَٜ جسبحر جٛٔشجس ٢ٟ ًؾيس  .8

 ٣لش ٟو٠ٜحش جٛشّحع.

ىٚ ىنحٕ ُشًّ رً دالٛس ئقظحتْس ذني ٟطٌعؾ دسؾحش  .3

جألؿِحٙ ًٟطٌعؾ دسؾحش ٟو٠ٜحش سّحع ٟذّشجش سّحع 

جألؿِحٙ هَٜ جعطرْح١ جدلذّشجش ًجدلو٠ٜحش جدلوذ ٢ٟ ٓرٚ 

 جٛرحقع.

 قذًد جٛركع 0

ّٔطظش جٛركع جحلحيل هَٜ ٟذّشجش ًٟو٠ٜحش سّحع 

 ٝ(. 8111-8111جألؿِحٙ يف ٟشٗض زلحُلس ٣ْنٌٍ ٜٛوحٝ جٛذسجعِ )

 زبذّذ جدلظـٜكحش0

 جسبحر جٛٔشجس 0 هشُو ٗٚ 0٢ٟ

 (19730ٌٗد )هشُو  .1

ذأ٣و جسبحر ٌَٟٓ ٟح ئصجء ٓؼْس ٟـشًقس ، ذظٌْس    

ه٠ْٜس ضغطنذ أعحعحً ئىل جدلٌَٓ جٛغْحعِ جٛزُ ّطرنحه 

 (.817،  1973طحقد جٛٔشجس . )ٌٗد ، 

 (19740دسًّش ًآخش١ً ) .8

ذأ٣و جٛرص جٛنيحتِ ًجإلدجسز جحملذدز ٛظح٣ن جٛٔشجس ذشأ١    

وني ئىل ٣طْؿس ٟح حيد ًٟح ال حيد ُوٜو ٌٜٛطٌٙ ذٌػن ٟ

 (811، 1974زلذدز ًهنحتْس . )دسًّش ًآخش١ً، 

 (19830شْخح ) .3

ذأ٣و جخطْحس ذذّٚ ذني جٛرذجتٚ جدلطحقس يف ٌَٟٓ ٟوني    

. 

 

 

 (19830ّحًِ ) .4

ذأ٣و ىٌ ه٠ْٜس جخطرحس ج٣غـد جٛرذجتٚ جدلطحقس أٟحٝ    

جذلذٍ أً جألىذجٍ جدلشؾٌز أً قٚ  جدلٔشس الصلحص

 (.4، 1983جدلشٜ٘س جٛيت ضنطلش جحلٚ جدلنحعد )ّحًِ،

 (19980شيحخ ) .5

ذأ٣و جٛو٠ْٜس جٛيت ضنٞ دبٔطؼحىح جخطْحس جٛرذجتٚ جدلطحقس    

دلشٜ٘س ٟوْنس أً ٌٟجؾيس ٌَٟٓ ّطـٜد رٖٛ ، ذوذ 

دسجعس جٛنطحتؽ جدلطٌٓوس ٢ٟ ٗٚ ذذجتٚ ًأغشىح يف زبْْٔ 

 (7، 1998ـٌٜذس. )شيحخ ١ جألىذجٍ جدل

 (81180هِٜ ) .6
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ذأ٣و جحلغٞ أً جِٛظـٚ يف ٣ضجم ه٢ ؿـشّْ ئطذجس    

ق٘ٞ يف ٌٟػٌم أً جٌٛطٌٙ ئىل ٣طْؿس ذوذ دسجعس . 

 ( 119،  8118)هِٜ ، 

 جٛطوشَّ جإلؾشجت0ِ

يف ػٌء جٛطوشِّحش جٛغحذٔس السبحر جٛٔشجس ّوشٍ جٛرحقع 

دجء جٛزُ ضط٠طن ذو ٟذّشجش جسبحر جٛٔشجس ىٌ هرحسز ه٢ جٛٔحذْٜس أً جأل

سّحع جألؿِحٙ يف جسبحر جٛٔشجس يف ٌَٟٓ ٟوني أً أدجء دبح ضْٔغو 

 جالعطرح٣س جدلغطخذٟس يف جٛركع جحلحيل .

 سّحع جألؿِحٙ 0 هشُو ٗٚ 0٢ٟ

 (19990جٛوح٣ِ ًجحلْحسُ ) .1

ٟذجسط ٛألؿِحٙ جٛظٌحس جٛز٢ّ أ٠ٌٜٗج جٛشجذوس ٢ٟ    

ه٠شىٞ ًجٛيت ضغرْ جدلشقٜس جالذطذجتْس ، ٟذز جٛذسجعس 

ُْيح عنطح١ ، جألًىل ضغ٠َ جٛشًػس ًجٛػح٣ْس ضغ٠َ 

 (.5،  1999ٟشقٜس جٛط٠يْذُ . )جٛوح٣ِ جحلْحسُ ، 

 ( 81140زل٠ذ ) .8

( عنٌجش 6-4ذأهنح ٟإعغس ضشذٌّس ضٔرٚ جٛـِٚ ٢ٟ )   

ٟشقٜس سبطَٜ ه٢ جدلشجقٚ جٛطو٠ْْٜس جألخشٍ ًىِ ًىِ 

ضغحهذ جٛـِٚ ًصبْثس ٛذخٌٙ جدلشقٜس جالذطذجتْس . 

 (81،  8114)زل٠ذ ، 

 ( 81150آٙ ٟشجد ) .3

ٟإعغس ضشذٌّس ضونَ ذشإ١ً جٛـِٚ ٢ٟ ذًٌٜو جٛغنس    

جٛشجذوس ٢ٟ ه٠شه ًقطَ ًٓص دخٌٛو جدلذسعس جالذطذجتْس 

ضِ٘ريه ًضٌُش ٛو  ، ضو٠ٚ هَٜ ٟغحهذز جٛـِٚ يف أغحسه

جِٛشطس ٜٛطؿشذس ًقٚ جدلش٘الش ًجعطخذجٝ جخلْحٙ 

ذٌجعـس ٟح ُْيح ٢ٟ ٌٟجد ًربيْضجش ًٟح ضوذه ٢ٟ 

 (18، 8115سبـْؾ ؾْذ ٛو . )آٙ ٟشجد ، 

 ( 81150جحل٠ذج٣ِ ) .4

ذأهنح ٣لحٝ ضشذٌُ شحٟٚ هَٜ ٟنيؽ ٟٔشس ٢ٟ ًصجسز    

جٛرتذْس ٢ًٟ أىذجٍ خحطس ّيْة جألؿِحٙ ٛالٛطكحّ 

 (18، 8115ٜس جٛطوْٜٞ جألعحعِ . ) جحل٠ذج٣ِ، دبشق

 جخلِْٜس جٛنلشّس ًجٛذسجعحش جٛغحذٔس

 خِْٜس ٣لشّس 0 –أًالً 

 ِٟيٌٝ جسبحر جٛٔشجس 0
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 Decisionٛٔذ جعطخذٝ ِٟيٌٝ جسبحر جٛٔشجس 

Making  يف جإلدجسز ذش٘ٚ ٗرري، ذٚ أ١ ذوغ ٟذجسط جإلدجسز

جدلي٠س ٗح٣ص ٣لشّحصبح جألعحعْس ضشض٘ض هَٜ ِٟيٌٝ جسبحر جٛٔشجس . 

ًهَٜ عرْٚ جدلػحٙ ُٔذ كيشش ٟذسعس جسبحر جٛٔشجسجش يف هحٝ 

 The Functionٝ قني كيش ٗطحخ ًكحتَ جدلذّش٢ّ  1938

of Executives  ٝكيٌس 1947ٛطشغرت ذش٣حسد غٞ ضروو يف هح ٝ

  Behavior  administrative ٗطحخ جٛغٌٜٕ جإلدجسُ

ذلشذشض٢ عحدي١ٌ ، ُحقذغح ضـٌسجً ىحتالً يف جِٛ٘ش جإلدجسُ، قْع 

ًػوح ٟوحً أعحعحً ؾذّذجً يف جٛنلش ئىل جٛطنلْٞ ذحهطرحسه ٣لحٟحً 

جؾط٠حهْحً ٌّٔٝ هَٜ جسبحر جٛٔشجسجش ، ًذحٛطحيل ضظرف دسجعس جٛطنلْٞ 

طرن ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجسجش ًزبذّذ جدلإغشجش ٟنظرس أعحعح هَٜ ض

جٛيت ضطِحهٚ ٛطٌؾْو جٌٛطٌٙ ئىل ٓشجس ، ًصبطٞ ٟذسعس جسبحر 

ذحٛوٌجٟٚ  Decision Making – Schoolجٛٔشجسجش 

جٛغٌْٜٗس جدلإغشز يف جسبحر جٛٔشجسجش ، ًَْٗ ّطٞ جسبحر جٛٔشجس ، 

ىٌ ٟح ًَْٗ ّطٞ ٣ٔٚ جٛٔشجس هرب جدلغطٌّحش جٛطنل٠ْْس جدلخطِٜس ، ً

ّإدُ ئىل جالىط٠حٝ ذذسجعس ؿشّ جالضظحٙ دجخٚ جٛطنلْٞ ًجٛطنل٠ْحش 

جٛشمسْس ًًري جٛشمسْس ، ًٗٚ جٛوٌجٟٚ جٛيت دي٢٘ أ١ ضإغش هَٜ ضنِْز 

 (71،  1999جٛٔشجس . )جٛن٠ش ًآخش١ً ، 

 جٛونحطش جألعحعْس ٜٛٔشجس 0

 (813،  1997ئ١ جٛونحطش جألعحعْس ٜٛٔشجس ىِ 0 )هِِِْ ، 

س 0 قْع ضٌؾذ ٟشٜ٘س أً طوٌذس ضورتع هنظش جدلشٜ٘ .1

جِٛشد ، ًٛزٖٛ ُح١ ئسجدز جإل٣غح١ ال ضطكشٕ ضلٌ جسبحر 

 جٛٔشجس ئال ذٌؾٌد ضٜٖ جدلشٜ٘س ٢ٟ ؾح٣رو.

ضوذد جحلٌٜٙ ًجٛرذجتٚ 0 ُحٛٔشجس ال ذذ أ١ ١ٌّ٘ ًْٛذجً ٛو٠ْٜس  .8

جدلِحػٜس ًجدلٌجص٣س جٛششْذز ًجِٛوحٛس ذني هذد ٢ٟ جحلٌٜٙ 

 ًجٛرذجتٚ جدلطحقس.

ًِٛ٘ ّطكْٔ رٖٛ جيد ضوذّٚ جٛٔشجس ًضـٌّشه دبح ّطِْ  .3

هْٜٔحً ٟن جحلٚ جألٟػٚ ٠ٜٛشٜ٘س جٛيت جيحذبيح جِٛشد ، ًدبح 

 حئْ جذلذٍ جدلـٌٜخ.

 جدللحىش جٛيت شبش ذبح ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس0

أ١ ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس ضط٠ْض  Simonّشٍ عحدي١ٌ 

 ذػالغس ٟلحىش ستْغْس ضطؼف ٠ُْح ِّٜ 0

 Intelligence 0جٛزٗحء  .1
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ًّط٠ػٚ يف جٛركع ه٢ ججلٌج٣د جٛيت زبطحؼ ئىل ٓشجسجش يف 

جٛو٠ٚ ، غٞ طبن جدلوٌٜٟحش هنيح، غٞ جٛطوشٍ هَٜ جدلشٜ٘س 

 ًأذوحدىح ًقْٔٔس ٟونحىح.

 Design0جٛطظ٠ْٞ  .8

ًىٌ هرحسز ه٢ جالذط٘حس ، ًئجيحد جٛـشّ جحملط٠ٜس ٜٛكٌٜٙ 

 ًزبْٜٜيح ًض٠ْْٔيح.

 Choice 0جالخطْحس  .3

ز ه٢ جخطْحس جٛرذّٚ جألُؼٚ ٢ٟ ذني جحلٌٜٙ ًىٌ هرحس

جدلطحقس غٞ ًػن ىزج جٛرذّٚ ٌٟػن جٛطنِْز ذحهطرحسه أٗػش 

 جحلٌٜٙ جقط٠حالً ٜٛنؿحـ.

ًّالقق أ١ ىزه جدللحىش جٛػالغس جٛشتْغْس جٛيت شبش ذبح 

ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس ه٠ْٜحش ٟطذجخٜس ًال دي٢٘ جِٛظٚ ذْنيح ، 

 ألهنح هنحطش ٛو٠ْٜس ٟغط٠شز.

 

 أ٣ٌجم جٛٔشجسجش0

ذني هذز أ٣ٌجم ٢ٟ جٛٔشجسجش  Simonِّشّ عحدي١ٌ 

 (75،  1991ٌّػكيح هَٜ جٛنكٌ جألض0ِ )جٛن٠ش ًآخش١ً ، 

جٛٔشجس جذلحدٍ 0 ىٌ جٛزُ ّشضرؾ ذحذلذٍ جٛنيحتِ ، ًجٛٔشجس  .1

 ًري جذلحدٍ 0 ىٌ جٛزُ ال ّإدُ ئىل زبْْٔ جذلذٍ جٛنيحتِ.

0 ىٌ جٛٔشجس جٛزُ  Rational Decisionجٛٔشجس جٛششْذ  .8

ّوٌد ئىل جخطْحس ذذجتٚ ضإدُ ئىل زبْْٔ جذلذٍ جٛنيحتِ . 

ًجٛٔشجس ًري جٛششْذ 0 ىٌ جٛٔشجس جٛوٌُِ جٛزُ ال ّغحهذ هَٜ 

 جٌٛطٌٙ ٜٛيذٍ جٛنيحتِ.

0 ىٌ  Programmed Decisionجٛٔشجس جدلربٟؽ  .3

جٛٔشجس جٛزُ خيؼن حلغحذحش ًخـؾ دْٓٔس ، ًّطرن ؾذجًٙ 

س ، ًجٛٔشجس ًري جدلربٟؽ 0 ّطـٜد ٓذسجً صٟنْس زلذدز ًٟٔنن

ٗرريجً ٢ٟ جالذط٘حس . ًسبطَٜ أعحْٛد ٟوحجلس جٛٔشجس ًري 

 جدلربٟؽ هَٜ جٛٔشجس جدلربٟؽ.

 ٟشجقٚ جسبحر جٛٔشجس 0

ئ١ جسبحر جٛٔشجسجش ىٌ جخطْحس ذني رل٠ٌهس ٢ٟ جٛرذجتٚ ، 

ًىٌ ه٠ْٜس هْٜٔس شبحسط ُْيح خـٌجش جٛطِ٘ري جدلنـِٔ جٛزُ 

١ ىنحٕ ىذُحً ّشجد جٌٛطٌٙ ئْٛو أً ٟشٜ٘س ّشجد قٜيح ، ّطٜخض يف أ

ًضٌؾذ ٟوٌٜٟحش ذشأ١ ىزه جدلشٜ٘س ، ًٌّٔٝ ٟطخز جٛٔشجس ذطكْٜٜيح 

ٜٛطٌجطٚ ئىل ذذجتٚ ٟوْنس ، غٞ خيطحس جقذ ىزه جٛرذجتٚ أً رل٠ٌهس 

ٟنيح ، ًىزج ىٌ جألعٌٜخ جٛو٠ِٜ يف جسبحر جٛٔشجسجش ، ًجٛزُ 
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ػٚ جٛطؿشذس ًجخلـأ ًجٛطْٜٔذ ، يف خيطَٜ ه٢ ًريه ٢ٟ جألعحْٛد، ٟ

أ٣و ٌٟػٌهِ ٌّٔٝ هَٜ دسجعس جٛرْح٣حش ًجحلٔحتْ ًزبْٜٜيح ، ًأذوحد 

جٛطكْض جٛشخظِ ًجٛنلشز جٛزجضْس ذٔذس جإلٟ٘ح١ ، ًّو٠ٚ هَٜ 

جعطٌالٙ جدلٌجسد جدلطحقس أقغ٢ جعطٌالٙ ، ًزبْْٔ جألىذجٍ 

،  1988جدلـٌٜذس ذحٛذسؾس جٌٛجؾرس ٢ٟ جِٛوحْٛس. )هرذ جٌٛىحخ ، 

48) 

ًشبش ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس ذوذز خـٌجش ستْغْس ًىِ 0 

 (134، 8117)جٛوؿ٠ِ ًآخش١ً، 

زبذّذ جدلشٜ٘س )ٟشقٜس جٛطشخْض( 0 ًىِ ضشخْض  - أًالً

جدلشٜ٘س ًزبشُ أعرحذبح ٟغطوْنحً ذأىٚ جخلربز 

 ًجٛطخظض.

زبْٜٚ ًجٛركع ه٢ جٛرذجتٚ 0 ًضوين جٛركع ه٢ جحلٌٜٙ  -غح٣ْحً

جدلشٜ٘س جٛٔحت٠س ٟغطوْنحً خبربضو )طح٣ن جدلخطِٜس حلٚ 

 جٛٔشجس( ٟن جٛو٠ٚ هَٜ جٌٛطٌٙ ٛرذجتٚ جذط٘حسّو ًُوحٛس.

ٟشقٜس ضْْٔٞ جٛرذجتٚ 0 قْع ّطٞ زبذّذ جدلضجّح ًجٛوٌْخ ٛ٘ٚ  –غحٛػحً 

٢ٟ جٛرذجتٚ جدلطحقس ًجدل٠٘نس ٟن ٟشجهحز )ئٟ٘ح٣ْس ضنِْز 

سه جٛرذّٚ ، ض٘حَْٛ جٛطنِْز ، ِٗحّطو جالٓطظحدّس، أغح

جٛنِغْس ًجالؾط٠حهْس ، ٟنحعرس جٌٛٓص ًجٛلشًٍ ٛطرين 

 ىزج جٛرذّٚ ، جٛض٢ٟ جٛزُ ّغطٌشٓو ضنِْز جٛرذّٚ ...(

ٟشقٜس جالخطرحس ذني جٛرذّٚ 0 خيطحس طح٣ن جٛٔشجس جٛرذّٚ  -سجذوحً

جألُؼٚ ، ًّطٌَٓ رٖٛ هٚ  خربز جدلذّش ًِٗحءضو ، ًٌٓز 

نِغْس شخظْطو ًٓذسضو هَٜ جٛطظشٍ جٛغْٜٞ، ًقحٛطو جٛ

ُؼالً ه٢ جٛلشًٍ جحملْـس ذحٛو٠ٚ ًجٛؼٌٌؽ جٛذجخْٜس 

 ًجخلحسؾْس جٛيت شبحسط هَٜ ٟطخزُ جٛٔشجس.

 خظحتض ًٌٟجطِحش ٟطخزُ جٛٔشجس0

 ىنحٕ ذوغ جخلظحتض الذذ أ١ ضطوشٍ ُْيح هَٜ ٟطخز جٛٔشجس ٟنيح0

 رً ئدسجٕ ؾْذ ٛطكْٜٚ جدلٌَٓ جدلش٘ٚ. .1

 .ٛو ٟغطٌٍ ٢ٟ جٛـ٠ٌـ ٟي٠ح ٗح٣ص طوٌذس جٛٔشجس .8

ٛو جٛٔذسز هَٜ جعطخذجٝ جخلربجش جٛغحذٔس ًسذـيح ذحدلٌجَٓ  .3

 (.68،  8111السبحر ٓشجس طكْف. )جٛـحتِ ، 

 ٛو دًجُن ِٗ ّطخز جٛٔشجس. .4

ٛو خربز ًربشذس يف جدلْذج١ جٛزُ ّطخز ُْو جٛٔشجس . )جحل٠ذج٣ِ  .5

 ،1988  ،137) 
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 ٣لشّحش جسبحر جٛٔشجس  

جدلػَٜ  صبذٍ ٣لشّحش جسبحر جٛٔشجس ئىل زبذّذ جٛـشّ

السبحر جٛٔشجسجش دلغحهذز جِٛشد هَٜ جخطْحس ؿشّٔس جٛو٠ٚ جٛيت زبْٔ 

أهَٜ ُحتذز ذأٓٚ ِٜٗس ، ًىِ صبذٍ أّؼحً ئىل ًػن جألعظ 

ًجدلرحدب جإلقظحتْس ًجالقط٠حْٛس جٛيت ضغيٞ يف جسبحر ٓشجس ٟالتٞ ، 

 ٠ًُْح ِّٜ هشع ألىٞ ىزه جٛنلشّحش0

 0 جدلػحيل جٛؤال٣ِ جٛن٠ٌرؼ ٣لشّس -1

 . ًضحٌّٜس ُحٌّٙ ، ىنشُ ُْرب، ٟحٗظ0 سًجدىح أىٞ ٢ًٟ

 جٛؤال٣ِ أً جٛششْذ جٛٔشجس ذِ٘شز جٛنلشّحش ىزه أُحدش

 ٓذسز ٢ٟ ضٜٔٚ جٛيت جٛوذّذز جٛؼحًـس جٛوٌجٟٚ ذحالهطرحس جألخز د١ً

 ّغوَ أ١ جٛٔشجس ٟطخز هِٜ أ١. سشْذ ٓشجسج جسبحر هِٜ جِٛشد

 أ٣و جهطرحس هِٜ ٟنِوس أٗرب ٛو زبْٔ جٛيت َجدلػٜ جحلٌٜٙ ئيل ٌٜٛطٌٙ

 ّغري أ١ جٛٔشجس ٟطخز  هِٜ ئ١. ٗرريز هْٜٔس ٓذسجش طحقد

 طبْن ًزبذّذ جدلشٜ٘س هِٜ ذحٛطوشٍ ضرذأ ٟططحذوس خـٌجش قغد

 ىزه ًضْْٔٞ ذذّٚ ٛ٘ٚ جحملط٠ٜس جٛنطحتؽ طبْن هِٜ جٛطوشٍ غٞ جٛرذجتٚ

 ُحتذز أهِٜ حئْ جٛزُ جألٟػٚ جٛرذّٚ جخطْحس ئىل ًطٌال جٛنطحتؽ

 أمهٜص جٛنلشّس ىزه ذأ١ ّطؼف. هنحتِ ذش٘ٚ جٛٔحت٠س جدلشٜ٘س ًحيٚ

 جالهطرحس ذوني ضأخز ُٜٞ جحملْـس، جٛرْثْس ًجدلإغشجش جٌْٛٔد أمهْس

 جدلوٌٜٟحش طبْن جقطٌجء هِٜ ٟٔذسضو ًهذٝ جٛرششُ جٛؤٚ زلذًدّس

 جٛنِغْس جٛوٌجٟٚ أمهٜص أهنح ٠ٗح جٛٔحت٠س، جدلشٜ٘س حلٚ جٛالصٟس

 (8119جٛٔشجسجش. )جٛشيشُ،  جسبحر يف ًجْٛٔٞ ًجألخالْٓس

 جحملذًد(0 )جٛششذ ٛغحدي١ٌ ججلضتْس جدلػحْٛس جٛنلشّس -8

 جدلػحْٛس ٟغطٌُ هِٜ ججلضتْس جدلػحْٛس ٟظـٜف عحدي١ٌ ّـْٜ

 جٛششذ ٢ٟ ًٟٔرٌٙ ٟؤٌٙ ٟغطٌُ هنذ ّطكْٔ ًجٛزُ جٛ٘حٟٜس ًري

 ٢ٟ جدلشػِ جدلغطٌُ. جدلشػِ جدلغطٌُ هْٜو ًّـْٜ جإلدجسُ

 هنذُ جٛٔشجسجش جسبحر ه٠ْٜس ضطٞ هنذٟح ّطكْٔ جٛزُ ُيٌ جٛششذ

 جحملْـس جٛلشًٍ ٟن ّطالءٝ جألٟػٚ جدلغطٌُ ٢ٟ أٓٚ ٟغطٌُ

 ًّطكطٞ. أّؼح ىِ ٟػحْٛس ض١ٌ٘ ال ٓذ ًجٛيت جدلطحقس، ًجإلٟ٘ح٣ْحش

 ٢ٟ جدلشػِ جدلغطٌُ جٛٔشجس ٟطخز حيذد أ١ ججلضتْس جدلػحْٛس قحٛس يف

 زبذّذ ًيف جٛو٠ْٜس يف ًّغط٠ش جٛٔشجس جسبحر ه٠ْٜس ّرذأ أ١ ٓرٚ جٛنطحتؽ

 ئيل ذو ّظٚ جٛزُ جٛٔشجس ئيل ضذسجيْح قطَ ّظٚ ًجخطْحسىح جٛرذجتٚ

 جقط٠حٙ ىنحٕ ٗح١ قطَ ًٌٛ رٖٛ ذوذ ّطٌَٓ غٞ. جدلٔرٌٙ جدلغطٌُ

 رٖٛ يف ًجٛغرد جٛ٘حٟٚ، جٛششذ ًزبْْٔ جدلػحيل جٌٛػن ئيل ٜٛطٌطٚ

 (8118)ذٌػْحٍ، 0 أمهيح أعرحخ هذز ئىل ّوٌد
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 ض٘حَْٛ ًأ١ ٗحٟٜس، ًري ٟوٌٜٟحش ّطؼ٢٠ جٌٛجٓن أ١ -1

 ٜٛكذ ٌٜٛطٌٙ ّإدٍ ٓذ ٗحٟٜس ٟوٌٜٟحش هِٜ جحلظٌٙ

 . ًجٌٛٓص ًججليذ جٛط٘حَْٛ ٢ٟ جألهَٜ

 . جٛضٟين جٛوحٟٚ ٢ٟ ػٌؾ ًؾٌد -8

 ٓذ ًذْثْس ًضنل٠ْْس شخظْس هٌجٟٚ ُْو ضطذخٚ جٛٔشجس أ١ -3

 .دجت٠ح ٟػحْٛس ال ض١ٌ٘

 

 0 جدلطذسؾس جٛرتج٠ْٗس جٛنلشّس -3

 جٛؤال٣ِ ٜٛن٠ٌرؼ ج٣طٔحدجش ًؾو جٛزُ ٛنذذٌٜٝ ٟإعغيح

 ًجٛزُ جٛٔشجسجش جسبحر يف جٛو٠ِٜ جألعٌٜخ أ١ ٛنذذٌٜٝ ّشُ جٛطْٜٔذُ،

 ًري أعٌٜخ ىٌ جٛٔشجس، ٟطخز جدلذّش يف جٛ٘حٟٜس جٛؤال٣ْس ِّرتع

 جٛطذسجيِ جدلذخٚ هْٜيح ٌّٔٝ جٛيت جألعظ ٛنذذٌٜٝ ًضظٌس. ًجٓوِ

 ٟطخز جدلذّش ٓذسجش زلذًدّس ئعرتجضْؿْس هِٜ ّشض٘ض جٛزُ

 جٛٔشجس ٟطخز جدلذّش دجٝ ٠ُح. ًجِٛ٘شّس ًجٛزىنْس جدلوشُْس جٛٔشجسجش

 الخطْحس جٛرذجتٚ جب٠ْن ّٜٞ أ١ هِٜ ٓحدس ًري ُيٌ ضِ٘ريه يف زلذًدج

 جٛيت جدلط٘حٟٜس جخلـؾ ًػن هِٜ ٓحدس ًري ُيٌ ًذبزج جألٟػٚ، جٛرذّٚ

 ه٠ْٜس يف ٟرحششز ضذخٚ جٛيت ًجدلطٌريجش جٛونحطش طبْن هِٜ زبطٌُ

 أً جألٌٟس ّغٌُ أ١ جٛٔشجس ٟطخز جدلذّش ًهِٜ. جٛٔشجس جسبحر

 جٛٔشجسجش جسبحر ئؾشجءجش جيوٚ ًأ١ ٗػريج جٛؤال٣ْس ٢ٟ ذأٓٚ جخلالُحش

 ٟن جٛظوٌذحش ضٜٖ أ١ رٖٛ. جِٛوحْٛس أً ج٠٘ٛحٙ ئيل ض١ٌ٘ ٟح أٓشخ

 ّنلش جٛٔشجس ٟطخز جدلذّش جيوٚ ٟػحيل زبِْٜٜ ٓشجسجش منٌرؼ ًؾٌد

 ذني ٢ٟ ىذُني أً ًجقذ ىذٍ هِٜ ًّشٗض ؾضتْس ٣لشز ٠ٜٛشٜ٘س

 جْٜٜٛٔس جألىذجٍ ذبزه جدلطؤٜس جٛرذجتٚ حيذد غٞ. ٗػريز أىذجٍ

 ٛطنرإ جْٜٜٛٔس جٛو٠ْٜس ًق٠٘طو جٛغحذٔس خربجضو هِٜ شبحٟح ٟوط٠ذج

 (8118جدلغطٔرٚ. )ذٌػْحٍ،  يف جدل٠حغٜس جْٜٜٛٔس جٛنطحتؽ

 0 جدلخطٜؾ جدلغف ٣لشّس -4

 منٌرؾو أ١ ّشُ جضض٣ٌِّ، الْٟطحُ جٛن٠ٌرؼ ىزج ّنغد

 جٛؤال٣ِ جٛن٠ٌرؼ ٢ٟ ٗٚ هْٜيح ّشض٘ض جٛيت جٛشتْغْس جدلرحدب ّطؼ٢٠

 جٛرحسصز ذحألٌٟس ّيطٞ جٛزُ جٛطذسجيِ ًجٛن٠ٌرؼ ذحٛطِحطْٚ، ّيطٞ جٛزُ

 ُا١ جٛوحٝ، جدلِيٌٝ ىزج خالٙ ٢ٟ. جٛطِحطْٚ ًّطؿحىٚ جذلحٟس

 جي٠ن قْع جٛٔشجسجش السبحر ؾذّذج منٌرؾح ديػٚ جدلخطٜؾ جٛن٠ٌرؼ

 جٛن٠ٌرؼ ال ٟؤٌْٛس ّطؿند ُيٌ. ًعـْح ٟنيؿح ْٛنيؽ جٛن٠ٌرؾني ذني

 جٛزُ جٛٔشجس ٟطخز جدلذّش أ١ جٛطذسجيِ، جٛن٠ٌرؼ ًهشٌجتْس جٛؤال٣ِ

 ٠ٗح طبْويح ًْٛظ جٛرذجتٚ ذروغ ّيطٞ جدلخطٜؾ جدلغف منٌرؼ ّغطخذٝ

 ذش٘ٚ ًّذسعيح أٗػش أً ذذّٜني ّأخز غٞ جٛطذسجيِ، جٛن٠ٌرؼ يف

 ذحعطـحهس أ٣و ئيل ذحإلػحُس جٛؤال٣ِ جٛن٠ٌرؼ يف ىٌ ٠ٗح ضِظِْٜ
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 قْع ٢ٟ ٟنـْٔح ًضشضْريح جٛرذجتٚ ضْْٔٞ جٛٔشجس ٟطخز جدلذّش

 جٛن٠ٌرؾني، ذني خيٜؾ ًعـِ جدلخطٜؾ جدلغف منٌرؼ ُا١. جِٛوحْٛس

 ١ ضٌ٘ أخشُ ًضحسز جٛوشٌجتْس ٢ٟ أٗرب جٛؤال٣ْس ٣غرس ض١ٌ٘ ُطحسز

 جٛظِس ىزه ئ١ جضض٣ٌِّ ًٌّٔٙ. جٛؤال٣ْس ٢ٟ أٗرب جٛوشٌجتْس ٣غرس

 أُ يف جٛٔشجس ٟشجؾوس يف جدلش٣ًس جدلخطٜؾ جدلغف منٌرؾو ضوـِ

 ضظكْف هِٜ ضو٠ٚ أهنح ٠ٗح جٛٔشجس جسبحر ه٠ْٜس ٟشجقٚ ٢ٟ ٟشقٜس

 (8113)جٛضًٌٜٙ ًآخش١ً، جدلنل٠س.  يف زبذظ جٛيت جالضلشجُحش

 

 جٛذسجعحش جٛغحذٔس -غح٣ْحً

 (19850دسجعس ُشقح١ )

 ىذُص جٛذسجعس ئىل ٛطوشٍ هَٜ 0

  ٍجٛوالٓس ذني جسبحر جٛٔشجس ًذني جٛغ٠حش جٛشخظْس ٛذ

 ٟذّشجش جدلذجسط جإلهذجدّس.

  جٛطرٌء ذحسبحر جٛٔشجس ذحهط٠حد ذوغ جٛغ٠حش جٛشخظْس

 ذظٌسز ٟنِشدز.

  ذحهط٠حد ذوغ جٛغ٠حش جٛشخظْس جٛطنرإ ذحسبحر جٛٔشجس

 ذظٌسز رلط٠وس.

  جٛوالٓس ذني جسبحر جٛٔشجس ًٟطٌريُ جٛو٠ش ًٟذز جخلذٟس يف

 جإلدجسز جدلذسعْس.

قْع أؾشّص جٛذسجعس يف زلحُلس ذٌذجد ، ًذيٜص جٛذسجعس 

جدلذجسط جإلهذجدّس جٛنيحسّس ٜٛرنحش ، ًٓحٝ جٛرحقع ذاهذجد أدجز يف 

طرحس ذشًذشًضري جٛشخظْس، جسبحر جٛٔشجس ، ًٗزٖٛ جعطخذٝ جخ

( ٟذسعس ، 331( ٟذّشز ً )33ًٗح٣ص هْنس جٛذسجعس ٟط٣ٌ٘س ٢ٟ )

ًجعطخذٝ جٛرحقع هذد ٢ٟ جٌٛعحتٚ جإلقظحتْس )ٟوحٟٚ جسضرحؽ 

ذريع١ٌ ، جالضلذجس جٛرغْؾ ، جالضلذجس جدلطوذد، جالضلذجس جٛطذسجيِ( 

 ، ًٗح٣ص أىٞ جٛنطحتؽ جٛيت ضٌطٚ ئْٛيح جٛرحقع ىِ 0

 مسحش جٛشخظْس ذحسبحر جٛٔشجس جسضرحؿحً  جسضرـص ذوغ

دجالً ئقظحتْح ، ًىزه جٛغ٠حش ىِ )جٛػٔس ذحٛنِظ ، 

 خؼٌم(. -جدلْٚ جٛوظحذِ ، عْـشز 

  ئ١ ذوغ مسحش جٛشخظْس ضغطـْن جٛطنرإ ذحسبحر جٛٔشجس

هنذ جٛطوحٟٚ ٟن مسحش جٛشخظْس ذظٌسز ٟنِشدز ًىزه 

 - جٛغ٠حش ىِ )جٛػٔس ذحٛنِظ ، جدلْٚ جٛوظحذِ ، عْـشز

 خؼٌم(.
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  خؼٌم  –ج٣ـٌجء ، عْـشز  –ئ١ مسيت ج٣رغحؽ

ضغي٠ح١ ذظٌسز ؾٌىشّس يف جٛطنرإ ذحسبحر جٛٔشجس هنذ 

 جٛطوحٟٚ ٟن ذوغ مسحش جٛشخظْس رلط٠وس.

ال ضٌؾذ هالٓس ذني جسبحر جٛٔشجس ًذني ٟطٌريُ جٛو٠ش ًٟذز جخلذٟس يف 

 (.1985جإلدجسز جدلذسعْس. )ُشقح١، 

 ىـ(1415دسجعس ُحتٔس عنرٚ )

ىذُص جٛذسجعس ئىل زبذّذ ٟذٍ ٟشحسٗس أهؼحء ىْثس جٛطذسّظ 

جبحٟوس أٝ جٛٔشٍ يف طنحهس جٛٔشجس ججلحٟوِ ، ذحخطالٍ ٟطٌريجش 

جٛذسجعس )ججلنظ ، ججلنغْس ، جٛذسؾس جٛو٠ْٜس ، جخلربز( ئػحُس ئىل 

ضشخْض جٛوٌجتْ جٛيت ٓذ ضإدُ ئىل ئقؿحٝ هؼٌ ىْثس جٛطذسّظ ه٢ 

جلحٟوْس ، ًجعطخذٟص جٛرحقػس جدلنيؽ جدلشحسٗس يف طنن جٛٔشجسجش ج

جٌٛطِِ جٛطكِْٜٜ دلوشُس ًؾيحش ٣لش أُشجد ذحٛذسجعس ، ًٓذ ذيٜص 

( هؼٌجً ًج٣طيص جٛذسجعس ئىل جٛوذّذ ٢ٟ 615هْنس جٛذسجعس )

جٛنطحتؽ ٢ٟ أمهيح 0 ضأْٗذ أهؼحء ىْثس جٛطذسّظ هَٜ أهنٞ ّشحس١ٌٗ 

جعْس ، ًال ضٌؾذ يف طنن جٛٔشجسجش جألٗحدديْس جدلشضرـس ذحدلٌجد جٛذس

ُشًّ رجش دالٛس ئقظحتْس يف ضشضْد دسؾس جألمهْس ذني أهؼحء ىْثس 

جٛطذسّظ )رٌٗس ، ئ٣حظ( جبحٟوس أٝ جٛٔشٍ يف ٗٚ ٢ٟ جٛروذ جإلدجسُ 

ًجٛروذ جدلحيل ، ذْن٠ح ضٌؾذ ُشًّ دجٛس ئقظحتْحً يف جٛروذ جألٗحدديِ 

ٛس ًججمل٠ٌم ٛذٍ جٛوْنس جْٜٛ٘س ٜٛذسجعس ، ًضٌؾذ ُشًّ رجش دال

ئقظحتْس ذني رل٠ٌهس أهؼحء ىْثس جٛطذسّظ جٛيت شبحسط ه٠ٜيح 

جإلدجسُ ٛظححل ججمل٠ٌهس جٛيت شبحسط جٛو٠ٚ جإلدجسُ ، ًال ضٌؾذ 

ُشًّ رجش دالٛس ئقظحتْس ذني رل٠ٌهحش جٛذسجعحش رجش جأله٠حس 

ىـ، 1489جٛضٟنْس ًجخلربجش جٛطذسّرْس جدلخطِٜس . )يف جٛوطْيب ، 

58.) 

 ( 19930دسجعس جٛوْغَ )

ىذُص جٛذسجعس ئىل ٟوشُس ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجسجش جإلدجسّس 

يف جدلإعغحش جٛوحٟس ذذًٛس جإلٟحسجش جٛوشذْس جدلطكذز ، ًٓذ ط٠٠ص 

أدجز جٛذسجعس ًىِ جعطرح٣و ًصهص هَٜ هْنس هشٌجتْس ٢ٟ 

جدلإعغحش جٛوحٟس جالزبحدّس ًجحملْٜس جٛيت ضو٠ٚ يف هذز ٓـحهحش 

( 113ذ أهْذ ٢ٟ ضٜٖ جالعطرح٣س )( جعطرح٣و 185ًٓهحٟس ٌٓجٟيح )

( أُ ذنغرس 95جعطرح٣و ذٜي هذد جالعطرْح٣حش جٛظححلس ٜٛذسجعس )

 %( ، ًٓذ ضٌطٜص جٛذسجعس ئىل هذز ٣طحتؽ أمهيح ٟح ِّٜ 760)

  ًٌٍؾٌد هالٓس ذني جدلطٌريجش جدلغطٜٔس ًىِ جدلغط

جٌٛكِِْ ًجٛطو٠ِْٜ ًعنٌجش جخلربز ٢ٟ ؾيس ًذني أ٣ٌجم 

خشٍ عٌجء جإلعرتجضْؿْس أٝ جٛٔشجسجش ٢ٟ ؾيس أ



  8118(، ٛغنس 1، جٛوذد )15رلٜس أحبحظ ْٜٗس جٛرتذْس جألعحعْس ، ججملٜذ 

- 02 - 

 

جٛط٘نْْ٘س أً جٌْْٟٛس ًضرني أ١ أٗػش جٛٔشجسجش جعطخذجٟحً 

 ىِ جٛٔشجسجش جٛط٘نْْ٘س غٞ جٌْْٟٛس ُحإلعرتجضْؿْس .

  ّشحسٕ جدلذّش١ً ذش٘ٚ ػوَْ يف طنن جٛٔشجسجش

% ًدينك١ٌ جدلشحسٗس ضٌجُش جٛٔذسجش ًجخلربجش 55ذنغرس 

ذني أُشجد ًجدليحسجش ٛذٍ جدلشؤًعني ًدسؾس جألِٛس 

 ججمل٠ٌهس جٌٛجقذز.

  جدلذّش١ً جب٠ن جدلوٌٜٟحش هنذ طنن جٛٔشجسجش ٌّٝٔ

جإلعرتجضْؿْس ًجٛط٘نْْ٘س ، ذْن٠ح ال ّيط١ٌ٠ ذبح هنذ 

 طنن جٛٔشجسجش جٌْْٟٛس .

 ( ٢ٟ جدلشجقٚ جٛو٠ْٜس 9( ٢ٟ أطٚ )6ّغطخذٝ جدلذّش٢ّ )

( ، Artherيف طنن جٛٔشجسجش ، ٠ٗح ًػويح آسغش )

جدلشٜ٘س ًضشخْظيح ًئجيحد ذذجتٚ ًىِ 0 زبذّذ 

ٜٛكٌٜٙ ًضٌّٔٞ ذذجتٚ جحلٌٜٙ ًجخطْحس أُؼٚ ذذّٚ أً 

ضنِْز جٛرذّٚ جدلنحعد ، ًضإغش هذز جهطرحسجش هَٜ 

ٟشجقٚ ه٠ْٜس طنن جٛٔشجسجش ًىِ 0 ؿرْوس جدلشٜ٘س ، 

ًضوذد جدلغطٌّحش جإلدجسّس ، ًقؿٞ جٛو٠ٚ ، 

 (1993ًجإلٟ٘ح٣ْحش جٛرششّس ًجدلحدّس. )جٛوْغَ، 

 (Charles & Karr, 19950دسجعس شحسٛض ًٗحس )

ىذُص جٛذسجعس ئىل ٟوشُس ٟغطٌٍ ٟشحسٗس أهؼحء 

جذلْثس جٛطو٠ْْٜس يف جسبحر جٛٔشجسجش جدلذسعْس ًضأغريىح يف جألدجء 

( هؼٌ ىْثس 816جألٗحدديِ ٜٛـالخ ، ًض٣ٌ٘ص هْنس جٛذسجعس ٢ٟ )

رحقػح١ ضو٠ْْٜس ٢ٟ ٟذّشجش جٛطوْٜٞ يف ًالّس ض٘غحط ، ًجعطخذٝ جٛ

جعطرح٣و ، ًضٌطٜص جٛذسجعس ئىل أ١ جدلشحسٗس جِٛحهٜس ٠ٜٛو٠ٜني يف 

جسبحر جٛٔشجسجش جدلذسعْس ضشضرؾ ذوالٓس ججيحذْس ٟن أدجتيٞ جٌٛكِِْ ، 

جٛزُ ّنو٘ظ ججيحذْحً هَٜ جألدجء جألٗحدديِ ٜٛـٜرس ، ًج١ سػح 

جدلو٠ٜني ًجدلذّش٢ّ ه٢ جدليحٝ جدلنحؿس ذبٞ ، ًٓنحهطيٞ ٌٛكحتِيٞ 

ٟس ٓنٌجش جالضظحٙ ٠ُْح ذْنيٞ ، ًُحهْٜس ؿشّ ًًعحتٚ ْٓحط ًعال

جسبحر جٛٔشجسجش ًضنِْزىح ، ضنو٘ظ ججيحذْحً هَٜ ٟغطٌٍ جدلشحسٗس 

 ,Charles & Karr, 1995يف جسبحر جٛٔشجس ًيف ضرنْو . )

P917) 

 (81160دسجعس جدلإٟين ًجٛٔؼحز )

ىذُص جٛذسجعس ئىل جٛطوشٍ هَٜ دسؾس ُحهْٜس ه٠ْٜس 

شجس ٛذٍ ٟذّشجش سّحع جألؿِحٙ يف ئْٜٓٞ ذيحٙ جألسد١ ، جسبحر جٛٔ

ًجٛطوشٍ هَٜ أغش جدلطٌريجش )جحملحُلس ، جدلإىٚ جٛو٠ِٜ ، جخلربز 

جإلدجسّس( هَٜ ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس ، ٢ًٟ أؾٚ زبْْٔ ىذٍ 

( ُٔشز ٌٟصهس 31جٛذسجعس ٓحٝ جٛرحقػح١ ذطـٌّش جعطرح٣و ٣ٌٟ٘س ٢ٟ )
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طذٓيح ًغرحصبح قْع ذٜي ٟوحٟٚ هَٜ عطس رلحالش ، غٞ جٛطأٗذ ٢ٟ 

( جعطرح٣و ، أهْذ 113( ًٓذ مت ضٌصّن )1.84جٛػرحش ٛألدجز ٗ٘ٚ )

( ٗح٣ص طححلس إلًشجع جٛطكْٜٚ ، ًضٌطٜص جٛذسجعس ئىل 97ٟنيح )

أ١ جدلطٌعؾ جحلغحذِ ألدجز ْٓحط دسؾس ُحهْٜس جسبحر جٛٔشجس ذٜي 

( ًذذسؾس ُحهْٜس )هحْٛس(، 1.79( ًذحضلشجٍ ٟوْحسُ )3.58)

( 1.5ًًؾٌد ُشًّ رجش دالٛس ئقظحتْس هنذ ٟغطٌٍ جٛذالٛس )

ضوضٍ ألغش جحملحُلس ، ًؾحءش جِٛشًّ ٛظححل زلحُلس أسذذ ، ًًؾٌد 

( ضوضٍ ألغش 1.5ُشًّ رجش دالٛس ئقظحتْس هنذ ٟغطٌٍ جٛذالٛس )

جدلإىٚ جٛو٠ِٜ ، ًؾحءش جِٛشًّ ٛظححل جدلإىٚ جٛو٠ِٜ أٗػش ٢ٟ 

ٛس ئقظحتْس هنذ ٟغطٌٍ دالٛس ذ٘حٌٛسٌّط ، ًًؾٌد ُشًّ رجش دال

( 11( ضوضٍ ألغش جخلربز ، ٛظححل ٢ٟ خربصب٢ أٗػش ٢ٟ )1.5)

عنٌجش ، ًذنحءً هَٜ ٣طحتؽ جٛذسجعس أًطَ جٛرحقػح١ ذؼشًسز ضٌُري 

ؾٌ ًٟنحل ٟالتٞ ٠ٜٛذّشجش ّغ٠ف ذطوضّض ضـرْْ ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس ، 

ضٔذٝ ذل٢ ٛطٌُري ٢ٟ خالٙ ئهحدز جٛنلش يف ٣لحٝ جٛربجٟؽ جٛطذسّرْس جٛيت 

جخلربز جٛ٘حُْس ٛذّي٢ يف ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس، ًجْٛٔحٝ ذذسجعحش أخشٍ 

قٌٙ جدلوٌٓحش ًجدلش٘الش جٛيت ضَٔ يف ؿشّْ ه٠ْٜس جسبحر 

 (.8116جٛٔشجسجش جإلدجسّس . )جدلٌٟين ًآخش١ً ، 

 ٟإششجش ًدالالش ٢ٟ جٛذسجعحش جٛغحذٔس 0

ضرحّنص جٛذسجعحش جٛغحذٔس ٢ٟ قْع جذلذٍ ، ٠ُنيح ٟح 

ىذٍ ئىل جٛطوشٍ هَٜ دسؾس ُحهْٜس ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس ٛذٍ 

ٟذّشجش سّحع جألؿِحٙ أً ٟوشُس جٛوالٓس ذني جسبحر جٛٔشجس ًذني ذوغ 

مسحش جٛشخظْس ٛذٍ ٟذسجء جدلذجسط جإلهذجدّس أً ٟوشُس ٟغطٌٍ 

حر جٛٔشجسجش جدلذسعْس ٟشحسٗس أهؼحء جذلْثس جٛطو٠ْْٜس يف جسب

ًضأغريىح يف جألدجء جألٗحدديِ ٜٛـالخ ، ٠ٗح يف دسجعحش )جدلٌٟين 

 ,Charles & Karrً  1985ً ُشقح١ ،   8116ًجٛٔؼحز ، 

(، يف قني ىذُص دسجعحش أخشٍ ئىل زبذّذ ٟذٍ 1995

أً  ,ٟشحسٗس أهؼحء ىْثس جٛطذسّظ يف طنحهس جٛٔشجس ججلحٟوِ

ش جإلدجسّس يف جدلإعغحش جٛوحٟس ٠ٗح يف ٟوشُس ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجسج

 (.1993ىـ ً جٛوْغَ ، 1415)ُحتٔس عنرٚ 

أٟح جٛذسجعس جحلحْٛس ُٔذ ىذُص ئىل جٛطوشٍ هَٜ أدجء 

ٟذّشز سّحع جألؿِحٙ هَٜ جسبحر جٛٔشجسجش ٢ٟ ًؾيس ٣لش جدلذّشجش 

 ًٟو٠ٜحش جٛشّحع.

ًٗزٖٛ جخطِٜص هْنس جٛذسجعس قْع ضشجًقص ٟح ذني 

أً ٟذّش/ز ، أٟح جٛذسجعس جحلحْٛس ُطؼ٠نص  ( هؼٌ/ز615-95)

( ٟو٠ٜس ٢ٟ 58( ٟذّشز ٛشّحع جألؿِحٙ ً )86هْنس جٛذسجعس )

 ٟو٠ٜحش سّحع جألؿِحٙ مت جخطْحسى٢ ذظٌسز هشٌجتْس.
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أٟح جألدجز ُٔذ جهط٠ذش جًٜد جٛذسجعحش جٛغحذْ هَٜ 

جالعطرْح١ ٗأدجز ٛطكْْٔ أىذجٍ جٛذسجعس ، ٠ٗح يف دسجعس )جدلٌٟين 

ً  1993ىـ ًجٛوْغَ، 1415ً ُحتٔس عنرٚ ،   8116،  ًجٛٔؼحز

Charles & Karr, 1995 ، ( ، أٟح دسجعس )ُشقح١

( ُٔذ جهذ جٛرحقع أدجز ضٔذّش جسبحر جٛٔشجس ًجعطخذٝ 1985

 جخطرحس ذشًذشضري جٛشخظْس ٛطكْْٔ أىذجٍ دسجعطو.

أٟح جٛذسجعس جحلحْٛس ُٔذ جعطخذٝ جٛرحقع جالعطرْح١ أدجز 

جدلذّشجش ًجدلو٠ٜحش قٌٙ أدجء جدلذّشز ٛو٠ٜيح يف  ٜٛطوشٍ هَٜ آسجء

 جسبحر جٛٔشجس.

ًٓذ جعطخذٝ جٛرحقػ١ٌ ًعحتٚ ئقظحتْس سلطِٜس يف زبْٜٚ 

( ٟوحٟٚ ٣8116طحتؽ دسجعطيٞ ، ُٔذ جعطخذٝ )جدلٌٟين ًجٛٔؼحز ، 

جٛػرحش ، ًجدلطٌعؾ جحلغحذِ ، ًجالضلشجٍ جدلوْحسُ ، أٟح )ُشقح١، 

رحؽ ذريع١ٌ، جالضلذجس جٛرغْؾ ، ( ُٔذ جعطخذٝ ٟوحٟٚ جسض1985

جالضلذجس جدلطوذد ، جالضلذجس جٛطذسجيِ ، أٟح جٛذسجعس جحلحْٛس ُٔذ 

 ًجالضلشجٍ جدلوْحسُ. T-testجعطخذٝ جٛرحقع جٌٛعؾ جدلشؾف ً 

 رلط٠ن جٛركع ًهْنطو

( ٟذّشز ٜٛوحٝ 48مت أخز طبْن جدلذّشجش ًجٛرحٛي هذدى٢ )

ٟذّشز العطخشجؼ  (16( ًمت جعطروحد )8111-8111جٛذسجعِ )

( ٟذّشز أٟح هذد ٟو٠ٜحش 86جٛػرحش ًذزٖٛ ذٌٜص هْنس جدلذّشجش )

( ًٓذ 8111-8111( ٟو٠ٜس ٜٛوحٝ جٛذسجعِ )316جٛشّحع ُ٘ح١ )

( ٟو٠ٜس ٢ٟ ٟو٠ٜحش جٛشّحع 58جخطظشش هْنس جدلو٠ٜحش هَٜ )

 (8111-8111ٜٛوحٝ جٛذسجعِ )

 أدجز جٛركع0

َ جدلوٌٜٟحش جهط٠ذ جٛرحقع جالعطرْح١ أدجز ٜٛكظٌٙ هٜ

جدلطؤٜس ذأىذجٍ جٛركع قْع طحى أدًجش جٛركع )جالعطرْح١( 

جٛزُ ٓذٟو ٠ٜٛذّشجش ًٟو٠ٜحش جٛشّحع ُؼالً ه٢ جالؿالم هَٜ 

ذوغ جدلظحدس ًجٛ٘طد جٛيت ذلح هالٓس دبٌػٌم جٛركع ئىل ؾح٣د 

رٖٛ ذوغ جدلالقلحش جٛيت قظٚ هْٜيح جٛرحقع ٢ٟ ذوغ 

 ذٌّس ًجٛنِغْس .جدلخطظني يف جإلدجسز ًجٛوٌٜٝ جٛرت

( ُٔشز ًذوذ رٖٛ ط٠ٞ 84قْع ذٜي هذد جِٛٔشجش )       

 جالعطرْح٣ح١ جألعحعْح١ ذشٜ٘يح جٛنيحتِ .

 طذّ جألدجز0
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ّوذ طذّ جألدجز ٢ٟ جٛششًؽ جدلي٠س جٛيت جيد ضٌجُشىح 

يف جألدجز جٛيت ّوط٠ذىح أُ حبع ًطذّ جالعطرْح١ ّوين أ١ ُٔشجش 

 (191، 8111جؾٜو )هالٝ، جالعطرْح١ ٌٜٛشع جٛزُ ًػوص ٢ٟ 

ًج١ أُؼٚ ؿشّٔس ٜٛطأٗذ ٢ٟ جٛظذّ جٛلحىشُ ىٌ أ١ ٌّٔٝ 

هذد ٢ٟ جدلخطظني ذطٔشّش ٟذٍ شبػْٚ جِٛٔشجش ٜٛظِس جدلشجد ْٓحعيح 

( ًٓذ مت هشع جالعطرْح٣ني هَٜ 53، 8111)جٛوشخ ًجٛ٘رْغِ ، 

 ٜٛطأٗذ ٢ٟ طالقْس جألدجضني . 1رل٠ٌهس ٢ٟ جخلربجء ًجدلخطظني

ًضوذّٚ ًئػحُس ذوغ جِٛٔشجش يف ػٌء  ًٓذ مت قزٍ

جدلالقلحش ًأسجء جخلربجء جٛيت ًػوص ٌٟػٌم جٛطٔذّش ًٗح١ هذد 

ُٔشز ذش٘ٚ أًيل ًٓذ مت قزٍ ُٔشضني ًذزٖٛ  أطرف  86جِٛٔشجش 

( ُٔشز ًهذد ُٔشجش جعطرْح١ 84هذد ُٔشجش جعطرْح١ جدلذّشجش )

 ( ُٔشز.84ٟو٠ٜحش جٛشّحع )

ٛركع الذذ ٢ٟ أ١ ضطظَ ذحٛػرحش ِٛ٘ ضوط٠ذ هٚ  أدجز ج جٛػرحش0

، أُ أ١ ١ٌّ٘ جالعطؿحذس هْٜيح ٟط٠حغٜس ذوذ ٟشًس ُرتز صٟنْس 

ًٓٞ مت جعطخشجؼ جٛػرحش  (119،  8113ٟنحعرس )جٛوْغٌُ ، 

                                           
 أ.م. د. خشمان حسن علي . 1

 أ.م. د. ثابت محمد خضير .
 امل فتاح زيدان . أ.م. د.

ً ئهحدز جإلخطرحس هَٜ هْنطني ضأِٛص هْنس  -ذـشّٔس جإلخطرحس 

( ٟو٠ٜس سّحع 81( ٟذّشز ًهْنس جدلو٠ٜحش ٢ٟ )16جدلذّشجش ٢ٟ )

و. ًذحعطخذجٝ ٟوحدٛس ت( ٌّٟحً ٢ٟ ئؾشج15ٙ ، ًذوذ ٟؼِ )أؿِح

( ًٟوحٟٚ 1.88جسضرحؽ ذريع١ٌ قْع ذٜي ٟوحٟٚ غرحش جدلذّشجش )

( ًمهح ٟوحٟٚ غرحش هحٍٙ. )هٌجد، 1.78غرحش ٟو٠ٜحش جٛشّحع )

1999 ،879.) 

جهط٠ذ جٛرحقع ٛطكْٜٚ جٛنطحتؽ هَٜ  جٌٛعحتٚ جإلقظحتْس 0

 جٌٛعحتٚ جإلقظحتْس جٛطحْٛس 0

 ٟوحٟٚ جسضرحؽ ذريع١ٌ إلجيحد ًغرحش جالعطرْح١ 

 س1
 )ٟؽ ط( )ٟؽ ص( –١ ٟؽ ط ص 

 

 82)ٟؽ ص(– 28 ١3 ٟؽ ص8)ٟؽ ط(– ١38 ٟؽ ط

 جٌٛعؾ إلجيحد ٠ْٓس ُٔشجش جعطرْح١ جسبحر جٛٔشجس 

 ًُٔحً دلوحدٛس ُشش 1 

1 
 (1×  3+ ش 8×  8+ ش 3 ×1)ش

 ١ 
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 1 ض٘شجس جٛرذّٚ جألًٙ 1ش

 جٛػح1ِ٣ ض٘شجس جٛرذّٚ  8ش

 1 ض٘شجس جٛرذّٚ جٛػحٛع 3ش

    ١ 1 هذد أُشجد جٛوْنس

جالخطرـــــــــــــــحس جٛطـــــــــــــــحتِ ٛوْنـــــــــــــــطني ٟغـــــــــــــــطٜٔطني  

 

 ش1
 

 8ط – 1ط
 

    8(8( )م1-8+ )١ 8(1( )م1-1)١

 ١1 ١ +8-8            
 

1 
 

+ 

 

1 

  ١1 ١8 

 

 (81،  8115)هالٝ ، 

ّطؼ٢٠ ىزج جِٛظٚ هشع جٛنطحتؽ ًٟنحٓشطيح ًجٛطوْْٜ  جٛنطحتؽ ًٟنحٓشطيح

 جٛركع. هْٜيح يف ػٌء أىذجٍ

0 جٛطوشٍ هَٜ أدجء ٟذّشز سّحع جألؿِحٙ  جذلذٍ جألًٙ

هَٜ جسبحر جٛٔشجس ٢ٟ ًؾيس ٣لشى٢ غٞ ضشضْد جِٛٔشجش ضنحصْٛحً 

( ٣القق 1حبغد دسؾس ٌٓز جِٛٔشز ٢ٟ خالٙ جٛنلش ئىل ججلذًٙ )

( 1.75ً  8.37أ١ جضلظشش جٛذسؾحش ذني أهَٜ دسؾس )

ًذحٛنغرس ٛذسؾحش ٟو٠ٜحش جٛشّحع أٟح دسؾحش ٟذّشجش جٛشّحع 

( ٠ًٗح ىٌ ٌٟػف يف 1.15ً  8.41ضلغشش جٛذسؾحش ذني )ُٔذ ج

 ججلذًٙ جألض0ِ
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 (1ؾذًٙ )

 ضشضْد ُٔشجش جسبحر جٛٔشجس ٢ٟ ًؾيس ٣لش جدلذّشجش ًٟو٠ٜحش سّحع جألؿِحٙ ضنحصْٛحً

 جٛرتضْد جٌٛعؾ جدلشؾف ٠ٜٛو٠ٜحش جٛطغٜغٚ جٛرتضْد جٌٛعؾ جدلشؾف ٠ٜٛذّشجش جٛطغٜغٚ

1 8.41 1 1 8.37 1 

16 8.38 8 18 8.35 8 

15 8.87 3 15 8.34 3 

8 8.86 4 8 8.34 4 

18 8.85 5 5 8.33 5 

3 8.85 6 9 8.88 6 

13 8.84 7 13 8.87 7 

19 8.83 8 14 8.83 8 

4 8.83 9 16 8.88 9 

84 8.18 11 84 8.81 11 

5 8.18 11 8 8.19 11 

83 8.17 18 7 8.18 18 
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 جٛرتضْد جٌٛعؾ جدلشؾف ٠ٜٛو٠ٜحش جٛطغٜغٚ جٛرتضْد جٌٛعؾ جدلشؾف ٠ٜٛذّشجش جٛطغٜغٚ

14 8.17 13 17 8.18 13 

81 8.15 14 18 8.17 14 

7 8.14 15 3 8.17 15 

11 8.14 16 81 8.16 16 

8 8.18 17 9 8.15 17 

18 8.18 18 83 8.11 18 

81 1.91 19 11 1.98 19 

8 1.68 81 4 1.98 81 

17 1.68 81 81 1.96 81 

9 1.36 88 6 1.94 88 

11 1.19 83 11 1.85 83 

6 1.15 84 88 1.75 84 

( ٠ُْح ّطوْٜ دبذّشجش سّحع ٢ًٟ1 خالٙ جٛنلش ئىل ججلذًٙ ) 

 ذح١ 0 جألؿِحٙ ُنالقق 

( يف جالعطرح٣س جخلحطس ذحدلذّشجش قظٜص هَٜ جدلشضرس 1جِٛٔشز ) -

( " أشوش ذحٛػٔس يف ٓذسضِ 8.41جألًىل ذٌعؾ ٟشؾف ٓذسه )

هَٜ جسبحر جٛٔشجس " . ئ١ جٛو٠ٚ جإلدجسُ يف جدلإعغحش جٛرتذٌّس 

، الذذ أ١ ضطٌُش ُْو جٛػٔس جٛوحْٛس ذحٛنِظ ًجٟطالٕ ذوذ ٜٛنلش 

دلنحعد ٣طْؿس جخلربز ًٗزٖٛ ًعوس ذحألُْ الخطْحس جٛرذّٚ ج

جٛشؿحهس ئػحُس ئىل جٛوٜٞ ، قْع ىِ ٟغإًْٛس ٟرحششز ٢ٟ 

 ٓرٚ جإلدجسُ ٣ِغو ًْٛظ ٟوْطو.

( يف جالعطرح٣س " هنذٟح جسبز ٓشجسجً ٠ٗ16ح قظٜص جِٛٔشز ) -

جعطوؿٚ ذطنِْزه ٌُسجً " هَٜ جدلشضرس جٛػح٣ْس ذٌعؾ ٟشؾف 
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ًٛوٚ  ( . قْع شٜ٘ص ىزه جِٛٔشز جدلغطٌٍ جٛػح8.83ِ٣)

جٛغرد ّوٌد أ١ ٟذّشز جٛشًػس هنذٟح ضطخز ٓشجسجً ال ضطخزه 

ٗحُس ًضذسٕ ذش٘ٚ ؾْذ ذوحده ذأئال ذوذ دسجعس شلكظس 

ضأغريجضو جالجيحذْس ًجٛغٜرْس ًج١ ىزه جٛطأغريجش الذذ أ١ ض١ٌ٘ 

ججيحذْحصبح ًجِٛحتذز جٛوحتذز جذيٚ ًٛظححل ٢ٟ جسبز جٛٔشجس حبٔو ، 

 جٛٔشجس.ًخشْس ٢ٟ ضذخٚ جدلإغش٢ّ هَٜ 

( هَٜ جٛرتضْد جٛػحٛع ذٌعؾ ٟشؾف 15ًقظٜص جِٛٔشز ) -

( " أْٟٚ ئىل ضأىْٚ جٛٔشجس ِٗ أُ٘ش ُْو ًٓطحً 8.87ٓذسه )

ٗحُْحً " . ىنح أ١ جدلذّشز زبطحؼ ئىل ًٓص ٗحيف ًضشضْد يف 

ضِ٘ش يف جٛٔشجس ًأذوحده  ًىنح ضليش ٛذّنح جالىط٠حٝ جبح٣رني ىنح 

جلح٣د جإل٣غح٣ِ ٣ًطحتؿو ٢ٟ ججلح٣د جٛطنل٠ِْ ًضأغريه ًٗزٖٛ ج

خالٙ جسبحر جٛٔشجس . ًِٛ٘ ١ٌّ٘ جٛٔشجس طحترحً ُح١ جدلذّشز 

 زبطحؼ قغد ىزه جٛنغرس ئىل ًٓص ٜٛطِ٘ري ًجسبحر جٛٔشجس.

( هَٜ جٛرتضْد )جألًٙ( ًذٌعؾ 9ذْن٠ح قظٜص جِٛٔشز ) -

( " هنذٟح أسبز ٓشجسجً ال أًري سأُ " . 1.36ٟشؾف ٓذسه )

زج جٌٛعؾ ًرٖٛ سدبح ّوٌد جٛغرد قظٜص ىزه جِٛٔشز هَٜ ى

ئىل أ١ جدلذّشز ضشٍ ئرج ٟح جسبزش ٓشجسجً ُح٣و ٢ٟ جٛظوٌذس 

جٛوذًٙ هنو ًضوطرب ضٌري جٛشأُ ىٌ ٟغأٛس ػوَ يف جٛشخظْس 

ٌٛذ ٣لشز ٛذٍ جدلشؤًعني ذأ٣و  جإلدجسّس . أً سدبح أهنح عٌٍ ض

ئرج ٟح جسبزش ٓشجسجً ُاهنح ذوذ ُرتز ضرتجؾن هنو ًال ّنِز٣ًو 

ذبزه جحلحٛس ضو٘ظ طٌسز ٠ٜٛشؤًعني أ١ ىزج جٛٔشجس ال  قْع

 سؾوس ُْو .

( هَٜ ضشضْد )جٛػح٣ِ( ًذٌعؾ ٟشؾف ٠ٗ11ح قظٜص جِٛٔشز ) -

( " هنذٟح أ١ٌٗ ٟنضهؿس أٓشس ٟح خيـش ذرحِٙ " ًىزج 1.19)

شِء طود ئرج الذذ ٛإلدجسُ ٟي٠ح ٗح٣ص ٟغإًْٛس ُح١ جٛٔشجس 

زج الذذ أ١ جإلدجسُ ال خيظو ُٔؾ ًئمنح خيض ٟونْس ًأضرحهو ٛ

هنذٟح ّطخز ٓشجسجً ىٌ ٌّٓن ٣ِغو ٟؼـشخ ع١ٌْ٘ ٓشجسه 

ٟضجؾِ ًذحٛطحيل عط١ٌ٘ ٣طحتؿو ًري ؾْذز هْٜو ًهَٜ 

 أضرحهو.

( " جٟطنن ه٢ جسبحر جٛٔشجس " ُكظٜص هَٜ 3أٟح جِٛٔشز ) -

( . ُينحٕ ذوغ 1.15( ًذٌعؾ ٟشؾف ٓذسه )6ضشضْد )

ًربحه أُ ٟشٜ٘س  جألُشجد هْٜيٞ جسبحر جٛٔشجس َّ أُ ٌَٟٓ

ًقطَ يف ذوغ  جألقْح١ هنذٟح ض١ٌ٘ جدلشٜ٘س خحططيٞ ، 

ًٛوٚ جٛغرد ّوٌد ذوذٝ جٛٔذسز هَٜ زب٠ٚ جدلغإًْٛس ًٗزٖٛ 

هذٝ جٟطالٗيٞ جٛشؿحهس ًزبْٜٚ جألٌٟس ذش٘ٚ ؾْذ شلح ّإدُ 

 ئىل ضوـْٚ جٛو٠ْٜس جإلدجسّس يف جدلإعغس جٛرتذٌّس .

سّحع جألؿِحٙ هَٜ جسبحر  جٛطوشٍ هَٜ أدجء ٟذّشز جذلذٍ جٛػح٣ِ 0

 جٛٔشجس ٢ٟ ًؾيس ٣لش ٟو٠ٜحش جٛشّحع.
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( ٠ُْح ّطوْٜ دبو٠ٜحش سّحع ٢ًٟ1 خالٙ جٛنلش ئىل ججلذًٙ )

 ُنالقق ذح١ 0 جألؿِحٙ

( يف جالعطرح٣س جخلحطس ذحدلو٠ٜحش قظٜص هَٜ 1جِٛٔشز ) -

( " 8.37جٛرتضْد جألًٙ ذحإلؾحذحش ذٌعؾ ٟشؾف ٓذسه )

حر جٛٔشجس " قْع جضِٔص جدلو٠ٜحش ضشوش ذحٛػٔس يف ٓذسصبح ذحسب

ًٛوٚ سأُ  ًٌّٛس ىزه جِٛٔشز ًجضِٔص جٓسجء ،  ٟن جدلذّشجش هَٜ أ

جدلو٠ٜحش جٛشّحع ّذٙ هَٜ ػشًسز ٢ٟ ّطك٠ٚ جدلغإًْٛس 

جإلدجسّس أ١ ضطٌُش ُْو جٛػٔس ذحٛنِظ ًجٟطالٕ سؤّس ًجػكس 

 ٠ٜٛغطٔرٚ ذطكْٜٚ ٟح حيْؾ ذو أٌٟس ٓذ ض١ٌ٘ عٜرْس.

يف جعطرح٣و جدلو٠ٜحش " ال ضغطـْن أ١ ضِ٘ش  (18أٟح جِٛٔشز ) -

ذش٘ٚ ٟنلٞ هنذٟح ضؼـش ذحسبحر ٓشجس ذش٘ٚ عشّن " قْع 

( 8.35قظٜص هَٜ جٛرتضْد جٛػح٣ِ ًذٌعؾ ٟشؾف ٓذسه )

أ١ جٛشخض جٛزُ ّطك٠ٚ جدلغإًْٛس يف ٗػري ٢ٟ  هَُْٜذٙ 

جألقْح١ ًجدلٌجَٓ ئصجء ٟش٘الش ٟوْنس ًخحطس هنذٟح ضطوْٜ 

٢ ًّطـٜد جسبحر ٓشجس ذظذد ىح١ جٛٔشجس ال جٛٔشجسجش ذحٓخشّ

حي٠ٚ ذني ؿْحضو قٌٜالً شحٟالً شلح ّذٙ هَٜ أ١ جِٛشد جدلطخز 

ٜٛٔشجس مل ٢ّ٘ ذحعطـحهطو أ١ ّنلٞ أُ٘حسه ذش٘ٚ ؾْذ ًشحٟٚ 

ئصجء جٛٔشجس أل٣و ال ديطٜٖ جٌٛٓص جٛ٘حيف ٜٛطِ٘ري ذاذوحده ًسدبح 

 ّإدُ ئىل ٓشجس أّؼحً ًري ٟنلٞ.

( يف جعطرح٣و هَٜ جٛرتضْد جٛػحٛع يف 15شز )ذْن٠ح قظٜص جِٛٔ -

( " شبْٚ ئىل ضأؾْٚ 8.34جإلؾحذس ًهَٜ ًعؾ ٟشؾف ٓذسه )

جٛٔشجس ِٗ ضِ٘ش ُْو ًٓطحً ٗحُْحً " قْع أٗذش جإلؾحذس هَٜ 

ىزه جِٛٔشز هَٜ مت جإلؾحذس هْٜو يف جِٛٔشز آ٣ِحً أ١ جدلذّشز زبطحؼ 

ؾحقس ئىل ًٓص ٜٛطِ٘ري ِٗ ضطخز جٛٔشجس ًىزج ّذٙ هَٜ س

جٛؤٚ ًج١ جإل٣غح١ هنذٟح ّطخز ٓشجسجً عشّوحً ٓذ ١ٌّ٘ ٓشجس 

ِّٔٚ ذوغ ٢ٟ ؾٌج٣د جدلشٜ٘س شلح ّضّذ يف جٛـني ذوغ 

 جألقْح١.

( يف جالعطرح٣س " شبطنن ه٢ جسبحر جٛٔشجسجش " هَٜ 6أٟح جِٛٔشز ) -

( ُيزج أٟش ؿرْوِ 1.94( ًذٌعؾ ٟشؾف )88جٛرتضْد )

أ١ ال دينن ه٢ جسبحر قْع الذذ ٢ٟ ّشٌٚ ٌَٟٓ جدلغإًْٛس 

جٛٔشجسجش ًئرج ٟح قظٚ ىزج ُْذٙ هَٜ ػوَ يف جدلغإًٙ 

ًهذٝ ٓذسضو هَٜ ئدجسز شإ١ً جدلإعغس جٛطو٠ْْٜس ، ًىزج 

عْإدُ ئىل ئسذحٕ يف جٛو٠ْٜس جإلدجسّس ًهذٝ ضغري شإًهنح 

 ذش٘ٚ طكْف.

( " ضِ٘ش ذش٘ٚ ؾْذ ذ٘ٚ ٟشٜ٘س ٓرٚ أ١ 11أٟح جِٛٔشز ) -

( ًذٌعؾ 83ص هَٜ جٛرتضْد )ضٔشس ذلح قٚ ٟنحعد " قظٜ

أ١ جٛشؿحهس يف هَٜ ( ًىزج ّذٙ 1.85ٟشؾف ٓذسه )

جدلغإًْٛس جإلدجسّس ًىِ ستْغس جدلإعغس جٛطو٠ْْٜس ، الذذ أ١ 
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ضطٌُش ًج١ ىنحٕ ذوغ جٛٔشجسجش جٛشًضْنْس ال زبطحؼ ئىل ضِ٘ري 

ىنحٕ ٟش٘الش ٌّْٟس ًج١  ج١ ال١ قٌٜذلح ٟطذجًٛس ، قْع

ٟوشًُس ُال زبطحؼ ئىل ضِ٘ري ًىزج أٟش جٛٔشجسجش جدلطخزز حبٜيح 

 ؿرْوِ ٛزج قظٜص هَٜ ٟغطٌٍ ٟطذ٣ِ ذحإلؾحذس .

ذْن٠ح قظٜص جِٛٔشز " زبذد جٛض٢ٟ جٛزُ ّغطٌشٓو ضنِْز ٗٚ  -

( يف جالعطرح٣س هَٜ 88ذذّٚ ٢ٟ جٛرذجتٚ " ًٗح١ ضغٜغٜيح )

( ًىٌ أد٣َ 1.75( ًذٌعؾ ٟشؾف ٓذسه )84جٛرتضْد )

٠حسعس جإلدجسّس ٠ٜٛإعغس ًعؾ ٟشؾف ُيزج ّذٙ هَٜ أ١ جدل

جٛطو٠ْْٜس ًجخلربز ًجٛوٜٞ ذلٞ ضأغري ًجػف ٣طْؿس جخلربز 

ًجدل٠حسعس أطركص جدلذّشز ضٔذس جٌٛٓص جٛالصٝ ًجٛزُ ّغطٌشٓو 

 جحلٚ ٛ٘ٚ ذذّٚ ٢ٟ ذذجتٚ قٚ جدلشٜ٘س .

( 01.15 ٌّؾذ ُشّ رً دالٛس ٟونٌّس هنذ ٟغطٌٍ )جذلذٍ جٛػحٛع

ؿِحٙ ًٟطٌعؾ دسؾحش ذني ٟطٌعؾ دسؾحش ٟذّشجش سّحع جأل

ٟو٠ٜحش سّحع جألؿِحٙ هَٜ جعطرْح١ جدلذّشجش ًجدلو٠ٜحش جدلوذ ٢ٟ 

 ٓرٚ جٛرحقع.

 ( 8ؾذًٙ ) 

 ٣طحتؽ جالخطرحس جٛطحتِ ٛذالٛس جِٛشًّ ذني دسؾحش جدلذّشجش ًجدلو٠ٜحش هَٜ جعطرْح١

 ٠ْٓس ش جحملغٌذس جدلوْحسُجالضلشجٍ  جدلطٌعؾ جحلغحذِ جٛوذد ججمل٠ٌهس

 6.18 54.98 86 جدلذّشجش
1.486 

 5.78 53.16 58 جدلو٠ٜحش

 

 

 

 

 ذوذ ٟوحجلس جٛرْح٣حش ئقظحتْحً ذحعطو٠حٙ جالخطرحس جٛطحتِ

ٛوْنطني ٟغطٜٔطني ضرني أ١ جدلطٌعؾ جحلغحذِ جمل٠ٌهس جدلذّشجش ذٜي 

( يف قني ذٜي جدلطٌعؾ 6.18( ًذحضلشجٍ ٟوْحسُ ٓذسه )54.98)
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( 5.78( ًذحضلشجٍ ٟوْحسُ )53.16جحلغحذِ ٛوْنس جدلو٠ٜحش )

 tًٓذ ضرني أ١ جِٛشّ ْٛظ ذزُ دالٛس ئقظحتْس ئر ذٌٜص ٠ْٓس 

ججلذًْٛس جٛرحٌٛس  ٠ْtس ( ًىِ أٓٚ ٢ٟ 1.486ٓجحملغٌذس )

( ًىزج 1.15( ًٟغطٌٍ دالٛس )76( هنذ دسؾس قشّس )8.118)

( 8ّذٙ هَٜ أ١ جٛوْنطني ٟط٘حُثطح١ ٢ٟ ًؾيس ٣لشى٢ ًججلذًٙ )

 ٌّػف رٖٛ .

 جالعطنطحؾحش ًجٛطٌطْحش ًجدلٔرتقحش

 جالعطنطحؾحش0 -أًالً

ٛذّي٢ خربز هحْٛس ًغٔس يف رلحٙ ئ١ جدلذّشجش يف سّحع جألؿِحٙ  .1

 جسبحر جٛٔشجس.

ئ١ جدلذّشجش ٛذّي٢ جدلش٣ًس يف جسبحر جٛٔشجس يف قحٛس شوٌسى٢  .8

 ذح١ جٛٔشجس ًري طحتد ًٟالتٞ.

ًجدلشحسٗس يف  أسجءى٢ئ١ جدلذّشجش زبرتٝ أسجء جدلو٠ٜحش إلذذجء  .3

 جسبحر جٛٔشجس.

 

 

 جٛطٌطْحش0 -غح٣ْحً

 ذحسبحر جٛٔشجس جدلالتٞ. ضٌُري ٟنحل ٟالتٞ ٠ٜٛذّشجش ّغ٠ف ذل٢ .1

زبذّع جٛربجٟؽ جٛرتذٌّس ضغ٠ف ٠ٜٛذّشجش ذحٗطغحخ خربجش  .8

 ؾذّذز يف طبحٙ جسبحر جٛٔشجس.

ػشًسز ٟشحسٗس جدلو٠ٜحش ًجٛغ٠حـ ذل٢ ذحٓرتجـ جحلٌٜٙ ًئذذجء  .3

 يف قٌٜٙ ذوغ جدلش٘الش جدلطؤٜس ذأؿِحٙ جٛشّحع. أسجءى٢

 جدلٔرتقحش0 -غحٛػحً

 ـ جٛرحقع ٟح ّأض0ِجعط٠٘حالً ٜٛركع جحلحيل ّٔرت

 دسجعس جدلوٌٓحش جٛيت ضَٔ يف ؿشّْ ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجسجش. .1

 دسجعس هالٓس جسبحر جٛٔشجس ذروغ جٛوٌجٟٚ جٛشخظْس. .8
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 جدلظحدس

جغش جعطخذجٝ ذشجٟؽ ( ، 8114آٙ ٟشجد ، ٣ربجط ٣ٌّظ زل٠ذ  ) .1

جدلخطٜـس يف ضن٠ْس جألٛوحخ جحلشْٗس جألٛوحخ جالؾط٠حهْس 

، أؿشًقس  جٛطِحهٚ جالؾط٠حهِ ٛذٍ أؿِحٙ جٛشّحع

 دٗطٌسجه ، ْٜٗس جٛرتذْس جٛشّحػْس ، ؾحٟوس جدلٌطٚ .

جٛطٌّٔٞ جٛزجضِ ٛو٠ٚ جدلذّش ًدًسه يف ( ، 8118ذٌ ػْحٍ ، ٣ٌجٙ ) .8

ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس يف جدلإعغحش جٛطو٠ْْٜس ذٌالّس 

، ؾحٟوس جحلحؼ خلؼش  ، سعحٛس ٟحؾغطري ى.ٝ جدلغْٜس

 ، ججلضجتش .

جغش ذش٣حٟؽ ضذسّيب ( ، 8115جحل٠ذج٣ِ ، ٛٔحء زلٌِف جظبذ ) .3

، إلدجسجش سّحع جألؿِحٙ يف ٗطحذحصبح جٌٛكِْْس 

أؿشًقس دٗطٌسجه ى.ٝ ، ْٜٗس جٛرتذْس ، ؾحٟوس 

 جدلٌطٚ.

( ، جٛنذًز جٛو٠ْٜس جخلحطس ذطٌؾْو 1988جحل٠ذج٣ِ ، ٌُْٟ ) .4

، ٛطوضّض شخظْس جٛـحٛد  جدلنحىؽ ًًعحتٚ جٛطذسّد

 ًصجسز جٛرتذْس . –ًغٔطو ذنِغو ًجسبحر جٛٔشجس 

جٛغٌٜٕ ( ، 8111جخلْحؽ ، أمسحء هرذ جٛشقْٞ خؼش أظبذ ) .5

جْٛٔحدُ دلذّشُ جدلذجسط جدلطٌعـس ًهالٓطيٞ دبغطٌٍ 

، ٟشحسٗس جدلذسعني يف جسبحر جٛٔشجس ًغٔطيٞ ذحدلذّش٢ّ 

وس أؿشًقس دٗطٌسجه ى.ٝ ، ْٜٗس جٛرتذْس ، ؾحٟ

 جدلٌطٚ.

 أطٌٙ جإلدجسز جٛوحٟس( ، 1974دسًّش ، ئذشجىْٞ ، ض٘ال ، َْٜٛ ) .6

 ، ٟ٘طرس جالصلٌٜ جدلظشّس ، جٛٔحىشز .

هٜٞ جٛنِظ ( ، 8113جٛضًٌٜٙ ، سجُن جٛنظري ًه٠حد هرذ جٛشقْٞ ) .7

 ، دجس جٛششًّ ٜٛـرحهس ًجٛنشش ، جألسد١ . جدلوشيف

، سجّص  جٛضىشج٣ِ ، هرذ جٛنحطش ذ٢ هرذ جٛشظب٢ ًًط مسكٌٙ .8

،  ، منحرؼ جٛنؿحـ يف جٛو٠ٚ جإلدجسُ( 8115)

( عٜغٜس 115ئطذجسجش ٟشٗض جٛطِ٘ري جإلذذجهِ )

( ، دجس 1ٗطد جٛربرلس جٌٌّٜٛس جٛوظرْس جٛربجٟؽ جٛوْٜح )

 جذ٢ قضٝ ٜٛـرحهس ًجٛنشش ًجٛطٌصّن .

ئدجسز سّحع جألؿِحٙ ( ، 8115ششَّ ، جٛغْذ هرذ جٛٔحدس ) .9

ـرحهس ًجٛنشش ًجٛطٌصّن ، ، دجس جدلغشز ٜٛ ًضـرْٔحصبح

 ه٠ح١ ، جألسد١ .

،  ٟوؿٞ ٟظـٜكحش جإلدجسز جٛوحٟس( 1998شيحخ ، ئذشجىْٞ ذذس ) .11

 دجس جٛرشري ، ٟإعغس جٛشعحٛس ، ذريًش .
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( ، جٛغٌٜٕ جْٛٔحدُ دلذّشُ 8111شيحخ ، شيشصجد زل٠ذ ) .11

جدلذجسط جالذطذجتْس ًهالٓطو ذحٛٔذسز هَٜ جسبحر جٛٔشجس 

 . 15، مرلٜس دسجعحش ضشذٌّس ، 

جٛزٗحء جٌٛؾذج٣ِ ًهالٓطو ( ، 8119جٛشيشُ ، عوذ زل٠ذ ) .18

ذحسبحر جٛٔشجس ٛذٍ هْنس ٢ٟ ٌٟكِِ جٛٔـحم جٛوحٝ 

، ؾحٟوس أٝ جٛٔشٍ ، ٟ٘س  ًجخلحص دبكحُلس جٛـحتَ

 جدل٘شٟس ، جٛغوٌدّس.

جِٛ٘ش جٛرتذٌُ ذني جٛنلشّس جٛشْرح٣ِ ، ه٠ش زل٠ذ جٛطٌِٟ )خ.ش( ،  .13

ٜٛنشش ًجٛطٌصّن ، ؿشجذٜظ ، ، جدلنشأز جٛوحٟس  ًجٛطـرْْ

 ْٛرْح .

( ، جإلدجسز جٛوحٟس ، ْٜٗس 1983شْخح ، ئذشجىْٞ هرذ جٛوضّض ) .14

جحلٌّٔ ، ؾحٟوس جإلع٘نذسّس ، جٛذجس ججلحٟوْس 

 ٜٛـرحهس ًجٛنشش .

مسحش جٛشخظْس ًهالٓطيح ( ، 8111جٛـحتِ ، ئديح١ هرذ جٛ٘شّٞ ) .15

، سعحٛس ذحسبحر جٛٔشجس ٛـٜرس ْٜٗس يف ؾحٟوس ذٌذجد 

ٟحؾغطري ى.ٝ ، ْٜٗس جٛرتذْس جذ٢ سشذ ، ؾحٟوس 

 ذٌذجد .

( ، ضوح١ً جدلٌجَٓ 1999جٛوح٣ِ ، ًؾْو غحذص ًجحلْحًُ ، قغ٢ ) .16

رلٜس ْٜٗس جٛغٌْٜٗس ٜٛـِٚ ٟح ذني جٛشًػس ًجٛرْص ، 

 ، ْٜٗس جدلو٠ٜني ، ججلحٟوس جدلغطنظشّس . 16م/ جدلو٠ٜني

جسبحر جٛٔشجس ىـ( ، 1489جٛوطيب ، ذنذس ذ٢ زل٠ذ قغ٢ جٛضّحدُ ) .17

ًهالٓطو ذ٘ٚ ٢ٟ ُحهْٜس جٛزجش ًجدلغح٣ذز جالؾط٠حهْس 

،  ٛذٍ هْنس ٢ٟ جدلششذ٢ّ جٛـالذْني دبكحُلس جٛـحتَ

سعحٛس ٟحؾغطري ى.ٝ ، يف هٜٞ جٛنِظ سبظض 

)ضٌؾْو ضشذٌُ ًٟيين ( ٟٔذٟس ئىل ٓغٞ هٜٞ جٛنِظ 

ْٜٛ٘س جٛرتذْس ، ؾحٟوس أٝ جٛٔشٍ ، جدل٠ٜ٘س جٛوشذْس 

 جٛغوٌدّس .

جعرتجضْؿْحش جإلدجسز جٛزجضْس ( ، 8118ؿ٠ِ ، زل٠ذ قغنني )جٛو .18

، دجس جدلغشز ٜٛنشش ًجٛطٌصّن  1، ؽ ٠ٜٛذسعس ًجٛظَ

 ًجٛـرحهس ، ه٠ح١ ، جألسد١ .

( 8117جٛوؿ٠ِ ًقغح١ ، أظبذ قغنني ، قغ٢ زل٠ذ ئذشجىْٞ ) .19

، دجس جدلغشز ٜٛنشش ًجٛطٌصّن 1، ؽ جإلدجسز جٛرتذٌّس، 

 .ًجٛـرحهس ، ه٠ح١ ، جألسد١ 

( 8117جٛوؿ٠ِ ًقغح١ ، زل٠ذ قغنني ، قغ٢ زل٠ذ ئذشجىْٞ ) .81

، دجس جدلغريز ٜٛنشش ًجٛطٌصّن  1، ؽ  جإلدجسز جٛرتذٌّس، 

 ًجٛـرحهس ، ه٠ح١ ، جألسد١ .
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ٟرحدب أطٌٙ هٜٞ جإلدجسز ( ، 1997هِِِْ ، ٟظـَِ زل٠ٌد ) .81

 ، ؿنـح ، ٟظش. جٛوحٟس

جدلطٌريجش  هالٓس جسبحر جٛٔشجس ذروغ( ، 8118هِٜ ، ٗشّٞ ٣حطش ) .88

، سعحٛس ٟحؾغطري ٛذٍ ئدجسجش جدلذجسط جألعحعْس 

/ ججلحٟوس 34ٟنشٌسز ، رلٜس ْٜٗس جدلو٠ٜني / م/

 جدلغطنظشّس .

( ، 8115ُْٜو ، ُحسًّ هرذه ، هرذ ججملْذ ، جٛغْذ زل٠ذ )  .83

، ؽ  ٛغٌٜٕ جٛطنل٠ِْ يف ئدجسز جدلإعغحش جٛطو٠ْْٜسج

، دجس جدلغريز ٜٛـرحهس ًجٛنشش ًجٛطٌصّن ، ه٠ح١ ،  1

 جألسد١ .

ُحهْٜس ( ، 8116جدلإٟين ، خحٛذ ع٠ْٜح١ ًجٛٔؼحز ، زل٠ذ هِٜ ) .84

ه٠ْٜس جسبحر جٛٔشجس ٛذٍ ٟذّشجش سّحع جألؿِحٙ يف 

، سعحٛس ٟحؾغطري ى.ٝ ، ؾحٟوس ئْٜٓٞ ذيحٙ جألسد١ 

 جٛريٌٟٕ ، جسذذ ، جألسد١ .

وٌد ذ٢ زل٠ذ ًٓحشطؿِ ، ىح٣ِ زل٠ٌد ، جٛن٠ش ، ًآخش١ً ، ع .85

ز جٛوحٟس ) جألعظ ( ، جإلدجس1991ظبضجًُ ، زل٠ذ )

، جٛشّحع ، ؾحٟوس جدلٜٖ عوٌد ، ْٜٗس ًجٌٛكحتَ ( 

 جٛوٌٜٝ جإلدجسّس .

( ، ه٠ْٜحش جسبحر جٛٔشجسجش ، 1983ّحًِ ، هرذ جِٛطحـ زل٠ذ )  .86

ّس ، ، جدلنل٠س جٛوشذْس ٜٛوٌٜٝ جإلدجس ججملٜس جٛوشذْس ٛإلدجسز

 ه٠ح١ ، جألسد١ .

، ٟ٘طرس  ئدجسز جٛؤٚ( ، 8113) ّطٜش ، ؾْال١ ً ىٌخ ، ض٣ٌِ .87

 ؾشّش ٜٛـرحهس ًجٛنشش ، جألسد١ .

28. Good carter V. (1973), Dictionary of 

Education, 3
rd

 ed. , New Yurok Mc. 

Graw-Hill. 
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 (1ٟٜكْ )

 جعطرح٣و جدلو٠ٜحش 

 جِٛٔشجش ش
شبحسعيح 

 ذذسؾس هحْٛس

شبحسعيح ذذسؾس 

 ٟطٌعؾ

شبحسعيح ذذسؾس 

 ػوِْس

    ضشوش ذحٛػٔس يف ٓذسصبح هَٜ جسبحر جٛٔشجس 1

    ْٛغص ؾْذز ٗحألخشّحش يف جسبحر جٛٔشجسجش جٛظحترس 8

    ضشوش ذحْٛأط يف زلحًٛطيح جسبحر جٛٔشجس 3

    جٛٔشجسجش جٛيت ضطخزىح ضػرص  صلحقيح 4

    ٟح ضٔطنن ذح١ ٓشجسجش جٓخش٢ّ أُؼٚ من٢ ٓشجسجصبح عشهح١ 5

    شبطنن ه٢ جسبحر جٛٔشجسجش 6

    هنذٟح ضؼـش السبحر ٓشجس ذش٘ٚ عشّن ضشوش ذحخلٌٍ 7

    ضِؼٚ أ١ ّٔشس جٓخش٢ّ ذذالً هنيح يف جسبحر جٛٔشجسجش 8

    هنذٟح ضطخز ٓشجسجً ال ضٌري سأّيح 9

    خيـش ذرحذلح د١ً ضِ٘ريهنذٟح ض١ٌ٘ ٟنضهؿس ضٔشس ٟح  11

    ضِ٘ش ؾْذجً ذ٘ٚ ٟشٜ٘س ٓرٚ أ١ ضٔشس ذلح قالً ٟنحعرحً 11

    ال ضغطـْن أ١ ضِ٘ش ذش٘ٚ ٟنلٞ هنذٟح ضؼـش يف جسبحر ٓشجس ذش٘ٚ عشّن 18

    هنذٟح ضطخز ٓشجسجً ضشوش ذأ٣و جٛٔشجس جألُؼٚ يف قذًد ئٟ٘ح٣ْحصبح 13

    قحٙ جٗطشحٍ خـحىحٛذّيح جٛٔذسز هَٜ ضٌري ٓشجسىح يف  14

    شبْٚ ئىل ضأؾْٚ جٛٔشجس ِٛ٘ ضِ٘ش ُْو ًٓطحً ٗحُْحً 15

    هنذٟح ضطخز ٓشجسجً ضغطوؿٚ يف ضنِْزه ٌُسجً 16

    ال ضشًد يف زب٠ٚ ٟغإًْٛس جسبحر جٛٔشجس 17
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    هنذٟح زبد جسبحر ٓشجسجً شبْٚ ئىل جخطْحس جحلٚ جألًٙ جٛزُ خـش ذرحذلح 18

    ٠ٗح ّٔشسه جٓخش١ً ًال سبطَٜ ٟويٞضِؼٚ جٛو٠ٚ  19

    ضغ٠ف ٠ٜٛو٠ٜحش ذحٓرتجـ ذذجتٚ السبحر جٛٔشجس 81

    زبذد جٛط٘حَْٛ جٛيت ضرتضد هَٜ ٗٚ ذذّٚ ٢ٟ ذذجتٚ جٛٔشجس 81

    زبذد جٛض٢ٟ جٛزُ ّغطٌشٓو ضنِْز ٗٚ ذذّٚ ٢ٟ ذذجتٚ جٛٔشجس 88

    ٛذّيح جدلٔذسز هَٜ ضٌّٔٞ ٣طحتؽ جٛٔشجس جدلـرْ 83

    ٛذّيح جدلٔذسز هَٜ ٟوشُس جٛظوٌذحش ًجٛؤرحش جٛيت ضٌجؾو ضنِْز جٛٔشجس 84
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 (8ٟٜكْ )

 جعطرح٣و جدلذّشجش 

 جِٛٔشجش ش
أٟحسعيح ذذسؾس 

 هحْٛس

أٟحسعيح ذذسؾس 

 ٟطٌعؾ

أٟحسعيح ذذسؾس 

 ػوِْس

    أشوش ذحٛػٔس يف ٓذسضِ هَٜ جسبحر جٛٔشجس 1

    جٛٔشجسجش جٛظحترسْٛغص ؾْذ ٟػٚ جٓخش٢ّ يف جسبحر  8

    أشوش ذحْٛأط هنذ جسبحر جٛٔشجس 3

    جٛٔشجسجش جٛيت أسبزىح ضػرص  صلحقيح 4

    عشهح١ ٟح أٓطنن ذح١ ٓشجسجش جٓخش٢ّ أُؼٚ ٢ٟ ٓشجسجضِ 5

    أٟطنن ه٢ جسبحر جٛٔشجسجش 6

    هنذٟح أػـش السبحر ٓشجس ذش٘ٚ عشّن أشوش ذحخلٌٍ 7

    ذذالً ٟين ِٗ ال جػـش ٜٛطوحٟٚ ٟن رٖٛ ذنِغِأُؼٚ أ١ ّٔشس جٓخش٢ّ  8

    هنذٟح أسبز ٓشجسجً ال أًري سأُ ُْو 9

    هنذٟح أ١ٌٗ ٟنضهؽ أٓشس ٟح خيـش ذرحيل ُْنِظ جٜٛكلس د١ً ضِ٘ري 11

    أقد أ١ أُ٘ش ؾْذجً ذ٘ٚ ٟشٜ٘س ٓرٚ أ١ أٓشس ٟح ىٌ قٜيح  11

    جسبحر ٓشجس ذش٘ٚ عشّن ال أعطـْن أ١ أُ٘ش ذش٘ٚ ٟنلٞ هنذٟح أػـش ئىل 18

    هنذٟح أسبز ٓشجسجً أشوش ذأ٣و جٛٔشجس جألُؼٚ يف قذًد جإلٟ٘ح٣ْحش جدلطحقس 13

    هنذٟح جٗطشَ أ١ ٓشجس خـأ أًريه ذغشهس 14

    أْٟٚ ٛطأؾْٚ جٛٔشجس ِٗ أُ٘ش ذو 15

    هنذٟح أسبز ٓشجسجً أعحسم يف ضنِْزه ٌُسجً 16

    جسبحر جٛٔشجسال أسًد يف زب٠ٚ ٟغإًْٛس  17
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    هنذٟح جيد أ١ جسبز ٓشجسجً أْٟٚ ئىل جخطْحس جحلٚ جألًٙ جٛزُ خيـش ذرحيل 18

    أُؼٚ أ١ أزب٠ٚ شْثحً دلح ّٔشسه جٓخش٢ّ ، أل٣ين ال أقد أ١ أ١ٌٗ سلطِٜس 19

    أمسف ٠ٜٛذسعحش )جدلو٠ٜحش( ذحٓرتجـ ذذجتٚ جٛٔشجس 81

    ذذّٚ ٢ٟ ذذجتٚ جٛٔشجسأقذد جٛط٘حَْٛ جٛيت ضرتضد هَٜ ٗٚ  81

    أقذد جٛض٢ٟ جٛزُ ّغطٌشٓو ضنِْزه ٗٚ ذذّٚ ٢ٟ ذذجتٚ جٛٔشجس 88

    ٛذُ جٛٔذسز هَٜ ٟوشُس جٛظوٌذحش جٛيت ضٌجؾو ضنِْز جٛٔشجس  83

    ٛذُ جدلٔذسز هَٜ ضٌّٔٞ ٣طحتؽ جٛٔشجس 84
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