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 ريدقتلاو ركشلا

 َكِتَمْحَرِب يِنْلِخْدَأَو ُهاَضْرَت اًحِلاَص َلَمْعَأ ْنَأَو َّيَدِلاَو ٰىَلَعَو َّيَلَع َتْمَعْنَأ يِتَّلا َكَتَمْعِن َرُكْشَأ ْنَأ يِنْعِزوا ِّبَر(

 .لمنلا ةروس نم )19( ةيأ )َنيِحِلاَّصلا َكِداَبِع يِف

 هذه مامتال ةرباثملاو ربصلاو دهجلاب يندمأ يذلاو ،هئاطع ليمجو همعنب يلع ضافأ يذلا هللا دمحلا

 همالسو يبر تاولص ىفطصملا بيبحلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ابيط اريثك ادمح هللا دمحلاف ،ةساردلا

 :دعب امأ ...نيدلا موي ىلإ هادهب ىدتهاو هبرد ىلع راس نمو هبحصو هلآ ىلعو هيلع

 سيل ،يلفلفلا نيسح ءانه ةروتكدلا ذاتسألا ىلإ ريدقتلاو نانتمالاوركشلا ليزجب مدقتأ نأ الإ ينعسي الف

 الضف زيمملا اهبولسأو ريزغلا اهملعو ةيلاعلا اهقالخأل امنإو ،بسحف ةساردلا هذه ىلع فارشإلا اهلوبقل

 اهنم تملعت نم ىلإ ،هجو متأ ىلع ةساردلا هذه مامتال ةعباتملاو دهجلا لذبو ةديدسلا تاهيجوتلا نع

 ،ادمح اهبلق ألمإ مهللاف ،ناولألا ىتشب ةفرعملا روذب انيف تعرز و ،لمعلا يف صالخإلاو ينافتلا ىنعم

 ةقدص هايإ ينتملع ام لعجي نأ هللا لأسأو ،ادم قزرلا يف كلضف نم اهدمأو ،ادو دابعلا يف اهل بتكاو

 .اهل ةيراج

 ةيبرت يمسق سيئرو ،يدلاخلا يناه روتكدلا ةيوبرتلا مولعلا ةيلك ديمع ىلإ ينافرعو يركشب مدقتأو

 نم يل هومدقام ىلع ماركلا سيردتلا ةئيه ءاضعأو ،يحيرتسملا نيسح روتكدلا فص ملعمو لفطلا

 .ريدقتلاو ركشلا لج ينم مهلف ،ةساردلا هذه مامتإل معدو تاليهست

 ماركلا ةشقانملا ةنجل ءاضعأ لضافألا ةذتاسألا نم ةبخن ةساردلا هذه ةشقانم يف مهسي نأ ينفرشي امك

 لك ينم مهلف ، يلابج دومحم ةيفص ةروتكدلا كراشملا ذاتسألاو ةعبابرلا لماك رفعج روتكدلا ذاتسألا

 .ةبئاصلا مهتاداشراو ةديدسلا مهتاظحالم ءادباو ،ةساردلا هذه ةءارق ىلع نانتمالاو ركشلا

 تامولعملاب يديوزتو ،ةميقلا ةيملعلا مهئارآب ينودافأ نيذلا نيمكحملا ةذتاسالا ىلإ لوصوم ركشلاو

  ةيملع تاراشتسا نم يل  همدق ام ىلع يليجعلا نيسح حابص روتكدلا ذاتسألا ركشلاب مهصخاو ،ةمزاللا

 .ءازجلا ريخ هللا هازجف يئاصحالا بناجلاب قلعتت

 .ةساردلا هذه مامتإ ىلع ينتدعاس يتلا راكفألاو تاليهستلاو تامولعملاب يديوزت يف مهسأ نم لك ركشأو

 

 

  



 ح 

 تایوتحملا سرھف ةحفصلا مقر

 ةینآرقلا ةیآلا  ب

 ضیوفتلا  ج

 ةیوغللا ةمالسلا رارقا  د

 ةشقانملا ةنجل رارق  ـھ

 ءادھإلا  و

 ریدقتلاو ركشلا  ز

 تایوتحملا سرھف  ح

 لوادجلا ةمئاق  ك

 قحالملا ةمئاق  م

 صخلملا  ن

 ةساردلا ةیفلخ :لوألا لصفلا 1 - 13

 ةمدقم  1

 ةساردلا ةلكشم  5

 ةساردلا فدھ  6

 ةساردلا ةلئسأ  6



 ) 

 ةساردلا ةیمھأ  6

 ةساردلا دودح  7

 ةساردلا تاددحم  8

 ةساردلا تاحلطصم  8

 ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا راطإلا :يناثلا لصفلا 14 - 38

 يرظنلا راطإلا :لوألا مسقلا  14

 يقطنملا ءاكذلا :لوألا روحملا  14

 ةیمیلعتلا جھانملا :يناثلا روحملا  21

 ةضورلا لفط ومن صئاصخ :ثلاثلا روحملا  28

 ةقباسلا تاساردلا :يناثلا مسقلا  31

 ةقباسلا تاساردلا ىلع بیقعتلا  36

 ةقباسلا تاساردلا نم ةدافتسإلا بناوج  38

 ھتاءارجإو ثحبلا جھنم :ثلاثلا لصفلا 39 - 49

 ةساردلا جھنم  39

 ةساردلا تاریغتم  39

 ةساردلا عمتجم  39



 * 

  ةساردلا ةنیع  39

 ةساردلا ةادأ  41

 ةساردلا تاءارجإ  48

 ةیئاصحإلا تاجلاعملا  49

 اھتشقانمو ةساردلا جئاتن ضرع :عبارلا لصفلا 50 - 66

 جئاتنلا ضرع :الوأ  50

 ةساردلا جئاتن ةشقانم :ایناث  61

 تاجاتنتسالا :اثلاث  64

 ةساردلا تایصوت :اعبار  65

 ةساردلا تاحرتقم :اسماخ  66

 عجارملا ةمئاق 67 - 75

 ةیبرعلا عجارملا  67

 ةیبنجألا عجارملا  74

 ةینورتكلالا عقاوملا  75

 قحالملا  76 - 140

 ةیزیلجنإلا ةغللاب صخلملا  140



 ك 

 ةحفصلا مقر لوادجلا ةمئاق

 40 لافطألا ددعو ةسردملا مساو جاھنملا عون بسح ةنیعلا دارفأ عیزوت )1( لودج

 45 ھنم لك سیقیامو ھتارقف ددعو يقطنملا ءاكذلا تاراھم )2( لودج

 47 افلأ -خابموركو ةداعإلا يتقیرطب رابتخالا تابث تالماعم )3( لودج

 ءاكذلا رابتخا تاراھم ىلع لافطألا تاباجا تاطسوتم مییقت رییاعم )4( لودج

 يقطنملا
48 

 نم  ةراھم لك ىوتسمو  يرایعملا فارحنالاو  يباسحلا  طسوتملا )5( لودج

 ةضورلاب نیقحتلملا لافطألا ىدل ةیلكلا ةجردلاو يقطنملا ءاكذلا رابتخا تاراھم

 يروستنوم جاھنم قبُطت يتلا

50 

 نم  ةراھم لك ىوتسمو  يرایعملا فارحنالاو  يباسحلا  طسوتملا )6( لودج

 ةضورلاب نیقحتلملا لافطألا ىدل ةیلكلا ةجردلاو يقطنملا ءاكذلا رابتخا تاراھم

 يلودلا جاھنملا قبُطت يتلا

51 

 نم ةراھم لك ىوتسمو يرایعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا )7( لودج

 ةضورلاب نیقحتلملا لافطألا ىدل ةیلكلا ةجردلاو يقطنملا ءاكذلا رابتخا تاراھم

 يلعافتلا ينطولا جاھنملا قبُطت يتلا

52 

 نم ةراھم لك ىوتسمو يرایعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا )8( لودج

 مدختسملا جاھنملا عونل اعبت ةیلكلا ةجردلاو يقطنملا ءاكذلا رابتخا تاراھم
53 

 ءاكذلا تاراھم تاجرد يف قورفلل يداحألا نیابتلا لیلحت جئاتن )9( لودج

 مدختسملا جاھنملا عونل اقفو يقطنملا
55 



 ل 

 طسوتم نیب قورفلل ةددعتملا ةیدعبلا تالیلحتلل ھیفیش رابتخا جئاتن )10( لودج

 مدختسملا جاھنملا عونلً اقفو يقطنملا ءاكذلا رابتخال ةیلكلا ةجردلا
57 

 طسوتم نیب قرفلل ةددعتملا ةیدعبلا تالیلحتلل ھیفیش رابتخا جئاتن )11( لودج

 مدختسملا جاھنملا عونلً اقفو ةنراقملا ةراھم تاجرد
58 

 طسوتم نیب قرفلل ةددعتملا ةیدعبلا تالیلحتلل ھیفیش رابتخا جئاتن )12( لودج

 مدختسملا جاھنملا عونلً اقفو فینصتلا ةراھم تاجرد
58 

 طسوتم نیب قرفلل ةددعتملا ةیدعبلا تالیلحتلل ھیفیش رابتخا جئاتن )13( لودج

 مدختسملا جاھنملا عونلً اقفو تالكشملا لح ةراھم تاجرد
59 

 طسوتم نیب قرفلل ةددعتملا ةیدعبلا تالیلحتلل ھیفیش رابتخا جئاتن :)14(لودج

 مدختسملا جاھنملا عونلً اقفو ةجیتنلاو ببسلا نیب طبرلا ةراھم تاجرد
60 

 طسوتم نیب قورفلل ةددعتملا ةیدعبلا تالیلحتلل ھیفیش رابتخا جئاتن )15( لودج

 مدختسملا جاھنملا عونلً اقفو ةیضایرلا تاقالعلا كاردإ ةراھم تاجرد
60 

 طسوتم نیب قرفلل ةددعتملا ةیدعبلا تالیلحتلل ھیفیش رابتخا جئاتن )16( لودج

 مدختسملا جاھنملا عونلً اقفو تاھاتملاوزاغلألا لح ةراھم تاجرد
61 

 

  



 م 

 ةحفصلا مقر قحالملا ةمئاق

 )6-5( ةضورلا لفطل يقطنملا ءاكذلا تاراھم ةمئاق  میكحت  ةرامتسإ )1( قحلم

 ةیلوألا اھتغیصب تاونس
76 

 يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق ديدحت يف نيمكحملا ةذتاسألا ءامسأ )2( قحلم

 ةيلوألا اهتغيصب تاونس )6-5( ةضورلا لفطل ةبسانملا
78 

 تاونس )6-5( ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق )3( قحلم

 ةيئاهنلا اهتغيصب
79 

 هتروصب روصملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ضعب رابتخا ميكحت ةرامتسا )4( قحلم

 ةيلوألا
80 

 113 ةAلوألا هEغMNA يق7IJلا ءاH=لا راEFخإل 7AB@70لا ة=تاسألا ءا7سأ )5( 01لم

 114 ةAئاهIلا هEغMNA راEFخالا )6( 01لم

 133 تايجمربلا و ةينفلا تاينقتلا يف نيصتخملا نيمكحملا ءامسأ )7( قحلم

 134 ةضوcلا لفa _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم ساAق تاجرد لWXAت ةراE7سا )8( 01لم

 136 ةضورلا لفط ىدل يقطنملا ءاكذلا سايقم تاجرد حيحصت حاتفم )9( قحلم

 138 ةساردلاب ةقلعتملا ةيمسرلا بتكلا )10( قحلم



 ن 

 مدختسملا يميلعتلا جاهنملا عونت ءوض يف ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم

 دادعإ

 يمامح يلع ابص

 فارشإ

 يلفلفلا نيسح ءانه .د.أ

 صخلملا
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 ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم نا ةساردلا جئاتن ترهظأ .هتابثو هقدص نم دكأتلا متو ،تاهاتملاوزاغلألا

 يف ،اعفترم ناك يلودلا جاهنملا قبطُت يتلا ةضورلا و ،يروستنوم جاهنم قبطُت يتلا ةضورلا لافطأ

 امك .اطسوتم يلعافتلا ينطولا جاهنملا قِبطُت يتلا ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم ناك نيح

 ءاكذلا رابتخا تاجردل ةيباسحلا تاطسوتملا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو ةساردلا جئاتن ترهظأ

 ةساردلا جئاتن ترهظأ امك ،ةضورلا يف مدختسملا يميلعتلا جاهنملا عونل اعبت ةضورلا لافطأل يقطنملا

 يروستنوم جاهنم نم لك قوفتو ،يلعافتلا ينطولاو يلودلا نيجاهنملا ىلع يروستنوم جاهنم قوفت

 اءانبو .ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم يف يلعافتلا ينطولا جاهنملا ىلع يلودلا جاهنملاو

 ةيموكحلا لافطألا ضاير تارادإ مامتهإ :اهنم تايصوتلا نم ةعومجم ةثحابلا تمدق ةساردلا جئاتن ىلع

 ءارثإو ،لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلا ةيمنت ىلع دعاست يتلا تامزلتسملا ريفوتب ةصاخلا ضايرلا ضعبو

 .ةيفرعملاو ةيلقعلا لفطلا كرادم عيسوت ىلع دعاست يتلا ةيسحلا تاريثملاب ةيموكحلا ةضورلا ةئيب

 لافطأ ،يلعافتلا ينطولا جاهنملا ،يلودلا جاهنملا ،يروستنوم جاهنم ،يقطنملا ءاكذلا :ةيحاتفملا تاملكلا

  .ةضورلا



 

 لوألا لصفلا

 ةساردلا ةيفلخ

 ةمدقم  -

 ةساردلا ةلكشم -

 ةساردلا ةلئسأ -

 ةساردلا ةيمهأ -

 ةساردلا دودح -

 ةساردلا تاددحم -

 ةساردلا تاحلطصم -
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 لوألا لصفلا

 ةساردلا ةيفلخ

 ةمدقملا

 هباسكإ يف ةريبك ةيمهأ نم اهل امل ،لفطلا اهب رمي يتلا لحارملا مهأ نم ةلوفطلا ةلحرم دعت

 .مداقلا هلبقتسم اهب هجاوي فوس يتلا ميقلاو ،تاداعلاو ،تاراهملاو ،تاربخلا نم ديدعلا

 دقف ،هروطتو عمتجملا مدقت اهب ساقي يتلا ةمهملا ريياعملا مهأ نم ةلوفطلا ةلحرمب مامتهإلا دعيو

 وه مهتيبرتو لافطألا دادعإو ،ةمألا لبقتسمب مامتهإلا وه اهب مامتهإلا نأ ىلإ )2015( فافخلا تراشأ

 لاجرو دغلا بابش مه مويلا لافطأ نأل ؛روطتلا ةيمتح اهضرفت يتلا ةيراضحلا تايدحتلا ةهجاومل دادعإ

 .لبقتسملا

 لفطلا ةيصخش نيوكت يف ساسألا يه ةلوفطلا ةلحرم نأ ىلإ )2014( ةفيلخ تراشأ دقف

 ءامنلاو ملعتلا صرف لفطلل رسيت يتلا يه ةضورلاو ،اهيلا يمتني يتلا ةعامجلاب هتفرعمو هتاهاجتاو

 ًازهاج ةلحرملا هذه يف لفطلا نوكيو ،هب طيحملا يجراخلا ملاعلا عم لصاوتلا ىلع ةردقلاو روطتلاو

 هدعاستف ،هرمع نم ةلحرملا هذه يف ةدودحم نوكت يتلا هتايناكمإو هتامولعمو هتاربخ ةلقل ئش يأ ملعتل

 .هترسأ دعب هل لوألا نضاحلا اهنأل اهب رثأتيو اهنم ملعتي يذلاو ،يناثلا هتيب هل ةبسنلاب دعت يتلا ةضورلا

 هدادعإ ةلحرم يهف ،لفطلا ةايح يف ةمساحلاو ةمهملا لحارملا نم لافطألا ضاير ةلحرم دعت اذل

 يهو ،دعب اميف هتايح يف اريبك اريثأت رثؤت ةلحرملا هذه يف اهبستكي يتلا تاربخلا نإ ثيح لبقتسملل

 بعللاب هتايناكمإو هتاردق معدت يتلاو ،لفطلل نزاوتملاو لماشلا ومنلا قيقحت ىلإ فدهت يتلا ةلحرملا

 .)2019 داج (هلوح نم عمتجملا راهدزاو هلبقتسم ءانبل هلهؤت فوس يتلاو ،ةطشنألاو

 امل ارظن لافطألا ةايح يف ةمهم ةطحم دعت لافطألا ضاير ةلحرم نأ )2015( نيمأ ىرتو

 ىلع يلاتلاب سكعنت يتلا ةفرعملاو ملعلاب مهديوزتو مهتاجاح عابشإ اهلالخ نم متي ةيوبرت ةئيب نم هلثمت

 . البقتسم مهتايح

 ةيمنت يف ةضورلا هب موقت يذلا رودلاو ةلحرملا هذه ةيمهأ ىلع تاساردلا  نم ديدعلا تدكأ دقو

 ةساردو ،)2019( ارقفلا ةساردك ،ةصاخ ةروصب يلقعلا ومنلاو ،ةماع ةروصب ومنلا بناوج عيمج

 يف جذامن لافطألا ىدل ومني ةلحرملا هذه يفف ؛)2019( يلفلفلاو بوعصلا ةساردو ،)2019( ةمحالملا
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 ،تالكشملا لحو كاردإلا لثم ىرخأ تاراهم تابثو رارقتسا نع الضف ،ماعلا ءاكذلاب ىمست تاراهملا

  .ةفلتخملا ةيفرعملا ميهافملا نيوكتب ةلحرملا هذه يف أدبي لفطلا نأو

 دمتعي اذهف فاشتكإلا ةلحرم يه لافطألا ضاير ةلحرم نأ )2016( يلفلفلاو تاميلعلا راشأ دقو

 ،يعيبطلا ومنلا لفطلا باسكإ يف دعاست يتلا يه تاريثملا هذه نأل ؛لفطلاب ةطيحملا ةئيبلا تاريثم ىلع

 اذهو ،ةيمويلا لفطلا ةطشنأ يف اهمادختسا ىلع بردتلاو ،ةيوسلا ةحيحصلا ةيعامتجالا تايكولسلا ملعتو

 .دعب اميف اهمادختساو ،لفطلل ةبسانملا تايكولسلاو ،تامولعملاو ،تاربخلا ءانب يف دعاسي هلك

 ةبسانمو ةفداهو ةمظنم ةضورلا لفطل ةمدقملا ةطشنألا نوكت نأ ىلع )2019( داج تدكأو

 ومنلا بناوج فلتخم ةيبلتو فاشتكإلا ىلع هدعاست ىتح ؛هيدل ومنلا تاجاحو ،هتايناكمإو لفطلا لقعل

 مهعيجشتو ثحبلاو ملعلا تاراهم مادختسال ةصرفلا حيتت ةعونملا ةيملعلا ةطشنألاب لافطألا ديوزتف ؛هيدل

 ةيعادبإ ةقيرطب ركفت ةيملع لوقع جاتنإ يف مهدعاسي امم ةلئسألا حرط ىلعو ،بيرجتلاو فاشتكإلا ىلع

 هتدكأ ام اذهو ،اهتاعمتجم يقرو مدقتو ريوطت يف ماهسإلا ىلع لبقتسملاو رضاحلا يف ةرداق ةيديلقت ريغ

 ريكفتلاو ةماع ةروصب ريكفتلا تاراهم ةيمنت يف ةيملعلا ةطشنألا رود ىلع )2011( رضخ ةسارد

 .ةصاخ ةروصب يعادبإلا و يقطنملا

 نم اهل امل ريكفتلا يف هتاراهم ةيمنت ىلإ ةجاحب ةضورلا لفط نأ ىلإ )2019( يلع تراشأو

 عم لماعتلا ةيفيكو هيأر نع ريبعتلا يف هدعاست ةلماكتمو ةميلس ةيمنت هتيصخش ةيمنت يف يوق رود

 .ةددعتم بيلاسأب لماعتلا قرطو ،لئادبلا ةفرعمو ةلكشم دوجو تالاح يف لولحلا فّرعتو ،تالكشملا

 ةطشنألا قيرط نع لفطلا اهبستكي يتلا ةيملعلا ةفرعملا نأ ىلإ )2016( ةنحانح تراشأ دقو

 تاردقلاو لويملا ةسراممو ،هئاكذ ومنل ةبسانملا ةئيبلا هل ئيهت ةمدقملا جهانملا يف ةنمضتملا ةيملعلا

  .ةيلقعلا هتاردق ةيمنت يف مهستو هتاردق ىدحتت ةببحم تاطاشن قفو يعامتجالا معدلا ريفوتو ،اهكلتمي يتلا

 تحبصأ لب فراعملاو قئاقحلاب ملعتملا نهذ وشح ىلع زكرت مل  ةيلاحلا لافطألا ضاير جهانمف

 لالخ نم يملعلا ثحبلا تاراهمو ،ةفلتخملا ريكفتلا تاراهمل لافطألا باستكا ةيمهأ ىلع دكؤت

 .)2004 ،حاتفلا دبع و ناميلس (مهل مدقملا جاهنملا يف ةنمضتملا ةفلتخملا ةطشنألاو تاعوضوملا

 ثادحإ ىلإ يدؤت ةفلتخملا لافطألا ضاير جهانم نأ ىلع )16Berns, 20( سنريب دكأ دقو

 لفطلا نيب لعافتلا ةعيبط يف هبيلاسأو هفادهأ مجرتي جاهنم لكف ،لافطألا ةئشنت ةيلمع يف ةفلتخم تاريثأت

 ،ةيفصلا ةفرغلا ةحاسمو ،جاهنملا اهنمضتي يتلا داوملاو تاطاشنلا ةيعونو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ةملعملاو

  .زجنت يتلا ةيمويلا لامعألاو اهبيترتو
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 يف رثؤت ةيلبقتسملا تاجاتنلا يف ةضورلا لفطل ةمدقملا جهانملا نأ )2017( تافيدشلا تركذو

 .هل ةمدقملا جهانملا فالتخا ببسب ةصاخ ةروصب لفطلا ىلعو ةماع ةروصب ضايرلا

 دكؤي يذلا جاهنملا كانهف ،ةمدقملا جهانملاب حضتت لافطألل مدقت نأ نكمي يتلا تاربخلا نيابت نإ

 دجوي امك ،يميداكا ملعت ةلحرم ةضورلا يف ىرت يتلا ضايرلا هلثمتو ،نومضملاو ،ىوتحملا ىلع

 هلثميو هلوح زكرمتيو ،هتايناكمإو ،هتيصخشو ،هصئاصخ ىلعو ،)لفطلا( ملعتملا ىلع دكؤي جاهنم

 نيب عمجي ثيح ،يناثلاو لوألا نيجاهنملا طسوتي رخآ جاهنم كانهو ،ثيدحلا لماشلا يئامنلا جاهنملا

 ىدل يئامنلا بناجلا ىلإ تافتلالاو ،ةهج نم يميداكألا يميلعتلا دعبلا ىلع زيكرتلا ثيح نم اعم نينثالا

 .)2012 ،ناودعلا و ةدماوحلا( "يلعافتلا ينطولا جاهنملا" هيلع قلطيام وهو ،ىرخأ ةهج نم لفطلا ميلعت

 يتلاو اهتيعون فالتخا ىدمو ،قلطنملا اذه نم ةضورلا لفطل مدقت يتلا جهانملا ةيمهأ يتأت اذل

 يتلا ةيوناثلاو ةيساسألا لحارملا لثم ،ىرخألا لحارملل جهانملا طيطخت نع اهطيطخت يف فلتخت

 عضو فدهتستف لافطألا ضاير جهانم امأ ،اهقبست يتلا لحارملا نم ربكألا ةيفرعملا ةينبلا فدهتست

 ملعتلاب اهمادختساب لفطلا أدبيس يتلا ةيساسألا ميهافملاو تامولعملا ليكشت قيرط نع دعاوقلاو سسألا

  .)2019 ،داج( هب ةطيحملا ةئيبلا عم لعافتلاو

 )Kostelnik, Soderman & Whiren, 2007( نريو و ،نامريدوس و ،كنلتسوك راشأ دقو

 عيمج ةيمنت يف مهست يتلا هتاطاشنو ،هتاعوضومو هفادهأو ،هتايوتحمو ،لفطلل مدقملا جاهنملا ةيمهأ ىلإ

 ،ةيلقعلا تاردقلا نم ةعومجمب زيمتي لفطلاف ،ةصاخ ةروصب يلقعلا بناجلاو ،ةماع ةروصب ومنلا بناوج

 .هومن بناوج فلتخم ةيمنت يف هيدؤت يذلا رودلاو اهتيمهأل ارظن نيثحابلا نم ريثك اهتساردب متها يتلا

 ،نزتملا ريكفتلا ىلع درفلا دعاست يتلا ةردقلا وه ءاكذلاو ،لفطلا تاردق زربأ نم ءاكذلا دعيو

 رييغتلاو ةيمنتلاو ومنلا ىلع مهدعاست ةعونتمو ةددعتم تاءاكذ مهيدل صاخشألا نأ ىلع رندراج دكأ دقو

 .)2003 ،نيسح( ادرفم ًءاكذ سيلو

 ةلقتسم ةينهذ تاءافك ةدع ناسنإلا ىدل نأ تبثت ةعنقم ةلدأ كانه نأ )2005( رندراج ىريو

 قرطب اهفيكت وأ اهليكشتب موقي يفاقثلا درفلا طيحم نإ ذإ ؛ةددعتملا تاءاكذلاب رصتخم لكشب اهيمسي ايبسن

 لماوعلا نيب لعافتلل ةجيتنو ،ةيجولوياب ةيناكمإ نع ةرابع رندراج فيرعت قفو ددعتملا ءاكذلاف ،ةددعتم

 هتعيبط يف نوفلتخي امك ،هب نودلوي يذلا ءاكذلا رادقم يف سانلا فلتخيو ،ةيئيبلا لماوعلاو ةينيوكتلا

  .مهتاءاكذ اهب نومني يتلا ةيفيكلا يفو
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 ،يقطنملا ءاكذلا ،يوغللا ءاكذلا: يتألا وحنلا ىلع ةددعتملا تاءاكذلا عاونأ رندراج ددح دقو

 ءاكذلا ،يصخشلا ءاكذلا ،يلاعفنالا ءاكذلا ،يعامتجالا ءاكذلا ،يكرحلا /يمسجلا ءاكذلا ،يقيسوملا ءاكذلا

 .يدوجولا ءاكذلا ،يعيبطلا

 ةرياغتم بسنو ،ةفلتخم لاكشا اهل ةددعتملا تاءاكذلا نأ ىلإ )2009( يناعلاو دوبع راشا دقو

 نيعم ءاكذ رهاظم لفطلا لمحيف ،ةتوافتم بسنب نكلو تاءاكذلا نم اددع لفطلا كلتمي دقف ،لافطألا ىدل

 عتمتي عيمجلاف ،هنم اعفترم اردق لمحي ناك اذا الإ ءاكذلا نم عونلا اذهب لفطلا فصو نكمي ال نكلو

 .ةفلتخم بسنب نكلو تاءاكذلا عاونا لكب

 ةيساردلا لحارملا ةبلط ةفاك ىدل يقطنملا ءاكذلا ةساردب  مامتهإلا نيثحابلا نم ديدعلا ىلوا دقلو

 ىدل يضايرلا /يقطنملا ءاكذلا يف قورفلا فّرعت ىلإ تفده يتلا )2019( لاودجو ،يوادهم ةساردك

  ءايزيفلا سيردت رثأ فّرعت ىلإ تفده يتلا )2019( يناضيبلا ةساردو ،ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط نم ةنيع

 يروشلاو برطملا ةساردو ،يضايرلا يقطنملا مهئاكذو مهليصحت يف يملعلا عبارلا فصلا بالط ىدل

 ،يضايرلا/يقطنملا ءاكذلا ةيمنت يف لقعلا تاداع مادختسا رثأ ىلإ فّرعتلا تفدهتسا يتلا )2014(

 يقطنملا نيءاكذلا نيب تنراق ىرخأ تاسارد تيرجأو ،طسوتملا يناثلا فصلا ةبلط ىدل ليصحتلاو

 .)2010( نوسح ةساردك نييداعلا مهنارقأو نيزيمتملا ةبلطلا ىدل يناكملاو

 ديجم ةساردك ،تاعماجلا ةبلط ىدل يقطنملا ءاكذلا تلوانت يتلا تاساردلا ضعب تيرجأو

 ةثلاثلا ةلحرملا ةبلط ىدل يقطنملا ءاكذلاب اهتقالعو ةيضايرلا ةفرعملا فّرعت تفدهتسا يتلا )2018(

 يقطنملا ءاكذلا نيب ةقالعلا فّرعت ىلإ تفده يتلا )2014( فويعملاو ديجم ةساردو ،تايضايرلا مسق

  .ةيبرتلا تايلك ةبلط ىدل يساردلا ليصحتلاو

 لافطالا ىدل ةددعتملا تاءاكذلا عوضومب مامتهإلا لودلا نم ديدعلا يف نيثحابلا ضعب ىلوا دقو

 نييندرألا نيثحابلا مامتهإ ةردن نأ الإ ،)2002( نايزما ةساردو )2017( بوبحلاو ةيرشع ةساردك

 لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا عوضوم ةسارد غّوسُي ةضورلا لافطأ ىدل ةددعتملا تاءاكذلا عوضومب

 .ةضورلا

 يف ةددعتملا تاءاكذلل ركبملا فاشتكإلا يرورضلا نم هنأ )2019( دمحم و رماع راشأ دقو

 يقطنملا ءاكذلا دعيو ،ةيمنتلاو ةياعرلا بيلاسأ ديدحت يف مهم رود نم هل امل ؛لافطألا ضاير ةلحرم

 ،دادعألا عم لماعتلا ىلع لافطألا ةردق ىلع زكري يذلا ،رندراج ةيرظن يف ةددعتملا تاءاكذلا دحأ

 .تاقالعلا ديدحتو تامولعملا فينصتو ،ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإو ًايقطنم تالكشملا ليلحتو
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 ةسار(لا ةل#"م

 لحارملا يف نيملعتملل ةيلقعلا تاردقلا رامثتسا ىلع ةرصاعملا ةيوبرتلا ةمظنألا مظعم دكؤت

 ،تاراهملا ةيمنت ىلع لمعت ةيوبرت جهانم عضوب كلذو ؛لافطألا ضاير ةلحرم نم اقالطنا ةفاك ةيميلعتلا

 ةفلتخملا ةيملعلا ةطشنألاب اهتيمنت نكمي يتلا ةددعتملا تاءاكذلا ةصاخب و ،ةفلتخملا ةيلقعلا تاردقلاو

 .لافطألل ةمدقملا جهانملا يف ةنمضتملا

 ةطشنألاو تاعوضوملل اهرايتخاو اهدادعإ يف نيابتت ندرألا يف لافطألا ضاير جهانمو

 ضايرلا لافطأف ؛ةصاخ ةروصب يلقعلا بناجلاو ،ةماع ةروصب ومنلا بناوجب اهتقالعو ،اهيف ةنمضتملا

 جاهنملاو ،يلعافتلا ينطولا جاهنملاك ةيميلعتلا ةيوبرتلا جهانملا نم ةعومجم نمض نوعزوتي ندرألا يف

 جاهنملاو ،يروستنوم ةيرظن ىلع مئاقلا جاهنملاو ،ثيدحلا لماشلا يئامنلا جاهنملاو ،يديلقتلا يميداكألا

 دقو ،ةيبنجألاو ةيبرعلا جهانملا نم اهريغو ،ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن ىلع مئاقلا جاهنملاو ،يلماكتلا

 كلذكو ،ةصاخلاو ةيموكحلا ضايرلا ضعبل ةيعالطتسالا تارايزلا لالخ نم كلذ ىلإ ةثحابلا تلصوت

 .ندرألا يف ةصاخلا ضايرلا مظعمل ةينورتكلإلا عقاوملا لالخ نم

 ىدل ومنلا بناوجب اهتقالعو لافطألا ضاير يف ةعبتملا جهانملا ةيعون فالتخا ةيضق تتفل دقف

 دقف ،ةصاخلا لافطألا ضاير يف يرجيام لوح ةدع تالؤاست تراثأو ،نييندرألا نيثحابلا هابتنا لفطلا

 ،رطم ةساردو )2012( نوراهو ،ةديمحأو ،ينموملا ةساردو ،)2017( تافيدشلا ةسارد تراشأ

 اهضعب نأو ،يندرألا ةضورلا لفطل ةمدقملا جهانملا يف انيابت كانه نأ ىلإ )2011( يبعزلاو ،ميرشو

 تاراهملا ىلع زيكرتلاو ،ةيديلقتلا ميوقتلا بيلاسأ عابتإو ،نيقلتلاو ،راهظتسالاو ،راركتلا ىلع زكري

 يقطنملا ءاكذلاو ةماع ةروصب ءاكذلاب قلعتي ام اميس الو يفرعملا/يلقعلا بناجلا لفغيو ،ةيميداكألا

 .ةصاخ ةروصب

 يقطنملا ءاكذلاو ةماع ةروصب ةددعتملا تاءاكذلا ةساردب مامتهإلا نيثحابلا نم ديدعلا ىلوا دقو

 ىدل ةددعتملا ةيئامنلا تاءاكذلا تلوانت يتلا )2019( ارقفلا ةساردك ،ةضورلا لفط ىدل ةصاخ ةروصب

 ءاكذلا تلوانت يتلا )2018( يسنعلاو ،يلشولاو ،يلفلفلا ةساردو ،ندرألا يف ةضورلا لافطأ

 تلوانت يتلا )2017( بوبحلاو ةيرشع ةساردو ،نميلا يف ةضورلا لافطأ ىدل يضايرلا/يقطنملا

 يتلا )2016( خمدلاو ،سوماج وبأ ةساردو ،موطرخلا يف لافطالا ضاير ةلحرم يف ةددعتملا تاءاكذلا

 يلوهلا ةساردو ،ندرألا يف ةضورلا لافطأ ىدل ةماع ةروصب ةددعتملا تاءاكذلا فّرعت تفدهتسا

 يتلا )2006( نيما ةساردو  ،تيوكلا يف ةضورلا لافطأ ىدل ةيضايرلا تاقالعلا تلوانت يتلا )2007(
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 يف ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ةيمنت يف ةلماكتملا ةيميلعتلا ةطشنألا رثأ ىلإ فّرعتلا تفدهتسا

 ءاكذلا ةيمنت يف ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن رود فّرعت ىلإ تفده دقف )2004( حلاص ةسارد و ،رصم

 .رصم يف  ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا

 يف ةصاخبو )ةثحابلا ملع دح ىلع( ندرألا يف نيثحابلا مامتهإب ظحي مل مامتهإلا اذه نأ الإ

 يف ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا تلوانت ةيندرأ ةسارد ةثحابلا دجت مل ذا ،لافطألا ضاير لاجم

 مدع نع  ةيندرألا ةعماجلا يف  تانايبلا ةدعاق هتدكأ ام اذهو ،مدختسملا يميلعتلا جاهنملا عونت ءوض

 ةعماجلا يف تانايبلا ةدعاق نم رداصلا باتكلا ىلإ ادانتسا ةساردلا عوضوم تلوانت ةيندرأ ةسارد دوجو

 يسيئرلا لؤاستلاب ةساردلا ةلكشم ددحتت اذل ؛ةيملع ةسارد عوضوملا ةسارد بلطتت امم ،)*( ةيندرألا

 :يتآلا

 ؟مدختسملا يميلعتلا جاهنملا عونت ءوض يف ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم ام -

 ةسار(لا ف(ه

 جاهنملا عونت ءوض يف ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم فّرعت ىلإ ةساردلا تفده

 .)يلعافتلا ينطولا جاهنملاو ،يلودلا جاهنملاو ،يروستنوم جاهنم( مدختسملا يميلعتلا

 ةساردلا ةلئسأ

 ؟يروستنوم جاهنم قبطُت يتلا ةضورلاب نيقحتلملا لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم ام .1

 ؟ يلودلا جاهنملا قبطُت يتلا ةضورلاب نيقحتلملا لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم ام .2

 ؟يلعافتلا ينطولا جاهنملا قبطُت يتلا ةضورلاب نيقحتلملا لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم ام .3

 نيقحتلملا لافطألا تاجرد تاطسوتم نيب يقطنملا ءاكذلا يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه له .4

 ؟مدختسملا يميلعتلا جاهنملا عونت ءوض يف ضايرلاب

 ةساردلا ةيمهأ

 اميفو ةددعتملا تاءاكذلا دحأ هفصوب يقطنملا ءاكذلا عوضوم ةيمهأ نم ةساردلا ةيمهأ قثبنت

 .ةساردلا هذهل ةيقيبطتلاو ةيرظنلا ةيمهألا ضارعتسا يلي

 

 .ةيلاحلا ةساردلل ةلثامم ةسارد دجوي ال هنأ ةيندرألا ةعماجلا نم رداصلا باتكلا راشأ )*(
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 ةيرظنلا ةيمهألا

 .ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ةسارد ةيمهأ ىلع ءوضلا طيلست ىلع ةساردلا هذه دعاست .1

 .ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا يف اهريثأتو ةفلتخملا جهانملا نيب تاقورفلا ىلإ فّرعتلا .2

 .- ةثحابلا ملع دح ىلع - يلحملا ىوتسملا ىلع ةساردلا هذه ةثادح .3

 .ضايرلا لافطأل يقطنملا ءاكذلا ةيمنت لاجم يف ةيبرعلا ةبتكملا ءارثإ .4

 ةيقيبطتلا ةيمهألا

 .ةضورلا لافطأل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم ديدحت يف لافطألا ضاير تاملعم ديفت .1

 .ةضورلا لفط ىدل يقطنملا ءاكذلا ةيمنت يف مهست ةطشنأ ميمصت يف نيملعملا دعاست .2

 عوضوم لوانتت ةديدج تاسارد ءارجإ يف لافطألا ضاير لاجم يف نيثحابلا ةساردلا ةادأ ديفت .3

 .يقطنملا ءاكذلا

 ةماع ةروصب لفطلل ةددعتملا تاءاكذلا ريوطت يف ةمهاسملا ةطشنألا ريفوتب رومألا ءايلوا ديفت .4

 .ةصاخ ةروصب يقطنملا ءاكذلاو

 .ةضورلا لافطأ ىدل تاءاكذلا نم ةفلتخم عاونأ لوانتت ىرخأ تاساردل لاجملا ةساردلا حتفت .5

 ةساردلا دودح

 عونت ءوض يف ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم يف لثمتت :ةيعوضوملا دودحلا -

 .)يلعافتلا ينطولا جاهنملا ، يلودلا جاهنملا ،يروستنوم جاهنم( مدختسملا يميلعتلا جاهنملا

-5( نم مهرامعأ حوارتت نيذلاو ةساردلا يف ةددحملا ضايرلا لافطأ نم ةنيع :ةيرشبلا دودحلا -

 .ةضورلل يناثلا ىوتسملا نم تاونس )6

 .مدختسملا يميلعتلا جاهنملا عونت ءوض يف نامع يف ضايرلا سرادم :ةيناكملا دودحلا -

 .)2020-2019( يساردلا ماعلا نم يناثلا يساردلا لصفلا يف ةساردلا تيرجأ :ةينامزلا دودحلا -

 ةساردلا تاددحم

 :ةيتآلا تاددحملا ءوض يف ةساردلا هذه جئاتن ميمعت ددحتي

-5( نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا ،ةصاخلاو ةيموكحلا ضايرلا لافطأ نم ةنيع ىلع اهراصتخا .1

 .تاونس )6
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 .اهقيبطت ةقيرطو اهتابثو اهقدص ىدمو يقطنملا ءاكذلا ىوتسم سايق يف ةمدختسملا ةساردلا ةادأ .2

 ةساردلا تاحلطصم

 يقطنملا ءاكذلا

 يضايرلا ريكفتلا لامعتسا ىلع ةردقلا يف زيمتلا" هنأب )7ص 2019( دمحمو رماع هفرع

 ،اهرابتخاو تايضرفلا عضو و ،لكاشملا لح ىلعو ،تايضايرلا ةسارد ىلع لابقالاو ،يقطنملاو

 باحصأ ىدل ملعتلل ةلضفملا ةليسولا نإف ؛اذهل اعبتو .خلا ةدرجملا ميهافملا لامعتساو ،ءايشألا فينصتو

 اذه يف زيمتلا لثميو .ميهافملا نيب تاقالع طبرو ،ءايشألا فينصتو ،زومرلا لامعتسا يه ءاكذلا اذه

 ."ةسدنهلاو تايضايرلا يف نوقوفتملا ءاكذلا

 ةيملعلا ةيضايرلاو ةيقطنملا تاردقلاب قلعتي ام لك" هنأب )73ص 2014(رادنزخلاو ةنافع هفرعو

 ،ةدرجملاو ةيقطنملا اياضقلاو تاقالعلاو طامنألل ةيساسحلاو ةيلعافب دادعألا مادختسا ىلع ةردقلاب لثمتيو

 ."نيسدنهملاو نيبساحملاو رتويبمكلا يجمربمو ءاصحإلاو تايضايرلا ءاملع ىدل ءاكذلا اذه حضتيو

 و ةءافكب ماقرألا مادختسا ىلع ةردقلا" هنأب )258ص 2013( يعازخلاو ينارمعلا هفرعو

 تايلمعلا ءارجإب متهي امك ضورفلا رابتخاو ،ميمعتلاو لالدتسإلاو عيمجتلاو فينصتلا ىلع ةردقلاو ،ةراهم

 ."ةيمقرلا براجتلا ةادأو ،ةيباسحلا

 تايلمعلا ءارجإو ،ايقطنم تالكشملا ليلحت ىلع ةردقلا" هنأب )45ص 2005(رندراج هفرعو

 ."ةيملع ةسارد تاعوضوملا ةساردو ةيباسحلا

 فينصتلا ىلع ةردقلاو ،ماقرألا مادختسا ىلع ضايرلا لافطأ ةردق :هنأب ةثحابلا هفرعتو

 لح يف عادبإلاو ،ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ىلع ةردقلاو ،ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلاو ،ةنراقملاو

 .تاهاتملاوزاغلألاو تالكشملا

 .يقطنملا ءاكذلا رابتخا يف لفطلا اهيلع لصحي يتلا ةجردلاب ايئارجإ ساقيو

 :يقطنملا ءاكذلا ىلع ةدمتعملا تاراهملا

 ،فينصتلا ،ةنراقملا( يهو ،يقطنملا ءاكذلا تاراهم نم تاراهم )6( ىلع ةساردلا ترصتقا

 دعتو ،)تاهاتملاوزاغلألا لحو ،ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ،ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا ،تالكشملا لح

 مت يتلاو ،تاونس )6-5(رمع يف لفطلا اهسرامي يتلا يقطنملا ءاكذلا تاراهم رثكأ تاراهملا هذه
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 يلي اميفو ،لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلاب ةقلعتملا ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا بدألا ءوض يف اهديدحت

 .تاراهملا هذه تافيرعت

 :ةنراقملا ةراهم •

 ديدحت بلطتتو ،تامولعملا مظنت يتلا تاراهملا ىدحإ" اهنأب )161ص 2016( ناورج اهفرع

 ."امهنيب تاقالعلا صحفت قيرط نع رثكأ وأ نيئيش نيب فالتخالاو هبشلا هجوا

 وأ نيئيش نيب فالتخالاو هبشلا هجوا ةظحالم" اهنأ ىلع )112ص 2011( ةرصايعلا اهفرعو

 "رثكأ

 نيفقوم وأ نيتركف وأ نيئيش صحف ةيلمع" اهنأب )41ص 201(8 دمحم و يقوزر اهفرع امك

 طاقنو قافتالا طاقن نع ثحبلاو امهنيب ةقالعلا صحفت قيرط نع فالتخالاو هبشلا هجوا فاشتكإل

 ."فالتخالا

  .رثكأ وأ نيئيش نيب تاقورفلا داجيا بلطتت يتلا ةراهملا اهنأب :ةنراقملا ةراهم ةثحابلا فرعتو

 ةنراقملا ةراهم ةلئسأ نع هتباجإ لالخ نم لفطلا اهيلع لصحي يتلا ةجردلاب :ايئارجإ ساقتو

 .يقطنملا ءاكذلا رابتخا يف

 :فينصتلا ةراهم •

 ماظن داجيإو ،اهميظنتو ،تامولعملا عمج تاراهم ىدحإ" اهنأب )146ص 2016( ناورج اهفرع

 ."ىرخألا تائفلا نع اهزيمت ةيساسأ صئاصخ اهنم لكل تائف نمض هلصفو ءايشألا بيوبتل

 كلذو ،ةهباشتملا ءايشألا درفلا اهيف لوانتي يتلا ةيلمعلا" اهنأب )54ص 2005 (يحاجنلا اهفرعو

 اعبت اهنم لكل بيجتسي ناو ،ةنيعم تائف يف هب ةطيحملا ثداوحلاو تاعوضوملا نم ةعومجم عضي نأب

  ."ةهباشتملا تاعوضوملاو ءايشألا زرفب درفلا موقي ةيلمعلا هذه يفف ،هب ةصاخلا تائفلا يف هعضول

 بسح ةهباشتملا ءايشألا ديدحت ىلع دمتعت يتلا ةراهملا اهنأب :فينصتلا ةراهم ةثحابلا فرعتو

  .اهب ةصاخلا تائفلا

 فينصتلا ةراهم ةلئسأ نع هتباجإ لالخ نم لفطلا اهيلع لصحي يتلا ةجردلاب :ايئارجإ ساقتو

 .يقطنملا ءاكذلا رابتخا يف
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 :تالكشملا لح ةراهم •

 قيمعت يف ادج ةمهملا دقانلا ريكفتلا تاراهم ىدحإ" اهنأب )273ص 2018( ناميغجلا اهفرع

 ."اهميوقتو لولحلاو راكفألا ديلوت ىلع ريبك لكشب دعاست اهنأو ،اهمهفو يدحتلاوا ةلكشملاب ساسحإلا

 امدختسم درفلا اهب موقي يتلا تايلمعلا ةعومجم" اهنأب )114 ص 2015( يدورابلا اهتفرعو

 ،ديدج لكشب فقوم ىلع بلغتلا يف اهبستكا يتلا تاراهملاو ،اهملعت هل قبس يتلا فراعملاو تامولعملا

 فقوم يف درفلا عضي يذلا بولسألا وهو ،هل لح ىلإ لوصولاو ،هيلع ةرطيسلا يف هل فولأم ريغو

 يفرعملا نازتإلا ةلاح دعتو ،يفرعم نازتا ةلاح ىلإ لوصولل ةينهذلا هتقاط لك مدختسي هلعجيو نيعم

 ."فاشتكإ وأ ةباجإ وأ لح ىلإ هلوصو دنع ةلاحلا هذه متتو اهقيقحت ىلإ درفلا ىعسي ةيعفاد ةلاح

 لفطلا اهب موقي يتلا ةيلقعلا ةطشنألا نم ةلسلس" اهنأب )254 ص 2015( يناتسكرت اهتفرعو

 ."فقوملا هنمضتي سبل وأ ضومغ لحل اهلالخ نم بيجتسيو هل مدقت يتلا تاريثملا عم لماعتلل

 ةينهذ ةجلاعمو راصبتسا نمضتت ةيلمع" اهنأب )228 ص 2006( لمجلاو يديرهلا اهفرعيو

 ."ام ايدحت ءرملا نهذ يف ريثت يتلا ةلكشملا لح اهنم رظتني افداهو ،اطشن اينهذ ادهج بلطتت ةيباسحو

 اهمادختسال ةيلقعلا تاردقلا ىلع دمتعت يتلا ةراهملا اهنأب :تالكشملا لح ةراهم ةثحابلا فرعتو

 .نهذلاريثت يتلا ةلكشملل لح ىلإ لوصولا يف

 يف تالكشملا لح ةراهم ةلئسأ نع هتباجإب لفطلا اهيلع لصحي يتلا ةجردلاب :ايئارجإ ساقتو

 .يقطنملا ءاكذلا رابتخا

 :ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا ةراهم •

 ثادحألا نيب ةيببسلا تاقالعلا ديدحتل مدختست يتلا ةراهملا" اهنأب )46 ص 2015( ةداعس اهفرع

 ."رخآل اببس نوكي نأ نكمم ائيش نأ فيك نيبت يتلا ةينهذلا تايلمعلا كلت اهنأو ،ةفلتخملا

 ةقالعلا ديدحتو تالكشملا لحو ليلحتلا ىلع ةردقلا" اهنأب )56 ص 2005( يحاجنلا اهفرعتو

 ."لاعفألا جئاتنب ؤبنتلا ىلعو ةفلتخملا ثادحألا نيب ةيببسلا

 ةيببسلا ةقالعلا ديدحت بلطتت يتلا ةراهملا اهنأب :ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا ةراهم ةثحابلا فرعتو

  .جئاتن نم كلذ ىلع بترتيس امب ؤبنتلاو ،ةفلتخملا فقاوملا نيب
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 طبرلا ةراهم ةلئسأ ىلع هتباجإ لالخ نم لفطلا اهيلع لصحي يتلا ةجردلاب : ايئارجإ ساقتو

 .يقطنملا ءاكذلا رابتخا يف ةجيتنلاو ببسلا نيب

 :ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ةراهم •

 امهدحأ ثودح فقوتي ثيحب نيئيش نيب ةطبار دوجو" اهنأب )323 ص 2016( ناورج اهفرع

 وأ ةيلكلا ءايشألاو تاموهفملا نيب ةطبارلا كلت نوكت دقو هبقعي وأ هنم يتأي وأ رخآلا ثودح ىلع

 ."ةيئزجلا

 هتقالعو ءزجلا ةفيظو كاردإ ىلع ةردقلا" اهنأب )92 ص 2016( ديمسلا وبأو تاديبع اهفرع امك

 ."ءزجلا يف لكلا ريثأتو لكلاب ءزجلا ريثأت ىدمو لكلاب ءزجلا ةقالعو ،ىرخألا ءازجألاب

 ،نيئيش نيب طبرلا كاردإ ىلع لفطلا ةردق نع ةرابع" اهنأب )54 ص 2005( يحاجنلا اهتفرعو

 ."ءزجلا ةفيظو كاردإو لكلاب ءزجلا ةقالع وأ

 ةقالع كاردإ ىلع دمتعت يتلا ةراهملا اهنأب :ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ةراهم ةثحابلا فرعتو

 .ةيساسألا ةيضايرلا تاقالعلا ىلإ فرعتلاو ،لكلاب ءزجلا

 كاردإ ةراهم ةلئسأ نع هتباجإ لالخ نم لفطلا اهيلع لصحي يتلا ةجردلاب :ايئارجإ ساقتو

 .يقطنملا ءاكذلا رابتخا يف ةيضايرلا تاقالعلا

 :تاهاتملاوزاغلألا لح ةراهم •

 ىدحتي يتلا ملعتلاو ميلعتلا ةطشنأ نم دعي ينهذ طاشن" هنأب )1ص 2017( حالملا هفرع :زغللا

 ةرطيسلا لالخ نم ةلدأو ججح ىلع ةمئاق لولح نع اثحاب ،ايركف راثيف ،ةينهذلا هتايلآو هتاردق ملعتملا اهيف

 ."ةحيحصلا ةجيتنلا ىلإ لوصولا فدهب كلذو ،زغللا داعبأ ىلع

 لقعلا طشنت يتلا باعلألا عاونأ ىدحإ" اهنأ ىلع )1ص 2020( ايدبيكيو اهتفرع :ةهاتملا

 ."ةياهنلل لوصولل حيحصلا قيرطلا داجيإ اهلح بلطتي ةدقعملاو ةلهسلا اهنم قرط ةدع ىلع يوتحتو

 ثحبلل يلاع ينهذ طاشن بلطتت يتلا ةراهملا اهنأب :تاهاتملاوزاغلألا لح ةراهم ةثحابلا فرعتو

 .ةبولطملا ةجيتنلا ىلإ لوصولاو لولح نع

 لح ةراهم ةلئسأ نع هتباجإ لالخ نم لفطلا اهيلع لصحي يتلا ةجردلاب :ايئارجإ ساقتو

 .يقطنملا ءاكذلا رابتخا يف تاهاتملاوزاغلألا
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 اهدا`عإM ة̂لpم ة}Aه لFق Bم ،ةد`0م ةEx̂@م ةقAثو" هنأM )91ص 2013( اpcqrلا هEفcع :جاهنملا

}JFثأ �لع7لا اهقIر`ت ءاqWعم ما�ن 1فو ةدو`0م ما{أ يف هAB، توE�7B ̂ثلا ه=هA70لاو فا`هألا ةقE_̂". 

 نيملعتملا ةطشنأل طيطختو ميظنت " هنأب )25 ص 2012( نسح هفرع :ثيدحلا هموهفمب جهنملا

 ةطبترم تناكأ ءاوسو ،اهجراخ مأ ةسردملا لخاد ةطشنألا هذه تناكأ ءاوس ،ةدوصقم ةمظنم ةقيرطب

 راطإ يف ةريغص ةيميلعت ةدحول ةطشنألا ميظنت ىلع فيرعتلا اذه قبطنيو ،ةيبيردت مأ ةيلعف بناوجب

 تاونس ةدع قرغتست يتلاو ،ةيسارد داوم ةدعب ةطبترملا ةددعتملا ةطشنألا ىلع وأ ،ةيساردلا داوملا ىدحإ

 ."ةيلاتتم

 ةيبرملاو ةبيبطلا هتعضو يميلعت جهنم" هنأب )9 ص 2020( يجنزخملا هفرع :يروستنوم جاهنم

 ىلع لافطألا ةدعاسم ىلإ فدهيو ،ةنس 18 ىلإ 3 رمع نم لافطألا مدخيو ،يروستنوم ايرام ةيلاطيإلا

 ،تقولا ةرادإ تاردقو يدقنلا ريكفتلا ةيمنتو ،تالكشملا لح ىلع ةردقلاو ،ةيعادبإلا مهتاردق ريوطت

 يسفنلا ومنلا مارتحاو ،دودح نمض لفطلا ةيلالقتساو ةيرح ىلع زيكرتلا :ىلع يروستنوم جاهنم دمتعيو

 ."عمتجملا يف يجولونكتلا ومنلا ىلإ ةفاضإلاب ،لفطلل يعيبطلا

 بيلاسأو ،ةيزيلجنإلا ةغللا ىلع دمتعي يميلعت جهنم" هنأب دروفسكا سرادم هفرعت :يلودلا جاهنملا

 بولسأو ،دقانلا ريكفتلا ةيجيتارتسإ :لثم ،ةبلطلا ريكفتل ةريثملا ميلعتلا تاراهمو ،ةبسوحم ةيوبرت ةيميلعت

 ."ميلعتلا ديرفت بولسأو ،يعامجلا ميلعتلا بولسأو ،تالكشملا لح

 ةلحرمل يمسرلا جاهنملا وه" هنأب )392 ص 2015( نوبزلا هتفرع :يلعافتلا ينطولا جاهنملا

 تايلاعفلاو ةددعتملاو ةعونتملا تاربخلا نم ةعومجم نع ةرابع وه و ،ندرألا يف لافطألا ضاير

 ةسردملا لبق ام ميلعت ريوطتل ةباجتسا ندرألا يف ميلعتلاو ةيبرتلا سلجم اهرقأ يتلا ةططخملا ةيوبرتلا

 ةيادب ذنم ايمسر ةيموكحلا لافطألا ضاير عيمج يف هقيبطت أدبو ،ERFKE ةفرعملا داصتقا لجأ نم

 ،ةملعملل ةيلمعلا لفطلا ةطشنأ باتك :ةيلاتلا ءازجألا لمشيو ،م2007/2008 لوألا يساردلا لصفلا

 لئاسولاو ،ةيزيلجنالا ةغللاو ةيبرعلا ةغللاب ةطشنألا يباتكو ،لافطألا ضاير ةملعمل يعجرملا باتكلا

 ."ةقفارملا داوملاو

 نيذلا لافطألا "مهنأ ىلع ضايرلا لافطأ )2018( ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو فرعت :ضايرلا لافطأ

 ."ةصاخلاو ةيموكحلا لافطألا ضايرب نيقحتلملاو تاونس )6-4( نيب ام مهرامعأ حوارتت
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 ،تاونس )6-5(نيب ام مهرامعأ حوارتي نيذلا لافطألا :مهنأ ىلع ضايرلا لافطأ ةثحابلا فرعتو

 جاهنملا ،يلودلا جاهنملا ،يروستنوم جاهنم( ةساردلا يف ةددحملا جهانملا قبطُت يتلا ضايرلاب نيقحتلملاو

 .ةفلتخملا مهومن بناوج عيمج ةيمنت يف مهدعاست ةعونتم ةيميلعت جمارب مهل مدقتو ،)يلعافتلا ينطولا



 

 ينا'لا ل$فلا

 ةق7ا6لا تاسار3لاو 01/.لا را,إلا

 >;:9لا را7إلا – لوألا 1ــــ0ـقلا

 يق7IJلا ءاH=لا – لوألا ̂ر0ـ7لا

 ةA7AلعEلا جها7Iلا – ينا�لا ̂ر70لا

 ةضوcلا لفa ^7ن �ئاNخ – �لا�لا ̂ر70لا

 ةقAا0لا تاسار(لا – ينا=لا 1ـــ0قلا
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 يناثلا لصفلا

 ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا راطإلا

 :رواحم ةثالث ىلإ هميسقت مت دقو يرظنلا راطإلاب لوألا مسقلا قلعتي ،نيمسق لصفلا اذه نمضتي

 روحملا امأ ،ةيميلعتلا جهانملاب يناثلا روحملا قلعتي نيح يف ،يقطنملا ءاكذلاب صتخي لوألا روحملا

 ةلصلا تاذ ةقباسلا تاساردلاب قلعتي وهف يناثلا مسقلاامأ ،ةضورلا لفط ومن صئاصخب قلعتي وهف ثلاثلا

 .ةساردلا عوضومب

 يرظنلا راطإلا : لوألا مـسقلا

 يقطنملا ءاكذلا :لوألا روحملا

 يهو ،)ءاكذلا( يه ةمعنلا هذه ةمقو "لقعلا" ةمعن هءاطعإ ناسنإلا ىلع هللا معن مظعأ نم نإ

 .ىرخألا ةيحلا تانئاكلا رئاس نع ناسنإلا اهب زيمتي ةيلقع ةردق

 قرط تعونتو ،هتايرظن ترثكو ،ريثك لدجو تاشاقن هلوح رادو ،ءاكذلا تافيرعت تددعت دقلو

 ءاملع هيلع قفتي ءاكذلل ددحم فيرعت ىلإ نآلا ىتح لصوتلا متي مل كلذ لك نم مغرلا ىلعو ،هسايق

 عيطتسن ال اننأو ،سوسحم ريغ ئش لصألاب وه ءاكذلا نأ ىلإ تافالتخالا هذه ببس عجري دقو ،سفنلا

 ءاكذلا ةسارد لاجم يف ةديدجلا تايرظنلاو ،يملعلا مدقتلاو روطتلا لالخ نمو ،ارشابم اسايق هسايق

 ىوتسم ةفرعمو يساردلا ليصحتلا نع ةلوؤسملا ةيلقعلا ةردقلا كلت دعي مل ءاكذلا موهفم نأب :لوقلا اننكمي

 ىرخأ اعاونأو ىرخأ بناوج ءاكذلاب مامتهإلا لمشي حبصأ لب ،يساردلا هليصحت لالخ نم بلاطلا ءاكذ

 يضايرلا يقطنملا ءاكذلاو ،يعامتجالا ءاكذلاو ،يوغللا ءاكذلاو ،ينادجولا ءاكذلاك ،تاءاكذلا نم

 .)2018 ،يرخافلا(

 ةيبرتلا ةمظنمو ةيلودلا "فيسنويلا" ةمظنم ةسارد ،ءاكذلا لوح ةديدجلا تاساردلا ىلع لاثمو

 هئاكذ ىوتسمو ةيلقعلا لفطلا تاردق نم )%80( نأ دكؤت يتلاو "وكسنويلا" ةدحتملا ممألل ةعباتلا مولعلاو

 ام لكو ،لفطلا رمع نم ةعبارلا نس لبق نالكشتي مهنم )%50(و ،هرمع نم ةنماثلا نس لبق نالكشتي

 كلذ ببست املك ةطيحملا هتئيب عم لصاوتلل صرفلا هوطعأو نوطيحملا هب متها وأ ديدج ئش لفطلا ملعت

 .)2018 ،يرخافلا( ةيعادبإلا هتاراهم ةيمنتو ليختلاو ريكفتلا ىلع هتردق ةدايزو ةيلقعلا هتاردق ةيمنت يف
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 ىلع ةردقلاو ،ريكفتلا ىلع ةردقلا وهو ،يلقع موهفم ءاكذلا نأب )2019( دمحمو رماع راشأو     

 ،جاتنتسالا ىلع ةردقلاو ،ام ةلكشم عوقو دنع ةبسانملا لولحلا داجياو ،ةئراطلا فورظلا عم فيكتلا

  .ةجاحلا دنع اهيلا لصوتلا لهسي ىتح اهميظنتو تامولعملا نيزخت ىلع درفلا ةردق اضيأو

 يف نيثحابلاو نيصتخملا هجاوت يتلا تاعوضوملا مهأ نم يلاحلا نرقلا يف ءاكذلا حبصأ دقل

 باصعألا ملع لاجم يف ةثيدحلا ةيملعلا تافاشكتسالاو يملعلا روطتلل ةجيتن سفنلا ملعو ةيبرتلا لاجم

 ةيرظن( ىمست ءاكذلل ةديدج ةيؤر تقلطناف .)هينيب( رصع يف ةفورعم نكت مل يتلا ةيلقعلا مولعلاو

 .)2017 ،ريكفتلا ميلعتل ونوبيد زكرم ( "رندراج" ملاعلل بستنت يتلا )ةددعتملا تاءاكذلا

 لك زيمت يتلا ةلقتسملا تاردقلا نم ةعومجم نع ةرابع ءاكذلا نأب )2005( رندراج راشأو

 ةدع ىلع امنإ ،دحاو عون ىلع دمتعي ال درفلا ءاكذ نأو ،ةايحلا تالاجم عيمج يف رخآلا نع صخش

 ءاكذلاو ،يعامتجالا ءاكذلاو ،يدوجولا ءاكذلاو ،يعيبطلا ءاكذلاك ،ةتوافتم بسنب تاءاكذلا نم عاونأ

 وهف ،ءاكذلل  "يجذومنلا بألا" دعُي يذلا يقطنملا ءاكذلاو ،يقيسوملا ءاكذلاو ،يصخشلا ءاكذلاو ،يوغللا

 جاتحت ال يتلا ةيضايرلا ةردقلا وهو ،ميمعتلاو ،جاتنتسالا ىلع ةردقلاو ،قيقدلا ريكفتلا ىلع درفلا دعاسي

 .يوغل ريبعت ىلإ

 لثمتيو ةفلتخملا رمعلا لحارم عم روطتي يضايرلا يقطنملا ءاكذلا نأب )2005( يدلاخلا ريشيو

 لالدتسالا ىلع ةردقلا اضيأو ،يئاصحإلاو بساحملا :لثم ةراهمب ماقرألا مادختسا ىلع ةردقلا يف

 ةددجتملا تاقالعلا مادختساو فينصتلا ىلع اضيأ ةردقلا وهو ،قطنملا ذاتسأو ملاعلا لثم قطنملاو

 .ربجلاو باسحلا لثم ةيساردلا تاررقملا يف ثدحي امك اهريدقتو

 يقطنملا ءاكذلاب زيمتي يذلا لفطلا تاردق

 نم ايقطنم ًءاكذ كلتمي يذلا لفطلا اهب زيمتي يتلا تاردقلا نم ةعومجم )2019( دمحمو رماع ددح

  :اهمهأ

 .اهلحل ضورفلا عضوو تالكشملا ةهجاوم ىلع ةردقلا -

 .ضعبب اهضعب رومألا طبرو ريكفتلا ىلع ةقئافلا ةردقلا -

 .ماقرألا مادختسا ىلع ةردقلا -

  .قطنملا ىلع يوتحت يتلا لئاسملا لح ىلع ةردقلا -

 .طيطختلاو براجتلا ىلع دمتعت يتلا باعلألا ليضفت -
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 ةينهذ تاردق هيدل يقطنملا ءاكذلاب عتمتي يذلا صخشلا نأ ىلإ )2018( يرخافلا راشا دقف

 ةلئسالا حرط ىلع ةردقلاو ،تالكشملل لولح داجيال ضورفلا عضوو ،طابنتسالاو ةظحالملا لثم ،ةيلاع

 مولعلا لاجم يف نوقوفتي مهف ،ريكفتلا ىلع ةيلاع ةردق مهيدل ءاكذلا اذه باحصأف ،يقطنم لكشب

  .ةبساحملاو تايجمربلاو

 :لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلا تارشؤم

 :اهمهأ نم يقطنملا ءاكذلل تارشؤم ةدع )2009( ديجم تددح

 .ءايشألا لمع ةيفيك لوح ةرركتملا ةلئسألا -

 .ةلوهسب اهمهف و اهلح ىلع ةردقلاو ةيباسحلا تايلمعلاب عاتمتسالا -

 .ريكفتلا ىلإ جاتحت يتلا باعلألاو ةيقطنملازاغلألا لحب عاتمتسالا -

 .ريكفتلا تايلمع تارابتخال مئادلا بحلا -

  .ىرخألا باعلألا نع ءاكذلا باعلا وأ جنرطشلا ةبعل ليضفت -

 :لافطألا ضاير ةلحرم يف يقطنملا ءاكذلا ةطشنأ

 نم  يقطنملا ءاكذلا ةيمنتل ،ةضورلا لفطل ةبسانملا ةطشنألا نم ةعومجم ىلإ )2003( نيسح راشأ

 :اهمهأ

 .ةيلقع ةراهمل جاتحت يتلا ةيضايرلا لئاسملا -

 .ةيقطنملازاغلألاو باعلألا -

 .رتويبمكلا جمارب مادختسا -

 .زومرلا راكتبا -

 .ةنراقملاو فينصتلا ةطشنأ -

 .تاعوضوملل يقطنملا ضرعلا -

   ةددعتملا تاءاكذلاو ماعلا ءاكذلا تلوانت يتلا تايرظنلا

 اودهتجاو يرشبلا غامدلا ةساردب ءاملعلا متهاو ،ءاكذلا نع تثدحت يتلا تايرظنلا تددعت دقل

 ،هلمع ةيفيك ةفرعمو غامدلا اذه روطتو ومن بيلاسأو تايناكمإ يف ثحبلاو لمعلا يف
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 ءاكذلا نأ ىلع مهتايرظنو مهثاحبأ لالخ نم سفنلا ءاملع قفتا دقلو .)Razmjoo, 2008(وجمزار

 .هسايق نكمي

 رومألا نم ءاكذلا تارابتخا دعتو ،درفلا ءاكذ ىوتسم ةفرعم ىلع ةينبملا تارابتخالا تعضو مث

  ذنم ةرم لوال ءاكذلا تارابتخا تعضو دقو ،صخشلا ءاكذ ةفرعم ةيفيك صخي اميف اثيدح ترهظ يتلا

 عافترا ىدم ةفرعمو ،صخشلل يسحلا زييمتلا ىلع دمتعت ةيسح تارابتخا تناكو ،ماع ةئام نم رثكأ

 ةفرعم يف اضيأ تمدختساو ،ةيعمسلا تاردقلاو ،رصبلا ةدح ةفرعمو ،ةينمزلا ةدملا كاردإو ،توصلا

 "يرنهو هينيب" مدق دقلو ،ةبعل يأ يف هحاجن ىوتسمو بعللا يف تاردقلا ةفرعمو ،ةيويحلا تاردقلا

 ةددعتملا تاردقلاب مهداقتعا :امه نييساسأ نيموهفم ةفرعمل ،ايلعلا ةينهذلا تايلمعلا سايقل تارابتخا ةرشع

 نكميال ءاكذلا نإ مهرظن ةهجو نم قلعتي اميف رخآلا موهفملاو ،ضعبب اهضعب ةقالع اهل يتلاو لقعلل

 هينيب" عاطتسا دقو ،ميمصتلاو ،ريدقتلاو ،ريكفتلاك ،ايلعلا ةينهذلا تارابتخالا نم ةعومجمب الإ هسايق

 ،ةجردتملا تارابتخالا نم ةلسلس نمضتيو ،م1905 ماع ءاكذلل سايقم لوأ زاجنإ يف "نوميس هذيملتو

 وأ سايقملا اذهو ،صوحفملل مدقت ةنيعم تاميلعت اهنم لكل تارابتخا )3( تارابتخالا هذه عومجم غلبو

 .)2018 ،ديعلا( درف لك ءاكذ ىوتسم ةفرعمل ةروهشملا ةيدرفلا تارابتخالا نم دعُي رابتخالا

 ةروصب ةددعتملا تاءاكذلاو ،ةماع ةروصب ءاكذلا تلوانت يتلا تايرظنلا مهأل ضرع يلي اميفو

 .ةصاخ

 )Spearman( نيلماعلا ةيرظن - نامريبس ةيرظن

 تايلمعلا عيمج يف مهسي ماع لماع ىلع دمتعي يلقع طاشن يأ وه ءاكذلا نأ "نامريبس" ىري

 ،ةيلقعلا هتاردق يف رخألا نع درف لك فالتخال ةتوافتم تاجردب نكلو ،درف لك دنع دجوي وهو ،ةيلقعلا

 "نامريبس" رسفو ،ةعيبطلا يف يعيبطلا طاشنلا هبشي يلقع طاشن وه ماعلا لماعلا اذه نأ"نامريبس" ربتعاو

 يأ نيب طبارتلا رادقم حضوأ و ،ةفلتخملا ةيلقعلا تايلمعلا يف ةدوجوملا طابترالا تالماعم لماعلا اذهب

 لماعلا هامسا ماعلا لماعلل ديدج لماع فاضأو ،ماعلا لماعلا هب كرتشي يذلا امهنيب ىدملاو نيتيلمع

 لماعلا دوجول نيتيلمع يأ نيب مات طابترا دوجو مدع ايبسن هيلإ ىزعيو ةيلمع لكب صاخ وهو ،صاخلا

 لك نيب دوجوملا طابترالا هيلإ ىزعي يعمجلا لماعلا وه امهل اثلاث الماع فاضأ مث ،ةيلمع لكب صاخلا

 لماعلا يف ةكرتشم ةيلقعلا تايلمعلا لك نأ ىلع دكؤت ةيرظنلا هذهف ،ةهباشتملا تايلمعلا نم ةعومجم

 ةكرتشمو ،اهل ةهباشتم ةعومجمب ةلصتم نوكت ةعومجم لك ناو ،ةتوافتم تاجردب اهيف لخدي يذلا ماعلا

 "نامريبس" دكا دقلو ،اهب اصاخ الماع ةيلمع لكل نأ ىلع "نامريبس" ةيرظن دكؤتو ،ناث لماع يف اضيأ
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 ،يباكرلا( ةفلتخملا تارايتخالا نيب طابترالا تالماعمل يمرهلا بيترتلا لالخ نم لماعلا اذه ىلع

 .)2018 ،يوركلا و ،يعازخلا

 (Thurstone) نوتسريث ةيرظن 

 ةعبسلا لماوعلا ىلإ ًاريشم ةيساسأ تاردق )8( نم فلأتي ءاكذلا نأب "نوتسريث" ةيرظن ىرت

 يناكملا روصتلاو ،ةيمقرلا ةقالطلاو ،ةملكلا ةقالطو ،يظفللا باعيتسالا :يهو ءاكذلا لكشت يتلا ةيلاتلا

 .)Myers, 1995( ريكفتلاو كاردإلا ةعرسو ،ةيطابترإلا ةركاذلاو ،ليختلاو

 ةدحاولا ًايبسن ةلقتسم يهو ةيلقعلا تاردقلا نم ةريغص ةعومجم دوجو "نوتسريث" ىري اذهبو

 اونوكي نأ ينعي ال اذهف ام لاجم يف نيئوفك دارفألا ناك اذإف  ،ةفلتخم ماهمب ساقت هذهو ىرخألا نع

 يعامتجالا ريغ ءاكذلا نع يعامتجالا ءاكذلا لزع ىلإ فدهي ناكو ،هيف ءايكذأ وأ رخآ لاجم يف ءافكأ

 ,Dworetzky) .درجملا ءاكذلا نع يكيناكيملا ءاكذلاو ،يميداكألا ريغ ءاكذلا نع يميداكألا ءاكذلاو

1996). 

 كلمي ال درفلا نأب ىري ذإ ةفلتخم لماوع نم فلأتي ءاكذلا نأب "نوتسريث" ةركف رندراج معد دقو

 (Myers, 1995) ًايبسن ىرخألا نع ةلقتسم اهنم لكو ةددعتم تاءاكذ كلذ نم ًالدب نكلو ًادحاو ًءاكذ

 Sternberg)( غريبنريتس ةيرظن

 :يهو ءاكذلل رهاظم ةثالث نيب "غريبنريتس" زيم

 ةيميداكألا ةلأسملا لح تاراهم لثمتو Component of Intelligence ءاكذلا رصانع :لوألا

 ةدحاو ةباجإ صوحفملا نم بلطتت ًاديج ةفرّعم تالكشم ميدقت متي ثيح ،ءاكذلا تارابتخا يف ةدراولاك

 كلذو ،صخشلا لقع لخاد لمعت يتلا تامولعملا ةجلاعم تايجيتارتسا نمضتي ءاكذلا اذهف ،ةحيحص

 مييقتو ،اهناقتإو ،اهذيفنتو ،اهلحل ةيجيتارتسإلا رايتخاو ،اهتظحالمو ةلكشملا لوح ءاكذب ركفي امدنع

 .ةجيتنلا

 لقن ةيفيك ىلإ دوعيو Practical Intelligence يلمعلا /)يرابتخالا( يبيرجتلا ءاكذلا :يناثلا

 ديدجلا عضولا ًاديج نوهجاوي يبيرجتلا ءاكذلاب نوفصتي نيذلا دارفألاف ،ةديدج عاضوا ىلإ تاراهملا

 تحت طقف نوزجني ءاكذلا اذهل نورقتفي نيذلا دارفألاو ،ةلوهسبو ةديدج ماهم ةعرسب نوملعتيو نوفيكتيو

 .عاضوالا نم ةقيض ةعومجم
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 يعادبإلا ءاكذلاب ءاكذلا اذه فرعيو Contextual Intelligence يقايسلا ءاكذلا :ثلاثلا

 رابتعالا نيعب ذخألا بلطتت يتلاو ءاكذلل ةيلمعلا تاقيبطتلا ىلإ دوعيو ةديدجلا عاضوالل ةباجتسالاو

 ينهملا صخشلا حاجن يف يقايسلا ءاكذلا دعاسيو ،هسفن درفلا دجي اهلالخ نم يتلا ةفلتخملا تاقايسلا

(Myers,1995). 

  :)Multiple Intelligence( ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن

 ىلع ةردقلا" : هنأب ءاكذلا ،ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن بحاص )46 ص 2005(رندراج فرعي

 نم ءاكذلا موهفمو ."ةايحلا تالاجم نم لاجم يأ يف ةميق هل نوكي ديدج جتان ةفاضإ وأ ،تالكشملا لح

 ،ةيمويلا هتالكشم لح نم درفلا نكمت يتلا تاراهملا ةعومجم:وه ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن رظن ةهجو

 ينيبرشلا( تاءاكذلا نم ةعومجم ةئيه ىلع دارفألا اهكلتمي يتلا تاردقلا نم ةعومجم رندراج مدق دقو

 .)2011 ،يوانطلاو

 تاونسلا يف ةيوبرتلا ةحاسلا ىلع ةئداهلا ةروثلا هبشي ام ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن تثدحأ دقلو

 ،قفألا ةقيض ةرظن نيملعتملا تاردق ىلإ رظنت يتلا ةيديلقتلا ميهافملا نم دحلا ىلع تلمعو ،ةريخألا

 نيملعتملا فينصتو ،ةيديلقتلا قرطلاب سايقلل لباق ماع دحاو ءاكذ دوجوب دقتعت يتلاو ،بناجلا ةيداحأ

 نم دودحم ددع ىلع زكرت يتلاو ،ةفورعملا ءاكذلا تارابتخا يف مهتاجردل ًاقفو ءايبغأو ءايكذأ ىلإ

 .)2016 ،يخوطلا( ةيئادألاو ةيقطنملا ةيضايرلاو ةيظفللا تاردقلا

 ةمئالملا بيلاسألا تحضواو مهبالط وحن نيملعملا ةرظن ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن تريغو

 يفو مهيدل يتلا تاءاكذلا عاونأ يف دارفألا نيب قورفلاب تبحرو ،ةينهذلا مهتاردق قفو مهعم لماعتلل

 لكل لاجملا حاسفإ قيرط نع ،هتراضحو هتفاقث عيونتو عمتجملا ءانغإ هنأش نم امم اهمادختسا بولسأ

 ليعفت يف ريبكلا رودلا نم اهل ناكو ،همدقتو عمتجملا روطت ديفي جاتنإ يف رولبتلاو روهظلاب اهنم فنص

 .)2004 ،دمحا( حيحصلا اهراسم يف اهعضوو ةيملعتلا - ةيميلعتلا ةيلمعلا

 ةطبترم يهو ،يناسنإلا لقعلا لمع ةيفيك ةفرعم ىلإ ايساسأ الخدم ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن دعتو

 ،ىمعأ صخشلا نوكي نأ نكمملا نمف ،طقف ساوحلاب طبترت ال يهو ،يكرحلا يعمسلا يرصبلا جذومنلاب

 افلتخم ابناج سملي وأ لوانتي جذومن لكف ،يقيسوم ءاكذ هيدل نكلو مصأ رخآو ،يناكم ءاكذ هيدل نكلو

 .)2006 ،نيسح( ملعتملا لك سيلو ملعتملا نم

 تاءاكذلا عم ةددعتملا تاءاكذلا ىلع ةمئاقلا ةطشنألا ةمءالم ىلع )2018( يراصنألا دكأ دقو 

 جاتحي يتلا تاراهملاو ةمزاللا ةفرعملا درفلا باسكإ يف ريبك لكشب دعاست اهنأل ؛درفلا دنع ةرفوتملا
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 ىلع موقيو يديلقت ريغ ةمولعملا ليصوت طمن نوكي ْنأو ،ةفرعملا ليصوت يف رثكأ دعاسي يذلاو ،اهيلإ

 لكل ةلماش ةطشنألا نوكتو ،هعادبإو هريكفت ةراثتسإلو درفلا تاردقل ةبسانملا ةطشنألا عضو يف عونتلا

 ةددعتملا تاءاكذلا عاونأ ىلع ةمئاق ةعونتم ةمءالم ةطشنأ فيظوت ملعملا ىلع كلذل ؛تاءاكذلا عاونأ

 هعاونأ ةفاكب ءاكذلا هيدل ومنيو ،ةيلقعلا هتاردقو هتاراهمو هتفرعم دادزتو ،بلاطلا ليصحت ديزي ىتح

 .ربكا لكشب

 يتلا تايرظنلا مهأ نم دعت  ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن نأ ىلإ )2010( يرسايلا تراشأ دقو

 ىلع زكرت تناك يتلاو تايرظنلا يقاب اهنع تلفغ رومأ ىلإ تراشأ اهنأل ؛ةيميلعتلا ةيلمعلا يف تدعاس

 سكعب ،مهبهاوم لافغإو نيبوهوملا ةبلطلا يف رثأ امم ،ىلوألا ةبترملا يف ءاكذلا رابتخاو يدرفلا مييقتلا

 اضيأ يعارتو ،نيزيمتملا ةبلطلاو ةفلتخملا تاردقلا نع فشكلا ىلع لمعت يتلا ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن

  .رخآلا درفلاو درفلا نيب ةيدرفلا قورفلا

 ةيلقعلا تاردقلا نع فشكلا يف تدعاس ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن نأ ىلإ )2018( ديعلا راشأو 

 ىلإ فدهي ايفرعم اجذومن دعتو ،ةفرعملا باستكاو ملعتلا ىلع هدعاست يتلا بيلاسألا ةفرعمو ،درفلل

 تاجردب دارفألا ىدل دوجوم ءاكذلاو ،ةيديلقت ريغو ةددعتم قرطب هئاكذ نع فشكلا يف درفلا ةدعاسم

 ،ميلعتلا ةيلمع يف لفط لكل بسانملا بولسألا نع فشكلا يف كلذ يعاري نأ ملعملا ىلع بجيف ،ةتوافتم

 ةردقلاو ةقثلاب رعشيو لضفأ ةروصب ملعتلا لفطلا عيطتسي ىتح ،ةيلقعلا هتاردقو هئاكذ عم بسانتي يذلاو

 ةجردل اعبت صاخ بولسأب نكلو ،ملعتلا ىلع لفط لك ةردقب نمؤي نأ ملعملا ىلع بجيو ،ملعتلا ىلع

 ةيفيكو ةفرعملا ىلع دمتعي اجذومن ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن دعتو ،ةيفرعملاو ةيلقعلا هتاردقو هئاكذ

 فيظوتل هتايناكمإو هتاردق بسح درف لكل بسانملا ءاكذلا ددحت اهنأل ،ةيلقعلا مهتاردقل دارفألا مادختسا

 .فقوم يأ لحل لوصولل ةيلقعلا تايلمعلا ىلع دكؤتو ةفرعملا

 يهو ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن اهيلع تماق يتلا سسألا نم ةعومجم )2018( يراصنألا صخل دقو

  :يتألاك

 .روطتتو ومنت ةفلتخمو ةعونتم تاءاكذ ةدع نم نوكتي امنإو درفم ريغ ءاكذلا نا -

 .تاءاكذلا هذه نم ةعومجم هيدل صخش لك نأ -

 .دارفألا نيب فلتختو درف لك لخاد اهومن يف تاءاكذلا فلتخت -

 .اهسايقو تاءاكذلا عاونأ ىلإ فّرعتلا نكمي -

 .اهتيمنت ةيفيكو هتاءاكذ عاونأ ىلإ فرعتلل صرفلا درف لك ءاطعإ بجي -
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 .تاءاكذلا نم رخأ عون ةيمنتو ريوطت يف دعاسي اذه تاءاكذلا عاونأ نم عون مادختسا دنع -

 .ةددعتملا تاءاكذلا عاونأ نم عون لك لالخ نم ةيلقعلا درفلا تاردق مييقتو سايق نكمي -

 :)2006( زابلا اهحضو امك ءاكذلل عاونأ ةدع رندراج عضو دقلو

 .يوغللا ءاكذلا -

 .يقطنملا ءاكذلا -

 .يقيسوملا ءاكذلا -

 .يكرحلا /يمسجلا ءاكذلا -

  .يدوجولا ءاكذلا -

 .يعامتجالا ءاكذلا -

 .يلاعفنالا ءاكذلا -

 .يصخشلا ءاكذلا -

 .يعيبطلا ءاكذلا -

 

 اهيلإ راشأ يتلا ةددعتملا تاءاكذلا عاونأ دحأ ةسارد اهلوانتل ؛رندراج ةيرظن ةثحابلا ىنبتتو

 .ةيلقعلا لفطلا تاردق ةيمنت يف ةيمهأ نم هل امل يقطنملا ءاكذلا وهو  هتيرظن يف رندراج

 ةيميلعتلا جهانملا :يناثلا روحملا

 ةيلاعف اهرثكأو ،يوبرتلا ماظنلل ةيساسألا تانوكملا دحأ جاهنملا دعي :لافطألا ضاير يف جاهنملا موهفم

 .هضارغأ قيقحت يف

 ضرغب لافطألل ةضورلا اهدعت يتلا ةيوبرتلا تاربخلا ةعومجم ينعي ثيدحلا هموهفمب جاهنملاو

 ةيسفنلاو ةيمسجلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيلقعلا بناوجلا يف لماكتملا لماشلا وحنلا ىلع مهتدعاسم

 مهراكتباو مهعمتجمو مهتئيب عم حاجنب مهلعافت لفكيو مهتايكولس ليدعت ىلإ يدؤي امم ،ةفاك ةينفلاو ةينيدلاو

 .)2012 ،ناودعلاو ةدماوحلا( تالكشم نم مههجاوي امل الولح

 قئاقحلاو تامولعملا نم ةعومجم نع ةرابع وه يذلاو يديلقتلا هموهفمب جاهنملا نع فلتخي وهو

 ىلع زكري يديلقتلا جاهنملاف ؛ةايحلل مهدادعإ فدهب لافطألل اهباسكإ ىلع ةضورلا لمعت يتلا ميهافملاو

 لافطألا ديوزتل يساسألا ردصملا يسردملا باتكلا دعيو ،اهتاذ دح يف افده تحبصأ ىتح تامولعملا

 )2004 ،ةليحلاو يعرم( تامولعملا هذهب

 عيمج لمشي وهف ،لومشلاب مستي ثيدحلا هموهفمب جاهنملا نأ ىلإ )2006( ةدماوحلا راشأ دقو

 ىلع رصتقي ال وهف ، عابشإلاب ثيدحلا جاهنملا مستي امك ،اهيف نزاوتلا يعاريو لفطلا ةيصخش بناوج

 ءزج يسردملا باتكلا دعي و ،ةضورلا اهمدقت يتلا تاراهملاو ةطشنألاو تاربخلا لمشي لب تامولعملا
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 ومنلاب متهيو ،ملعتلا اهيف متي يتلا ةيفيكلا ىلع زكريو ،ليدعتلا لبقي نرم وهف يلاتلابو ،جاهنملا نم

 .هتفسلفو عمتجملا عقاو يعاري امك ،هومن صئاصخو هتعيبط يعاريو ،لفطلل لماشلا

 نم ةضورلا هيلع يوتحت ام لك وه لافطألا ضاير يف جاهنملا نأ ىلإ )2005( فشانلا تراشأو

 .ةفلتخملا لفطلا ومن رهاظم يف لماكتلا قيقحت وحن اهعومجم يف هجتت لئاسوو ةطشنأو تاربخو فقاوم

 لافطألل حاتت يتلا تاربخلا نم لماك لاجم ىلإ ريشت جاهنم ةملك نأ )2000( دنومارد ىريو

 : نمضتي هرظن ةهجو نم جاهنملاف ،لزنملا جراخ تاعومجم نمض نيدوجوملا راغصلا

 .لافطألل ةحاتملا ومنلاو ملعتلا صرف عيمج -

 .ةضورلا لبق نم اهل ططخي يتلا ةعونملا فقاوملاو ريكفتلا قئارطو ةطشنألا -

 .ءاوس دح ىلع نوغلابلاو لافطألا هعبتي يذلا يمويلا نيتورلاو ةيفصلا ةفرغلا ميظنت ةقيرط -

 .هركذ مدقت ام لك يف يلاهألا ةكراشمو سامغنا ةجرد -

 .رابكلا اهرفوي يتلا براجتلاو تاطاشنلا عيمج -

 .ةضورلا ةئيب يف هنوعمسيو لافطألا هدهاشيام لك -

 ىلإ ىعسي يتلا ةيميلعتلا فادهألا فالتخاب لافطألا ضاير يف ةقبطملا جهانملا تفلتخا دقلو

 .اهفادهأ يف ةنيابتملا جهانملا نم ٌددع ةسردملا لبقام لافطألا ةيبرت ناديم يف رهظ دقف ،اهقيقحت

 :ةساردلا يف ةددحملا جهانملل ضرع يتأي اميفو

 يروستنوم جاهنم

 ديعصلا ىلع ةريبك ةرهش تاذ ةيبرم يهو يروستنوم ايرام ةبيبطلا هتعضو يميلعت جهنم وه

 18 ىتحو 3 رمع نم لافطألا مدخيو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف سرامي هتعضو يذلا جهنملاو ،يملاعلا

 تأدبو ،ةبيبطك لهأتت ايلاطيا يف ةأرمإ لوأ حبصت نأ ةريبك ةاناعم دعب يروستنوم ايرام تعاطتسا ،ةنس

 يتلا ةيوبرتلا تايرظنلا لك ةءارقب تماقو ةيبرتلا ملعب متهت يتلا تارودلا روضحب ةيبرمك اهلاجم

 دمتعت تناكو ،1907 ماع ةيساردلا اهلوصف لوأ تحتتفاو ،اهتايرظنو اهجهنم ريوطت ىلع اهدعاست

 نودمتعي لافطألا كرتت تناكف ،ةعيبطلا عم مهلعافتب مهلاعفأ دودر ةفرعمو لافطألا تايكولس ةظحالم ىلع

 زيكرتلا ةدايزو كاردإلاو فاشتكإلا ىلع مهدعاست ىتح ،ةيجراخلا مهتئيب عم لعافتلا يف مهساوح ىلع

 زيكرت ىلع دمتعي يروستنوم جاهنمو ،مهدنع يدقنلا ريكفتلا ةيمنتو ةيعادبإلا مهتاردق ريوطتو ،هابتنالاو

 ،ةيدسجلاو ،ةيلقعلاو ةيسفنلا ةيحانلا نم ةيلماكت ةروصب لفطلا ةيصخش ةيمنت ىلع ةيوبرتلا ةيلمعلا
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 تاردقو ،تالكشملا لح ىلع ةردقلا ىلع لفطلا جهنملا اذه دعاسيو ،اضيأ ةيلضعلاو ةيكرحلا ةيحانلاو

 .)2020 ،يجنزخملا( تقولا ةرادا لثم ىرخا

 رسلا نأ الإ،اثيدح اجهنم سيل هنأو جهنملا اذه مدق نم مغرلا ىلع )2020( ينوباص تراشأو 

 لفط هلعج يف هتدعاسمو ،لفطلا ةيصخش ريوطت ىلع دعاست يتلا هئدابمو اهتاذ هتفسلف يف نمكي هلك

 تاودأ كالتما يف هدعاسيو ،ةيلاع ريكفت تاردق كلتمي مظنم لفط نيرخآلا ىلع دمتعم ريغ هتاذب لقتسم

 نع اهيلع هللا هقلخ يتلا هترطف ىلإ لفطلا ةداعإ ىلع مئاق اهساسا يروستنوم ةيرظن و ،رحلا ريكفتلا

 .اهعم لعافتلاو ةعيبطلا عم رشابملا هلصاوت قيرط

 يذلا حوتفملا رحلا ملعتلا بولسأ مدختسي يروستنوم جاهنم نأ ىلإ )2014( رداهب تراشأو 

 يف ةقثلاب روعشلا ىلإ هعفديو ،هساوح مادختسا قيرط نع ةفرعملا فاشتكإ يف كراشي لفطلا لعجي

 ايميلعت اجهنم يروستنوم جاهنم دعيو ،هلوح نم نيرخآلاو هتاذ مارتحاو ،هتاذ ىلع دامتعالاو سفنلا

 يهف ،ةقيمع ةيقيبطت يروستنوم ةيجهنم تاءارجإو ،ندرألا يف ةصاخلا ضايرلا ضعب يف اثيدح قبطي

 يلاعفنالاو يفرعملا لفطلا ومن عم مغانتي يذلا لايخلا يف درجملا ىلإ مث عقاولا ىلإ سوسحملا نم جردنت

 هتاجاح عابشإ نع الضف ،هتيعفاد عفرو ملعتلا ىلع لفطلا زيفحت يف دعاست امك ،يعامتجالاو يكاردإلاو

 .ةيساسألا

 ىلع هدعاسي هرايتخاو هتبغر ىلع اءانب لفطلا هب موقي لعف يأ نأ ىلع يروستنوم تزكرو

 لقع نإ" :يروستنوم تلاق امكو ،اهيف مكحتلا نكمي ةيئاقلت ةيلخاد ةيلمع ومنلا نأو ،ميلسلا يلقعلا ومنلا

 ملاوعلا يف لوجي نأ بجيو ةيوقلا تاظفحتلاو دويقلا نم برهي هنإ ،رابكلا نحن انلوقع نع فلتخي لفطلا

 نأ يروستنوم تأر دقلو ،"لويملا هذه ىلع بلغتلا ىلع هدعاسن نأ يه انتمهم نكل ،لايخلل ةشهدملا

 نال ؛لافطألل ةيعيبطلا تارشؤملا عبتن نأ بجي هنإ ىرتو ،عقاولاب هطابترا دقف لقع جاتن وه لايخلا

 .)2014 ،تاميلعو ،يوازعلا ،ناموص ،يمشاهلا( لايخلا وحن يعيبط ليم مهيدل

 >رE0JنJم جمان;Hل ةG;:9لا تاضا;Eفالا

 :يلي امك يهو يروستنوم جمانربل ةيرظنلا تاضارتفالا ىلإ )2016( يلفلفلاو ،تاميلعلا راشأ

 سفنلا ىلع دامتعالا ىلع ةردقلاو ،هتيصخش ءانب يف هدعاست يتلاو لفطلا ةيلالقتسا ىلع دامتعالا -

 .دعب اميف

 .نولعفيام نوديري لافطألا لك نأ -
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 .نيعم طاشنل هتسرامم دنع هريكفتو هطاشنو هتيرح وه لفطلاب مكحتي ام نإ -

 ام وه ةيئاقلت لكبو ،دويق نود نم ملعتلل هل ةصرفلا كرتو ،ملعتلا دنع لفطلل ةيرحلا كرت نإ -

 .بتك نود نم ةيئاقلتب ريكفتلاو ملعتلاو عادبإلا ىلع ةردقلا هدنع ززعي

 ةيلمعلا ءانثأ يف وأ طاشن يأل هتسرامم ءانثأ يف هتبقارمو هئطخ ىلإ لفطلا هيجوت نكمملا نم هنإ -

 .هتاراهم روطتو هومن رارمتسا ىلع هتدعاسم فدهب اذهو ،ةيميلعتلا

 هتاراهم روطت يف هدعاست لفطلا ىدل قيوشتلا ريثت يتلا ةديدجلاو ةفلتخملا تاودألا مادختسا نإ -

 .ةيفرعملاو ةيسحلا

 ةحاتإ مدعو ،لفطلا دنع ميلعتلا ةقاعإ يف مهست لفطلا ىلع طغضلاو باقعلاو ةدشلا مادختسا نإ -

 .ةفلتخملا هتاردقو هتاراهم ةيمنتل لفطلل ةصرفلا

 ريكفت ةراثتسا يف مهسي امم ،هبيذهتو لفطلا ةيبرت ىلع لمعت باعلأ دوجو يرورضلا نم هنأ -

 .ههابتنا تفلو لفطلا

 هدامتعاو هتاذ قيقحتو ،يفرعملا هومن ةيمنت يف مهسي لفطلل يدرفلا ميلعتلا بولسأ مادختسا نإ -

 .هسفن ىلع

 يتلاو ،ةفلتخملا ةطشنألا هتسرامم دنع لفطلا ساوح مادختسا ىلع مئاق يروستنوم جاهنم نإ -

 .ةفلتخملا هتاراهم روطتو عادبإلا ىلع هدعاست

 يروستنوم ةئيب

 :يلي امك يروستنوم فص ةئيب )2020( نيساي لآ فصو

 .باقع دجوي ال يروستنوم فص لخاد -

 .طابضنالاو ماظنلاو ءودهلاب يروستنوم فص زيمتي -

 .درجملا ىلإ سوململا موهفم زيزعت ةيميلعتلا ةيلمعلا لالخ يروستنوم مدختست -

 .ةفلتخم رامعأ دوجول ضعبلا مهضعب نم يروستنوم فص لخاد لافطألا ملعتي -

 يذلا روطتملا لمعلاو ةديجلا تايكولسلا ةجذمنب يروستنوم فص لخاد انس ربكألا لافطالا موقي -

 لخاد ةدايقلا رودب مايقلاب انس رابكلا دعاست ةقيرطلا هذهو ،ةلوهسب انس مهنم رغصألا هربتخي

 .فصلا

 .هل رماوألا ءاطعإ وأ ةدش نود نم أطخلا دنع لفطلل هيجوتلاو داشرإلا مادختسا -
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 ريغ ةقيرطب ملعتلاو هابتنالا ىلع هدعاست يتلاو ،لفطلل ميلعتلا قرط نم ةقيرطك بعللا مادختسا -

 .ةرشابم

 .ةيميلعتلا ةيلمعلاب همايق ءانثا يف هسفن ىلع دامتعالا ىلع لفطلا بيردت -

 .نومضملا نمض ةيرحلاب يروستنوم فص لخاد لافطألا عتمتي -

 ميمصت لالخ نم زيكرتلاو ،ماظنلاو ،ةيلالقتسالا لفطلا دنع يروستنوم يمنت ركبم نس نم -

 .لفطلا دنع "يتاذلا ميظنتلا " معدل دمعتملا يمويلا نيتورلاو ةيفصلا فرغلا

 .ملعتلا يف ةصاخلا هتعرسو هتاردقل ةبسانملا ةطشنألا لفط لكل يروستنوم مدقت -

  يلودلا جاهنملا

 ةغللا ىلع دمتعي يميلعت ماظن وه :)ةيلودلا نيمسايلا سرادم( هيلا تراشأ امك  يلودلا جاهنملا

 يذلاو ،يلاحلا مدقتلا ةبكاومل بوساحلا مادختسا ىلع موقيو ،موي لك ةيبرعلا ةغللا زيزعت عم ،ةيزيلجنالا

 بولسأ ىلع دمتعيو ،لاجملا اذه يف روطت يأ ةبكاومو ةثيدحلا ايجولونكتلا عم لماعتلا ىلع لفطلا دعاسي

 لفطلا جهنملا اذه لهؤي ،جردتمو طسبم لكشب ةيساسألا ةيميلعتلا داوملا ميدقت ىلع موقيو ،حضاو ميلعت

 عضو نم الدب لفطلل مييقتلا ماظن ىلع دمتعي ،ناكم يأ يف ةزيمتملا تاعماجلاب البقتسم قاحتلالل

  .لفط لكل تاجرد عضوو تارابتخالا

 تاذلا ةميق ريدقت و ةيلالقتسالاب روعشلا ىلع لفطلا دعاسي هنأب )جدربماك سرادم( تراشأ دقو 

 مدقتو ومن ىلع دعاست يتلا ةعونتملاو ةفلتخملا ةطشنألا جهنملا اذه مدختسيو ،هتابجاوو هقوقح ةفرعمو

 .لفط لك تايناكمإو تاردق مئالت يتلاو ،لصاوتلاوريكفتلا ىلع ةردقلا ةيمنت يف هدعاستو لفطلا

 اميلس اومن ومني نأ ىلع لفطلا دعاسي جهنملا اذه نأب تراشأ دقف )ةيلودلا داورلا سرادم( امأ 

 مهست يتلا ةطشنألا عضوو ،ةلحرملا هذه يف هتابلطتم ةاعارمو ،لفط لكل يتاذلا ومنلا  ىلع زيكرتلاب

 نم ملعتلاو ،بيرجتلاو فاشتكإلل لفطلل لاجملا كرتو بعللاو ،ةيميلعتلا تاقاطبلا مادختسا لثم كلذ يف

 ،تابعكملا نكرو ،فاشتكإلا نكر :لثم لفطلا ميلعتل ناكرا دوجو ىلع جهنملا اذه يوتحيو ،كلذ لالخ

 ىلع هدعاسي اذهو ،لفط لك بسانت يتلا ةيميلعتلا لئاسولاو ةطشنألا ناكرألا هذه مدقتو ،نفلا نكرو

 بحيامو ،هيأر نع ريبعتلل ةصرفلا هيطعيو ،نيعم طاشن زاجنإ ىلع هتردق دنع سفنلاب ةقثلاب روعشلا

 لفطلا ومن بناوج عيمج ةيمنت ىلع اضيأ ناكرألا دعاستو ،لصاوتلاو بعللاو ةكرحلا قيرط نع

 .)ةيلقعلاو ،ةيعامتجالاو ،ةيلاعفنالاو ،ةيمسجلا( ةفلتخملا
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 : يلودلا جاهنملا فادهأ

 )جدربماك سرادمو ،دروفسكا سرادم( نم لك هيلا تراشأ يتلاو يلودلا جاهنملا فادهأ مهأ يتأي اميف

 :ندرألا يف ةدوجوملا

 تاردقلاو ،ةيلقعلا تاردقلا ،ةيكرحلا تاردقلاو ،ةيمالكلا تاردقلا( ةفلتخملا لفطلا تاردق ريوطت -

 .)ةيعامتجالا

 .تقولا سفن يف ةغل نم رثكأ هميلعتو لفطلا دنع ةغللا نيسحت -

 ةيلمعلا يف بوساحلا مادختساب ،رصعلا ةبكاومو ايجولونكتلا مادختسا ىلع لفطلا ةدعاسم -

 .ةيميلعتلا

 .لافطألا نيب ةيدرفلا قورفلا ةاعارم -

 سفنلاب ةقثلا زيزعت ىلع هدعاسي امم ،هراكفأو هرعاشمو هيأر نع ريبعتلا ىلع لفطلا ةدعاسم -

 .هتاذ تابثإو

 .ةيديلقتلا تاملسملا نم لقعلا ريرحتو ،نيقلتلاو ظفحلا نع دعبلا -

 .ةروطتمو ةددجتم ملعت تايجيتارتسا جامدإ -

 لح ىلع ةردقلاو ،هتايح عم فيكتلا ىلع لفطلا دعاسي امم دقانلا ريكفتلا ىلع ةردقلا ةيمنت -

 .عادبإلاو جاتنإلا ىلع ةردقلاو ،تالكشملا

 .ةفلتخملا هتايناكمإو هتاردق ريوطت يف هدعاسي امم لفطلل ةطشنألا عضو يف عونتلا -

  .ةعونتملا ةطشنألا يف ةكراشملاو بعللاب نيرخآلا عم لعافتلاو لصاوتلا ىلع لفطلا ةدعاسم -

 يلعافتلا ينطولا جاهنملا

 ميلعتل اجاهنم )2004( ماع ةيندرألا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تقلطأ لافطألا ضاير ةلحرم ةيمهأل

 .)يلعافتلا ينطولا جاهنملا( ىمسم تحت ةضورلا لافطأ

 ومنلا بناوج مهباسكإو ةكراشملاو لعافتلل لافطألا ةئيهت يف يلعافتلا ينطولا جاهنملا دعاسي

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو اهتددح يتلا جاهنملا فادهأل اقفو اذهو ،مهتيصخش بناوج فلتخم يف ةلماشلا

 ميقلاو تاراهملا نم ةعومجم يلعافتلا ينطولا جاهنملا نمضتي فادهألا هذه ىلع ًءانبو هعضو دنع

 ةرفاعجلاو ،ةيضاوملا ،نوبزلا( ةميلس ةئشنت لفطلا ةئشنتل ةمزاللا تاهيجوتلاو تامولعملاو تادقتعملاو

2015(. 
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 نيصصختملا نم ةعومجم فارشإ تحت )2006( ماع يف يلعافتلا ينطولا جاهنملا روطت مث

 نوكي نأ يف دعاس روطتلا اذهو ،ةسردملا لبق ام ميلعتلا ريوطت ةنجل فارشإب ةركبملا ةلوفطلا لاجم يف

 يف هدعاسيو اهبستكا يتلا ملعتلا تاربخ عم لعافتلا ىلع ةردقلا يف هدعاسيو ،لفطلل ًابسانم جاهنملا

 ةيوقت ىلع اضيا جاهنملا ريوطت دعاسيو ،ةئيبلاو ةضورلا يف هب ةطيحملا لامعألا عيمج يف ةكراشملا

 ىلع دامتعالا يف ىتحو ،هراكفأو هتايناكمإو هتاردقو هتاذ نع ريبعتلا يف هتدعاسمو ،هسفنب لفطلا ةقث

 ةيصخش نيوكت يف مهسي اذه لكو ،فصلا يف هناكم ميظنتو ةحيحص ةقيرطب هتاودأ لامعتسا يف هسفن

 تاقادص نيوكت ىلع ةردقلاو تاملعملاو لافطألا هنارقأ ةطلاخمب هدنع يعامتجالا لعافتلا ومنو لفطلا

 لفطلا دنع يلامجلا سحلا ةيمنت ىلع جاهنملا ريوطت اضيأ دعاسيو ،نيرخآلا نيبو هنيب تاقالعلا ريوطتو

 .)2018 ،ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو( اضيأ ةيعادبإلاو ةينفلا هتاردق ريوطت يف مهسي امم

 ،يترسأ ،يتضورو انأ( :مهو ةيميلعت تادحو )7( يلعافتلا ينطولا جاهنملا نمضت دقو

 لصفلا ،نييسارد نيلصف ىلع تادحولا هذه تمسق دقو ،)يضرأ ،يئام ،يتاتابن ،ينطو ،يتاناويح

 )4( ىلع يوتحي :يناثلا لصفلاو )يتاناويح ،يترسأ ،يتضورو انا( مهو تادحو )3( لمشيو :لوألا

 هذه تممص دقو .)2018 ،ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو( )يضرأ ،يئام ،يتاتابن ،ينطو( مهو تادحو

 ،نورخآو نوبزلا( ةيسفنلاو ةيصخشلاو ةيمسجلاو ةيلقعلا هصئاصخو ةضورلا لفط عم بسانتتل تادحولا

2015(. 

 ةروطملا هتعبطب ديدجلا جاهنملا ءاج هميوقتو جاهنملا اذه ليلحت تلوانت يتلا تاساردلل ةجيتنو

 ضاير ةملعمل يعجرملا باتكلاو ،لافطألا ضاير ةملعمل ةيلمعلا لفطلا ةطشنأ باتك( ىلع لمتشا يذلا

 ،)ةقفرملا داوملاو لئاسولاو ،ةيزيلجنالا ةغللاب ةطشنألا باتكو ،ةيبرعلا ةغللاب ةطشنألا باتكو ،لافطألا

 .)2010 ،نسحلا( 2007/2008 لوألا يساردلا لصفلا ةيادب ذنم ايمسر جاهنملا اذه قيبطت أدبو

 :ةيتآلا تاغوسملل اقفو جاهنملا اذه ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تدعأ دقو

 يف ةمهم ةلحرم اهنأو ،لفطلا ةايح نم ىلوألا تاونسلا ةيمهأ ىلع ثاحبألاو تاساردلا تدكأ -1

 .لفطلا ةيصخش ءانب

 ةفلتخملا لافطألا تائف نيب ةلادعلا قيقحتل ةكلمملا يف ضايرلا لافطأ عيمجل دحوم جاهنم ميدقت -2

 .)2016 ،يلفلفلا ،تاميلعلا(

 ىتح عمتجملا دارفا ةفاكل الوصو ،لهألاو ةلوفطلا لاجم يف نيلماعلا نيب ةيوبرتلا ىؤرلا ديحوت -3

 .)2015 ،ةرفاعجلا و ،ةيضاوملا ،نوبزلا( لافطألا ىدل ةيوبرتلا فادهألا ققحتت
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 :يلعافتلا ينطولا جاهنملا ةفسلف

 يتلاو تاريثملاب ةينغلا ةئيبلا ريفوت ىلإ يلعافتلا ينطولا جاهنملل ةيميلعتلا داوملا ىوتحم دنتسي

 نم يلاخ وج يف ةفلتخملا تاربخلا ءانب ىلع هدعاستو ،هب ةطيحملا هتئيب فاشتكإ ىلع لفطلا دعاست

 ةبحملاو ةقثلا ىلع مئاق وج يف ملعتلل دادعتسالا لفطلا دنع يمني جهنملا اذهو ،تاطوغضلاو رتوتلا

 .)2015 ،نورخآو نوبزلا(

 :يلعافتلا ينطولا جاهنملا صئاصخ

 :ةيتآلا صئاصخلا ىلإ )2016( يلفلفلاو تاميلعلا راشأ

 .ةنورملاو ةيلومشلاو لماكتلا يعاري -1

 تاراهملاو تامولعملا قيرط نع اهيلإ ةفاضإلاب موقيو ،ةقباسلا لفطلا تاربخ ىلع دمتعي -2

 .ةديدجلا تاربخلاو

 .مهنيب ةيدرفلا قورفلاو لافطألا تاردق يعاري -3

 .رارقلا ذاختا ةراهمو ،تالكشملا لح ىلع ةردقلا لفطلا دنع يمني -4

 .لمعلا ءانثأ ةءافكلاب لافطألا ساسحإ ةيمنت يف دعاسي -5

 :ةضو;لا لفKJ 7ن RئاPخ :Mلا=لا رKLJلا

 ،هتيصخش نيوكت نع ةلوؤسملا اهنال لفطلا اهب رمي يتلا لحارملا مهأ نم ةلوفطلا ةلحرم دعت

 تاربخلا لفطلا ىدل رفاوتت امدنعو ،هتادادعتساو هلويم ةفرعمو هتاهاجتاو هتاداع نيوكت ىلع هدعاستو

 ةروصب بسانملا ومنلا راسم هيدل نوكتي اهدنع ؛هتاردقو هتيصخشو هلقعو همسجل ةمئالملا فقاوملاو

 .)2008 ،رماعو دمحم( هيلع ملقأتلاو هب طيحملا ملاعلا ةهجاوم عيطتسيو ةديج

 :ةL;VWلا لفUلا KJن RئاPخ

 :اهنم ةيكرحلا لفطلا ومن صئاصخ ضعب )2019( دمحمو فوؤرلا دبع ركذ

 .ةيكرحلاو ةيمسجلا ةيحانلا نم ومنلا ةعرسب ةلحرملا هذه يف لفطلا زيمتي -

 .هب طيحملا ملاعلا ىلإ فّرعتلا يف دعاست يتلا هساوح عيمج ىلع ةلحرملا هذه يف لفطلا دمتعي -

 ،اهب مكحتلا ىلع ةردقلاو ةريبكلا تالضعلا ىلع دامتعالاو ،ةكرحلاو بعللا ةرثك لفطلا بحي -

 .لبق نم ةوقو ةنورم رثكأ تحبصأ اهنأل
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 دح ىلإ هسفنب هسفن ةمدخو ،ربكأ ةروصب هسفن ىلع دامتعالا ةلحرملا هذه يف لفطلا عيطتسي -

 .ام

 .ةمظنالاو نيناوقلا تاذ ةطشنالا ةسراممو ،بعللا ىلع ةلحرملا هذه يف لفطلا ةردق دادزت -

 :ةWف;عKلا لفUلا KJن RئاPخ

 ةضورلا لفط اهب فصتي يتلا ةيفرعملا صئاصخلا نم ةعومجم )2019( قحلا دبعو يلفلفلا تركذ

 :يلي امك يهو

 .ليختلاو ليلحتلا ىلع لفطلا ةردق -

 .تقولاب يعولا ىلع لفطلا ةردق -

 .هب موقي يذلا لمعلا يف زيكرتلا ىلع لفطلا ةردق -

 .ةلحرملا هذه يف لفطلا دنع فاشتكإلاو عالطتسالا بح ةدايز -

 .ديريام نعو هسفن نع ريبعتلاو تادرفملا مادختسا ىلع لفطلا ةردق ةدايز -

 .هتفرعم ديري يذلا عوضوملاب اطابترا رثكا حبصتو ،لفطلا ةلئسأ  حوضو و ةقد -

 .ةفلتخملا تاموسرلاو ناولألاو لاكشألا نيب طبرلا ةلحرملا هذه يف لفطلا ةعاطتسا -

 :ةWعاEKجالا لفUلا KJن RئاPخ

 :يلي امك يهو ةيعامتجالا لفطلا ومن صئاصخ ضعب )2010( يمركلا تددح

 .ةبعللا يف لفط لك رودب تايلوؤسملا ديدحت ةلحرملا هذه يف لفطلا عيطتسي  -

 .بعللا لالخ لكاشملا لقت كلذبو ،نيناوقلاو ةمظنألا عابتإ نم لفطلا نكمتي -

 .حيحصلاو ئطاخلا كولسلا نيب زييمتلا عيطتسي -

 .رابكلاو راغصلا عم تاقادص نيوكت عيطتسي -

 .ةيدايقلا راودألاب مايقلا نم لفطلا نكمتي -

  .مهتايصخش صمقت اضياو ،ةوخالاو مألاو بألا رود زييمت عيطتسي -
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 :ةWلاعفنالا لفUلا KJن RئاPخ

 يهو ةضورلا لافطأ اهب فصتي يتلا ةيلاعفنالا صئاصخلا نم ةعومجم ىلإ )2016( ىسوم راشأ

 :يلي امك

 .هتاذ تبثي ىتح دانعلا ىلإ ةلحرملا هذه يف لفطلا ليمي -

 .هتدلاو ىلع دامتعالا نم رثكأ هسفن ىلع دامتعالا ةلحرملا هذه يف لفطلا عيطتسي -

 قيرط نع ةعرسب اهل ةباجتسالاو ،هب ةطيحملا تاريثملل ةباجتسالل اريبك ادادعتسا هيدل نوكي -

 .ةيساكعنالا ةيئاوشعلا ةكرحلا

 .هتالاعفنا ةعرسب ةلحرملا هذه يف لفطلا زيمتي -

 دئازلا مامتهإلاب ناك نا هل نيرخآلا ةلماعمبو ،رارمتساب هلوح نمب ةلحرملا هذه يف لفطلا رثأتي -

 .رخا لفط ليلدتو هكرت وأ

 .ةفينعلا دهاشملاو ةشحوتملا تاناويحلا نم فوخلاب لفطلا رعشي -

 :ةWلقعلا لفUلا KJن RئاPخ

 ةضورلا لافطأ اهب فصتي يتلا ةيلقعلا صئاصخلا نم ةعومجم ىلإ )2008( رماعو دمحم راشأ

  :يلي امك يهو

 .ركذتلاو ليختلاو ريكفتلا ىلع لفطلا ةردق ةدايز -

 .تامولعملا نع ثحبلاو ةلئسألا ةرثك ىلإ لفطلا ليم -

 .ةيمكلاو ناكملاو نامزلا ميهافم نيوكت ىلع لفطلا ةردق -

 .تائيزجلا لبق تايلكلا لفطلا كاردإ -

 .ملعتلا ىلع ةردقلاو نيرخآلا نم تاربخلاو تاراهملا باستكا ىلع لفطلا ةردق -

 .لاكشألاو ناولألاو ءايشألا نيب زييمتلاو فينصتلا ىلع لفطلا ةردق -

 .ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ىلع لفطلا ةردق -

 .ةجيتنلاو ببسلا نيبو ،ضعبب اهضعب ءايشألل لفطلا طبر -

 .دعلاو لسلستلا تاراهمب لفطلا مايق -
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 اهنولو اهفنص بسح ناولألاو تاناويحلاو ءايشألا نيب ةنراقملا ةيلمعب مايقلا ىلع لفطلا ةردق -

  .اهمجحو

 ةقباسلا تاساردلا : يناثلا مسقلا

 ةروصب ةددعتملا تاءاكذلاب ةقالعلا تاذ ةقباسلا تاساردلا نم ديدعلا ىلع ةثحابلا عالطا دعب          

 ءاكذلا ىوتسم تلوانت ةرشابم تاسارد ىلع ةثحابلا لصحت مل ،ةصاخ ةروصب يقطنملا ءاكذلاو ةماع

 تاساردلا نم ةدافتسالا تلواح دقف ،مدختسملا جاهنملا عونت ءوض يف ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا

 نم عون يأ وأ يقطنملا ءاكذلا وأ ،ةماع ةروصب ةددعتملا تاءاكذلا تلوانت يتلا ،اهتسارد ىلإ برقألا

 قفو تاساردلا كلت ةثحابلا تبتر دقو .ةضورلا لافطأ ىدل  يفرعملا يقطنملا ريكفتلاك ريكفتلا عاوناأ

    :تاساردلا كلتل اضرع يتأي اميفو ،مدقألا ىلإ ثدحألا نم ينمزلا بيترتلا

 نيقحتلملا لافطألا ىدل ةددعتملا ةيئامنلا تاءاكذلا فّرعت ىلإ )2019( ارقفلا ةسارد تفده

 نم ةساردلا ةنيع تنوكتو ،ةيديلقتلا ضايرلاب نيقحتلملا مهنارقأو ،ةيميلعتلا ناكرألا تاذ ضايرلاب

 ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا تاهمأ نم ًامأ )80( ىلوألا ،نيتئف ىلع تعزوت ،ندرألا نم ًامأ )160(

 ىلإ ةفاضإلاب ،ةيديلقتلا ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا تاهمأ نم ًامأ )80( ةيناثلاو ةيميلعتلا ناكرألا تاذ

 ةساردلا تعبتاو ،ةيديلقتلا ضايرلا تاملعمو ،ةيميلعتلا ناكرألا تاذ ضايرلا تاملعم نم ةملعم )30(

 ناكرألا مييقت ةرامتسا :ةيتآلا تاودألا ةثحابلا تمدختسا ةساردلا ةلئسأ نع ةباجإللو ،يفصولا جهنملا

 ةثحابلا ريوطت دعب ناورج يحتفل )ساديم( ةددعتملا ةيئامنلا تاءاكذلا سايقمو )ةثحابلا دادعإ( ةيميلعتلا

 ةيميلعتلا ناكرألا تاذ ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا ىدل ةددعتملا ةيئامنلا تاءاكذلا نأ جئاتنلا ترهظأو ،هل

 ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا ىدل ةددعتملا ةيئامنلا تاءاكذلا نأ جئاتنلا ترهظأ امك ،ةعفترم تءاج

 ءاكذ لكل ةيعرفلا ةجردلاب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو جئاتنلا ترهظأو ،ةطسوتم تءاج ةيديلقتلا

 نيقحتلملا لافطألاو ةيميلعتلا ناكرألا تاذ ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا نيب ةددعتملا ةيئامنلا تاءاكذلا نم

 ةجردلاب قورف دوجوو ،ةيميلعتلا ناكرألا تاذ ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا حلاصل ةيديلقتلا ضايرلاب

 لافطألاو ،ةيميلعتلا ناكرألا تاذ ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا نيب ةددعتملا ةيئامنلا تاءاكذلل ةيلكلا

 .ةيميلعتلا ناكرألا تاذ ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا حلاصل ةيديلقتلا ضايرلاب نيقحتلملا

 قرفلاو ،ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ريكفتلا ىوتسم فّرعت ىلإ )2019( يلع ةسارد تفدهو 

 ىوتسم يف قرفلاو ،)ثانإ -روكذ( سنجلا ريغتمل اعبت ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ريكفتلا ىوتسم يف

 ىلع ةساردلا ةنيع تلمتشا .)يلهأ -يموكح( ةضورلا ريغتمل اعبت ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ريكفتلا

 يف لصوملا ةنيدم نم يديهمتلا ىوتسملا / ةصاخلاو ةيموكحلا ضايرلا لافطأ نم ةلفطو الفط )80(
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 نم لاع ىوتسم دوجو ةساردلا جئاتن ترهظأو ،يقطنملا ريكفتلا رابتخا ةساردلا تمدختسا ،قارعلا

 روكذلا ةنيع نيب ةلالد تاذ قورف دوجو مدع جئاتنلا ترهظأو .ماع لكشب لافطألا ىدل يقطنملا ريكفتلا

 .ةيموكحلا ضايرلا حلاصلو ةضورلا عونل اعبت ةلالد تاذ قورف ترهظأ جئاتنلا نأ الإ ،ثانإلاو

 تاراهم ةيمنت يف يميلعت جمانرب ريثأت فّرعت ىلإ تفده دقف )2019( ميهارباو ةيطع ةسارد امأ

  ،يفرعملا ريكفتلا تاراهم ةيمنت يف ثانإلاو روكذلا نيب قورفلاو ،ضايرلا لافطأل يفرعملا ريكفتلا

 لافطألا ضاير ىدحإ نم مهرايتخا مت ،يديهمتلا لافطأ نم ةلفطو الفط )60( نم  ثحبلا ةنيع تنوكت

 ،يفرعملا ريكفتلا رابتخاو ،يفرعملا ريكفتلا تاراهم ةيمنتل جمانرب دادعإب ناثحابلا ماقو ،دادغب ةنيدم يف

 ةيبيرجتلا ةعومجملا يف لافطألا تاجرد طسوتم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو جئاتنلا ترهظأو

 جمانربلل اوضرعتي مل نيذلا ةطباضلا ةعومجملا يف لافطألا تاجرد طسوتمو ،جمانربلل اوضرعت نيذلا

 ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو  مدعو ، ةيبيرجتلا ةعومجملا حلاصلو يفرعملا ريكفتلا تاراهمل اعبت

 اعبت اهسفن ةعومجملا يف ثانإلا تاجرد طسوتمو ةيبيرجتلا ةعومجملا يف روكذلا تاجرد طسوتم نيب

 .يفرعملا ريكفتلا تاراهمل

 ةيمنت يف يميلعت نكر رثأ فّرعت ىلإ )2018(يسنعلاو ،يلشولاو ،يلفلفلا ةسارد تفده نيح يف

 )70( نم ةساردلا ةنيع تنوكتو ،ءاعنص ةمصاعلا ةنامأ يف ةسردملا لبق ام لافطأ ىدل يضايرلا ءاكذلا

 حوارتت يتلاو ،ءاعنص يف ةيموكحلا سرادملا يف نيدوجوملا ةسردملا لبق ام لافطأ نم ةلفطو الفط

 .ةطباض ىرخألاو ةيبيرجت امهادحإ نيتعومجم ىلإ ايئاوشع مهعيزوت مت ،تاونس )6-5( نم مهرامعأ

 ،يميلعتلا نكرلاو ،رندراجل ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن نم دمتسملاو يضايرلا ءاكذلا رابتخا مدختسا دقو

 يضايرلا ءاكذلا يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجوةساردلا جئاتن ترهظأ دقو ،لجرلا مسر رابتخاو

 حلاصل ةطباضلا ةعومجملا لافطأ تاجرد طسوتمو ،ةيبيرجتلا ةعومجملا لافطأ تاجرد طسوتم نيب

 روكذلا تاجرد طسوتم نيب يضايرلا ءاكذلا يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجوو ،ةيبيرجتلا ةعومجملا

 .روكذلا حلاصل ثانإلا تاجرد طسوتمو

 )(Nurlaily, Soegiyanto & Usodo, 2018 ودوسواو ،وتنيجوسو ،يليلرون ةسارد تفدهو

 ىوتحملا ملعت لالخ نم تالكشملا لح ىلع مئاقلا ملعتلا مادختساب يساردلا ليصحتلا يف قرفلا ديدحت ىلإ

 يلاعلا يقطنملا ءاكذلا نيب يملعلا ليصحتلا فالتخاو ،تايضايرلا ملعت يف رشابملا ملعتلاو يقايسلا

 ملعت ليصحت يف يقطنملا يضايرلا ءاكذلاو ملعتلا جذومن نيب لعافتلا ةفرعمو ،ضفخنملاو طسوتملاو

 يف يئادتبالا ثلاثلا فصلا بالط نم ًابلاط )179( نم ةساردلا ةنيع تنوكت .تايضايرلا يف بالطلا

 يقايسلا سيردتلا مادختساب تالكشملا لح ىلع مئاقلا ملعتلا جذومن نأ ةساردلا جئاتن ترهظأو ،ايسنودنإ
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 نيذلا بالطلا نأو ،رشابملا ملعتلا جذومن نم لضفأ يميلعت ليصحت ىلع نولصحي بالطلا لعجي

 ءاكذ مهيدل نيذلا كئلوا نم لضفأ يميلعت ليصحت ىلع نولصحي ،ٍلاع يقطنم يضاير ءاكذب نوعتمتي

 ءاكذلاو ملعتلا جذومن نيب لعافت مدع ةساردلا جئاتن ترهظأ امك ،)ضفخنم وأ طسوتم( يقطنم يضاير

 .بالطلا ملعت ليصحت يف يقطنملا يضايرلا

 ةيفرعملا تاردقلا ةيمنت يف جاهنملا عون ةيلعاف فّرعت ىلإ )2017( تافيدشلا ةسارد تفدهو

 الفط )90( مهنم ،ةلفطو الفط )120( نم ةساردلا ةنيع تنوكتو ،ندرألا/نامع يف ةضورلا لافطأ ىدل

 )6-5( نيب مهرامعأ حوارتت ،نامع ةنيدم يف لافطألا ضاير نم يناثلا ىوتسملا لافطأ نم ةلفطو

 نيقحتلملا ريغ لافطألا نم ةلفطو الفط )30(و ،ةفلتخم جهانم قبطُت ضاير ةدع نم اوريتخا ،تاونس

 تاذ قورف دوجو ةساردلا جئاتن ترهظأ ،ةيفرعملا تاردقلا رابتخا ةساردلا تمدختساو ،لافطألا ضايرب

 ،جاهنملا عونل اعبت ةضورلا لافطأل ةيفرعملا تاردقلا تاجردل ةيباسحلا تاطسوتملا نيب ةيئاصحإ ةلالد

 نيقحتلملا لافطألا قوفت و ،يلعافتلا ينطولاو يديلقتلا نيجاهنملا ىلع لماشلا يئامنلا جاهنملا قوفت و

 .ةيفرعملا تاردقلاب نيقحتلملا ريغ لافطألا ىلع ةيموكح وأ ةصاخ تناكأ ءاوس ةضورلاب

 ىلع يلعافتلا جهنملا قيبطت رثأ فّرعت ىلإ تفده دقف )2016( خمدلاو سوماجوبأ ةسارد امأ

 الفط )95( نم ةساردلا ةنيع تنوكت دقلو .ةسردملا لبقام ةلحرم يف نييندرألا لافطألا ءاكذ نيسحت

 نم مهرايتخا مت ةلفطو الفط )49( نم تنوكت ىلوألا ةعومجملا :نيتعومجم ىلع نيعزوم ةلفطو

 ةلفطو الفط )47( نم تنوكت ةيناثلا ةعومجملاو ،يلعافتلا ينطولا جاهنملا قبطُت يتلا ةيموكحلا ضايرلا

 دقو ةددعتملا تاءاكذلا رابتخا مادختسا متو ،يديلقتلا جهنملا قبطُت يتلا ضايرلا ىدحإ نم مهرايتخا مت

 لافطأ حلاصل ءاكذلا يف نيتعومجملا لافطأ نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو ةساردلا جئاتن ترهظأ

 .يلعافتلا ينطولا جاهنملا قبطُت يتلا ةعومجملا

 ةيمنت يف يروستنوم ةقيرط رثأ فّرعت ىلإ Kayili )2016( يلياك ةسارد تفده نيح يف

 ةضورلا لافطأ نم ةلفطو الفط )60( نم ةساردلا ةنيع تنوكتو ،ضايرلا لافطأل يفرعملا ىوتسملا

 ةساردلا جئاتن تراشأو .أ جذومنلا -ةسردملا لبقام ةلحرمل ساسناك سايقم ةساردلا تمدختسا ،ايكرت يف

 .ةيفرعملا ميهافملاب قلعتي اميف ءاطخألا ددع نم تللق يروستنوم ةقيرط نأ ىلإ

 تايضايرلا يف يبيردت جمانرب رثأ فّرعت ىلإ )2016( زيافلاو ،يرصملا ةسارد تفده امنيب

 ،لافطألا ضاير يف نيبوهوملا لافطألل تالكشملا لح ةراهم ةيمنت يف حجانلا ءاكذلا ةيرظن ىلإ دنتسم

 تنوكت ةيبيرجتو ةطباض نيتعومجم ىلإ ايئاوشع اومسق ابوهوم الفط )28( نم ةساردلا ةنيع تنوكت

 قيرط نعمهديدحت مت نامع يف ناوضرلا سرادم نم  مهرايتخا مت ةلفطو الفط )14( نم ةعومجم لك
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 جئاتن ترهظأ و،تالكشملا لح ةراهم ةساردلا تمدختسا ،نيبوهوملا نع فشكلل ديارب سايقم مادختسا

 ةيبيرجتلا ةعومجملا لافطأ ىدل تالكشملا لح ةراهم يف ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دوجو ةساردلا

 .يبيردتلا جمانربلل ىزعت

 ةفرعم ىلإ ) 2015Ahmadpour & Mujembari( ،يرابجومو ،روبدمحأ ةسارد تفدهو

 )80( نم ةساردلا ةنيع تنوكت .تاونس )5(رمعب لافطألل ءاكذلا لدعم ىلع يروستنوم جاهنم ريثأت

 لافطألا ضاير نم ةلفطو الفط )40( مهنم ،ناريإ يف ضايرلا ىدحإ لافطأ نم مهرايتخا مت ةلفطو الفط

 لالخ نم مهميلعت مت ضايرلا ىدحإ نم ةلفطو الفط )40(و ،يروستنوم جاهنم لالخ نم مهميلعت مت

 لدعم نأ جئاتنلا ترهظأ دقو ،نفارل ةنولملا تافوفصملا رابتخا ةساردلا تمدختساو ،يديلقتلا جهنملا

 ىلعأ ناك يروستنوم جاهنم لالخ نم مهميلعت مت نيذلاو تاونس )5( مهرامعأ غلبي نيذلا لافطألل ءاكذلا

  .يديلقتلا جهنملا ساسأ ىلع نيملعتملا لافطألا لدعم نم ريثكب

 ةيلعاف فّرعت ىلإ تفده دقف ) 2015Abdel-Haq & Alfilfli(يلفلفلاو قحلا دبع ةسارد امأ

 ةنيع تنوكت .ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ريكفتلا ةيمنت يف يروستنوم جاهنم ىلع مئاق يميلعت جمانرب

 نم ةلفطو الفط )28(و يروستنوم ةضور نم ةلفطو الفط )30( مهنم ،ةلفطو الفط )58( نم ةساردلا

 يحاجنلا سايقم ناتثحابلا تمدختسا .نامع ةنيدم يف ايميداكأ اجهنم مدختست يتلا ناطلسلا ةضور

 تاذ قورف دوجو ىلإ ةساردلا تلصوتو .ةيندرألا ةئيبلا ىلع هريوطت دعب يقطنملا ريكفتلل )2005(

 نيقحتلملا لافطألا تاجرد طسوتم نيب ةيلكلا ةجردلاو يقطنملا ريكفتلا تاراهم تاجرد يف ةيئاصحإ ةلالد

 حلاصل ايميداكأ اجهنم مدختست يتلا ةضورلاب نيقحتلملا لافطألا تاجرد طسوتمو يروستنوم ةضورب

 تاراهم تاجرد يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع جئاتنلا ترهظأ امنيب ،يروستنوم جاهنم

 .)ثانإ ،روكذ( عونلا ريغتمل ىزعت يقطنملا ريكفتلا

 ةفرعم ىلإ Niroo, Nejhad & Haghan (2012) نجاهو ،داجينو ،ورين ةسارد تفده امنيب

 صوصخلا هجو ىلعو ،ماع لكشب ةبلطلل ةيضايرلا فئاظولاو ،يضايرلا يقطنملا ءاكذلا نيب ةقالعلا

 بالط نم ًابلاط )40( نم ةساردلا ةنيع تنوكت ، يقطنملا جاتنتسالاو اهقيبطتو ميهافملا ىوتسم ةفرعم

 ترهظأ ،ةددعتملا تاءاكذلا ةنابتسا ةساردلا تمدختسا ،نارهط يف ةيوناثلا ةلحرملا يف لوألا فصلا

 تايوتسم يف ماع لكشب بالطلل يضايرلا ءادألاو ،يضايرلا ءاكذلا نيب ةمهم ةقالع دوجو ةساردلا جئاتن

 .يضايرلا ءادألاو يضايرلا ءاكذلا يف ةفرعملا ىوتسم نيب ةقالع دوجو ظحالي ملو ،ريكفتلاو قيبطتلا

 لافطألا ضاير جاهنم يف نيابتلا ىدم ةفرعم ىلإ )2011( يبعزلاو ميرشو رطم ةسارد تفدهو

 ةنيع تنوكت .لافطألل ةيدسجلاو ةيفرعملاو ةيعامتجالا بناوجلا يف ةيئامنلا قورفلا يف هرثأو ندرألا يف
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 ةسردملا لبقام لافطأ ءادأ سايقم مادختسا مت ةساردلا ضارغأ قيقحتلو .ةلفطو الفط )353( نم ةساردلا

 جاهنملا ىلع ةمدقتم ةلزنم التحا دق يئامنلاو يميداكألا نيجاهنملا نأ جئاتنلا ترهظأ دقو .ةيساسألا

 ينطولا جاهنملا نأو .ةيدسجلاو ةيعامتجالاو ةيفرعملا ةثالثلا ةيئامنلا بناوجلا سايق ىدل يلعافتلا ينطولا

 .ةثالثلا ةيئامنلا بناوجلا يف يميداكألا جاهنملا نم لضفأ ازاجنإ ققحي مل يلعافتلا

 ,Ferrándiz, Bermejo )2008( وتيربو ،ودناريف ،زنياس ،وجيميرب ،زيدناريف ةسارد تفدهو

Sainz, Ferrando & Prieto,  ةسردملا لبق ام ذيمالت نم ةنيعل يضايرلا يقطنملا ريكفتلا ةفرعم ىلإ 

 ،يميداكألا ءاكذلاو يضايرلا يقطنملا ءاكذلا نيب ةقالعلا ةفرعمو ،ةيئادتبالا ةلحرملا ذيمالت نم ةنيعو

 نم مهرامعأ حوارتت اذيملت )294( نم ةساردلا ةنيع تنوكتو ،رمعلاو نيسنجلا نيب قورفلا ةساردو

 رابتخاو يقطنملا ءاكذلا رابتخا ةساردلا تمدختسا ،اينابسإ يف ةفلتخم سرادم ثالث نم تاونس )4-8(

 يضايرلا يقطنملا ءاكذلا يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو ةساردلا جئاتن ترهظأو ،يميداكألا ءاكذلا

 ىلعأ تاجرد ةيئادتبالا سرادملا ذيمالت ققح ثيح ةسردملا لبقام ذيمالت ىدل يميداكألا ءاكذلا رابتخاو

 .سنجلا عون بسح ةيئاصحإ ةلالد تاذ ًاقورف تانايبلا جئاتن رهظت مل امك ،ةسردملا لبق ام ذيمالت نم

 ميهافملا ةيمنت يف يميلعت نكر مادختسا رثأ فّرعت ىلإ تفده دقف )2007( يلوهلا ةسارد امأ

 نم ةلفطو الفط )78( نم ةساردلا ةنيع تنوكت ،ةضورلا لافطأ ىدل ةيضايرلا تاقالعلاو تاراهملاو

 ًايميلعت ًانكر ةساردلا تمدختساو ،تاونس )6-5( نيب مهرامعأ تحوارت ،تيوكلاب يناثلا ىوتسملا لافطأ

 ميهافملا رابتخاو ،ةفرعملاو ةعتملاو ةسرامملاو فاشتكإلا ىلع دمتعت ةيميلعت ةبيقحو ًاباعلأ نمضتي

 تاقالعلاو ميهافملا ةيمنت يف يميلعتلا نكرلا ةيلعاف جئاتنلا ترهظأ دقو ،ةيضايرلا تاقالعلاو تاراهملاو

 .ةضورلا لافطأ ىدل ةيضايرلا

 سايقو لافطألا ضايرل ةلماكتملا ةيميلعتلا ةطشنألا ىلإ فّرعتلا )2006( نيمأ ةسارد تفدهو

 ةساردلا ةنيع تنوكتو ،)يرصبلا/يناكملا ءاكذلاو ،يضايرلا/يقطنملا ءاكذلا( نم لك ةيمنت يف اهرثأ

 سايقم ةساردلا تمدختسا ،ةرهاقلا ةنيدم يف ةسردملا لبق ام ةلحرم لافطأ نم ةلفطو ًالفط )60( نم

 ترهظأو .يضايرلا ءاكذلاب لفطلا عتمت تارشؤمل ةملعملا ميوقت ةرامتساو ،لافطألل يضايرلا ءاكذلا

 يضايرلا ءاكذلا يف ةيبيرجتلاو ةطباضلا ةعومجملا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو ةساردلا جئاتن

 .ةيبيرجتلا ةعومجملا حلاصل

 ًابولسأ ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن مادختسا ةيلاعف ةفرعم ىلإ تفده دقف )2004( حلاص ةسارد امأ

 ةنيع تنوكت .ةضورلا لافطأ ىدل يرصبلا يناكملا ءاكذلاو يقطنملا ءاكذلا ةيمنت ىلع ملعت ةقيرطو

 .رصم يف ةيردنكسإلا ةظفاحم يف ةيموكحلا تاضورلا ىدحإ نم ةلفطو ًالفط )30( نم ةساردلا
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 يناكملا ءاكذلا ةيمنتل رخآلاو ،يقطنملا يضايرلا ءاكذلا ةيمنتل امهدحأ نيرابتخا ةساردلا تمدختسا

 لافطألا ىدل تاءاكذلا ةيمنتل اهدادعإ مت يتلا ةطشنألا ةيلاعف جئاتنلا ترهظأو .ةضورلا لفطل يرصبلا

 .يرصبلا ءاكذلاو يقطنملا ءاكذلا يف ةلثمتملاو

 ةقباسلا تاساردلا ىلع بيقعتلا

 يقطنملا ءاكذلاو ةماع ةروصب ءاكذلا تلوانت يتلا ةقباسلا تاساردلا نم هضرع متام لالخ نم

 تاساردلا ةشقانم تمت ،ضايرلا لافطا ىلع قبطُت يتلا جهانملا تلوانت يتلا تاساردلاو ،ةصاخ ةروصب

 :ةيتآلا رواحملا ءوض يف ةقباسلا

 :فادهألا :الوا

 ةيمنت يف لافطألا ضاير يف ةمدختسملا ةفلتخملا جهانملا رود ةسارد ىلإ تاساردلا ضعب تفده

 دبع ةساردو ،)2016( خمدلاو ،سوماجوبأ ةساردو ،)2017( تافيدشلا ةساردك ةيفرعمو ةيلقع تاردق

 يرابجومو روب دمحا ةساردو ,Abdel-Haq & Alfilfili) 2015( يلفلفلاو قحلا

)2015Ahmedpour & Mujembari, (، يلياك ةساردو )2016kayili, (، ارقفلا ةسارد تفده امنيب 

 ةساردو )2011( نورخآو رطم ةساردو ،)Niroo,et.al, 2012( نورخآو ورين ةسارد و ،)2019(

 زيدناريف ةساردو ،)2019( يلع ةسارد تلوانتو ،ةددعتملا تاءاكذلا ىلإ فّرعتلا )2004( حلاص

 ىوتسم ةفرعم ىلإ تاساردلا ضعب تفده نيح يف ،يقطنملا ريكفتلا ),2008ferrandz,et.al( نورخآو

 ،)Nurlaily,et.al,2018( نورخآو يليلرون ةساردو ،)2018( نورخآو يلفلفلا ةساردك يقطنملا ءاكذلا

 )2019( ميهاربإو ةيطع ةساردو ،يضايرلا ءاكذلا ىوتسم ةفرعم ىلإ تفده يتلا )2006( نيمأ ةساردو

 ميهافملا ةفرعم ىلإ تفده يتلا )2007( يلوهلا ةساردو ،يفرعملا ريكفتلا تاراهم ةفرعم ىلإ تفده يتلا

 .ةيضايرلا تاقالعلاو تاراهملاو

 ءوض يف ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم فّرعت ىلإ تفده دقف ةيلاحلا ةساردلا امأ

 .مدختسملا جاهنملا عونت

 :تانيعلا :ايناث

 كانهف ،تانيعلا ماجحأ يف نيابت كانه نأ ةقباسلا تاساردلل اهضارعتسا لالخ نم ةثحابلا تظحال 

 الفط )353-28( نم تانيعلا دادعأ تحوارت دقف ؛ةريغص تانيعو ةطسوتم تانيعو ةريبك تانيع

 )353( اهتنيع تغلب يتلاو )2011( نورخآو رطم ةسارد ةريبكلا تانيعلا تاذ تاساردلا نمو ،ةلفطو

 ةساردو ،)294( اهتنيع تغلب يتلاو )Ferrandiz, et.al, 2008( ةساردو ،ةلفطو الفط
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)Nurlaily,et.al,2018( اهتنيع تغلب يتلاو )اهتنيع تغلب يتلاو )2019( ارقفلا ةساردو ،)179 

 .)120( اهتنيع تغلب يتلاو )2017( تافيدشلا ةساردو ،)160(

 اهتنيع تغلب يتلا )2016( خمدلاو سوماجوبأ ةساردك ةطسوتم تانيع تاذ تاسارد كانهو

 )2018( يسنعلاو يلشولاو يلفلفلا ةساردو ،)80( اهتنيع تغلب يتلا )2019( يلع ةساردو ،)95(

 يتلا )2015( زيافلاو يرصملا ةسارد ةريغصلا ةنيعلا تاذ تاساردلا نمو ،)70(اهتنيع تغلب يتلا

 )Niroo,et.al, 2012( ةساردو ،)30( اهنيع تغلب يتلا )2004( حلاص ةساردو ،)28( اهتنيع تغلب

 .)40( هتنيع تغلب يتلا

 تاضور ثالث نم مهرايتخا مت ةلفطو الفط )147( نم تنوكت دقف ةيلاحلا ةساردلا ةنيع امأ

 .اهيف مدختسملا جاهنملا امهنم لك لثمت

 :تاودألا :اثلاث

 تمدختسا اهتيبلاغف ،ةسارد لك ةعيبط بسح ةقباسلا تاساردلا يف ةمدختسملا تاودألا تعونت 

 ةيطع ةساردو ،)2019( يلع ةساردك ةساردلا ةنيع دارفأ نم تانايبلا عمجل ةبسانم ةادأك رابتخالا

 وبأ ةساردو ،)2017( تافيدشلا ةساردو )Nurlaily,et.al, 2018( ةساردو ،)2019( ميهاربإو

 .ةددعتملا تاءاكذلا ةنابتسا )Niroo,et.al, 2012( ةسارد تمدختسا نيح يف ،)2016( خمدلاو سوماج

 يهو يقطنملا ءاكذلا تاراهم سيقي يذلا يقطنملا ءاكذلا رابتخا تدعأ دقف ةيلاحلا ةساردلا امأ

 لحو ،ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ،ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا ،تالكشملا لح ،فينصتلا ،ةنراقملا(

 )تاهاتملاوزاغلألا

 :جئاتنلا :اعبار

 نيتعومجملا ءادأ يف ًاقورف كانه نأ تدجو ةقباسلا تاساردلا جئاتن ىلع ةثحابلا عالطا دعب 

 )2019( ةيطع ةساردك ،يضايرلاو يقطنملا ءاكذلا تاراهم وأ ريكفتلا تاراهم يف ةطباضلاو ةيبيرجتلا

 تاراهم يف ةيبيرجتلا ةعومجملا حلاصل نيتعومجملا نيب ايئاصحا ةلاد قورف دوجو اهجئاتن ترهظأ يتلا

 )2018( نورخآو يلفلفلا ةسارد جئاتن ترهظأ امك ،نيسنجلا نيب قورف دوجو مدعو ،يفرعملا ريكفتلا

 ،روكذلا حلاصل نيسنجلا نيب قورف دوجوو ،ةيبيرجتلا ةعومجملا حلاصل يضايرلا ءاكذلا يف قورف دوجو

 جاهنملا عونل اعبت ةيفرعملا تاردقلا يف قورف دوجو اهجئاتن ترهظأ دقف )2017( تافيدشلا ةسارد امأ

 ةيبيرجتلا ةعومجملا قوفت )2006( نيمأ ةسارد جئاتن ترهظأو ،لماشلا يئامنلا جاهنملا حلاصل مدختسملا

 تللق يروستنوم ةقيرط نأ ىلإ )Kayili,2016( يلياك ةسارد جئاتن تراشأ امك .يضايرلا ءاكذلا يف
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 Abdel 2015( يلفلفلاو قحلا دبع ةسارد ترهظأو ،ةيفرعملا ميهافملاب ةقلعتملا ءاطخألا ددع نم

Haq,&Alfilfili( مدع ةساردلا جئاتن ترهظأ امك ،يقطنملا ريكفتلا يف يروستنوم ةضور لافطأ قوفت 

 .يقطنملا ريكفتلا يف نيسنجلا نيب قورف دوجو

 ةقباسلا تاساردلا نم ةدافتسالا بناوج

 .ةساردلا عوضومب ةقلعتملا ةيرظنلا ةيؤرلا قيمعت -

 .ةساردلا ةلكشم ةرولب -

 .تاساردلا كلتل عجارملا مئاوق لالخ نم ةيملعلا عجارملاو رداصملا ضعب ىلإ ةثحابلا داشرا -

 .ةيلاحلا ةساردلل بسانملا جهنملا رايتخا -

 .ةيلاحلا ةساردلا جئاتن ةجلاعمل ةبسانملا ةيئاصحإلا بيلاسألا رايتخا نسح -

 .عوضوملل ةبسانملا ةساردلا ةادأ دادعإ -

 . ةقباسلا تاساردلا جئاتنب ةناعتسالاب ،ةيلاحلا ةساردلا جئاتن ريسفت -

 ةقباسلا تاساردلا نع ةيلاحلا ةساردلا زيميام مهأ

 راشأ امكو ،-ةثحابلا ملع دح ىلع - ندرألا ىوتسم ىلع ةردانلا تاساردلا نم ةساردلا هذه دعت -

 تلوانت ةلثامم ةسارد دوجو مدع نع ةيندرألا ةعماجلا يف تانايبلا ةدعاق نم رداصلا باتكلا هيلإ

 .عوضوملا اذه

 لحارم ىلع تيرجأ ةقباسلا تاساردلا مظعم نيح يف ،ةضورلا لافطأ ىلع ةساردلا هذه تيرجأ -

 .ةمدقتم ةيرمع

 تاءاكذلا تلوانت ةقباسلا تاساردلا مظعم نيح يف ،لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلا ةساردلا تلوانت -

 .تاءاكذلا نم رخآ عون وأ ةماع ةروصب ةددعتملا

 .ندرألا يف ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم ىلإ فرعتلل رابتخا دادعإ -

.surveymonkey.com عقوم مادختساب اينورتكلإ رابتخالا ةثحابلا قيبطت -



  

 ثلاثلا لصفلا

 هتاءارجإو ثحبلا جهنم

  ةساردلا جهنم -

 ةساردلا تاريغتم -

 ةساردلا عمتجم -

 ةساردلا ةنيع -

 ةساردلا ةادأ -

 ةساردلا تاءارجا -

  ةيئاصحإلا تاجلاعملا -
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 ثلاثلا لصفلا

 هتاءارجإ و ثحبلا جهنم

 جهنملا فصو ثيح نم ةساردلا هذه يف ةثحابلا اهتعبتا يتلا ةيملعلا ةيجهنملا لصفلا اذه نمضتي

 ةثحابلا اهتعبتا يتلا تاءارجإلاو ،ةساردلا ةادأو ،اهتنيعو ،ةساردلا عمتجم ديدحتو ،ةساردلا يف مدختسملا

 نع ةباجإلا يف تمدختسا يتلا ةبسانملا ةيئاصحالا بيلاسألاو ،اهتابثو اهقدص نم ققحتلاو ،اهدادعإ يف

 .ةيلاحلا ةساردلا ذيفنت يف ةثحابلا اهتعبتا يتلا تاءارجإلاو ،ةساردلا ةلئسأ

 ةساردلا جهنم

 مت ثيح ،ةساردلا عوضومل هتمءالمل ةنراقملا تاساردلا عون نم يفصولا جهنملا عابتا مت

 جاهنم( ةساردلاب ةددحملا جهانملا دحأ قبطُت يتلا ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم ىلإ فّرعتلا

 نيب لافطألل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم ةنراقمو )يلعافتلا ينطولا جاهنملا ، يلودلا جاهنملا ،يروستنوم

 .ةساردلا يف ةددحملا جهانملا

 ةساردلا تاريغتم

 .يقطنملا ءاكذلا -

 .)يلعافتلا ينطولا جاهنملا ، يلودلا جاهنملا ،يروستنوم جاهنم( مدختسملا جاهنملا عون -

 ةساردلا عمتجم

 ةددحملا جهانملا قبطت يتلا ةصاخلاو ةيموكحلا ضايرلا لافطأ عيمج نم ةساردلا عمتجم نوكتي

 ماعلل نامع ةنيدم يف ،)يلعافتلا ينطولا جاهنملا ،يلودلا جاهنملا ،يروستنوم جاهنم( ةساردلا يف

 *.تاونس )6-5( نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا )2020-2019( يساردلا

 ةساردلا ةنيع

  ؛نا7ع ةIی`م يف ةÂم@0لاو ةصاpلا ضاcqلا Bم د`عل ة�حاFلا اهب �ماق يEلا تارا�qلا لالخ Bم

 يEلا ةصاpلا ضاcqلاو ةÂم@0لا ضاcqلا يف ABل7WXلا لافaألا دا`عا ىلع ل^0Nلا ة�حاFلا ىلع ر=عت *

 .انو̂رH ة0ئاج �MWF ةسار`لاM ةد`70لا جها7Iلا JF1ت
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 ̂عIت ت`جو `قف ةصاpلا ضاcqلا امأ ،يلعافEلا يaI^لا جاه7Iلا JF1ُت اهع7Aج ةÂم@0لا ضاcqلا نأ ت`جو

 ةد`ع7Eلا تاءاH=لا ةضوHc �ی`0لا لماrلا يئاI7لا جاه7Iلا JF1{ اه�عFف ،اهAف ةم`7WEpلا جها7Iلا يف

 ،ة�ی`0لا *̂رIEWم ةضوHc *̂رEŴنم جاهIم JF1ُت ةصاخ ضاqر ت`جو اAI7ب ،اهAcغو دا0Nلا ةضورو

 جاه7Iلا م`WEpت يEلا ضاcqلا ىلإ ةفاضإلاM ،ةAناcqJب وأ ةcq@Aمأ ةAلود جماcب JF1ُت ضاqر ت`جو ABح يف

 .ن̂اضcلا وأ داوcلا راد وأ له7Iلا راد اهر`Nت يEلا ��Eلا يف ل�7E7لا ي7{داكألا

 دقف ،اهيف مدختسملا جاهنملا عون بسح عاونأ ةثالث رايتخا مت اهفينصتو ضايرلا ديدحت دعبو 

 دقو ،ةفنصملا ضايرلا تارادإب لاصتالاب ةثحابلا تماق ثيح ةرسيتملا ةقيرطلاب ضايرلا ةنيع تريتخا

 ةضور( ةقفاومو ،يروستنوم جاهنم لثمتل )ةثيدحلا يروستنوم ةضور( ةرادا ةقفاوم ىلع تلصح

 دقو .يلعافتلا ينطولا جاهنملا لثمتل )ةنيتيوز ما ةضور( ةقفاومو ، يلودلا جاهنملا لثمتل )ةيلودلا داورلا

 باجتسا دقو ،يناثلا ىوتسملا لافطأ ىلإ ينورتكلالا رابتخالا لاسرإ ةضور لك ةرادإ نم ةثحابلا تبلط

 داورلا ةضور( لافطأ نم ةلفطو الفط )50( و ،)ةثيدحلا يروستنوم ةضور( نم ةلفطو الفط )(47

 )147( ةنيعلا دارفأ ددع حبصا اذهبو ،)ةنيتيوز مأ ةضور( لافطأ نم ةلفطو الفط )50(و ،)ةيلودلا

 :ةنيعلا دارفأ عيزوت حضوي )1( لودجلاو ،ةلفط و الفط

 لافطألا ددعو ةسردملا مساو جاهنملا عون بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت )1( لودج

 نيبيجتسملا لافطألا ددع يلكلا لافطألا ددع ةسردملا مسا جاهنملا عون

 47 100 ةثيدحلا يروستنوم ةسردم يروستنوم جاهنم

 50 120 ةيلودلا داورلا ةيميداكأ  يلودلا جاهنملا

 ينطولا جاهنملا
 يلعافتلا

 50 60 ةطلتخملا ةيساسألا ةنيتيوز مأ ةسردم

 147 280 عومجملا
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 ةساردلا ةادأ

 :ةيتآلا تاوطخلا قفو رابتخالا دادعا مت اهتالؤاست نع ةباجإلاو ةساردلا فده قيقحتل

 :يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق -

 :لالخ نم ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلاب ةصاخلا تاراهملاب ةمئاق ةثحابلا تدعأ •

 ءاكذلا" باتكو ،)2019 دمحمو ،رماع( "ةددعتملا تاءاكذلا" باتك لثم يرظنلا بدألا ةعجارم •

 كلذكو ،)2018 ،يرخافلا( "ءاكذلا ةيجولوكيس" باتكو ،)2018 ،ديعلا( "ةددعتملا تاءاكذلاو

 ةساردو ،)2019( يلع ةساردك هتاراهم ضعب وأ ،يقطنملا ءاكذلا تلوانت يتلا ةقباسلا تاساردلا

 ،)2014( برطملا ةساردو ،)2018( نورخآو يلفلفلا ةساردو ،)2019( ميهارباو ةيطع

 .)2004( حلاص ةساردو ،)2007( يلوهلا ةساردو

 ،ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلاب ةصاخلا تاراهملاب ةمئاق ةثحابلا تدعأ كلذ ءوض يفو

 نيصتخملا نم ةبخن ىلع اهضرع متو .كلذ حضوي )1( قحلمو ،تاراهم )10( نم تنوكت يتلاو

 ءارسإلا تاعماج نم ،ميوقتلاو سايقلاو ،سفنلا ملعو ،ةيوبرتلا جهانملاو ،ةيبرتلا لاجم يف نيمكحملاو

 ىلع ليدعتلا مت نيمكحملا ءارآ ءوض يفو ،كلذ حضوي )2( قحلمو نيمكحم )10( مهددعو ،ةيندرألاو

 .ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلل تاراهم )6( نم ةنوكم يئاهنلا اهلكشب تحبصأو ،ةمئاقلا

 .كلذ حضوي )3( قحلمو

 :ةيلوألا هتغيصب يقطنملا ءاكذلا تاراهم ضعبل رابتخالا دادعإ

 دادعإ مت ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم نوصتخملاو نومكحملا ددح نا دعب

 .يقطنملا ءاكذلا رابتخال ةيلوألا ةغيصلا

 .)4( قحلملاب حضوم وه امك ةرقف )29( رابتخالل ةيلوألا ةغيصلا تنمضت دقو

 .ةنراقملا ةراهم سيقت ةلئسأ )6( اهنم

 .فينصتلا ةراهم سيقت ةلئسأ )5(و

 .تالكشملا لح ةراهم سيقت ةلئسأ )5(و

 .ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا ةراهم سيقت ةلئسأ )5(و

 .ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ةراهم سيقت ةلئسأ )4(و

 .تاهاتملاوزاغلألا لح ةراهم سيقت ةلئسأ )4(و
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 لفطلا ىلعو ،)6-2( روص ةتس ىلإ نيتروص نيب لئادبلا نم اددع لاؤس لك نمضت دقلو

 .)ةروصلا( حيحصلا ليدبلا رايتخا

 رابتخالا قدص

 ققحي يذلاو ،تارابتخالا ءانبل اهرفاوت يغبني يتلا ةمهملا و ةيسيئرلا صئاصخلا نم قدصلا دعي

 )2017 ،يليجعلا( اهلجأل دعأ يذلا ةصرفلا رابتخالل

 يرهاظلا قدصلا

 ةئفلل تارقفلا نومضم ةمءالم ىدم هنأب يرهاظلا قدصلا موهفم ىلإ )2016 ،هللا رصن( ريشي

 قدص ىلع لوصحلل نيصتخملاو نيمكحملاو ءاربخلا ىلع لاجملا اذه يف ثحابلا دمتعيو ،ةبسانملا

 .ىوتحملا

 نيمكحملا نم ةعومجم ىلع هتضرع ،رابتخالل ةيلوألا ةغيصلا ةثحابلا تدعأ نا دعبو

 ،ءارسإلا تاعماج نم ،ميوقتلاو سايقلاو لافطألا ضايرو سفنلا ملعو ةيبرتلا لاجم يف نيصتخملاو

 .)5( قحلملا يف حضوم وه امك .نيمكحم )10( مهددع غلابلاو ،ارتبلاو

 :ثيح نم رابتخالا تارقف ةمءالم نم دكأتلا نيمكحملا ةذتاسألا نم بلط دقو

 .)يقطنملا ءاكذلا تاراهم( هسايقل تعضو امل تارقفلا سايق -

 .ةرابعلاو ةروصلا حوضو ثيح نم ةرقفلا ةمءالم -

 ةضورلا لافطأل ةيرمعلا ةئفلل يقطنملا ءاكذلا تاراهم سايقل رابتخالا تارقف ةمءالم نم ققحتلا -

 .تاونس )6-5( نم

 .ابسانم هنوريام ةفاضإو ،ليدعت ىلإ جاتحيام ليدعت -

 .اهتيحالص ىلع نيمكحملا ةقفاوم نم رثكأف )%85( ةبسن دامتعا مت نيمكحملا ءارآ ءوض يفو

 :نيمكحملا يأر ىلع اءانب اهئارجا مت يتلا تاليدعتلا يلي اميفو

  :)ةنراقملا ةراهم ( الوا

 .ءاغبب ىلإ ليفلا رييغتو ةحافتلا فذحب )2( ةرقفلا يف روصلا ليدعت مت -

 .)5( ةرقفلا فذح مت -
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 .)6( ةرقفلا فذح مت -

 :)فينصتلا ةراهم( ايناث

 .)7( ةرقفلا يف تارايتخالا ددع ليلقت مت -

 .)8( ةرقفلا يف رسنلاب دهفلا ةروص ليدعت مت -

 .طوبطخا ةروص ةفاضإو )9( ةرقفلا يف تاناويحلا روص ضعب ليدعت مت -

 .صاصر ملق ةروص ةفاضإو )10( ةرقفلا يف تارايتخالا ددع ليلقت مت -

 .)11( ةرقفلا فذح مت -

 :)تالكشملا لح ةراهم( اثلاث

 .نهملا باحصأ روص ىلإ تابكرملا روص نم )12( ةرقفلا يف روصلا ليدعت مت -

 .ءابطألا تادايع ىلإ اهليوحتو )13( ةرقفلا يف تارايتخالا ليدعت مت -

 راجحألا لمح ةرايسو ءانب ةرايس عضوو )14( ةرقفلا يف يفشتسملاو راجنلا ةروص ليدعت مت -

 .امهنم الدب

 .)16( ةرقفلا فذح مت -

 :)ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا ةراهم( اعبار

 .)17( ةرقفلا يف ببسلا نع ةرقف ةفاضإ مت -

 ةرقف ةفاضإو )18( ةرقفلا يف يحص ريغو يحص ماعط ةروص عضوو ماعطلا روص ليدعت مت -

 .ببسلا نع

 .)19( ةرقفلا يف ببسلا نع ةرقف ةفاضإو ،لافطألا نيب راجشلا ةروص ليدعت مت -

 .)20( ةرقفلا يف ببسلا نع ةرقف ةفاضإ مت -

 .)21( ةرقفلا فذح مت -

 :)ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ةراهم( اسماخ

 ةغيصلا عم بسانتت ىتح حيحصلا ددعلا رايتخا ىلإ اهراصتخاب )22( ةرقفلا ليدعت مت -

 .ةينورتكلالا
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 هيلع لاؤس عضوو ةيلوألا ةغيصلا يف ةدوجوملا ةيسدنهلا لاكشألا نم يسدنه لكش ذخأ  مت -

 .)23( ةرقفلا نم ةينورتكلالا ةغيصلا عم بسانتي ىتح

 .ةينورتكلالا ةغيصلا عم بسانتت ىتح )24( ةرقفلا نم ءزج ذخأو لاؤسلا ةغيص ليدعت مت -

 .ةينورتكلالا ةغيصلا عم بسانتتل )24( ةرقف نم ءزج ذخأب ةديدج ةرقف ةفاضإ مت -

 .)25( ةرقفلا فذح مت -

 :)تاهاتملاوزاغلألا لح ةراهم( اسداس

 .ةينورتكلالا ةغيصلا بسانت ىتح )26( ةرقفلا يف لاؤسلا ةغيص ليدعت مت -

 .ةديدج ةرقف ةفاضإ مت -

 .ةديدج ةرقف ةفاضإ مت -

 .ةينورتكلالا ةغيصلا بسانت ىتح )27( ةرقفلا يف لاؤسلا ةغيص ليدعت مت -

 .ةينورتكلالا ةغيصلا عم بسانتتال اهنأل )28( ةرقفلا فذح مت -

 .ةينورتكلالا ةغيصلا بسانت ال اهنأل )29( ةرقفلا فذح مت -

 نم انوكم ةيئاهنلا هتروص يف رابتخالا حبصأ اذهبو ،نومكحملا اهحرتقا يتلا تاليدعتلا ءارجإ مت دقو

 :)6( قحلملا يف حضوم وه امك ،يتآلا وحنلا ىلع ةرقف )28( نمضتت يقطنملا ءاكذلل تاراهم )6(

 .لئادب )3( اهيف ةباجإلا لئادب ةروصم تارقف )4( :ةنراقملا -1

 .لئادب )6( اهيف ةباجإلا لئادب ددع ةروصم تارقف )4( :فينصتلا -2

 .لئادب )3( اهيف ةباجإلا لئادب ةروصم تارقف )4( :تالكشملا لح -3

 ددعو ،)2( اهيف لوألا ءزجلل ةباجإلا لئادب ةروصم تارقف )8( :ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا -4

 .)3( يناثلا ءزجلل ةباجإلا لئادب

 .لئادب )3( اهيف ةباجإلا لئادب ةروصم تارقف )4( ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ -5

 .لئادب )9-2( اهيف ةباجإلا لئادب ةروصم تارقف )4( تاهاتملاوزاغلألا لح -6

 ةعاطتسا مدعو ،انوروك سوريف راشتنا ءارج نم ملاعلا اهب رمي يتلا ةنهارلا فورظلل ارظنو

 ىلإ ةثحابلا ترطضا ،قرولا قيرط نعو ةرشابم ضايرلا لافطأ ىلع رابتخالا قيبطت ىلع ةثحابلا

 ةرابع حبصأو ،هيلع نيمكحملا تاظحالم لامكتسا دعب ينورتكلا رابتخا ىلإ يقرو نم رابتخالا ليوحت

 ةبسانم اهاري يتلا ةباجإلا ىلع طقف طغضلاب لفطلا موقي ،لاؤس لك ىلع تارايتخا ةعومجمو ةلئسأ نع
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 ىلع قيبطتلل هتبسانم اودكأيل تايجمربلاو ةينفلا تاينقتلا يف نيصتخم ةدع هيلع علطا دقلو ،لاؤسلل

 تاينقتلا يف نيصتخملا ءامسأ حضوي )7( قحلملا و .ةيلاحلا فورظلا عم قفاوتيلو ،ضايرلا لافطأ

 راهظإو عقوملا اذه يف ليهست نم هتأر املsurveymonkey.com  عقوم ةثحابلا تمدختسا دقلو ،ةينفلا

 حضوي يتآلا لودجلاو ،رابتخالل ةبولطملا جئاتنلا ذخا يف ةثحابلا دعاست يتلا لوادجلاو لوأب لوأ جئاتنلا

 .يقطنملا ءاكذلا تاراهم ىلع تارقفلا عيزوت

 هنم لك سيقيامو هتارقف ددعو يقطنملا ءاكذلا تاراهم )2( لودج

 ةراهم لك تارقف يف ساقملا بناجلا ةرقفلا مقر يقطنملا ءاكذلا تاراهم ددعلا

 ةنراقملا 1

1 
2 
3 
4 

 فالتخإلا داجيا موهفم
 ناويحلا عون زييمت موهفم
 عرسألا تالصاوملا ةليسو موهفم
 فالتخإلا داجيإ موهفم

 فينصتلا 2

5 
6 
7 
8 

 ةيوتشلا سبالملا موهفم
 موحللا لكأت يتلا تاناويحلا موهفم
 ءاملا يف شيعت يتلا تانئاكلا موهفم
 بشخلا نم ةعونصملا داوملا موهفم

 تالكشملا لح 3

9 
10 
11 
12 

 بسانملا لحلا رايتخا
 بسانملا لحلا رايتخا
 بسانملا لحلا رايتخا
 بسانملا لحلا رايتخا

4 
 ببسلا نيب طبرلا

 ةجيتنلاو

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 حيحصلا فقوملا رايتخا
 حيحصلا فقوملا ريسفت
 حيحصلا فقوملا رايتخا
 حيحصلا فقوملا ريسفت
 حيحصلا فقوملا رايتخا
 حيحصلا فقوملا ريسفت
 حيحصلا فقوملا رايتخا
 حيحصلا فقوملا ريسفت

 تاقالعلا كاردإ 5
 ةيضايرلا

21 
22 
23 
24 

 عمجلا موهفم
 حيحصلا يسدنهلا لكشلا رايتخا
 ددعلا موهفم
 حرطلا موهفم
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 تاهاتملاوزاغلألا لح 6

25 
26 
27 
28 

 ةهاتملا موهفم
 يددعلا لسلستلا موهفم
 ددعلا موهفم
 ةهاتملا موهفم

 

 يعالطتسالا قيبطتلا

 ءانثأ ةثحابلا هجاوت يتلا تابوعصلا ىلإ فّرعتلاو ،رابتخالا تارقف حوضو نم دكأتلا لجأ نم

 نم ةيلصألا ةنيعلا ريغ نم ةيعالطتسا ةنيع ىلع اينورتكلا رابتخالا ةثحابلا تقبط ،رابتخالا قيبطت

 يعالطتسالا قيبطتلا ءوض يفو ةلفطو الفط )30( اهددع غلابلا )ةيدايرلا ةيندرألا ةيكيرمألا ةيميداكألا(

 .ةنيعلا دارفأ ىدل رابتخالا تارقف عيمج حوضو نيبت

 رابتخالا تابث

 ةتوافتم ةينمز تارتف سايق ىلع ثحبلا ءارجإ يف ةلمعتسملا ةادألا ةردق وه رابتخالا تابث

 .)2016 ،هللا رصن( اهسايقل فدهي يتلا ةفصلل يقيقحلا رادقملا

 يف قفاوتلاو قاستالاو رارقتسالاب مستت رابتخالا ةجرد نوكت امدنع تابثلاب رابتخالا فصتيو

 نيترم مهسفنأ لافطألا ىلع رابتخالا قيبطت ينعي اذهو ،نمزلا عم سايقلا ءادأ ىلع ةققحتملا تاجردلا

 هللا رصن راشأ امك نيعوبسأ ىلإ عوبسأ نيب حوارتت يناثلاو لوألا قيبطتلا نيب ةينمزلا ةرتفلا نوكتو

 لماعمب تالاحلا هذه نع ربعي انه تابثلاو ،ناكمالا ردقب ةهباشتم فورظ تحت نوكتو .)2016(

 اولصح يتلا مهتاجردو ىلوألا ةرملا يف رابتخالا يف اهيلع اولصح نيذلا دارفألا تاجرد نيب طابترالا

 لوصحلل قيبطتلا يترم تاجرد نيب طابترالا لماعم بسحي مث ،هسفن رابتخالا ىلع ةيناثلا ةرملا يف اهيلع

 .تابثلا لماعم ىلع

 ىلع ةينورتكلإلا هتغيص يف رابتخالا تقبط ذإ ؛ةقيرطلا هذهب تابثلا لماعم ةثحابلا تبسح دقو

 ،ةسيئرلا ةساردلا ةنيع ريغ نم )ةرهبع مأ ةسردم( لافطأ نم اوريتخا ةلفطو الفط )30( اهددع غلب ةنيع

 نيب طابترالا لماعم باسح مت دقو ،اهسفن ةنيعلا ىلع رابتخالا قيبطت ةداعإ مت اموي )15( رورم دعبو

 متو )0.74-0.83( نيب تابثلا تالماعم تحوارت دقو ،نوسريب طابترا لماعم مادختساب نيقيبطتلا

 الفط )30( اهددع ةنيع ىلع دعب نع رابتخالا قيبطت متو افلأ – خابمورك ةقيرطب تابثلا لماعم باسح

 رصنلا وبأ ريشيو ،ةديج تابث تالماعم دعتو ) (0.76 –0.86نيب تابثلا تالماعم تحوارت دقو ،ةلفطو

 .كلذ حضوي )3( لودجو .ايلاع اتابث دعي هنإف )0.75( زواجت اذإ تابثلا لماعم نأ ىلإ )2004(
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 افلأ -خابموركو ةداعإلا يتقيرطب رابتخالا تابث تالماعم )3( لودج

 افلأ -خابمورك ةقيرطب تابثلا لماعم ةداعإلا ةقيرطب تابثلا لماعم ةراهملا

 76. 74. ةنراقملا

 74. 75. فينصتلا

 81. 76. تالكشملا لح

 80. 79. ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا

 75. 77. ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ

 82. 78. تاهاتملاوزاغلألا لح

 86. 83. ةيلكلا ةجردلا

 

 يئاهنلا قيبطتلا

 ضايرلا تارادإ لالخ نم يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع اينورتكلإ رابتخالا ةثحابلا تلسرأ

 ،ةلئسألا ةءارق يف نهلافطأ ةدعاسمل ةضور لك نم يناثلا ىوتسملا تاهمأ عيمج ىلإ ةساردلا يف ةددحملا

 باجتسا دقو ،لاؤس لك ىلع هرظن ةهجو نم ةمئالملا ةباجإلا ىلع طغضلاب لفطلل لاجملا كرت مث

 جاهنم قبطُت يتلا ةضورلا يف نيقحتلملا لافطألا نم ةلفطو الفط )47( مهنم ةلفطو الفط )147(

 )50(و ، يلودلا جاهنملا قبطُت يتلا ةضورلا يف نيقحتلملا لافطألا نم ةلفطو الفط )50(و ،يروستنوم

  .يلعافتلا ينطولا جاهنملا قبطُت يتلا ضايرلا يف نيقحتلملا لافطألا نم ةلفطو الفط

 رابتخالا حيحصت

 نوكت اذهبو ،ةحيحصلا ريغ ةباجإلل ًارفصو ةحيحصلا ةباجإلل ةدحاو ةجرد ةثحابلا تطعأ

 ،فينصتلا ةراهمل ةجرد )12(و ،ةنراقملا ةراهمل تاجرد )4( اهنم ،ةجرد )38( رابتخألل ةيلكلا ةجردلا

 تاجرد )4(و ،ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا ةراهمل تاجرد )8(و ،تالكشملا لح ةراهمل تاجرد )4(و

 حضوي )8( قحلملاو ،تاهاتملاوزاغلألا لح ةراهمل تاجرد )6(و ،ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ةراهمل

 .رابتخالل تاجردلا حيحصت ةرامتسا نمضتيف )9( قحلملا امأ ،لفط لكل تاجردلا دصر ةرامتسا

 ءاكذلا تاراهم نم ةراهم لك بسح لافطألا تاباجإ تاطسوتم مييقت ريياعم )4( لودج حضويو

 ،)1.33 ىلإ (0 نم ضفخنم ىوتسم ديدحت مت ةنراقملا ةراهم يف هنإف لاثملا ليبس ىلعف ،يقطنملا
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 ،4.00) ىلإ (2.67 نم عفترم مييقت ىوتسم ديدحت متو ،2.66) ىلإ 1.34( نم طسوتم ىوتسم ديدحتو

 ديدحت متو ،)12.66 ىلإ 0( نم ضفخنم ىوتسم ديدحت مت هنإف رابتخالل ةيلكلا ةجردلل ةبسنلاب امأ

 ىلإ (25.33 نم عفترم ىوتسم ديدحت متو .25.32) ىلإ12.67 ( نم تاجردلا قاطنل طسوتم ىوتسم

38.00(. 

 يقطنملا ءاكذلا رابتخا تاراهم ىلع لافطألا تاباجا تاطسوتم مييقت ريياعم )4( لودج

 ةراهملا
 ددع
 تارقفلا

 ىدم
 تاجردلا

 ىوتسملا

 عفترم طسوتم ضفخنم

 4.00 – 2.67 2.66 – 1.34 1.33 – 0 4 – 0 4 ةنراقملا

 12.00 – 8.01 8.00 – 4.01 4.00 – 0 12 – 0 4 فينصتلا

 4.00 – 2.67 2.66 – 1.34 1.33 – 0 4 – 0 4 تالكشملا لح

 8.00 – 5.33 5.32 – 2.67 2.66 – 0 8 – 0 8 ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا

 4.00 – 2.67 2.66 – 1.34 1.33 – 0 4 – 0 4 ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ

 6.00 – 4.01 4.00 – 2.01 2.00 – 0 6 – 0 4 تاهاتملاوزاغلألا لح

 38.00 – 25.33 25.32 – 12.67 12.66 – 0 38 – 0 28 يلكلا رابتخالا

 

 ةسار(لا تاءا;جإ

 ىدل يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةيمنت يف جاهنملا عون ةيلعاف تلوانت يتلا تاساردلا ىلع عالطالا -1

 .نامع يف ضايرلا لافطأ

 ،يقطنملا ءاكذلا ( امهو ةساردلا يريغتمل ةقمعتم ةسارد لالخ نم يرظنلا بدألا ىلع عالطالا -2

 .)ةضورلا يف مدختسملا جاهنملا عونو

 و نيمكحملا نم ةعومجم لالخ نم ةضورلا لفطل يقطنملا ءاكذلا تاراهم ضعب ديدحت مت -3

 .ميوقتلاو سايقلاو ،سفنلا ملعو ،ةلوفطلاو ،لافطالا ضايرو ،ةيبرتلا لاجم يف نيصصختملا
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 لفطل ةبسانملا تاراهملا ديدحت دعب ايقرو ناك ام دعب اينورتكلا هليوحتو روصم رابتخا دادعإ -4

 .هتابثو هقدص نم ققحتلاو ةضورلا

 ةنيعلا ةمءالم نم ققحتلاو رابتخالا ةيحالص نم ققحتلل ةيعالطتسالا ةنيعلا ىلع رابتخالا قيبطت -5

 .ةيساردلا

 .ةساردلا ةنيع رايتخا -6

 .ةلفطو الفط )147( نم ةنوكملا ةساردلا ةنيع ىلع رابتخالا قيبطت -7

 .ايئاصحإ اهليلحتو جئاتنلا دصر -8

 ءوض يف ةيثحبلا تاحرتقملاو تايصوتلاو تاجاتنتسالا مهأ ميدقتو اهتشقانمو جئاتنلا ضرع -9

 .اهيلا لصوتلا مت يتلا جئاتنلا

 ةيئاصحإلا تاجلاعملا

 .تانايبلا ةجلاعمل  SPSSةيئاصحإلا ةمزرلا ةثحابلا تمدختسإ

 :ةمدختسملا ةيئاصحإلا بيلاسألا

 .ةيباسحلا تاطسوتملا -

 .ةيرايعملا تافارحنالا -

 .رابتخالا تابث نم ققحتلل افلا خابمورك ةلداعمو نوسريب طابترا لماعم -

 جاهنملا عونل اقفو يقطنملا ءاكذلا تاراهم تاجرد يف قورفلا ةفرعمل يداحألا نيابتلا ليلحت -

 .مدختسملا

 )F( ةميق نوكت امدنع قورفلا هاجتا ةفرعمو ،قورفلا ةعباتمل ةيدعبلا تانراقملل هيفيش رابتخا -

 .نيابتلا ليلحت جئاتن يف ايئاصحا ةلاد



 

 عبارلا لصفلا

 اهتشقانمو جئاتنلا ضرع

  ةساردلا جئاتن ضرع -

 ةساردلا جئاتن ةشقانم  -

 تاجاتنتسالا -

 ةساردلا تايصوت -

 ةساردلا تاحرتقم -
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 عبارلا لصفلا

 اهتشقانمو ةساردلا جئاتن ضرع

 _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم ل^ح ةسار`لا اهAلإ �لص^ت يEلا جئاIEلل اضcع لNفلا ا=ه لواEIی

 .ةسار`لا ةل}سأ Bع ةMاجإلاM �لذو ،م`7WEpلا جاه7Iلا ̂عIت ̂ءض يف ضاcqلا لافaأ

 جئا9Eلا ض;ع :الوا

 يتلا ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم ام :ىلع صني يذلا لوألا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا -

 ؟يروستنوم جاهنم قِبطُت

 ةيلكلا ةجردلل يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا باسح مت لاؤسلا اذه نع ةباجإللو

 .كلذ حضوي )5( لودجلاو .يروستنوم جاهنم قِبطُت يتلا ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا رابتخال

 ءاكذلا رابتخا تاراهم نم ةراهم لك ىوتسمو يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا )5( لودج

 يروستنوم جاهنم قبطُت يتلا ةضورلاب نيقحتلملا لافطألا ىدل ةيلكلا ةجردلاو يقطنملا

 ىوتسملا يرايعملا فارحنالا طسوتملا جاهنملا عون ةراهملا

 عفترم 74. 3.36 يروستنم ةنراقملا

 عفترم 71. 11.60 يروستنم فينصتلا

 عفترم 52. 3.83 يروستنم تالكشملا لح

 عفترم 76. 7.66 يروستنم ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا

 عفترم 48. 3.83 يروستنم ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ

 عفترم 1.24 5.32 يروستنم تاهاتملاوزاغلألا لح

 عفترم 2.46 35.60 يروستنم ةيلكلا ةجردلا
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 نيقحتلملا لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسمل يباسحلا طسوتملا نأ )5( لودج نم ظحالي

 )2.46( يرايعملا فارحنالا غلب امك ،)35.60( يواسي يروستنوم جاهنم قِبطُت يتلا ضايرلاب

 يقطنملا ءاكذلا رابتخا تاراهم ىلع لافطألا تاباجا تاطسوتم مييقت ريياعم بسح عفترم ماع ىوتسمبو

 .)4( لودج يف ةضورعملا

 يقطنملا ءاكذلا تاراهم ىلع لافطألا تاباجإل ةيباسحلا تاطسوتملا نأ )5( لودج حضوي امك

 ءاكذلا ىوتسم نأ ىلع لدي امم .عفترم ىوتسم ىلع تلصح اهعيمجو )3.36 -11.60( نيب تحوارت

 .ًاعفترم ناك يروستنوم ةضور لافطأ ىدل يقطنملا

 يتلا ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسمام :ىلع صني يذلا يناثلا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا  -

 ؟يلودلا جاهنملا قِبطُت

 ةيلكلا ةجردلل يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا باسح مت لاؤسلا اذه نع ةباجإللو

 .كلذ حضوي )6( لودجلاو .يلودلا جاهنملل اعبت ةضورلا لفط ىدل يقطنملا ءاكذلا رابتخال

 ءاكذلا رابتخا تاراهم نم ةراهم لك ىوتسمو يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا )6( لودج

  يلودلا جاهنملا قبطُت يتلا ةضورلاب نيقحتلملا لافطألا ىدل ةيلكلا ةجردلاو يقطنملا

 ىوتسملا يرايعملا فارحنالا طسوتملا جاهنملا عون ةراهملا

 عفترم 94. 3.02  يلودلا ةنراقملا

 عفترم 1.46 10.86  يلودلا فينصتلا

 عفترم 75. 3.66  يلودلا تالكشملا لح

 ببسلا نيب طبرلا
 ةجيتنلاو

 عفترم 79. 7.56  يلودلا

 تاقالعلا كاردإ
 ةيضايرلا

 عفترم 76. 3.60  يلودلا

 لح
 تاهاتملاوزاغلألا

 عفترم 1.41 4.62  يلودلا

 عفترم 3.67 33.34  يلودلا ةيلكلا ةجردلا
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 نيقحتلملا لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسمل يباسحلا طسوتملا نأ )6( لودج نم ظحالي

 ىوتسمبو )3.67( يرايعملا فارحنالا غلب امك ،)33.34( يواسي يلودلا جاهنملا قِبطُت يتلا ضايرلاب

 ةضورعملا يقطنملا ءاكذلا رابتخا تاراهم ىلع لافطألا تاباجا تاطسوتم مييقت ريياعم بسح عفترم ماع

 .)4( لودج يف

 يقطنملا ءاكذلا تاراهم نع لافطألا تاباجإل ةيباسحلا تاطسوتملا نأ )6( لودج حضوي امك

 ءاكذلا ىوتسم نأ ىلع لدي امم ،عفترم ىوتسم ىلع تلصح اهعيمجو )3.02 -10.86( نيب تحوارت

 .ًاعفترم ناك يلودلا جاهنملا قِبطُت يتلا ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا

 يEلا ةضوcلا لافaأ _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم ام :ىلع 9Rی >^لا ثلاثلا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا -

 ؟يلعافEلا يaI^لا جاه7Iلا JFِ1ُت

 ةيلكلا ةجردلل يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا باسح مت لاؤسلا اذه نع ةباجإللو

 حضوي )7( لودجلاو .يلعافتلا ينطولا جاهنملا قبطُت يتلا ةضورلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا رابتخال

 .كلذ

 ءاكذلا رابتخا تاراهم نم ةراهم لك ىوتسمو يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا )7( لودج

 يلعافتلا ينطولا جاهنملا قبطُت يتلا ةضورلاب نيقحتلملا لافطألا ىدل ةيلكلا ةجردلاو يقطنملا

 ىوتسملا يرايعملا فارحنالا طسوتملا جاهنملا عون ةراهملا

 طسوتم 1.01 2.48 يلعافتلا ينطولا ةنراقملا

 عفترم 2.31 8.50 يلعافتلا ينطولا فينصتلا

 طسوتم 1.53 2.20 يلعافتلا ينطولا تالكشملا لح

 ببسلا نيب طبرلا
 ةجيتنلاو

 عفترم 2.58 5.50 يلعافتلا ينطولا

 تاقالعلا كاردإ
 ةيضايرلا

 طسوتم 1.44 2.60 يلعافتلا ينطولا

 لح
 تاهاتملاوزاغلألا

 طسوتم 1.99 3.72 يلعافتلا ينطولا

 طسوتم 5.81 25.00 يلعافتلا ينطولا ةيلكلا ةجردلا
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 نيقحتلملا لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسمل يباسحلا طسوتملا نا )7( لودج نم ظحالي

 )5.81( يرايعملا فارحنالا غلب امك ،)25.00( يواسي يلعافتلا ينطولا جاهنملا قِبطُت يتلا ةضورلاب

 يقطنملا ءاكذلا رابتخا تاراهم نع لافطألا تاباجإ تاطسوتم مييقت ريياعم بسح ،طسوتم ماع ىوتسمبو

  .)4( لودج يف ةضورعملا

 يقطنملا ءاكذلا تاراهم ىلع لافطألا تاباجإل ةيباسحلا تاطسوتملا نأ )7( لودج حضويو

 ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم نأ ىلع لدي امم ،عفترمو طسوتم ىوتسمبو )2.20 -8.50( نيب تحوارت

 يتراهم ادع يقطنملا ءاكذلا تاراهم بلغأ يف اطسوتم ناك ةيموكحلا ةضورلاب نيقحتلملا لافطألا

 .ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلاو فينصتلا

 يقطنملا ءاكذلا يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه له :ىلع صني يذلا عبارلا لاؤسلاب ةقلعتملا جئاتنلا -

 ؟مدختسملا يميلعتلا جاهنملا عونت ءوض يف ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا تاجرد تاطسوتم نيب

 ةيلكلا ةجردلل يرايعملا فارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا باسح مت لاؤسلا اذه نع ةباجإللو

 .كلذ حضوي )8( لودجلاو .مدختسملا جاهنملل اعبت ةضورلا لفط ىدل يقطنملا ءاكذلا رابتخال

 ءاكذلا رابتخا تاراهم نم ةراهم لك ىوتسمو يرايعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا )8( لودج

 مدختسملا جاهنملا عونل اعبت ةيلكلا ةجردلاو يقطنملا

 ىوتسملا يرايعملا فارحنالا طسوتملا جاهنملا عون ةراهملا

 ةنراقملا

 عفترم 74. 3.36 يروستنم

 عفترم 94. 3.02  يلودلا

 طسوتم 1.01 2.48 يلعافتلا ينطولا

 فينصتلا

 عفترم 71. 11.60 يروستنم

 عفترم 1.46 10.86  يلودلا

 عفترم 2.31 8.50 يلعافتلا ينطولا
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 تالكشملا لح

 عفترم 52. 3.83 يروستنم

 عفترم 75. 3.66  يلودلا

 طسوتم 1.53 2.20 يلعافتلا ينطولا

 ببسلا نيب طبرلا
 ةجيتنلاو

 عفترم 76. 7.66 يروستنم

 عفترم 79. 7.56  يلودلا

 عفترم 2.58 5.50 يلعافتلا ينطولا

 تاقالعلا كاردإ
 ةيضايرلا

 عفترم 48. 3.83 يروستنم

 عفترم 76. 3.60  يلودلا

 طسوتم 1.44 2.60 يلعافتلا ينطولا

 لح
 تاهاتملاوزاغلألا

 عفترم 1.24 5.32 يروستنم

 عفترم 1.41 4.62  يلودلا

 طسوتم 1.99 3.72 يلعافتلا ينطولا

 ةيلكلا ةجردلا

 عفترم 2.46 35.60 يروستنم

 عفترم 3.67 33.34  يلودلا

 طسوتم 5.81 25.00 يلعافتلا ينطولا
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 ثيح ،ةيلكلا ةجردلل ةيباسحلا تاطسوتملا نيب ةيرهاظ قورف دوجو )8(لودجلا نم ظحالي

 جاهنملا قبطُت يتلا ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسمل يباسحلا طسوتملا نأ ظحالي

 يباسحلا طسوتملاو ،عفترم ىوتسملاو )3.67( يواسي يرايعملا فارحنالاو )33.34( يواسي  يلودلا

 طسوتملاو ،عفترم ىوتسملاو )2.46( يواسي يرايعملا فارحنالاو )35.60( يواسي يروستنوم جاهنمل

 ىوتسملاو )5.81( يواسي يرايعملا فارحنالاو )25.00( يواسي يلعافتلا ينطولا جاهنملل يباسحلا

  يلودلا جاهنملاب اوسرد نيذلا لافطألا حلاصل يقطنملا ءاكذلا تاراهم عيمج يف قرفلا ناكو .طسوتم

  .يلعافتلا ينطولا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألاب مهتنراقم دنع يروستنوم جاهنمو

 ءاكذلا تاراهم تاجردل ةيباسحلا تاطسوتملا نيب ةيرهاظ قورف دوجو )8( لودج راشأو

 .مدختسملا جاهنملا عونل اعبت ةضورلا لافطال يقطنملا

 تاراهم تاجرد يف قورفلل يداحألا نيابتلا ليلحت ءارجإ مت قورفلا هذه ةيرهوج نم ققحتللو 

 .كلذ حضوي )9( لودجلاو ،مدختسملا جاهنملا عونل اقفو يقطنملا ءاكذلا

 جاهنملا عونل اقفو يقطنملا ءاكذلا تاراهم تاجرد يف قورفلل يداحألا نيابتلا ليلحت جئاتن )9( لودج

 مدختسملا

 نيابتلا ردصم ةراهملا
 عومجم
 تاعبرملا

 تاجرد
 ةيرحلا

 طسوتم
 تاعبرملا

 F ةميق
 ةلالدلا
 ةيئاصحالا

 ةنراقملا

 000. 11.74 9.63 2 19.25 تاعومجملا نيب

   82. 144 118.31 تاعومجملا لخاد

    146 137.56 يلكلا

 فينصتلا

 000. 47.34 128.29 2 256.58 تاعومجملا نيب

   2.71 144 389.84 تاعومجملا لخاد

    146 646.42 يلكلا
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 تالكشملا لح

 000. 37.00 39.59 2 79.17 تاعومجملا نيب

   1.07 144 153.86 تاعومجملا لخاد

    146 233.03 يلكلا

 نيب طبرلا
 ةجيتنلاو ببسلا

 000. 27.59 73.44 2 146.89 تاعومجملا نيب

   2.66 144 383.37 تاعومجملا لخاد

    146 530.26 يلكلا

 تاقالعلا كاردإ
 ةيضايرلا

 000. 21.44 21.01 2 42.03 تاعومجملا نيب

   98. 144 140.64 تاعومجملا لخاد

    146 182.67 يلكلا

 لح
 تاهاتملاوزاغلألا

 000. 12.44 31.24 2 62.47 تاعومجملا نيب

   2.51 144 362.07 تاعومجملا لخاد

    146 424.54 يلكلا

 ةيلكلا ةجردلا

 000. 84.97 1529.53 2 3059.05 تاعومجملا نيب

   18.00 144 2592.54 تاعومجملا لخاد

    146 5651.59 يلكلا
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≥∝( ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو ىلإ )9( لودجلا جئاتن ريشت  يف )0.01

 :ةبوسحملا Fميق ىلإ ادانتسا ،مدختسملا جاهنملا عونل اعبت ةضورلا لافطأل يقطنملا ءاكذلا تاراهم عيمج

)84.97, 12.44, 21.44, 27.59, 37.00, 47.34, 11.74(. 

 ةددعتملا ةيدعبلا تاليلحتلل هيفيش رابتخا ءارجإ مت قورفلا نمكت جاهنم يأ حلاصل ةفرعملو

 .)10( لودجلا يف حضوم امك ،مدختسملا جاهنملا عونل ًاقفو تاطسوتملا نيب قورفلل

 رابتخال ةيلكلا ةجردلا طسوتم نيب قورفلل ةددعتملا ةيدعبلا تاليلحتلل هيفيش رابتخا جئاتن )10( لودج

 مدختسملا جاهنملا عونل ًاقفو يقطنملا ءاكذلا

 جاهنملا عون ةراهملا

 يلعافتلا ينطولا  يلودلا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 ةيلكلا ةجردلا

 86. 10.60** 86. 2.26* يروستنم

 85. 8.34**    يلودلا

 )0.01( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا** )0.05( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا *

 جهانملا نيب ايئاصحا ةلاد قورف دوجو ترهظأ هيفيش رابتخا جئاتن نأ )10( لودجلا نم ظحالي

 نيجاهنملاب اوسرد نيذلا لافطألا حلاصل يقطنملا ءاكذلا يف قرفلا ناكو ،ةيلكلا ةجردلاب ةثالثلا

 .يلعافتلا ينطولا جاهنملاب ةنراقم ) يلودلاو يروستنوم(

 جاهنملا عونل اعبت يقطنملا ءاكذلا تاراهم نم ةراهم لكل هيفيش رابتخا جئاتن ضرع يلي اميفو

 .)يلعافت ينطو ،يلود ،يروستنوم( مدختسملا

 ةنراقملا ةراهم

 اوسرد نيذلا لافطألا حلاصل ناك ةنراقملا ةراهم تاجرد يف قرفلا نأ )11( لودجلا نم ظحالي

≥∝( ةلالد ىوتسم دنع يلعافتلا ينطولا جاهنملاب اوقحتلا نيذلا لافطألاب ةنراقم يروستنوم جاهنمب

 جاهنم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف يأ دجوت ال امنيب ،)88.( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.01

 نيذلا لافطألا حلاصل ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت هنأب جئاتنلا ريشتو .يلودلا جاهنملاو يروستنوم
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≥∝( ةلالد ىوتسم دنع ،يلعافتلا ينطولا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألاب ةنراقم يلودلا جاهنملا اوسرد

 .)54.( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.05

 ةنراقملا ةراهم تاجرد طسوتم نيب قرفلل ةددعتملا ةيدعبلا تاليلحتلل هيفيش رابتخا جئاتن :)11( لودج

 مدختسملا جاهنملا عونل ًاقفو

 جاهنملا عون ةراهملا

 يلعافتلا ينطولا  يلودلا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 ةنراقملا
 18. 88.** 18. 34. يروستنم

 18. 54.*    يلودلا

 )0.01( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا** )0.05( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا *

 فينصتلا ةراهم

 اوسرد نيذلا لافطألا حلاصل ناك فينصتلا ةراهم تاجرد يف قرفلا نأ )12( لودجلا نم ظحالي

≥∝( ةلالد ىوتسم دنع يلعافتلا ينطولا جاهنملاب اوقحتلا نيذلا لافطألاب ةنراقم يروستنوم جاهنمب

 جاهنم نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت امنيب ،)3.10( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.01

≥∝( ةلالد ىوتسم دنع  يلودلا جاهنملاو  يروستنوم  .)74.( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.05

 ةنراقم  يلودلا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألا حلاصل ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت هناب جئاتنلا ريشتو

≥∝( ةلالد ىوتسم دنع ،يلعافتلا ينطولا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألاب  نيب قرفلا غلب ثيح )0.01

 .)2.36( نيطسوتملا

 فينصتلا ةراهم تاجرد طسوتم نيب قرفلل ةددعتملا ةيدعبلا تاليلحتلل هيفيش رابتخا جئاتن :)12( لودج

 مدختسملا جاهنملا عونل ًاقفو

 جاهنملا عون ةراهملا

 يلعافتلا ينطولا  يلودلا

 نيب قرفلا

 نيطسوتملا

 أطخلا

 يرايعملا

 نيب قرفلا

 نيطسوتملا

 أطخلا

 يرايعملا

 فينصتلا
 33. 3.10** 33. 74.* يروستنم

 33. 2.36**    يلودلا

 )0.01( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا** )0.05( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا *



 59 

 تالكشملا لح ةراهم

 نيذلا لافطألا حلاصل ناك تالكشملا لح ةراهم تاجرد يف قرفلا نأ )13( لودجلا نم ظحالي

 ةلالد ىوتسم دنع يلعافتلا ينطولا جاهنملاب اوقحتلا نيذلا لافطألاب ةنراقم يروستنوم جاهنمب اوسرد

)∝≤  ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف يأ دجوت ال امنيب ،)1.63( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.01

 حلاصل ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي هنأب جئاتنلا ريشتو ،يلودلا جاهنملاو  يروستنوم جاهنم نيب

 ىوتسم دنع ،يلعافتلا ينطولا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألاب ةنراقم يلودلا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألا

≥∝( ةلالد  .)1.46( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.01

 لح ةراهم تاجرد طسوتم نيب قرفلل ةددعتملا ةيدعبلا تاليلحتلل هيفيش رابتخا جئاتن :)13( لودج

 مدختسملا جاهنملا عونل ًاقفو تالكشملا

 جاهنملا عون ةراهملا

 يلعافتلا ينطولا  يلودلا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 تالكشملا لح

 21. 1.63** 21. 17. يروستنم

 20. 1.46**    يلودلا

 )0.01( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا** )0.05( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا *

 ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا ةراهم

 حلاصل ناك ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا ةراهم تاجرد يف قرفلا نأ )14( لودجلا نم ظحالي

 دنع يلعافتلا ينطولا جاهنملاب اوقحتلا نيذلا لافطألاب ةنراقم يروستنوم جاهنمب اوسرد نيذلا لافطألا

≥∝( ةلالد ىوتسم  تاذ قورف يأ دجوت ال امنيب ،)2.16( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.01

 ةلالد تاذ قورف دجوي هناب جئاتنلا ريشت امك ،يلودلا جاهنملاو  يروستنوم جاهنم نيب ةيئاصحإ ةلالد

 ينطولا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألاب ةنراقم يلودلا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألا حلاصل ةيئاصحإ

≥∝( ةلالد ىوتسم دنع ،يلعافتلا  .)2.06( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.01
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 نيب طبرلا ةراهم تاجرد طسوتم نيب قرفلل ةددعتملا ةيدعبلا تاليلحتلل هيفيش رابتخا جئاتن :)14(لودج

 مدختسملا جاهنملا عونل ًاقفو ةجيتنلاو ببسلا

 جاهنملا عون ةراهملا

 يلعافتلا ينطولا  يلودلا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 ببسلا نيب طبرلا
 ةجيتنلاو

 33. 2.16** 33. 10. يروستنم

 32. 2.06**    يلودلا

 )0.01( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا** )0.05( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا *

 ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ةراهم

 لافطألا حلاصل ناك ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ةراهم تاجرد يف قرفلا نأ )15( لودجلا نم ظحالي

 ىوتسم دنع يلعافتلا ينطولا جاهنملاب اوقحتلا نيذلا لافطألاب ةنراقم يروستنوم جاهنمب اوسرد نيذلا

≥∝( ةلالد  ةلالد تاذ قورف يأ دجوت ال امنيب ،)1.23( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.01

 ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي هنأب جئاتنلا ريشت امك ،يلودلا جاهنملاو  يروستنوم جاهنم نيب ةيئاصحإ

 دنع ،يلعافتلا ينطولا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألاب ةنراقم يلودلا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألا حلاصل

≥∝( ةلالد ىوتسم  .)1.00( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.01

 كاردإ ةراهم تاجرد طسوتم نيب قورفلل ةددعتملا ةيدعبلا تاليلحتلل هيفيش رابتخا جئاتن )15( لودج

 مدختسملا جاهنملا عونل ًاقفو ةيضايرلا تاقالعلا

 جاهنملا عون ةراهملا

 يلعافتلا ينطولا  يلودلا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 تاقالعلا كاردإ
 ةيضايرلا

 20. 1.23** 20. 23. يروستنم

 20. 1.00**    يلودلا

 )0.01( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا** )0.05( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا *
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 تاهاتملاوزاغلألا لح ةراهم

 لافطألا حلاصل ناك تاهاتملاوزاغلألا لح ةراهم تاجرد يف قرفلا نأ )16( لودجلا نم ظحالي

 ىوتسم دنع يلعافتلا ينطولا جاهنملاب اوقحتلا نيذلا لافطألاب ةنراقم يروستنوم جاهنمب اوسرد نيذلا

≥∝( ةلالد  نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت امنيب ،)1.60( نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.01

≥∝( ةلالد ىوتسم دنع يلودلا جاهنملاو يروستنوم جاهنم  نيطسوتملا نيب قرفلا غلب ثيح )0.05

  يلودلا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألا حلاصل ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي هنأب جئاتنلا ريشتو .)70.(

≥∝( ةلالد ىوتسم دنع ،يلعافتلا ينطولا جاهنملا اوسرد نيذلا لافطألاب ةنراقم  قرفلا غلب ثيح )0.05

 .)90.( نيطسوتملا نيب

 لح ةراهم تاجرد طسوتم نيب قرفلل ةددعتملا ةيدعبلا تاليلحتلل هيفيش رابتخا جئاتن )16( لودج

 مدختسملا جاهنملا عونل ًاقفو تاهاتملاوزاغلألا

 جاهنملا عون ةراهملا

 يلعافتلا ينطولا  يلودلا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 نيب قرفلا
 نيطسوتملا

 أطخلا
 يرايعملا

 لح
 تاهاتملاوزاغلألا

 32. 1.60** 32. 70.* يروستنم

 32. 90.*    يلودلا

 )0.01( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا** )0.05( ىوتسم دنع ايئاصحا لاد قرفلا *

 ةسار(لا جئاEن ة"قا9م :اWناث

 JF1ُت يEلا ةضوcلا لافaأ _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم ام :ىلع 9Rی >^لاو لوألا لا0cلا جئاEن ة"قا9م -

 ؟*̂رEŴنم جاهIم

 *̂رEŴنم جاهIم JF1ُت يEلا ةضوcلا لافaأ _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم نأ ىلإ جئاIEلا تراشأ

 جاهIم JF1ُت يEلا ةضوcلا ماE7هإ ىلإ �WFلا عجcی `قو ،يلعافEلا يaI^لاو يلو`لا ABجاه7Iلا Bم ىلعأ ناك

 ̂دجو ل�م ةصاخ ة̂رMN يلقعلا ^I7لاو ةماع ة̂رI7^ MNلا تاFلEJم ع7Aجو ،لقWEم ءاIب AĉفEب *̂رEŴنم
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 1فاcمو ،ةAجراخو ةAلخاد باعلأ ̂دجوو ،�علل ةAجراpلا تاحاWلا Aĉفتو ،ة̂عEIم ةA7Aلعت تام�لWEمو تاودأ

 ةضوcلا ه=ه �صcح و ،ةضوcلا لفa ةMN0 ماE7هإلل ة0Aص ة{اعر ̂دجوو ،ةضوcلا لفJل ةFساIم ة0Aص

 ةفاضإ ،لفJلل ةN0A0لا تاĤAلWلاو �Aقلاو فراع7لا يEI7ل ؛تا{ا@0لاو �NقلاM ةدو�م ةEF@م Aĉفت ىلع

 لفa ^7ن �ن̂اج ع7Aجو يلقعلا ^I7لا 1ق0ت يEلا ة̂ع7EIلا ةA7AلعEلا ناHرألاM ةAفNلا فcغلا `qو�ت ىلإ

 اهعم لماعEلاو اÂج̂لE�Iلا ىلإ فcّعEلا �هل ىEWIی ىEح لافaألل ب^سا0لا ما`Epساو ،ةفل7pEلا ةضوcلا

 Bع ةراFع ةÂم@0لا ضاcqلا Bم `ی`علاف ،Hcذام ىلإ ةÂم@0لا ضاcqلا cقEفت ABح يف ،Ncعلا ةFك̂امو

 ةAلخا`لا باعلألاو ةA7AلعEلا تاودألاو ةAفا�لا تام�ل7WEلا اهAف ĉفEت ال سرا`7لاM ةق0لم ة`حاو ةعاق

 نكرلا ةيلعاف ىلإ  )2007( ي̂لهلا ةسارد جئاEن تراشا ا7ك.ةN0Aلا ة{اعcلاو ،باعلألا ةحاسو ،ةAجراpلاو

 .ةيضايرلا تاقالعلاو ميهافملا ةيمنت يف يميلعتلا

 JF1ُت يEلا ةضوcلا لافaأ _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم ام :ىلع 9Rی >^لا ينا=لا لا0cلا جئاEن ة"قا9م -

 ؟ يلو`لا جاه7Iلا

 جاه7Iلا JF1ُت يEلا ةضوcلاAB MقE0ل7لا لافaألا _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم نأ ىلإ جئاIEلا تراشأ

 .يلعافEلا يaI^لا جاه7Iلا JF1ُت يEلا ةضوcلاAB MقE0ل7لا لافaألا Bم ىلعأ ناH  يلو`لا

 يعاqcو ،اA7لس ̂ا7ن ^I7ی نأ ىلع لفJلا `عاW{ جه7Iلا ا=ه نأ ةAلو`لا داوcلا سرا`م �0ضوا ا7ك

 كcتو ،ةA7AلعEلا تاقاFJلا ما`Epسا ل�م ةrJنألا ه=هو ،�لذ يف �هWت يEلا ةrJنألاو ،هتاجاEAحاو هتاFلEJم

 HBرو ،فاErكإلا HBر :ل�م ةA7Aلعت ناHرأ ىلع جه7Iلا ا=ه ̂*q0Eو ،�EXcqلاو فاErكإلل لفJلل لا7Xلا

 ام`Iعو ،هتاAنا@م§و هتاAنا@م§و هتار`ق �Wح لفa لH �ساIت ةA7AلعEلا ناHرألا ه=هو ،Bفلا HBرو ،تاFع@7لا

}WEJAلا عJلا لفEرألا ه=هب �لعHا=هف ،نا }Wلا ىلع ه`عاr̂رع Mةق�لا MلاIو ،¨فqWEJAلا عEعFAc عB هئارآ 
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 ىلع ا�{ا ناHرألا ه=ه `عاWتو ،فNلا لخاد cqBخآلا عم لص̂اEلاو ة0cHلاو �عللا B acq1ع ل�ف{امو

 .)ةAعاE7جالاو ،ةAلاعفنالاو ،ةAلقعلاو ،ةXW7Aلا( ةفل7pEلا لفJلا ^7ن �ن̂اج ع7Aج ةI7Aت

 JF1ُت يEلا ةضوcلا لافaأ _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEمام :ىلع 9Rی >^لا Mلا=لا لا0cلا جئاEن ة"قا9م -

 ؟يلعافEلا يaI^لا جاه7Iلا

 يaI^لا جاه7Iلا JF1ُت يEلا ةضوcلا لافaأ _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم نأ ىلإ جئاIEلا تراشأ

 .يلو`لا جاه7Iلاو *̂رEŴنم جاهIم JFِ1ُت يEلا ضاcqلاM ةنراقم ًاJس^Eم ناH يلعافEلا

 تاجاEAحا ةFAلت ىلع ةرداق Acغ ةÂم@0لا سرا`7لا ��عم نأ ىلإ )2016( وداج ^بأ راشأ `قف

 ةداعا ىلع ل7علل ،تا7WEq̂لا ع7Aج ىلع اAلاع ا`هج �لEJی ا=هو ،Bهاcلا �̂قلا يف لفJلا ^7ن تاFلEJمو

 ةAعاE7جالا ة}EIrلا ة`عاWمو ةA7لس ة}Irت هIr{Eتو لفJلا ةpNAش ءاxIو ̂رJت يف �هEWل اهAFتcتو اهI�A7ت

 .ىلوألا اهلحاcم يف

 ةساردو )2012( نوراهو ،ة`7Aحأو ،يÎم7لا ةساردو ،)2017( تاف{`rلا ةسارد جئاEن تراشأ ا7ك

 ىلع �cHی اه�عM نأو ةضوcلا لفJل ةم`ق7لا جها7Iلا يف افالEخا كاIه نأ ىلإ )2011( نوcخآو ،Jcم

 /يلقعلا �ناXلا لفغqو ة7A{داكألا تاراه7لا ىلع �EcHAلاو ة{`AلقEلا �q̂قEلا �Aلاسأ عاFت§و ABقلEلاو راE�cلا

 ؛ة{`AلقEلا سرا`7لاM ^ه اH7 ةصاخ ة̂رMN يق7IJلا ءاH=لاو ةماع ة̂رMN ءاH=لاM 1لعEی ام ةصاخو يفcع7لا

 E01ل7لا ةضوcلا لفMJ ةنراقم ةÂم@0لا ضاcqلاE01 Mل7لا ةضوcلا لفa ءاHذ ̂_WEم ق^فت صcف للق{ ا=هو

Mلو`لا سرا`7لاAم سرا`مو ةIEŴر*. 

 يقطنملا ءاكذلا يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه له :ىلع 9Rی >^لا عAا;لا لا0cلا جئاEن ة"قا9م -

 ؟مدختسملا يميلعتلا جاهنملا عونت ءوض يف ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا تاجرد تاطسوتم نيب
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 ̂_WEم تاجر`ل ةAبا0Wلا تاJس^7Eلا ABب ةAئاNحا ةلالد تاذ قوcف ̂دجو ىلإ جئاIEلا تراشأ

 *̂رEŴنم جاهIم JF1ُت يEلا ضاcqلا حلاNلو ،م`7WEpلا جاه7Iلا ̂عIل اعFت ةضوcلا لافaأل يق7IJلا ءاH=لا

  .يلعافEلا يaI^لا جاه7Iلا JF1ُت يEلا ضاcqلاM ةنراقم  يلو`لا جاه7Iلاو

 نيقحتلملا لافطألا نيب ةددعتملا تاءاكذلاب قورف دوجو ىلإ )2019( اcقفلا ةسارد تراشأ `قف

 ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا حلاصل ةيديلقتلا ضايرلاب نيقحتلملا لافطألاو ةيميلعتلا ناكرألا تاذ ضايرلاب

 .ةيميلعتلا ناكرألا تاذ

 يرابجومو روبدمحأ ةساردو )Kayili, 2016( يلياك Bم لH ةسارد جئاEن تراشأو

)2015(Ahmadpour & Mujembari  قبطُت يتلا سرادملاب نيقحتلملا لافطألا ءاكذ ىوتسم نأ ىلإ 

 .ةيديلقتلا سرادملا نم ىلعأ يروستنوم جاهنم

 ةصاpلا ضاcqلا ةFAلاغ نأ ىلإAbdel-Haq & Alfilfl  )2015( يلفلفلاو 01لا `Fع ةسارد تراشأو

 يف HFAc رود اهل ة̂عEIم باعلاو ة�هجأ ىلع ة�ی`ح ةA7Aلعت جماcب JF1ُت وأ ةA7Aلعت ناHرأ ىلع ̂*0Eت

  .ةصاخ ة̂رMN يلقعلا �ناXلاو ةماع ة̂رI7^ MNلا �ن̂اج ةI7Aت

 تاجاE9Eسالا :ا=لاث

 :يلی ام اه7هأ تاجاEIEسالا °عM صالEpسا B@7{ جئاIEلا Bم هضcع �ت ام ىلع اءاIب

 ناH *̂رEŴنم جاهIم JF1ُت يEلا ةضوcلاAB MقE0ل7لا لافaألا _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم نا -

 .عفتcم

 ناH  يلو`لا جاه7Iلا JF1ُت يEلا ةضوcلاAB MقE0ل7لا لافaألا _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم نا -

 .عفتcم

 يلعافEلا يaI^لا جاه7Iلا JF1ُت يEلا ةضوcلاAB MقE0ل7لا لافaألا _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم نا -

 .±س^Eم ناك
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 _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم يف يلعافEلا يaI^لا جاه7Iلا ىلع  يلو`لاو *̂رEŴنم جاهIم ق^فت -

 .لافaألا

 .لافaألا _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم يف يلو`لا جاه7Iلا ىلع *̂رEŴنم جاهIم ق^فت -

 .لافaألا _`ل يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم يف يلعافEلا يaI^لا جاه7Iلا ىلع يلو`لا جاه7Iلا ق^فت -

 *̂رEŴنم ABجاه7Iلا حلاNلو م`7WEpلا جاه7Iلا ̂عIل اعFت يق7IJلا ءاH=لا ̂_WEم يف قوcف `̂جت -

 .يلو`لاو

 ةسار(لا تاWصJت :اعAار

 :يلی اM7 ة�حاFلا يص^ت ةسار`لا جئاEن ̂ءض يف

 ةAلقعلا لفJلاا كرا`م عAس^ت ىلع `عاWت يEلا ة0WAلا تا7�AcلاM ةÂم@0لا ةضوcلا ة}Aب ءاcثإ -

 .ةAفcع7لاو

 يH يلعافEلا لافaألا ضاqر جاهIم ة7Aشاهلا ةAندرألا ة�ل77لا يف �AلعEلاو ةEcxAلا ةرازو ̂رJُت نأ -

 يق7IJلا ءاH=لا ةI7Aت لجأ Bم ،يلا0لا �هNcع تاFلEJمو �̂ه7ن تاFلEJمو �هتاجاEAحا عم �ساEIی

 .�هی`ل

 `عاWت يEلا تام�ل7WEلا AĉفEب ةصاpلا ضاcqلا °عxو ةÂم@0لا لافaألا ضاqر ترادإ �Eهت نأ -

 .لافaألا _`ل يق7IJلا ءاH=لا ةI7Aت ىلع

 ة̂رMN ةد`ع7Eلا تاءاH=لا ةI7Aت ف`هب ،ةضوcلا لفJل ةم`ق7لا ةrJنألا ضاcqلا تارادإ ̂عIت نأ -

 .ةصاخ ة̂رMN يق7IJلا هئاHذو ةماع

 جامدإ ةAفHAو ةA7AلعEلا ناHرألا ةAهام E�7Bت لافaألا ضاqر تا7cxAل ةqFAر`ت تارود ماقت نأ -

 .�هی`ل يق7IJلا ءاH=لا ةI7Aت يف اهAEلاعفل اهAف لافaألا
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 _`ل يق7IJلا ءاH=لا ةI7Aت يف اهرودو ةA7AلعEلا باعلألاM ̂رمألا ءاAلوا ةÂعت ىلع ص0cُ{ نأ -

 .لافaألا

 ةلاس;لا تاح;Eقم :ا0ماخ

 :ةAتآلا تاسار`لا ءاcجإ ة�حاFلا حEcقت ةAلا0لا ةسار`لل الاE�7سا

 .ةد`ع7Eلا تاءاH=لا Bم _cخأ ع̂انأ لواEIت ةAلا0لا ةسار`لل ةهباrم ةسارد ءاcجإ -

 ̂_7WEلا تاذ ضاcqلاو يلاعلا ̂_7WEلا تاذ ضاcqلا ABب تاAنا@مإلا يف ةنراقم ةسارد ءاcجإ -

 .ةضوcلا لفa _`ل يق7IJلا ءاH=لا ةI7Aت يف °ف7Ipلا

 .ةضوcلا لفa _`ل يق7IJلا ءاH=لا ةI7Aت يف ةضوcلاM قاE0لالا cثأ ل^ح ةسارد ءاcجإ -

 .ةضوcلا لفa _`ل يق7IJلا ءاH=لا ةI7Aت يف ةA7AلعEلا ناHرألا cثأ ل^ح ةسارد ءاcجإ -

 .ةصاpلا ضاcqلا يف ةم`7WEpلا جها7Iلا عX7Aل ةq̂7Aقت ةسارد ءاcجإ -
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 ةيبرعلا عجارملا

 .ميركلا نآرقلا -

 .ةريسملا راد :نامع.ةيعامتجالا ةئشنتلا ةيجولوكيس .)2016( حلاص ،وداج وبأ -

 روطملا يلعافتلا جاهنملا مادختسا رثأ .)2016( ناميلس ةميلح ،خمدلاو ميركلا دبع ،سوماج وبأ -

 تاساردلاو ثوحبلل ءاقرزلا ةلجم.ندرألا يف ضايرلا لافطأ ىدل ةددعتملا تاءاكذلا نيسحت يف

 .54-38 ،)2( 16 ،ةيناسنإلا

 .ةيبرعلا لينلا ةعومجم :ةرهاقلا .يملعلا ثحبلا لحارمو دعاوق .)2004( تحدم ،رصنلا وبأ -

 ةطسوتملا نيتلحرملا ةبلط ىدل يساردلا ليصحتلاو ددعتملا ءاكذلا .)2004( ةموصعم ميهاربإ ،دمحأ -

 ،ةرهاقلا ،سمش نيع ةعماج .ةلوفطلل ايلعلا تاساردلا دهعم ةلجم ،ةرهاقلا .تيوكلا ةلودب ةيوناثلاو

7 )23( 35-19. 

 ةعابطلل ملقلا راد :دادغب .ةيساسألا ئدابملا :ةماعلا سيردتلا قرط .)2020( نيسح دمحم ،نيساي لآ -

 .عيزوتلاو رشنلاو

 .ةبراغملا لافطألا نم ةنيع ىدل تالكشملا لحو ةددعتملا تاءاكذلا .)2002( دمحم ،نايزما -

 ،هللا دبع نب دمحم يديس ةعماج ،ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك .)ةروشنم ريغ هاروتكد ةحورطأ(

 .برغملا

 نم لك ةيمنت يف اهرثأ سايقو لافطألا ضايرل ةلماكتملا ةيميلعتلا ةطشنألا .)2006( ناميإ ،نيمأ -

-22 )14( ،جهانملا يف تاسارد ةلجم .)يرصبلا( يناكملا ءاكذلاو يضايرلا /يقطنملا ءاكذلا(

43. 

 تاقيبطتو ةطشنأ تايضايرلا سيردت يف ةددعتملا تاءاكذلا .)2018( دلاخ نب ديؤم ،يراصنألا -

 .يحلا رشنلل ستول راد :ةرهاقلا .ةيلمع

 ةيبرعلا ةعومجملا :ةرهاقلا .ريغصلا دئاقلا ةيصخش عم لماعتلا نف .)2015( لانم ،يدورابلا -

 .رشنلاو بيردتلل

 ةيمنت يف ةددعتملا تاءاكذلا ءوض يف ةيئادتبالا ةلحرملاب مولعلل جمانرب ةيلاعف .)2006( دلاخ ،زابلا -

 تايدحت ،ةيملعلا ةيبرتلا ،رشاعلا يملعلا رمتؤملا .ملعتلا طامنأ ليدعتو يعيبطلا ءاكذلاو ليصحتلا

 .ةيملعلا ةيبرتلل ةيرصملا ةيعمجلا ،لبقتسملا ىؤرو رضاحلا
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 .ةريسملا راد :نامع ،4ط .ةسردملا لبق ام لافطأ ةيبرت جمارب .)2014( دمحم ةيدعس ،رداهب -

 مهليصحت يف اهرثأو يملعلا عبارلا فصلا بالطل ءايزيفلا سيردت رثأ .)2019( دلاخ ديلو ،يناضيبلا -

 ةيبرتلا ةيلك ،438-413 ،)27(.ةيلقعلا تاردقلاو ءاكذلا ثاحبأ ةلجم.يضايرلا يقطنملا مهئاكذو

 .ةيرصنتسملا ةعماجلا ،ةيساسألا

 نم ةنيع ىدل تالكشملا لح تاراهم ىلع ةينورتكلالا باعلألا رثأ .)2015( ميرم ،يناتسكرت -

 ،)2( 10 .ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلا ةلجم .ةسردملا لبق ام ةلحرم يف عمسلا فاعض لافطألا

 .سوباق ناطلسلا ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك ،236-254

 .عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد :نامع،8ط .لافطألا ضاير جهانم .)2019( دمحم ىنم ،داج -

 ميكحلا دبع :ةمجرت( .نورشعلاو يداحلا نرقلا يف ةددعتملا تاءاكذلا .)2005( دراوه ،رندراج -

 .رشنلل رجفلا راد :ةرهاقلا ،) يمازخلا

 .ركفلا راد :نامع ،9ط .تاقيبطتو ميهافم :ريكفتلا ميلعت .)2016( نمحرلا دبع يحتف ،ناورج -

 .ةبهوملا يوذ ةيبرت جمارب ذيفنتو ميمصت يف لماشلا ليلدلا .)2018( دمحم هللا دبع ،ناميغجلا -

 .رشنلل ناكيبعلا :ضايرلا ،ةيدوعسلا

 نم ىلوألا ةثالثلا فوفصلاو ةيموكحلا لافطألا ضاير يف ملعتلا ةئيب مييقت .)2010( ىهس ،نسحلا -

 فوفصلا جاهنمو نيفرشملاو ءاردملاو نيملعملا تاراهمو تاهاجتاو فراعمو ةيداملا ةئيبلا ثيح

 .ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو :نامع .ىلوألا

 ةيبرعلا ةعومجملا :ةرهاقلا .)ةرصاعم ةيؤر( جهانملا ريوطت .)2012( يناسح يقوش ،نسح -

 .رشنلاو بيردتلل

 تايوناث ةبلط ىدل يناكملاو يقطنملا نيءاكذلا يف ةنراقم ةسارد .)2010( فيطل ءانس ،نوسح -

 .قارعلا ،127 -118 ،)45( 6 ،حتفلا ةلجم ،نييداعلا مهنارقأو نيزيمتملا

 رشنلل ركفلا راد :نامع .ةددعتملا تاءاكذلا تاردق مييقتو سايق .)2003( يداهلا دبع دمحم ،نيسح -

 .عيزوتلاو

 ةلوفطلا ةلحرمب ةددعتملا تاءاكذلا تاردقل ركبملا فاشتكالا .)2006( يداهلا دبع دمحم ،نيسح -

 .ثيدحلا يمالسالا ركفلا راد :نامع.ةركبملا

 خيراتب عقوملا ةرايز تمت .لبقتسملا غباون جتنت ةنماك ةورث لافطألا ءاكذ .)2016( بكوك ،ةنحانح -

15/12/2019 
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 سسألل ندرألا يف ةيساسألا ةلحرملا يف ةيبرعلا ةغللا بتك ليثمت ةجرد .)2006( دمحم ،ةدماوحلا -

 ةعماجلا ،)ةروشنم ريغ ةاروتكد ةحورطأ( .جاهنملل ةيفرعملاو ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيفسلفلا

 .ندرألا ،ةيندرألا

 دماحلا راد :نامع .لافطألا ضاير جهانم .)2012( ناميلس ديز ،ناودعلاو داؤف دمحم ،ةدماوحلا -

 .رشنلل

 مولعلا ملعم ىدل مولعلا سيردت يف ددعتملا ءاكذلا ةيجيتارتسا مادختسا .)2005( دمح ،يدلاخلا -

 ،194-139 )108( ،سيردتلا قرطو جهانملا يف تاسارد ةلجم .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 .ةيدوعسلا

 تاراهم ةيمنت يف ةيملعلا ةطشنألا ضعب ىلع يميلعت جمانرب رثأ.)2011( ردب ىوجن ،رضخ -

 .520-481 ،)27( ،قشمد ةعماج ةلجم .ةضورلا لفط ىدل يعادبإلا ريكفتلا

 .عيزوتلاو رشنلل دماحلا راد :نامع .ةغللاو جاهنملا سسأ .)2013( شياشلا دونع ،اشيرخلا -

 يبرعلا عمتجملا ةبتكم :نامع .ةسردملا لبقام لفطل ةيوبرت تاسارد .)2015( سابع ناميإ ،فافخلا -

 .عيزوتلاو رشنلل

 .رشنلل جهانملا راد :نامع .لافطألا ضاير يف لماشلا .)2014( سانيإ ،ةفيلخ -

 :ةمجرت( .ةركبملا ةلوفطلا جهانم مادختسا ريوطت ومن :لافطألا عم لمعلا.)2000( نوج ،دنومارد -

 .ةيبرعلا دراوملا ةشرو :توريب ،)زازرلا فيفع

 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب .هطامنأو ريكفتلا .)2018( ليبن ،دمحم و دعر ،يقوزر -

 تارارقلا ذاختا .)2018(رامع رديح ،يوركلاو ريمأ ليقع ،يعازخلا و داوج سابع ،يباكرلا -

 .رشنلل لهنملا راد :نامع .حومطلاو عقاولا نيب ةيرادإلاو ةيوبرتلا

 ةماعلا تاجاتنلاو ماعلا راطإلا ةقيثوو يلعافتلا ينطولا جاهنملا مييقت .)2015( ناميإ ،نوبزلا -

 ةيندرألا ةلجملا .مهتاملعم رظن ةهجو نم ةيعمسلا ةقاعإلا يوذ لافطألا ضاير جاهنمل ةصاخلاو

 .402 -387 ،)3( 11 .ةيوبرتلا مولعلا يف

 لافطألا ضاير ىلإ لخدملا .)2015( ،مالسلا دبع ،ةرفاعجلاو اضر ،ةيضاوملاو دمحم ،نوبزلا -

 .عيزوتلاو رشنلل لئاو راد :نامع .ةيؤرلاو عقاولا نيب
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 راد :نامع ،6ط .ةيقيبطتلا ةلثمألا تائم عم ريكفتلا تاراهم سيردت .)2015( دمحأ تدوج ،ةداعس -

 .قورشلا

 يف ةيوبرتلا ةطشنألل جمانرب ةيلعاف .)2004( دمحأ ةيقوف ،حاتفلا دبع و دمحم ناميلس ،ناميلس -

 1 ،ةيبرتلا ةيلك ةلجم .فيوس ينب ةظفاحم ةيئادتبالا ةلحرملا ذيمالت ىدل ةيعادبإلا تاردقلا ةيمنت

 .ةرهاقلا ةعماج ،209-226 ،)1(

 لافطأ ىدل ةيفرعملا تاردقلا ةيمنت يف جاهنملا عون ةيلعاف .)2017( ناوضر اينار ،تافيدشلا -

 ،ءارسإلا ةعماج :ةيوبرتلا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر( .نامع ةنيدم يف ةضورلا

 .ندرألا

 .ةريسملا راد :نامع.ةيميلعتلا جهانملا ريوطت .)2011( ىفطصم تفع ،يوانطلاو يزوف ،ينيبرشلا -

 .عيزوتلاو رشنلل اينامولبب :ةرهاقلا .ةيعاو ةمومأ .)2020( مير ،ينوباص -

 ءاكذلاو يضايرلا يقطنملا ءاكذلا ةيمنتل ةددعتملا تاءاكذلا ةيرظن .)2004( دومحم دجام ،حلاص -

 يموقلا زكرملا ،76-45 ،)4( ،يوبرتلا ثحبلا ةلجم .ةضورلا لافطأ ىدل يرصبلا/يناكملا

 .ةرهاقلا :ةيمنتلاو ةيوبرتلا ثوحبلل

 ةردقلا ةيمنت يف ةضورلا ةدوج ىوتسم رثا .)2019( نيسح ءانه ،يلفلفلاو بيلك حامس ،بوعصلا -

 مكحملا يلودلا يملعلا رمتؤملا عئاقو.كركلا ةظفاحم يف ةضورلا لفط ىدل تالكشملا لح ىلع

 هتدقع يذلا " ةرصاعملا تايدحتلا راطإ يف ميلعتلاو ةيبرتلاو يملعلا ثحبلا روطت قافأ " سماخلا

 .145-114 ،30/4 ةياغلو 29/4 ةرتفلا نم ةيبرعلا نامع ةعماج

 ىدل (TEEN-MIDAS) ةددعتملا تاءاكذلا سايقم نينقت .)2016( نسح دباع ىليل ،يخوطلا -

 -385 ,)80(،سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ةيبرع تاسارد .ةمركملا ةكمب ةطسوتملا ةلحرملا تابلاط

404. 

 .رشنلل باحسلا راد :ةرهاقلا .ةددعتملا تاءاكذلا .)2019( عيبر ،دمحمو فوؤرلا دبع قراط ،رماع -

 رشنلل يدروزايلا راد :نامع .ةضورلا لفط .)2019( عيبر ،دمحمو قراط ،فوؤرلا دبع -

 .عيزوتلاو

 .رشنلل لئاو راد :نامع .يلبقتسملا ميلعتلا ايجولونكت.)2009(رهزم ،يناعلاو ثراح ،دوبع -

 .ةفاقثلا راد :نامع .ريكفتلاو ملعتلاو غامدلا .)2016( ةليهس ،ديمسلا وبأ و ناقوذ ،تاديبع -

 .لئاو راد :نامع .ميوقتلاو سايقلا يف تايساسأ .)2017( حابص ،يليجعلا -
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 ةلحرم يف ةيوبرتلا ةددعتملا تاءاكذلا عيراشم .)2017( ديشرلا ،بوبحلاو نسح صالخإ ،ةيرشع -

 ةسسؤمب تاملعملا رظن ةهجو نم لفطلل ةيقلخلا تاراهملا باستكاب اهتقالعو ةسردملا لبق ام

 .85-57 ،)5(1 ،ةيوبرتلا مولعلاو ةيسفنلا تاساردلا يف عماجلا ةلجم .صاخلا ميلعتلل موطرخلا

 ريكفتلا تاراهم ةيمنت يف يميلعت جمانرب ريثأت .)2019( سنوي ناميا ،ميهارباو مساج يدعس ،ةيطع -

 ،ةيساسألا ةيبرتلا ةيلك ،28-1 ،)28( 13 .ءاكذلا ثاحبأ ةلجم .ضايرلا لافطأ ىدل يفرعملا

 .ةيرصنتسملا ةعماجلا

 :نامع ،3ط .ةددعتملا تاءاكذلاب يفصلا سيردتلا.)2014( ةلئان ،رادنزخلاو ليعامسا وزع ،ةنافع -

 .عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد

 ةكبش .لوألا يملعلا رمتؤملا .ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ريكفتلا .)2019( دمحم ناميا ،يلع -

 .2019 طابش 12-11 نم ةرتفلا يف قارعلا/كوهد ةعماج هتدقع يذلاو ،ةيبرعلا تارمتؤملا

 تاءاكذلا ةطشنأب سيردتلا ةيلعاف .)2013( ريمأ ليقع ،يعازخلاو مساج ميركلا دبع ،ينارمعلا -

 تاسارد زكرم ةلجم .يملعلا عبارلا فصلا بالطل ءايزيفلا ةدامب يملعلا ريكفتلا ةيمنت يف ةددعتملا

  .قارعلا :ةفوكلا تاسارد زكرم ةفوكلا ةعماج ،283-253 ،)31( ،ةفوكلا

 رشنلل لئاو راد :نامع .لافطألا ضاير ىلإ لخدم .)2016( نيسح ءانه ،يلفلفلاو يلع ،تاميلعلا -

 .عيزوتلاو

 .ةماسأ راد :نامع .هتاراهمو ريكفتلا ميلعت تايجيتارتسا .)2011( قيفر ديلو ،ةرصايعلا -

 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب .ةددعتملا تاءاكذلاو ءاكذلا .)2018( ديلو ،ديعلا -

 .يميداكألا باتكلا زكرم :نامع .ءاكذلا ةيجولوكيس .)2018( هللا دبع ملاس ،يرخافلا -

 ناكرألا تاذ ضايرلاب نيقحتلملا لافطألا ىدل ةددعتملا ةيئامنلا تاءاكذلا .)2019( ماسب الح ،ارقفلا -

 ريغ ريتسجام ةلاسر(.تاهمألا رظن ةهجو نم ةيديلقتلا ضايرلاب نيقحتلملا مهنارقأو ةيميلعتلا

 .ءارسإلا ةعماج :ةيوبرتلا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم

 ،هلحارم ،هتايرظن( ومنلا سفن ملع .)2019( ميهاربا ةيرهز ،قحلا دبعو نيسح ءانه ،يلفلفلا -

 .عيزوتلاو رشنلل دجمأ راد :نامع .)هتالكشم

 يف يميلعت نكر رثأ .)2018( دومح ءامسأ ،يسنعلاو قازرلا ةمأ ،يلشولا و نيسح ءانه ،يلفلفلا -

 ،ةيبرعلا ةلوفطلا ةلجم .ءاعنص -ةمصاعلا ةنامأ يف ةسردملا لبقام لافطأ ىدل يضايرلا ءاكذلا ةيمنت

 .نميلا ،10-27 ،)77(
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 راد :نامع .ندرألا يف لافطألا ضاير يف ةيميلعتلا لئاسولاو بيلاسألا .)2010( تانيز ،يمركلا -

 .لهنملا

 دنع يضايرلا يقطنملا ءاكذلاب اهتقالعو ةيئارجإلا ةيضايرلا ةفرعملا .)2018( نسح ناب ،ديجم -

 ةلجم .دادغب ةعماج ،مثيهلا نبا /ةفرصلا مولعلل ةيبرتلا ةيلك ،تايضايرلا مسق ةثلاثلا ةلحرملا ةبلط

 .قارعلا ،498-478 ،)58( ،ةيسفنلاو ةيوبرتلا ثوحبلا

 ليصحتلاو يقطنملا ءاكذلا نيب ةقالعلا ىلع فرعتلا .)2014( رحب دفار ،فويعملاو نسح ناب ،ديجم -

-173 ،)14( 4-3 ،ةيبرتلا مولعلاو بادآلا يف ةيسداقلا ةلجم .ةيبرتلا تايلك تابلاط ىدل يساردلا

 دادغب :قارعلا ،210

 .ءافصلا راد :نامع .لافطألل ةددعتملا تاءاكذلا سيردتو ةيمنت .)2009( ركاش نسوس ،ديجم -

 رشنلل ةيملعلا يدروزايلا راد :نامع .ةددعتملا تاءاكذلا .)2008( قراط ،رماعو عيبر ،دمحم -

 .عيزوتلاو

 .رشنلل ةيبرعلا ةفاحصلا ةلاكو :ةرهاقلا .ةثيدحلا ةيبرتلا قرط .)2020( نيسح دمحم ،يجنزخملا -

 .لهنملا راد :نامع .ةددعتملا تاءاكذلا سايقم .)2017( ريكفتلا ميلعتل ونوبيد زكرم -

 .ةريسملا راد :نامع .ةثيدحلا ةيوبرتلا جهانملا .)2004( دمحم ،ةليحلاو قيفوت ،يعرم -

 ةيرظن ىلإ دنتسم تايضايرلا يف يبيردت جمانرب رثأ .)2016( ىنم ،زيافلاو ءارسا ،يرصملا -

 ةرانملا ةلجم .لافطألا ضاير يق نيبوهوملا ةبلطلل تالكشملا لح ةراهم ةيمنت يف حجانلا ءاكذلا

 .397-371 ،)2( 22 .تاساردلاو ثوحبلل

 يف لافطألا ضاير جهانم يف نيابتلا .)2011( تعفر ،يبعزلاو ةدغر ،ميرش و ناهيج ،رطم -

 ةلجم .لافطألا ءالؤهل ةيدسجلاو ةيفرعملاو ةيعامتجالا بناوجلا يف ةيئامنلا قورفلاب هتقالعو ندرألا

 .48-25 ،)1( 25 ،حاجنلا ةعماج

 ىلع مئاق جمانرب مادختسا رثأ .)2014( دمحأ دمحم ،يروشلا و دعس نب دلاخ ،برطملا -

 يناثلا فصلا ةبلطل ليصحتلاو يضايرلا /يقطنملا ءاكذلا ةيمنت يف لقعلا تاداع ةيجيتارتسإ

 ةكلمملا ،لصيف كلملا ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك ،460-423 ،)112( 22 ،ةيوبرتلا ةلجملا .طسوتملا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا
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 ذاختا ةراهمب هتقالعو يضايرلا يقطنملا ءاكذلا .)2018( نسح ناب ،ديجم و رحب دفار ،فويعملا -

-75 ،)54( .ةيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلا ةلجم .دادغب ةظفاحم يف ةيبرتلا ةيلك ةبلط دنع رارقلا

123. 

 .30/8/2020 خيراتب عقوملا ةرايز تمت .ةينورتكلالا ةيميلعتلازاغلألا .)2017(رمات ،حالملا -

.educ.com-WWW.new 

 ةيفرعملا تاراهملا ضعب ةيمنت يف بسوحم يميلعت جمانرب رثأ .)2019( دومحم ةدلاخ ،ةمحالملا -

 .ءارسإلا ةعماج :ةيوبرتلا مولعلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر(.ةضورلا لفط ىدل

 ةنيع ىدل يضايرلا /يقطنملا ءاكذلا يف قورفلا ةسارد .)2019( ةيفيص ،لاودج و ةيماس ،يوادهم -

 ،ةيعامتجالا مولعلاو بادآلا ةلجم .تاريغتملا ضعبل اقفو ةيوناثلا ةلحرملا يف نييملعلا ذيمالتلا نم

16 )2(، 33-42. 

 .يميداكألا باتكلا زكرم :نامع .نيبوهوملا لافطألا ةياعر .)2016( بيجن ىسوم ،ىسوم -

 ةلوفطلا ةيبرت يف ايليما ويجير جمانرب .)2012( يزمر ،نوراهو يحتف ،ةديمحأ و ميهاربا ،ينموملا -

-23 ،)1( 38 ،ةيوبرتلا مولعلا تاسارد ةلجم .ةيوبرتلا تانيمضتلاو ئدابملاو ةفسلفلا :ةركبملا

36. 

 .ةفرعملا راد :ةرهاقلا .لافطألا ضاير .)2005( ىده ،فشانلا -

 باتكلا راد :ةرهاقلا .عادبالاو ريكفتلا ةيمنت يف ةثيدحلا تاهاجتالا .)2005( دومحم ةيزوف ،يحاجنلا -

 .ثيدحلا

 .لئاو راد :نامع .هتاقيبطتو يملعلا ثحبلا جهانم تايساسأ .)2016( رمع ،هللا رصن -

 دمحم دومح ،تاميلعو دمحم ةزئاف ،يوازعلا و ميهاربا دمحأ ،ناموص و نمحرلا دبع ،يمشاهلا -

 .عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد :نامع .هتفاقثو لفطلا بدأ .)2014(

 ريكفتلا ةيمنتو نيقوفتملاو نيعدبملا نع فشكلا بيلاسأ .)2006( دمحم ،لمجلاو دياز ،يديرهلا -

 .يعماجلا باتكلا راد :يبظوبأ .عادبإلاو

 تاراهملاو ميهافملا ةيمنت يف ثدحتسم يميلعت نكر مادختسا رثأ .)2007( هللادبع ريبع ،يلوهلا -

 رشنلا سلجم ،131-91 ،)85( ،22 ،ةيوبرتلا ةلجملا .ضايرلا لافطأ ىدل ةيضايرلا تاقالعلاو

 .تيوكلا ،يملعلا
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 جهانملا ةرادإ :نامع .لافطألا ضاير تاملعمل يعجرملا باتكلا .)2018( ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو -

 .ةيسردملا بتكلاو

 ةدام وحن هاجتالاو ليصحتلاب اهتقالعو ةددعتملا تاءاكذلا .)2010(رابج رحس ،يرسايلا -

 .دادغب ،مثيهلا نبا ةيبرتلا ةيلك ،)ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر( .تايضايرلا
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 قحالملا

 اهتغيصب تاونس )6-5( ةضورلا لفطل يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق ميكحت ةرامتسإ )1( قحلم -

 ةيلوألا

 ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق ديدحت يف نيمكحملا ةذتاسألا ءامسأ )2( قحلم -

 .ةيلوألا اهتغيصب تاونس )5-6(

 .ةيئاهنلا اهتغيصب تاونس )6-5( ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق )3( قحلم -

 .ةيلوألا هتروصب روصملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ضعب رابتخا ميكحت ةرامتسا )4( قحلم -

 .ةيلوألا هتغيصب يقطنملا ءاكذلا رابتخإل نيمكحملا ةذتاسألا ءامسأ )5( قحلم -

 .ةيئاهنلا هتغيصب رابتخالا )6( قحلم -

 .تايجمربلا و ةينفلا تاينقتلا يف نيصتخملا نيمكحملا ءامسأ )7( قحلم -

 .ةضورلا لفط ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم سايق تاجرد ليجست ةرامتسا )8( قحلم -

 .ةضورلا لفط ىدل يقطنملا ءاكذلا سايقم تاجرد حيحصت حاتفم )9( قحلم -

 .ةساردلاب ةقلعتملا ةيمسرلا بتكلا )10( قحلم -
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 )1( قحلم

 ةضورلا لفطل يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق ميكحت ةرامتسإ

 ةيلوألا اهتغيصب تاونس (6-5)

 

 .................................. :لضافلا روتكدلا

 ،دعبو ةبيط ةيحت

 جاهنملا عونت ءوض يف ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم" :ناونعب ةساردب ةثحابلا موقت 

 ."مدختسملا يميلعتلا

 بدألا ءوض يف ةضورلا لافطأل ةمئالملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةثحابلا تددح كلذ قيقحتلو 

 .ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا

 ةبسانملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ديدحتب لضفتلا دوت اهنإف ،مكزييمتو مكتاربخب ةثحابلا ةقثلو 

  .ةمئاقلا يف ةدراولا ةضورلا لفطل

،،، مكنواعت نسح مكل ةركاش  

 

 ............................ :صصختلا  ............................... :مكحملا مسا

 ........................ :ةعماجلا/ةيلكلا ............................ :ةيملعلا ةجردلا

يمامح يلع ابص :ريتسجاملا ةبلاط  
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 تاونس(5-6)  ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق

 تاظحالم ةمءالم ريغ ةمءالم يقطنملا ءاكذلا ةراهم مقرلا

    زييمتلا 1

    قباطتلا 2

    ةنراقملا 3

    فينصتلا 4

    جاتنتسالا 5

    زاغلالا لح 6

    تاهاتملا لح 7

    تالكشملا لح 8

    ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا 9

    ءايشألاوا ماقرألا نيب تاقالعلا كاردإ 10
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 )2( قحلم

 ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق ديدحت يف نيمكحملا ةذتاسألا ءامسأ

 ةيلوألا اهتغيصب تاونس (6-5)

 ةعماجلا روتكدلا مسا 
 ةجردلا
 ةيملعلا

 صصختلا

 يوبرتلا سفنلا ملع ذاتسأ ةيندرألا ةعماجلا داوع وبأ �ف .د.أ 1

 ةركبم ةلوفط كراشم ذاتسأ ةيندرألا ةعماجلا يديمح الايد .د 2

 ةركبم ةلوفط كراشم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج يلابج ةيفص .د 3

 يوبرتلا سفنلا ملع كراشم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج يناميلا فوؤرلا دبع .د 4

 ميوقتلاو سايقلا كراشم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج يدلاخلا يناه .د 5

 دعاسم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج ةدلاوخلا ءامسأ .د 6
 و ملعت/يوبرت سفن ملع

 لفطلا ومن

 يوبرت و يسفن داشرا دعاسم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج تاحيرف ةينار .د 7

 ةماع جهانم دعاسم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج اشيرخلا دونع .د 8

 يوبرتلا سفنلا ملع دعاسم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج بيطخلا ادنيل .د 9

 سيردت بيلاسأو جهانم دعاسم ذاتسأ ةيندرألا ةعماجلا يريودلا نوسيم .د 10
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 )3( قحلم

 لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق

 ةيئاهنلا اهتغيصب تاونس (5-6) ةضورلا

 

 تاونس(5-6)  ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ةمئاق

 يقطنملا ءاكذلا ةراهم مقرلا

 ةنراقملا 1

 فينصتلا 2

 تالكشملا لح 3

 ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا 4

 ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ 5

 تاهاتملاوزاغلألا لح 6
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 )4( قحلم

  ةيلوألا هتروصب روصملا يقطنملا ءاكذلا تاراهم ضعب رابتخا ميكحت ةرامتسا

 ......................................................... :لضافلا روتكدلا

 :دعبو ةبيط ةيحت

 ءوض يف ضايرلا لافطأ ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم" :ناونعب ةساردب ةثحابلا موقت 

 مت ،ريتسجاملا ةجرد ىلع لوصحلا تابلطتمل الامكتساو ،"مدختسملا يميلعتلا جاهنملا عونت

 ،تالكشملا لح،فينصتلا ،ةنراقملا( يقطنملا ءاكذلا تاراهم ضعبل روصم رابتخا دادعا

 لفط ىدل )تاهاتملاوزاغلألا لح ،ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ ،ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا

 نأب املع ،ةروكذملا تاراهملا ىلع ةعزوم ةلئسأ ةعومجم نم نوكم رابتخالاو ،ةضورلا

 :يتآلاك تاراهملا فيرعت

 نیئیش نیب فالتخالاو ھبشلا ھجوا دیدحت بلطتت ،تامولعملا میظنت تاراھم ىدحا يھ :ةنراقملا •

 .امھنیب تاقالعلا صحفت قیرط نع رثكأ وأ

 نمض اھتافص وأ اھصئاصخ ساسأ ىلع ءایشألا عیمجتل مدختست يتلا ةیلقعلا ةراھملا يھ :فینصتلا •

 .تائف وأ تاعومجم

 فراعملا نم ةعومجم درفلا ىدل رفوتی نأ دبالو ةدقعمو ةبكرم ایلُع ةیلقع ةیلمع يھ :تالكشملا لح •

 ةلكشملا عم بسانتیو قفاوتی لح ىلإ لوصولا فدھب اھضعبب اھطبرو اھمادختسال ھلھؤت يتلا

 .ةحورطملا

 ثادحألا نیب ةیببسلا تاقالعلا دیدحتل مدختست يتلا ةراھملا يھ:ةجیتنلاو ببسلا نیب طبرلا ةراھم •

 .رخأل اببس نوكی ام ائیش نأ فیك نیبت يتلا ةینھذلا تایلمعلا كلت اھنأ وأ ،ةفلتخملا

 نیب طبرلاو ، ةیساسألا ةیضایرلا تاراھملاو میھافملا لافطألا باسكا :ةیضایرلا تاقالعلا كاردإ •

 .ھلولدمو مقرلا

 ریكفتلا ىلع لفطلا دعاستو لقعلا طشنت يتلا باعلالا عاونأ ىدحإ يھ :تاھاتملاوزاغلألا لح •

 .بسانملا لحللو ةیاھنلل لوصولل حیحصلا قیرطلا داجیإ اھلح بلطتیو
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 ىدمب مكيأر نايب يف اهتدعاسمب لضفتلا دوت اهنإف ،مكزيمتو مكتربخب ةثحابلا ةقثلو

 .اهسايقو ةضورلا لفطل ةبسانملا يقطنملا ءاكذلل تانوكملا ضعب رابتخا روص ةمءالم

 ........................   :صصختلا ........................  :مكحملا مسا

 ...................... :ةعماجلا/ةيلكلا ..................... :ةيملعلا ةجردلا

 يمامح يلع ابص :ريتسجاملا ةبلاط 

 

 تاظحالم

 ةضورلا لفطل ةرقفلا ةمءالم
 سايق يف ةرقفلا ةبسانم

 ةراهملا
 ةراهملا مسا ةرقفلا مقر

 مئالم مئالم ريغ مئالم مئالم ريغ

     1 

 ةنراقملا

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

 فينصتلا

     8 

     9 

     10 

     11 

 تالكشملا لح 12     



 82 

     13 

     14 

     15 

     16 

     17 

 ببسلا نيب طبرلا
 ةجيتنلاو

     18 

     19 

     20 

     21 

     22 

 تاقالعلا كاردإ
 ةيضايرلا

     23 

     24 

     25 

     26 

  تاهاتملاوزاغلألا لح

     27 

     28 

     29 
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 ةيلوألا هتغيصب رابتخالا

 ةنراقملا ةراهم :الوا

 :يلي اميف نيرخآلا نع فلتخملا ليفلا ىلإ رشأ )1( ةرقف

 

A)  

B)  

C)  
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 :فلتخملا لكشلا ىلإ رشا )2( ةرقف

A)  
C) 

B) D) 

  



 85 

 عرسألا تالصاوملا ةليسو ىلإ رشأ )3( ةرقف

A)  

B)  

C)  

  



 86 

 :يلي اميف نيرخآلا نع فلتخملا لفطلا ىلع رشأ )4( ةرقف

A)  

B)  

C)  

  



 87 

 نيتروصلا نيب ةثالثلا تافالتخالا ىلع رشأ )5( ةرقف

A)   

B)   

  



 88 

 لوطألا ناويحلا ىلإ رشأ )6( ةرقف

 

A) 

B) 

  



 89 

 فينصتلا ةراهم :ايناث

 :ةيوتشلا سبالملا ىلإ رشأ )7( ةرقف

 
  

A) E)  

B)  F)   

C) G)   

D)  H)   

 



 90 

 موحللا لكأت يتلا تاناويحلا ىلإ رشأ )8( ةرقف

D)  A)  

E)  B)  

F)  C)  

  



 91 

 :ءاملا يف شيعت يتلا تاناويحلا ىلإ رشأ )9( ةرقف

 

  

E)               A)   

F)    B)   

G)      C)   

H)      D)   

 



 92 

 بشخلا نم ةعونصملا داوملا ىلإرشأ )10( ةرقف

 
 

  

A)  E)   

B)  F)   

C)  G)   

D)  H)  

 



 93 

 ةسردملا تاودأ ىلإ رشأ11)( ةرقف

F)       A)   

G)   B)   

H)   C)  

I)      E)    

  



 94 

 تالكشملا لح ةراهم :اثلاث

 ؟ لصتتس نمب صللا اذه تيأر اذا )12( ةرقف

 

 

C) 

 

B) 

 

A) 
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 ؟ لفطلا اذه بهذي نا بجي نيا )13( ةرقف

 

 

C) 

 

B) 

 

A) 

  



 96 

 ؟قيرح ثودح دنع لصتتس نمب )14( ةرقف

 

  

 

 

C) 

 

B) 

 

A) 
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 ؟ىرخأ ةرم لمعتل جاتحت اذام ةعاسلا تفقوت اذا )15( ةرقف

 

  

 

 

C) 

 

B) 

 

A) 
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 ؟ فقوملا اذه يف حيحصلا فرصتلا وه ام )16( ةرقف

  

 

 

C) 

 

B) 

 

A) 

 



 99 

 ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا :اعبار

 ؟اذاملو ؟ةحيحص ةقيرطب عراشلا ربعي نيدلولا نم يأ )17( ةرقف

A)    

B)    

  



 100 

 ؟هترتخا اذاملو ،ديفملا ماعطلا ىلإ رشأ )18( ةرقف

 

A)   

 

B)   

  



 101 

 ؟ اذاملو ؟ حيحصلا فرصتلا وه ام )19( ةرقف

 

A)    

 

B)     

  



 102 

 ؟اذاملو ،هلثم لعفت نأ راتخت مهنم يأ )20( ةرقف

 

A)    

 

B)             

  



 103 

 ؟اذاملو ؟ حيحص لكشب ومنت نيتدرولا نم يأ )21( ةرقف

 

  



 104 

 ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ :اسماخ

 :اهل حيحصلا ددعلاب ةيتآلا روصلا لص )22( ةرقف

A) 4 + 

B) 2 + 

C) 3 + 

D) 5 + 
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  هل ةهباشملا ةروصلاب يتآلا يسدنهلا لكشلا لص )23( ةرقف

 
A) 

 
B)   

 
C)  

 
D)  
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 اهل حيحصلا ددعلاب  ةيتآلا روصلا لص )24( ةرقف

- A)     4 

- B)    1 
- C)    0 

- D)    5 
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 اهل حيحصلا ددعلاب ةيتآلا روصلا لص )25( ةرقف

 

A) 3 

 

B)1 

 

C) 4 

 

D) 2 
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 تاهاCDلاوزاغلألا لح ةراهم :اسداس

 رئاطلا ىلإ نوزلحلا لصويس قرطلا نم يأ )26( ةرقف

 

o A) 1 o B) 2 o C) 3 

  



 110 

 ةركلا ىلإ لوصولا يف دلولا دعاس )27( ةرقف

 



 111 

 بدلا هجو لمتكيل ماقرألا عبتت )28( ةرقف

 

  



 112 

 ماقرألا عبتت قيرط نع باعلألا ىلإ لوصولا يف تنبلا دعاس )29( ةرقف
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 )5( قحلم

 ةيلوألا هتغيصب يقطنملا ءاكذلا رابتخإل نيمكحملا ةذتاسألا ءامسأ

 صصختلا ةيملعلا ةجردلا ةعماجلا روتكدلا مسا 

 ةلوفط /يوبرت سفن ملع كراشم ذاتسأ ارتبلا ةعماج براوشلا ليسأ .د 1
 ومنو

 ةركبم ةلوفط كراشم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج يلابج ةيفص .د 2

 يوبرتلا سفنلا ملع كراشم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج يناميلا فوؤرلا دبع .د 3

 كراشم ذاتسأ ارتبلا ةعماج يرباجلا ليهن .د 4
 سيردت قرطو جهانم

 تايضايرلا

 ميوقتلاو سايقلا كراشم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج يدلاخلا يناه .د 5

 و ملعت/يوبرت سفن ملع دعاسم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج ةدلاوخلا ءامسأ .د 6
 لفطلا ومن

 يوبرت و يسفن داشرا دعاسم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج تاحيرف ةينار .د 7

 لافطأ ضاير دعاسم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج يلاجملا هللا دبع .د 8

 ةماع جهانم دعاسم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج اشيرخلا دونع .د 9

 يوبرتلا سفنلا ملع دعاسم ذاتسأ ءارسإلا ةعماج بيطخلا ادنيل .د 10
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 ةيئاهنلا هتغيصب رابتخإلا :)6( قحلم

 ةنراقCلا ةراهم :الوا

 نيرخآلا نع فلتخملا ليفلا ىلإ رشأ )1( ةرقف

   
C. B. A. 

 

 فلتخملا نئاكلا ىلإ رشأ )2( ةرقف

   
C. B. A. 

 

 عرسألا تالصاوملا ةليسو ىلإ رشأ )3( ةرقف

   
C. B. A. 
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 فلتخملا لفطلا ىلإ رشأ )4( ةرقف

   
C. B. A. 

 فD$.Hلا ةراهم :اHناث

 ةيوتشلا سبالملا ىلإ رشأ )5( ةرقف
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 موحللا لكأت يتلا تاناويحلا ىلإ رشأ )6( ةرقف

 

  



 117 

 ءاملا يف شيعت يتلا تاناويحلا ىلإ رشأ )7( ةرقف

 

  



 118 

 بشخلا نم ةعونصملا داوملا ىلإ رشأ )8( ةرقف

 

 

  



 119 

 تالCJKلا لح ةراهم :ا'لاث

 ؟ لEENس M7B �للا ا=ه �یأر اذا )9( ةcقف

 

 

C) 

 

B) 

 

A) 

  



 120 

 ؟ دلولا اذه بهذي نا بجي نيا )10( ةرقف

 

 

 

C) 

 

B) 

 

A) 

  



 121 

 ؟ قيرح ثودح دنع لصتتس نمب )11( ةرقف

 

 

  

 

 

C) 

 

B) 

 

A) 
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 ؟ىرخأ ةرم لمعتل جاتحت اذام ةعاسلا تفقوت اذا )12( ةرقف

 

 

C. 

 

B. 

 

A. 

 

  



 123 

 ةDHT.لاو 6RSلا HQب 0NOلا :اع7ار

 ؟ةحيحص ةقيرطب عراشلا ربعي نيدلولا نم يأ )13( ةرقف

A)    

B)    

 ؟ قباسلا لاؤسلا يف كتباجا رايتخإب تمق اذامل )14( ةرقف

o  (Aانامأ رثكأ يدرفمب عراشلا روبع 

o B( رطخلل يتايح ضرعأ ال ىتح يمأ عم ربعأ 

o C( ديرأ امك عراشلا روبع عيطتسأ 

  



 124 

 .ديفملا ماعطلا ىلإ رشأ )15( ةرقف

A)     

B)    

 ؟ قباسلا لاؤسلا يف كتباجا رايتخإب تمق اذامل )16( ةرقف

o A( ديفم ريغ ناك ول ىتح ذيذللا ماعطلا لكأن 

o B( سوستلا ببسي يحصلا ماعطلا 

o C( ديفملا و يذغملا ماعطلا لكأن نأ بجي 
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 ؟ حيحصلا فرصتلا وه ام )17( ةرقف

A)     

B)    

 ؟ قباسلا لاؤسلا يف كتباجا رايتخإب تمق اذامل )18( ةرقف

o A( ىضوفلا ثادحإ نم لضفأ ءودهب ءاقدصالا عم بعللا 

o B( ئطاخ كولس ءودهب بعللا 

o C( عتمم رمأ لزنملا ثاثأ ىلع زفقلا 

  



 126 

  هلثم لعفت نأ راتخت مهنم يأ )19( ةرقف

A)     

B)    

 ؟ قباسلا لاؤسلا يف كتباجا رايتخإب تمق اذامل )20( ةرقف

o A( لمجأ ودبي طئاحلا ىلع مسرلا 

o B( ةقرولا ىلع مسرلا نم لضفأ طئاحلا ىلع مسرلا 

o C( لزنملا رظنم هوشي طئاحلا ىلع مسرلا  
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 ةHضا0Yلا تاقالعلا كاردإ ةراهم :ا6ماخ

 ؟ حيحصلا ططقلا ددع وهام )21( ةرقف

+  

3 
C) 

2 
B) 

4 
A) 

 ؟ ةيلاتلا ةروصلل هباشملا يسدنهلا لكشلا وهام )22( ةرقف

 

 

C) 
 

B) 
 

A) 
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 ؟ حيحصلا كامسألا ددع وهام )23( ةرقف

 

4 
C) 

5 
B) 

3 
A) 
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 ؟ حيحصلا ةهكافلا ددع وهام )24( ةرقف

-  

4 
C) 

5 
B) 

3 
A) 

 تاهاCDلاوزاغلألا لح ةراهم :اسداس

 ؟ رئاطلا ىلإ لوصولا يف نوزلحلا دعاس )25( ةرقف

 

o A) 1 o B) 2 o C) 3 
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 ئطاخلا اهناكم يف يتلا ماقرالا عيمج ددح )26( ةرقف

 

o A) 1 

o B) 2 

o C) 3 

 

o D) 4 

o E) 5 

o F) 6 

 

o G) 7 

o H) 8 

o I) 9 
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 ؟ ةروصلا يف ثلثم مك )27( ةرقف

 

4 
C) 

3 
B) 

2 
A) 
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 ؟ ةركلا ىلإ لوصولا نم لفطلا نكمتيس له )28( ةرقف

 

 ال
B) 

 معن
A) 
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 )7( قحلم

 تايجمربلا و ةينفلا تاينقتلا يف نيصتخملا نيمكحملا ءامسأ

يملعلا لهؤملا مسالا مقرلا  

 موهرب ليلخ .روتكد 1
 ميلعتلا ريدم / بوساحلا تايجمرب

 ءارسالا ةعماج يف ينورتكلالا

 بوساحلا تايجمرب ريتسجام نيسح حابص سنا .سدنهم 2

 رورس نسح ميهاربإ .سدنهم 3
 عيراشم ةرادإ ريتسجام بلاط

 ءارسالا ةعماج
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 )8( قحلم

ةضورلا لفط ىدل يقطنملا ءاكذلا ىوتسم سايق تاجرد ليجست ةرامتسا  

 ................................................... :لفطلا مسإ
 
 ................................................ :ةضورلا مسإ

ةرقفلا مقر لفطلا ةباجإ ةجردلا عومجم  ةراهملا مسا 

  1 

 ةنراقملا

  2 

  3 

  4 

  5 

 فينصتلا

  6 

  7 

  8 

  9 

 تالكشملا لح

  10 

  11 

  12 
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  13 

 ةجيتنلاو ببسلا نيب طبرلا

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 

  19 

  20 

  21 

 ةيضايرلا تاقالعلا كاردإ

  22 

  23 

  24 

  25 

  تاهاتملاوزاغلألا لح

  26 

  27 

  28 
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 )9( قحلم

 ةضورلا لفط ىدل يقطنملا ءاكذلا سايقم تاجرد حيحصت حاتفم

 تاجرد ̂عX7م
 تاراه7لا

 تاجرد ̂عX7م
 تاcقفلا

 د`علا يق7IJلا ءاH=لا تاراهم ةcقفلا �قر ةN0A0لا ةMاجإلا

 تاجرد 4

1 

1 

1 

1 

B 

C 

A 

A 

1 

2 

3 

4 

 1 ةنراق7لا

 ةجرد 12

3 

3 

3 

3 

C, D, F 

A, D, F 

A, B, D 

B, D, E 

5 

6 

7 

8 

 2 فENIAلا

 تاجرد 4

1 

1 

1 

1 

B 

C 

B 

C 

9 

10 

11 

12 

 3 تال@7rلا لح
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 تاجرد 8

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

B 

B 

A 

C 

A 

A 

B 

C 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 �WFلا ABب ±cxلا
 ةIEAXلاو

4 

 تاجرد 4

1 

1 

1 

1 

C 

C 

B 

B 

21 

22 

23 

24 

 تاقالعلا كاردإ
 ةAضاcqلا

5 

 تاجرد 6

1 

3 

1 

1 

B 

B, D, G 

B 

B 

25 

26 

27 

28 

 6 تاها7Eلاوزاغلألا لح

 

 

  



 138 

 )10( قحلم

 ةساردلاب ةقلعتملا ةيمسرلا بتكلا
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of both the Montessori curriculum and the international curriculum over the interactive national 

curriculum in the level of logical intelligence among kindergarten children. Based on the results 

of the study, the researcher presented a set of recommendations, including: the need for 

governmental kindergarten and some private kindergartens to provide supplies that help 

develop logical intelligence in children, and enrich the governmental kindergarten’s 

environment with sensory stimuli that help expand the child's mental and cognitive perceptions. 

Keywords: Logical intelligence, Montessori curriculum, International curriculum, 

Interactive national curriculum, Kindergarten children. 

  



 140 

The Logic Intelligence Level of Kindergarten Children in Light of the Diversity of the 

Curriculum in Use 

By: 

Seba Ali Hamami 

Supervisor: 

Prof. Dr. Hana Hussein Al-Fulfuly 

Abstract 

This study aimed to identify the level of logical intelligence among kindergarten 

children in light of the diversity of the educational curriculum used. The study sample consisted 

of (147) children from both governmental and private kindergartens in Amman, out of which 

(47) children were enrolled in kindergartens that applies Montessori curriculum, (50) children 

were enrolled in kindergartens that applies the International curriculum, and (50) children were 

enrolled in kindergarten which applies the Interactive National curriculum. The children age is 

between (5-6) years old. The study followed the descriptive approach: comparison type. To 

answer the research questions, a test was prepared which includes 6 logical intelligence skills: 

comparison, classification, problem-solving, link between cause and effect, perception of 

mathematical relationships, and solving puzzles and mazes. In addition, its validity and 

reliability were confirmed. The results of the study showed that the level of logical intelligence 

among children of kindergarten that applies the Montessori curriculum and kindergarten that 

applies the international curriculum was high, while the level of logical intelligence among 

kindergarten children that applies the interactive national curriculum was moderate. The results 

of the study showed statistical differences between the average of the scores of the logical 

intelligence level for kindergarten children according to the type of educational curriculum 

used in kindergarten. The results also showed the superiority of Montessori curriculum over 

the international and interactive national curricula, and the superity 


