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حتسني انساليخ وانصحخ ادلهُُخ دلؼهًٍ انتؼهُى األسبسٍ مبحبفظخ 
 ادلُُب ػهً ظىء ثؼط تذخالد اإلرخىَىيُكس "دراسخ يُذاَُخ"

 إعساز

 َٗا َطاز عًٞز/   ز/ أٌَ أمحس سػٔ قُسأ.ّ.

 َسضؽ ايرتب١ٝ املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ  املػاعسايرتب١ٝ املكاض١ْ  أغتاش

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ   ع١ املٓٝاداَ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 يهخص انذراسخ ثبنهغخ انؼزثُخ

ا٫ضدَْٛٛٝهؼ فُٛع١ َٔ املعاضف يتكُِٝ أؾهٌ املُاضغات ملطابك١ ٚتهاٌَ خكا٥ل ميجٌ 

ٚقسضات ٚقٝٛز اإلْػإ مبٗاَ٘ ٚأزٚات٘ ٚب٦ٝت٘; بػ١ٝ ظٜاز٠ اإلْتاد١ٝ ايبؿط١ٜ، ٚؼكٝل ايطاس١ ٚغٗٛي١ 

ٖسؾت  . يصاش١ ٚايػ١َ٬، ٚتكًٌٝ اإلقابات ٚا٭َطاض ٚاستُاٍ سسٚخ أخطا٤ بؿط١ٜا٫غتدساّ ٚايك

ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل ضقس آضا٤ َعًُٞ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ عًكتٝٗا ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ مٛ زضد١ ؾٝٛع ا٭َطاض 

اتِٗ مٛ ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ ٚٚاقع ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ مبساضغِٗ ٚنصيو تكِٝٝ تكٛض

 أ١ُٖٝ بعض تسخ٬ت اإلضدَْٛٛٝهؼ يطؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ بايكش١ امل١ٝٓٗ يف قطاع ايتعًِٝ. 

ايسضاغ١، مت اغتدساّ املٓٗر ايٛقؿٞ; ايصٟ مت تٛظٝؿ٘ َٔ خ٬ٍ; عطض إطاض ْعطٟ  أٖسافٚيتشكٝل 

١ ٚايكش١ طبٝع١ اإلضدَْٛٛٝهؼ، ٚأٖساؾ٘، ٚفا٫ت٘، ٚأ١ُٖٝ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚع٬قت٘ بايػ٬َتٓاٍٚ 

ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مشًت أبعاز أضبع١ َؿطز٠ َٛظع١ ع٢ً  (65)نُا مت بٓا٤ اغتبا١ْ تأيؿت َٔ  امل١ٝٓٗ.

غبٌ ْؿط ٚ ،تكُِٝ ايعٌُ زاخٌ املسضغ١ ،عٓاقط ايب١٦ٝ املاز١ٜ زاخٌ املسضغ١ ،املكاسب١ مل١ٓٗ ايتسضٜؼ

ٚقس مت  َعًًُا َٚع١ًُ،( 345ع١ٓٝ بًؼ قٛاَٗا )ع٢ً  ا٫غتبا١ْ ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚأُٖٝتٗا. مت تطبٝل

(، 19( اإلقساض )SPSSؼًٌٝ ايبٝاْات اييت مت اؿكٍٛ عًٝٗا باغتدساّ بطْاَر اؿع١َ اإلسكا١ٝ٥ )

َتٛغط١ متٌٝ إىل بسضد١ ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ املكاسب١ مل١ٓٗ ايتسضٜؼ بعس ٚتٛقًت ايٓتا٥ر إىل ؼكل 

تكُِٝ ايعٌُ ٚ، ايعاي١َٝتٛغط١ متٌٝ إىل بسضد١  ب١٦ٝ املاز١ٜ زاخٌ املسضغ١عٓاقط ايٚؼكل املٓدؿه١، 

. عاي١ٝغبٌ ْؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚأُٖٝتٗا بسضد١ َٚتٛغط١ متٌٝ إىل املٓدؿه١، بسضد١  زاخٌ املسضغ١
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َّ اختتُت ايسضاغ١ بتكسِٜ بعض ايتٛقٝات ٚاإلدطا٤ات املكرتس١  قطاع  ع ايٛعٞ بايكش١ امل١ٝٓٗ يفٜتععيُث

 ٌ َػت٣ٛ ؾٝٛع ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ.ٝايتعًِٝ ٚتكً
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Ergonomics is a Body of knowledge aims to design the best 

practices for matching the integration between characteristics, 

capabilities and limitations of human with his task, tools /machine and 

his environment. This is to maximize human productivity, comfort, 

usability, health, and safety, whilst Reduce injury, illness, and the 

likelihood of errors. Thus the present study aimed to identifiy and 

display the perceptions cited by Basic Education Teachers at Minia 

Governate about prevalence of occupational diseases and risks of 

teaching profession. The study also stated some Ergonomics 

interventions to enhance Safety and Occupational Health among them.  

The study used the descriptive approach via the presentation of 

a theoretical framework to define and tackle Ergonomics in terms of 

its concept and nature, objectives, and aspects, the importance of 

Ergonomics and its relation to occupational safety and health has been 

presented in addition. To collect data, a questionnaire consisting of 65 

items, was developed. It was classified into four dimensions, relating 

to teachers' views of occupational diseases and hazards, physical 

environment within the schools, the work design within the school,  

while the fourth dimension covering how teachers estimate the 
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importance of some proposals for disseminating the culture of 

Ergonomics among teachers. The questionnaire was administrated to a 

sample of 345 teachers, and the data collected have been analyzed using 

the SPSS version.(19) . The findings indicated that the dimention of 

occupational diseases and risks was moderately low rated, the physical 

environment within the schools was moderately high appreciated, the 

school work was moderately low estimated, and the importance of 

Ergonomics culture was highly appreciated. The study was concluded 

with a number of suggestions and some proposed procedures to enhance 

Safety and Occupational Health among teachers. 

 يمذيخ
يف تؿهٌٝ أْع١ُ اجملتُع  ٙ ايٛانحتأثريي أ١ُٖٝ بايػ١ ْعطًاْعاّ ايتعًِٝ يف أٟ فتُع  ٜؿهٌ

ٚقطاعات٘ ا٭خط٣، نُا ٜعهؼ زضد١ منٛ اجملتُع َٚػت٣ٛ تكسَ٘ ٚتطٛضٙ، ٜٚعس أٜهًا أزا٠ ؾعاي١ يف 

اجملتُعات اؿسٜج١ ٚظًْا نبرًيا ؾ٢ تسعِٝ  إش ميجٌ ايتعًِٝ ؾ٢، ؼكٝل آَاي٘ ٚطُٛسات٘ املػتكب١ًٝ

ُٜعس ق٠ٛ ٫ ٜػتٗإ بٗا ؾ٢ إسساخ ايتطٛض ٚايتكسّ ؾ٢  ايبٓٝإ ا٫قتكاز٣ ٚا٫دتُاع٢، ٖٚٛ بٗصا 

 . املعاقط٠ اجملتُعات

تعًُٝٞ عٓكطًا ًَُٗا َٚكًَٛا دٖٛطًٜا تػتٓس عًٝ٘ عًُٝات تطب١ٝ ايٓـ٤  ْعاّ أٟ يف املعًِ ٚميجٌ

 َٔ ٜػطؽ مبا ايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ يف ايؿاعٌ ايعٓكط ٖٚٛ يًُٓٗر اؿكٝكٞ املٓؿص ، ؾٗٛعًِٝزاخٌ َ٪غػات ايت

ُّٓٞ قِٝ  ;تاتػرئَ  ٚأزٚاضٙ َٚػ٦ٛيٝات٘ . ؾه٬ً عُا ططأ ع٢ً ٚظٝؿ١ املعًِٚاػاٖاتَعاضف َٚٗاضات  َٔ ٜٚ

أقبشت ؾ٢ عكط ايعٛمل١ تتطًب ْكٌ املعًَٛات إىل أشٖإ املتعًُني، ع٢ً ٚظٝؿ١ املعًِ ؾ٢ املان٢  تطنعتؾبُٝٓا 

ٚايتكك٢ ٚاإلضؾاز  بٓا٤ ايؿدك١ٝ اإلْػا١ْٝ ايػ١ٜٛ املتها١ًَ ؾ٢ ناؾ١ دٛاْبٗا، ٚمماضغـ١ ايكٝاز٠ ٚايبشح

ٚاملٗاضات ٚايكسضات ٚايػُات ٚايكِٝ ٚا٫ػاٖات  هؿاٜاتايعسٜس َٔ اي، مما ٜتطًب اَت٬ن٘ ٚايتٛدٝ٘

 .ايعكط طبٝع١سٜس٠ يرتب١ٝ ا٭دٝاٍ مبا ٜتٓاغب ٚاإلهاب١ٝ اييت متهٓ٘ َٔ ايكٝاّ بأزٚاض ع

١َٓٗ ايتعًِٝ ١َٓٗ غ١ًٗ ؾُا سسخ َٔ تػري يف ْعط٠ اجملتُع مل١ٓٗ ايتسضٜؼ ٚتٛقعاتِٗ ٫ٚ تعس 

َٓٗا يف ظٌ َا مٔ ؾٝ٘ َٔ تطٛض غطٜع ٚتهٓٛيٛدٝا ٖا١ً٥، َٚا سسخ َٔ تػري يف غًٛى ايط٬ب دعًت ١َٓٗ 

يصا  (.151، 2009٭ؾطازٖا َٔ ايتشٌُ ٚايعٓا٤ )أٌَ أْٛض عبسايععٜع،  ايتعًِٝ ١َٓٗ إْػا١ْٝ قعب١ ٫بس
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املعًِ ٚايٓٗٛض مب١ٓٗ با٫ضتكا٤ بسضد١ نبري٠ مبػت٣ٛ  ضٖٔتعس نؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

ا٫ضتكا٤ مبها١ْ املعًِ َٚػتٛاٙ ايع٢ًُ ٚايٓٗٛض بامل١ٓٗ ايت٢ ٜٓت٢ُ إيٝٗا ٖٛ ا٭غاؽ ايص٣  يعٌايتعًِٝ، ٚ

 .ػتٓس إيٝ٘ ايٓٗٛض باملٗٔ ا٭خط٣ ناؾ١ٜ

ٝات ٚاإلدطا٤ات ًسخ٬ت ٚايعُٚتؿهٌ ب١٦ٝ ايتعًِٝ َٓع١َٛ ؾهط١ٜ ٚمماضغات ع١ًُٝ تتهُٔ امل

ٜهٕٛ  ًِٝؿهٌ بٓا٤ ٚؾعاٍ، ٚعٓسَا ميهٔ سسٚخ ايتعب ًِٝل َٛاقـ ميهٔ إٔ وسخ ؾٝٗا ايتعًاي٬ظ١َ ـ

َٔ ايتٛقعات ٭عها٤ املسضغ١ نهٌ ٜؿاضى ؾٝٗا  ٖٓاى ْعاّ ميجٌ املٛقـ ايصٟ تتٛاؾط ؾٝ٘ فُٛع١

٢ ٖصا ايعٌُ إ٫ إشا اغتعٓا أتاؾُٝع، ٚتهٕٛ ٖٓاى زضد١ عاي١ٝ َٔ املطابك١ هلصٙ ايتٛقعات، ٫ٚ ٜت

ايتع١ًُٝٝ يف ع٬قتٗا بتكُِٝ ايعٌُ  ١ًٝنٌ َا ٖٛ َازٟ يف ايعُ ِبأْع١ُ سسٜج١ يف تكشٝح ٚتكُٝ

(. َٚٔ أبطظ ايعًّٛ املعاقط٠ اييت غعت 127، 2017، ١ٓ بٛزاىلٚميٝ َٓكٛضٟ َكطؿ٢ايبؿطٟ ٖٚٓسغت٘ )

ايصٟ ٜعس أسس اجملا٫ت  ايبؿط١ٜ أٚ ايعٛاٌَ Ergonomicsضدَْٛٛٝهؼ اإليتشكٝل ٖصٙ ايػاٜات عًِ 

امل١ُٗ اييت ٫قت اٖتُاًَا نبريًا خ٬ٍ ايعكٛز ايك١ًًٝ املان١ٝ ٚأسطظت تكسًَا ًَشٛظًا يف ب١٦ٝ ايعٌُ، ٚيف 

 .*ْتاد١ٝ ٚنصيو تأَني قش١ ٚغ١َ٬ ٚأَٔ ايعاًَنيؼػني اإل

 ايعٛاٌَإظا٤ ايتٛدٗات ايعامل١ٝ املتػ١ُ با٫ٖتُاّ باملٛضز ايبؿطٟ، منا ٚبؿهٌ َتػاضع عًِ ؾ

ض٠ َٔ یع٢ً َس٣ ايعكٛز اـُػ١ ا٭ر، ٚ Ergonomicsأٚ اإلضدَْٛٛٝهؼ  Human Factors ايبؿط١ٜ

أسس ايؿطٚع ايع١ًُٝ اؿسٜج١ ايصٟ ْاٍ  ٚايتطبٝك١ٝ ٚأقبحايكطٕ ايعؿطٜٔ تهاًَت َطتهعات٘ ايٓعط١ٜ 

ي٬غتدساّ ايبؿطٟ  ؾٗٛ عًِ َتعسز املعاضف ٜٗتِ بٗٓسغ١ املها٥ٔ َٚتطًبات ايعٌُ ;ضًا ٫ٚ ظاٍیاٖتُاًَا نب

 ٖٚٓسغ١ ايٛظا٥ـ ايبؿط١ٜ يتؿػٌٝ املها٥ٔ، ٜٚصٖب يف تطبٝكات٘ إىل َا ٖٛ أبعس َٔ ب١٦ٝ ايعٌُ يٝؿٌُ

)ثا٥ط أمحس غعسٕٚ ٚإغ٬ّ ٜٛغـ ايعبٝسٟ،  ٜتؿاعٌ َع اإلْػإ َٔ َؿطزات ايب١٦ٝ ايعا١َسٝط ٚینٌ َا 

يتكُِٝ أؾهٌ املُاضغات  املعاضففُٛع١ َٔ  اإلضدَْٛٛٝهؼ ميجٌَععِ ايتعطٜؿات إٔ ٚت٪نس (. 11، 2012
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١ٝ ظٜاز٠ اإلْتاد; بػ١ٝ َ٘ ٚأزٚات٘ ٚب٦ٝت٘اتهاٌَ خكا٥ل ٚقسضات ٚقٝٛز اإلْػإ مبٗٚملطابك١ 

 ض ٚاستُاٍاَطاإلقابات ٚا٭ٚتكًٌٝ ايطاس١ ٚغٗٛي١ ا٫غتدساّ ٚايكش١ ٚايػ١َ٬، ٚؼكٝل ايبؿط١ٜ، 

ٜٗتِ اإلضدَْٛٛٝهؼ يصا . (El-Tahan & AbuEl-Nasr, 2014, 1468)بؿط١ٜ  أخطا٤ سسٚخ

يصٟ ٜعٝـ سضاغ١ عٛاٌَ ا٭َٔ ٚا٭َإ ٚايػ١َ٬ إلخطاز ايتكُِٝ اؾٝس املتهاٌَ ايعٓاقط زاخٌ املهإ اب

أٚ ، ع٬دٞؾٝ٘ اإلْػإ ؾرت٠ َٔ ايعَٔ غٛا٤ نإ ٖصا املهإ غهين، ػاضٟ، غٝاسٞ، ضٜانٞ، تطؾٝٗٞ، 

 .(Karwowski et al., 2011, 7)تعًُٝٞ 

تٛؾري  ني ُٖاَٝطتهعٜٔ أغاغ ٖصا اجملاٍ ع٢ًٜعتُس ايباسجٕٛ املٗتُٕٛ ٚاملتدككٕٛ يف ٚ

إىل  لاظٖا يٮعُاٍ ٚاملٗاّ املدتًؿ١ ٚق٫ًٛإايبؿط١ٜ أثٓا٤ س١ ٚايػ١َ٬ يًُٛاضز اَتطًبات ا٭َإ ٚايط

ؼكٝل ا٫غتجُاض ايؿاعٌ يًُٛاضز ٚاإلَهاْٝات ، ٚأؾهٌ أزا٤ يًُٛاضز املاز١ٜ ٚايطاقات ايبؿط١ٜ ناؾ١

ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ ايؿٛا٥س . (Celine & Michael, 2002, 9)املتاس١ َٔ َؿطزات ب١٦ٝ ايعٌُ املاز١ٜ

ٚدٛز ب١٦ٝ عٌُ ؾعاي١ تعٗط ؾ٢ عس٠ أَٛض أُٖٗا ايكسض٠ ع٢ً بٓا٤ َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ، اييت تٛنح أ١ُٖٝ 

ٚظٜاز٠ ايعا٥س املازٟ يًُ٪غػ١ بػبب ض٥ٝؼ ٖٚٛ تكًٌٝ اؿٛازخ، ٚضؾع اإلْتاد١ٝ ٚؼػني اؾٛز٠، 

 ع٢ً ايعٛاٌَ ايبؿط١ٜ َجٌ ؾا٫غتجُاض ا٭ععِ ٖٛ ا٫غتجُاض يف ايبؿط سٝح إٔ نؿا١ٜ اٯي١ تعتُس غايبًا

 (.2، 2016، ٖاْٞ قُس ضدا٥ٞ) َعاز ايعاٌَ ٚضاست٘ ٚسايت٘ اؾػُا١ْٝ

 ٞايبؿطٟ بطظت َؿه١ً عسّ املٛا١َ٤ ب ٚيف ظٌ ا٫ٖتُاّ ايسٚيٞ بكش١ ٚغ١َ٬ ٚضؾع نؿا٠٤ املٛضز

ات ب١٦ٝ ايعٌُ احملٝط١ بِٗ، اييت َٝتػ ٞٚؾكًا ـكا٥كِٗ َٚٛاقؿاتِٗ اؾػُا١ْٝ، ٚب ٞا٭ؾطاز ايعاًَ

 Musculoskeletَٔ َؿه٬ت قش١ٝ عهًٗٝه١ًٝ  َٞٔ ا٭ؾطاز ايعاًَ ٖٞا يف َعاْا٠ نجاْعهػت بسٚض

بكٛض٠ خاق١  ٗابعا١َ ٚتًو املتعًك١ بتطبٝكات اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚايٓاؾ١٦ أغاغًا َٔ إُٖاٍ اعتُاز قٛاعس

 .(11، 2012)ثا٥ط أمحس غعسٕٚ ٚإغ٬ّ ٜٛغـ ايعبٝسٟ، 

إق٬ح ٚتطٜٛط  ، َٚا ٜتطًب٘ شيو َٔايػاس١ ايرتب١ٜٛ ع٢ًسسثت  اييتعامل١ٝ ايتطٛضات ايٚيف ظٌ 

 أٚناع٘ نيتطٜٛط نؿا٠٤ املعًِ ٚضؾع َػتٛاٙ ٚؼػ، َٚا ٜكتهٝ٘ َٔ اؿسٜج١ املػتذساتايتعًِٝ َٚٛانب١ 

تٓعهؼ ب٬ؾو ع٢ً تٛاؾك٘ ايؿدكٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚاييت ايهػٛط اييت ٜتعطض هلا ٚاؿس َٔ املؿه٬ت ٚ

َّ ، ٙ ٚع٢ً أزا٥٘ يعًُ٘ٚاملٗين ٚع٢ً عطا٥٘ يت٬َٝص ْٚؿط ثكاؾت٘ بني املعًُني  عًِ اإلضدَْٛٛٝهؼ ػِٜٗ قسَٔ َث
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 ايتػًب ع٢ً ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗإساطتِٗ باملعاضف ٚايكِٝ ٚاملٗاضات ٚاـربات اييت تٝػط هلِ غبٌ  يف

 ق١ً بػ٬َتِٗ امل١ٝٓٗ.شات  دسٜس٠ َٚعاقط٠ع١ًُٝ بأبعاز ِٗ امل١ٝٓٗ إثطا٤ مماضغاتٚٚخًل ب١٦ٝ آ١َٓ ٚقش١ٝ 

باغتٗساف ؾ١٦ ؾهط٠ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ  تإَٔ ايتساعٝات ايػابك١ ضاٚزت ايباسج ْط٬قًااٚ

َٔ خ٬ٍ تٛظٝـ فاٍ عًُٞ َعاقط ٖٚٛ ػتسع٢ ايسضاغ١ ٚا٫ٖتُاّ املعًُني بٛقؿٗا َٛضز بؿطٟ ٜ

ع املسضغٞ ٚضاس١ َٓتػبٝ٘ مبا اجملتُاملعًُني ٚقش١ ٚغ١َ٬  ع٢ًَطزٚز اهابٞ اإلضدَْٛٛٝهؼ بػ١ٝ ؼكٝل 

 ب١٦ٝدسٕٚ ؾٝٗا، ٚؼػني اٛتايٛغا٥ٌ اييت ٜػتعُْٛٗا ٚايب١٦ٝ اييت ٜبني ٚ بِٝٓٗوكل ايتؿاعٌ امل٪ثط 

 املسضغ١ٝ.ب١٦ٝ اييف  املعًِتشػني أزا٤ بايتعًِٝ ٚظطٚؾ٘ ٚٚغا٥ً٘ ٚاؽاش ايػبٌ ايهؿ١ًٝ 

 ذراسخ:شكهخ اني
 ايباسجتني ; ْتٝذ١ تٛاقٌػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ يًُعًُنيايدا٤ اٖتُاّ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ بكه١ٝ  

ايتسضٜؼ يًُعًُني املًتشكني برباَر ايسضاغات ايعًٝا بايكػِ،  سٝح ملػتا أثٓا٤َع ؾ١٦ املعًُني; املػتُط 

املؿاضن١ يف تسضٜؼ َكطض )اإلزاض٠ ٚايكٝاز٠ ايرتب١ٜٛ( بربْاَر تأٌٖٝ املعًِ، ايصٟ ٜٓعُ٘ خ٬ٍ  ٚنصيو

إٔ  ،ايرتب١ٝ اتداَع١ عني مشؼ( بايتعإٚ َع أنازمي١ٝ املعًِ ٚنًٝ –ٝع ايرتبٟٛ )ن١ًٝ ايرتب١ٝ َطنع ايتُ

ِٗ ٚأسٛاٍ املؿه٬ت ٚايهػٛط املتٓٛع١ اييت تٛادَٗٔ عسًزا غري قًٌٝ َٔ املعًُني ٜتشني ايؿطم يًؿه٣ٛ 

آثاضٖا بططٜك١ أٚ  ٚاييت تٓعهؼَٚعاْاتِٗ مب١ٓٗ ايتعًِٝ، عسّ ضناِٖ املعًِ ايعا١َ اييت تِٓ عٔ 

 .ايتعاٌَ َعٗا بططم ع١ًُٝ غ١ًَُٝٚٔ ثِ تتطًب ٚتػتسعٞ  بأخط٣ ع٢ً غري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ،

تٓاٚيت بعض اؾٗٛز ايبشج١ٝ اييت  باغتعطاضَؿه١ً ايسضاغ١ اؿاي١ٝ  عطضٚتػتٌٗ ايباسجتإ 

ت ايؿ٦ات اـاق١ ٜٚأتٞ يف قساضتٗا ايسضاغات اييت تٓاٚي، تٛظٝـ اإلضدَْٛٛٝهؼ بكطاع ايتعًِٝ

زٚض اييت ٖسؾت يًتعطف ع٢ً  (2018إبطاِٖٝ عباؽ ايعٖريٟ )زضاغ١ ٚيعٌ َٔ أبطظٖا مبٓع١َٛ ايتعًِٝ، 

 اإلع٬ّ يف ايتُهني اجملتُعٞ يًُعاقني يف ب١٦ٝ أقٌ تكًٝٝسا ٚؾل َٓعٛض إضدَْٛٛٝها ايرتب١ٝ اـاق١،

دطا١ٝ٥ يتُهني فتُعٞ يًُعاقني يف ب١٦ٝ أقٌ ض١ٜ٩ إ، ٚتكسِٜ ملعاقنياععٍ يا٫ْعهاغات ايػًب١ٝ َتٓاٚي٘ 

( 2012)ٚآخطإ  ٖٓا٤ أمحس عط١ٝبُٝٓا اغتٗسؾت زضاغ١  تكًٝٝسا ٚؾل َٓعٛض إضدَْٛٛٝها ايرتب١ٝ اـاق١.

ٚاقع ايب١٦ٝ ، بطقس ؼسٜح ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ يٮطؿاٍ املعاقني سطنًٝا يف ن٤ٛ َؿّٗٛ اإلضدَْٛٛٝها

١َ املٛقع ايعاّ يًُساضؽ ٤خًكت إىل عسّ ٬َٚملساضؽ اييت تطبل ايسَر، املسضغ١ٝ املاز١ٜ يف ايطٚنات ٚا
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ٚدٛز ٚيًؿطٚط ٚاملعاٜري اإلضد١َْٝٛٛ،  ٗااييت تطبل ايسَر ٫ستٝادات املعاقني سطنًٝا، ٚاؾتكاض َععُ

نُا أظٗطت عسّ تٛاؾل ا٭بعاز ايكٝاغ١ٝ يٛسسات ا٭ثاخ َع ، قكٛض ؾسٜس يف ايتذٗٝعات املاز١ٜ

ضانٞ عسيٞ ناٌَ ٚيف غٝام ا٫ٖتُاّ بايؿ٦ات اـاق١ قاّ  ٭ضد١َْٝٛٛ يًطؿٌ املعام سطنًٝا.ايكٝاغات ا

أ١ُٖٝ املعاٜري َ٪نًسا  ُسخٌ ملساضؽ ؾعاي١ يص٣ٚ ا٫ستٝادات اـاق١ن اإلدَْٛٛٝها بسضاغ١ (2016)

٢َْٛٛ اإلضدَْٛٛٝه١ٝ ؾ٢ تؿعٌٝ َساضؽ ش٣ٚ ا٫ستٝادات اـاق١، ٚاْتٗت ايسضاغ١ بتكسِٜ تكٛض إضد

 .َكرتح يًٛقٍٛ ملساضؽ ؾعاي١ يص٣ٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ببعض قاؾعات قعٝس َكط

بتٛظٝـ  املتعاٜس ني ايرتبٜٛنيايباسجبعض ٬َسع١ اٖتُاّ ٚع٢ً قعٝس أخط ميهٔ 

 تا٫ػاٖات اؿسٜج١ اييت أثبتبٛقؿ٘ أسس  يف تطٜٛط ا٭زا٤ اإلزاضٟ مل٪غػات ايتعًِٝ اإلضدَْٛٛٝهؼ

بطظت تٛدٗات مٛ تطبٝك٘ يف اجملا٫ت ايرتب١ٜٛ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايتعًِٝ عس٠، يصا  زٜٔدساضتٗا يف َٝا

( إىل تطٜٛط إغرتاتٝذ١ٝ 2011ضاغ١ ضق١ٝ عسْإ املعاٜط١ ). سٝح ٖسؾت زاؾاَعٞ أٚ َا قبٌ اؾاَعٞ

١ٝ يف ن٤ٛ إزاض١ٜ تطب١ٜٛ يعٜاز٠ نؿا٠٤ ايعاًَني يف اإلزاض٠ ايٛغط٢ يف ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ا٭ضزْ

تكُِٝ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚت١ُٝٓ ا٭ؾطاز  مشًت; أضبع١ فا٫ت َٔ خ٬ٍ َٓٗذ١ٝ ٖٓسغ١ ايبؿط )ا٭ضدَْٛٛٝها(

تكٛض اضدَْٛٛٝهٞ يتدطٝط خسَات اإلزاضات ايٛغط٢ يف  تاقرتاس، ٚٚايب١٦ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚاملاز١ٜ ٚاإلزاض٠

( َتطًبات تطبٝل 2013ػٝس غًُٝإ )إٜٓاؽ اي. بُٝٓا تٓاٚيت زضاغ١ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚتكُٝٝٗا

ٚنؿؿت ; أملاْٝا ٚايكني ٚأَطٜهامشًت  ا٭ضدَْٛٛٝها ع٢ً داَع١ قٓا٠ ايػٜٛؼ يف ن٤ٛ خربات بعض ايسٍٚ

سٌ املعٛقات اييت تٛاد٘ ايعاًَني باؾاَع١، َٚٔ ثِ مت يف ا٭ضدَْٛٛٝها دس٣ٚ عٔ  املٝسا١ْٝ ْتا٥ذٗا

( 2015أَا زضاغ١ ٖاْٞ قُس ضدا٥ٞ ). ٝها ع٢ً إزاض٠ اؾاَع١ٚنع تكٛض َكرتح يتؿعٌٝ تطبٝل ا٭ضدَْٛٛ

ؾكس غعت إىل ايتعطف ع٢ً َا١ٖٝ عًِ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚنٝـ ميهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ؾ٢ ؼػني ايتطٜٛط 

ايتٓع٢ُٝ يًُ٪غػات ايتع١ًُٝٝ، ٚشيو بطقس زضد١ تٛاؾط َتطًبات اإلضدَْٛٛٝهؼ ؾ٢ داَع١ ب٢ٓ 

يًتطٜٛط ايتٓعُٝٞ يًذاَعات املكط١ٜ باغتدساّ اإلضدَْٛٛٝهؼ. اْتٗت بٛنع تكٛض َكرتح ٚغٜٛـ، 

تطٜٛط إزاض٠ املسضغ١ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ مبشاؾع١ غٖٛاز ( بسضاغ١ ي2016)ضنٛإ ايتعًب ساَس نصيو قاّ 

، ٚقس تٛقًت إىل اَها١ْٝ ؼكٝل ايتطٜٛط َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚدعٌ يف ن٤ٛ َسخٌ اإلضدَْٛٛٝها

ًٓا ٚقشًٝا يًعاًَني َٚتٛاؾل َع استٝاداتِٗ ٚاَهاْاتِٗ َٚٛاقؿاتِٗ اؾػُا١ْٝ. ايٓعاّ َطوًا ٚ  أَ
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غتدساّ بٝاْات اإلضدَْٛٛٝهؼ املعٝاض١ٜ ٫ (2009تاَط سػني ايؿتٝشٞ )نصيو ٖسؾت زضاغ١  

( 2011أَري٠ عبس اؿُٝس اؾابطٟ )، نُا قاَت يتكُِٝ امل٬عب ٚغاسات ايًعب يف املساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥

تكسِٜ منٛشز َكرتح يتطٜٛط ب١٦ٝ ايتعًِ يطؿٌ َا قبٌ املسضغ١ يف ن٤ٛ اهلٓسغ١ ١ اغتٗسؾت بسضاغ

 ايبؿط١ٜ "اإلضدَْٛٛٝهؼ" َٔ خ٬ٍ ضقس ٚاقع ب١٦ٝ ايتعًِ يف ن٤ٛ ٤٬ََتٗا ٫ستٝادات طؿٌ ٖصٙ املطس١ً.

ٚقسٚز ٚضغِ تٓٛع ا٭عاخ اييت تٓاٚيت اإلضدَْٛٛٝهؼ يف سكٌ ايتعًِٝ، إ٫ أْٗا تبسٚ ْازض٠ 

مل تٌٓ قسض ا٫ٖتُاّ باملكاض١ْ َع دٛاْب تٛظٝـ ٖصا ايعًِ يف َٝازٜٔ اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ ا٭خط٣، نُا 

ايبشٛخ يف اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ ؾيف تطٜٛط ٚؼػني َ٪غػات ايتعًِٝ ٚايب٦ٝات ايتع١ًُٝٝ. " ايهاف بعس

 ٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايهُٞ أٚ ايٓٛعٞمل تٌٓ سكٗا غٛاٚايسٍٚ ايعطب١ٝ، بيف اؾاَعات َٚطانع ايبشح  ق١ًًٝ دسًا

يٛغط املسضغٞ، ْٚتا٥ر ٖصٙ ايتسخ٬ت ع٢ً املػت٣ٛ ايبؿطٟ خاق١ بايٓػب١ يًُعًِ ا ٫غُٝا اييت تٓاٚيت

 (.128، 2017َكطؿ٢ ٚمي١ٓٝ بٛزاىل،  َٓكٛضٟ) "ٚاملتعًِ ٚنصيو ع٢ً املػت٣ٛ املازٟ

تعٝك٘ عٔ أزا٤ ػٛط ١َٝٓٗ قس ٘ َٔ ؼسٜات ٚننرتَٔ َؿه٬ت َٚا تع املعًِٛادٗ٘ ٜٚيف ظٌ َا 

ٚايتطٛاضت ايؿهط١ٜ تٛظٝـ املعطٝات  تأٌَ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ يف; ٚضمبا تػبب ي٘ َؿه٬ت قش١ٝ زٚضٙ

بايتدًٞ عٔ ا٭غايٝب ٚ; بؿهٌ قش٢ ٚآَٔ ْٚؿط َٔ أزا٤ ضغايت٘املعًِ ٚايع١ًُٝ اييت تػاعس ٚمتهٔ 

تعًِٝ َٔ خ٬ٍ ْؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ بني ٚاملُاضغات ايػًٛن١ٝ غري ايكش١ٝ أثٓا٤ َعاٚي١ ١َٓٗ اي

ٜهع يف ا٫عتباض املطزٚز ا٫هابٞ َٔ سٝح قش١ ٚغ١َ٬  عًًُٝا ضدَْٛٛٝهؼ فا٫ًجٌ اإلسٝح مي .املعًُني

اجملتُع املسضغٞ ٚضاس١ َٓتػبٝ٘ مبا وكل ايتؿاعٌ امل٪ثط بني ا٭ؾطاز ٚايٛغا٥ٌ اييت ٜػتعُْٛٗا ٚايب١٦ٝ 

 ػني َهإ ايتعًِٝ ٚظطٚؾ٘ ٚٚغا٥ً٘.اييت ٜٛدسٕٚ ؾٝٗا، ٚؼ

ٚا٫ضتكا٤ بٛنع٘ ا٫قتكازٟ ٗٛز ضمس١ٝ ٖازؾ١ يت١ُٝٓ املعًِ املكطٟ ٜٚتػل شيو َع ٚدٛز د

خ٬ٍ ايعكٛز ا٭خري٠. ٚميهٔ اغتؿعاض ٖصا ا٫ٖتُاّ َٔ خ٬ٍ عسز َٔ امل٬َح; ٜأتٞ يف ٚا٫دتُاعٞ 

أسس (; ٚتهُٔ 2030- 2015تٓؿٝصٖا خ٬ٍ ايؿرت٠ )املعَع يف َكط َكسَتٗا اـط١ ا٫غرتاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ 

بطافٗا ايؿطع١ٝ "ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٚإزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ"، اْط٬قًا َٔ نٕٛ قطاع ايتعًِٝ قبٌ اؾاَعٞ 

ٜػتشٛظ ع٢ً َا ٜٓاٖع ثًح ايعاًَني باؾٗاظ اؿهَٛٞ بايسٚي١، نُا ٜؿهٌ قطاع خسَٞ نجٝـ ... ٖٚٛ َا 

ط َػتُط ملٓع١َٛ اإلزاض٠ ٚت١ُٝٓ ق٠ٛ ايعٌُ بسضد١ عاي١ٝ َٔ ايهؿا١ٜ ايه١ُٝ ٜؿطض اؿاد١ إىل تطٜٛ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبطأنتٛبط––ايطابع ايطابع اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز - تكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

 .(96، 2014)ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ز. ّ. ع،  ٚايٓٛع١ٝ

با٭َٔ ٚايػ١َ٬ نُا أٚيت دٗٛز ايسٚي١ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚٚثا٥كٗا املدتًؿ١ اٖتُاًَا ٚانشًا 

مبذاٍ ، ا٭غاغٞعاٜري نُإ اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز يًتعًِٝ بٛثٝك١ َ زاخٌ َ٪غػات ايتعًِٝ، ٚؼسٜسًا ٚضز

تٛاؾط ب١٦ٝ َ٪ثط٠ يف ايع٬قات ، ٚتٛاؾط ب١٦ٝ زاع١ُ يًتعًِٝ ٚايتعًِايرتب٣ٛ َعٝاضٜٔ شا ق١ً ُٖا  املٓار

خط١  املطتبط١ بٛدٛزت ٚاملُاضغات اامل٪ؾطبعض  اؿٛن١ُ ٚايكٝاز٠، نُا دا٤ مبذاٍ امل٪غػ١ٝ ٚايكِٝ

 تٛظٝـ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚتُٓٝتٗا )اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ٚ ت ا٭َٔ ٚايػ١َ٬اضاَؿع١ً يت١ُٝٓ َٗ

ؾه٬ً عٔ إقساضات َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ ايصٟ تهُٔ إسساٖا  (.23 -22، 2010ٚا٫عتُاز،  ايتعًِٝ

 زغتٛض َتطًبات ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ يفَكط، َٛنس٠ ع٢ً  يف امل١ٝٓٗ ٚايكش١ يًػ١َ٬ ايٛط١ٝٓ امل٬َح

ايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ ب١٦ٝ عٌُ آ١َٓ ، ٚأ١ُٖٝ تٛؾري قٛاْني ٚيٛا٥ح ايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ ايط٥ٝػ١ٝٚ ،ايب٬ز

 .(ILO, 2005) ٚايتسضٜب ٚاملعًَٛات

يتشػني ايػ١َ٬ ؾهط٠ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ  تإَٔ ايتساعٝات ايػابك١ ضاٚزت ايباسج ٚاْط٬قًا

يتعًِٝ قبٌ اؾاَعٞ مبشاؾع١ املٓٝا ع٢ً ن٤ٛ بعض تسخ٬ت ٚايكش١ امل١ٝٓٗ يًُعًُني مب٪غػات ا

آضا٤ َعًُٞ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ عًكتٝٗا ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ مٛ زضد١ ؾٝٛع اإلضدَْٛٛٝهؼ، َٔ خ٬ٍ ضقس 

ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ ٚٚاقع ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ مبساضغِٗ ٚنصيو تكِٝٝ 

تسخ٬ت اإلضدَْٛٛٝهؼ يطؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ بايكش١ امل١ٝٓٗ يف قطاع  تكٛضاتِٗ مٛ أ١ُٖٝ بعض

ٜػؿط عٔ نؿـ بعض دٛاْب ايك٠ٛ َٚٛاطٔ ايككٛض، اييت قس ٜهٕٛ هلا أثط ؾ٢ تكسِٜ قس مما، ايتعًِٝ

يًُعٓٝني ٚقاْعٞ ايكطاض; بػ١ٝ ضغِ بعض ايػٝاغات أٚ اؽاش بعض  ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝقٛض٠ يٛاقع 

َٚٔ ثِ دا٤ اٖتُاّ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ . ملطادع١ ٚتعسٌٜ آيٝات ايعٌُ املتبع١ بؿهٌ أؾه١ٌُ ٥اإلدطا٤ات امل٬

َٔ سٝح َٛقعٗا، ٚبٓٝتٗا، ٚٚغا٥ًٗا ٚػٗٝعاتٗا  ببشح ظطٚف ايعٌُ اييت تتٛؾط يف َ٪غػات ايتعًِٝ

ٍ إىل تعطض ٚاييت ت٪ثط غًًبا أٚ إهابًا ع٢ً املعًُني ٚايصٟ قس ٜ٪زٟ عسّ تطابكٗا َع َا ٖٛ َتٛقع َٚأَٛ

غ٪اٍ ض٥ٝؼ ٚبٓا٤ عًٝ٘ ميهٓٓا قٝاغ١  ٖصٙ ايؿ١٦ ملؿه٬ت ١َٝٓٗ هلا تأثري ع٢ً ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ.

 كُف ميكٍ حتسني انساليخ وانصحخ ادلهُُخ دلؼهًٍ ؾُٝا ًٜٞ:َؿه١ً ايسضاغ١ اؿاي١ٝ تٓطًل َٓ٘ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ؟كسانتؼهُى األسبسٍ مبحبفظخ ادلُُب ػهً ظىء ثؼط تذخالد اإلرخىَىيُ

 ػهً ظىء هذا انسؤال تتفزع األسئهخ انفزػُخ اِتُخ:و

 ؟املعاقط٠يف ا٭زبٝات َا ا٭طط ايٓعط١ٜ يإلضدَْٛٛٝهؼ نُا ٚضزت  -1

َٔ ؾٝٛع ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ ٚٚاقع ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ َا زضد١  -2

 ٚاقع أضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١؟

١ُٖٝ بعض تسخ٬ت اإلضدَْٛٛٝهؼ يطؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ ٭تؿهٌٝ أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ َا زضد١  -3

 ؟بايكش١ امل١ٝٓٗ يف قطاع ايتعًِٝ

يٓؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚت١ُٝٓ ايٛعٞ بايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ بني َا اإلدطا٤ات املكرتس١  -4

 ؟املعًُني ٚاجملتُع املسضغٞ

 ذراسخ:أهًُخ ان
أ١ُٖٝ َٛنٛعٗا َٚتػرياتٗا ع٢ً املػت٣ٛ  فُٛع١ َٔ ا٭زي١ اييت تربظاؿاي١ٝ تػٛؽ ايسضاغ١ 

 .غتؿاز٠ َٔ ْتا٥ذٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايتطبٝكٞايٓعطٟ، َع اإلؾاض٠ إىل دٛاْب ا٫

 :تُجغ أهًُخ انذراسخ احلبنُخ يٍ خالل ادلربراد انُظزَخ اِتُخ 
 ِٚعًٝٗبؿط١ٜ شات ثكٌ ٚانح زاخٌ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ق٠ٛ ١ُٖٝ زٚض املعًُني مبا ميجًٕٛ َٔ أ .1

 ؼػني ب١٦ٝ ايعٌُٗا، َٚٔ ثِ ٜؿهٌ ؼكٝل أٖساؾَٓع١َٛ ايتعًِٝ ٚلاح دع٤ نبري َٔ ٜتٛقـ 

ِٗ، ٚقسضات ِٗضؾع َٗاضاتٚ املعًُني يف دٛز٠ أزا٤إهابٞ تػٝري داْب َِٗ يف إسساخ  ٘تطٜٛط أغايٝبٚ

 ٚؼػني َػت٣ٛ ضناِٖ ايٛظٝؿٞ.

 ٞايتعًِٝ ا٭غاغييت ٜعًُٕٛ بٗا، سٝح ٜعس ٜػتُس املعًُٕٛ أُٖٝتِٗ َٔ أ١ُٖٝ املطس١ً ايتع١ًُٝٝ ا .2

ٜتٛقـ لاح ٚنؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ باق٢ ٚعًٝ٘  َٔ أِٖ َطاسٌ ايػًِ ايتع٢ًُٝعًكتٝ٘ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ 

املطاسٌ ايسضاغ١ٝ، يهْٛٗا َطس١ً تأغٝػ١ٝ ٚدٖٛط١ٜ ٚسامس١ يف تؿهٌٝ ؾدك١ٝ ايؿطز بهٌ أبعازٖا 

ٚت١ُٝٓ ًَهات٘ ايؿهط١ٜ ٚايطٚس١ٝ، ٢ٖٚ ١َُٗ املعًِ  ٤يٓـؾ٢ تطب١ٝ ا ، نُا هلا تأثري باضظَٚهْٛاتٗا

 .بايسضد١ ا٭ٚىل

املػتذسات اؿسٜج١ يف سكٌ ايرتب١ٝ اييت تػعٞ ي٬غتؿاز٠ َٔ نٌ دسٜس  اؿاي١ٝ َع تتػل ايسضاغ١ .3



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ت٘ بايكش١ امل١ٝٓٗ يًُعًُني، مما قس ٜػِٗ يف ع٢ً تٛنٝح ع٬قاإلضدَْٛٛٝهؼ، بايرتنٝع َٚٓٗا 

ايٓؿاط  إىل ًََِٚٝٗٔ ا٭َطاض  بكش١ دٝس٠ خاي١ٝ ِٗمتتعهلصٙ ايؿ١٦ ٚ ايكشٞ ايتٛاؾل ؼكٝل

اييت تٓاٚيت اإلضدَْٛٛٝهؼ ـ  ع٢ً سس عًِ ايباسجتنيـ ْسض٠ ايسضاغات ايعطب١ٝ ، ؾه٬ً عٔ ٚاؿ١ٜٛٝ

 .يف َٝسإ ايتعًِٝ، إش ٜعس َٔ املتػريات اؿسٜج١ ا٫غتدساّ ْػبًٝا ع٢ً ايػاس١ ايرتب١ٜٛ

م األهًُخ انتؽجُمُخ نهذراسخ احلبنُخ فًُب َهٍ:ثًُُب تتًث
مٛ زضد١ ؾٝٛع ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ ضا٤ املعًُني آطقس بتٗتِ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ  .4

ٚٚاقع ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ مبساضغِٗ ٚنصيو تكِٝٝ تكٛضاتِٗ مٛ أ١ُٖٝ بعض تسخ٬ت 

َٚٔ ثِ قس تعٚز ْتا٥ذٗا  امل١ٝٓٗ يف قطاع ايتعًِٝ،اإلضدَْٛٛٝهؼ يطؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ بايكش١ 

املػ٦ٛيني ٚاملدططني يػٝاغات ا٫ق٬ح ايتعًُٝٞ مبعًَٛات عٔ ٚاقع َتػريٟ ايسضاغ١; ٚتكسِٜ بعض 

١ُ يسعُُٗا ٚتععٜعُٖا بٗسف ضؾع ٥املكرتسات بػ١ٝ ضغِ بعض ايػٝاغات أٚ اؽاش بعض ايتسابري امل٬

 متهِٝٓٗ َٔ ايعٌُ يف ظٌ ب١٦ٝ تٓع١ُٝٝ آ١َٓ ٚقش١ٝ ٚغ١ًُٝ.ًُٚعًُني ايكش١ ايعا١َ يَػت٣ٛ 

تؿتح ْتا٥ذٗا أؾاقًا دسٜس٠ قس ملهتب١ ايعطب١ٝ بسضاغ١ سسٜج١ ا تجطٟتأٌَ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إٔ  .5

 ١.ايرتبٜٛ ٝاتٜتػِ باؿساث١ يف ا٭زبٍ ٫غُٝا أْ٘ يًباسجني يف ٖصا اجملا

 ذراسخ:أهذاف ان
 :١اٯتٝا٭ٖساف ل إىل ؼكٝ سضاغ١ اؿاي١ٝػع٢ ايت

 املعاقط٠.يف ا٭زبٝات تعطف ا٭طط ايٓعط١ٜ يإلضدَْٛٛٝهؼ نُا ٚضزت  -1

َٔ ضد١ ؾٝٛع ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ ٚٚاقع ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ ؼسٜس ز -2

 ٚاقع أضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١.

يطؾع َػت٣ٛ  ١ُٖٝ بعض تسخ٬ت اإلضدَْٛٛٝهؼتؿهٌٝ أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٭ضد١ ضقس ز -3

 .ايٛعٞ بايكش١ امل١ٝٓٗ يف قطاع ايتعًِٝ

يٓؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚت١ُٝٓ ايٛعٞ بايػ١َ٬ اإلدطا٤ات املكرتس١ فُٛع١ َٔ  تكسِٜ -4

 .ٚايكش١ امل١ٝٓٗ بني املعًُني ٚاجملتُع املسضغٞ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 حذود انذراسخ:
طام فُٛع١ َٔ اؿسٚز املٛنٛع١ٝ اغتٓازًا يعٓٛإ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚأٖساؾٗا، مت ا٫يتعاّ بإدطا٥ٗا يف  ْ

:مت إدطا٤ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚؾل اؿسٚز ايتاي١ٝٚقس  ٚايع١َٝٓ ٚاملها١ْٝ ٚباؿطم ع٢ً عسّ ػاٚظٖا.

آضا٤ َعًُٞ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ عًكتٝٗا ا٭ٚىل  : اقتكطت ايسضاغ١ ع٢ً تٓاٍٚاحلذود ادلىظىػُخ .1

١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ ٚٚاقع ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ ٚايجا١ْٝ مٛ زضد١ ؾٝٛع ا٭َطاض ٚاملداطط امل

مبساضغِٗ ٚنصيو تكِٝٝ تكٛضاتِٗ مٛ أ١ُٖٝ بعض تسخ٬ت اإلضدَْٛٛٝهؼ يطؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ 

 بايكش١ امل١ٝٓٗ يف قطاع ايتعًِٝ.

َعًُٞ اؿًك١ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ َٔ ع١ٓٝ َٔ اقتكطت ايسضاغ١ ع٢ً احلذود انجشزَخ وادلكبَُخ 

شاؾع١ املٓٝا; ْعطًا ٭ٕ ٖصٙ ايؿ١٦ متجٌ قطاع ممج١ً ؾُٝع اإلزاضات ايتع١ًُٝٝ مبغاغٞ ايتعًِٝ ا٭

نُا ميجٌ  نبري َٔ املٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ، َٚا هلصٙ املطس١ً َٔ أ١ُٖٝ خاق١ ٚزٚض دصضٟ يف اجملتُع.

طاسٌ ايػًِ املعًُني يف ٖصٙ املطس١ً نجاؾ١ بؿط١ٜ عاي١ٝ ْعطًا يعسز َساضؽ ٖصٙ املطس١ً باملكاض١ْ مب

ايتعًُٝٞ ا٭خط٣.

َٔ ايعاّ  ايجاْٞمت إدطا٤ اؾع٤ املٝساْٞ َٔ ايسضاغ١ خ٬ٍ ايؿكٌ ايسضاغٞ احلذود انزيبَُخ .3

 .2018/2019ايسضاغٞ 

 ادلستفُذوٌ يٍ انذراسخ:
خ٬ٍ ايتع١ًُٝٝ  اَطادع١ ٚتطٜٛط بطافٗنًٝات ايرتب١ٝ باؾاَعات املكط١ٜ إْط٬قًا َٔ نطٚض٠  .1

 ٛانب ايتطٛضات اؿسٜج١ شات ايك١ً مب١ٓٗ ايتعًِٝ.مبا ٜاملعًِ  عًُٝات تهٜٛٔ

مبا ٜتٓاغب يًُعًُني أثٓا٤ اـس١َ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً إعساز ٚؽطٝط ٚتٓؿٝص ايرباَر ايتسضٜب١ٝ املكس١َ  .2

 .ٚاملػتذسات ايرتب١ٜٛ املعاقط٠طبٝع١ ايعكط استٝادات ٖصٙ ايؿ١٦ اغتٓازًا ملتطًبات امل١ٓٗ َٚع 

ؿػٗ .3 املؿه٬ت ايكش١ٝ َتٓٛع١ ملٛاد١ٗ ٚغبٌ أغايٝب َٔ  ايسضاغ١ اؿاي١ٝ، ْتا٥رِ مبا تططس٘ املعًُٕٛ ْأ

ٛع١ٝ ٚبططٜك١ إهاب١ٝ، ٚاملداطط امل١ٝٓٗ  ِ امل١ٝٓٗ ؼػنيْ   .ايعا١َ يسِٜٗ َػت٣ٛ ايكش١ٚظٜاز٠ مماضغاتٗ

ج١ٝ يف َٔ ؾطم عَعاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ يف قطاع ايتعًِٝ ايباسجٕٛ ايرتبٜٕٛٛ، َٚا تٛؾطٙ هلِ  .4



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ملٛاق١ً َٚٔ ثِ متجٌ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ زع٠ٛ يًباسجني يف عس٠ فا٫ت; املتٓٛع١ تطبٝكات٘ ن٤ٛ 

 ات يف ٖصا املٝسإ.يسضاغايبشج١ٝ إلدطا٤ املعٜس َٔ ااؾٗٛز 

 يصؽهحبد انذراسخ:
ا ٚؾُٝؼسٜس ز٫٫تٗا; بػ١ٝ  ٗا١ اييت ٚضزت يف عٓٛاْٝتتٓاٍٚ َكطًشات ايسضاغ١ املؿاِٖٝ ايط٥ٝػ

ايػ١َ٬ ملكطًشات اٯت١ٝ: ٚؼسًٜسا اايسضاغ١ اؿاي١ٝ،  ا تبٓتٗيتاي ١اإلدطا٥ٝات ًتعطٜؿيعطض  ًٜٞ

 اإلضدَْٛٛٝهؼ، تسخ٬ت اإلضدَْٛٛٝهؼ.، ٚايكش١ امل١ٝٓٗ

: شيو ايعًِ ايصٟ ٜٗتِ Occupational Health and Safetyانساليخ وانصحخ ادلهُُخ

ٓا٤ عًُ٘، َٔ خ٬ٍ تٛؾري ايب١٦ٝ املٓاغب١ ٚاٯ١َٓ اييت ؽًٛ َٔ أٟ باحملاؾع١ ع٢ً غ١َ٬ ٚقّش١ اإلْػإ أث

.١ّٝ  َػببات يًشٛازخ، ٚاإلقابات، أٚ ا٭َطاض املٗٓ

ٖٛ أسس َساخٌ زضاغ١ ايعٌُ، ٜٚطنع ع٢ً ؾِٗ ايتؿاعٌ بني اإلْػإ  :Ergonomicsاإلرخىَىيُكس 

شػني ايعطٚف احملٝط١ بايؿطز َٔ سٝح ٚعٓاقط ايب١٦ٝ احملٝط١ َػتدسًَا املباز٨ ٚا٭غايٝب ايع١ًُٝ يت

ايتكُِٝ ٚاملٗاّ ٚايٛظا٥ـ ٚا٭زٚات ؾعًٗا َتٛاؾك١ َع استٝادات ٚقسضات ٚسسٚز أزا٤ ايؿطز يتشكٝل 

ايتٓػٝل ايؿعاٍ بني ايؿطز ْٚعاّ ايعٌُ، ٚنصيو اؿس َٔ املداطط املدتًؿ١ يف ب١٦ٝ ايعٌُ. ٜٚٗتِ 

ٚا٫ْتاد١ٝ ٚايطاس١ ٚغٗٛي١ ا٫غتدساّ از٨ تؿٌُ ا٭َإ اإلضدَْٛٛٝهؼ مبذُٛع١ َٔ ا٫عتباضات ٚاملب

 ٚاؾُايٝات. ٚا٭زا٤

ٜككس بٗا يف ٖصٙ ايسضاغ١ ْؿط  Ergonomic Interventionsتذخالد اإلرخىَىيُكس

اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚت١ُٝٓ ايٛعٞ بايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ بني املعًُني ٚاجملتُع املسضغٞ ٚبأ١ُٖٝ  ثكاؾ١

ا ٚؾطٚطٗا ٚتععٜع ثكاؾ١ قش١ٝ ٚقا١ٝ٥ تٗسف يًشس َٔ أَطاض امل١ٓٗ ٚتػِٗ يف ؼػني أزا٤ ا٫يتعاّ مبعاٜريٖ

ايع١ًُٝ املعًِ باملعاضف ٚإنػاب٘ املٗاضات تعٜٚس بٗسف املٓع١ُ ٚاملػتُط٠  اتايعًُٝفُٛع١ َٔ  ، َٔ خ٬ٍاملعًِ

 امل١ٝٓٗ. ايكش١ٝ ٚغ٬َت٘ غًٛنٝات٘ٚايع١ًُٝ ايػ١ًُٝ مبا ميهٓ٘ َٔ إسساخ تػٝريات إهاب١ٝ َػتُط٠ يف 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 انذراسخ وخؽىاتهب:يُهح 

يف ن٤ٛ طبٝع١ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚأغ٦ًتٗا ٚأٖساؾٗا; مت اغتدساّ "املٓٗر ايٛقؿٞ"; سٝح أْ٘ ٫ 

يتشًًٝٗا ٚتؿػريٖا ٫غتٓباط ز٫٫ت ْٚتا٥ر  ٢ٜكـ عٓس فطز ٚقـ ايعاٖط٠ َٛنع ايسضاغ١، بٌ ٜػع

ٖصا  ٚؼسٜسًا مت تٛظٝـ .(134، 2002، ُٝس ٚأمحس خريٟ ناظِدابط عبس اؿ) َٔ خ٬هلا ٣شات َػع

; اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚتسخ٬ت٘ ٚع٬قت٘ بايكش١ امل١ٝٓٗ يًُعًُني ا٭زبٝات اييت تٓاٚيت ؼًٌٝيف  املٓٗر

آضا٤ َعًُٞ ايتعًِٝ ٚاييت غاُٖت يف ضقس  املٓٗر ايٛقؿٞ ٚنصيو اغتدساّ ا٫غتباْ٘ اييت متجٌ أسس أزٚات

ٝٗا ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ مٛ زضد١ ؾٝٛع ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ ٚٚاقع ا٭غاغٞ عًكت

ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ مبساضغِٗ ٚنصيو تكِٝٝ تكٛضاتِٗ مٛ أ١ُٖٝ بعض تسخ٬ت اإلضدَْٛٛٝهؼ 

 ٗا٫تٚز٫ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ اغتٓباط ْتا٥ر ، َٔ ثِ يطؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ بايكش١ امل١ٝٓٗ يف قطاع ايتعًِٝ

ًدطٛات اٯت١ٝ:ي ًاٚؾك املٓٗر ايٛقؿٞ تٛظٝـ ٚقس مت .سكا١ٝ٥اإل

ٚسسٚزٖا.ٚأغ٦ًتٗا ٚأٖساؾٗا  تٗاؼسٜس َؿهًَٚسخٌ عاّ يًسضاغ١ مشٌ َكسَتٗا عطض  .1

ٚشيو يتشكٝل ٖسف ايسضاغ١ ا٭ٍٚ.باإلضدَْٛٛٝهؼ َطادع١ ا٭زب ايٓعطٟ املتعًل  .2

ّ بايسضاغ١ املٝسا١ْٝ، ٚعطض ْتا٥ذٗا ٚتؿػريٖا; بػ١ٝ عطض اإلدطا٤ات اييت مت اتباعٗا أثٓا٤ ايكٝا .3

ؼكٝل اهلسف ايجاْٞ ٚايجايح يًسضاغ١.

ْؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚت١ُٝٓ ايٛعٞ تكسِٜ فُٛع١ َٔ اإلدطا٤ات املكرتس١ ي٬غتؿاز٠ َٓٗا يف  .4

 .يًسضاغ١ ايطابعتشكٝل اهلسف ي بايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ بني املعًُني ٚاجملتُع املسضغٞ

 ؼبر انُظزٌ نهذراسخ:اإل: احملىر األول
، َٔ خ٬ٍ َعاؾ١ أبطظ يإلضدَْٛٛٝهؼٜتٓاٍٚ احملٛض ا٭ٍٚ َٔ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚقـ ؼًًٝٞ 

طبٝع١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚأٖساؾ٘ ٚفا٫ت٘،  ;; ٚتهُٓتاييت تٓاٚيتٗا ا٭زبٝات ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ أبعازٙ

 كش١ امل١ٝٓٗ.ٚأ١ُٖٝ ٖصا املٝسإ ٚع٬قت٘ بايػ١َ٬ ٚاي

 أوالً: ؼجُؼخ اإلرخىَىيُكس.
َٚٔ املٛنٛعات امل١ُٗ  ،أَطًا سًٜٝٛا َطايبِٗايعاًَني ٚ استٝاداتتعس ١َ٤٬َ َتطًبات ايعٌُ َع 

اييت تٓاٚيتٗا ا٭زبٝات اإلزاض١ٜ، يسٚضٖا ايهبري يف إهاز ا٭ضن١ٝ اـكب١ يًعاًَني َٔ أدٌ بصٍ أقك٢ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٚنؿا٠٤ ٚاْعهاغٗا اإلهابٞ ع٢ً ا٭ؾطاز بكٛض٠ خاق١ ٚامل٪غػات بكٛض٠  بؿعاي١ٝ إللاظ املٗاّدٗس ممهٔ 

عا١َ. َٚٔ اجملا٫ت ايباضظ٠ يف ٖصا ايػٝام اإلضدَْٛٛٝهؼ أٚ اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ اييت تتطًب إخهاع 

عًُٝات تكُِٝ املٓتذات ٚايعًُٝات ٚؾكًا يكسضات ٚإَهاْات ايعٓكط ايبؿطٟ ٚتؿٌُ املتػريات املدتًؿ١ 

 دس يف قٝط تؿاعٌ ايبؿط ٚت٪ثط ع٢ً أزا٥ِٗ.اييت تٛ

(  ُٖٚا يؿعإ Ergon(ٚ )nomos( َٔ َكطعني، ) Ergonomicsٜتهٕٛ يؿغ إضدَْٛٛٝهؼ )

أٟ ايكٛاْني اييت تٓعِ ايعٌُ. ٚقس  ،( nomos( ايعٌُ )Ergonْٜٛاْٝإ ا٭قٌ ٜٚككس بُٗا قٛاْني )

اغتدساّ  Ergonomics Research Society ERSأقطت اؾُع١ٝ ايعامل١ٝ يبشٛخ اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ 

. ٚبؿهٌ عاّ ُٜٓعط (Celine & Michael, 2002, 7)َكطًح اإلضدَْٛٛٝهؼ يإلؾاض٠ هلصا ايعًِ 

عاّ سٝاتِٗ تعًل بؿِٗ ايتؿاعٌ بني ايبؿط ٚاملهْٛات ا٭خط٣ يفْ  ٖٚٛ امل١ٓٗ اييت  ،يإلضدَْٛٛٝهؼ بأْ٘ عًِٜ 

ت ٚا٭غايٝب املٓاغب١ يف تكُِٝ َا ميهٔ إٔ وكل يًبؿط سٝا٠ تطبل ايٓعطٜات ايع١ًُٝ ٚاملباز٨ ٚايبٝاْا

 (.1897 ،2012، ٖٓا٤ أمحس عط١ٝ ٚآخطإآ١َٓ ٚأزا٤ أؾهٌ ملٗاّ سٝاتِٗ ايؿدك١ٝ ٚايع١ًُٝ )َٚطو١ 

ٖصا   International Ergonomics Associationضدَْٛٛٝهؼ عطف ايطابط١ ايسٚي١ٝ يإلُٚت

اع٬ت بني ايبؿط ٚايعٓاقط ا٭خط٣ يًٓعاّ، ٚأْ٘ ١َٓٗ تطبل ايٓعط١ٜ بأْ٘ عًِ ٜٗتِ بؿِٗ ايتؿاملكطًح 

ٚاملباز٨ ٚايبٝاْات ٚا٭غايٝب يف ايتكُِٝ َٔ أدٌ ؼػني ضؾا١ٖٝ اإلْػإ ٚؼػني أزا٤ ايٓعاّ ايعاّ; سٝح 

ٜػاِٖ َتدككٛ ٖصا اجملاٍ يف تكُِٝ ٚتكِٝٝ املٗاّ ٚايٛظا٥ـ ٚاملٓتذات ٚايب٦ٝات ٚايٓعِ ؾعًٗا 

. ٜٚعطف َعٗس اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚايعٛاٌَ (IEA, 2019)١ َع استٝادات ٚقسضات ايبؿط ٚقٝٛزِٖ َتٛاؾك

ٕ اإلْػإ یختل بسضاغ١ ايتؿاعٌ َا بیايبؿط١ٜ باملًُه١ املتشس٠ ايربٜطا١ْٝ اإلضدَْٛٛٝهؼ بأْ٘ عًِ 

ا٤ ا٠ اإلْػإ ٚا٭زیٕ حیّ يتشؼیات ٚططم ايتكِیغتدسّ املعًَٛات ٚايٓعطیخط٣ ٚا٭عٓاقط ايٚ

 .(CIEHF, 2019)ايعاّ ي٘ 

نُا ُٜٛقـ اإلضدَْٛٛٝهؼ بأْ٘ أسس ؾطٚع ايعًّٛ اؿسٜج١ اييت تعين بايتؿاعٌ ايكشٞ ٚاٯَٔ 

بني ايعٓكط ايبؿطٟ ٚايعٓاقط اٯخط٣ يٓعاّ َا يف ب١٦ٝ ايعٌُ عٔ ططٜل ايتكُِٝ ايػًِٝ هلصٙ ايعٓاقط 

١٦ ايعٌُ بٗسف دعٌ ايٓعاّ َطوًا ٚآًَٓا ٚتكِٝٝ ٚؼًٌٝ أْؿط١ ٚٚظا٥ـ ايعٌُ املدتًؿ١، ٚزضاغ١ بٝ

(. نُا 183، 2007يإلْػإ ٜٚتؿل ٚاستٝادات٘ ٚإَهاْٝات٘ َٚٛاقؿات٘ اؾػُا١ْٝ )آَاٍ عبس اؿهِٝ، 
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ٜع٢ٓ تطبٝل ايعًّٛ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚايعًّٛ اهلٓسغ١ٝ ع٢ً ايعاٌَ ٚب١٦ٝ ايعٌُ احملٝط١ ب٘ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ 

(. 107، 2007ٜعين يف ايٛقت ْؿػ٘ ضؾع ا٫ْتاد١ٝ )ضق١ٝ عسْإ، مما  ;يًعاٌَ اإىل أقك٢ اضتٝاح ٚضن

نصيو مت تعطٜـ اإلضدَْٛٛٝهؼ بأْ٘ منط َٔ ايسضاغ١ ايع١ًُٝ يًع٬ق١ بني اإلْػإ ٚٚغا٥ٌ ٚططم ٚب١٦ٝ 

َٔ أدٌ َطاعاتٗا يف  -ايعاٌَ  -عًُ٘، أٚ أْ٘ ايعًِ ايتطبٝكٞ ايصٟ ٜسضؽ خكا٥ل ٚأبعاز اإلْػإ

ٌ َٚهْٛات٘ مبا وكل ا٫غتدساّ ا٭غٌٗ ٚايؿعاٍ ٚايهؿ٤ٛ ٚاٯَٔ يكسضات اإلْػإ تكُِٝ ٚتٓعِٝ ايعُ

 (.222، 2012ٚأزٚات ايعٌُ َٚهْٛات٘ )لِ عبٛز لِ، 

يإلضدَْٛٛٝهؼ بٛقؿ٘ غًػ١ً َٔ املعاضف ٚاملٗاضات ٚا٭زٚات ٚايتكٓٝات اييت إشا  Berineٜٚٓعط  

َػت٣ٛ اإلْتاد١ٝ ٚايؿاع١ًٝ ٚايهؿا٠٤ ٚايػ١َ٬ يف أٟ َا ُطبكت بؿهٌ َٓاغب غتشكل ْتا٥ر إهاب١ٝ ع٢ً 

ايعٛاٌَ ايبؿط١ٜ ٜ ٛقٝط عٌُ، ٚبصيو ؾٗ أْ٘ (Berine, 1997, 18)عين زضاغ١ أْع١ُ ايعٌُ يف إطاض ا٭زا٤ٚ   ٚ.

كاٜٝؼ اؾػِ  شيو با٫عتُاز ع٢ًَ  عتُس بؿهٌ ض٥ٝػٞ ع٢ً بعض املتػريات ايؿٝعٜا١ٝ٥ٚ  َسخٌ يتكُِٝ ايعٌُٜ 

ب١٦ٝ ايعٌُ ايبؿطٟ بتػ ٔ َساخٌ (Slack et al., 2004, 750)ٌٗٝ ايعًُٝاتٚ  . نُا ميجٌ اإلضدَْٛٛٝهؼ َسخٌَ 

ػِٗ يف  تطًبات ايعٌُ املاز١ٜ، ٚؽؿٝض كاطط ايعٌُ، ا٭َط ايصٟٜ  طنع ع٢ً ؽؿٝضَ  تكُِٝ ايعٌُ، سٝحٜ 

زٕٚ إٔ تهٕٛ ٖٓاى كاطط  ا٫ستٝادات نُإ تٛاؾل استٝادات ايعٌُ َع ايكسضات املاز١ٜ يٮؾطاز إللاظ تًو

 .(Hellriegel et al., 2004, 450)ع٢ً ايعاًَني يف ب٦ٝات ايعٌُ املدتًؿ١ 

ضدَْٛٛٝهؼ أسس ايعًّٛ ايب١ٝٓٝ سٝح تتساخٌ َع٘ عًّٛ أخط٣ َجٌ عًِ ٜعس اإلٚاْط٬قًا مما غبل، 

َْٛٛٝهؼ يؿِٗ ايتؿطٜح ٚعًِ ٚظا٥ـ ا٭عها٤ ٚعًِ ايٓؿؼ ٚاهلٓسغ١ ٚاإلسكا٤; ٜٚػع٢ َتدككٛ اإلضد

نٝـ ميهٔ تكُِٝ َٓتر أٚ َهإ عٌُ أٚ ْعاّ يٝٓاغب ا٭ؾدام ايصٜٔ وتادٕٛ اغتدساَ٘. ٚيتشكٝل 

ٖصا اهلسف متاز إىل ؾِٗ ايتبأٜ بني ايبؿط، عٝح ٜؿٌُ مسات َتٓٛع١ َجٌ ايعُط ٚاؿذِ ٚايك٠ٛ 

. ٚملا نإ ايعٌُ (CIEHF, 2019)ٚايكسض٠ اإلزضان١ٝ ٚاـرب٠ ايػابك١ ٚايتٛقعات ايجكاؾ١ٝ ٚا٭ٖساف 

ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ نُا ٖٛ ع١ًُٝ اقتكاز١ٜ، يصيو نإ َٔ ايهطٚضٟ إٔ تتؿهٌ طبٝع١ ايعٌُ بايك٣ٛ 

أخص اإلضدَْٛٛٝهؼ تعطٜؿًا ثكاؾًٝا نعًِ ٜٗتِ بسضاغ١ ٜٚايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، َٚٔ ثِ 

 (364، 2007سٙ ؾًٝ٘، ايعٌُ ايبؿطٟ ٚتكُِٝ ْعِ ايعٌُ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ: )ؾاضٚم عب

ايبؿط ايصٜٔ ٜ٪زٕٚ ٚا٭غايٝب اييت ٜػتدسَْٛٗا يف ا٭زا٤ ٚاإلقابات اييت ٜتعطنٕٛ هلا ْتٝذ١  .1
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 ا٫غتُطاض يف ٖصا ايعٌُ.

 ايب١٦ٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا مماضغ١ ٖصا ايٓؿاط ايبؿطٟ. .2

 ايك٣ٛ ٚايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ اييت ٜتِ َٔ خ٬هلا مماضغ١ ٖصا ايعٌُ. .3

ٚتهٝٝؿ٘  Humanizingٖصا ايعًِ ميجٌ منط َٔ أْػ١ٓ ايعٌُ إٔ  لِ عبٛز لِٜط٣  نُا

ي٥٬ِٝ ايعاٌَ بعس َطس١ً ط١ًٜٛ َٔ أٚي١ٜٛ ايعٌُ ع٢ً ايعاٌَ ... َٚٔ ثِ متجٌ اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ ١َ٤٬َ 

. ٬ٜٚسغ أْ٘ ٜعطٞ أغبك١ٝ The science of fitting the job th the workerايعٌُ يًعاٌَ 

ٌَ ايصٟ هب إٔ ُتهٝـ ا٭ؾٝا٤ ٚا٭زٚات ٚاٯ٫ت َٔ أدٌ سادات٘ ... بعس ؾرت٠ ط١ًٜٛ َٔ املعاْا٠ يًعا

اإلْػا١ْٝ يف ايعٌُ تهطغت ع٢ً ْطام ٚاغع بعس ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ يف ايكطٕ ايجأَ عؿط ٚست٢ بسا١ٜ 

ٍ إىل ايتسضهٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، َٚع ػاضب ٖاٚثٛضٕ ٚظٗٛض َسضغ١ ايع٬قات اإلْػا١ْٝ بسأ اإلْتكا

ض١ٜ٩ ٖٓسغ١ٝ قاَت ع٢ً أٚي١ٜٛ اٯي١ ع٢ً ايعاٌَ ... يٝكبح ايعاٌَ وتٌ اٖتُاًَا أغاغًٝا بٛقؿ٘ املكسض 

 (.222، 2012ا٭غاغٞ يًك١ُٝ يف اإلْتاز ٚايعٌُ َٚكسض ايتُٝع يف ايػٛم )لِ عبٛز لِ، 

ُا أنست٘ َهُْٛٗا، ؾه٬ً ع ض َٔ اتؿامیميهٔ ٬َسع١ قسض  نب ايتعطٜؿات ايػابك١،ٚباغتكطا٤ 

َٚٔ ثِ تعسز ا٭بعاز اييت  ،تساخٌ ٚتهاٌَ اإلضدَْٛٛٝهؼ َع اؿكٍٛ ايع١ًُٝ ٚاملعطؾ١ٝ املدتًؿ١ َٔ

س١ ٚآ١َٓ ٚأزا٤ أؾهٌ یسكل يًبؿط سٝا٠ َطیزٚض ٖصا ايعًِ يف تكُِٝ نٌ َا ٗا ٜتٓاٚهلا، نُا أنست مجٝع

 ِ َٚٛاقؿاتِٗ اؾػُا١ْٝ.ملٗاّ سٝاتِٗ ايؿدك١ٝ ٚايع١ًُٝ، يف ن٤ٛ خكا٥كٗ

" غايًبا َا ٜػتدسّ ؾُٝا ٜتعًل ergonomicsَٚٔ اؾسٜط بايصنط، إٔ َكطًح "إضدَْٛٛٝهؼ 

غايًبا بايٓعاّ " Human Factorsبؿط١ٜ ايعٛاٌَ ايباؾٛاْب املاز١ٜ يًب١٦ٝ، يف سني ٜتعًل َكطًح "

ت إىل تطازف املكطًشإ َٔ سٝح . نُا تؿري بعض ا٭زبٝا(CIEHF, 2019)ا٭ٚغع ايصٟ ٜٛدس ب٘ ايبؿط 

سسُٖا ع٢ً ا٭خط ٜطدع يسضد١ ؾٝٛع املكطًح يف فتُع ٚثكاؾ١ أاملع٢ٓ ٚاملهُٕٛ، ٚإٔ تؿهٌٝ اغتدساّ 

َٓعُات يٓؿأ٠ ٚبا٭سط٣ يف نٌ َٔ  بطٜطاْٝا ٚاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ. "ؾٝعٛز ايؿهٌ ايطمس٢  ;َا

٠ ايت٢ تأغػت عاّ یطإیؽ ايربیاإلضدَْٛٛو ٠ینؼ ؾ٢ ايعامل يعٗٛض مجعیَع١ٝٓ باإلضدّْٛٛ

، نُا نُت اضٖیا٤ ٚؽیز َٔ ايتدككات مشًت عًِ ايٓؿؼ ٚٚظا٥ـ ا٭عها٤ ٚا٭حیَٔ ايعس 1952

نؼ ؾ٢ فاٍ عًُِٗ َٓص ی٠ اإلضدّْٛٛیٕ انتؿؿٛا أِٖیٕ ايصی٠ عٓس إْؿا٥ٗا عسزًا َٔ املكُِیاؾُع
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 ٠USA یىی٠ ا٭َطی٠ ايعٛاٌَ ايبؿطیغػت مجعات املتشس٠ ؾكس تأیاي١ًٖٛ ا٭ٚىل. أَا ؾ٢ اي٫ٛ

Human Factors Society  ّنؼ، ٚايصٟ مت تٛظٝؿ٘ بؿهٌ نبري ینًؿغ َطازف يإلضدّْٛٛ 1957عا

ٕٚ ايٓعط٠ هلصا ايعًِ ٚؾِٗ زٚض اإلْػإ نٛسس٠ یىی٠، نُا طٛض ايعًُا٤ ا٭َطیقات ايعػهطیيف ايتطب

 .(Kirch, 2008, 359)يف ْعاّ َعكس 

ضدَْٛٛٝهؼ أسس ايعًّٛ اييت تٗتِ بسضاغ١ ع٬ق١ اإلْػإ ٚقٝط٘ بؿهٌ ا غبل ٜعس اإلٚإمجا٫ً مل

عاّ ٚايعاٌَ ٚب١٦ٝ ايعٌُ بؿهٌ خام، َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ا٭ؾطاز ٚقسضاتِٗ ٚخكا٥كِٗ ٚاحملسزات اؾػس١ٜ 

ت ٚب١٦ٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ ... إخل املتعًك١ بصيو َٚٛا٤َتٗا َع املٗاّ ٚايٛظا٥ـ ٚا٭زٚات ٚايتكٓٝا

ٍ يف أزا٤ املٗاّ ٚايتكًٌٝ َٔ ا٭خطا٤ عاايعٌُ، ٚإعاز٠ تكُِٝ ا٭عُاٍ يهُإ ا٫غتدساّ اٯَٔ ٚايؿ

ٗتِ فاٍ اإل ؿػٌ ضدَْٛٛٝهؼ أٚ اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ باإلٚايهػٛظ ٚتععِٝ ا٫ْتاد١ٝ. َٚٔ ثِٜ  ْػإ ايصٟٜ 

َس٣ اْػذاّ ٚتٛاؾل ايب١٦ٝ ٚا٭زٚات َٚٛقع هًؼ ٜٚتشطى ؾٝ٘ يٝٓذع ع٬ًُ َعًٝٓا ٚسٝح يف َٛقع ايعٌُ،  سٝعًا

 ايعٌُ. َٔ ٚايطنا عٔايعٌُ َع قسضات ايؿطز ٚاملٗاّ املٓٛط ب٘ أزا٥ٗا عٝح ؼكل ايطاس١ ٚا٭

 ثبًَُب: أهذاف اإلرخىَىيُكس.

ا٭عُاٍ ايبؿط ايصٜٔ ٜ٪زٕٚ ٜٚٓكب بؿهٌ ض٥ٝؼ ع٢ً  اإلضدَْٛٛٝهؼتتعسز اٖتُاَات عًِ 

ايعٌُ، ٚايب١٦ٝ اييت تتِ ؾٝٗا  خ٬ٍٚاإلقابات اييت ٜتعطنٕٛ هلا  ٥ٗاٗا يف أزاٚا٭غايٝب اييت ٜػتدسَْٛ

، ٚقس تٓٛعت أٖساف ٖصا ايعًِ ٚؾكًا ملٓعٛض املٝازٜٔ ايع١ًُٝ شات ايك١ً. مماضغ١ ٖصا ايٓؿاط ايبؿطٟ

"  إٔإىل  ؾاضٚم عبسٙ ؾًٝ٘ٚميهٔ يف ٖصا املكاّ عطض ا٭ٖساف اييت غطزتٗا بعض ا٭زبٝات; سٝح أؾاض 

اإلضدَْٛٛٝهؼ ًٜعب زٚضًا ٖاًَا يف ؼػني تكُِٝ ب٦ٝات ايعٌُ، ٜٚػاعس ع٢ً ايتٓب٪ بهٝؿ١ٝ خًل ايعطٚف 

تكُِٝ  . نُا ٜٗسف اإلضدَْٛٛٝهؼ إىل(365، 2007)ؾاضٚم عبسٙ ؾًٝ٘، ايكش١ٝ ٚاملٓتذ١ يًعاًَني" 

ايٓعِ، ع٬ق١ آ١َٓ  ا٭ْع١ُ ٚؼػني ايعطٚف يف ا٭ْع١ُ اؿاي١ٝ عٝح ٜهٕٛ يًبؿط ايصٜٔ ٜػتدسَٕٛ

إٔ أٖساف  لِ عبٛز لِنُا ٜط٣  (.Korkmaz, 2008, 216ٚقش١ٝ َٚطو١ َٚجُط٠ َع ايٓعاّ )

 (229 -228، 2012)لِ عبٛز لِ،  اإلضدَْٛٛٝهؼ تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

ٚاغتعسازات اإلْػإ مبا وكل ضاست٘ ايكك٣ٛ يف ايعٌُ ع٢ً أغا .1 قسضات  ع ساداتٚ  ٓػذ١َُ  ؽ دعٌ ب١٦ٝ ايعٌَُ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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جطٚبَٛرت١ٜ ؿػٝاً ادتُاعٝاً شا أبعاز ْإ اً بٝٛيٛدٝاًْ  ٘ نا٥ٓ قؿ ٘ ا٭غاغ١ٝ ٛب  .* Anthropometry سادات

تٓعِٝ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚؾل َباز٨ َٚؿاِٖٝ اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ مبا ٜ٪زٟ يعٜاز٠ ؾاع١ًٝ ايعاٌَ َٔ خ٬ٍ  .2

ِٝ َٛاقع ايعٌُ ؼػني ططم عًُ٘ َٔ أدٌ تكًٝل ؾرت٠ ع١ًُٝ اإلْتاز ٚؼػني ع١ًُٝ تكُِٝ ٚتٓع

 َٚهْٛاتٗا ا٭غاغ١ٝ ٤٬ََٚتٗا يكسضات ٚإَهاْٝات ايعاٌَ.

ؼػني ايب١٦ٝ ايعا١َ اييت ٜتِ ايعٌُ يف إطاضٖا َٔ خ٬ٍ محا١ٜ ايعاٌَ أ٫ًٚ ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ َٔ  .3

كاطط ايتًٛخ ٚخس١َ اؾُٗٛض َٔ خ٬ٍ َٓتذات شات ْٛع١ٝ عاي١ٝ ٚبأغعاض َٓاغب١ َٔ خ٬ٍ 

 ًؿ١ يف ب١٦ٝ ايعٌُ.ايتطبٝكاتٗا املدت

املػا١ُٖ يف تطٜٛط عًِ اإلزاض٠ ٚاملباز٨ ايع١ًُٝ يإلزاض٠ ٚايتٓعِٝ ٚزضاغ١ ايعٌُ َٔ خ٬ٍ ايكاعس٠  .4

ايع١ًُٝ ايٛاغع١ اييت تٓطًل َٓٗا َؿاِٖٝ ٚتطبٝكات اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ; سٝح إٔ ٖصٙ ايتطبٝكات 

ني ظطٚف ايعٌُ ايكش١ٝ; يصا تٓطًل َٔ خكا٥ل ٚأبعاز اإلْػإ اإلْجطٚبَٛرت١ٜ ٚتعٌُ ع٢ً ؼػ

 ؾإْٗا تػاِٖ يف خس١َ ايعاًَني ٚضعاٜتِٗ ٚؾل ايططٜك١ ايع١ًُٝ.

 (Nikhila, 2019َٓٗا: ) فُٛع١ َٔ أٖساف اإلضدَْٛٛٝهؼ إىل Nikhilaٜٚؿري 

ؼػني تهاٌَ اإلْػإ ٚاٯي١ َٔ أدٌ تٓعِٝ ايعٌُ ٚاملٗاّ ٚظٜاز٠ اإلْتاد١ٝ، ٚتٛؾري َهإ عٌُ  .1

يًعاٌَ، ٚشيو يتكًٌٝ ايهػط ايٓؿػٞ ٚايبسْٞ ع٢ً ايعاٌَ ست٢ ٜتػ٢ٓ ؼػني ٚأزٚات َٓاغب١ 

 ايهؿا٠٤ ٚتٛؾري ب١٦ٝ َٛات١ٝ ٭زا٤ املٗاّ بؿهٌ أنجط ؾعاي١ٝ.

ا٫ٖتُاّ بايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً اإلدٗاز ايبسْٞ ٚايعكًٞ، ٚشيو يتشكٝل أقك٢ قسض َٔ ايطنا  .2

 ايٛظٝؿٞ ايصٟ ٜععظ اإلْتاد١ٝ.

 ب١ ٚاملطض ٚاؿٛازخ ٚا٭خطا٤.تكًٌٝ خطط اإلقا .3

: )عبس ، ُٖاٖسؾني ض٥ٝػنيتٓشكط يف أٖساف اإلضدَْٛٛٝهؼ ؾري٣ إٔ  عبس ايٓب٢ أبٛ اجملسأَا 

 (18،  2011ايٓب٢ أبٛ اجملس، 

                                      
Anthropometry 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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تطٜٛط أٚ ؼػني أٚ تػٝري املٓتذات اييت ٜػتدسَٗا اإلْػإ، ٚنصا ايب٦ٝات اييت تػتدسّ ؾٝٗا ٖصٙ  .1

 ل َع قسضات ٚسسٚز ٚسادات َٚتطًبات اإلْػإ اؿكٝك١ٝ.املٓتذات يتشكٝل أؾهٌ تٛاؾ

ؼػني ٚتععٜع ايؿاع١ًٝ ٚايهؿا٠٤ اييت ٜتِ بٗا إلاظ ايعٌُ ٚا٭ْؿط١ ا٭خط٣، ٚظٜاز٠ ١َ٤٬َ  .2

تععٜع ٚتأنٝس قِٝ إْػا١ْٝ ; ٚغتدساّ اإلْػاْٞ، ٚتكًٌٝ ا٭خطا٤، ٚظٜاز٠ اإلْتاد١ٝاملٓتذات ي٬

Human Values ؿٌُ ؼػني ا٭َإ، ٚتكًٌٝ ا٫دٗازات ٚايتعب ٚاملًٌ، َع١ٓٝ َٚطغٛب١، ت

ٚظٜاز٠ ايطاس١، ٚظٜاز٠ قبٍٛ املػتدسّ يًُٓتذات اييت ٜػتدسَٗا، ٚظٜاز٠ ضنا املػتدسّ عٔ ايعٌُ 

 ايصٟ ٜ٪زٜ٘، ٚؼػني طبٝع١ َعٝؿ١ اإلْػإ مبا وكل ي٘ سٝا٠ أؾهٌ.

ايط٥ٝػ١ٝ امل١ُٗ; اييت ؼٌُ ٜتهح َٔ ايططح ايػابل إٔ يإلضدَْٛٛٝهؼ فُٛع١ َٔ ا٭ٖساف 

ا٫ٖتُاّ باؾاْب خ٬ٍ  ق١ُٝ دٖٛط١ٜ يًؿطز ع٢ً مٛ َباؾط ٚيًُ٪غػات ع٢ً مٛ طٌٜٛ ا٭َس; َٔ

ب١٦ٝ عٌُ آ١َٓ ٚأْع١ُ عٌُ ؾعاي١ ٚغ١ًُٝ يف ب١٦ٝ خاي١ٝ َٔ ايعكبات، ٚتكًٌٝ  تٛؾريْٚػاْٞ اإل

 تاد١ٝ ٜٚعٜس َٔ ايعٌُ املجُط.ض امل١ُ٥٬; ا٭َط ايصٟ ٜعٜس َٔ ا٫ْیاإلدٗازات ٚايهػٛط ؽ

 اإلرخىَىيُكس. جمبالدثبنثًب: 
تهِ اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ ايعسٜس َٔ ايتدككات َٓٗا ايطب، ٚعًِ ايطبٝع١، ٚاملٝهاْٝها، ٚعًِ 

ايٓؿؼ، ٚعًِ ا٫دتُاع، ٚاييت تؿرتى ٭دٌ َعطؾ١ ع١ًُٝ سٍٛ اإلْػإ يف ايعٌُ، ٚتٗسف إىل إهاز 

ٌُ ٚاإلْػإ، عٝح إٔ ٖصا املػع٢ ي٘ أثاض ع٢ً اإلْػإ يبًٛؽ َػت٣ٛ َٔ ايتٓاغِ بني ايعٌُ ٚقٝط ايع

ايطنا ايٛظٝؿٞ ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايطاس١ ايٓؿػ١ٝ ٚاؿؿاظ ع٢ً ايكش١ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل أقك٢ َػتٜٛات 

ٚقس اعتُست اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ  (.128، 2017)َٓكٛضٟ َكطؿ٢ ٚمي١ٓٝ بٛزاىل،  "ايؿعاي١ٝ يف تأز١ٜ َٗاَ٘

تٗا ٚتطٛضٖا ع٢ً عًّٛ أخط٣ ٚتساخًت ؾٝٗا ا٫ختكاقات املدتًؿ١ يتهٕٛ َؿًَٗٛا عًًُٝا َتعسز يف ْؿأ

اؾٛاْب ْعطًا يتعسز َكازض بٝاْاتٗا ٚفا٫ت زضاغتٗا ... َٚٔ ايعًّٛ ٚاملؿاِٖٝ ايع١ًُٝ اييت تػاِٖ يف 

ٚايؿٝعٜا٤ ٚايكش١  اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ; ايتؿطٜح ٚايؿػٝٛيٛدٞ ٚاإلْجطٚبَٛرتٟ، ٚعًِ ايٓؿؼ ايتذطٜيب

 (.224، 2012)لِ عبٛز لِ، 

١ بٝٓٝأْ٘ ميجٌ أسس ايعًّٛ ايٚ أعًِ َتعسز ايتدككات ٚاْط٬قًا َٔ طبٝع١ ٖصا ايعًِ، ٜتبني أْ٘ 

، تتطٛض باغتُطاضَٔ ايتطبٝكات، ٚاييت َٔ املٓتعط إٔ تُٓٛ ْٚطام ٚاغع َتٓٛع١ ٚ فا٫تمبا ٜتهُٔ َٔ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 اإلضدَْٛٛٝهؼ ايبسْٖٞصا ايعًِ ٚتٓاٚيتٗا ا٭زبٝات; ايت٢ ٜطتبط بٗا اؾٛاْب ٚاجملا٫ت َٚٔ أبطظ 

اإلضدَْٛٛٝهؼ ، ٚاإلضدَْٛٛٝهؼ ايب٦ٝٞ، ٚاإلضدَْٛٛٝهؼ ايتٓعُٝٞأٚ ايعكًٞ، ٚ اإلضدَْٛٛٝهؼ ايصٖينٚ

 ، ٜٚتٓاٍٚ ايعٓكط اؿايٞ عطض َٛدع يتًو اجملا٫ت.ايٛدساْٞ أٚ ايعاطؿٞ

يف ايكؿات ايبس١ْٝ ٚايتؿطو١ٝ  Physical Ergonomicsاإلضدَْٛٛٝهؼ ايبسْٞ ٜبشح 

ْػإ ٚع٬قتٗا بتكُِٝ املٓتذات ٚاٯ٫ت اييت ٜتعاٌَ َعٗا، نُا ٜٗتِ ٖصا ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ ؾػِ اإل

يًبؿط  *ٚايكؿات ايباَٜٛٝهاْٝه١ٝ Anthropometryاجملاٍ بكٝاغات دػِ اإلْػإ ا٫ْجطٚبَٛرت١ٜ 

، 2012، ٖٓا٤ أمحس عط١ٝ ٚآخطإْؿط١ ايبس١ْٝ يإلْػإ )٫ؽاشٖا نُعاٜري يتكُِٝ املٓتذات ٚا٭

ب١٦ٝ ايعٌُ ايؿٝعٜا١ٝ٥ (. ٚتتهُٔ املٛنٛعات اييت ٜسضغٗا ٖصا ايؿطع َٔ اإلضدَْٛٛٝهؼ; 1905 -1904

اؿ١ٜٛٝ َٔ سٝح قًتٗا  ااـكا٥ل ايتؿطو١ٝ ايبؿط١ٜ ٚا٭ْجطٚبَٛرت١ٜ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ ٚاملٝهاْٝهٝٚ

، اؿطنات ٜسًٜٚا ايعٌُ، ايتعاٌَ َع املٛاز أٚناعٛنٛعات شات ايك١ً تؿٌُ املٚبايٓؿاط ايبسْٞ. 

ؽطٝط َهإ ايعٌُ، ٚايػ١َ٬ ٚايكش١ ٚا٫نططابات ايعه١ًٝ اهلٝه١ًٝ املطتبط١ بايعٌُ، ٚاملتهطض٠، 

 .(IEA, 2019)امل١ٝٓٗ 

بشح  يف ايكؿات ايعك١ًٝ ٚايكسضات  Cognitive Ergonomicsاإلضدَْٛٛٝهؼ ايصٖين بُٝٓاٜ 

أعُاٍ املٓطل يف ا٫غتٓتاز ٚا٫غتٓباط   ٚ ايصانط٠  ٚ ايص١ٖٝٓ يإلْػإ ناإلزضاى اؿػٞ ٚايكسض٠ ع٢ً ايؿِٗ

صٙ ايعٛاٌَ ع٢ً ايتؿا ع تأثريٖ  ٔ خ٬ٍ ايتعاٌََ  شيوَ  املهْٛات ا٭خط٣ عٚا٫غتذابات اؿطن١ٝٚ  ٌ بني اإلْػإٚ 

عٗا تعاٌََ  آخطإ) يًٓعِ اييتٜ  تٓاٚهلا 1905 -1904، 2012، ٖٓا٤ أمحس عط١ٝٚ  (. ٚتتهُٔ املٛنٛعات اييتٜ 

ايصانط٠ ٚاملٓطل ٚا٫غتذاب١ اؿطن١ٝ، ٭ْٗا ت٪ثط ع٢ً ايتؿاع٬ت ٖصا اجملاٍ ; ايعًُٝات ايعك١ًٝ َجٌ اإلزضاىٚ 

قٓع ايكطاض، ٚأزا٤  تؿٌُ املٛنٛعات شات ايك١ً أٜهًا عب٤ ايعٌُ ايعكًٞ،ٚ  عٓاقط ايٓعاّ ا٭خط٣.ٚ  بني ايبؿطٚ 

ايتسضٜباملٗاضات، ٚا نػٛط ايعٌُٚ  ٕ ٚاؿاغٛب،ٚ   .(IEA, 2019) يتؿاعٌ بني اإلْػا

                                      

Biomechanics
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 ّّ  20192019  أنتٛبطأنتٛبط––ايطابع ايطابع اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز - تكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

أٚ  Organizational Ergonomicsاإلضدَْٛٛٝهؼ ايتٓعُٝٞ يف سني ٜٗتِ 

تععِٝ ايؿا٥س٠ َٔ ايٓعِ ايتك١ٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ب Macroergonomicsاملانطٚاضدَٓٛٝهؼ 

Scciotechnical Systems ًُٝات، ٜٚككس ب٘ تطٜٛط ايب١٦ٝ مبا تتهُٓ٘ َٔ عٓاقط تٓع١ُٝٝ ٚع

ايتٓع١ُٝٝ ؾ٢ َهإ ايعٌُ َٚ٪غػات ايعٌُ ٚتؿعٌٝ ثكاؾ١ ايتكُِٝ ٚايتطٜٛط ؾ٢ أٜسيٛدٝات َٓعُات 

ايعٌُ ٚايؿهٌ املاز٣ ٚاملع٣ٛٓ ٚاـس٢َ يًُٓع١ُ َٚاوهِ شيو َٔ تهٓٛيٛدٝا ٚأثطٖا ع٢ً تطٜٛط ا٭زا٤ 

ايؿطٜل ايٛاسس بني ايعٓاقط ايبؿط١ٜ، ٚايعًُٝات ٚع٢ً ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚضٚح ايعٌُ اؾُاع٢ ٚ

ٚامل٪غػات، ٚايتعاٌَ َع ايكهاٜا ايتٓع١ُٝٝ ٚتكُِٝ أْع١ُ أَانٔ ايعٌُ، ٜٚٗسف إىل ؼػني نؿا٠٤ 

اعتباضات ايعٛاٌَ اإلْػا١ْٝ ا٭خط٣ يًعٌُ َجٌ فُٛع املٛظؿني ٚتؿاعًِٗ َع ب١٦ٝ ايعٌُ، ٚا٫ٖتُاّ 

اظ تًو املٗاّ ٚظٗٛضٖا أَاّ أعني املػتؿٝسٜٔ ٚشيو إلثطا٤ ضٚح ايجك١ بايبشح ٚايتكُِٝ ٚايتطٜٛط ٚإبط

، 2017املتبازي١ بني املػتؿٝس ٚاملٓع١ُ ٚتًب١ٝ ا٫ستٝادات بؿهٌ تهٓٛيٛدٞ َتطٛض )غٝس قُس غٝس، 

ٚتكُِٝ  ايبؿط١ٜٛاضز املا٫تكاٍ ٚإزاض٠ باإلضدَْٛٛٝهؼ ايتٓعُٝٞ; تؿٌُ املٛنٛعات شات ايك١ً ٚ (.10

تكُِٝ أٚقات ايعٌُ ٚايعٌُ اؾُاعٞ ٚايتكُِٝ ايتؿاضنٞ ٚب١٦ٝ ايعٌُ اجملتُع١ٝ ٚايعٌُ ايعٌُ ٚ

 .(IEA, 2019)  ايتعاْٚٞ ٚمناشز ايعٌُ اؾسٜس٠ ٚاملٓعُات ا٫ؾرتان١ٝ ٚايعٌُ عٔ ُبعس ٚإزاض٠ اؾٛز٠

ٗٛ فاٍ ٜبشح يف ايتأثري ؾ Environmental Ergonomicsاإلضدَْٛٛٝهؼ ايب٦ٝٞ أَا 

ت١ٜٛٗ، نُا تؿهٌ ايططٛب١ ٚايربٚز٠ ٚايطاض٠ ٚتتهُٔ اؿاعتباضات َٔ ٢ً ايعٌُ مبا ٜتهُٔ ايب٦ٝٞ ع

َٔ ٖصا اجملاٍ، نُا ٜٗتِ ٖصا اجملاٍ  ٖاًَا ايهٛنا٤ ٚاعتباضات ايتًٛخ ايػُعٞ داْبًاٚايب١٦ٝ ايػُع١ٝ 

ْػإ َٚا ٜتعاٌَ أٜهًا بايب١٦ٝ ايبكط١ٜ ٚاإلنا٠٤ ٚايتًٛخ ايبكطٟ ٚتأثري ٖصٙ ايعٛاٌَ مجٝعًا ع٢ً اإل

 (.1905، 2012، ٖٓا٤ أمحس عط١ٝ ٚآخطإ) َع٘ َٔ ْعِ َٚٓتذات َٚٗاّ

 Emotional Ergonomicsاإلضدَْٛٛٝهؼ ايٛدساْٞ أٚ ايعاطؿٞ بُٝٓا ٜتعًل 

ٌ ايٓاؽ َع املٓتذات ٚاـسَات ٚايٓعِ ٚغريٖا َٔ أؾٝا٤ ؼٝط بٓا، ٚتتهُٔ عبا٫عتباضات ايعاطؿ١ٝ يف تؿا

 Socialٚا٭مناط اإلدتُاع١ٝ  Human Behaviorٜططسٗا ايػًٛى ايبؿطٟ  املٛنٛعات اييت

Patterns  ٚأمناط اؿٝا٠Life styles  ٚتكُِٝ اـرباتExperience Design  ٚاملعطؾ١ امله١ُٝٓ

Tacit Knowledge  ٞٚايتكُل ٚا٫عتٓام ايعاطؿEmpathy  ٚؾِٗ ايػًٛنٝات اؾسٜس٠



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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behaviors Understanding of new emergent  ،(.46 -45 ، 2011)عبس ايٓب٢ أبٛ اجملس 

يٝؿٌُ مجٝع  ٖصا ايعًِميتس تأغٝػًا ع٢ً َا غبل، ميهٔ ٬َسع١ طبٝع١ اإلضدَْٛٛٝهؼ; سٝح 

دٛاْب ايٓؿاط ايبؿطٟ، ٖٚصا ٜعين أْ٘ فاٍ ٜتطًب اتباع ْٗر نًٞ ٚمشٛيٞ ٜتِ ؾٝ٘ َطاعا٠ ايعٛاٌَ املاز١ٜ 

َٚا ٜكّٛ ب٘ َٔ َٗاّ  ١ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚغريٖا َٔ ايعٛاٌَ شات ايك١ً باإلْػإٚاملعطؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايتٓعُٝٝ

 .ٚأْؿط١ يف إطاض ب١٦ٝ َا

 : أهًُخ اإلرخىَىيُكس وػاللته ثبنساليخ وانصحخ ادلهُُخ.راثؼبً 

ٚاملٓعُات املعاقط٠، بتٛدٗ٘  يًُ٪غػاتاإلضدَْٛٛٝهٝؼ أسس املٛنٛعات اؿ١ٜٛٝ بايٓػب١ ٜعس 

 .سضات١َِٗ يك٤ايعاًَني َٚؿطزات ب١٦ٝ ايعٌُ ٚدعًٗا أنجط ٬َبٜٛع نٌ َا وٝط تهٝٝـ ٚتطايٛانح مٛ 

إٔ اإلضدَْٛٛٝهؼ ميجٌ فا٫ً عًًُٝا ٜهع يف ا٫عتباض ؼػني اإلْتاد١ٝ ٚايكش١  ؾاضٚم عبسٙ ؾًٜٝ٘ٚؿري 

ٚايب١٦ٝ  ٚايػ١َ٬ ٚنصيو ضاس١ ايبؿط سػبُا ٜهٕٛ ايتؿاعٌ امل٪ثط بني ايٓاؽ ٚايتكٓٝات اييت ٜػتعًُْٛٗا

اييت ٜعًُٕٛ ؾٝٗا، سٝح ٜػتٗسف ؼػني َػت٣ٛ ايهؿا٠٤ اإلْتاد١ٝ يًؿطز ٚؼكٝل ؾعٛضٙ بايطنا عٔ عًُ٘ 

)ؾاضٚم  ٚاضتؿاع ايطٚح املع١ٜٛٓ َٔ َٓطًل إٔ ايع٬ق١ بني ايطٚح املع١ٜٛٓ ٚاإلْتاز ع٬ق١ غبب١ٝ زا٥ط١ٜ

ٔ إٔ ٜهٕٛ ٚغ١ًٝ يهُإ أنجط ايٛغا٥ٌ ٚبايتايٞ ؾإٕ تسخٌ اإلضدَْٛٛٝها ميه(. 363، 2007عبسٙ ؾًٝ٘، 

نؿا٠٤ يف فاٍ ق٣ٛ ايعٌُ، ٚغاق١ يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ، ٚشيو عٔ ططٜل خًل ايب١٦ٝ ا٭نجط َٓاغب١ ٚأَاًْا 

بايٓػب١ يًعٌُ زاخٌ ٖصٙ ايسٍٚ، ٖصا ظاْب إٔ هلا زٚضًا ًَُٗا يف اختٝاض ايتهٓٛيٛدٝا اؾسٜس٠ أٚ 

  (.2، 2018طاِٖٝ عباؽ ايعٖريٟ، املٓكٛي١، ٚايتطبٝل ا٭َجٌ هلا )إب

اإلْتاد١ٝ ٚايػ١َ٬ ٚايكش١ نُا تتذػس أ١ُٖٝ اإلضدَْٛٛٝهؼ ؾُٝا وكك٘ َٔ دٛاْب شات ق١ً ب

 Nikhilaٜٚؿري  .(Singleton, 2011)ايطنا ايٛظٝؿٞ ٚت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ ٚ املٛثٛق١ٝ ٚاؾٛز٠ٚٚايهؿا٠٤ 

ػِٗ اإلضدَْٛٛٝهؼ يف ؼ  (Nikhila, 2019: )كٝكٗا، ٖٚٞ نايتايٞإىل فُٛع١ َٔ ايعٛا٥س اييتٜ 

  ايهٛنا٤. َٚػت٣ٛ ٚايت١ٜٛٗ ٚاإلنا٠٤ باملٓار املتعًك١ ايب١ٝ٦ٝ املطو١ تٛؾري ايعطٚف .1

 ايبسْٞ. ايعٌُ عب٤ تكًٌٝ .2

 َع١ٓٝ. ْتٝذ١ سطنات اإلدٗاز َٔ ٚاؿس ايعٌُ أٚناع ايعاٌَ أثٓا٤ ؼػني .3

 ا٭زٚات ٚا٭دٗع٠ اٯي١ٝ. َع ايتعاٌَ تػٌٗٝ .4



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 .َػت٣ٛ غ١َ٬ ايعاًَني ظٜاز٠ .5

 اإلضدَْٛٛٝهؼ( فُٛع١ َٔ ؾٛا٥س 2012سكط نٌ َٔ ثا٥ط أمحس غعسٕٚ، ٚبؿاض ععايسٜٔ ايػُاى )نُا       

ًٞاييت تربض أ١ُٖٝ ٖصا ايعًِ ٚناْت   (18، 2012: )ثا٥ط أمحس غعسٕٚ، ٚبؿاض ععايسٜٔ ايػُاى، نُاٜ 

 َعس٫ت إقاب١ أقٌ عٛازخ ايعٌُ. .1

 از٠ اإلْتاد١ٝ.ظٜ .2

 .ني غ١َ٬ ٚأَٔ ايعاًَني دٛز٠ كطدات ايعٌُ ٚؼػنيػؼ .3

 .نيداظات اـاق١ بايعاًَٚا٭ ػٝابانؿاض اي .4

 تكًٌٝ َكساض اغت٬ٗى ايطاق١ ايبؿط١ٜ ٚاإلدٗاز ايبؿطٟ. .5

 ايٓاػ١ عٔ اـطأ. ١هًؿتتكًٌٝ اي .6

 تكًٌٝ ايٛقت ايها٥ع يف ايعٌُ. .7

 تكًٌٝ إعاز٠ ايتٓعِٝ. .8

 ات ايعاٌَ.ٜضؾع َعٓٛ .9

 از٠ غطع١ ا٭زا٤ ٚايسق١ ٚايػ٤ٜ.١َ٬ ايؿطز ايعاٌَ َٔ خ٬ٍ ظ أزانيؼػ .10

 تكًٌٝ نًؿ١ ايتسضٜب. .11

 از٠ اي٤٫ٛ ايٛظٝؿٞ.ٜظ .12

)باغِ ض٥ٝػني ؾه٬ً أ١ُٖٝ اإلضدَْٛٛٝهؼ، متج٬ يف:  داْبنيؾكس ططح  باغِ سػٔ عبسٙأَا 

 (104، 2006سػٔ عبسٙ، 

، ٚتٛؾري ايؿعٛض بايطنا أثٓا٤ ت ايعاٌَایَعٓٛظٜاز٠ ا٫ْتاز ٚمشٌ; ؼػني نؿا٠٤ املٓتر، ٚؼػني  .1

 ايعٌُ، ٚظٜاز٠ ؾاع١ًٝ ا٭زا٤. 

ػب ايتػٝب عٔ ايعٌُ، ٚؽؿٝض ايػًبٝات  .2 ؽؿٝض ايتهًؿ١ ٚتهُٓت; ؽؿٝض تهًؿ١ ايع٬ز، ٚؽؿٝضْ 

 .اإلزاض٠ عاز٠ تٓعِٝاييت ؼصض َٓٗا َٓع١ُ ايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ، ٚؽؿٝض كاطط ايتعطض إل

 Occupational Safety and (OSHA) ًػ١َ٬ ٚايكش١ امل١َٝٓٗطٜه١ٝ يا٭زاض٠ ٚتؿري اإل

Health Administration   إٔ أ١ُٖٝ اإلضدَْٛٛٝهؼ تهُٔ يف َا قس ٜكّٛ ب٘ ايؿطز َٔ سطنات خاط١٦



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 مما ٜ٪زٟ إىل تأثط َتهطض٠ ايكٝاّ عطن١ أٚ َطتؿع١ سطاض٠ أٚ ايتعطض يسضد١ أدعا٤ اؾػس ع٢ً نايهػط

 ،ايطاس١ ٚعسّ ايتعب، َجٌ أعطاض َطن١ٝ يف ايعٗٛض اهلٝهًٞ يإلْػإ، َٚٔ ثِ تبسأ ايعهًٞ عاّايٓ

ٚايععاّ. ٚعًٝ٘ وكل اإليتعاّ  ايعه٬ت انططاب ع٬َات أٚىل تهٕٛ إٔ ميهٔ ٚاييت ٚا٭مل،

عٛاٌَ ايتكًٌٝ ، ٚايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ ا٭ملباإلضدَْٛٛٝهؼ ايعسٜس َٔ املُٝعات; َٓٗا انؿاض عسز ايعاًَني 

سٝح ٜكبح ايعُاٍ أنجط نؿا٠٤ ٚيسِٜٗ ضنا أنرب مٛ  ظٜاز٠ اإلْتاد١ٝ، ٚاييت ت٪زٟ إىل عسّ ايطاس١

 انؿاض، َٚهإ عٌُ أنجط أَاًْاْتٝذ١ تٛؾري ايتكسٜط ، ٚؾعٛض ايعاًَني بظٜاز٠ ايطٚح املع١ٜٛٓايعٌُ، ٚ

عسز أقٌ َٔ ب ِ ٜتػِ ايعٌُ، َٚٔ ثبكش١ دٝس٠ ٚبسٕٚ أملعٔ ايعٌُ، ؾه٬ً عٔ متتع ايعاًَني  ايتػٝبْػب 

 .(OSHA, 2010, 1) اإلقابات، ٚظٜاز٠ اإلْتاد١ٝ ٚاغتسا١َ املٛظؿني، ٚتكًٌٝ َعسٍ تعٜٛهات ايعُاٍ

أ١ُٖٝ اإلضدَْٛٛٝهؼ يف ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاض امل١ٝٓٗ إىل  Nikhilaٜؿري ٚيف ْؿؼ ايػٝام 

١ٝٓٗ َطتبط١ بػ٤ٛ تكُِٝ ا٭زٚات ٚتععٜع ايكش١; سٝح تؿري ايسضاغات إىل إٔ ايعسٜس َٔ ا٭َطاض امل

املتهطض٠ يإلدٗاز، تًعب فُٛع١ َتٓٛع١ َٔ  أٚ ٚاٯ٫ت َٚهإ ايعٌُ ٚب١٦ٝ ايعٌُ. ٚملٓع اإلقابات املرتان١ُ

املؿه٬ت ايكش١ٝ ٚب١٦ٝ ايعٌُ زًٚضا باضظًا يف نؿا٠٤ ايعٌُ ٚاإلْتاد١ٝ. ؾٝعس غ٤ٛ تكُِٝ َهإ ايعٌُ َٔ 

اييت هب ١، َٚٔ ثِ تتطًب ايعسٜس َٔ ا٫عتباضات يف اإلقابات املٗٓٝايعٛاٌَ ايط٥ٝػ١ٝ اييت تػِٗ 

 .(Nikhila, 2019َطاعاتٗا عٓس تكُِٝ َهإ ايعٌُ ٚؽطٝط٘ )

ساي١ َٔ اإلثاض٠ ايٓؿػ١ٝ  بأْ٘ ثا٥ط أمحس غعسٕٚ ٚبؿاض ععايسٜٔ ايػُاى اإلدٗازنصيو ٚقـ 

 ،ؾكط ٫ ٜ٪ثط يف ايطٚح املع١ٜٛٓ يًعاٌَايصٟ نُٞ ٚاؾػُا١ْٝ ايٓاػ١ عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ، ٫غُٝا اإلدٗاز ايرتا

املتعًك١  إلسػاؽ باإلدٗاز بػبب ايهػٛط يٜ٪زٟ ايعٌُ . ؾكس بٌ ٜ٪زٟ إىل انؿاض ؾاع١ًٝ ٚأزا٤ املٓع١ُ

املػ٪ٚيٝات ٚاؽاش ايكطاض، ٚايعٌُ يػاعات إناؾ١ٝ، ٚطًب بصٍ دٗس إنايف أٚ  سذِ ايعٌُٚ ايعَٔ املتاحب

قس تتػبب املٓع١ُ يف اإلدٗاز بػبب عسّ نُا ا٫ستٝادات اإلْػا١ْٝ ٚنطٚضات ايعٌُ. ٚاملتعًك١ با٭زٚاض، 

اإلدطا٤ات املهتب١ٝ )ثا٥ط أمحس ٤٢ بطٚنعـ ايكٝاز٠، ٚٗاّ ايٛظٝؿ١، ملعسّ ٚنٛح ٚقـ ٚتٛاؾط ايتسضٜب، 

أْٛاع  ؾٗٓاى ْػب١ نبري٠ َٔ ايعُاي١ غٛف تعاْٞ َٔ بعل (.20، 2012غعسٕٚ، ٚبؿاض ععايسٜٔ ايػُاى، 

% غٛف ٜعإْٛ َٔ اإلنططابات املرتان١ُ. َٚٔ بني َكازض اإلضٖام ٚعسّ ايطاس١; 50إقابات ايعٌُ َِٓٗ 

)ؾاضٚم عبسٙ ايتكُِٝ ايػ٧ ملهإ ايعٌُ ٚأٚناع ايعٌُ ايجابت١ اييت تػِٗ يف َؿه٬ت عسٜس٠ يف َهإ ايعٌُ 
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ا٫دٗازات ; بإٔ ٬ّ ٜٛغـ ايعبٝسٟثا٥ط أمحس غعسٕٚ ٚإغ. ٜٚتػل شيو َع َا ططس٘ (365، 2007ؾًٝ٘، 

، َٚهإ ايعٌُ، تكُِٝ َٗاّ ايعٌُ تٓؿأ ْتٝذ١ ا١ٝ٥ ؾػِ ايؿطز أٚ ا٫نططابات ايعه١ًٝ اهلٝه١ًٝ،یايؿٝع

 .(15، 2012)ثا٥ط أمحس غعسٕٚ ٚإغ٬ّ ٜٛغـ ايعبٝسٟ،  ٜا١ٝ٥تكُِٝ ب١٦ٝ ايعٌُ ايؿٝعٚأزٚات٘، ٚ

ػتٛ   ٜٞٚتعٗط أعطاض اإلدٗاز يف مخػ١َ  ٔ ايػُاى، ات،ٖ   (20، 2012: )ثا٥ط أمحس غعسٕٚ، ٚبؿاض ععايسٜ

ّ ايعه٬ت، ٫ٚآايسٚضإ، ٚنػط ايسّ،  عاضتؿاٚ عايتٓؿؼ املتػاضبسْٞ; ناملػت٣ٛ ايؿػٝٛيٛدٞ اي .1

، عتكبب ايعطم، ايكساٚايػجٝإ، ٚاز٠ خؿكإ ايكًب، یظٚتٛضّ اؿٓذط٠، ٚؾكسإ ايؿ١ٝٗ يٮنٌ، ٚ

 امحطاض ايٛد٘.ٚغٗاٍ، اإلٚاْكباض املعس٠، ٚاإلعٝا٤، ٚ

تػابل يف ا٭ؾهاض، ٚاخت٬ٍ يف املٓطل، ٚض، یاإلبطا٤ يف ايتؿو٫ٚضتباى، ; نااملػت٣ٛ اإلزضانٞ .2

 ق١ً ا٫ْتباٙ.ٚنعـ ايرتنٝع، ٚ

اإلسػاؽ باؿعٕ، ٚاإلثاض٠ ٚاهلٛؽ، ٚايؿعٛض بايػهب، ٚاإلسػاؽ بايكًل، ; ناملػت٣ٛ ايؿعٛضٟ .3

 اي٬َبا٠٫ ٚا٫ْععاٍ.ٚ

إؾطاط يف ٚ، يًّٓٛعسّ ايكسض٠ ع٢ً اـًٛز ٚانؿاض ايٓؿاط، ٚٓٛبات ايػهب، ن ;ًٛنٞاملػت٣ٛ ايػ .4

 قعٛب١ يف ايتٛاقٌ.ٚايبها٤، ٚايٓؿاط، 

عسّ اإلسػاؽ باملػتكبٌ، ٚؾكسإ ايجك١ بايٓؿؼ، ٚض ْعاّ ايكِٝ، یتػٞ ; َجٌاملػت٣ٛ ا٫عتُازٟ .5

 ايتػا٫٩ت ايٛدٛز١ٜ.ٚ

َا، قس ٜ٪زٟ ب١٦ٝ ظٌ از َٚعسات تعٌُ ًَعا ٭زا٤ ١َُٗ يف ْعاّ ايعٌُ َٔ أؾط ٜ٘ؿًُٚاْط٬قًا مما 

زٚضًا باضظًا  اإلضدَْٛٛٝهؼ اييت هب َطاعاتٗا أثٓا٤ تكُِٝ أْع١ُ ايعٌُ املدتًؿ١ا٫يتعاّ ببعض َبازٟ 

 (Nikhila, 2019: )يف اؿس َٔ اإلدٗاز َٚؿه٬ت ايعٌُ ايكش١ٝ، َٚٔ أِٖ تًو املباز٨

َجٌ اضتؿاع َهإ ايعٌُ ٚتكُِٝ املكعس أٚ املهتب ٚتٛؾري َػاس١ ناؾ١ٝ تكُِٝ َػاس١ ايعٌُ ٚأزٚات٘،  .1

 ؿطنات اؾػِ، ٚإٔ تهٕٛ ا٭زٚات يف َتٓاٍٚ ايٝس.

تذٓب اإلدٗاز غري ايهطٚضٟ أٚ املؿطط يف ايعه٬ت ٚاملؿاقٌ  .2 تعًل بٛنع اؾػِ; عٝحٜ  ايتكُِٝ ؾُٝاٜ 

َٓاغب يًذػِ  اؾًٛؽ ٚايٛقٛف، ٚايػُاح بٛنعٚاؾٗاظ ايتٓؿػٞ ٚايسٚض٠ ايس١َٜٛ َٔ خ٬ٍ ايتبسٌٜ بني 

 عٝح ٜتِ ػٓب ا٭ٚناع اييت تتػبب يف اإلدٗاز بػبب ايتٛتط ايعهًٞ ايجابت املطٍٛ.
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ايتكُِٝ ؾُٝا ٜتعًل عطن١ اؾػِ، عٝح تهٕٛ يف اتػام َع بعهٗا ايبعض، ٚمبا وكل ايتٛاظٕ  .3

 اؾٝس يًذػِ. 

يؿٝعٜا١ٝ٥ ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايبٝٛيٛد١ٝ أٟ تأثري غًيب ع٢ً تكُِٝ ب١٦ٝ ايعٌُ عٝح ٫ ٜهٕٛ يًعطٚف ا .4

ايبؿط، أٚ تهط بكشتِٗ، ٚنصيو قسضتِٗ ٚاغتعسازِٖ يًعٌُ. يصا هب إٔ تؿتٌُ ب١٦ٝ ايعٌُ ع٢ً َػاس١ 

عٌُ ناؾ١ٝ، ٚتػُح بتذسز اهلٛا٤، ٚػٓب اْبعاخ املًٛثات، ٚزضد١ اؿطاض٠ ٚايططٛب١، ٚنجاؾ١ ايعٌُ 

 ٛنا٤، ٚتٛظٜع غاعات ايعٌُ ، ٚا٫ٖتعاظات، ٚايتعطض يًُٛاز اـطط٠.ايبسْٞ، ٚاإلنا٠٤، ٚايه

تكُِٝ ايعٌُ; عٝح ٜػاعس ع٢ً محا١ٜ قش١ ٚغ١َ٬ ايعاًَني، ٚتٝػري أزا٤ َٗاَِٗ، ٫غُٝا عٔ  .5

ططٜل ػٓب عب٤ ايعٌُ ايعا٥س، ٚايهػٛط اؾػس١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ; ٚا٫خت٬ؾات يف ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ 

 َع ايتكسّ يف ايعُط. يتبأٜ يف قسض٠ ايعاًَنيخ٬ٍ ايٓٗاض ٚايًٌٝ، ٚا

تأغٝػًا ع٢ً َا مت عطن٘ يف ايعٓكط اؿايٞ ايصٟ تٓاٍٚ أ١ُٖٝ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚع٬قت٘ بايػ١َ٬ 

كاط ا٫يتكا٤ اييت دػست أ١ُٖٝ أ١ُٖٝ اإلضدَْٛٛٝهؼ يًؿطز   ْ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ، أظٗطت ا٭زبٝات نجري َٔ

تعًل ٚتسعٛ ٖصٙ املربضات إىل ا٫ٖتُاّ بايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ بٛد٘ خام.  ٚاملٓعُات بؿهٌ عاّ، ٚؾُٝاٜ 

غًٛنٝاتِٗ غري املعًُني ٚتػٝري  ٚعٞت١ُٝٓ بتطبٝكات ٖصا ايعًِ يف قطاع ايتعًِٝ ٫غُٝا اجملتُع املسضغٞ ٚ

 مماضغاتِٗ امل١ٝٓٗ. خ٬ٍ تبين َباز٨ اإلضدَْٛٛٝهؼ، ٚإىل نطٚض٠ ايػ١ًُٝ ٚغري ايكش١ٝ

 .: إخزاءاد انذراسخ ادلُذاَُخ وحتهُم َتبئدهببٍَانثاحملىر 
اؾع٤ املٝساْٞ َٔ  تٓؿٝص يف اييت مت اتباعٗا يإلدطا٤ات َؿك٬ً ٚقًؿا احملٛض ٖصا ٜتٓاٍٚ

ٝـإ ٚثباتٗا، قسقٗا َٔ ٚايتأنس أزاتٗا ٜٚؿٌُ أٖساف ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ، ٚإعسازايسضاغ١،   ا٭غايٝب ٚب

; ٚشيو بػ١ٝ ضقس أضا٤ ْتا٥ذٗا، ٚأخريًا عطض ايٓتا٥ر ٚتؿػريٖا َعاؾ١ مت اغتدسَٗا يف اإلسكا١ٝ٥ اييت

 َٔ َكَٛات شات ق١ً. ١٦ٝ ايعٌَُٚا تتهُٓ٘ بايكش١ امل١ٝٓٗ املطتبط١ بعًُِٗ إظا٤ بعض عٓاقط  نيملعًُا

ايتعًِٝ ا٭غاغٞ عًكتٝٗا  آضا٤ َعًُٞ ضقسٖسؾت ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ إىل أهذاف انذراسخ ادلُذاَُخ: -أ 

مٛ زضد١ ؾٝٛع ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ ٚٚاقع ايكش١ ٚايػ١َ٬  ٚىل ٚايجا١ْٝا٭

بعض تسخ٬ت اإلضدَْٛٛٝهؼ يطؾع َػت٣ٛ أ١ُٖٝ امل١ٝٓٗ مبساضغِٗ ٚنصيو تكِٝٝ تكٛضاتِٗ مٛ 

 .ايٛعٞ بايكش١ امل١ٝٓٗ يف قطاع ايتعًِٝ
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 ثُبء أداح انذراسخ وانتحمك يٍ صذلهب وثجبتهب. -ة 

ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ باملتعًك١  ايرتب١ٜٛ ٚاإلزاض١ٜ ٚايسضغات ايػابك١اإلط٬ع ع٢ً ا٭زبٝات بعس 

مت تكُِٝ اغتبا١ْ بػطض مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاٯضا٤ اي٬ظ١َ يتشكٝل أٖساف ايسضاغ١ ، اإلضدَْٛٛٝهؼٚ

 ع٢ً أضبع١ أبعاز.باض٠ َكػ١ُ ع (64) أغ٦ًتٗا. ٚقس تهْٛت ا٫غتبا١ْ يف قٛضتٗا ا٭ٚي١ٝ َٔ ٔداب١ عٚاإل

 انصذق انظبهزٌ نالستجبَخ: (1)

يًتأنس َٔ قسض٠ ا٫غتبا١ْ ٚق٬سٝتٗا يتشكٝل أٖساف ايسضاغ١، مت ايتشكل َٔ قسم قتٛاٖا 

ؽكل ايرتب١ٝ املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ  ا٭غاتص٠ املػاعس٠ٜٔ ٚتصاغا٭ٚشيو بعطنٗا ع٢ً فُٛع١ َٔ 

ٚشيو يإلغرتؾاز بآضا٥ِٗ َٚكرتساتِٗ سٍٛ َس٣  ;))أسس عؿط عهًٛاعسزِٖ بًؼ ببعض نًٝات ايرتب١ٝ، ٚ

، باإلناؾ١ ٖاٚٚنٛح قٝاغتٗا، َٚس٣ نؿا١ٜ ايعباضات يتػط١ٝ نٌ ُبعس َٔ أبعازا٫غتبا١ْ  ١َ٤٬َ عباضات

إىل اقرتاح َا ٜطْٚ٘ َٓاغًبا َٔ سصف بعض ايعباضات أٚ إناؾ١ عباضات دسٜس٠. ٚؾ٢ ن٤ٛ تٛدٝٗات ايػاز٠ 

 أضبع١َٛظع١ ع٢ً  ( َؿطز65٠إىل )، ٚٚقٌ عسز َؿطزات ا٫غتبا١ْ املكرتس١دطٜت ايتعس٬ٜت حملهُني، ُأا

 :دع٥نئَ ا٫غتبا١ْ يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ ٚتهْٛت  أبعاز.

  ايتابع هلا، ٚاؿًك١  اإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝمشًت سٍٛ نٌ َػتذٝب;  زميػطاؾ١ٝاؾع٤ ا٭ٍٚ: بٝاْات

ا َٚٛقع املسضغ١، ٚايٓٛع ا٫دتُاعٞ، ٚايعُط، ٚبعض ايبٝاْات شات ايتع١ًُٝٝ اييت ٜعٌُ بٗ

 ايك١ً بطبٝع١ عًُ٘.

  :ْٞ65اإلضدَْٛٛٝهؼ; ٚتأيـ َٔ بكطاع ايتعًِٝ ٚايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ تٓاٍٚ اؾع٤ ايجا 

 (.1نُا َٛنح ظسٍٚ )َٛظع١  عباض٠
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 ( أثؼبد االستجبَخ1خذول )

ؼذ
ُ
ؼذ رلى انج

ُ
 ػذد انؼجبراد اسى انج

 13 ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ املكاسب١ مل١ٓٗ ايتسضٜؼ. ا٭ٍٚ

 17 عٓاقط ايب١٦ٝ املاز١ٜ زاخٌ املسضغ١. ايجاْٞ

 19 تكُِٝ ايعٌُ زاخٌ املسضغ١. ايجايح

 16 غبٌ ْؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚأُٖٝتٗا. طابعاي

 صذق االتسبق انذاخهٍ نالستجبَخ  (2)

ػام نٌ َؿطز٠ َٔ َؿطزات ا٫غتبا١ْ َع ايُبعس ايصٟ تٓتُٞ ٜككس بكسم ا٫تػام ايساخًٞ َس٣ ات

َٚٔ  ،نس َٔ ايكسم ايعاٖطٟ ٭زا٠ ايسضاغ١أمت ايت ،احملهُنيايػاز٠  آضا٤يف ن٤ٛ َا أغؿطت عٓ٘ ٚإيٝ٘; 

َّ قٝاغ١ ا٫غتبا١ْ ٚتطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ َعًُٞ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ مبشاؾع١ َٔ َعًِ  45بًػت  َبس١ٝ٥ َث

َّ  املٓٝا. ( ٚشيو يًتشكل َٔ زضد١ 19( اإلقساض )SPSSسػاب َعاٌَ بريغٕٛ بٛاغط١ بطْاَر )مت ُث

بني نٌ ُبعس َٔ أبعاز ا٫غتبا١ْ َع ا٭بعاز ا٭خط٣، ٚأغؿطت ػاب َعاٌَ ا٫ضتباط عاتػاقٗا ايساخًٞ 

تػام ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز اضتباطات زاي١ إسكا٥ًٝا بني نٌ قٛض ٚاحملاٚض ا٭خط٣; مما ٜؿري إىل زضد١ ا

َّ قسضتٗا   شيو. (2)دسٍٚ ٜٚٛنح  ،قٝاؽ َا ٚنعت يكٝاغ٘ع٢ً عاي١ٝ ي٬غتبا١ْ، َٚٔ َث

ؼذ يٍ أثؼبد االستجبَخ يغ االستجبَخ إمجبالً 2خذول )
ُ
 ( يؼبيالد االرتجبغ نكم ث

ؼذ
ُ
 يستىي انذالنخ يؼبيم اإلرتجبغ انج

 .05 .310 ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ املكاسب١ مل١ٓٗ ايتسضٜؼ.

 .01 .776 ٓاقط ايب١٦ٝ املاز١ٜ زاخٌ املسضغ١.ع

 .01 .683 تكُِٝ ايعٌُ زاخٌ املسضغ١.

 .01 .661 غبٌ ْؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚأُٖٝتٗا.

عاٌَ أيؿا نطْٚبار ٭ :ثجبد أداح انذراسخ (3)  َ ٔ ثبات ا٫غتبا١ْ، مت سػاب  َ  ١ا٫غتباْ بعازيًتأنس

ُٚ، نهٌ ١ٚيإلغتباْ ٌ ايجباتٚقس  عاَ  َٕ ٛنح ظسٍٚ َطتؿعايؿطع١ٝ ٭بعازٖا ٚإمجا٫ً ي٬غتبا١ْ  دس أ  َٛ  (.3) نُاٖ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ( يؼبيالد ثجبد االستجبَخ وحمبورهب انفزػُخ3خذول )

ؼذ
ُ
 يؼبيم انثجبد ػذد انؼجبراد رلى انج

 وإخزاءاد انتؽجُك.ػُُخ انذراسخ  -ج 

، أقبشت ا٫غتبا١ْ داٖع٠ يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ يًتطبٝل. أزا٠ ايسضاغ١ َٔ قسم ٚثباتبعس ايتأنس 

َّ مت اؿكٍٛ ع٢ً  املٛاؾكات اإلزاض١ٜ بايػُاح بتطبٝل اإلغتبا١ْ ٚتٝػري ١َُٗ ايباسجتني َٔ خ٬ٍ َٚٔ َث

مت تٛظٜع . َٚٔ ثِ يػُاح بتطبٝل ا٫غتبا١ْملٓٝا باَٛاؾك١ ا٭غتاش ٚنٌٝ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشاؾع١ ا

َعًُٞ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ظُٝع اإلزاضات ايتع١ًُٝٝ ايتػع  ع١ٓٝ َٔا٫غتبا١ْ يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً 

زضد١ ُٚطًب َِٓٗ إبسا٤ آضا٥ِٗ سٍٛ  ،(2019 -2018)ايسضاغٞ يعاّ َٔ اايؿكٌ ايجاْٞ مبشاؾع١ املٓٝا خ٬ٍ 

ؾُٝع أبعاز  َٓدؿه١( –َتٛغط١  –)عاي١ٝ  ج٬ثٞيٝهطت ايكٝاؽ ملات ا٫غتبا١ْ، ٚؾكًا ؼكل أٚ تٛؾط عباض

ا٫غتبا١ْ; عسا ايُبعس ايطابع اـام بػبٌ ْؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ايصٟ ُطًب ؾٝ٘ َٔ املػتذٝبني ؼسٜس 

. ٚقس بًؼ عسز ٣زضد١ أ١ُٖٝ نٌ َؿطز٠ َٔ َؿطزات٘ ٚؾكًا يٓؿؼ ايبسا٥ٌ ايج٬ث١ املتاس١ با٭بعاز ا٭خط

َٓٗا اغتبا١ْ  (35)اغتبا١ْ، ؾ٢ سني مت اغتبعاز  (380)اغتبا١ْ، مت اغرتداع  (400)ا٫غتباْات املٛظع١ 

عسز ا٫غتباْات ايكاؿ١  بًؼ عًٝ٘ٚ يٓكل بعض ايبٝاْات ٚيعسّ اغتٝؿا٤ ا٫غتذاب١ ع٢ً مجٝع ايعباضات;

تهح َٔ دسٍٚ  إغتبا١ْ،( 345)يًُعاؾ١ اإلسكا١ٝ٥   (.4)نُاٜ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ( خصبئص ػُُخ انذراسخ ؼجمًب نجؼط ادلتغرياد انذميغزافُخ.4خذول )
 انُسجخ% انؼذد اخلصبئص ادلتغرياد انذميغزافُخ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

  

 

 
 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 انُسجخ% انؼذد اخلصبئص ادلتغرياد انذميغزافُخ

  

  

 

 

 

 

 

( مبذُٛع١ َٔ اـكا٥ل، ميهٔ 4املب١ٓٝ يف دسٍٚ ) سكا٤اتتتكـ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚؾكًا يإل

 إهاظٖا ؾُٝا ًٜٞ:

ع١ًُٝٝ ايتػع باحملاؾع١، ٚناْت ْػب ايتُجٌٝ َتكاضب١ إىل سس َا َجًت ايع١ٓٝ مجٝع اإلزاضات ايت  -1

عسا إزاض٠ املٓٝا ايتع١ًُٝٝ اييت ظازت ايع١ٓٝ بٗا باملكاض١ْ باملسٕ ا٭خط٣; ْعطًا ٭ْٗا عاق١ُ 

اؿًك١ ا٭ٚىل َٔ ايتعًِٝ ايع١ٓٝ بْػب١ احملاؾع١ ٫ٚضتؿاع ايهجاؾ١ ايػها١ْٝ بٗا. نُا دا٤ت 

% َٔ  46.1املعًُني باؿًك١ ا٭ٚىل سٝح ؾهًت ْػب١ َٔ ْعطا٥ِٗ باؿًك١ ايجا١ْٝ  أقٌ ق٬ًًٝ ا٭غاغٞ

%، مما ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز تٛاظٕ 53.9 املعًُني باؿًك١ ايجا١ْٝإمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ، بُٝٓا بًػت ْػب١ 

ا % َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ بايطٜـ، ب75ُٓٝنصيو ٜعٌُ أنجط َٔ  ْػيب يتُجٌٝ ن٬ اؿًكتني بع١ٓٝ ايسضاغ١.

 َجٌ ايعاًَني باملساضؽ زاخٌ املٓاطل اؿهط١ٜ َا ٜكطب َٔ ضبع سذِ ع١ٓٝ ايسضاغ١.

% َٔ 59.1َٔ ْػب١ املعًُني; سٝح ؾهًت ْػب١ اإلْاخ  ْػب١ املعًُات يف ايع١ٓٝ أنرب ق٬ًًٝناْت  -2

يف زضد١ كاضب ْػيب %، مما ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز ت40.9إمجايٞ سذِ ايع١ٓٝ، بُٝٓا بًػت ْػب١ ايصنٛض 

ٚؾُٝا ٜتعًل بعُط املػتذٝبني، ؾكس ؾهًت ايع١ٓٝ َعهًا َتٓاغبًا  ٌ اؾٓػني بع١ٓٝ ايسضاغ١.متجٝ

 ّٔ َٔ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ املدتًؿ١، ؾهاز إٔ ٜتػا٣ٚ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜكٌ عُطِٖ عٔ أضبعني عاًَا َع َ

َٔ سذِ % 90(، ٚايصٜٔ َجًٛا َعًا ْػب١ نازت تكرتب َٔ 50إىل أقٌ َٔ  41ترتاٚح أعُاضِٖ بني )

 % َٔ املػتذٝبني.11.3ايع١ٓٝ، بُٝٓا ؾهًت ايؿ١٦ ايعُط١ٜ )مخػٕٛ عاًَا ؾأنجط( َا ٜعازٍ 

تٛظٜع ايٓكاب % ، ٜٚتِ 77.4ٜعٌُ َععِ أؾطاز ايع١ٓٝ خ٬ٍ ايؿرت٠ ايكباس١ٝ ؾكط بٓػب١  -3

ًِ %، نُا ٜعٌُ ثًجٞ أؾطاز ايع١ٓٝ نُع82يػايب١ٝ أؾطاز ايع١ٓٝ يف َسضغ١ ٚاسس٠ بٓػب١  ايتسضٜػٞ

َاز٠ غٛا٤ باؿًك١ ا٭ٚىل أٚ ايجا١ْٝ بايتعًِٝ ا٭غاغٞ، بُٝٓا ؾهٌ َعًُٛا ايؿكٌ ثًح سذِ ع١ٓٝ 

 ايسضاغ١. 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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بػبب ايعٌُ يف ١َٓٗ ايتسضٜؼ بٓػب١ ايتعطض ؿٛازخ ١َٝٓٗ أعطب غايب١ٝ أؾطاز ايع١ٓٝ عٔ عسّ  -4

مثا١ْٝ أؾطاز بٓػب١ %، بُٝٓا ؾهٌ ا٭ؾطاز ايصٜٔ تعطنٛا ٭َطاض ١َٝٓٗ ْػب١ ن١ًٝ٦ بًػت  97.7

 % ؾكط َٔ سذِ ايع١ٓٝ ايه١ًٝ. 2.3تعازٍ 

 ادلؼبجلخ اإلحصبئُخ:  -د 
 ا٭غايٝب اإلسكا١ٝ٥ اٯت١ٝ: باغتدساّ اؿكٍٛ عًٝٗا، مت اييت ايبٝاْات مت ؼًٌٝ 

 ١َ اإلسكا١ٝ٥عمت إزخاٍ ايبٝاْات ؾ٢ بطْاَر اؿ SPSS ( 19اإلقساض ،)ٚ( ٕ1 - 2 – 3أعطٝت ا٭ٚظا )

 .ايرتتٝب( ع٢ً َٓدؿه١ –َتٛغط١  –عاي١ٝ أؾطاز ايع١ٓٝ )٫غتذابات 

 ٚ اؿػابٞ، ٚا٫مطاف املعٝاضٟ، تٛغط امل، مت سػاب أبعازٖايتشسٜس زضد١ ؼكل َؿطزات ا٫غتبا١ْ

 ٚيهٌ ُبعس َٔ أبعازٖا. ٗااتعباض٠ َٔ عباضيهٌ ْٚػب١ َتٛغط اإلغتذاب١ 

 يعباضات ؾ٢ ن٤ٛ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ َٔ أدٌ ٚنع تكسٜطات يؿع١ٝ; يٛقـ ٚؼسٜس زضد١ ؼكل ا

يًُكٝاؽ ايج٬ثٞ املطبل بايسضاغ١ ٚيعٝٓتٗا َٔ خ٬ٍ  ايعًٝا ٚايسْٝا يهٌ عباض٠، مت سػاب سسٚز ايجك١

 (426 -425، 1979( )ؾ٪از ايبٗٞ ايػٝس، 225، 2015)ععاّ عبسايطمحٔ قربٟ،  املعازي١ اٯت١ٝ:

 1.96× اـطأ املعٝاضٟ  تٛغط ا٫غتذاب١ َْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ = ٓػب١ سسٚز ايجك١ ي

 0.67َتٛغط ا٫غتذاب١ ملكٝاؽ يٝهطت ايج٬ثٞ = ْػب١ سٝح 

 0.67=  أ َتٛغط ؾس٠ ا٫غتذاب١ يعباضات ا٫غتبا١ْ

 0.33=  ب باقٞ ططح ْػب١ َتٛغط ؾس٠ ا٫غتذاب١ يعباضات ا٫غتبا١ْ َٔ ايٛاسس ايكشٝح

 345ٕ عسز أؾطاز ايع١ٓٝ = 

ٚاييت  0.62ٚاؿسٚز ايسْٝا  0.72دس إٔ سسٚز ايجك١ ايعًٝا ُٚ ،ٚباغتدساّ املعاز٫ت ايػابك١ 

 ميهٔ ايتعبري عٓٗا يؿعًٝا ناٯتٞ:



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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X ≥

 X 

 X  

X≤

 َتبئح انذراسخ ادلُذاَُخ وتفسريهب. -ه 

مٛ زضد١  ع١ٓٝ ايسضاغ١; َٔ خ٬ٍ ضقس آضا٤ ًًٝٗاٜعطض ٖصا اؾع٤ ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ٚؼ

تعطف ساضغِٗ ٚنصيو ٚٚاقع ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ مب بكطاع ايتعًِٝؾٝٛع ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ 

 أ١ُٖٝ بعض تسخ٬ت اإلضدَْٛٛٝهؼ يطؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ بايكش١ امل١ٝٓٗ يف قطاع ايتعًِٝ. تكٛضاتِٗ إظا٤

 .انجؼذ األول: األيزاض وادلخبؼز ادلهُُخ ادلصبحجخ دلهُخ انتذرَس  (1)
يف أٍٚ  ؾٝٛع ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼاْطًل ا٫ٖتُاّ بطقس آضا٤ املعًُني مٛ 

اغتٓازًا ٭١ُٖٝ متتع ٖصٙ ايؿ١٦ بكش١ بس١ْٝ أٚ دػس١ٜ دٝس٠  أبعاز اؾاْب املٝساْٞ يًسضاغ١ اؿاي١ٝ;

 ; ٫غُٝا أِْٗ ميجًٕٛايٓؿاط ٚاؿ١ٜٛٝ، تتٝح هلِ ايعٌُ ٚمماضغ٘ َٗاَِٗ بكسض ٚاؾط َٔ خاي١ٝ َٔ ا٭َطاض

ايع١ًُٝ  يف ؼكٝل أٖساف ثطبايؼ ا٭ ِٖزٚضؾه٬ً عٔ  ؾطو١ ١َٝٓٗ ١َُٗ َٔ ؾطا٥ح اجملتُع املكطٟ،

قٛض٠ ٚاقع١ٝ عٔ بعض ا٭َطاض امل١ٝٓٗ أٚ  يصا ٖسف ايبعس ا٭ٍٚ َٔ ا٫غتبا١ْ إىل ضقس .ٚؾعايٝتٗا ايتع١ًُٝٝ

املؿانٌ ايكش١ٝ أٚ املداطط أٚ ايهػٛط امل١ٝٓٗ اييت تٓؿأ بؿهٌ َتهطض ْتٝذ١ ايعٌُ مب١ٓٗ َا أٚ تتؿاقِ 

.ٛعٗا بني املعًُني ْتٝذ١ ايعٌُ مب١ٓٗ ايتسضٜؼؼسٜس زضد١ ؾٝبٗسف بػببٗا; 

 ( يتىسػ استدبثخ ػُُخ انذراسخ حنى انجؼذ األول " 5خذول )
 األيزاض وادلخبؼز ادلهُُخ ادلصبحجخ دلهُخ انتذرَس".
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إىل زضدــ١ ؼكــل َتٛغــط١ متٝــٌ إىل    ( إٔ املتٛغــط ايعــاّ هلــصا ايُبعــس ٜؿــري  5ٜتهــح َــٔ دــسٍٚ ) 

املٓدؿه١ ؾُٝا ٜتعًل بتكِٝٝ أؾطاز ايع١ٓٝ يٮَطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ املكاسب١ ملٗٓـ١ ايتـسضٜؼ. ٚؾـ٢ نـ٤ٛ     

سسٚز ايجك١ ْٚتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ ٫غتذابات ع١ٓٝ ايسضاغـ١، تـبني ٚدـٛز أضبـع عبـاضات ْايـت زضدـ١        

اإلقابات ، ٚانططابات ايكٛت ٚدؿاف اؿًلَٔ َؿه٬ت قش١ٝ ن ؼكل عاي١ٝ، ٚمتجًت يف َعاْا٠ املعًُني

، آ٫ّ ايعٗط أٚ ايعُـٛز ايؿكـطٟ أٚ ايطقبـ١ أٚ ايهتــ أٚ املعكـِ أٚ ايهاسـٌ ...اخل      ; َٚٓٗا ايعه١ًٝ اهلٝه١ًٝ

  اإلضٖام ٚاإلدٗاز ايؿسٜس.، ٚايكساع املػتُطٚنصيو 
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ايكـٛت  زضاغ١ ْطٚه١ٝ َ٪نس٠ أ١ُٖٝ أغؿطت عٓ٘ َع َا ( 5ظسٍٚ ) ْتٝذ١ ايعباض٠ ا٭ٚىلٚتتػل 

ٚ نــ بٛقــؿٗا أســس املٗــٔ ايــيت تػــتًعّ    ملٗٓــ١ ايتعًــِٝبايٓػــب١ نــصيو أزا٠ أغاغــ١ٝ يف ايتٛاقــٌ اإلْػــاْٞ 

ٔ  أنجـط َـٔ  ايتـسضٜؼ  ، بـٌ ٜٚعـس   بسضد١ نـبري٠  اغتدساّ ايكٛت  تعطًنـا ـطـط سـسٚخ َؿـه٬ت قـٛت١ٝ      املٗـ

ا٫نططابات ايكٛت١ٝ بني املعًُني يف أٜهًا إىل ؾٝٛع  ، نُا أؾاضت ايسضاغ١ا٫غتدساّ املؿطط يًكٛتْتٝذ١ 

َٔ املعًُني أِْٗ ٜعإْٛ َٔ أعطاض قـٛت١ٝ   ٪ 80-20ا يعس٠ اغتط٬عات، أؾاز ؾٛؾًك ;مجٝع أما٤ ايعامل

عًــ٢ قــسض٠ املعًُــني عًــ٢   ممــا ٜــ٪ثط غــًبًا ;ايكــٛتٞ دٗــازاؿًــل ٚاإل فأنجطٖــا ؾــًٝٛعا دؿــاَــٔ كتًؿــ١ ٚ

ِ تقاَت ايسضاغ١ بيصا ; ايتسضٜؼ بؿعاي١ٝ يطـ٬ب نًٝـات ايرتبٝـ١ بـايٓطٜٚر     ًتـسضٜب ايكـٛتٞ   بطْـاَر ي  كـُٝ

 .(Bele, 2008, 41, 46)ايكٛت بني املعًُني شات ايك١ً باغتدساّ ؿانٌ املٓع مل

تعاٜـس كـاطط   ٚدـٛز َؿـانٌ قـش١ٝ أخـط٣ َجـٌ       ت بعـض ا٭زبٝـات ايرتبٜٛـ١   ٚع٢ً داْب آخط أنس

. " ٚنصيو ايكساع املػتُط، ٚاإلضٖام ٚاإلدٗـاز ايؿـسٜس  ت ايتعًِٝ، يف َ٪غػااإلقابات ايعه١ًٝ اهلٝه١ًٝ 

أغؿٌ ايعٗـط  آ٫ّ ٚخاق١ ؾا٥ع١ اإلْتؿاض بؿهٌ ٚاغع بني ؾ١٦ املعًُني اؾٗاظ ايعهًٞ اهلٝهًٞ ؾتعس ؾها٣ٚ 

ٚايطقب١ ٚايهتؿني، بػبب ايعٌُ املهـتيب املطـٍٛ ٚايٛقـٛف يؿـرتات طًٜٛـ١ يف ايؿكـٍٛ ايسضاغـ١ٝ ٚايهتابـ١         

اؿاغب اٯيـٞ أٚ املٗـاّ   دٗاظ عٓس اغتدساّ  ٚأعساز ايسضٚؽ أٚ إلًكطا٠٤ املتٛاقٌ ياؾًٛؽ ٚيػبٛض٠، ع٢ً ا

املتٛغـط  . نـصيو تتؿـل ٖـصٙ ايٓتـا٥ر َـع      (Shuai et al., 2014, 3) ا٭خط٣ شات ايك١ً مب١ٓٗ ايتـسضٜؼ" 

َتٛغـط١ متٝـٌ إىل   ؼككـت بسضدـ١   ( ايـيت  5يًعبـاض٠ ايجاْٝـ١ ظـسٍٚ )   اؿػابٞ ْٚػب١ َتٛغط ا٫غـتذاب١  

عـطض  سٝـح أؾـاضا إىل ت   Leme & Maia. ٜٚتؿل شيو َـع ْتـا٥ر زضاغـ١    ايعاي١ٝ ْٚكٗا "اإلدٗاز ايبكطٟ"

أظٗـطت ْتـا٥ر   سٜج١، َٚٔ ثِ يعطٚف عٌُ مل تهٔ َٛدٛز٠ قبٌ اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝات اؿ املعًُٕٛ سايًٝا

َـِٓٗ يإلدٗـاز    (٪ 29)تعـطض  ّٛ ايعُـٌ،  يف ْٗاٜـ١ ٜـ   اغتط٬ع آضا٤ املعًُني مٛ ؾـعٛضِٖ باإلدٗـاز ٚايتعـب   

( ٪ 43ٚ ) ،مل ايػاقني٭( ٪ 33)ٚمل عه٬ت ايطقب١ ٚايهتـ، ٭( ٪ 14ًتعب ايبكطٟ، )ي( ٪ 29)ٚ ، ايعاّ

 . (Leme & Maia, 2015, 4852) ًكساعي (٪ 14ايكسَني، ) مل يف٭

ٍ أع٬ٙ ْٚكٗا يًعباض٠ اـاَػ١ باؾسٚملتٛغط اؿػابٞ ْٚػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ نُا ٜسٍ ا

 ; إىل إؾاض٠ غًب١ٝعاي١ٝايَتٛغط١ متٌٝ إىل اييت ؼككت بسضد١  "ايتٛتط املتهطض ٚايكًل ٚانططابات ايّٓٛ"

 ايتٛتط ٚايهػط ايٓؿػٞ،َٔ ظطٚف َعٝؿ١ٝ ١َٝٓٗٚ غري َٛات١ٝ تتػبب يف َعاْا٠ املعًِ املكطٟ ملا ميط ب٘ 
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ع٢ً ايهػٛط أٚ  يًػٝطط٠ دٗٛزٜبصي٘ املعًِ َٔ  إىل "َاعبس املعطٞ َكطؿ٢ سػٔ ٚيف ٖصا ايػٝام ٜؿري 

" )سػٔ َكطؿ٢ ايهاغط١ املٛاقـ غببتٗا اييت ٚاـاضد١ٝ ايساخ١ًٝ ملطايبا يتشٌُ أٚ ـؿض

تعس ١َٓٗ ايتعًِٝ َٔ أنجط املٗٔ ايهاغط١ اييت ٫بس ٭ؾطازٖا َٔ ايتشٌُ سٝح  .(97، 2006عبساملعطٞ، 

ٚإَهاْات نعٝؿ١، ٚوًُٕٛ ع٢ً  ٢١ أنتاؾِٗ يف ظطٚف قعبٚايعٓا٤، ؾِٗ ٜكَٕٛٛ بايعٌُ ايرتبٟٛ عً

ناًِٖٗ ٜٚهعٕٛ ؾ٢ قًٛبِٗ آَاٍ اجملتُع ٚثكت٘ ؾ٢ إلاظ ٖصٙ ايطغاي١ ايٓب١ًٝ مٛ ت٬َٝصِٖ )أٌَ أْٛض 

 (. 148، 2009عبسايععٜع، 

ُٖٚا ايعباض٠  املٓدؿه١ٌٝ إىل ٚيهٔ مبػت٣ٛ ميبسضد١ َتٛغط١  عباضتإ أخطتإ ؼككتنصيو 

ايتعطض يٮَطاض املع١َٓ )ايػهط، "، ٚايعباض٠ ايجا١َٓ ْٚكٗا "سػاغ١ٝ ايعنييج١ ْٚكٗا "ايجا

ات ع٢ً زضد١ ؼكل َٓدؿه١; مما ٜؿري إىل اغتبعاز ع١ٓٝ عباضمخؼ سكًت "; يف سني ايهػط...اخل(

٫عتسا٤ ا( ٚاي٬تٞ مشًتا 5ايسضاغ١ تعطض املعًُني يًُداطط امل١ٝٓٗ اييت تٓاٚيتٗا تًو املؿطزات ظسٍٚ )

. ٚؽتًـ تًو ايٓتٝذ١ َع َا أؾاضت إيٝ٘ ايتٗسٜسات ايهتاب١ٝ ٚاإلغا٠٤ ايًؿع١ٝ، ٚيعٓـ اؾػسٟاأٚ 

، أٚ تٗسٜس اٯخطٜٔٚميا٤ات ناإلايعٓـ ايًؿعٞ َجٌ  َعاٖط ايعٓـ ٚأؾهايَ٘ٔ تٓٛع عبري قُس ايكبإ 

ٚنصيو أختًؿت َع َا أغؿطت عٓ٘  (.18 ،2011، عبري قُس ايكبإ... إخل )ايعٓـ املعٟٓٛ أٚ ايعٓـ املازٟ 

زضاغ١ ٖاؾِ ؾتح اهلل اييت أعطب أؾطاز ايع١ٓٝ عٔ انؿاض َػت٣ٛ تٛؾري اؿُا١ٜ ا٭١َٝٓ يًُعًِ ؾ٢ ساي١ 

، ٚبايتاىل ٜٞ٪ثط غًًبا ع٢ً غري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ زاخٌ اجملتُع املسضغ ا٫عتسا٤ عًٝ٘ َٔ اٯخط ... مما

ٌ ايت٬َٝص ٚعسّ ؼكٝل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ أٖساؾٗا ايت٢ ٜػع٢ مجٝع ٜ٪ثط ع٢ً َػت٣ٛ اغتٝعاب ٚؼكٝ

ىل ؼكٝكٗا، نُا إٔ سٛازخ ايتعس٣ ع٢ً املعًُني ؼسخ ًْٛعا َٔ عسّ ايطنا إايعاًَني بامل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ 

سٝح تتدص َعاٖط ايعٓـ زاخٌ َ٪غػات . (163، 2014)ٖاؾِ ؾتح اهلل،  ٚا٫غتٝا٤ بني مجٛع املعًُني

ايتٗهِ ٚايػدط١ٜ َٔ املسضغني أٚ َٔ املعًُني، ٚاغتدساّ ا٭يؿاظ ايٓاب١ٝ نس ِ أؾهاٍ عس٠; َجٌ ايتعًٝ

ؽ َٔ خ٬ٍ إخطاز أقٛات َع١ٓٝ، أٚ ٚتعطٌٝ املسضغني عٔ َتابع١ إيكا٤ ايسض١، ميجٌ ايػًط١ يف املسضغ

يو َٔ َعاٖط ايعٓـ إىل غري ش اغتدساّ ايطباؾري، ٚأؾعاٍ أخط٣ تٗسف إلعاق١ املسضغني عٔ أزا٤ َٗاَِٗ

 . اييت ؼسخ زاخٌ املسضغ١

، ٚاؽاشٖا اجملتُع عًَُٛاْػبتٗا يف  ظٜاز٠ظاٖط٠ ايعٓـ يف اٯ١ْٚ ا٭خري٠ ٚٚضغِ اْتؿاض 
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املتعًُني زاخٌ َ٪غػات ايتعًِٝ بسضد١ أقبشت تؿػٌ بؿهٌ ًَشٛظ ع٢ً غًٛى  ٗاغاأؾها٫ً َتعسز٠، ٚاْعه

% تكطٜبًا َٔ  15ٯبا٤ ٚا٭خكا٥ٝني ا٫دتُاعٝني ٚايٓؿػٝني; إ٫ إٔ اٖتُاّ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ ٚاملعًُني ٚا

 يؿع١ٝ اتإغا٤ ٚأتٗسٜسات نتاب١ٝ  ٚأاعتسا٤ أٚ عٓـ دػسٟ سذِ ع١ٓٝ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ أقطٚا بٛدٛز 

ٚدٗت هلِ بسضد١ عاي١ٝ، َٚٔ ثِ أختًؿت آضا٥ِٗ نجريًا عٔ ا٭زبٝات اييت أؾاضت إىل إْتؿاض ايعٓـ يف 

ٚيعٌ شيو ٜعٛز يطبٝع١ املطس١ً ايتع١ًُٝٝ َٛنع ايسضاغ١ اؿاي١ٝ )َطس١ً ايتعًِٝ  تعًِٝ،َ٪غػات اي

ا٭غاغٞ عًكتٝٗا ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ( باملكاض١ْ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ َٚطس١ً املطاٖك١ اييت تتػِ مبعاٖط 

مبا ٜػًب عًٝ٘ عاي١ٝ َٔ ايعٓـ ايط٬بٞ، ٚست٢ إشا نإ ٖٓاى أؾهاٍ يًعٓـ مبطس١ً ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ؾط

 عٓـ ايت٬َٝص ػاٙ بعهِٗ ايبعض ٚقًُا ٜهٕٛ ػاٙ َعًُِٝٗ.

ع٢ً زضد١ ؼكل َٓدؿه١ مما ٜؿري إىل اغتبعاز ع١ٓٝ  أخطٜات عباضات ث٬خيف سني سكًت 

اييت تهُٓتِٗ ايعباض٠ ايطابع١ ٚايػابع١  ٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗبعض اايسضاغ١ تعطض املعًُني ي

ا٫يتٗابات اؾًس١ٜ، ٚاإلقاب١ با٭َطاض املعس١ٜ، ٚاملداطط ايعا١َ ناؿطٜل  ٚايجايج١ عؿط ٚمشًت;

ضغِ شيو ؽتًـ تًو ايٓتا٥ر اييت ٚاؿٛازخ ٚاإلقابات بػبب ايٛقٛع أٚ ايتعسًل زاخٌ املسضغ١...اخل. 

 َٔٚؾٝٗا أؾاض املعًُٕٛ إىل ايعسٜس  Hayfordأعطب عٓٗا أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َع ْتا٥ر زضاغ١ 

ٓاتر عٔ عب٤ ٚايدٗاز اإليف ايػايب باملطتبط  ايكًل، ٚيف قساضتٗا كش١ٝ ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛايؿانٌ امل

َٔ سٝح زضد١ ايؿٝٛع;  ايعٕٝٛ املطتب١ ايجايج١ب أستًت املؿه٬ت ايكش١ٝ شات ايك١ًبُٝٓا ايعا٥س، ايعٌُ 

ايهُبٝٛتط، ٚعسّ نؿا١ٜ مبٗاّ ع٢ً ّ ايكطا٠٤ املطٛي١ يًُٛاز ايتع١ًُٝٝ، ٚتكِٝٝ ايٛادبات أٚ ايكٝاْتٝذ١ 

اؾًس.  اتاضتؿاع َعسٍ اإلقاب١ بايتٗابيف ايطباؾري ايطز١٦ٜ غبًبا أْٛاع اغتدساّ  نإيف سني  .ايّٓٛ

مل ٜتِ تسضٜبِٗ ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايكهاٜا ايكش١ٝ،  ٪ 62ٚنؿؿت ايسضاغ١ نصيو إٔ َععِ املعًُني 

نس ا٭َطاض املعس١ٜ، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ عًُِٗ ٜٓطٟٛ ع٢ً ايتؿاعٌ  مبا يف شيو اؿاد١ إىل تًكٞ ايتطعِٝ

 .(Hayford, 2014, 78) َع أؾدام َٔ َٓاطل كتًؿ١

ًُا يًُعٓٝني ٚاملٗتُني  َ٪ؾطات تعس ; سٝح بأسٛاٍ املعًِ ايكش١ٝٚتعس ٖصٙ ايٓتٝذ١ َ٪ؾًطا َٗ

تٛؾري تسابري ٚإدطا٤ات ١، مما غٝتًعّ اٯَٓدع٤ًا ٫ ٜتذعأ َٔ ب١٦ٝ ايعٌُ  ايكش١ ٚايػ١َ٬ يف َهإ ايعٌُ

 املٗين.ا٭َٔ ايكش١ ٚأغاغ١ٝ يًػ١َ٬ ٚ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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 انجؼذ انثبٍَ: انجُئخ ادلبدَخ داخم ادلذرسخ  (2)
تٛؾط  ; إش بسٕٚمل٪غػات ايتع١ًُٝٝزاخٌ امتجٌ ايب١٦ٝ املاز١ٜ ضنًٓا دٖٛطًٜا َٚكًَٛا ض٥ٝػًا 

تٛؾري  تربظ أ١ُٖٝ; ٚعًٝ٘ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُتِ ت٫ ميهٔ إٔ َكَٛات ٖصٙ ايب١٦ٝ 

 ;إىل أؾهٌ أزا٤ يٮعُاٍ ٚاملٗاّ املدتًؿ١ ٚق٫ًٛ ِلاظٖإأثٓا٤  يًُعًُنيس١ ٚايػ١َ٬ اَتطًبات ا٭َإ ٚايط

صا ايُبعس لاح املعًِ يف أزا٤ َٗاَ٘. ٚعًٝ٘ اْكب اٖتُاّ ٖامل٪ثط٠ يف  مجٝعًا دع٤ًا نبريًا َٔ ايعٓاقطُجٌ يُت

باملسضغ١ ٚنصيو ايعطٚف اـاضد١ٝ احملٝط١ بٗا نُا َؿطزات ب١٦ٝ ايعٌُ املاز١ٜ ايساخ١ًٝ يف تكِٝٝ بعض 

َٚا تؿًُ٘ َٔ َكَٛات قش١ٝ كتًؿ١ تتهُٔ َػت٣ٛ ايهٛنا٤ ٚاإلنا٠٤ ٚايت١ٜٛٗ ٜسضنٗا املعًُٕٛ 

 ٚآ١َٓ ٚشات تأثريات إهاب١ٝ. ٚاؿطاض٠ ٚايٓعاؾ١ ... اخل، مما ٜػاِٖ يف تٛؾري ب١٦ٝ عٌُ ١َٝٓٗ قش١ٝ

 ( يتىسػ استدبثخ ػُُخ انذراسخ حنى انجؼذ انثبٍَ " انجُئخ ادلبدَخ داخم ادلذرسخ ".6خذول )
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عط٠ ع٢ً   ْ تهح إٔ املتٛغط ايعاّ يُبعس ايب١٦ٝ املاز١ٜ زاخٌ 6سٍٚ )ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ ظبإيكا٤  ٜ )

ؿري إىل زضد١ ؼكل َتٛغط١ متٌٝ إىل ايعاي١ٝ. ٥ر ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ ٚؾ٢ ن٤ٛ سسٚز ايجك١ ْٚتا املسضغ١ٜ 

٫غتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١، تبني ٚدٛز أضبع عباضات ْايت زضد١ ؼكل عاي١ٝ ٖٚٞ ايعباض٠ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ 

 اتٚاـاَػ١ ٚايتاغع١، ٚؾهًت تكِٝٝ إهابٞ يًُعًُني إظا٤ بعض َهْٛات ايب١٦ٝ املاز١ٜ بامل٪غػ

ح بسخٍٛ أؾع١ ايؿُؼ مما ٜػاعس ع٢ً ايعٌُ ايتع١ًُٝٝ اييت ٜعًُٕٛ بٗا، َٔ سٝح تٛؾط َب٢ٓ َسضغٞ ٜػُ

يف ب١٦ٝ قش١ٝ، ٚبتدًٌ اهلٛا٤ ايٓكٞ عرب أضدا٥٘، ٚسطم إزاض٠ املسضغ١ ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً ْعاؾ١ املسضغ١ 
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 باغتُطاض، ٚتٛؾط اإلنا٠٤ زاخٌ سذطات املسضغ١ بؿهٌ دٝس مما ٜػُح بايط١ٜ٩ ايٛانش١. 

ؼكل مخؼ عباضات أخط٣ ببعس ايب١٦ٝ إىل ذاب١ نُا ٜؿري املتٛغط اؿػابٞ ْٚػب١ َتٛغط ا٫غت

املاز١ٜ زاخٌ املسضغ١ بسضد١ َتٛغط١ متٌٝ إىل ايعاي١ٝ ٖٚٞ ايعباض٠ ايجايج١ ٚايطابع١ ٚايػازغ١ ٚايػابع١ 

ٍٍمبػت٣ٛ هْٛات املاز١ٜ املعض بٚايجا١ْٝ عؿط; مما ٜسٍ ع٢ً تٛؾط  ْػبًٝا، َجٌ ٚقٛع املسضغ١ يف َهإ  عا

مما ٜ٪ثط إهابًا ع٢ً أزا٤ املٗاّ ايتسضٜػ١ٝ; ُٚبعس املسضغ١ عٔ قٛات ايكاخب١ بعٝس عٔ ايهٛنا٤ ٚا٭

َكازض ايسخإ ايهجٝـ ٚا٭تطب١ ٚايٓؿاٜات; ٚمتٝع أيٛإ ط٤٬ دسضإ املسضغ١ بكسض َٔ ايطاس١ يًٓعط; 

ايسضاغ١ نُا ٜٛؾط ايتكُِٝ ايساخًٞ يًُب٢ٓ املسضغٞ غٗٛي١ ايتٓكٌ عرب أضدا٥٘; ٜٚػُح ايؿطاؽ زاخٌ سذط٠ 

بايؿكٌ تػُح  ناؾ١ٝتٛؾري َػاس١ ، مما ٜؿري إىل بػٗٛي١ اؿطن١ ٚا٫ْتكاٍ بٝػط بني ايط٬ب َٚتابعتِٗ

باملطٚض بني املكاعس. ٚيف شيو إؾاض٠ إهاب١ٝ يعسّ ٚدٛز َؿه٬ت نجري٠ يس٣ املعًُني إظا٤ ايب١٦ٝ املاز١ٜ 

اييت دا٤ت َ٪ٜس٠ يتشكل َطتؿع َٚطتؿع  بامل٪غػات اييت ٜعًُٕٛ بٗا; ٚشيو اغتٓازًا إىل اغتذاباتِٗ

 ٖصا ايبعس.  ؾهًتْػبًٝا يعسز تػع َؿطزات َٔ أقٌ غبع عؿط٠ َؿطز٠ 

( َع َا أغؿطت عٓ٘ ْتٝذ١ زضاغ١ ضانٞ عسيٞ 6( ظسٍٚ )3ٚتتؿل ايٓتٝذ١ ايٛاضز٠ بعباض٠ )

١ عٔ اؿطن١ املطٚض١ٜ أعطب أؾطاز ايع١ٓٝ بٗا عٔ زضد١ ؼكل عاي١ٝ دسًا بؿإٔ ُبعس َٛقع املسضغناٌَ ايصٟ 

أنس أؾطاز نُا (; 190، 2016)ضانٞ عسيٞ ناٌَ،  َٚػببات اؿٛازخ َٚكازض ايهٛنا٤ ٚاملكاْع ٚامل٬ٖٞ

َجٌ املب٢ٓ املسضغٞ بسضد١ عاي١ٝ دسًا ب ا٭بعاز ايؿٝعٜا١ٝ٥ع٢ً تٛاؾط عسز َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ أٜهًا ع١ٓٝ 

 .(201 -195، 2016)ضانٞ عسيٞ ناٌَ، ٚايت١ٜٛٗ اإلنا٠٤ ٚاؿطاض٠ َٚػت٣ٛ ايططٛب١ ٚطبٝع١ ا٭يٛإ 

ٚضغِ َا تعاْٝ٘ َٓع١َٛ ايتعًِٝ مبكط بؿهٌ عاّ َٔ دٛاْب قكٛض عس٠، إ٫ إٔ ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ تٛنح أْٓا 

ٝسا١ْٝ متت يف غٝٓٝا عٔ قكٛض  تا٥ر زضاغ١َ  ٔ أْع١ُ ايتعًِٝ ببعض اجملتُعات ا٭خط٣، سٝح أغؿطتْ  أٚؾط سعًاَ 

ػتٜٛات ايهٛنا٤دٛاْب ايب١٦ٝ امل َٓٗاَ  سضغ١ٚ  عاؾ١ٚايت١ٜٛٗ  از١ٜ يًُ . ٚآي

َعاٜري ايتع١ًُٝٝ َٚا تػتًعَ٘ َٔ اتباع ب١ٝٓ ١٦ٖٝ ا٭ٚيف ٖصا ايػٝام ػسض اإلؾاض٠ إىل زٚض 

تًو  َساضؽَٚٛاقؿات قسز٠ عٓس إْؿا٤ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ، ؾه٬ً عٔ تعأَ شيو َع سطم عسز نبري َٔ 

يًُسضغ١ عٓكطًا ايب١٦ٝ املاز١ٜ ٚاييت متجٌ  اإليتعاّ مبعاٜري اؾٛز٠ غعًٝا يًشكٍٛ ع٢ً ا٫عتُاز ع٢ً طس١ًامل

 أخصت عاّ بؿهٌ َكط يف َسٕ ا٭غاغ٢ ايتعًِٝ َٔ َباْٞ نجري ٚتكُِٝ ؽطٝط "ؾُٔ امل٬سغ إٔ سًٜٝٛا بٗا.
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 ٚاحملٝط املٛاقع اختٝاض سٝح َٔ غٛا٤ ٞاملان ايكطٕ ٚغبعٝٓات ايتكًٝس٣ يػتٝٓات ايؿهٌ عٔ دسٜسًا ؾه٬ً

سٝح تتػِ َباْٞ  (.159، 2010)أغعس ع٢ً غًُٝإ،  ؾطاغاتٗا ايساخ١ًٝ" تهٜٛٔ سٝح َٔ أٚ هلا ايعُطاْٞ

 إخت٬ف َع ناؾ١ املساضؽ ع٢ً ٚاسس منٛشز غٝطط٠ ؾٓذس ٚايهتٌ، ايتؿه٬ٝت ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ببػاط١

 (.167، 2010)أغعس ع٢ً غًُٝإ،  ١ٚاإلدتُاعٝ املها١ْٝ ٚاحملسزات ايب١٦ٝ

 ؾ٢ ايعا١َ اـسَات َبا٢ْ إقا١َ اـسَات ايتع١ًُٝٝ سعط يتدطٝط ايعا١َ َٚٔ ا٫ؾرتاطات

 ايهٛنا٤ َٔ َعس٫ت عٓٗا ٜٓتر ايت٢ املػتكط٠، ٚاملٓاطل ٚغري اـطط٠ ايطبٝع١ شات املٓاطل ٚا٭ضان٢

 ايػهو ٚخطٛط ايكٓاع١ٝ، ٚقطات املٓاطل َجٌ اإلْػإ، ٫ ٜتشًُٗا ٚايت٢ بٗا املػُٛح َٔ أع٢ً

اإلْػإ  ٚقش١ ايب١٦ٝ ع٢ً خطٛض٠ متجٌ إٔ ميهٔ ب١ٝ٦ٝ ًَٛثات عٓٗا تٓتر ايت٢ املٓاطلٚ اؿسٜس١ٜ،

 1988 يػ١ٓ(  448)  ضقِ اؾُٗٛض٣ (. نُا دا٤ ايكطاض14، 2014ايعُطا٢ْ،  يًتدطٝط ايعا١َ )اهل١٦ٝ

 املبا٢ْ َٔ َٗاّ إلْؿا٤ َاًٜعّ نٌ اؽاش يتتٛىل ع١ًُٝٝايت يٮب١ٝٓ ايعا١َ اهل١٦ٝ بإْؿا٤ ٚاـام

اإلؾرتاطات ٚاملعاٜري ايتدطٝط١ٝ اـاق١ اؾاَعٞ، َٚٔ تًو  قبٌ ايتعًِٝ يف َطاسٌ ٚقٝاْتٗا ايتع١ًُٝٝ

 بعٝس٠ عٔ ايهٛنا٤ ٚايتًٛخٚتكاّ ٖصٙ املساضؽ بايكطب َٔ اؿسا٥ل ايعا١َ  ٞ إٔمبٓؿآت ايتعًِٝ ا٭غاغ

 . (18 -17 ،2014يًتدطٝط ايعُطا٢ْ،  )اهل١٦ٝ ايعا١َ

ؼكل غت عباضات بسضد١ َتٛغط١ ٚيهٔ (، ميهٔ ٬َسع١ 6ٚبايعٛز٠ يًٓتا٥ر ايٛاضز٠ ظسٍٚ )

مبػت٣ٛ ميٌٝ إىل املٓدؿه١; تهُٓت تكُٝٝات غًب١ٝ ْػبًٝا ٭ؾطاز ايع١ٓٝ مٛ َا تٛؾطٙ زضد١ اؿطاض٠ 

عكب١ٝ ملٓػٛبٞ املسضغ١، ٚٚدٛز َػت٣ٛ َٔ ايهذٝر ايطبٝع١ٝ ع٢ً َساض ؾرت٠ ايسضاغ١ َٔ ساي١ َعاد١ٝ ٚ

عٝل نؿا٠٤ ا٫تكاٍ بني املعًُني ٚبني ايط٬ب زاخٌ املسضغ١، ٚطبٝع١ ت قسأثٓا٤ ايّٝٛ ايسضاغٞ بسضد١ 

ايتكُِٝ ايساخًٞ ؿذطات ايسضاغ١ مبا ٜػٌٗ تٓؿٝص اغرتاتٝذٝات تسضٜػ١ٝ َتٓٛع١ ؼكل أٖساف ايع١ًُٝ 

اؾ١ٝ إللاظ بعض َٗاّ املعًِ بؿهٌ ٜؿعطٙ بايطاس١ ٚاـكٛق١ٝ )ؿؿغ ايتع١ًُٝٝ، ٚتٛاؾط َػاس١ ن

ا٭زٚات، ٚٚادبات ٚتهًٝؿات ايط٬ب ٚاَتشاْاتِٗ ٚٚثا٥ل تكُِٝٝٗ(، َٚا تتػِ ب٘ ايتذٗٝعات ٚا٭ثاخ 

َإ، ٚقاب١ًٝ ايػبٛضات يًتعسٌٜ آاملسضغٞ )اـعا٥ٔ، ٚيٛسات ايعطض، ٚا٭ضؾـ، ٚايػبٛضات( َٔ َتا١ْ ٚ

 َػاستٗا ٚدٛزتٗا يًهتاب١ بٛنٛح. ١َ٤٬َٚ 
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 طاض٠اؿسضد١ ب ٚدٛز قكٛض ْػيب بايب١٦ٝ املاز١ٜ يًُسضغ١ ؾُٝا ٜتعًل ٔتًو ايٓتا٥ر ع ِٓٚت

يس٣ ع١ٓٝ ايسضاغ١; ٚضمبا  ؿه٬تامل٪ات١ٝ إلمتاّ املٗاّ ايتسضٜػ١ٝ بؿهٌ ٥٬َِ َٚطٜح مما ميجٌ أسس امل

ثٓا٤ ؾكًٞ اـطٜـ ٚايطبٝع َٔ ايعاّ ايسضاغٞ ٜتِ أٌٝ يٝؼ بكً ادع٤ًميهٔ تؿػري شيو اغتٓازًا إىل إٔ 

تٗا. ٚمما أثاض َٚؿه٬ت قٝاْايت١ٜٛٗ دٗع٠ تٛؾري أْكل  اؾٛ بايتعأَ َعتؿاع زضد١ سطاض٠ ضاسٝح 

َػت٣ٛ ايهذٝر اْتباٙ ايباسجتني َا أغؿطت عٓ٘ ْتٝذ١ ايعباض٠ ايعاؾط٠ اييت محًت َهًُْٛا غًبًٝا إظا٤ 

، ضغِ ا٫غتذاب١ اإلهاب١ٝ زاخٌ املسضغ١ ٘ٚط٬ب املعًِ ا ٜعٝل نؿا٠٤ ا٫تكاٍ بنيأثٓا٤ ايّٝٛ ايسضاغٞ مب

تكع املسضغ١ يف َهإ بعٝس عٔ ايهٛنا٤ ٚا٭قٛات يًعباض٠ ايجايج١ بٓؿؼ ايبعس ٚاييت دا٤ ْكٗا "

"; َٚٔ ثِ قس ٜبسٚ ٚدٛز تٓاقض بني ْتٝذ١ ايكاخب١ مما ٜ٪ثط إهابًا ع٢ً أزا٥ٞ ملٗاَٞ ايتسضٜػ١ٝ

ايعباضتني; ٚتععٚ ايباسجتني شيو ايتبأٜ إىل إٔ َكسض َؿه١ً ايهذٝر زاخ١ًٝ باملسضغ١ ٚيٝػت ْتٝذ١ 

ا٫بتسا١ٝ٥ ٌَٚٝ اؿًك١ املطس١ً ٫غُٝا ا٭طؿاٍ يف ٖصٙ يطبٝع١ َكازض خاضد١ٝ، ٚضمبا ٜطدع شيو 

ُٝص َطس١ً ايتعًِٝ تًسٝح ٜتُٝع أثٓا٤ مماضغ١ ا٭ْؿط١ أٚ ايًعب يف ايؿٓا٤. "ايت٬َٝص يًعب ٚايكدب 

دتُاع١ٝ، ٚايجكاؾ١ٝ ٚايت٢ هب ٚنعٗا ؾ٢ اإلبتسا٢٥ مبذُٛع١ َٔ اـكا٥ل، اؾػ١ُٝ، ٚايعك١ًٝ، ٚا٫

 ٙاإلعتباض أثٓا٤ ايتعاٌَ َع ٖصٙ املطس١ً ايعُط١ٜ، ٚظٜاز٠ ايٓؿاط اؿطن٢ ، سٝح تعٗط طاق١ ا٭طؿاٍ بٗص

 (.108، 2015، ٛغـ عبس املعط٢ َكطؿ٢" )ٜاملطس١ً

٤ٛ تًو ايٓتٝذ١ ػسض اإلؾاض٠ إىل ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بني اضتؿاع َػت٣ٛ ايهذٝر ٚايهٛنا٤ ٚيف ن

باملسضغ١ َٚؿه٬ت اإلدٗاز ايكٛتٞ يس٣ املعًُني; " سٝح تتعطض أقٛات املعًُني إىل عب٤ عٌُ ٜطتبط 

 ،ٍٍ َككٛز هٌ ع٢ً مٛ َطتؿع ٚبؿًكٛت ياملعًِ اغتدساّ باإلناؾ١ إىل به١ُٝ نبري٠ َٔ ايتشسخ بكٛت عا

َٚٔ ايؿا٥ع إٔ تتػِ ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ بايهٛنا٤ ْتٝذ١ . ٚيهبط ايؿكٌ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ نأزا٠ تأزٜب١ٝ

 اإلدٗازٜعطض أقٛات املعًُني ـطط ، مما َػاؾ١ بني املعًِ ٚايت٬َٝصٚدٛز ٚاضتؿاع نجاؾ١ ايت٬َٝص بٗا 

ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َا أغؿطت عٓ٘ . (Bele, 2008, 45) "ٜٚعٝل قسض٠ ايت٬َٝص ع٢ً مساع املعًُني

سٝح "ٚدس إٔ املداطط ايكٛت١ٝ تُٗٝٔ ع٢ً َععِ املهاتب بػبب ا٫ظزساّ، نُا تكًٌ  Hayfordزضاغ١ 

َٔ ايساؾع ٚايطنا ايٛظٝؿٞ، ٚنصيو تعٝل ايهٛنا٤ ا٫تكاٍ ايؿعاٍ ٚت٪زٟ إىل ٖسض ايٛقت" 

(Hayford, 2014, 78). 
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ايتكُِٝ ايساخًٞ عؿط ايٛاضز٠ باؾسٍٚ أع٬ٙ، إىل إٔ  نُا أؾاضت ْتٝذ١ ايعباض٠ اؿاز١ٜ

ْؿط١ ا٭تٓؿٝص اغرتاتٝذٝات تسضٜػ١ٝ َتٓٛع١ يًكٝاّ بميجٌ عا٥كًا أَاّ املعًُني يف ؿذطات ايسضاغ١ 

املاز١ٜ  تٓعِٝ ايب١٦ٝ ايؿٝعٜك١ٝ. ٚغ٢ٓ عٔ ايكٍٛ أ١ُٖٝ ل أٖساف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝٝتشكايتسضٜػ١ٝ ٚي

يتتٓاغب َع املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ  ٜػٌٗ ؼطٜهٗا َكاعس٬ٍ اغتدساّ طا٫ٚت َٚٔ خ ؿذط٠ ايسضاغ١

ٜعٛز غبب اغتٝا٤ بعض أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ إظا٤ عٓاقط ايب١٦ٝ ٚضمبا  .ٚتػُح بايتؿاعٌ بني ايط٬باملدتًؿ١ 

ؿعط ٗاّ املإللاظ املتاس١ ػاس١ املطبٝع١ ايتكُِٝ ايساخًٞ ؿذطات ايسضاغ١، ٚاملاز١ٜ باملسضغ١ َٔ   ٜ بؿهٌ

ايتذٗٝعات ٚا٭ثاخ املسضغٞ ٚقاب١ًٝ ايػبٛضات يًتعسٌٜ ٚنصيو َػت٣ٛ تٛؾط  ،بايطاس١ ٚاـكٛق١ٝاملعًِ 

ععٚ إىل ١َ٤٬َٚ َػاستٗا ٚدٛزتٗا يًهتاب١ بٛنٛح ْكل ا٫َهاْات زاخٌ سذط٠ ايسضاغ١ َٔ ; ٚايصٟ ميهٔ إٜٔ 

 .ايعٓاقط َاز١ٜ َهت١ًُ قؿ١ٝ َٓعٛض املعًُني ؾه٬ً عٔ عسّ تٛاؾط متٌٜٛ ناف يتٛؾري ب١٦ٝ

 ايتًُٝص َٔ نٌ وع٢ إٔ هب يف إطاضٖا، ايت٬َٝص ٜتعًِ ايت٢ ايب١٦ٝ املاز١ٜ ْٚعطًا ٭١ُٖٝ

 ايرتب٣ٛ ا٭غًٛب يسعِ َك١ُُ ٚؾطاغات َػاسات تتاح هلِ ٚإٔ ٚقش١ٝ، آ١َٓ َسضغ١ٝ بب١٦ٝ ٚاملعًِ

 َٛاقع ٚؼسٜس يتشػني نطٚض٠ ٚيصيو ؾٗٓاى .يًتعًِ َطانع بٌ َباْٞ ؾكط، فطز يٝػت ؾاملساضؽ. املؿهٌ

 اإلَها١ْٝ ا٫عتباض آخصٜٔ ؾ٢ املعاقط٠، ايعامل١ٝ ٚاملعاٜري ا٫ػاٖات ن٤ٛ ؾ٢ املساضؽ ٖصٙ ٚقٝا١ْ ٚبٓا٤

َا تٛقًت َا غبل َع ل ٜتؿٚ (.31، 2014)اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتدطٝط ايعُطا٢ْ، َكط  ؾ٢ املتاس١ ا٫قتكاز١ٜ

)َطِٜ املسضغٞ عٔ نعـ ا٫عتُازات املاي١ٝ يتطٜٛط ا٭زا٤  ْتا٥ذٗا يت أغؿطتإيٝ٘ زضاغ١ َطِٜ ْازٟ اي

ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  ٠كككات ٚظاض ْكل ٚعذعمما ٜٓعهؼ ع٢ً مٛ َباؾط يف  (.197، 2019ْاز٣ قبش٢، 

ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً مٛ تٛؾري اإلَهاْات املٓاغب١ يتشكٝل َتطًبات ، ٚؼػني َطاؾل املساضؽبؿإٔ 

سؿغ أزٚات٘ َٚتعًكات٘  َٚػاس١ ١ُ٥٬َ يًُعًِ بػ١ٝ تٛؾري َهإٍ، ؾه٬ً عٔ قكٛض تًو اإلَهاْات يف ؾعا

ٜٚتؿل شيو . ٓاغب١امل املٓانسطو١ ٚاملكاعس ًَٚؿات ط٬ب٘، ٜٚهاف ملا غبل قكٛض ايب١٦ٝ املاز١ٜ ٫غُٝا امل

 ا٭ثاخِ ْتٝذ١ عسّ َٓاغب١ ٚؾٝٗا "أعطب أؾطاز ايع١ٓٝ عٔ اغتٝا٥ٗ Hayfordت عٓ٘ زضاغ١ نؿؿَع َا 

 "آ٫ّ ايعٗط٫غتدساّ املعًُني، َٚا ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ َهاعؿات قش١ٝ َٓٗا طا٫ٚت ٚنطاغٞ املسضغٞ َٔ 

(Hayford, 2014, 78). 

تٛاؾط َب٢ٓ َسضغٞ  َٔ نطٚض٠ َعاٜري اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ٘تتطًب َاٜٚتٓاقض ٖصا ايٛنع َع 
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ت ا٭َٔ ٚايػ١َ٬، َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ امل٪ؾطات ٚاملُاضغات، تؿٌُ ٜػتٛؾ٢ املٛاقؿات ايرتب١ٜٛ َٚٛاقؿا

تٛاؾط ،منِٖٛ ٚخكا٥ل عساز املتعًُنيأَع ٚايؿٓا٤ غ١ٝ ات ايؿكٍٛ ايسضعاعساز َٚػاسات ٚػٗٝأتٓاغب 

ت اتٛاؾط ايتذٗٝع، ٚؾل ايكش١ٝ ايكاؿ١ ي٬غتدساّاتٛاؾط املط، ٚت فٗع٠ َٚٓاغب١ يًعاًَني بٗااسذط

 (.23، 2010ٚا٫عتُاز،  ايتعًِٝ )اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ عا١ٜ ايكش١ٝاي٬ظ١َ يًط

ايب١٦ٝ املاز١ٜ املسضغ١ٝ مما ٜؿري ببعس ع٢ً زضد١ ؼكل َٓدؿه١  عباضتإ ؾكطيف سني سكًت  

ٜتػِ َهإ تكِٝٝ غًيب ٚانح هلصٜٔ ايعٓكطٜٔ، ٚؼسٜسًا ظٗط شيو بايعباض٠ ايطابع١ عؿط ْٚكٗا "إىل 

"، ٚايعباض٠ ايػابع١ عؿط ْٚكٗا َطٜح ٚأْٝل يٮثاخ ٚا٭زٚات مبا ٜت٤٬ّ َع طبٝع١ ايعٌُ ايعٌُ برتتٝب

ايٓتٝذ١ ٚؽتًـ ". تٓاغب ػٗٝعات املسضغ١ َٚطاؾكٗا مجٝع ايعاًَني نهباض ايػٔ، ٚشٟٚ اإلعاقات... اخل"

تٝذ١ زضاغ١ ضانٞ عسيٞ ناٌَ ايص6ٟ( ظسٍٚ )17ايٛاضز٠ بعباض٠ ) أنس أؾطاز ايع١ٓٝ ع٢ً  ( َع َا أغؿطت عْٓ٘ 

ضانٞ عسيٞ ) تٛاؾط عسز َٔ املكَٛات باملب٢ٓ املسضغٞ بسضد١ عاي١ٝ دسًا عٝح ٥٬ِٜ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١

ٚضمبا ميهٔ تؿػري ٖصا ا٫خت٬ف يطبٝع١ ع١ٓٝ تًو ايسضاغ١ ْٚطاقٗا ٚسسٚزٖا ايبؿط١ٜ  (;192، 2016ناٌَ، 

باملكاض١ْ  اـاق١ا٫ستٝادات مبساضؽ شٟٚ  ا٭خكا٥ٝني ٚاملسضا٤اييت اغتٗسؾت نٌ َٔ املٛدٗني ٚاملعًُني ٚ

تٝذ١ ٖصٙ ايعباض٠ َٓاقه١  بايسضاغ١ اؿاي١ٝ اييت اغتٗسؾت َساضؽ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ايعا١َ. ضغِ شيو تبسْٚ 

ٚمجٝع َطادع١ ايػٝاغات ايكش١ٝ يتٛدٗات ايٛظاض٠ إظا٤ غٝاغ١ ايسَر ايػاض١ٜ ايتٓؿٝص سايًٝا، مما ٜػتسعٞ 

ٚايعساي١ يف تكسِٜ اـسَات ايتع١ًُٝٝ ؾُٝع َٓتػيب املػاٚا٠ اييت تهؿٌ ايتٓع١ُٝٝ ا٭خط٣  اقط ايب١٦ٝعٓ

تِ  ؼسٜس َتطًبات املب٢ٓ املسضغٞ ٚػٗٝعات٘ املٓاغب١ يٓٛع ٚطبٝع١ ٚزضد١ املسضغ١ ط٬بًا َٚعًُني، عٝحٜ 

ع٢ً نُإ ايؿطم املتهاؾ١٦ ؾُٝع ٜ٪نس  ايسغتٛض املكطٟٚؾكًا يًكٛاْني املٓع١ُ يصيو; ٫غُٝا إٔ  اإلعاق١

 (.2013 ،ايعطب١ٝ مجٗٛض١ٜ َكطا٭قشا٤ ٚاملعاقني ) 

ق٬ح ايسٜٔ قُٛز ع٬ّ إٔ ٚتعكٝبًا ع٢ً َا ٚضز يف ُبعس ايب١٦ٝ املاز١ٜ مب٪غػات ايتعًِٝ، أنس  

ٝعاتٗا ت٪ثط ايب١٦ٝ املاز١ٜ َهٕٛ أغاغٞ َٔ َهْٛات ايٓعاّ املسضغٞ، سٝح إٕ املسضغ١ ًَٚشكاتٗا ٚػٗ

تأثرًيا نبرًيا يف أزا٥ٗا يًُٗاّ، ٚؼكٝل أٖساؾٗا املطد٠ٛ، نُا أْ٘ ميجٌ ايٛاد١ٗ ايباضظ٠ يًُهإ ايصٟ تتِ 

ت٪ثط ظطٚف ايعٌُ املاز١ٜ ع٢ً زضد١  . نُا(351، 2003ؾٝ٘ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ )ق٬ح ايسٜٔ قُٛز ع٬ّ، 

ايت١ٜٛٗ، ٚايططٛب١،  ٗاَٚٓ ;ٌُايؿطز يب١٦ٝ ايعٌُ ٚبايتايٞ ع٢ً ضناٙ عٔ ايعتكبٌ   ٚ اإلنا٠٤، ٚاؿطاض٠،
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ؾه٬ً عٔ تأثري تًو (. 264، 2005ٚعبس اجملٝس ايػٝس،  ٙٚايهٛنا٤، ٚايٓعاؾ١، ٚأَطاض امل١ٓٗ )ؾاضٚم عبس

تٝذ١  ٓؿأ اإلدٗازْ  كٝب املعًِ; "سٝحٜ  عكس٠ َٔ ايعٛاٌَ اييت تهٕٛ ايعٓاقط ع٢ً َػت٣ٛ اإلدٗاز ايصٟٜ  فُٛع١َ 

َس٠ ايعٌُ ايبسْٞ ٚايؿهطٟ; ؾ ;ان١ُٝآثاضٖا تط جٌ ؾس٠ٚ  جٌ ايطتاب١ ٚٗٓاى عٛاٌَ ؾػٝٛيٛد١َٝ  ؿػ١َٝ  عٛاٌَْ 

دٛز ايساؾع;   ّٚ ايهٛنا٤ املؿطط١، إىل داْب ايعٛاٌَ ايتٓع١ُٝٝٚٚعس جٌ اإلنا٠٤ غري ايهاؾ١ٝٚ   ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦َٝ 

ع ايكٝاز٠ ٚظ٤٬َ ايعٌُن  .(Leme & Maia., 2015, 4853) "ايع٬ق١َ 

ٜعس املٛقع امل٥٬ِ يًُب٢ٓ املسضغٞ، ٚتكُُٝ٘ َٚؿت٬ُت٘ َٔ ػٗٝعات  ختاًَا هلصا ايبعس،ٚ

َسضغ١ٝ َ٪ؾطًا إهابًٝا ٚأسس املسخ٬ت املاز١ٜ ايهطٚض١ٜ يٓذاح تًو ايع١ًُٝ، مبا ٜٛؾطٙ َٔ َػاس١ ١ُ٥٬َ 

إ َا متجً٘ تًو ٚغين عٔ ايب١َٝ ا٭ثاخ املسضغ٢ ٚق٬سٝت٘. ٤ؿذطات ايسضاغ١ ٚسػٔ تٜٗٛتٗا، ٬َٚ

املكَٛات ايب١ٝ٦ٝ َٔ أ١ُٖٝ بايػ١ غٛا٤ املتعًك١ باهلس٤ٚ أٚ ايت١ٜٛٗ أٚ اإلنا٠٤ أٚ ايٓعاؾ١، ؾُػت٣ٛ 

ايهٛنا٤ ٜعس أسس ايعٓاقط اؾٖٛط١ٜ اييت ت٪ثط ع٢ً ؾعاي١ٝ ايتٛاقٌ زاخٌ امل٪غػات ٫غُٝا ايرتب١ٜٛ، 

ٚنصيو تعس اإلنا٠٤ ايهاؾ١ٝ ٚاسس٠ َٔ ايعٓاقط . َٚس٣ َا تتػِ ب٘ َٔ ٖس٤ٚ ٜٛؾط َٓار ٥٬َِ يًعٌُ املجُط

ايط٥ٝػ١ يب١٦ٝ ايعٌُ ْعطًا يتأثريٖا ع٢ً ايطاس١ ايبكط١ٜ ملٓتػيب املسضغ١. نُا ٜؿهٌ تكُِٝ املب٢ٓ 

املسضغٞ ْٚعاؾت٘ ٚا٭يٛإ امل١ُ٥٬ ب١٦ٝ تطب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ آ١َٓ َٚطو١ زاخٌ املساضؽ يًُعًُني ٚايط٬ب ع٢ً 

 املسضغ٢ ايت٢ تتؿاعٌ َع باق٢ ايٓعاّ َسخ٬تزاخٌ املسضغ١ أسس  املاز١ٜايب١٦ٝ نٕٛ  ؾه٬ً عٔ سس غٛا٤.

 تأثريًا ٚتأثطًا; ٚميتس تأثريٖا ع٢ً فٌُ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بايهاٌَ. املسخ٬ت

 .انجؼذ انثبنث: تصًُى انؼًم داخم ادلذرسخ (3)
١ُ٥٬َ َٚٓار  ٖٓاى ظطٚف ٜهٕٛإٔ  املعًِ يف أزا٤ َٗاَ٘ ٚأزٚاضٙ زٕٚ لاح تكٛض يٝؼ َٔ املٓطكٞ

ٖصٙ ايعٓاقط غًبًا ع٢ً ْؿاط املعًِ َٚػت٣ٛ أزا٥٘، يصا  َسضغٞ َٓاغب، ٚايعهؼ قشٝح ت٪ثط دٛاْب ايككٛض يف

نإ َٔ اجملسٟ تككٞ بعض دٛاْب تكُِٝ ايعٌُ زاخٌ املسضغ١ َٚس٣ تٛؾط ايسعِ املعٟٓٛ ٚاملازٟ ٚاملٗين يًُعًِ 

عٌُ يف ١َٓٗ ايتعًِٝ. يصا ُطًب َٔ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ؼسٜس زضد١ تٛؾط فُٛع١ بٛقؿٗا ُتُجٌ َكَٛات أغاغ١ٝ يً

تكُِٝ َٗاّ ايعٌُ ٚغاعات٘ ٚؾرتات ايطاس١ ٚا٭زٚات ٚنصيو ايتٛدٝ٘ املٗين، َٔ املكَٛات اييت تؿهٌ طبٝع١ 

  ٚؾعاي١ٝ. يتٛؾري ب١٦ٝ ١َٝٓٗ َ٪ات١ٝ ١ُ٥٬َٚ إللاظ املٗاّ ايتسضٜػ١ٝ بهؿا٠٤
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 نث " تصًُى انؼًم داخم ادلذرسخ استدبثخ ػُُخ انذراسخ حنى انجؼذ انثب ( يتىسػ7خذول )
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ٜتهح إٔ س تكُِٝ ايعٌُ زاخٌ املسضغ١ َٔ عٓاقط شات ق١ً ببع( 7دسٍٚ ) ٚبإغتكطا٤ َا ٚضز يف
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ٚقس دا٤ت أٍٚ ٬َسع١ ، َتٛغط١ متٌٝ إىل املٓدؿه١يُبعس ٜؿري إىل زضد١ ؼكل هلصا ااملتٛغط ايعاّ 

يٓتا٥ر اؾسٍٚ بعسّ ٚدٛز تكِٝٝ َطتؿع َٔ قبٌ أؾطاز ايع١ٓٝ ٭ٟ عباض٠ َٔ عباضات ٖصا ايبعس بؿهٌ 

بع١ عٓاقط أظٗطت زضد١ ؼكل َٓدؿه١; ٖٚٞ نعـ ١َ٤٬َ باإلناؾ١ يتكِٝٝ غًيب ٚانح يعسز أضَطًل، 

ايطٚاتب َع اجملٗٛز ايصٟ ٜبصي٘ املعًُٕٛ يف أزا٤ َٗاَِٗ ايٛظٝؿ١ٝ، ْٚكل عسز املعًُني يف ايتدكل 

يتٓؿٝص اـط١ ايسضاغ١ٝ، ٚقكط ؾرتات ايطاس١ َٚساٖا خ٬ٍ ايّٝٛ ايسضاغٞ مبا ٜػِٗ يف ػسٜس ايٓؿاط 

 ١ عسز ايت٬َٝص يف ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ َع َػاستٗا.أثٓا٤ ايعٌُ، ٚنعـ ٤٬ََ

َع َا تٛقًت إيٝ٘ زضاغ١ لا٠ ظنٞ َٛغ٢، سٝح أؾاضت إىل أ١ُٖٝ َتػريات ٚتتػل تًو ايٓتا٥ر 

ب١٦ٝ ايعٌُ يف ؼسٜس َس٣ ايطنا عٔ ايعٌُ; ٫غُٝا ايطنا عٔ ا٭دٛض ٚاؿٛاؾع ٚايطنا عٔ إزاض٠ املسضغ١ 

 ٚايتسضٜب. نُا أنست أ١ُٖٝ تٛاؾط املٓار ايساعِ يف قٝط ب١٦ٝ ايعٌُ ٚتأثري نػٛط ايعٌُ ٚايُٓٛ املٗين

َٚا ٜؿًُ٘ َٔ ع٬قات طٝب١ َع ايع٤٬َ ٚايط٬ب، َٚا ٜٛؾطٙ َٔ إَهاْات َٚٛاضز ٚػٗٝعات، َٚا ٜتػِ ب٘ 

املٓار ايصٟ تكٌ ؾٝ٘ نػٛط ٚأعبا٤ ايعٌُ َٔ ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ اييت ت٪زٟ سٝح ٜعس َٔ ػسٜس ٚابتهاض، 

ْتا٥ر ايسضاغ١ اؿاي١ٝ بؿهٌ نصيو تتؿل  (.151 - 149، 2011ىل ايطنا عٔ ايعٌُ )لا٠ ظنٞ َٛغ٢، إ

غري َباؾط َع أغؿطت عٓ٘ زضاغ١ ٖاؾِ ؾتح اهلل اييت أظٗطت ْتا٥ذٗا زضد١ ؼكل َٓدؿه١ ؾ٢ سكٍٛ 

عًِٝ سٝا٠ نطمي١ ٚنصيو تٛؾري ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايت، املعًِ ع٢ً تعٜٛهات ع١ٝٓٝ )َاز١ٜ( إشا أمل ب٘ سازخ

سعٛا باٖتُاّ اقتكاز٣ متجٌ ؾ٢ )نازض املعًُني( ٚظٜاز٠ اؿٛاؾع  ني قساملعًُ يًُعًِ تًٝل مبهاْت٘ ضغِ إٔ

قتكازًٜا اىل ؼػني أٚناع املعًِ إايسٚي١  ; سٝح غعت(185، 2014)ٖاؾِ ؾتح اهلل،  املدكك١ هلِ

 93يٓٗا١ٝ٥ يهازض املعًُني ؾ٢ ايكطاض املٛقع بطقِ ز اي٥٬ش١ اااعتَُٔ خ٬ٍ  ا٫دتُاع١ٝ ٘ٚا٫ضتؿاع مبهاْت

ًٝا بكإْٛ نازض املعًُني ايكازض  2007يػ١ٓ  155بتعسٌٜ أسهاّ ايكإْٛ ضقِ  2012يػ١ٓ  املعطٚف إع٬َ

بؿإٔ ايتعًِٝ ايعاّ، ٚيعٌ ا٫ٖتُاّ باملعًِ ٚقاٚي١ ضؾع َهاْت٘  1981يػ١ٓ  139بتعسٌٜ ايكإْٛ ضقِ 

ًٝا َٔ خ٬ٍ ؼ ، قُس تٛؾٝل غ٬ّ)ػني أٚناع٘ ا٫قتكاز١ٜ هعً٘ َعطا٤ ٜٚبصٍ اؾٗس ؾ٢ عًُ٘ ادتُاع

٭ٕ ايص٣ ٜؿتكط يًُكَٛات ا٭غاغ١ٝ أَط بايؼ ا٭١ُٖٝ ؼػني أسٛاٍ املعًُني َازًٜا يصا ٜعس  (.257، 2008

ايهػٛط  ، نُا إٔ تسْٞ ا٭دٛض ٚاؿٛاؾع تعس أسس أغباب ظٜاز٠ؿٝات٘ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜتؿطؽ يتعًِٝ غريٙ

 امل١ٝٓٗ يًُعًُني.



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ملكازض  َتٛغط١ متٌٝ إىل املٓدؿه١ ت بسضد١ؼككنُا تسٍ ْتٝذ١ ايعباضات ا٭خط٣ اييت 

١َ٤٬َ عسز ايت٬َٝص  ٚنعـ قكط ؾرتات ايطاس١ٚ ٓكل عسز املعًُنيَتٓٛع١ أخط٣ يهػٛط ١َٓٗ ايتعًِٝ ن

ايتعاَات َُٚٗات َٔ يًُعًِ  ظٝؿ١ٝعٜاز٠ ا٭عبا٤ ايٛي ; مما ٜؿرييف ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ َع َػاستٗا

َطايبت٘ بتشػني بايتعأَ َع  قسٚز٠َٚٛاضز ٚاَهاْات َكازض  يف ظٌؼكٝكٗا  هب عًَٝ٘ٚػ٪ٚيٝات 

، اييت ٚاإلْٗاى اإلدٗازع٬َات َٚ٪ؾطات نػٛط ايعٌُ ٚ ٘قس ٜٓذِ عٓ، ا٭َط ايصٟ أزا٥٘ ٚظٜاز٠ إْتادٝت٘

ايصٟ  Hayford. ٜٚتػل ٖصا ايتؿػري َع زضاغ١ اؾػس١ٜشسخ بعض ا٭َطاض ايٓؿػ١ٝ أٚ تتطٛض يُت قس

، َٚٔ ثِ عّطنِٗ بايتأنٝس يًتٛتط املطتبط بايعٌُمما ٜ تعاٜس املػ٪ٚيٝات ٚاملطايب ع٢ً املسضغنيأؾاض إىل "

" ا٫نططابات ايعه١ًٝ اهلٝه١ًٝ، َٚؿانٌ ايكٛت، ٚا٫نططابات ايٓؿػ١ٝ; َؿانٌ قش١ٝ َٔ بٝٓٗا

(Hayford, 2014, 23)ٚ .١َٓٗ ايتسضٜؼ ٖٞ إسس٣ املٗٔ إىل إٔ  أ١َُٝ َكطؿ٢ ناٌَ يف ٖصا ايكسز تؿري"

ايهاغط١، ؾ٬ؾو إٔ ايهػٛط املػتُط٠ ت٪ثط تأثريًا دصضًٜا ع٢ً املعًُني ؾإشا نإ اْؿعاٍ املعًِ إهابًٝا قس 

ططاب يف ٜػتطٝع ايػٝطط٠ ع٢ً ايهػٛط، ٚإٕ ناْت ا٫ْؿعا٫ت غًب١ٝ ُٜشِسخ شيو تػريات ؾػٝٛيٛد١ٝ ٚان

ؿػذػ١ُٝ  (.66، 2012)أ١َُٝ َكطؿ٢ ناٌَ،  "ا٫تعإ ايهُٝٝا٥ٞ يًذػِ ثِ تعٗط أَطاض ٚانططاباتْ 

أَا باقٞ عباضات بعس تكُِٝ ايعٌُ زاخٌ املسضغ١ ؾكس ؼككت بسضد١ َتٛغط١ ٚتطاٚح بعهٗا 

تشكل يا٫غتذاب١  ض املتٛغط اؿػابٞ ْٚػب١ َتٛغطاؾأ بني املٌٝ إىل ايعاي١ٝ ٚاملٌٝ إىل املٓدؿه١. ؾكس

تكُٝٝات غًب١ٝ مما ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز ، املٓدؿه١بعس بسضد١ َتٛغط١ متٌٝ إىل بٗصا ايعباضات أخط٣ تػع 

َُطن١ٝ ، َٚس٣ َٓاغب١ أْكب١ ْػبًٝا ٭ؾطاز ايع١ٓٝ مٛ تٛظٜع املٗاّ ايتسضٜػ١ٝ بني املعًُني بعساي١ ٚبططٜك١ 

ضغبات املعًُني عٓس تكُِٝ اؾسٍٚ املسضغٞ ٚتٛظٜع  ٠، َٚطاعاٗاّ زٕٚ نػٛطاملزا٤ ٭ايػاعات ايتسضٜػ١ٝ 

ايٛقٍٛ ، ٚغٗٛي١ عسز أٜاّ ا٭داظات ايطمس١ٝ ا٫عتٝاز١ٜ ٚاملطن١ٝ خ٬ٍ ايعاّ ايسضاغٞ ، ٚنؿا١ٜاؿكل

تسٜٚط َٗاّ ايعٌُ بني املعًُني إلنػابِٗ ، َٚا ٜتعًل بإىل ا٭زٚات ٚا٭دٗع٠ ٚايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ زاخٌ املسضغ١

، نػاب َٗاضات تسضٜػ١ٝ َتطٛض٫٠بطاَر تسضٜب١ٝ َتٓٛع١ يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٚ، ٚتٛؾط اضات َتذسز٠َعاضف َٚٗ

ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ ٤، ٚنعـ خكا٥ل زاا٭خسَات إؾطاؾ١ٝ ٚتٛد١ٝٗٝ ؾعاي١ تػاِٖ يف تطٜٛط  ٚنصيو تٛؾط

ني يهػٛط ١َٝٓٗ تعطض بعض املعًُمما ٜسٍ ع٢ً ; بػٗٛي١ ؼكٝل ايتٛاقٌ ايؿعاٍ بني َٓػٛبٝٗااييت تػُح 

 ٚانش١ ْتٝذ١ عس٠ أغباب.



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تٛظٜع ٚتتؿل ْتٝذ١ ايعباض٠ ايطابع١ اييت أعطب أؾطاز ايع١ٓٝ َٔ خ٬هلا عٔ زضد١ َٓدؿه١ ػاٙ 

زضاغ١ أٌَ أمحس سػٔ اييت أظٗطت َع َا تٛقًت إيٝ٘  املٗاّ ايتسضٜػ١ٝ بني املعًُني بعساي١ ٚبططٜك١ َُطن١ٝ،

أمحس ٚايعساي١ ٚاملػاٚا٠ ؾ٢ َعا١ًَ املعًُني باملسضغ١ ٚعٓس تكُِٝٝٗ )أٌَ  زضد١ ؼكل َتٛغط١ ػاٙ املٛنٛع١ٝ

تٝذ١ ايعباض٠ َع َا تٛقًت، ٚنصيو (61، 2014سػٔ،   ْ إيٝ٘ زضاغ١ ٖاؾِ ؾتح اهلل سٝح ٚدست زضد١  تتؿل

ٌ َسٜط ؼكل نعٝؿ١ مٛ متتع املعًِ عك٘ ايعازٍ ؾ٢ تٛظٜع املػ٦ٛيٝات ايع١ًُٝ ٚاإلزاض١ٜ ؾ٢ املسضغ١ َٔ قب

ازٟ نُا دا٤ت  (.162، 2014)ٖاؾِ ؾتح اهلل،  املسضغ١ أغؿطت عٔ زضد١ يت٪نس شيو أٜهًا سٝح زضاغ١ َطِْٜ 

از٣ قبش٢، باملسضغ١ َٓدؿه١ ػاٙ تٛظٜع املٗاّ ٚاملػ٦ٛيٝات  .(185 ،2019 زٕٚ ؼٝع )َطِْٜ 

َٓاغب١ أْكب١ َس٣ ٚؾُٝا ٜتعًل باملؿطزات اييت أؾاضت إىل ؼكل َتٛغط ميٌٝ يًُٓدؿض بؿإٔ 

َطاعا٠ ضغبات املعًُني عٓس تكُِٝ اؾسٍٚ املسضغٞ ٚتٛظٜع ٚايػاعات ايتسضٜػ١ٝ ٭زا٤ املٗاّ زٕٚ نػٛط، 

إٔ دساٍٚ غايب١ٝ َعًُٞ املطس١ً اإلعساز١ٜ ٫ تعٜس عٔ  إىل " عبسايععٜع، ؾكس أؾاضت زضاغ١ أٌَ أْٛض اؿكل

٫ ٜعإْٛ َٔ عب٤ ظا٥س بايعٌُ ٚنصيو َعًُٞ املطس١ً سكل ؾكط ْعطًا يعٜاز٠ ا٭عساز بٗصٙ املساضؽ ؾِٗ  4

ٚقسض٠ ع٢ً ايتٛاؾل َع ايعطٚف ايهاغط١ باإلناؾ١ إىل أِْٗ غري َهًؿني بعسز  ٠ايجا١ْٜٛ ؾِٗ أنجط خرب

 سكل نبري ْعطًا يعٜاز٠ عسز املسضغني باملساضؽ ايجا١ْٜٛ باإلناؾ١ إىل أِْٗ ش٣ٚ خرب٠ عاي١ٝ ٚأنجط تهٝؿًا

 (.182، 2009)أٌَ أْٛض عبسايععٜع،  "اد١ يًُػاْس٠ اإلزاض١ٜ نُعًُٞ املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ؾًِ ًٜتُػٛا اؿ

 ِظٜاز٠ ثكتَٗٚٗاضات كتًؿ١  املعًُني ًَٗٓٝا ٚزٚضٖا اؾٖٛطٟ يف انػابِٗ ٚضغِ أ١ُٖٝ ت١ُٝٓ

ؾكس أظٗطت ع١ٓٝ ايسضاغ١ زضد١ ؼكل َٓدؿه١ ْػبًٝا ِ، ؼكٝل ايطنا ايٛظٝؿ٢ يسٜٗٚ ِْؿػٗأب

بتسٜٚط َٗاّ ايعٌُ بني ع١ َٔ اٯيٝات شات ق١ً بايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ املػتسا١َ يًُعًِ َٓٗا َا ٜتكٌ جملُٛ

املعًُني إلنػابِٗ َعاضف َٚٗاضات َتذسز٠، ٚتٛؾط بطاَر تسضٜب١ٝ َتٓٛع١ يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٫ٚنػاب 

مما ٜٛط ا٭زا٤، َٗاضات تسضٜػ١ٝ َتطٛض٠، ٚنصيو تٛؾط خسَات إؾطاؾ١ٝ ٚتٛد١ٝٗٝ ؾعاي١ تػاِٖ يف تط

بؿهٌ هعً٘  املعًِإسساخ آثاض إهاب١ٝ يف غًٛى تػتٗسف يت هػس قكٛض بعض ايعًُٝات اؾٖٛط١ٜ اي

مجاٍ قُس ٚيعٌ ٖصا َا أنسٙ . أنجط نؿا٠٤ يف أزا٤ عًُ٘، ٚأنجط اغتعساًزا يتًب١ٝ َتطًبات ايعٌُ ايرتبٟٛ

ٚت١ُٝٓ  ِٗتطٜٛط قسضاتاَر ت١ُٝٓ املعًُني َٔ ؾٝ٘ بطإٔ ُتػِٗ مبا "ميهٔ أبٛ ايٛؾا ٚغ١َ٬ عبس ايععِٝ 

َٗاضاتِٗ ا٭زا١ٝ٥ أثٓا٤ املٛقـ ايتع٢ًُٝ، نُا إٔ تؿعٌٝ بطاَر ٚأْؿط١ ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٜعهؼ َا ٜػ٢ُ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 (. 342 -340، 2008، مجاٍ قُس أبٛ ايٛؾا ٚغ١َ٬ عبس ايععِٝ" )باملعًِ ايؿعاٍ

ايصٟ ؼكل قٛض ضانٞ عسيٞ ؿطت عٓ٘ زضاغ١ ( َع َا أغ7( ظسٍٚ )17ٚتتؿل ْتٝذ١ ايعباض٠ )

ٚنصيو تتػل تًو  (;181، 2016، ضانٞ عسيٞ ناٌَايت١ُٝٓ املػتسا١َ يًُعًِ بٗا بسضد١ َتٛغط١ )

 تسٜٚط ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ بنيايٓتٝذ١ َع زضاغ١ أٌَ أمحس سػٔ اييت أغؿطت عٔ زضد١ ؼكل َتٛغط١ يع١ًُٝ 

(. ٚنصيو َا أؾاض إيٝ٘ 56، 2014، أٌَ أمحس سػٔ) ٖا غًٜٓٛاتٜٓٛع ايكؿٛف ايسضاغ١ٝ ٚتػٝرين املعًُني

ٚؼػني ظطٚف عًُِٗ ٚؽؿٝـ نجاؾ١ ; ع٢ً ايسعِ َٔ ايكٝازاتاملعًُني سكٍٛ أ١ُٖٝ قػٔ خهط َٔ 

تعٌ ؾطًٚطا ١٦َٝٗ يتدؿٝـ عٝح ايؿكٍٛ، ٚزعِ تٓعُٝاتِٗ امل١ٝٓٗ، ٚؼػني أٚناعِٗ املاز١ٜ 

َٔ ؾٛاظ ؾتح اهلل (. ؾه٬ً عُا أنسٙ 207، 2007، قػٔ خهط)تعاٜس٠ ِٗ ايٓؿػ٢ ٚاسباطاتِٗ املقاسرتا

ُهٔ املعًُني َٔ ايعٌُ بؿهٌ ؾعاٍ َع تٛؾري خسَات ُتتٛؾري ب١٦ٝ َسضغ١ٝ دٝس٠ زاخٌ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ  أ١ُٖٝ

  (.104، 2009 ،ؾٛاظ ؾتح اهلل ايطاَب٢ٓ) اإلضؾاز ٚايتٛدٝ٘ ٚاـسَات املػاعس٠ ايت٢ تتطًبٗا إْتاد١ٝ املعًُني

; تهُٓت تكُٝٝات املطتؿع١عباضات بسضد١ َتٛغط١ مبػت٣ٛ ميٌٝ إىل  مخؼنصيو ؼككت 

، ٚتٛؾط ـ زاخٌ املسضغ١ا٥ًٛظيز تٛقٝـ زقٝل ٚٚانح ا٭بعاز ْٛػبًٝا ٭ؾطاز ايع١ٓٝ مٛ ٚد إهاب١ٝ

١ً ايتع١ًُٝٝ اييت املطس، ١َ٤٬َٚ بؿعاي١ٝ ١ٝٛظٝؿايٗاّ املايٛقت ايهاف خ٬ٍ ؾرت٠ ايعٌُ ايَٝٛٞ ٭زا٤ 

تعًِ َٗاضات ١َٝٓٗ دسٜس٠ َٔ خ٬ٍ ، ٚتٛؾط ؾطم يًٓٛع ا٫دتُاعٞ )شنط/أْج٢(نٌ َعًِ/َع١ًُ يعٌُ بٗا ٜ

ايكٝازات املسضغ١ٝ ع٢ً ضقس َؿه٬ت ايعٌُ ، ٚسطم يف ايعٌُ ٤ع٬َايايتٛاقٌ ٚاملٓاقؿ١ ايبٓا٠٤ َع 

١ إٔ ٖٓاى عباض٠ أخط٣ ميهٔ إؿاقٗا َٚٔ اؾسٜط بامل٬سع ػع٢ ؿًٗا.ايٚقطاعات٘ بؿهٌ َٓتعِ ٚ

ٖٚٞ ايعباض٠ ايعاؾط٠ اييت  ؼككت بسضد١ َتٛغط١ مبػت٣ٛ ميٌٝ إىل املطتؿع١مبذُٛع١ ايعٓاقط اييت 

تػتًعّ طبٝع١ ١َٓٗ ايتسضٜؼ ؾرتات َٔ ايػهٕٛ )اؽاش ٚنعٝات ثابت١ نايٛقٛف أٚ اؾًٛؽ ْكت ع٢ً " 

هلا تسٍ املتٛغط اؿػابٞ ْٚػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ضغِ إٔ " ، يؿرت٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ( مما ٜكٝبين باإلدٗاز

بسضد١ َتٛغط١ متٌٝ إىل املٓدؿه١، ٚميهٔ تربٜط شيو إٔ ايعباض٠ مت قٝاغتٗا يتشٌُ َسيٍٛ  تشكلع٢ً اي

ٚؾرتات ط١ًٜٛ َٔ ايػهٕٛ ٖٚصا َا  اؽاش ٚنعٝات ثابت١غًيب سٍٛ اإلدٗاز ايصٟ قس ٜعاْٝ٘ ايؿطز ْتٝذ١ 

 ػب١ نبري٠ َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. اغتبعسٙ ْػبًٝا ْ

ٚؽتًـ تًو ايٓتٝذ١ َع َا أؾاضت إيٝ٘ بعض ا٭زبٝات; " سٝح ٜتعطض بعض املعًُني ـطط 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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إمجايٞ  ; ْتٝذ١آ٫ّ ايعٗط أٚ ايعُٛز ايؿكطٟ أٚ ايطقب١ أٚ ايهتـ...اخلن اإلقابات ايعه١ًٝ اهلٝه١ًٝ

ٛع، أٚ اؾًٛؽ أٚ ايٛقٛف يؿرت٠ ط١ًٜٛ، َع غاع١ يف ا٭غب 14أنجط َٔ ايصٟ ٜتذاٚظ ٚقت ايؿكٌ ايسضاغٞ 

 . (Shuai et al., 2014, 9) ١ُ٥٬َ يًُعًِ"أٚ ايتٛا٤ اؾػِ، ٚعسّ ٚدٛز َطاؾل  ٛنعاؿؿاظ ع٢ً ْؿؼ اي

ْػبًٝا َع َا تٛقًت إيٝ٘ زضاغ١ أٌَ أمحس سػٔ اييت أظٗطت ( 16نُا تتػل ْتٝذ١ ايعباض٠ )

ؽ اغتػ٬ٍ ايكطاعات ٚاـ٬ؾات بني املعًُني يتشكٝل َهاغب زضد١ ؼكل َتٛغط١ ػاٙ ػٓب َسضا٤ املساض

َتٛغط١ متٌٝ إىل ٚقس أؾاضت ْتٝذ١ ٖصٙ ايعباض٠ يسضد١ ؼكل  (.61، 2014ؾدك١ٝ )أٌَ أمحس سػٔ، 

ع٢ً ضقس َؿه٬ت ايعٌُ ٚقطاعات٘ بؿهٌ َٓتعِ  املسضغ١ٝ ايكٝازات إظا٤ سطم ايتشكل بسضد١ عاي١ٝ

 ١َػ٦ٛي١ٝ اإلزاض٠ يف ايتعاٌَ َع ايكطاعات ٚتٛدٝٗٗا ايٛد١ٗ ايكشٝشض ٚ، مما ِٜٓ عٔ زٚؿًٗاايػعٞ ٚ

ست١ُٝ ٚدٛز ايكطاع ايتٓعُٝٞ ، اْط٬قًا َٔ ٫ٚ ٜهط مبكًش١ ايعٌُايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٖساف أمبا ول 

َطغٛبًا ؾٝ٘ ؾ٢  ًاايٓعط٠ اؿسٜج١ يًكطاع باعتباضٙ أَطامل٪غػات ٚاملٓعُات املعاقط٠، ؾه٬ً عٔ زاخٌ 

ت١ُٝٓ ايٛعٞ بجكاؾ١ ا٫خت٬ف ٚاسرتاّ ٚب ا٭سٝإ َٚٔ ثِ نطٚض٠ ايتُهٔ َٔ سً٘ بايططم ايع١ًُٝ ضبع

 ات ايتع١ًُٝٝ.ايتعسز ٚايتٓٛع زاخٌ امل٪غػ

 .انجؼذ انزاثغ: سجم َشز ثمبفخ اإلرخىَىيُكس وأهًُتهب (4)
ٓؿط اهلازؾ١ يبٌ ػايدطا٤ات ٚاإليٝات ٚاٯٜتٓاٍٚ ايُبعس ايطابع َٔ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ فُٛع١ َٔ 

ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ٚت١ُٝٓ ايٛعٞ بايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ بني املعًُني ٚاجملتُع املسضغٞ; ٚشيو بإتباع 

ا٭غايٝب ٚايططم اٯ١َٓ ٭زا٤ ايعٌُ ٚتعطٜـ املعًُني بأ١ُٖٝ ا٫يتعاّ بٗا ٚتععٜع ثكاؾ١ قش١ٝ ٚقا١ٝ٥ تٗسف 

١ املؿطزات آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ َس٣ أُٖٝ ضقس مت صيويٚ ِٗ.يًشس َٔ أَطاض امل١ٓٗ ٚتػِٗ يف ؼػني أزا٥

 اييت تٛادِٗٗ.يف اؿس َٔ املؿه٬ت ايكش١ٝ ٚاملداطط امل١ٝٓٗ َس٣ دسٚاٖا ٚ ايٛاضز٠ بٗصا ايبعس



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ( يتىسػ استدبثخ ػُُخ انذراسخ حنى انجؼذ انزاثغ " 8خذول )
 سجم َشز ثمبفخ اإلرخىَىيُكس وأهًُتهب

 انؼجبرحرلى
 زارادانتك

ادلتىسػ 
 احلسبثٍ

اإلحنزاف 
 ادلؼُبرٌ

َسجخ 
يتىسػ 
 االستدبثخ

درخخ 
 يُخفعخ يتىسؽخ ػبنُخ ألهًُخا

% % % 

 

 

 

 

 

 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 انؼجبرحرلى
 زارادانتك

ادلتىسػ 
 احلسبثٍ

اإلحنزاف 
 ادلؼُبرٌ

َسجخ 
يتىسػ 
 االستدبثخ

درخخ 
 يُخفعخ يتىسؽخ ػبنُخ ألهًُخا

% % % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 انؼجبرحرلى
 زارادانتك

ادلتىسػ 
 احلسبثٍ

اإلحنزاف 
 ادلؼُبرٌ

َسجخ 
يتىسػ 
 االستدبثخ

درخخ 
 يُخفعخ يتىسؽخ ػبنُخ ألهًُخا

% % % 

 

 

تهح إٔ املتٛغط ايعاّ يُبعس 8) َٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ ظسٍٚ غبٌ ْؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ (ٜ 

ُٝع ايكبٍٛ ٚايتؿهٌٝ ؾعُا أبساٙ أؾطاز ايع١ٓٝ َٔ َػت٣ٛ َٔ ٜؿري إىل زضد١ أ١ُٖٝ عاي١ٝ، ؾه٬ً  ٚأُٖٝتٗا

ايعباضات املٓسضد١ ؼت٘ ب٬ اغتجٓا٤ بسضد١ عاي١ٝ; سٝح ػاٚظت َتٛغطات اغتذاب١ ٖصٙ ايعباضات اؿس 

، ٚمما هسض شنطٙ إٔ ايؿطم بني املتٛغط اؿػابٞ ْٚػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ 0.72ا٭ع٢ً ؿسٚز يًجك١ ايبايؼ 

ػب١ َتٛغط إغتذاب١ )٭ ٕ  ن٬ًٝ٦ٜبسٚ  (;0.83( ٚأقًٗا )0.88ع٢ًْ  ًٓا نبرًيا، مما ٜسٍ ع٢ً أ ؿهٌ تباٜ دسًا ٫ٜٚ 

 .عاي١ٝ َٚطتؿع١ َٔ َٓعٛض ع١ٓٝ ايسضاغ١ٖصٙ املكرتسات قس سعٝت بٓػب١ تأٜٝس 

يف ٚعٞ ٚإسساخ تػٝريات ْٛع١ٝ ٚدصض١ٜ يسَر ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ  ٚدا٤ت ا٫غتذابات َ٪ٜس٠

ٍ دٗٛز َتٓٛع١ يعسز َٔ اؾٗات ايؿاع١ً ٚأثٓا٤ َطاسٌ َتٓٛع١ َٔ خ٬املعًُني إظا٤ ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ 

َٔ ضس١ً املعًِ امل١ٝٓٗ بس٤ً َٔ َطس١ً إعساز املعًِ ملعاٚي١ ١َٓٗ ايتسضٜؼ، َٚطٚضًا مبطس١ً اْتكاي٘ يًعٌُ بامل١ٓٗ 

تًكاٙ َٔ تسضٜب أثٓا٤ اـس١َ، ؾه٬ً عٔ تطًب٘ شيو َٔ تٓؿ١٦ تٓع١ُٝٝ َتعسز٠ ا٭ٚد٘، َٚاٜ  اؾٗٛز  َٚاٜ 

 ايصات١ٝ يًُذتُع املسضغٞ.

تكسِٜ َكطض أٚ ( إىل أ١ُٖٝ 8ؾكس أؾاضت اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ إظا٤ ايعباض٠ اـاَػ١ ظسٍٚ )

ٚسس٠ زضاغ١ٝ أثٓا٤ إعساز املعًُني بهًٝات ايرتب١ٝ سٍٛ كاطط امل١ٓٗ احملت١ًُ اييت قس ت٪ثط ع٢ً ايػ١َ٬ 

عس تهُني تًو ايجٚايكش١ امل١ٝٓٗ  ٜ كاؾ١ َهًْٛا دٖٛطًٜا يف ايتهٜٛٔ ايع٢ًُ ٚايرتب٣ٛ ٚايجكاؾ٢ يًُعًِ ; سٝح

اؿكا٥ل ايكش١ٝ اييت تطتبط بايكش١ ٚإعسازٙ ملعاٚي١ ١َٓٗ ايتسضٜؼ; بتهٜٛٔ خًؿ١ٝ َعطؾ١ٝ ناؾ١ٝ سٍٛ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٚتٓعهؼ ع٢ً تكطؾات٘  مماضغات٘ت٪ثط ٚبططٜك١ ؾعاي١ ع٢ً  غ١ًُٝ قش١ٝغًٛن١ٝ اػاٖات امل١ٝٓٗ ٚت١ُٝٓ 

ػِٗ يف ضؾع َػت٣ٛ  أثٓا٤ اـس١َ ؾُٝا بعس  املكاسب مل١ٓٗ ايتسضٜؼ. َع اإلدٗاز  ٘تهٝؿمباٜ 

نصيو متجٌ املطس١ً اإلْتكاي١ٝ يًطايب املعًِ َٔ َطس١ً ايتهٜٛٔ ٚاإلعساز ٚزخٛي٘ عامل امل١ٓٗ َٚا 

تٛع١ٝ ١ ٜتطًب٘ شيو َٔ تهٝـ ٚتٓؿ١٦ تٓع١ُٝٝ أ١ُٖٝ بايػ١ يًُعًِ، ٚقس ظٗط اٖتُاّ ع١ٓٝ ايسضاغ١ بأُٖٝ

بايعباض٠ ايعاؾط٠  املعًُني سسٜجٞ ايتعٝني بهٌ َا ٜتهُٓ٘ ايعٌُ َٔ كاطط أٚ أنطاض ٚططم ايٛقا١ٜ َٓٗا

تعطض ا8ظسٍٚ ) تهٝـ َع ب١٦ٝ ايعٌُ بػبب ايكطاع بني َا اي يكعٛبات إظا٤ٕ اؾسز ٛملعًُ(; سٝح غايبًا َاٜ 

ٛاقع ايؿعًٞ ملُاضغ١ امل١ٓٗ ايصٟ ىتًـ نجريًا عُا اي بنييسِٜٗ َٔ محاؽ ْٚؿاط ٚضغب١ يف ايتطٜٛط ٚاإلبساع ٚ

عس انتػبٛٙ أثٓا٤ ايسضاغ١  ٜ  َِٗٚعاضؾ ِٗٚغاق١ اؾسز بتطٜٛط َٗاضات تٛؾٝـط ايسعِ يًُعًُٝـٔ. َٚٔ ثِ

ٚإسػاغِٗ بايجك١ ؾ٢ ِٖ ظٜاز٠ ؾعٛض شات أ١ُٖٝ باضظ٠ يفيتسضٜؼ ايؿعاٍ زاخٌ ايؿكٌ، اٚاغرتاتٝذٝات 

; َٚٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ إٔ تتهُٔ تًو املطس١ً ع٢ً ا٫غتُطاضِٖ غٝذ ٚتجبٝت ؾعٛضتطٚقسضاتِٗ َٚٗاضاتِٗ 

مبا وكل َػت٣ٛ ثكاؾتِٗ ايكش١ٝ ضؾع ايعٌُ ع٢ً قش١ املعًِ امل١ٝٓٗ ٚ ظطٚفت١ُٝٓ ٚعٞ املعًُني بتأثري 

 ب١٦ٝ ايعٌُ ظُٝع أبعازٖا.ٚاملعًُني ايتؿاعٌ امل٪ثط بني 

١ أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ مٛ تهُني ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ( ضغب8نُا أظٗطت ا٫غتذابات ظسٍٚ )

كبح أنجط إملاًَا ؾع٬ً امل١ٓٗ َاضؽ قس املعًِ ٜهٕٛ إٔ بعس وسخ أْ٘ عهِ اـس١َ أثٓا٤ ايتسضٜبب ، َٚٔ ثِٜ 

عاجل أثٓا٤ َٚعاٜؿ١ ٭بعاز َٗٓت٘ ٚقس  اـس١َ. قبٌ املبهط اإلعساز ثػطات بعض َعاٚي١ ايعٌُ، نُا أْ٘ قسٜ 

( بتأٜٝس أؾطاز ايع١ٓٝ 12، 11، 8، 7، 6، 4، 2، 1س٠ عباضات ع٢ً زضد١ قبٍٛ عاي١ٝ دػستٗا ايعباضات )زيت ع

بتعٜٚسٙ بأسسخ ا٫ػاٖات ٚاملؿاِٖٝ  ملعًِيت٢ تٗسف إىل ػسٜس اؾٛاْب امل١ٝٓٗ ارباَر ايتذسٜس١ٜ يً

 سٍٛ ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ تٓعِٝ ْسٚات تجكٝؿ١ٝ يًُعًُني، ٚقس تهُٓت; ٚاـربات املتعًك١ مبٝسإ عًُ٘

تهُني ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ برباَر ايتسضٜب املكس١َ ، ٚبايؿطان١ َع اؾاَع١ َٚ٪غػات اجملتُع املس٢ْ

ت١ُٝٓ ا٫ػاٖات اإلهاب١ٝ يس٣ املعًُني مٛ ا٫يتعاّ بايػًٛنٝات ايكشٝش١ ، ٚبا٭نازمي١ٝ امل١ٝٓٗ يًُعًِ

تسضٜب املعًُني ع٢ً )اقتكاز اؿطن١( اؿطنات ايكشٝش١ ، ٚايتسضٜؼيًٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاض املطتبط١ مب١ٓٗ 

تٛع١ٝ املعًُني بعٛاقب إُٖاٍ ا٫يتعاّ مبباز٨ اإلضدَْٛٛٝهؼ ، ٚٚأٚناع ايٛقٛف ٚاؾًٛؽ ايػ١ًُٝ أثٓا٤ ايعٌُ

ْؿط ، ٚت١ُٝٓ ٚعٞ َسضا٤ املساضؽ بأ١ُٖٝ تٛاؾط َتطًبات ايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ، ٚع٢ً قشتِٗ امل١ٝٓٗ
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ت١ُٝٓ ايٛعٞ بايػًٛنٝات اٯ١َٓ عٓس ، ٚاملُاضغات ايكش١ٝ عٓس اغتدساّ ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات املسضغ١ٝ اـطط٠

 اغتدساّ ايطباؾري ٚا٭ق٬ّ ع٢ً ايػبٛضات املسضغ١ٝ.

" سٝح أظٗطت زضاغ١ تكِٝٝ آثاض تسخ٬ت ا٥ر َع َا أغؿطت عٓ٘ عس٠ زضاغات،ٚقس اتػكت تًو ايٓت

يًٛقا١ٜ َٔ إنططابات ايعه٬ت مثا١ْٝ أغابٝع  اَر تعًُٝٞ تجكٝؿٞ اغتُطاإلضدَْٛٛٝهؼ َٔ خ٬ٍ بطْ

يف فاٍ ايكش١ امل١ٝٓٗ،  ١ٝقانطات تجكٝؿٚايععاّ املطتبط١ بايعٌُ بني َعًُٞ املساضؽ بايكني، مشٌ 

 ، ٚؾٝٗا أظٗط ايربْاَر ؾعايٝت٘ َٔ خ٬ٍ َا أغؿط عٓ٘نتٝبات ًَٚككاتاغتدساّ تسضٜب ع٢ً ب١٦ٝ ايعٌُ، ٚٚاي

، ايكش١ٝ املكاسب١ ٚططم اؿس َٔ ا٫نططابات مبداطط امل١ٓٗ بني املعًُنيَعسٍ ايٛعٞ ايتكِٝٝ َٔ ظٜاز٠ 

ايػًِٝ يسِٜٗ، مما أسطظ تكسّ ًَشٛظ يف تكًٌٝ َعسٍ ؾهٛاِٖ َٔ  ايػًٛى ايكشٞ ١ُٝٓٚتٚؼػني اػاٖاتِٗ 

. (Shuai et al., 2014, 3)يعٗط ايطقب١ ٚايهتـ ٚا نآ٫ّايعه٬ت ٚايععاّ شات ايك١ً بايعٌُ  إنططابات

اضتؿاع َعسٍ إزضاى ايع١ٓٝ نُا اتؿكت تًو ايٓتا٥ر َع َا أغؿطت عٓ٘ زضاغ١ زايٝا ط٘ ٚأٌَ أمحس، اييت أظٗطت 

نهٌ ٭ثط ايرباَر ايتسضٜب١ٝ ع٢ً تعسٌٜ ٚتطٜٛط غًٛنٝاتِٗ; نعٜاز٠ قسضتِٗ ع٢ً َٛاد١ٗ أعبا٤ ايعٌُ ٚضؾع 

ؿري إىل ; أثط يف نـ بعض ايػًٛنٝات ايػًب١ٝ ٕ يًرباَرنُا نا...  َػت٣ٛ ايجك١ بايٓؿؼ  ٜ ايرباَر  أثطمما

ٚاػاٖاتِٗ، ٚت١ُٝٓ َٗاضاتِٗ يف فا٫ت عسٜس٠، باإلناؾ١ إىل ضؾع  املعًُني ايتسضٜب١ٝ ع٢ً ظٜاز٠ َعاضف

ا ط٘ )زايٝ  اػاِٖٗ مٛ ١َٓٗ ايتسضٜؼنينؿاٜاتِٗ امل١ٝٓٗ ٚاإلزاض١ٜ...اخل، ا٭َط ايصٟ اْعهؼ ع٢ً ؼػ

 (.78، 2015ٚأٌَ أمحس، 

نُا تًعب ايٓكابات امل١ٝٓٗ يًُعًُني زٚضًا باضظًا يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بايكش١ امل١ٝٓٗ ٚكاططٖا 

باي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ اغتبا١ْ أٚ َػح بػٝط ٜػتطٝع املعًُٕٛ َٔ خ٬ي٘ اؼاز املعًُني سٝح ٜتٝح 

 ايػاعسٚ كسضٚاي هتـٚاي ايعٓلَتهًُٓا آ٫ّ  ٌُا٫نططابات ايعه١ًٝ شات ايك١ً بايع تكِٝٝ َػت٣ٛ

 20... اخل; ٚيف ساي١ ػاٚظ فُٛع زضدات ايتكِٝٝ  ايكسّٚ ايهاسٌٚ ايػامٚ طنب١ٚاي َعكِ ايٝسٚ

ٚيف ٖصا ايػٝام  .(AFT, 2004, 1) أٚ َكسّ ايطعا١ٜ ايكش١ٝاملدتل ، هب اغتؿاض٠ ايطبٝب زضد١

أظٗطتٗا ْتا٥ر زضاغ١ ٖاؾِ ؾتح اهلل، ٚؾٝٗا أعطب أؾطاز  ػسض اإلؾاض٠ يعسز َٔ دٛاْب ايككٛض اييت

َعٛقات ؼٍٛ زٕٚ مماضغ١ املعًُني سكٛقِٗ ٚمتتعِٗ بٗا متتًعا َباؾًطا ؾ٢ اجملتُع ايع١ٓٝ عٔ عس٠ 

ْكل املٝعا١ْٝ املدكك١ يًطعا١ٜ ايكش١ٝ يًُعًُني ٚأغطِٖ، ٚؾعٛض بعض املعًُني بعسّ ; َٚٓٗا املسضغ٢
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ت ايتع١ًُٝٝ، ْٚسض٠ قٝاّ ْكاب١ املٗٔ ايتع١ًُٝٝ بتٛع١ٝ املعًُني عكٛقِٗ امل١ٝٓٗ، ا٭َإ زاخٌ امل٪غػا

ىل إؾباع ٚتجكٝـ املعًُني ٚتٛعٝتِٗ عكٛقِٗ )ٖاؾِ ؾتح اهلل، إق١ً عسز ايٓٛاز٣ ايجكاؾ١ٝ اهلازؾ١ ٚ

2014 ،186 - 189.) 

ٚقبٛهلِ  ضاغ١ضغب١ أؾطاز ع١ٓٝ ايسعٔ ( 8ا٫غتذابات ظسٍٚ )نصيو ٜسٍ اغتكطا٤ ْتا٥ر 

ٖٚٞ عس٠ عباضات  ; سٝح ظٗط شيو َٔ خ٬ٍثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ْؿطمٛ ؾٗٛز اجملتُع املسضغٞ زاخًًٝا 

ٚنع ًَككات تٛع١ٜٛ يت١ُٝٓ ايجكاؾ١ ايعا١َ سٍٛ ؾطٚط ايكش١ ٚايػ١َ٬  (، ٚاييت تهُٓت15، 14، 13، 9، 3)

تٓعِٝ ، ١ٝٚ ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ باجملتُع املسضغٞتٛؾري َطبٛعات اضؾاز١ٜ يتُٓ، ٚامل١ٝٓٗ يًعاًَني باملسضغ١

اإلْرتْت ٚٚغا٥ٌ تٛظٝـ ، ٚفُٛعات َكػط٠ َٔ املعًُني يتبازٍ اـربات شات ايك١ً بايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ

ؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ بني املعًُني  ْ ؽكٝل دا٥ع٠ ٭ؾهٌ َسضغ١ ايتعَت ٚ ،ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يف

ٜٚتػل شيو َع زضاغ١ ٖاؾِ ؾتح اهلل، سٝح ٚدس َػت٣ٛ َطتؿع  ايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ.بتطبٝل َعاٜري ٚؾطٚط 

سٚات ع١ًُٝ  ْ بعض  َٚٓاقؿ١، يتبازٍ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض َع ظ٤٬َ امل١ٓٗ َٔ مماضغ١ املعًُني سكٛقِٗ يف عكس

ًٝا )ٖاؾِ ؾتح اهلل،  اؿطمايكهاٜا امل١ٝٓٗ ٚ ًٝا ٚعًُ  .(167 ،2014ع٢ً ت١ُٝٓ أْؿػِٗ َٗٓ

( يتتهُٔ تٛدٗات شات ع٬ق١ بايػٝاغ١ ايتع١ًُٝٝ 8عؿط ظسٍٚ )نُا دا٤ت ايعباض٠ ايػازغ١ 

مبطاسٌ ايتعًِٝ قبٌ  تهُني ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ببعض املكطضات املسضغ١ٝ يًت٬َٝص ٚايط٬بعٝح ٜتِ 

ٛعٞ ايعاّ مٛ اييت١ُٝٓ ايػاع١ٝ يرتب١ٜٛ املعاقط٠ بعض ا٫ػاٖات ااؾاَعٞ. ٚتتػل تًو ايٓتٝذ١ َع 

٫غُٝا ا٫غتدساّ املؿطط يًتهٓٛيٛدٝا بني ؾ٦ات ايت٬َٝص  طبٝع١ املعكس٠ هلصا ايعكطايايتهٝـ َع 

َٔ خ٬ٍ زفٗا باملٓاٖر ايسضاغ١ٝ يف ٖصا اجملاٍ  ٚعٞ ايؿبابت١ُٝٓ ٚايط٬ب، َٚٔ ثِ ْاز٣ ايبعض ب

ؾٝذب " . ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ بٗااملٗاضات اؿٝات١ٝ اييت ٜتطًمبطاسٌ ايتعًِٝ قبٌ اؾاَعٞ نإسس٣ 

 باإلضدَْٛٛٝهؼ ٚايٛعٞ ايكشٞ غتٝعاب املٗاضات اؿٝات١ٝ شات ايك٫١ًتٛغٝع ْطام املٓاٖر ايسضاغ١ٝ 

سٝح  املسضغٞ َٔ أدٌ ايتعاٌَ َع منط اؿٝا٠ ايكا٥ِ ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا بايتعًِٝيف غٝام ايرتب١ٝ ايبس١ْٝ 

أمناط سطن١ غري ؾعاي١ يهُبٝٛتط ٚؾاؾات ايتًؿعٜٕٛ بايتعأَ َع ٜكه٢ ايهجريٕٚ غايب١ٝ ٚقتِٗ أَاّ ا

ٚأعطاض عه١ًٝ تطان١ُٝ" مما ٜ٪زٟ يتأثري قشٞ غًيب  ًُٗاضات اؾػس١ٜ ا٭غاغ١ٝيٚناض٠ ٚؾكسإ 

(Heyman, 2006, 1) ٚقس اتؿكت زضاغ١ .Bennett  َّع ٖصا ايتٛد٘ َعطبًا عٔ خطط اغتدسا
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ناؾ١ يًُداطط ا٭خط٣ شات ايك١ً بجكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ َجٌ ايتهٓٛيٛدٝا بايٓػب١ يٮطؿاٍ، باإل

ثاض اٯَٔ قصضًا ايط٬ب اييت وًُٗا  ٚأدٗع٠ ايهُبٝٛتط ٚسكا٥ب ايعٗطاملسضغٞ غري امل٥٬ِ ا٭ثاخ 

 Ciccarelli etت زضاغ١ ٖسؾ. َٚٔ ثِ (Bennett, 2002, 1) ١ يتًو ايػًٛنٝات غري ايكش١ٝايرتانُٝ

al قبٌ ؾطٜل  غًٛنٝات اؿٛغب١ ايكش١ٝ يس٣ ط٬ب املساضؽ املتٛغط١ٝ١ ٚتععٜع ُٓبطْاَر يت يبٓا٤ ََٔٔ 

 ايجكاؾ١ املسضغ١ٝبضدَْٛٛٝهؼ بايتعإٚ َع املعًُني ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛض يتهُني َؿاِٖٝ اإلاملتدككني 

 .(Ciccarelli et al., 2012, 851) ا٫غتدساّ ايػًِٝ ٭دٗع٠ ايهُبٝٛتط زاخٌ ايب٦ٝات ايتع١ًُٝٝٚ

 
 خالصخ َتبئح انذراسخ ادلُذاَُخ:

ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛقٌ إيٝٗا  بطظميهٔ إمجاٍ أٓتا٥ر ايسضاغ١ اؿاي١ٝ، بعس ايعطض ايتؿكًٝٞ ي

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:(، ٚشيو 9ظسٍٚ )
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عاي١ٝ أ١ُٖٝ غبٌ ْؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ع٢ً زضد١  ايصٟ تٓاٍٚ سكًت َععِ عباضات ايُبعس ايطابع .1

ثكاؾ١ ْؿط آيٝات ضغب١ أؾطاز ايع١ٓٝ ٚاتؿاقٗا ع٢ً دس٣ٚ مجا٫ً إىل إب٬ إغتجٓا٤، مما ٜؿري 

٠ مبؿطزات ٖصا ايبعس، ٚاييت أؾاضت نًُٓا إىل عسز َٔ املطاسٌ اييت ميط بٗا املعًِ اإلضدَْٛٛٝهؼ ايٛاضز



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ايتهٜٛٔ ايع٢ًُ ٚايرتب٣ٛ ٚايجكاؾ٢ يًُعًِ ; بس٤ً َٔ تهُني ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼَٚٔ خ٬هلا ميهٔ 

َٚا ، ٚنصيو املطس١ً اإلْتكاي١ٝ يًطايب املعًِ ٚزخٛي٘ عامل امل١ٓٗ ٚإعسازٙ ملعاٚي١ ١َٓٗ ايتسضٜؼ

تذسٜس اؾٛاْب ي ايتسضٜب١ٝ أثٓا٤ اـس١َيرباَر ٜتطًب٘ شيو َٔ تهٝـ ٚتٓؿ١٦ تٓع١ُٝٝ، ؾه٬ً عٔ ا

; ٚقس أظٗطت تعٜٚسٙ بأسسخ ا٫ػاٖات ٚاملؿاِٖٝ ٚاـربات املتعًك١ مبٝسإ عًًُُ٘ٚعًِ يامل١ٝٓٗ 

ايٛع٢ يعٜاز٠ ٚت١ُٝٓ  ٗاتؿعًٝع١ٓٝ ايسضاغ١ زضد١ عاي١ٝ َٔ ايكبٍٛ يسٚض تًو اٯيٝات ٚايػبٌ ٚنطٚض٠ 

٭بعاز َٚباز٨ يػًٛن٢، ٚبايتاىل مماضغتِٗ ٚ اايٛدسا٢ْ أ ٚيس٣ املعًُني غٛا٤ اؾاْب املعطؾ٢ أ ايكشٞ

 مماضغ١ ؾع١ًٝ زاخٌ اجملتُع املسضغ٢.ٖصا اجملاٍ اؿسٜح 

ٍ " يٝشتٌ ايرتتٝب ا٭ٚعٓاقط ايب١٦ٝ املاز١ٜ زاخٌ املسضغ١" ايصٟ محٌ عٓٛإ ايُبعس ايجاْٞدا٤  .2

باملكاض١ْ بأبعاز ايسضاغ١ ا٭خط٣،  َتٛغط١ متٌٝ إىل ايعاي١ٝإمجا٫ً َٔ سٝح زضد١ ايتشكل بسضد١ 

تكُِٝ املب٢ٓ ٚقس تكسضت فُٛع١ َٔ املكَٛات اغتذابات ايع١ٓٝ، ٫غُٝا املؿطزات املتعًك١ ب

ضغ١ ع٢ً ْعاؾ١ املس، ٚاؿطم اهلٛا٤ ايٓكٞ ٗاتدًًٜ ايعٌُ يف ب١٦ٝ قش١ٝمبا ٜٝػط املسضغٞ 

ٖصا  عباضاتَععِ تؿاٚتت . يف سني إلنا٠٤ زاخٌ سذطات املسضغ١، ٚتٛؾط َػت٣ٛ ٥٬َِ َٔ اباغتُطاض

اييت أظٗطت َس٣ َتٛغط ايتشكل بسضد١ متٌٝ يًعاي١ٝ يبعض ايعباضات، تشكل ايزضدات ايبعس إظا٤ 

ابات ع١ٓٝ أخط٣. بُٝٓا مل ٜعٗط َػت٣ٛ ؼكل َٓدؿض إ٫ يف اغتذ يعباضات ُٓدؿه١بسضد١ متٌٝ يًٚ

، ا٭زٚات مبا ٜت٤٬ّ َع طبٝع١ ايع١َ٤٬ٌَُ ٭ثاخ ٚا ايسضاغ١ مٛ َؿطزتني ؾكط تهُٓتا زضد١ أْاق١

 . ، ٚشٟٚ اإلعاقاتَٔ املعًُني نباض ايػٔمبا ٜٓاغب ػٗٝعات املسضغ١ َٚطاؾكٗا ٚنعـ 

( عٔ زضد١ ١ٓٗ ايتسضٜؼا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ املكاسب١ ملأغؿطت اغتذابات ايع١ٓٝ مٛ ايبعس ا٭ٍٚ ) .3

تٝذ١ انؿاض  ؿهٌ داْب إهابْٞ  نجري َٔ ا٭َطاض  زضد١ ؾٝٛعؼكل َتٛغط١ متٌٝ إىل املٓدؿه١، مماٜ 

تٝذ١ ايعٌُ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ امل١ٝٓٗ ايٛاضز٠ مبؿطزات ٖصا ايبعس  ْ متتع ٖصٙ ايؿ١٦ ، َٚٔ ثِ بني املعًُني

أؾطاز ايع١ٓٝ َٔ ؾٝٛع َطتؿع يبعض ا٭عطاض  عسا َا أعطب عٓ٘بكش١ بس١ْٝ أٚ دػس١ٜ دٝس٠، ْػبًٝا 

آ٫ّ ايعٗط أٚ ن اإلقابات ايعه١ًٝ اهلٝه١ًٝٚ ،انططابات ايكٛت ٚدؿاف اؿًلاملطن١ٝ نإ َٔ أبطظٖا 

 اإلضٖام ٚاإلدٗاز ايؿسٜس.ٚ ،ايكساع املػتُطٚ ،ايعُٛز ايؿكطٟ أٚ ايطقب١ أٚ ايهتـ أٚ املعكِ أٚ ايهاسٌ

إٔ املتٛغط ايعاّ هلصا ايُبعس ٜؿري إىل  (تكُِٝ ايعٌُ زاخٌ املسضغ١أظٗطت ْتا٥ر ايبعس ايجايح ) .4



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٚدٛز تكِٝٝ َطتؿع َٔ قبٌ أؾطاز ايع١ٓٝ ٭ٟ نُا اْعسّ ، املٓدؿه١زضد١ ؼكل َتٛغط١ متٌٝ إىل 

عباض٠ َٔ عباضات ٖصا ايبعس بؿهٌ َطًل. باإلناؾ١ يتكِٝٝ غًيب ٚانح يعسز أضبع١ عٓاقط أظٗطت 

ٖٞ نعـ ١َ٤٬َ ايطٚاتب َع اجملٗٛز ايصٟ ٜبصي٘ املعًُٕٛ يف أزا٤ َٗاَِٗ زضد١ ؼكل َٓدؿه١; ٚ

ايٛظٝؿ١ٝ، ْٚكل عسز املعًُني يف ايتدكل يتٓؿٝص اـط١ ايسضاغ١ٝ، ٚقكط ؾرتات ايطاس١ َٚساٖا 

خ٬ٍ ايّٝٛ ايسضاغٞ مبا ٜػِٗ يف ػسٜس ايٓؿاط أثٓا٤ ايعٌُ، ٚنعـ ١َ٤٬َ عسز ايت٬َٝص يف 

أَا باقٞ عباضات بعس تكُِٝ ايعٌُ زاخٌ املسضغ١ ؾكس ؼككت بسضد١  ع َػاستٗا.ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ َ

نصيو ؼككت مخؼ عباضات  َتٛغط١ ٚتطاٚح بعهٗا بني املٌٝ إىل ايعاي١ٝ ٚاملٌٝ إىل املٓدؿه١.

ٌٝ إىل املطتؿع١; تهُٓت تكُٝٝات إهاب١ٝ ْػبًٝا ٭ؾطاز ايع١ٓٝ مٛ ٚدٛز متبسضد١ َتٛغط١ 

ح يًٛظا٥ـ زاخٌ املسضغ١، ٚتٛؾط ايٛقت ايهاف ٭زا٤ املٗاّ ايٛظٝؿ١ٝ بؿعاي١ٝ، تٛقٝـ زقٝل ٚٚان

عًِ يًٓٛع ا٫دتُاعٞ )شنط/أْج٢(، ٚتٛؾط ؾطم يتعًِ امل١َ٤٬َٚ املطس١ً ايتع١ًُٝٝ اييت ٜعٌُ بٗا 

َٗاضات ١َٝٓٗ دسٜس٠ َٔ خ٬ٍ ايتٛاقٌ ٚاملٓاقؿ١ ايبٓا٠٤ َع ايع٤٬َ يف ايعٌُ، ٚسطم ايكٝازات 

ظطٚف مما ٜؿري يٛدٛز  ضغ١ٝ ع٢ً ضقس َؿه٬ت ايعٌُ ٚقطاعات٘ بؿهٌ َٓتعِ ٚايػع٢ ؿًٗا.املس

بعض ٚدٛز زضد١ َٔ ايتسْٞ ايٓػيب يتشكل بايتعأَ َع ، إىل سس َا ١ُ٥٬َ َٚٓار َسضغٞ َٓاغب

با٭بعاز املٝسا١ْٝ ا٭خط٣ مما ٜسٍ ع٢ً ٚدٗ٘ ْعط ع١ٓٝ ايسضاغ١ باملكاض١ْ عٓاقط ٖصا ايبعس َٔ 

 .ع٢ً ْؿاط املعًِ َٚػت٣ٛ أزا٥٘ غًبًا اييت ت٪ثطدٛاْب ايككٛض ض بع

 .تىصُبد انذراسخاحملىر انثبنث: 
ؾ٢ ن٤ٛ اإلطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١ َٚا أغؿطت عٓ٘ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ َٔ ْتا٥ر َؿري٠ إىل قٓاع١ أؾطاز 

َٔ ايتٛقٝات أٚ  اعسًزتكسّ ايسضاغ١ مب٪غػات ايتعًِٝ،  ْؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼايع١ٓٝ بأ١ُٖٝ 

 ٚتكًٌ َٔ َػت٣ٛ اإلدطا٤ات املكرتس١ ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ تععظ ايٛعٞ بايكش١ امل١ٝٓٗ يف قطاع ايتعًِٝ

 ٚشيو ؾُٝا ًٜٞ: ،ؾٝٛع ا٭َطاض ٚاملداطط امل١ٝٓٗ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ

تُع تٓعِٝ ْسٚات تجكٝؿ١ٝ يًُعًُني سٍٛ ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ بايؿطان١ َع اؾاَع١ َٚ٪غػات اجمل .1

 .يًُعًِ ابأُٖٝتٗ إسساخ ِسطاى ؾهطٟ َٚعطيفٚٚخًل ٚعٞ عاّ ، املس٢ْ

َتدكل ع٢ً ٜس ، تهُني ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ برباَر ايتسضٜب املكس١َ با٭نازمي١ٝ امل١ٝٓٗ يًُعًِ .2



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تعكس ٖصٙ ايرباَر بكؿ١ زٚض١ٜ عٝح تكبح دع٤ًا َٔ ؾٝ٘، ع٢ً إٔ خرب٠ َتُٝع٠ ٖصا املٝسإ ٚممٔ هلِ 

 ت ايُٓٛ املٗين ٚايرتق١ٝ ٫ٚ هٛظ ايتدًـ عٓٗا.َتطًبا

 ٚنع ًَككات تٛع١ٜٛ يت١ُٝٓ ايجكاؾ١ ايعا١َ سٍٛ ؾطٚط ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ يًعاًَني باملسضغ١ .3

 .غطؽ ايػًٛنٝات ٚاملُاضغات ايكش١ٝ ايػ١ًُٝمبا ٜػِٗ يف 

ٝش١ يًٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاض ت١ُٝٓ ا٫ػاٖات اإلهاب١ٝ يس٣ املعًُني مٛ ا٫يتعاّ بايػًٛنٝات ايكش .4

يف ٖصا ايرباَر ايتسضٜب١ٝ زٚض هابٞ مٛ أؾطاز ايع١ٓٝ اإلاػاٙ  ، اْط٬قًا َٔاملطتبط١ مب١ٓٗ ايتسضٜؼ

بؿهٌ َػتُط،  ، ٚاغتجُاض ٖصا ا٫ػاٙ بهٌ ايٛغا٥ٌ املُه١ٓ مٛ إقا١َ املعٜس َٔ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝايؿإٔ

 .مماضغ١ َا تًكٛٙ خ٬هلاظ، ٚتؿذٝع املعًُني ع٢ً َع اؿطم ع٢ً تكسميٗا ع٢ً مٛ َؿٛم َٚعع

تكسِٜ َكطض أٚ ٚسس٠ زضاغ١ٝ أثٓا٤ إعساز املعًِ عٝح تؿٌُ إعاز٠ ايٓعط يف تكُِٝ ٚبٓا٤ بطاَر  .5

إعساز املعًُني بهًٝات ايرتب١ٝ سٍٛ كاطط امل١ٓٗ احملت١ًُ اييت قس ت٪ثط ع٢ً ايػ١َ٬ ٚايكش١ 

أنجط تهٝؿًا  ػعً٘ يتشات ايك١ً ٚاي ٚا٫ػاٖات ٚاملٗاضات اضف، مبا ٜٛؾط يًُعًِ بعض املعامل١ٝٓٗ

 َعاٚي١ عًُ٘.أثٓا٤ 

تسضٜب املعًُني ع٢ً )اقتكاز اؿطن١( اؿطنات ايكشٝش١ ٚأٚناع ايٛقٛف ٚاؾًٛؽ ايػ١ًُٝ أثٓا٤  .6

 ٚؼسٜس ايعكبات اييت تعرتنِٗ ٚإؽاش ايتسابري امل١ُ٥٬ يتصيًٝٗا.، ايعٌُ

يت١ُٝٓ ; ٚايػعٞ إُٖاٍ ا٫يتعاّ مبباز٨ اإلضدَْٛٛٝهؼ ع٢ً قشتِٗ امل١ٝٓٗ تٛع١ٝ املعًُني بعٛاقب .7

دٛاْب ايككٛض ، َٚػاعستِٗ ع٢ً ػاٚظ ا٫ػاٖات اإلهاب١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تػٝري ا٫ػاٖات ايػًب١ٝ

 .ٖازفدٝس ٚٚعٞ قشٞ باَت٬ى ايكش١ٝ،  ِيف ثكاؾتٗ

َٔ خ٬هلا  ميهٔ، ٚاييت ٚايكش١ امل١ٝٓٗ ت١ُٝٓ ٚعٞ َسضا٤ املساضؽ بأ١ُٖٝ تٛاؾط َتطًبات ايػ١َ٬ .8

ت١٦ٝٗ َٓار تٓعُٝٞ طٝب; ا٭َط ايصٟ ٜٓعهؼ ايتعًُٝٞ; ٚ يتشػني ا٭زا٤ املطد٠ٛ ايػاٜات إىل ايٛقٍٛ

 ع٢ً مٛ إهابٞ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ.

تٛع١ٝ ٗا، ٚيرتغٝذ َباز٥ تٛؾري َطبٛعات اضؾاز١ٜ يت١ُٝٓ ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ باجملتُع املسضغٞ .9

; بهٌ َا ٜتهُٓ٘ ايعٌُ َٔ كاطط أٚ أنطاض ٚططم ايٛقا١ٜ َٓٗاٚتبكريِٖ املعًُني سسٜجٞ ايتعٝني 

 . ايتػًب عًٝٗاٚنٝؿ١ٝ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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ت١ُٝٓ ايٛعٞ ، ْٚؿط املُاضغات ايكش١ٝ عٓس اغتدساّ ا٭دٗع٠ ٚا٭زٚات املسضغ١ٝ اـطط٠ .10

، َع اؽاش ايتسابري اييت ػبٛضات املسضغ١ٝبايػًٛنٝات اٯ١َٓ عٓس اغتدساّ ايطباؾري ٚا٭ق٬ّ ع٢ً اي

 ايكش١ امل١ٝٓٗ يًُعًِ.تٛؾري ايتػ٬ٝٗت املاز١ٜ يف ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ اييت َٔ ؾأْٗا إٔ ُتععظ تهؿٌ 

ٜٓكٌ  عٝح تٓعِٝ فُٛعات َكػط٠ َٔ املعًُني يتبازٍ اـربات شات ايك١ً بايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ .11

تٓاَٞ ي مماضغ١ ايػًٛنٝات ايكش١ٝ ايػ١ًُٝ; اغتٓازّا ذٝعِٗ ع٢ًبعض ا٭قطإ خربتِٗ يع٥٬َِٗ، ٚتؿ

زاخٌ املسضغ١ َٔ خ٬ٍ فتُعات ٚؾطم ايتعًِ اييت تتِ بكٛض٠ ٚاقع١ٝ  ًَٗٓٝا ملعًُنيا يت١ُٝٓا٫ػاٙ امل٪ٜس 

 ٚتعُٝكٗا ٚتطبٝكٗا.  َٚػتُط٠ يف ب١٦ٝ ايعٌُ يف إطاض ادتُاعٞ تعاْٚٞ َجُط ٜٝػط ايتؿاضى يف املعطؾ١

َٔ  اْط٬قًا ظٝـ اإلْرتْت ٚٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يف ْؿط ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ بني املعًُنيتٛ .12

اهلازف هلا ٚايتٛظٝـ اإلهابٞ  ٚنطٚض٠ غٝاز٠ ايعٓاقط ايتهٓٛيٛد١ٝ يف سٝاتٓا ايؿدك١ٝ ٚامل١ٝٓٗ

 .بتشػني ؾطم َتابع١ اؾسٜس ٚاملؿٝس يف فاٍ ايعٌُ

ايعٌُ ع٢ً ، َع بتطبٝل َعاٜري ٚؾطٚط ايػ١َ٬ ٚايكش١ امل١ٝٓٗ ؽكٝل دا٥ع٠ ٭ؾهٌ َسضغ١ ايتعَت .13

ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ عٌُ زاع١ُ تٛؾط املٓار ايعًُٞ ٚاملٗين املٓاغب ملٓتػبٝٗا ع٢ً ضأغٗا إزاض٠ َتؿ١ُٗ 

َتعا١ْٚ، تػٛزٖا ع٬قات إْػا١ْٝ زاع١ُ تتٛؾط ؾٝٗا املٛاضز ٚايتذٗٝعات، ٚتكٌ ؾٝٗا ايهػٛط، ملا 

سٝا٠ َٓتػبٝٗا إش إٔ َ٪غػات ايعٌُ اإلهاب١ٝ دٛز٠ ؾاعٌ َٚٝػط يف ؼكٝل هلصٙ ايب١٦ٝ َٔ زٚض 

 لاظ ٚايتُٝع ٚايتطٛض.ػعٌ َٓتػبٝٗا أؾس سًبا ٚإخ٬ًقا هلا، نُا أْٗا ت٤ٞٗ هلِ ؾطم اإل

ست١ُٝ ٚنطٚض٠ َٔ  ، اْط٬قًاتهُني ثكاؾ١ اإلضدَْٛٛٝهؼ ببعض املكطضات املسضغ١ٝ يًت٬َٝص ٚايط٬ب .14

املٗاضات اؿٝات١ٝ يف َٚٔ نْٛٗا متجٌ أسس ، باملٓاٖر ايسضاغ١ٝ سٜس ٚايتطٜٛط املػتُطايتػٝري ٚايتذ

ب١٦ٝ تعر مبتػريات ٚؼسٜات نجري٠; ا٭َط ايصٟ ٜتطًب َٔ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ايػعٞ ايس٩ب 

تٓاَٞ اغتدساّ دٌٝ ايؿباب ناػاٙ سسٜح، ٚغاق١ يف ظٌ  تسخ٬ت اإلضدَْٛٛٝهؼي٬غتؿاز٠ َٔ 

 ٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت.يتهٓٛيٛد

يف اجملا٫ت ايطب١ٝ ٚاهلٓسغ١ٝ ٚايتكُِٝ يإلؾرتاى يف َؿطٚعات عج١ٝ َتها١ًَ  نيتؿذٝع املتدكك .15

إلثطا٤ املهتب١ ايعطب١ٝ بسضاغات ب١ٝٓٝ ػُع املعطؾ١ ايع١ًُٝ باملعطؾ١ ايرتب١ٜٛ َٔ أدٌ  ايرتبٜٛني،َع 

 .تٛؾري َساضؽ أؾهٌ
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عًِ َٔ خ٬ٍ خؿض ْكاب٘ ايتسضٜػٞ، ٚتؿذٝع٘ ع٢ً ا٫نطاط يف تكًٌٝ ايعب٤ ايتسضٜػٞ ع٢ً امل .16

 َػاس١ رييًشٛاؾع ٚاملهاؾأت; ٚتٛؾَطنٞ ْعاّ  ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ املػتسا١َ بايتعأَ َع تبينأْؿط١ 

 ا٫غتك٬ي١ٝ ٚاؿط١ٜ يف اؽاش قطاضاتِٗ امل١ٝٓٗ. ملُاضغ١ ناؾ١ٝ يًُعًُني 
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 ادلزاخغ
 أوالً: ادلزاخغ انؼزثُخ:

زٚض اإلع٬ّ يف ايتُهني اجملتُعٞ يًُعاقني يف ب١٦ٝ أقٌ تكًٝٝسا ٚؾل (. 2018) ِٝ عباؽ ايعٖريٟإبطاٖ .1

امل٪متط ايػٟٓٛ ايعًُٞ ايعطبٞ يه١ًٝ ايرتب١ٝ بايػطزق١ داَع١ ، َٓعٛض إضدَْٛٛٝها ايرتب١ٝ اـاق١

، ٚايتشسٜاتدٓٛب ايٛازٟ "ايرتب١ٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ يًكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ ايٛاقع ٚايطُٛسات 

 .30 -1، م. 2018إبطٌٜ  26-25ايؿرت٠ 

 ايت١ُٝٓ ع٢ً ٚأثطٙ ا٭غاغ٢ ايتعًِٝ ملٓؿآت ايتدطٝط١ٝ ٚاملعاٜري (. ا٭غؼ2010) غًُٝإ ع٢ً أغعس .2

، 2010زٜػُرب  23 – 21، عؿط اؿازٟ ايسٚيٞ اهلٓسغٞ ا٭ظٖط َ٪متطايكاٖط٠،  ملس١ٜٓ ايعُطا١ْٝ

 .171 – 159ايكاٖط٠، م.  ا٭ظٖط، داَع١

 زٚض١ٜ ْؿط٠ ،املكُِ ف١ً ايعٌُ، ب١٦ٝ يف ٚتطبٝكاتٗا ايبؿط١ٜ اهلٓسغ١ (.2007) اؿهِٝ عبس آَاٍ .3

 سًٛإ. داَع١ َاضؽ، 03 ايػ١ٜٛٓ ايع١َُٝٛ اؾُع١ٝ ايؿٕٓٛ ايتطبٝك١ٝ، َكُُٞ ْكاب١ تكسضٖا

٭غاغٞ (. أثط ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ ع٢ً اػاٙ َعًُٞ َطس١ً ايتعًِٝ ا2014أٌَ أمحس سػٔ قُس ) .4

 ف١ً ايرتب١ٝ ٚثكاؾ١ ايطؿٌ،مبشاؾع١ املٓٝا مٛ إزاض٠ املعطؾ١ ٚع٢ً زضد١ مماضغ١ بعض عًُٝاتٗا، 

 .77-1، م 2014، أنتٛبط 4، ز 3ن١ًٝ ضٜاض ا٭طؿاٍ، داَع١ املٓٝا، ع 

(. ا٫سرتام ايٓؿػٞ ٚع٬قت٘ مبشٛض ايهبط ٚتكسٜط ايصات ٚبعض 2009أٌَ أْٛض عبس ايععٜع ) .5

ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ سميٛدطاؾ١ٝ يس٣ ع١ٓٝ َٔ َعًُٞ املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١، املتػريات اي

 .202 -148، م. 2009، أبطٌٜ 22، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املٓٝا، َر. ٚعًِ ايٓؿؼ

(. منٛشز َكرتح يتطٜٛط ب١٦ٝ ايتعًِ يطؿٌ َا قبٌ املسضغ١ يف ن٤ٛ 2011أَري٠ عبس اؿُٝس اؾابطٟ ) .6

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ سًٛإ.ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ضدَْٛٛٝهؼ"، ١ٜ "اإلاهلٓسغ١ ايبؿط

(. ايهػٛط ايٓؿػ١ٝ يس٣ َعًُات املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ ٚع٬قتٗا با٭َطاض 2012أ١َُٝ َكطؿ٢ ناٌَ ) .7

. 105 -65م.  (،3)91، بٓٗا ، داَع١ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،ايػٝهٛغَٛات١ٝ
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طًبات تطبٝل ا٭ضدَْٛٛٝها ع٢ً داَع١ قٓا٠ ايػٜٛؼ يف ن٤ٛ (. َت2013إٜٓاؽ ايػٝس غًُٝإ ) .8

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ايػٜٛؼ.ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠خربات بعض ايسٍٚ "، 

، داَع١ ف١ً عًّٛ ٚؾٕٓٛ، زضاغات ٚعٛخ(. ا٭ضدَٓٛٝهؼ ٚؾاع١ًٝ ا٭زا٤، 2006باغِ سػٔ عبسٙ ) .9

 .121 -103، م. 1، ع  18سًٛإ، َر 

(. اغتدساّ بٝاْات اإلضدَْٛٛٝهؼ املعٝاض١ٜ يتكُِٝ امل٬عب ٚغاسات 2009ايؿتٝشٞ ) تاَط سػني .10

امل٪متط ايعًُٞ ايسٚيٞ ايطابع يه١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ داَع١ أغٝٛط ايًعب يف املساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥، 

 .679 - 738زٜػُرب ، م. 7 -6، 2"، َر."ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يعًّٛ ايطٜان١ يف ن٤ٛ غٛم ايعٌُ

 ؾًػًؿ١ ٚؾل ايبؿط١ٜ اهلٓسغ١ (. َتطًبات2012ععايسٜٔ ايػُاى ) غعسٕٚ، ٚ بؿاض أمحس ا٥طث .11

 قاؾع١ يف املٓعيٞ ا٭ثاخ ايٛط١ٝٓ يكٓاع١ ايؿطن١ ٚضف يف اغتط٬ع١ٝ زضاغ١:  ايتكٓٝع ايطؾٝل

. 29 -9، م. 10 ع، 34 ، َرايطاؾسٜٔ، ايعطام ت١ُٝٓ ٣ْٛٓٝ،

 

 إقا١َ َتطًبات يف ايبؿط١ٜ اهلٓسغ١ اْعهاغات(. 2012) إغ٬ّ ٜٛغـ ايعبٝسٟثا٥ط أمحس غعسٕٚ، ٚ .12

، ،املٛقٌ يف اي٫ٛز١ٜ ا٭يبػ١ َعٌُ يف اغتط٬ع١ٝ زضاغ١:  ايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ ٚ ايكش١ إزاض٠ َٛاقؿ١

. 37 -9م.  ،110، ع 34َر  ،سٜٔ، ايعطامايطاؾ ت١ُٝٓ

 

، زاض ايٓٗه١ َٓاٖر ايبشح ٚايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ(. 2002دابط عبس اؿُٝس، ٚأمحس خريٟ ناظِ ) .13

ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠.

، زاض اؾاَع١ ؿ١ٝاإلزاض٠ املسضغ١ٝ ٚايك(. 2008مجاٍ قُس أبٛ ايٛؾا ٚغ١َ٬ عبس ايععِٝ ايعطاض ) .14

 اؾسٜس٠، اإلغهٓسض١ٜ.

َؿطٚع ايسغتٛض، ايٛثٝك١ ايسغتٛض١ٜ اؾسٜس٠ بعس تعسٌٜ زغتٛض (. 2013مجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ ) .15

، املعطٌ 2012

 .23/6/2016، تاضٜذ ايسخٍٛ 

ايكاٖط٠.، ظٖطا٤ ايؿطم ،َٛادٗتٗاٚأغايٝباؿٝا٠نػٛط(.2006) عبس املعطَٞكطؿ٢سػٔ .16
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(. تكِٝٝ بطاَر تسضٜب املعًُني يف ن٤ٛ منٛشز 2015زايٝا ط٘ قُٛز، أٌَ أمحس سػٔ قُس ) .17

، 2.، ع28.، َرف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼنرينباتطٜو "زضاغ١ َٝسا١ْٝ مبشاؾع١ املٓٝا"، 

 .88-1، م 2015أنتٛبط 

اق١، 2016سيٞ ناٌَ )ضانٞ ع .18 سخ٬ً ملساضؽ ؾعاي١ يص٣ٚ ا٫ستٝادات ـا ٓسغ١ ايبؿط "َ  (. اإلدَْٛٛٝها "ٖ 

ٌ ايرتب١ٝ ايعطب١ٝ ػتكب ر. ،ف١ًَ  ايت١ُٝٓ،َ   ِٚ ٞ يًتعًٝ  .232 – 129، م. 10، ع. 23املطنع ايعطب

 دَْٛٛٝهاتطٜٛط إزاض٠ املسضغ١ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ يف ن٤ٛ َسخٌ اإلض(. 2016) ضنٛإ ايتعًب ساَس .19

 .داَع١ غٖٛاز، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، زضاغ١ َٝسا١ْٝ مبشاؾع١ غٖٛاز

آؾام دسٜس٠ يف ،  ٖٓسغ١ ايبؿط ،ا٭ضدَْٛٛٝها (.2007) املعاٜط١ضق١ٝ عسْإ  .20

 ، زاض ايؿطٚم، عُإ.عامل اإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ

 يف ايٛغط٢ اإلزاض٠ يف ايعاًَني نؿا٠٤ يعٜاز٠ تطب١ٜٛ إزاض١ٜ إغرتاتٝذ١ٝ (. تطٜٛط2011) املعاٜط١ عسْإ ضق١ٝ .21

 ف١ً،  (ا٭ضدَْٛٛٝها) ايبؿط ٖٓسغ١ َٓٗذ١ٝ ن٤ٛ يف ا٭ضز١ْٝ ٚايتعًِٝ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ

ؿػ١ٝ ايرتب١ٜٛ يًعًّٛ ايكط٣ ّأ داَع١ رٚآي  َ . 256 – 211، م. 1 ع، 3 ، ايػعٛز١ٜ،

 

غ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً َهتب١ ا(.ا٭ضدَٓٛٝهؼ ايتٓعُٝٞ يف املهتبات ايعا١َ: زض2017غٝس قُس غٝس ) .22

، 2017، ْٜٛٝٛ 46، ع.ايبٛاب١ ايعطب١ٝ يًُهتبات ٚاملعًَٛاتَكط ايعا١َ َٚهتبات ايطعا١ٜ املتها١ًَ، 

 .13- 9م  ،  

ايتكِٜٛ ايرتبٟٛ امل٪غػٞ: أغػ٘ َٚٓٗذٝات٘ ٚتطبٝكات٘ يف تكِٜٛ  (.2003) ق٬ح ايسٜٔ قُٛز ع٬ّ .23

 .ايكاٖط٠، زاض ايؿهط ايعطبٞ، املساضؽ

 يف اإلْػا١ْٝ يًعٛاٌَ إضؾاز١ٜ خطٛط اؿسٜح اإلضدَْٛٛٝهؼ .(2011) عبس ايٓيب أبٛ اجملس .24

 ايكاٖط٠. ايطساب، ،طاس١اي -ا٭َإ -اإلغتعُاي١ٝ -ايتكُِٝ

يبات املطس١ً املتٛغط١ ا(. خربات ايعٓـ ا٭غطٟ ٚاملسضغٞ يس٣ ع١ٓٝ َٔ ط2011عبري قُس ايكبإ ) .25

، داَع١ ف١ً عٛخ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝٚايجا١ْٜٛ يف َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ بايعاق١ُ املكسغ١، 

.56 -3، م. 21املٓكٛض٠، عسز 
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، ايساض املٓٗذ١ٝ يًٓؿط كا٤ ايتطبٝكٞ باغتدساّ اإلس(. 2015ععاّ عبسايطمحٔ قربٟ ) .26

 ٚايتٛظٜع، عُإ.

، زاض املػري٠ 2، طقتكازٜات ايتعًِٝ َباز٨ ضاغد١ ٚاػاٖات سسٜج١ا(. 2007ؾاضٚم عبسٙ ؾًٝ٘ ) .27

 يًطبع ٚايٓؿط، عُإ.

إ، ، عُايػًٛى ايتٓع٢ُٝ ؾ٢ إزاض٠ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ(. 2005عبس اجملٝس ايػٝس )ٚؾاضٚم عبسٙ،  .28

 زاض املٝػط٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، ا٫ضزٕ.

ٞ ايػٝس ) .29 ٌ ايبؿطٟ(. 1979ؾ٪از ايبٗ قٝاؽ ايعك  ٚٞ ِ ايٓؿؼ اإلسكا٥  ، زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط3.٠، طعً

، زاض ايهتاب اؾاَع٢، ايعني.املعًِ ايص٣ ْطٜس بني ا٭قاي١ ٚايتذسٜس(. 2009ؾٛاظ ؾتح اهلل ايطاَب٢ٓ ) .30

ايساض  ايتعًِٝ ايعطب٢ بني ايهاضث١ ٚا٭ٌَ )آؾام تطب١ٜٛ َتذسز٠(، َػتكبٌ(. 2007قػٔ خهط ) .31

 املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ، ايكاٖط٠.

اؿل ؾ٢ ايتعًِٝ: قطا٠٤ تطب١ٜٛ ؾ٢ ٚثا٥ل ضمس١ٝ، ؾ٢: اؿل ؾ٢ (. 2008قُس تٛؾٝل غ٬ّ ) .32

املطنع ايك٢َٛ يًبشٛخ ايرتب١ٜٛ، ايكاٖط٠. ايتعًِٝ: ض٣٩ ٚتٛدٗات،

. تطـٜٛط أزا٤ َسٜط٣ املساضؽ اإلبتسا١ٝ٥ ظُٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ ع٢ً نـ٤ٛ (2019َطِٜ ْاز٣ قبش٢ ) .33

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ايؿّٝٛ.ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠بعـض ا٫ػاٖات اإلزاض١ٜ املعاقط٠، 

كطؿ٢، مي١ٓٝ بٛزاىل ) .34  َ  دٌٝ ف١ًٚتطٜٛطٙ،  ايتعًِٝ خس١َ يف املسضغ١ٝ (. ا٭ضغَْٛٛٝا2017َٓكٛضٟ

. 138 -127، م. 34ايعًُٞ، اؾعا٥ط، ع. ايبشح دٌٝ َطنع ٚا٫دتُاع١ٝ، ْػا١ْٝاإل ايعًّٛ

 

 (. َهْٛات ْٛع١ٝ سٝا٠ املعًِ ايٓؿػ١ٝ ٚع٬قتٗا ببعض َتػريات ايؿدك2011١ٝلا٠ ظنٞ َٛغ٢ ) .35

، 2، ع. 24، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املٓٝا، َر. ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼٚب١٦ٝ ايعٌُ، 

 .170 -47، م. 2011أنتٛبط 

 ، عُإ.ٚايتٛظٜع يًطبع ٚايٓؿط قؿا٤، زاض زضاغ١ ايعٌُ ٚاهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ(. 2012) لِ عبٛز لِ .36

ني2014ٖاؾِ ؾتح اهلل عبس ايطمحٔ ) .37 ٚاقع مماضغ١ املعًُ َعٛقات ؼكٝكٗا ؾ٢ (.   سكٛقِٗ ؾ٢ اجملتُع املسضغ٢ٚ 

ربات ا٭دٓب١ٝ،  ؿؼن٤ٛ بعض ـا ِ آي عً ر ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝٚ   .220 -56، م 2014، أنتٛبط 2، ع 27،َ 
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ضدَْٛٛٝهؼ )تكٛض (. ايتطٜٛط ايتٓعُٝٞ يًذاَعات املكط١ٜ باغتدساّ اإل2016ٖاْٞ قُس ضدا٥ٞ ) .38

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ بين غٜٛـ.َٓؿٛض٠ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َكرتح("، 

(. ؼسٜح ايب١٦ٝ 2012ٖٓا٤ أمحس عط١ٝ، قُٛز، ٚظٜٓب قُس عبسايطمحٔ، ٚغعس قُس عًٞ ) .39

ف١ً ايبشح املسضغ١ٝ يٮطؿاٍ املعاقني سطنًٝا يف ن٤ٛ َؿّٗٛ اإلضدَْٛٛٝها: اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ "، 

 .1913 – 1893، م. 4، ز.13. ، ع ، ن١ًٝ ايبٓات داَع١ عني مشؼايعًُٞ يف ايرتب١ٝ

 َكط يًدسَات ظُٗٛض١ٜ ايتدطٝط١ٝ ٚاملعاٜري املعس٫ت زيٌٝ(. 2014) اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتدطٝط ايعُطا٢ْ .40

 ، اجملًس ا٭ٍٚ اـسَات ايتع١ًُٝٝ، اإلزاض٠ املطنع١ٜ يًبشٛخ ٚايسضاغات ٚايتدطٝط اإلقًُٝٞ.ايعطب١ٝ

ٚثٝك١ َعاٜري نُإ اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز (. 2010از )اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚا٫عتُ .41

 مجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ.اإلقساض ايجايح، ، ٚثٝك١ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ مل٪غػات ايتعًِٝ قبٌ اؾاَعٞ

 ،2030 – 2014اـط١ ا٫غرتاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ قبٌ اؾاَعٞ (. 2014ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ز.ّ.ع ) .42

ْػتطٝع تكسِٜ تعًِٝ دٝس يهٌ طؿٌ،  ايتعًِٝ املؿطٚع ايكَٛٞ ملكط، َعًا

، تاضٜذ ايسخٍٛ 

24/8/2015. 

 ، َهتب١ زاض ايبٝإ، ايؿّٝٛ.زضاغات ؾ٢ ايتؿطٜعات املسضغ١ٝ(. 2015ٜٛغـ عبس املعط٢ َكطؿ٢ ) .43
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 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 اداَع١ املٓٝ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 (1يهحك )
  لبئًخ ثأمسبء انسبدح احملكًني

 و أمسبء انسبدح احملكًني انذرخخ انىظُفُخ

  -1 أ. ز/ إبطاِٖٝ عباؽ ايعٖريٟ داَع١ سًٛإ. –أغتاش ايرتب١ٝ املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ 

ض٥ٝؼ قػِ ايرتب١ٝ املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ ٚ -أغتاش اإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ

 داَع١ ايعقاظٜل. -ايتع١ًُٝٝ 

  -2 أ. ز/ أمحس لِ ايسٜٔ عٝساضٚؽ

ٚض٥ٝؼ قػِ ايرتب١ٝ  –أغتاش ايرتب١ٝ املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ 

 داَع١ سًٛإ -ٚاإلزاض٠ ايرتب١ٜٛاملكاض١ْ 

  -3 أ. ز/ سػاّ محسٟ عبساؿُٝس

  -4 عبسايتٛاب عبساي٬ٙ عبسايتٛاب أ. ز/ داَع١ أغٝٛط. –ايتع١ًُٝٝ أغتاش ايرتب١ٝ املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ 

  -5 قُس ٜٛغـ ْكطأ. ز/  داَع١ ا٫ظٖط. -أغتاش اإلزاض٠ ٚايتدطٝط ٚايسضاغات املكاض١ْ 

  -6 َطؾت ْاقـأ. ز/  .عني مشؼداَع١  -أغتاش اإلزاض٠ ٚايتدطٝط ٚايسضاغات املكاض١ْ 

داَع١ بين  –١ُٝٝ املتؿطؽ يرتب١ٝ املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ ايتعًاأغتاش 

 غٜٛـ.

  -7 أ. ز/ أمحس قُس غامن

  -8 أ. ز/ ع٢ً ظنٞ ثابت داَع١ املٓٝا. -أغتاش ايرتب١ٝ املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ املتؿطؽ 

  -9 أ. ز/ ْعُات عبس ايٓاقط أمحس داَع١ أغٝٛط. – املتؿطؽأغتاش ايرتب١ٝ املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ 

ٚض٥ٝؼ قػِ ايرتب١ٝ  –١ْ ٚاإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ أغتاش ايرتب١ٝ املكاض

 داَع١ املٓٝا. -املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ 

  -10 أ.ّ. ز/ زايٝا ط٘ قُٛز

  -11 ق٬ح عبساهللأ.ّ. ز/  داَع١ أغٝٛط. –أغتاش ايرتب١ٝ املكاض١ْ ٚاإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ املػاعس 

ب  مت تزتُت األمسبء
ً
 هذرخخ انىظُفُخووفمًب نهدبئُ

 
 

 


