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َتْمِىيُى ُيْسَتَىي ُيَمزَِّر انذِّيٍ َوَلَضبَيب انَعْصِز ِنُطالةِ 

شُْعَبِت انهَُّغِت انَعَزِبيَِّت ِبُكهِّيَِّت انتَّْزِبَيِت ِفي َضىِء 

 أْبَعبِد َتْدِذيذ انخَِطبةِ انذِّْيُِيِّ وانتََّىخَُّهبثِ 

 وِبَُبُء َتَصىٍُّر ُيْمَتَزذٍ انًَُعبِصَزِة  انًَْعِزِفيَّتِ 

َُأعٌٝ َعبس ايَكأزض /ز ُِٔسٟ إِغ   َبًٔٝؼ َس

 َسضؽ املٓاٖر ٚططا٥ل تسضٜؼ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ 

  ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ املٓٝا 
  :يهخص انذراست ببنهغت انعزبيت

 ايجا١ْٝ ايؿطق١ يط٬ب ايعكط َقَهاَٜاٚ ايسٜٔ َكطض ستت٣ٛ تكِٜٛ إىل اذتاي١ٝ ايسضاغ١ ٖسؾت 

ٞٓ ايتعًِٝ ختكل ايعطب١ٝ ًػ١اي بؿعب١  ايسٜين ارتطاب َتِذٔسٜس أبعاز ن٤ٛ يف ايرتب١ٝ به١ًٝ ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

َٗاتٚ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  حملت٣ٛ َكرتح تكٛض بٓا٤ ٚنصيو ، َعاقط٠ ؾك١ٝٗ َقَهاَٜا َٔ تتهُٓ٘ َٚا املعاقط٠ امَلِعِطٔؾ

َٗاتٚ ايسٜين ارتطاب َتِذٔسٜس أبعاز ن٤ٛ يف املكطض َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  قاّ اهلسف ٖصا ٚيتشكٝل.   املعاقط٠ امَلِعِطٔؾ

 حتسٜس اغتٗسؾت اييت ايطمس١ٝ ايٛثا٥ل ع٢ً اغتٓست ايسٜين ارتطاب حتسٜس أبعاز قا١ُ٥ بإعساز ايباسح

ٌِ أزا٠ بإعساز ايباسح قاّ شيو ن٤ٛ ٚيف ، ا٭بعاز  ٖصٙ ن٤ٛ يف ايعكط َقَهاَٜاٚ ايسٜٔ َكطض ستت٣ٛ ٔيَتِشًٔٝ

َٗات ، عًٝٗا ايساي١ ايػًٛن١ٝ اتٗاَٚ٪ؾط ا٭بعاز َٛٗد ١ٖٝ ٚايٖت  حتتٗا تٓسضز إٔ ميهٔ اييت ايؿك١ٝٗ ٚايَكَهاَٜا امَلِعِطٔؾ

 ايعكط َٚقَهاَٜا ايسٜٔ َكطض تٓاٍٚ نعـ عٔ ايٓتا٥ر أغؿطت ٚيكس.  باملكطض تهُٝٓٗا َس٣ عٔ ايهؿـ أدٌ َٔ

١ٖٝ َٜاايَكَها تٓاٍٚ نعـ نصيو ، ايسٜين ارتطاب َتِذٔسٜس ٭بعاز  ن٤ٛ ٚيف ، املكطِض َُشت٣ٛ يف امُلعأقط٠ ايؿكٗ

 .ايط٥ٝػ١ املٓٗر َٓع١َٛ عٓاقط ٚؾل بٓا٩ٙ مت يًُكطض َكرتح تكٛض ببٓا٤ ايباسُح قاّ ايٓتا٥ِر ٖصٙ
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Evaluation of the content of the course of religion and contemporary 

issues for students of the Arabic language department at the Faculty of 

Education in the light of the dimensions of the renewal of religious 

discourse and contemporary cognitive trends and the construction of a 

proposed conception 

Dr.Baligh Hamdy Ismael 

The present study aimed at evaluating the content of the course 

of religion and contemporary issues for the second year students in the 

Division of Arabic Language, primary education in the Faculty of 

Education in light of the dimensions of renewal of religious discourse, 

contemporary cognitive trends and contemporary jurisprudential 

issues, as well as building a proposed conception of the content of the 

course in light of the dimensions of the renewal of religious discourse 

and orientations Contemporary To achieve this goal, the researcher 

prepared a list of the dimensions of the definition of religious 

discourse was based on official documents aimed at determining the 

dimensions, and in light of that the researcher prepared a tool to 

analyze the content of the course of religion and the issues of the age 

in light of these dimensions and behavioral indicators .The researcher 

also prepared a list to identify the cognitive orientations and 

jurisprudential issues that could be included in order to reveal the 

extent of their inclusion in the decision. The results have resulted in 

the weak handling of the course of religion and contemporary issues 

to the dimensions of the renewal of religious discourse, as well as the 

weakness of contemporary jurisprudence issues in the content of the 

course In the light of these results, the researcher built a proposed 

scenario for the decision was built according to the elements of the 

system of the main approach. 
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 ُيَمذَِّيُت انذَِّراسَِت :

ََُتِشَت  ١ٖٝ إىل ٕخ١ٖٝ ٚاإلِغٓا ايَعطٔباُتَُعَتِذاُز  يف  ِٜطِٛز ايٖتِطذٖطَُ َٝؼَٚي ٜٕس ،ٔس٬ٍَّٞ َدطإب إِغ٬َ

َََٗ ٙٔع ِّ ، ٚإ٤ٔ٬ْٖ ارَتاِضع٢ً ٔؾهط٠ٔ ايطِّ ِِايَكا٥ٔ ِط َٜد ََْت َتِذٔسٜٔسعٌ ايب ٔؾطًََّتُا  َٝٛٔعػٝريا  أب ١ٔ ارٔتَطٝ٘ا يف بٓ

َٝاَغأت٘ ، َُٚٛنَٛعٜٖٛٚأَٚي ِٖ إعاز٠ ق  أبَطارٔت ٖصا تكٓٝأت ٚحتسٜٔح َتِذٔسٜسأت٘ ، ١ٔٚ أططَٚسات٘ ، َٚٔ ث

َٔا٥َٔٚٚغ َُٔ َشً٘ ، ٚا٭ِٖ  ًَٔٞ ٖصا ارٔتَطاب ٚ ٌِذٝ٘ أّٜهٓٔتيو َتطِٜٛط ُقسضأت َسا ات ًب١ٔٝ استٝاَدَت ا ; َٔ أد

ِّايَؿ َٝ طٚٔفايعُّ طٔز ٚاجملتُِع يف ظ َٖٝس، ٚاإلِس ١ٔاٯْ اييت  ٜأتاب١ يًٖتشسِّ، ٚاغتَذ ا١ٖٔٓايٖط ١ٔاضَعتَػات امُلاث

١ٖٝ ، يف ٔغت ايَعٛاد٘ اجملَتَُعاُت ََطن١ٔ تؿاعًٔٝاِم َسطب َُعَطٝأت ايٖتٔجا َٜذطٟ َسٗا َع  ِّ ِٜٛطٛهلا ٚؾل  ُُٓٛيٛد  ايٗته

َْاس١ٝ ، ٚ َٗاتَٔ  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت ََْطعأقامُل امَلِعِطٔؾ  ٣ .اس١ٕٝ أخَط٠ َٔ 

١ُٖٝ ٔب١ُ اإلِغِت ايٖؿطَٜعٚيكس َدا٤َ ِّ َتِذٔسٜٔسُسِح اي٬َ ُْٝٔت٘ ، ، ٚبٝإ أٖ  ٖٕ ـٔ ـ ِططِع ايٖؿكَٛم ايٖؿبٌ إ ٜ

ُٖسس شيو املع٢ٓ ، ٜٚؿري )ْؿػٗا ـ ت٪نِّ ـُ اض٠ عتسِّثٓا ايٖؿطُع ايٖؿِط( إىل شيو ٔبكٛٔي٘ :  " ؾَت 257:  2013،  ََُش ٜ

َٚٙ أَّطاِضَبباعٔت عٔ ايَتِذٔسٜٔس ُِٕٔشح عًٝ٘ املػًٔٓؿٝٔص ، َٜٚب ايٖتأدا  ِّ اإلميا ٕٖ ني ٚشيو يف َكا ؿػ٘ اإلمَي ، ؾإ  ْ َٕ ا

ِٕشَتب٢ً ٚغتًل ََٜٜٚ ٍِٔسًٛٔب املٛسِّظتسَز يف ُق از إىل أ ٖٓ ٜٔ ، ٚشيو يف قٛ : "  ٢ٔ٘ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ( ٭قشأبيب ) قًَّاي

ا َضاْهِ " ، ٔقٚا إمَيُزدسِّ  ٜ ٌٍَٝ اض٠ ٍٛ ٫ إي٘ إ٫ اهلل " ، َٚتطٚا َٔ َقاٍ : أنٔجآْا . َقذسِّز إمَيٝـ ُْاهلل : َٚن غٛ

َُُٗع١ُْ َٜباض أْٖ٘ ْٜٔٔ باعٔتطع عٔ ايَتِذٔسٜس يف ايسِّعتسثٓا ايٖؿ  ".١ٔامَتارَت ا ع٢ً ٖصٙ ا٭١َٔٔ اهلل ب

ٙٔٚٔي  ََٓط١ إىل ٔخاب ، َزعت اذَتاَدا٭غَب ٗص ٝ٘ا٥ٍّٞ ٚيٝؼ إَْؿإب زٜينٍّ ب عرب  طن١َ اجملتُِعا ; ٜسؾع َسا٥

ِِبني ٔق طِظايَؿ ِِشًِّٞ ٚٔقايٖت ٝ َِٖػٞ ، َٜٚدًِّايٖت ٝ ِّ ، َه اذَتريػٝايٖت َِٔٓاى ُغَضـ إىل إِز ايسٜيٗن اُبَطصا ارٔتع٢ ـ  اض

ِِعٝح ٜعٝس يإلَْػ ِٕ املػً َٖ ،ن١ٔ اجملتُِع ٛضٙ يف َسَطُهاعًٝت٘ ُٚسزٚضٙ َٚؾ ا ََٜطصا ارٔتٚ ٓبػٞ إٔ ٜٓبَع أ٫ٚ اُب 

١َٜٔ اإلِغبَٝعَٔ َط ِّ ايصٟ  َٜ َتِذٔسٜسٚاي،   َتِذٔسٜسإىل اي َػتسا١َٕ ع٠ٕٟٛ ع٢ً َزَِٛٓط٬ ِٔايسِّ ِٖٛطػٝري َدعين َت٫  أٚ  ٜ

ْٖ ٘ٔٛٔيأُق َٖٓكُا ٜعين إَع، ٚإ َْا٤ٔ ايصٟ َنازت٘ إىل اي ٘ٔ ١ ٭ضَنهطٜٖاي١ ائؿ٘ ; سٝح ا٭َقؿأٔتإ عًٝ٘ ّٜٛ  أْ

ِٕاإلمَي َتِذٔسٜس ِٜلِطٛابٔت٘ ، عٔ َطَٚث ُٔاّ ٔبَعب٘ ٚا٫ئت ا ُٖبعّٝس ١َٔٝشٔش٘ ايٖكتعايٝ ٕط ا قس ٜعرتٜٗا َٔ يَػا ع

ََٗٚت كِطايَع ػتذسأتَُ ٝعأب٢ً اغٔت٘ َعسضٔتب ، ؾه٬ عٔ ُقٛا٥َٔٚؾ ١ٖٝات٘ ٛد ، َٚا حتًُ٘ َٔ ط٠ٔ املعأق امَلِعِطٔؾ

ٍٕ ١ٕمل تهٔ َعطٚؾ١ َٔ قبٌ ، ٖٚٞ بصيو عاَد َقَهاَٜا ـٔ ٚتٛنِٝح إىل بٝا َٗايسِّ َٛق  ا . ٜٔ َٓ

ٕٖيصا جتسض اإلَؾ  ِّ ، ٚعتػٔ  َتِذٔسٜسٖٓا ٖٛ  َتِذٔسٜسباي املككَٛز اض٠ إىل أ ارتطابٔ ٚايؿهط اإلغ٬َ
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ٖٓايٖت َْ ٜينِّايسِّ طأبهط ٚارٔتَٔ ْاس١ٝ ، ٚائؿ ايسٜينِّ ِلُٝٝع بني اي ٖٓ اس١َٕٝٔ  ِٕأخط٣ . ؾاي  ل ٜتُجٌ يف ايكطآ

ِِ ـٔايٖؿ ٚاذتسٜٔح ايهطٜ ، ٖٚٛ ْل  اي١ٔٚا٭َق بايجبات املطًِلػُإ ٬ٕ ٜٖتابت ُٖٚا أِقٚايٖج ِٝحٔشايٖك طٜ

َٛ ٖٝ اض١ٔ٥ايطَّ ادأتَٝبا٫سٔت ؾا٤ٔعتٌُ بني طٝات٘ ايتذسز ايتًكا٥ٞ ، ا٭َط ايصٟ ٜػُح ي٘ باي . أَا  ١ٔٚاملػتكبً

َٔ ايصٟ ادتٗس يف اغتٓبأط ل بايؿهِط، ؾٗٛ َا ٜتعًَّ ارتَطاب ايسٜيٓن ٖٓأسها ل ايجابت، ٖٚصا ارتطاب ٘ َٔ اي

َٕٖتِذٔسٜسْعّطا يعٛاٌَ أعاقت  َتِذٔسٜسايٖٛ أٚىل ب " ٫ ٜعين املػاؽ  َتِذٔسٜساي ٙ ٚتطٜٛطٙ. ٚٚؾّكا هلصا ، ؾإ

ِْٕٚكٛم ايُك ٚايعبازأت ايعكٝس٠ٔ بجٛابٔت ٖٖٓٓطِٜ ٚايٗػايَه طآ ٖٗب١ٖٜٛ اي ١َُ املط ٌِاٍ ايَعط٠ ، إمنا ٜعين إع يف  ك

ٍَٛٛ امل٥ٔ٬ٓاغب١ ، ٚاذتًُامُل طع١ٝا٭سهاّ ايٖؿ املؿه٬ت املعاقط٠ ٫غتٓبأط ٖٝ ١ٔنع ا٭١َُٖ ي ع٢ً  ١ٔاإلغ٬َ

ٓٗ طِٜلَط ِّاذَت ِٗٛضاي  ( .  30:  2017) ْٜٛؼ ،  هاض

٫ٖٕٚ َؾ ِّأب ايسٜينِّ َتارتَط َتِذٔسٜسقه١َٝ  و أ َْا ايٖطَٓيف ٚقٔت ايػ١َّب ١ّٝشتٌ أٖ َٜأٖ ;  طتبط تٝذ١ ملا 

ٛأب ، َٔ قبٌ ٍُٛض قس غتطد٘ ـ أسٝاْا ـ عٔ داز٠ٔ ايٖكهتٓـ بعه٘ َٔ ُغ، ٚمبا ٜ بٗصا ارتطاب َٔ ايتباٍؽ

ٍِٜينِّ يًعبح بأُقأب ايسَِّطارٔت َتِذٔسٜسه١ٝ اغتػ٬ٍ َق ؾكري٠ٕ ٚإتؾطٍٜل ٜػع٢ داٖسا بأَز ٘ ٜٔ ٚثٛابٔتايسِّ ٛ

٥ََُٝػٚأعُست٘ ايٖط َْكابٌ ٖصا ايَؿ١ ، ٚيف  ٧ٖٕ اأطا آخط ظتًؼ ع٢ً ايٖؿط٣ ؾطّٜكطٜل  أ١ٜ  ملكابٌ ٜط٣ أ

ِّ َٜٚٚز َعُطٖٛ ُخ َتِذٔسٜساي بأب يؿتِح ستاٚي١ٕ َُٔ اإلغ٬  2016) غاظٟ ،  بُٝٓا ٜؿرُي ٟ ي٘ .سَِّككاَٚت٘ ٚايٖتذب 

ِّ ِٗٛض( إىل ُظ132:  ; أسسُٖا ٜطؾض  ٜينِّايسِّ هِطائؿ َتِذٔسٜس ه١ٔٝسٜح عٔ َقتكاعس اذَت تٝاضٜٔ يف ظ

ـٔايُع ٛاع١ٝ ططَٜلعا١َ ، ٚاختاض َط اإلق٬َح َٖ ٔفطٗطٚايٖت ٓ ٠ٖٝ َغَٛض، ؾكسّ بصيو ُق أبٚاإلض ١ َٚػ١٦ٝ عٔ ًب

ِّ ِِٞ ٚغطٞ ٜػع٢ إىل َت، ٚاٯخط تٝاض إق٬ٔس اإلغ٬ َُ زٜينٍّ خطإب كسٜ ٍِٜ٪نس ع٢ً إع ٌِ ا  َتِذٔسٜس، ٚاي ايعك

عٔ  عبرِيست١ُٝ ٚغب٬ٝ يًٖت ٜينِّايسِّ طأبارٔت َتِذٔسٜس، ٚظتعٌ َٔ  املعاقط٠ٔ املػتساّ َٚٛاؾك١ ايتػٝريأت

ٍٕ ٍٕ اإلغ٬ّ ايكاحل يهٌ ظَا  .  َٚها

َُ املعاقَط ٜيٖنايسِّ طاَبٚيهٔ ايٛاقع ٜ٪نس إٔ ارٔت َُٜتِذٔسٜسا٫ٚت َشضغِ  ٖٝ عاْٞ َٔ أظ١َٕٙ   ١ٕسكٝك

ٌٍتطتبط ٔب ٖٝاييت ُت ١ٔاضَٜٖهاذَت با٭ظ١َٔ ٚثٍٝل ؿه  َتِذٔسٜسطٚض٠ تطدع َن ١ ، يصيوعاْٞ َٓٗا اجملتُعات اإلغ٬َ

َُ اي١ٔإىل اذَت  ٜينِّايسِّ طأبارٔت َُاييت تعٝؿٗا  ٖٝعاتٓا اإلِغذت َ٬َٝ اؾكستٗا ايهجري َٔ  هاغ١ّٕٛ َٔ أْت١ اي

ِٛعت عٔ ايٖتَذهاضٟ ، َٚعؾٗٛزٖا اذَت َٓٗذٝتٗا ٚقٛابٗا ; سٝح اضتػَط ََ ادع١ِٜٔ ٚاملَطك  أغبأب عطؾ١ٔٚ
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ٖٓ ٗاز٠ٔٗا يف ايٖؿضغائت ا٤ٔ، ٚتٛقؿت عٔ أَز ِٛضُكايُك  ( .  710:  ٠2012 هلِ " ) ْٖكاض ، ٝاَزٚائك اِؽع٢ً اي

ِٔ َٔ خٛاِم ٫ظ١َْ ١ْاٖقَخ َتِذٔسٜسإٔ اي( 15،  2015) ايطٝب ، ط٣ َٜٚ ِّ زٜ َْ اإلغ٬ ٖٓٓب،  )  يٗب٘ عًٝٗا اي

ٕٖ٘ ايٖؿٛٔيق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ( يف َق ِّ ٢ً ضأِؽ١ َعا٭َٖٙ هلٔص ٜبعُح اهلَل طٜـ  : " إ ا ز هَلٔ ظتسََِّ ١٦َ غ١ٕٓ ن

ٖٓ ٌِيف ايسِّ َتِذٔسٜساي كٌ ع٢ً ٚدٛٔبزٜٓٗا " ، ٖٚصا ٖٛ زيٌٝ اي أْٓا يٛ غًُٓا إٔ ضغاي١  ؾٗٛ " ٜٔ ، أَا زيٌٝ ايعك

ٍٕ ٚقاذت١ْ اإلغ٬ّ ضغاي١ عا١َ يًٓاؽ مجٝعا ، ٚأْٗا باق١ْٝ ٍٕ يهٌ ظَا ٓٗ َٚها ،  ستسٚز٠ْ كَٛم، ٚإٔ اي

ََ طٚض٠ٔايٖهات ٫ ستسٚز٠ ; ؾٔبازَثاذَتٚ َٖٝؾ يو َٔ إقطاِض ؿَط٫  هِ اهلل ُس آي١ ستت١ُ ٫غتهؿأف َتِذٔسٜس١ ايطن

 " .  ٛازٔخيف ٖصٙ اذَت

ُِ ٍِ ٚإشا نإ َعع ِٔايسِّ ضدا ٜ ِّ ،  ٜينِّايسِّ طأبارٔت َتِذٔسٜس شت١ُٔٝطب١ٝ ٜٓازٕٚ ٔبٚايٖت هِطٚائؿ اإلغ٬َ

ٖٕ ََٔعاى مث١ َُٖٓ ؾإ اب ، ميهٔ سكطٖا ؾُٝا ًٜٞ َطٖصا ارٔت َتِذٔسٜس١ يف ادتسٜٖ طٚض٠َٔهسؾع ٔباب َتٌ ٚأغَبٛا

 111:  2015; ضغ٬ٕ ،  171:  2015; غامل ،  34:  2010; بٛخامت ،  43:  2009; أبامنٞ ،  167:  2004)زنري ، 

 ( :300:  2017; ادتٗين ،  30:  2016; غاظٟ ، 

ُٓأطِٗ ارَتـ ايَؿ1  ٖٓ تأبائه كِٛم٧ ي ِّا٭ِس طع يف إقساِضَػت٣ٛ ، ٚايٖتؿني يًَؿاٙ املجَكؾَبأض ١ ، ٚتكٗسٚايػ  ها

ٖٝايٖؿ  . ١ٕزٕٚ ضٜٖٚ ١ٔطع

ََز ٜعتُس ايٖتسِّتَؿَُ زٜينٍّ طإبٗٛض ٔخـ ُظ 2 َٜا ي٘ ٚعكٝس٠ ُٚغّٓٗذهؿري  ًَّْٛنا  ِٚٙ ، ٚايٖتؿِطػع٢ إىل  ٜر ي٘ بؿت٢ ط

 ايططم ٚايٛغا٥ٌ .

ِّ ،  ؾاِعا٫ْؿػاٍ بايسِّـ  3 َُ عٔ اإلغ٬ ٖٝا٭َغ اِضا٭ؾَه أٚ ست٢ إعاز٠ٔ سٜٕسَد ١ إْتاز ؾهط زٜينٍّاَٚيَشزٕٚ  ١ اغ

 يًسٜٔ يًعٗٛض َط٠ أخط٣ . 

ٖٝاْتَؿـ  4 ٖٝايس١ِّ اض ا٭َ ٍِشٍٛ زٕٚ ا٫تَِّتَا  ٞ، ٖٚ ١ٜٓ ٖٝايسِّ املعطؾ١ٔ ازِضمبَك كا ٜٓ١ٔ . 

ٖٕ ِّ ٚعًٝ٘ ، ؾإ َّاي ٟٖطَبٖتاي عا ٖٝ ٘ املدتًؿ١ٔػأتمب٪ٖغ ٛ ََتتشٌُ املػ٦ٛي ١ ٚايعب٤ ا٭نرب جتاٙ ا١َْ ٚا٭

ُُ اٯ١ْٔٝ إعساز ايؿباب املػًِ يًشٝا٠ٔ  ٚتكينٍّ ًٍُّٞٔع ٍٛضَطاسب ٖصا املػتكبٌ َٔ َتٞ ، َٚا َٜككبٌ اٯٔتػَت، ٚيً

َُ، ٚمبا ميهِّٔ ٖصا ايٖؿ ٚسهاضٍّٟ ١ًُ اييت قس تعٝل تكسَِٗ احملَت بأتيعَكٚا ٜأتشسِّايٖت ١ٔٗٛاَدباب َٔ 

َِّٗهَْٚ  .ٚقاذت١ٕ ٚقشٝش١ٕ غ١ًُٕٝ كٝس٠َٕع تِٗ يف ظ



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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;   2005; ادتٝػُإ ،  2005طب١ٜٛ ) إبطاِٖٝ ، ايٖت أتضاَغايسِّ َٔ ْتا٥ِر نجرْي أَؾاَضباب ٚيتًو ا٭ِغ

; ادتعؿطٟ ،  2013; ايطَا١ْ ،  2012; ايػٝكًٞ ،  2012; ;  ايعٖطاْٞ ،   2011; غًُإ ،  2008َطزاؽ ، 

; 2017; ادتٗين ، 2017; ايعغيب ،  2016; املًٝذٞ ،  2015; ٜاغني ٚايععاّ ،  2015;  ايتٛظتطٟ ،  2014

ٖٝايسِّ ١ٔٝضأغاملكطضات ايسِّ طِٜٛطَت طٚض٠ٔ( إىل َن2017ايػسْٚٞ ،  َُمَب ١ٜٔٓ  ٚسادأت تطًبأتا ٜتٓاغب َع 

ٖٔملَؿا ع٢ً اُاهَلاملتعًُني ٚاؾٔت تذٓٝبِٗ اذتري٠ ِٗ ٚسٝاتِٗ ; ٚشيو ٔيك١ً بٛاقٔعٖتاملط٠ املعأق َكَهاَٜاِٝ ٚايا

ٖٝايصِّ َٝ ١ٖٔبازِٖ عٔ ََػ١ ، أٚ إبَعٖٓ ٛهلِ ٚثكاؾتِٗ جتاٙ عكٝستِٗ ، نُا سٍٛ َا ٜجاض ٜٚػعٚ عُك أزا٫ْك

َْأَؾ َٖٝد َقَهاَٜا ٚؽ عس٠ُٔعإىل ُب ايٖػأبَك١ات اَغَضايسِّ تا٥ُراضت   ش١ٔتتكاشؾٗا اٯضا٤ بني ايكِّ اس١ٔع٢ً ايٖػ ١ٕسي

ٍِ طأ ، ٚبني ايطؾِضٚارَت ٕٖ ٚايكبٛ ٍٍ َجاَض ٚاملؿه٬ت اييت تتهُٓٗا أقبشِت َكَهاَٜاٖصٙ اي ، ست٢ أ ؾٌٗ ٖٞ  دس

ََُُ ٖٝػتشسث١ أّ  ِِ إىل نطٚض٠ٔ اد١ُٗطت اذَت١ ؟ َٚٔ ٖٓا َظػتشػ١ٓ أّ غًب ٖٝ املكطضأت تكٜٛ ٖٜٝايسِّ ١ٔايسضاغ ٓ ١

 .َكَهاَٜاٟ هلصٙ املؿه٬ت َٚعادت١ تًو ايسَِّك٢ ايٖتسضتٗا عًَيتعطف َس٣ ُق

س ارتطأب ١ٔٚ٭ُٖٖٝ ُُ ١ٔمسٖٝايٖط احملا٫ٚٔت ت قُٛضسَزؾكس تَع ، َٚنطٚضتٜ٘ٔين ايسِّ َتِذسٜٔ ََُػيً ٔس ١ٔاٖ  يف َتِذسٜٔ

ـٔايٖؿ ا٭ظِٖط ٝك١ُٚٔث ٚتطٜٛطٙ ، ؾذا٤ِت ٜينِّايسِّ طأبارٔت س ارٔتَطأب ايسِّٜينِّ ،  (2011 )يف  طٜ صا يَتِذسٜٔ  ٌٖ ٚنإ زٝي

هاا٫ٖتُاّ  ِِ 2014( يػ١ٓ  51بايكإْٛ ضقِ )  ٝس ض٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜٔقسٚض قطاض ايٖػ ٜأ ١ ارتطاب ايسٜين ُاضَغَُ بتٓعٝ

صا ايَك  ٖ ٜٓل  ٚ س ايٖج، ٚآثاض ايتع ١ٔاإلغ٬َٖٝ كاؾ١ٔإْٛ ع٢ً َتِذسٜٔ ٔ ايؿٛا٥ب   َ ِّايػِّ كٔبٚجتطٜسٖا  ٚاملصٖيبِّ ٝاغ

َٖ تٗا يف دٛ َِِّٖطٚحتًٝ ٔ َُٚنصيو َب ، ايِلارَت ا ا٭قً  َ ػتذس اٜ  زضاغ١ نٌَ   ٚ َُٚأ اِد ١ٕصٖبََٖٝ ؿه٬ٕتشح ٚ  ١ٕاعٖٝت أ

ٕ ايٖط كٝس٠ٔتتعًل بايَع ١ٕازٜٖاقتَك بٝا ٚ غريٖا ،ٚ  ٟ ايٖؿأ ِّأ  .( 66- 64:  2014ؾٝٗا ) ض٥اغ١ ادتُٗٛض١ٜ ،  طع

 هُت انذَِّراسَِت : ُيشْكِ 

ِّٔؾ ١ٖٝ ٚاإلِغٖٝطٔبات ايَعتَُعذتاح اجمِلاييت َت اضع١ٔاملتَػ املتػريأت ٞ ظ  َكَهاَٜابعض اي ٚبعٚؽ١ ٬َ

َٖ ٔفطٗطَجٌ ايٖت أيؿٗا ٖصٙ اجملتُعأتاملعاقط٠ اييت مل َت ِِٛمل١ ، َٚت، ٚايَع أبٚاإلض  ٚاِز، ٚايٖع ا٭غط٠ٔ ٓعٝ

ٖٝايسِّ ضأتاملكٖط ، تربظ أ١ُُٖٝ ا٤ٔا٭عَه ١ْٔٚكٌ ٚظضاَع ٓٛٔىايُب ٔسايعطيف ، ٚؾٛا٥ٔ ِّادَت ائبّ يًطَّكٖساييت ُت ١ٜٔٓ  اَع

َٕ َُّعَُ ٫غُٝا ايصٟ ٜعس يٝهٛ ًٌِ ٌِكّٓا َّٓٝعْٛٗا متجٌ ٔس; َٔ سٝح َن ا يف املػتكب  ا ٜكْٛ٘ ٚعتُٝ٘ َٔ ادتٗ

ِّبأسَه ٖٝ طٜع١ٔايٖؿ ا ١ِِ أٚ ايُكاإلغ٬َ طٚضٟ صا ؾُٔ ايٖهٔي املعاقط٠ . َكَهاَٜاا٤ َجٌ ٖصٙ ايإَظ ٜينِّايسِّ كٛض يف ايؿٗ

ِٕ ٖٝايسِّ ضاُتاملكٖط ََِٗتَت أ ٖٝادَت١ ٜٓ ِّ املؿٗٔس اس١ٔعاٍ ع٢ً َغ٫ٚ َت طِتَٗط٠ اييت َظاملعأق َكَهاَٜاباي ١اَع  احملً



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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ِّٚايَك َٛ ِّ ٖٓٗا َٚكأزعطٜـ بٗا ، ٚحتسٜس أغبأبَٔ سٝح ايٖت ٚايعامل تا٥ر املرتتب١ ع٢ً ضٖا ٚبٛاعجٗا ، ٚاي

َٖ  املعاقط٠ .  َكَهاَٜاصٙ ايَجٌ 

َُ٘ض كِطايَع َقَهاَٜأٜ ٚايسِّ كطُضَُ ٌُٚميجِّ ٖٝاإلِغ ١ٔاَؾَكٚايٖج ٜينِّايسِّ نِيشٔكايٖت ٚاؾٔسا َٔ َضاؾّسا َٗ َ٬١ٔ 

ُٖٝن ط٬ٔب١ ٔيَعايٛأغ َٝايٖت ١ًٔ ََ يًط٬ٔب طق١َايُؿ ٖصا املكطُض ٕ ٜتَٝحأ ٘ َٔ املؿرتِض; ٚشيو ٭ْٖ ١ٔطب عطؾ١ يف 

ِٔ َكَهاَٜااي ِّ املعاقط٠ ٚضأٟ ايسٜ ٕٖ اإلغ٬َ ِّ ُِعاجملَت َقَهاَٜا ايط٬ٔب اَبإنَػ ؾٝٗا ، نُا أ ِّ احملً  ٚايعامل

َٛ ػاِعاملعاقط٠ تػاعس يف اتِّ ِٞاي ََٛي ِلٚا٭ُؾ ع َٜسِٜٗ ، َٚ شيو  ٤ٔٞ نٛشسخ ٜٚططأ سٛهلِ ، ٚٔؾانب١ َا قس 

ِِ اد١ ًَش١ّاذَت أقبشِت ِٕض ٔيستت٣ٛ ٖصا املكٖط يف تكٜٛ ِٞ ٘ َتطًبأتاغتٝؿا٥ٔ هُا يس٣  ٜينِّايسِّ تعُٝل ايٛع

ٖٝايَع ػ١ٔايًُّ ؾعب١ٔط٬ب  ِٔايٖط كِطايَع أتمبػتذٖس ١ٔٝطٔبايٖت به١ًٔٝ ١ٔطب ََ اٖ  .  ط٠ٕأقََع َقَهاَٜاا عتًُ٘ َٔ ٚ

َُٚباإلَؾ ٖٝػ١ ايَعايًُّ ١ٝ بؿعب١ٔأْايٖج ١ٔطَقطض ع٢ً ط٬ب ائؿاملَك كِطايَع َقَهاَٜأٜ ٚايسِّ كطِضاض٠ إىل   ١ٔطب

ِِعًٔ) ايٖت ٝ ٓٞ ٖٝ٘ تكع عًٝ٘ تبعات نطٚض١ٜ َٚٗاّ أَغ( ؾإْٖ ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ ١ٖٝ ايط٬ٔب أتا٤ باستٝاَد١ يًَٛؾاغ  امَلِعِطٔؾ

ٖٝ َٔ ْاس١ٝ ، ٚا٫يتعاّ بايكه١ٔٝ َٓايٛطٓ َُ ٜينِّايسِّ أبارتَط َتِذٔسٜسٖٚٞ  ١١ٔ ايطاٖ طابك١ َا ٜسضغ٘ َٚس٣ 

١ٖٝٗات ٛٗدايط٬ب يًٖت نُٔ  ايب َٔ َٛنٛعإتأخط٣ ، عٝح ٜكبح َا ٜسضغ٘ ايطَّ املعاقط٠ َٔ ْاس١ٕٝ امَلِعِطٔؾ

ٌِايعكط قازضا ع٢ً َت َقَهاَٜأٜ ٚايسِّ َكطِض ١ٖٝ٘ دكٝٔتَؾ ؿهٝ ٖٝ امَلِعِطٔؾ َٚٚايٛدساْ عٝ٘ ٚاغتبكاضٙ ١ ، ٚظٜاز٠ 

ِّ املعاقط٠ ٚاملططٚس١ بك٠ٛ ع٢ً املؿٗٔس َكَهاَٜاباي  ايّٝٛ . ا٫دتُاع

ََُت طِٜٛطٚاعٞ ايٖتٚاغتذاب١ يَس ُّعاٜس ا٫ٖت ِِبَت ا ٖٝأَادَت ضأتٖطشت٣ٛ املَكَُ كٜٛ ُٛع ع٢ً  قٛٔف١ ; يً

ٖٓ ٖٝايٖت ذاح ايصٟ حتكل َٔ ٚضا٤ ايع١ًَُٔٝس٣ اي ِّ ١ُاملكطٜٖ اَعاُتػع٢ إيٝ٘ ادَتَا ت ، ٚيف إطاِض ١ٔعًُٝ ٞ يف تب

َٔطٜٛط ٚإق٬ح ادَتَٚت اقِطاملَع ٜينِّايسِّ ارتطأب َتِذٔسٜس زعٛأت املسخ٬ت  تشػنِئَ خ٬ٍ ايكٝاّ ٔب عأتا

ٌََٜ ، ؾإٕ ا٭ََط ات دٝس٠ّعٌ املدطَدايتع١ًُٝٝ ، َٚد ٖٓ ع٢ً إعاز٠ٔ ػتسعٞ ايعُ  ٚأتايٝب ٚا٭َزيف ا٭َغ عِطاي

ِّ ٜتِ َٔ خ٬هلا تكِٜٛ ا٭زا٤ٔ اييت َُِ تتشٖس، َٚٔ َث ادتاَع ََيف َؾ ١ٔٝأياذَت ضاغ١ٔايسِّ ١ًُؿٔهز  ٛاؾط س٣ َتشل 

َٗات، ٚ ٜينِّايسِّ أبَطارٔت َتِذٔسٜس أزأبَع َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  ط٬ٔبٔي كِطايَع َقَهاَٜأٜ ٚط٠  يف َكطض ايسِّاملعأق امَلِعِطٔؾ

ٖٝايَع ػ١ٔايًُّ ا١ْٝ بؿعب١ٔطق١ ايٖجائؿ ٞٓعًِٝ طب١ٝ ) ايٖتايٖت ١ًٔٝبُه ١ٔطب ٌِ ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ ُٔ ( ; َٔ أد ٙ ، طِٜٛط٘ َٚتزع

ُُٖٝس٣ ُؾانِٗ مَبٛغٝع َساضنِٗ َٚعاضؾِٗ ٚإزَضَٔ سٝح َت ا٭َط ايصٟ ٜعٛز بايٓؿع ع٢ً ايط٬ٔب ٜٔ ايسِّ ١ٔٛي



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ٖٝ َكَهاَٜااي اإلغ٬َٞ يف َعادت١ٔ ايسٜين اييت ادتٗس ضداٍ  ارتطأب َتِذٔسٜٔس ٤ٛ أبعأز١ املعاقط٠ يف ناإلغ٬َ

َٗاتايسٜٔ ٚايؿهط يف حتسٜسٖا ٚتأقًٝٗا ، ٚنصيو  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت ُٔ ط٠ ٚاييت اغتطاَعاملعأق امَلِعِطٔؾ ٞٗ ايسٜ  اإلغ٬َ

 .اإلغ٬ّٔ  ٚأقاي١َ ٗا مما ٜ٪نس َط١َْٚيف َعادتٔت

 َتسِذيُذ ُيشِْكَهِت انذَِّراسَِت : 

١ٌِ َٚتضاَغٚٔز شِليف َؾ اي١ٔٝاذَت ايسضاغ١ٔ ه١ًُتتُجٌ َؿ َُشَتَُ شًٝ  كِطايَع َقَهاَٜأٜ ٚايسِّ كطِض٣ٛ 

ٖٝايَع ١َٔػايًُّ عب١ٔايجا١ْٝ بُؿ طق١ٔائؿ ٢ً ط٬ٔباملكطض َع ١ٓٞ ) ايتعًِٝ طب  َتِذٔسٜٔس ( يف ن٤ٛ أبعأز ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ٓٔارتطاب ايسِّ َٗاتٚ ِّٜٞ َٛٗد ٖٝ ايٖت ٌِاملاغ١ إىل َت اد١ٔط٠ ; ٚشيو يًَشاملعأق ١امَلِعِطٔؾ  طِضشت٣ٛ املَكَُ أتٛاقَؿَُ عسٜ

ََ َس ضأتاغبت٘ يكُسس٣ ََٓٚبٝإ  س٣ َت، ٚايَه ات ايط٬ٔباَدٍَٚٝٛٚ   َٚٛانبت٘ رتطٔط ُٛ املعطيفِّ٘ يًٓٗشكٝٔكؿـ عَٔ 

ٔ خ٬ٍ املكطضأتٚتِط ايسٜينِّ أبَطيف َتِذٔسٜس ارٔت ٚي١ٔايٖس  َ ميهٔ حتسٜس َؿه١ًٔ ١ٔاَعٖٝادت ٜٛطٙ  ٚ يف  ١ٔضاَغايسِّ .

ََ ٥ٝؼ ايتايٞ: ٪اٍ ايٖطاب١ عٔ ايٗػاإلَد ُٔنيس٣ َا  ِٔايسِّ كطِض٣ٛ َُشَتَُ َته َٝايٖج طق١ٔائؿ يط٬ٔب َٚقَهاَٜا ايعكِط ٜ  ١ٔاْ

ٞٓ (  ٭بعأزع١ًٔ ) ايٖتبَٖٝطايَع ػ١ٔايًُّ عب١ٔبُؿ ١ٖٝ املعأق ٜينِّايسِّ طأبَتِذٔسٜس ارٔت ِٝ ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ َٗات امَلِعِطٔؾ َٛٗد  ط٠ ؟ .ٚايٖت

ٍِع َٔ ٖصا ايٗػٜٚتؿٖط ٖٝابل ا٭غ١ً٦ ايَؿايٖػ ٪ا  ١ٝ : ١ اٯٔتطع

1 ََ َُ املعاقِط ٜينِّارتطاب ايسِّ َتِذٔسٜسا أبعاز ـ  َُاييت ٜٓبػٞ إٔ ٜب٢ٓ  يط٬ب  ايعكِط َقَهاَٜأٜ ٚايسِّ كطِضشت٣ٛ 

ٞٓعًِٝ ايعطب١ٝ ) ايٖت ١ٔايًَػ ١ٔعبُؿايؿطق١ ايجا١ْٝ ٔب  ٥ٛٗا ؟.(  يف َن ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

َٗاتـ َا 2 َٛٗد ١ٖٝ ايٖت َُ امَلِعِطٔؾ  ايعكط يط٬ٔب َقَهاَٜأٜ ٚكطض ايسِّاملعاقط٠ اي٬ظ١َ اييت ٜٓبػٞ تهُٝٓٗا يف 

ٞٓعًِٝ ايؿطق١ ايجا١ْٝ ؾعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ) ايٖت  ( ؟. ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ )  َقَهاَٜاستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ تهُنيـ َا َس٣  3

ٞٓايتعًِٝ   .؟ٜين ايسِّ ارتطأب َتِذٔسٜس( ٭بعاز  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ايعطب١ٝ )  ايًػ١ٔ بؿعب١ٔ ايجا١ْٔٝ ايؿطق١ٔ ايعكط يط٬ٔب َقَهاَٜاستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ تهُنيـ  َا َس٣  4

ٞٓتعًِٝ اي ١ٖٝ( يًتٛدٗات  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ  املعاقط٠ ؟  امَلِعِطٔؾ

َٝ ايؿطق١ٔ يط٬ٔب ايعكِط َقَهاَٜأٜ ٚحملت٣ٛ َكطض ايسِّ امُلِكَتَطحـ َا ايتكٛض  5 ٖٝايَع ػ١ٔايًُّ ١ بؿعب١ٔايجاْ )  ١ٔطب

ٞٓعًِٝ ايٖت َٛٚ  ٜينِّايسِّ طأبارٔت َتِذٔسٜس ( يف ن٤ٛ أبعأز ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ َٗاتايٖت ١ٖٝ ٗد  ط٠؟ .املعأق امَلِعِطٔؾ

 َأهَذاُف انذَِّراسَِت : 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ِٔايسِّ ٛاؾطٖا يف ستت٣ٛ َكطِضايٛادب َت ٜينِّايسِّ طأبارٔت َتِذٔسٜس أبعأز شسُٜسـ َت 1  ايعكط يط٬ٔب َقَهاَٜاٚ ٜ

ٞٓػ١ ايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ ايًُّ بؿعب١ٔ ا١ْٔٝايؿطق١ ايٖج  (. ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

َٗاتا شسُٜسـ َت 2 َٛٗد ١ٖٝ يٖت َٓأغَب١ٖا َقَهاَٜاط٠ ٚاملعأق امَلِعِطٔؾ ِٔيف ستت٣ٛ َكطض ايسِّ تٛاؾطٖا ايٛادب امُل ٜ 

ٖٝايًػ١ ايَع ؿعب١ٔا١ْٝ ٔب١ ايٖجطَقائؿ يط٬ٔب ايعكِط َقَهاَٜاٚ ٞٓ) ايتعًِٝ  ١ٔطب  (. ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ُِـ َت 5 يعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ) ا َقَهاَٜاطح حملت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚكَتَُ ٍٛضتَك كسٜ

ٞٓايتعًِٝ  َٗاتٚ  ٜينِّايسِّ ارتطأب َتِذٔسٜس( يف ن٤ٛ أبعاز  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  املعاقط٠. امَلِعِطٔؾ

 أَهِّيَُّت انذَِّراسَِت : 

َُاذَت ايسضاغ١ُ تػتُُس  ، ٚاغتٓاز َا  املعاقِط ٜينِّسِّاي أبَطارٔت َتِذٔسٜسا يٓطًّكاي١ٝ أُٖٝتٗا نْٛٗا 

ٖٝايَع ػ١ٔايًُّ ٜسضغ٘ ط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ٔ ٞٓعًِٝ ) ايٖت ١ٔطب ََ ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ إىل ضنا٥ع ٚثٛابت  ٛعإتُٛن( َٔ 

َٗات َع َطاعا٠ٔ أق١ًٕٝ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت ٖٔا ايٖطََٖقَهاَٜاٚ املعاقط٠ٔ امَلِعِطٔؾ ُٜا ٞٓهط١ِّٓ مما  ايسٜين  عطيٓفامل ؽ ٜٚععظ ايٛع

َُ ١ِّ ايسِّطَْٚيسِٜٗ ، ٜٚ٪نس  ٖٝ ١ٔا٥سَٜٖكايَع َكَهاَٜااي اؾ١َٔن يف َعادت١ٔ ٜٔ اإلغ٬َ ١ ١ٖٝ ٚا٫دتُأعٚايٛطٓ

َٝ ١ُضاَغػتُس ايسِّط٠ . نُا َت١ املعأقهط١ٖٜ ٚائؿٚا٫قتكازٜٖ  ٚي١ٔايٖس دطٔطٗا ٔي١ أُٖٝتٗا َٔ َٛانبٔتاذتاي

ِّ ايسٜينِّ طأبارٔت َتِذٔسٜس عٔ ططِٜل ٔفططِّاملَت ايؿهِط ١ٔٗا يف َٛادٗٚاغرتاتٝذٝأت  ٖٚصا ئ ٜتشكل إ٫ يف ظ

ٍِ ٍّ تكٜٛ ُُ َػتسا ٖٝايسِّ كطضأتيً ٫غُٝا ايط٬ب ايصٜٔ ٜعسٕٚ يٛظٝؿ١ َعًِ  اَع١ٔادَت ١ اييت تكسّ يط٬ٔبٜٓ

ٍِ ِٜٓٛطاملػتكبٌ املٓٛط ب٘ َت   . ايٓاؾ١ٔ٦ عكٛ
   ُزُذوُد انذَِّراسَِت :

 تكتكط ايسضاغ١ اذتاي١ٝ ع٢ً احملسزات اٯت١ٝ : 

ِٔ ٖٝايَع ػ١ٔايًُّ ا١ْٝ بؿعب١ٔايٖج طق١ٔائؿ ٢ً ط٬ٔباملكطض َع ايعكِط َقَهاَٜاٚ ـ املٛنٛع١ٝ : نتاب ايسٜ عًِٝ ) ايٖت ١ٔطب

ٓٞ َٝايٖت ( به١ًٔٝ ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ  املٓٝا . ظاَع١ٔ ١ٔطب

 ّ.2018ّ / 2017اَعٞ ْٞ َٔ ايعاّ ادَتاضاغٞ ايٖج١َٝٓ : ايؿكٌ ايسِّـ ايٖع

 ُيْصَطَهَسبُث انذَِّراسَِت : 

ٖٝضاغ١ اذَتيف ايسِّ بٜ٘ككس  : يىُ مىِ ـ انتَّ   ع١ًُٕٝ ١ تػتٓس ع٢ً أغٍؼاي١ٝ " ع١ًُٝ َٓٗذ١ٝ إدطا٥

ِِ ايعكط املكطض ع٢ً ط٬ب ايؿطق١  َقَهاَٜاع٢ً ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ َٚٛنٛع١ٕٝ بسق١ٕ تػتٗسف إقساض اذته



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

11 

ٞٓطب١ٝ ) ايتعًِٝ ايَع ػ١ٔيجا١ْٝ بؿعب١ ايًُّا  ٜينِّايسِّ ارتطأب َتِذٔسٜٔس يف ن٤ٛ أبعأز ايرتب١ٔٝ ( به١ًٔٝ ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

َٗاتٚ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  يتطٜٛطٙ " .  َكرتٍح املعاقط٠ ، َٚٔ ثِ تكسِٜ تكٍٛض امَلِعِطٔؾ

تسضٜػ٘ َٔ َٛنٛعات  ٜٚككس ب٘ " َا ٜتِ  : وَلَضبَيب انعصزِ  يٍِ انذِّ  رُ مزَّ ـ يُ 

ٞٓطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ ٢ً ط٬ب ائؿاَعٞ املكطض َعز١ٜٝٓ نُٔ ايهتاب ادَت (  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ٌِبه١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ املٓٝا يف ايَؿ ِّايسِّ ك ِّاْٞ َٔ ايَعايٖج ضاغ  ّ . 2018ّ / 2017 اّ ادتاَع

طٚط ضاغ١ اذتاي١ٝ " ايٗؿٜككس بٗا يف ايسِّ : يُيِّ انذِّ  طبةِ َتْدِذيذ انخِ  عبدُ ـ أبْ 

ِّ ٤ٛ املٓعِٛضيف َن َتِذٔسٜسٛابط ايكٛمي١ اييت حتكل اهلسف َٔ ايٚايٖه ١ تؿٌُ ، ٖٚٞ َٓع١َٛ ؾهطٜٖ اإلغ٬َ

ٖٓدٛاْب ض٥َٝػ ث٬ث١َ   ل ٚايعكٌ ٚا٭زٚات " .١ ٖٞ اي

 ١ ا٭ؾهاض ٚاملعتكسأتبٗا " زتَُٛعككس ُٜ : ةُ زَ عبصِ ـ انتََّىخَُّهبث انًَْعِزِفيَّت انًُ 

ٖٝ ، ٚتٓػذِ َع َتطًبأت يف َٛنٛع َعني تتػِ بايجبات ايٓػيبِّ ٖٔ ايعكِط أتٚإسساث َٗاتٞ ، ٚ َٛٗد  ايٖت

ُٓ  ا١ْٔٝايٖج طق١ٔائؿ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً ط٬ٔب املعاقط٠َ َكَهاَٜاايسضاغ١ٝ ٚتؿٌُ اي املٓاِٖر ١ٓ يف تطِٜٛطاملته

ٞٓ) ايتعًِٝ  ١ٔٝبؿعب١ ايًػ١ ايعطب َٛ ايرتب١ٔٝ ( به١ًٔٝ ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ  .عٞ بٗا"َعطؾتٗا ٚاي

 َيَُْهُح انذَِّراسَِت :

ٖٞ املَٓٗر اذتاي١ٔٝ ضاغ١ٔيف ايسِّ ايباسُح بُعٜتِّ  َٗ ٖٞٔيَتِشًًٔٝٔا ايٛقؿ َجٌ ٖصٙ  ر املٓاغب يطبٝع١ٔ; نْٛ٘ املٓ

َٖٝٚٓ٘ إىل ايَؿ ، ٚايصٟ ٜبسأ َٔ امل٬سع١ إىل ايتػا٩ٍ ، ضاغأتايسِّ ١ ، طن١ٝ ، َٚٔ ثِ اختباض ٖصٙ ايؿطن

َّا أغًُ ٌَِػتدس ِٕ ٛب حتًٝ ايجا١ْٝ  ايؿطق١ٔ يط٬ٔب ايعكِط َقَهاَٜأٜ ٚايسِّ َكطِض َس٣ تهُنِي احملت٣ٛ يبٝا

َٗاتٚ ٜينِّايسِّ طأبارٔت َتِذٔسٜس٭بعاز  ايرتب١ٔٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ به١ًٔٝ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  املعاقط٠. امَلِعِطٔؾ



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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  أَدَواُث انذَِّراسَِت : 

 اٯت١ٝ : ضاغ١ اذتاي١ٝ يف ا٭زٚأتمتجًت أزٚات ايسِّ

 . ٜينِّايسِّ أبَطارٔت َتِذٔسٜسـ قا١ُ٥ أبعاز  1

َٗاتـ قا١ُ٥  2 َٛٗد ١ٖٝ ايٖت َٖٝقَهاَٜااملعاقط٠ ٚ امَلِعِطٔؾ  ١ .ٖا ايؿطع

َٗاتٚ ايسٜينِّ طأبارٔت َتِذٔسٜسيف ن٤ٛ أبعاز  يعكِطا َقَهاَٜأٜ ٚـ َعٝاض تكِٜٛ ستت٣ٛ َكطض ايسِّ 3 َٛٗد  ايٖت

١ٖٝ  املعاقط٠ . امَلِعِطٔؾ

 : انسَّبِبَمتُ اإلَطبُر انََّظِزيُّ وانذَِّراسَبُث 

املعاقط َٔ أخطط  ٜيٗنايسِّ طاُبٜعس ارٔت انخَِطبِة انذِّيُِيِّ :  أوال ـ َتْدِذيذُ 

ٖٝٝا٠ ايٖطجاض يف اذتٚأُٖٗا اييت ُت َكَهاَٜااي  ١ٔا١ٖٓ يًُػًُني ، ٚتطدع تًو ا٭١ُٖٝ ٚارتطٛض٠ إىل ؾٝٛع ا٭َ

ٖٝايسِّ ِّ ِّٞكأؾعٚ ايٖجيف أٚاغط املػًُني ، ؾه٬ عٔ ايَػ ١ٜٔٓ ٖٝٚاذَت ايػطب ٛاد٘ ١ اييت ُتطَغ١ ايٖؿ٬ُت اإلع٬َ

ٖٝات اإلِغاإلغ٬ّ ٚاجملتَُع ١ِّ . ٜٚككس بارتطاب ايسٜين  " ؾِٗ ايؿكٝ٘ ٬َ َٓ يإلغ٬ ١ اييت ، ٚايكٝػ١ املعٝ

ٖٓ ِّايٖؿ لِّٜعرب بٗا ع٢ً ؾُٗ٘ ا٭ٍٚ ، ٖٚٛ ْل ؾطعٞ أٚ َا يف سهِ ايٓل ، ٚؾِٗ بؿطٟ ملعاْٞ اي ٚهلصا  طع

 ٘ " خطاُب(  بأْٖ 6:  2016( ،  نُا عطؾ٘ ) غاظٟ ، 633: 2010ؾ٬ ميتٓع إٔ ٜتذسز ايؿِٗ ٜٚتػري ) ايػًُٞ ، 

ُِ ـُ٘ ايِٛقع٢ً أْٖ ارتطبا٤ ٚاملؿتني ٚايباسجني ، سٝح ٜكسّ إىل ادتُِٗٛضٚ ٚايٛعأظ عا٠ٔايٗس ُِٚايَؿ ايػًٝ ٗ 

ِّ شُٝحايٖك ٘ٔكٝسٔتيف َع يإلغ٬ ِّ ٘ ْٚعاَ   ٚآزاب٘ ٚؾطٜعت٘ " ا٭خ٬ق
 شسٜٔسيَت عاُتاملٛاَن زِتعٖسيكس َت  ـ َيْفُهىُو َتْدِذيذ انخَِطبِة انذِّيُِيِّ : 1

ـَٕت ٌِهٜٛٔ ايَعاز٠ َت" إَع ب٘ٝككس ، ؾ يسٜينِّا ارتطأب َتِذٔسٜس ِّملؿٗٛ زقٍٝل ٛقٝ ِِ ك ٚتؿهٌٝ بٓٝت٘ ٚؾّكا  املػً

ِّ يتكِٛض ٛسٝسٟ ايكِٜٛ املػتُس َٔ نتاب اهلل ٚغ١ٓ كٛض ايٖتٚاإلْػإ ، شيو ايٖت ٕٛ ٚاذتٝا٠ٔايػًِٝ يًَه اإلغ٬

 َتِذٔسٜٔسب ( إٔ املككَٛز168:  2004) زنري ،  ٜط٣ٚ ( .102:  2001ضغٛي٘ ) ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ( " )ايعًٛاْٞ ، 

ؿاعًٞ بني ايٛاقع اذتٞ ٚاملتػري باغتُطاض ٚبني قِٝ َٚباز٨ ٞ ايٖتعاطٞ اإلظتأبٖٛ " ايٖت ايسٜينِّ ارتطأب

300ََ:  2010) قططإ ، يف سني إٔ  ،ايٓل "  ِِ ذُٛع١ ا٭ؾهاِض( بأْ٘ "   إىل املتعسز٠ املػتٓس٠ٔ ٚاملػاقأت ٚايكٝ

ِّ ايٓلِّ ِّ يف ٖصا ايعكط املطاز إٜطازٖا إىل ادتُِٗٛض اإلغ٬َ    ".ٚتػٝري ايػًٛٔى بػطض اإلؾٗا

ٚتؿهٌٝ  ٜين " إعاز٠ قٝاغ١ٔايسِّ طأبارٔت َتِذٔسٜسب ؾٝٛنح إٔ املككَٛز (  7ـ  6:  2016) غاظٟ ، أَا 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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ِّكٌ ايَعايَع َٔاإلِغ طب ، ٚحتاٍٚ إظتاز  ٚاملتػريأت ميٝع بني ايجٛابٔتٛعٞ ١ ٔبَٜٖتِذٔسٜسَٗاَ٘ اي يٝباؾَط ٬ِّٞ

 ". اجملتُِع ًٍٛ ملؿه٬ٔتُس

ِّ ايٖػأبَك١ املدتًؿ١ٔ عأتاملٛاَن تكطا٤ٔٚباِغ  ـُ طاب ايسٜينِّارٔت َتِذٔسٜس ملؿٗٛ  املكطًِح ميهٔ تٛقٝ

ٍِ  أنٝس ع٢ً ا٫غتٓتادات اٯت١ٝ : ايٖت َٔ خ٬

املعاقط٠ ٚؾل َعاٜري َٓهبط١  َكَهاَٜاإٔ ايب٘ إقساض أسهاّ بَؿيف ارتطاب ايسٜين ٜككس  َتِذٔسٜسـ ايأ 

ِِ  ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗط٠ .  ٚثابت١ بكٝ

ِّ ٜينِّايسِّ ارتطأب َتِذٔسٜسـ ٜعترب ايػطض ا٭بطظ َٔ ب  ِِ ٚتػٝري غًٛٔى يإلغ٬ّ ايكشِٝح ٖٛ حتكٝل اإلؾٗا  املػً

١ٖٝٚتعسٌٜ أمناط٘  ِٔابط ايسِّٚؾل نٛ امَلِعِطٔؾ ٜ ِّ  .   اإلغ٬َ

ٍِ ٜعين ايعٛز٠ إىل املٓابِع طاب ايسٜينِّيف ارٔت َتِذٔسٜسـ اي ز ٍِ عٛز٠ نا١ًَ ٚقاؾ١ٝ بٗسٔف ٚا٭قٛ  حتكٝل ؾٗ

 َٚؿه٬ت ايٛاقع يف ن٥ٛٗا .  َقَهاَٜاهلا َٚعادت١  قشٍٝح

 ايسؾاع عٔ اإلغ٬ّ نس ستا٫ٚٔتع١ًُٝ َتها١ًَ تػتٗسف أَطٜٔ أغاغٝني ;  ٜينِّايسِّ أبارتَط َتِذٔسٜسـ  ز

ِٗ ٓٗتؿٜٛ ٍِ٘ ، ٚاي ِٔٚضنا٥ع ايسِّ بجٛابٔت ايتُػٔو ٗٛض باإلْػا١ْٝ َٔ خ٬  ايط٥ٝػ١ .  ٜ

ارتطاب  َتِذٔسٜسع٠ٛ إىل ايٖس يكس دا٤ِت ـ أسَْببُة َتْدِذيذ انخَِطبةِ انذِّيُِيِّ : 2

تطٛضٟ ٜهُٔ ؾِٗ اإلغ٬ّ ٚقٛاعسٙ ،  ٔسٜسَتِذاضٜذ ْعطا يًؿعٛض باذتاد١ املػتسا١َ إىل ايسٜين عرب ايٖت

ِٕبسأ َبهّط ايسٜينِّ يف ارتطأب َتِذٔسَٜس( إٔ اي 16:  2017ح ) ارتٛيٞ ، ٚيكس ٖٚن ذطٟ ، ايح اهٔلايٖج ا َٓص ايكط

ِّ ١ٔازٙ حتكٝل اغتُطاض سٜٖٝٛايسٜين يف نٌ ظَإ ََؿ ارتطأب َتِذٔسٜس٫ٚ ؾو إٔ تساؾع أغباب   اإلغ٬

ٌِْ ظَإ َٚهإ ، َٚػاٜطت٘ يًٖتٚق٬سٝت٘ يه  كٌ . ػاْٞ املٖتكسّ اإل

ايطأٖ نطٚض٠  ٜينِّايسِّ ارتطأب َتِذٔسٜٔس١ًُ َٔ ا٭غباب ٚايعٛاٌَ اييت جتعٌ َٔ ٚميهٔ حتسٜس ُد

 ت١ُٝ ٚساد١ ًَش١ يف ايٓكاط اٯت١ٝ : َس

 .هعـ أثطٙ ٜٚك٣ٛ نطضٙ ـ إىل ايتذطٜح ايؿدكٞ أٚ ايطا٥ؿٞ ، ؾٝ أسٝاّْآٛح ارتطاب ايسٜين ـ ـ ُدأ 

ِٔب  ِّ ـ   َا أيكل بايسٜ  بعٝس٠ عٔ دٖٛط اإلغ٬ّ ٚقشٝش٘.  ٖٚٞ خطاؾاْت غري قشٝش١ٕ َٔ عازإت اإلغ٬َ

ِِ ـ ضغٛر ايعكٌ ايعطبٞ حتت قٝٛٔز ز ، ٚتٛقـ  َتِذٔسٜسٚارتطاؾات اييت حتٍٛ بٝٓ٘ ٜٚٔ اإلبساع ٚاي ايٖٛ
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 عكٌ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ عٔ اإلناؾ١ .

ِِايَؿ ـ ؾٝٛع ز اط٧ يٓكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ يس٣ ايعا١َ ، ٚتكٗسض أؾباٙ املجكؿني غري املتدككني  ارَت ٗ

 يًؿت٣ٛ ، ٚايتػطع يف إقساض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ زٕٚ تعُل أٚ ٚعٞ بؿك٘ ايٛاقع .

ٖٝـ تعطض اهل١ٜٛ اإلغ١َٝ٬ حملا٫ٚت املػذ ٚاحملٛ املُٓٗذ١ َٔ قبٌ ايسضاَغ ٖـ ٚز ١ اييت تطات ا٫غتؿطاق

ـٔ  .   ا١ٖٔٓايٖط اإلغ١َٔٝ٬ اذتهاض٠ٔ يهع

ارتطاب  َتِذٔسٜستتطًب ع١ًُٝ  ـ أْبَعبُد انخَِطبِة انذِّيُِيِّ انًَُعبِصز : 3

ايسٜين ٚستاٚي١ إعاز٠ تؿهًٝ٘ ملٛانب١ تطٛضات اجملتُع َٚؿه٬ت٘ تٛاؾط زتُٛع١ َٔ ا٭بعاز ايط٥ٝػ١ 

اغتُطاضٜت٘ ٚبكا٤ٙ ، ٖٚصٙ ا٭بعاز يهٞ تتػِ با٭قاي١ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜٓطًل َٓٗا ٖصا ارتطاب ; يٝهُٔ 

;  2009; ظعؿإ ،  2007ٚايتذسز ٫بس ٚإٔ تطتهع ع٢ً مث١ نٛابط ميهٔ عطنٗا ؾُٝا ًٜٞ )عبس اهلازٟ ، 

ُٖس;  2013; َٗطإ ،  2011; إبطاِٖٝ ،  2011ايػٝـ ،  ;   2015; مجع١ ،  2014; َطايك١ ٚآخطٜٔ ، 2013،  ََُش

 ( : 2018; املسْٞ ،  2017; يؿٗب ،  2016; املًٝذٞ ،  2015ايطٝب ، 

ِّ ازض ايؿهِطٜٚعين ا٫يتعاّ مبَك : يمُ أصِ وانتَّ  يذُ معِ أ ـ انتَّ  عسّ  َٚٓٗذ٘ بٗسٔف اإلغ٬َ

ٍِ ٍِ بايكٛاعٔس اإلخ٬ ٖٝ ٚا٭قٛ ِّ كِٛضا٫ْط٬م َٔ ايٖت املتؿل عًٝٗا .ٖٚصا ٜؿري إىل نطٚض٠ٔ ١ٔايسٜٓ  اإلغ٬َ

 .ٙ ايهرب٣ َٚطغدا هلا َكَهاَٜاؾاضسا ي ٜيٗنايسِّ ، عٝح ٜهٕٛ ارتطاُب ايكشٝح

ٖا املعاقط٠ ٚايػعٞ يتشكٝل َقَهاَٜاٚتعين ايٛاقع١ٝ َطاعا٠ ٚاقع ا٭١َ ٚ : تُ يَّ عِ الِ ة ـ انىَ 

  اييت ٫ متؼ ايٛاقع املعاف . َكَهاَٜاَكاحل اجملتُع َٚطاست٘ ، َع عسّ ا٫ؾتتإ باي
إٔ ٜب٢ٓ  ابط إىل نطٚض٠ٜٔٚؿري ٖصا ايٖه : يِّ اليِ اإلسْ  رِ هَ بنًصطَ بِ  تُ بيَ َُ ـ انعِ  ج

ٖٝ ٚؾل املكطًشأت َتِذٔسٜساي ا٫دتٗاز يف نبط املكطًح تعٛز  ، ؾإٕ ستاٚي١َ ق١١ٔٓٝ ايٖطٚاملؿاِٖٝ اإلغ٬َ

 أخط٣ .  ٚايٝكني َٔ ْاس١ٕٝ غِٛربايٓؿع ع٢ً تهٜٛٔ خطاب زٜين َتذسز َٔ ْاس١ٝ ، ٜٚتُتع بايٗط

ٚتعين إٔ اإلضغاّ ع٢ً ضأٟ ٚاسس يف ايسع٠ٛ خطأ نبري ،  : الفِ االختِ  ةِ دَ أَ  بةُ اعَ زَ ـ يُ  د

ِٛٔعَع١ٔ َعباييت ٖٞ أسػٔ ، ٜكٍٛ َت َع تٛدٝ٘ ايعٓا١ٜ إىل اجملازي١ٔ َُ َٚاِي  ١َُٔ ٌِ َضبَِّو ٔباِئشِه اىل : )اِزُع ِإَي٢ َغٔبٝ

 ُٔ َٞ َأِسَػ ٖٔ ِِ ٔبائَّتٞ  ُٗ ََٚدأزِي  ١َٔٓ َٔ ( ) غٛض٠ ايٓشٌ اِيَشَػ َِٗتٔسٜ ُُ ُِ ٔباِي َٛ َأِعًَ ُٖ َٚ  ٔ٘ ِٔ َغٔبًٝٔ ٌٖ َع ِٔ َن َُ ُِ ٔب َٛ َأِعًَ ُٖ ٕٖ َضٖبَو  ِإ

 ،125). 
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َٗاتارتطاب ايسٜين ؾٗٞ زتُٛع١ َٔ  َتِذٔسٜسأَا أبعاز   َٛٗد أٚ املعتكسات ايس١ٜٝٓ يف َٛنٛع  ايٖت

ثكاؾ١ٝ ـ ب١ٝ٦ٝ ـ قش١ٝ ( تتػِ بايجبات نْٛٗا  َعني أٚ قه١ٝ ستسز٠ ) ادتُاع١ٝ ـ اقتكاز١ٜ ـ غٝاغ١ٝ ـ

ع ع٢ً نٛابط ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ ٚأضناْٗا ايطاغد١ ، ٚتٓػذِ َع َتطًبات ايعكط ، ٚميهٔ حتسٜس هتطت

ا٭ظٖط  ارتطاب ايسٜين ايكازض٠ عٔ َتِذٔسٜسٚثا٥ل ٜين يف ن٤ٛ َا أغؿطت عٓ٘ ارتطاب ايسِّ َتِذٔسٜسأبعاز 

ايكازض  2015( يػ١ٓ  51( ، ٚنصيو ايكإْٛ ضقِ )  2015ض٠ ا٭ٚقاف املكط١ٜ يف ) ٚظاّٚ ( ، 2011ايؿطٜـ ) 

 عٔ ايػٝس ض٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜ ، ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ : 

ٌِ ٚشيو َٔ أدٌ إضاس١ٔ : بثِ يبيَّ في انغَ  ةِ عىَ بد انذَّ صَ تِ أ ـ الْ  َٔ ايسخٍٛ  ايعك

نتؿا٤ باإلمجاٍ يف َعطؾ١ ايػٝبٝات يإلميإ يف تؿاقٌٝ قس ت٪زٟ إىل نجري َٔ ايػُٛض ٚا٫يتباؽ ، ٚا٫

ٖٚصا ٜتطًب َٔ ارتطاب ايسٜين إٔ ٜعُل  بٗا ، َع ايٓٗٞ عٔ ايتؿهري يف زقا٥ل َا ٜطًب اإلميإ ب٘ .

 .اإلميإ بايػٝب ٚباٯخط٠ . ٜٚتهُٔ ٖصا ايبعس أٜها عسّ تٛضط اإلغ٬ّ يف ؾطنٝات ايعًِ ايٓػب١ٝ 

ِّع٢ٓ دعٌ ا٫دٔتمب : ىلِ هبد وفك األصُ تِ ة ـ االخْ  ٖٝ ا يًشٝا٠ٔأغاّغ ٗاز ايعكً ١ ٚؾل اإلغ٬َ

ٖٓ ِّ لِّنٛابط اي  اذتٝا٠ٔ أتساَد سٜٔسَظ يًٛؾا٤ٔ َغٔب١٬ٝ ايٓب١ٜٛ ; عٝح ٜهٕٛ ٖصا ا٫دتٗاز ٖٓٚايٗػ ايكطآْ

ُٛطٔعٓس ايٖؿْؿػٗا . ٫ٚبس ٚإٔ ٜطتهع ارتطاب ع٢ً ايٖػ ٖٝٞ ٚا٭زي١ اي ِٕدٛب ني ٬ّ ٔس. ٚاإلِغ ١ٔٚايػٓ ١ َٔ ايكطآ

، ٜٚط٣ )  َتذسز٠ َٚتطٛض٠ باغتُطاٍض َؿازٖا إٔ اذتٝا٠َ كٝك١ٕا َٔ َسا٤ اْط٬ّقيو َدؾإٕ َش َبسأ ا٫دتٗأز أقٖط

َٗ 19:  2018ظقعٚم ،  ُٖ( إٔ ا٫دت ٖٝاز  َ٘ٔس طِٜٛطاعس املػًِ ع٢ً َتَػ١ اييت ُتطَٚع١ املِؿٛ اٯي ٘ ٚزتتُٔع ٝات

ٖٝاضن١ ٔبٚاملَؿ ١َٓ يفؿاعً  .٬ّ ٚا٫غتكطاض يف ْؿػ٘ ٚيف زتتُع٘ ا٤ ايٖػ ب

مبع٢ٓ إٔ ارتطاب ايسٜين  : لِ بوُ َُ انًَْعِزِفيَّت في انتَّ  تِ ؤيَ انزُّ  ىلُ ًُ ـ شُ  ج

ٖٝ َُٜكسض عٔ ض١ٜ٩ َعطؾ١ٝ ؾا١ًَ ٜٛيس َٓٗا َٓعَٛات ؾطع  ١ٖٝ ١ ، ١ ، ٚاقتكازٜٖدتًؿ١ : أخ٬ق١ٝ ، ٚغٝاغ

بإٔ ٜهٕٛ  ٜينِّايسِّ طأبارٔت َتِذٔسٜس ل ايطمس١ٝ اييت زعت إىل نطٚض٠ٔت ايٛثا٥طَقصيو َساي١ٝ . ٔيٚمَج

ٖٓ ٌِأظاي  بايٓاؽ ٚاملعطؾ١ٔ ٖٔ ٚاملعطؾ١ٔٚايٓٛاظٍ ع٢ً قسض ناف َٔ ايٝكع١ ٚدٛز٠ ايصِّ َكَهاَٜاٚاي ط يف املػا٥

  احملٝط ب٘ . بايٛاقِع
ق٠ٛ ٖا١ً٥ إظتاب١ٝ  ٜٓبػٞ إٔ ٜتهُٔ ارتطاب ايسٜينِّ :تُ ايَ ذَ تَ انًسْ  يتُ ًُِ ـ انتَّ  د
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ٌِ تؿشص طاقات ايؿطز يًبٓا٤ٔ  . اجملتُِع ٚت١ُٔٝٓ ٚاإلعُاض ٚاإلْتاز ، ٚاإلخ٬م يف ايعُ
ارتطاب  َتِذٔسٜسَٔ أبطظ أبعاز  : كفيزِ ى في انتَّ هُ وانغُ  ُفِ انعُ  بذُ ـ ََ  هـ

ٝح ٜتِ ايتُػو أٟ ، عايسٜين املعاقط ْبص ايعٓـ ٚتأنٝس ق١ُٝ اذتٛاض ٚتطغٝذ أزب ا٫خت٬ف يف ايٖط

ٌِ طاقأت إىل تؿذرِي بايططا٥ل ايػ١ًُٝ يف ايتػٝري ، ٚايتشٍٛ َٔ ؾهط٠ تؿذري ادتػٔس  ، َع ْبص ؾهط٠ٔ ايعك

 ٚاجملتُع .  ايؿطٔز ايػًٛ يف تهؿرِي

ِِ : تُ طيَّ سَ وانىَ  ٌُ ىاسُ ـ انتَّ  و ٚايؿهط ٚايعاطؿ١  ٜٚككس ب٘ ايتٛاظٕ يف املعز بني ايعً

ملعاقط٠ ، ٚايتٛاظٕ يف تٓاٍٚ سادات اجملتُع ٚؾل أٚيٜٛات تًو اذتادات ، ؾه٬ عٔ ا َكَهاَٜاعٓس تٓاٍٚ اي

  إٔ ٜتُتَع ايسٜينِّ ٜين . ٜٚؿرتط يف ارتطأبايسِّ ايتٛاظٕ ع٢ً َػت٣ٛ ايًػ١ املػتدس١َ يف ارتطأب

ٍِ، ٚاملٌٝ إىل ايع ككرِيبايٛغط١ٝ ، سٝح ميتاظ ايسٜٔ اإلغ٬َٞ با٫عتساٍ ٚجتٓب ايػًٛ ٚايٖت ٍُ س  ، ٜكٛ

ََٚغّطا  ١َّٖ ِِ ُأ َٓاُن ًِ ََٚنَصٔيَو َدَع  (. 143( ) غٛض٠ ايبكط٠ ،آ١ٜ  تعاىل : )

َٜ:  بةِ طَ انخِ  زضِ عَ  حُ هَ ُْ ـ يَ  س املعاقط زتُٛع١  ٜينِّايسِّ طأبٓبػٞ إٔ تتٛاؾط يف ارٔتعٝح 

ِِاييت جتعً٘ عتكل أنرب عسز ممهٔ َٔ أٖسأؾ َٔ ايػُأت ِّ ٘ يف ؾٗ ايتٓعِٝ ٚايرتتٝب  َٚٓٗا ِٝحشايٖك اإلغ٬

ََا٫قتكاز يف ايٖت، ٚ املٓطكٞ يف عطض ا٭ؾهاض ِِ ًػُِٛضٔيٓعا عبري   بط بني ا٭غبأبايٖط، ٚ  ٚاإلبٗاّ يف ايؿٗ

ٖٓ َأتٚاملكسِّ   .٘ٚنبٔط ع٢ً املكطًِح ايرتنِٝعٚنطٚض٠  . تا٥ِرٚاي

َٞايٖؿ باملكاقٔسٜككس  : تِ يَّ اليِ اإلسْ  تِ عَ زيْ ذ انشَّ بصِ مَ يَ  يذُ أكِ ـ تَ  ذ  طع١ٝ املعاْ

َِ ٍِ يف مجِٝع اضِعيًٖؿ املًشٛظ١َ ٚاذته ِٕ ايتؿطِٜع أسٛا  يف ٍْٛع أٚ َععُٗا عٝح ٫ ختتل ٬َسعتٗا بايهٛ

ِّ ييت ٫ غتًٛ ١ ، ٚاملعاْٞ اٚغاٜتٗا ايعاَٖ طٜع١ٔطٜع١ ، ؾٝسخٌ يف ٖصا أٚقاف ايٖؿايٖؿ خام َٔ أسها

 .ؿطٜع عٔ ٬َسعتٗاايٖت
ٌِمبع٢ٓ ايٗط : في انَتْدِذيِذ يصُ صِ خْ تَّ ـ ان ط ٌِيف املَػ كاِما٫خٔت دٛع إىل أٖ ٖٝ ا٥  ١ٔايؿكٗ

َُٜ، ٖٚٛ َػأي١ نطٚض . ٚيف ٖصا ايبعس ٜتِ تكسِٜ  ١ٔا٭َٖ ٚايتػٝري يف سٝا٠ٔ َتِذٔسٜساض اي١ يًٓذاح يف َه

ٌَِع  طِعايٖؿ ٌِ ٢ً ايعك ٌِٔيأٚ ايسع٠ٛ يعسّ إعُا ، ٖٚصا ٫ ٜعين إْهاض ايعك ِْ زْٚض ٘ ; ؾًًعك ِّ ععٝ  ، يف اإلغ٬

ُِ ِّ سٖض ٚايكطإٓ ايهطٜ ٌِايٖت ع٢ً اغتدسا ـَ ،  سبط ٚايٖت أَ ِٝ ٌِ َن َٕ ِإَي٢ اإِلٔب ُِٓعُطٚ َٜ َجٌ قٛي٘ تعاىل : )َأَؾ٬ 

ـَ ُضٔؾَعِت  ِٝ َُا٤ٔ َن َِٚإَي٢ ايٖػ َِٚإَي٢ اَ٭ِضِض *ُخًَٔكِت *  ُْٔكَبِت *  ـَ  ِٝ ٍِ َن ـَ ُغٔطَشِت  َِٚإَي٢ اِئذَبا ِٝ ) غٛض٠ ايػاؾ١ٝ ،  (َن
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ِٕمبع٢ٓ َن : حِ زيْ خْ وانتَّ  يمِ أصِ ببنتَّ  تُ بيَ َُ ـ انعِ  ي َِ طٚض٠ أ ـ  ٜينِّايسِّ طاَبارٔت ٜٗت

دطٜر عٞ يف َت٫غُٝا املهتٛب ـ بصنط أمسا٤ ايػٛض ايكطآ١ْٝ ٚأضقاّ آٜاتٗا ايٛاضز٠ ب٘ ، ٚنصيو ايٖػ

ٖٓا٭َس  .  ١ٔطَٜؿايٖؿ ١ٔبٜٖٛازٜح اي

 َزُة :انًَُعبصِ  انًَْعِزِفيَّت انتََّىخَُّهبثثبَيب ـ 

َٗاتٜككس ب  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت ٚاييت تتػِ  َعنٍي يف َٛنٍٛع ٚاملعتكسأت املعاقط٠ زتُٛع١ ا٭ؾهاِض امَلِعِطٔؾ

ِّ بأتبايٖج َٗاتايعكط ، ٖٚٞ  ٚإسساثٝأت ، ٚتٓػذِ َع َتطًبأت ػيبِّاي َٛٗد  ضأتهُٝٓٗا  يف املكٖط٬ظّ َتاي ايٖت

ٖٝا٫ِد َكَهاَٜاادتاَع١ٝ  ٚتؿٌُ اي ٖٝتُاع ٖٝازَٜٖك١ ٚا٫قٔت١ ٚايػٝاغ ١ٖٝ ٚايكش ١َُ املعأق١ ٚايجكاؾ كطًح ط٠ . ٚ

َٗات َٛٗد ١ٖٝ ايٖت ٍِ املجري٠ٔ ط٠ َٔ املكطًشأتأقاملَع امَلِعِطٔؾ ايصٟ اغتأثط  ؾُٝا ٜػ٢ُ بعًِ املػتكبًٝأت يًذس

ِّبا٫ ِٕ أتيٓٗاَٜ ١َٕع اْعطاَؾ ٖتُا َُ ايكط تؿطظ أغ١ً٦ تبشح  َقَهاَٜاؿه٬ت ٚايعؿطٜٔ ; اغتذاب١ ملا تجريٙ َٔ 

 عٔ إدابات ؾاؾ١ٝ ٚٚاؾ١ٝ هلا. 

ٖٝ ٝاغ١ٔيف ايػِّ سٜس٠َادَت " إٔ اذتكب١َ ساّ اذتهاضأت٘ " ٔق( يف نتأب 2014ٜٚط٣ ) ٖٓتٓذتٕٛ ،  ١ ايعامل

ِّ ٖٝ سز اهلٜٛأتٚتع املتُج١ً يف اإلع٬ ٖٝ ١ٔايجكاؾ ٖٝ، ٚظٗٛض َا ٜعطف ٭ٍٚ َط٠ بايهْٛ ١ ، ٚتكاعس املس ١ ايجكاؾ

ٖٝيف ايؿكٌ بني ايٗػ ٖٝ ١َٝٓ ، أؾطظِت١ ٚايٖعًطتني ايطٚس ُٖمث١ تٛدٗات َعطؾ دسٜس٠ يف  َقَهاَٜآت ١ ته

 .  ١ٔٚايػٝاَغ ٚا٫دتُاِع ا٫قتكأز

َٗاتٛعت ٚاييت تٓاٚيت َٛنٛع اُخ ٚتٓايسضاغاُت ٚا٭َع ٚيكس تعسزِت َٛٗد ١ٖٝ ايٖت املعاقط٠  امَلِعِطٔؾ

(  اييت ٖسؾت  2005َٚؿه٬ت َعاقط٠ ; َٚٔ ٖصٙ ايسضاغات زضاغ١ ) ادتٝػُإ ،  َقَهاَٜاَٚا تتهُٓٗا َٔ 

ٖٝ يٓادِ ، ضاغ١ ) ااملعاقط٠ ، ٚٔز َكَهاَٜا٤ٛ اييف َن ا١ْٜٔٛايٖج ١ باملطس١ًٔإىل تكِٜٛ َٓاٖر ايرتب١ٝ اإلغ٬َ

ٖٝ ايجكاؾ١ٔ َِٓٗر ( اييت اغتٗسؾت بٓا٤ بطْاَر َكرتح يتطِٜٛط 2005  يف ن٤ٔٛ ادتاَعأت يط٬ٔب ١ٔاإلغ٬َ

َٓٗر ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ يط٬ب  ٖسؾت تكِٜٛ( اييت  2006، ٚزضاغ١ ) املد٬يف ، املعاقط٠ٔ اذتٝا٠ٔ َتطًبأت

٘ٔ( اييت ٖسؾت إىل تكِٜٛ نتاب ائؿ 2010ُٗٝٞ ، ادتاَعات يف ن٤ٛ َتطًبات عكط ايعٛمل١ ، ٚزضاغ١ ) ادت  ك

ِِ 2011، ٚزضاغ١ ) غًُإ ،  ١ٔاْٜٖٛايٖج املطس١ًٔ يط٬ٔباملعاٜري املعاقط٠  املكطض يف ن٤ٔٛ  ( اييت ٖسؾت إىل تكٜٛ

َٗاتيف ن٤ٛ  ا١ْٜٔٛايٖج املعاقط٠ يًُطس١ًٔ َكَهاَٜاستت٣ٛ َٓٗاز اي َٛٗد ١ٖٝ ايٖت ، ٚزضاغ١ ) أبٛ اذتسٜج١  امَلِعِطٔؾ
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َٖ 2011ؾطٜذ ،  ٖٝ ا٫غ١َٔٝ٬ ايرتب١ٔٝ َٓاِٖر طِٜٛطإىل َت سؾِت( اييت  املٓش٢ ايتهاًَٞ  ١ يف ن٤ٔٛيًُطس١ً ا٭غاغ

ـٔايٖؿ اذتسٜٔح ( اييت اغتٗسؾت تكِٜٛ َكطضأت 2012، ٚزضاغ١ ) ايعٖطاْٞ ،  باملطس١ً املتٛغط١ يف َا  طٜ

أٖسأف  َتِذٔسٜس( اييت ضقست ٬ََح  2014غ١ ) َطايك١ ٚآخطٜٔ ، تؿطن٘ قِٝ اجملتُع َٔ َتطًبات ، ٚزضا

١ٖٝ املعاقط٠ ، ٚزضاغ١ ) ادتعؿطٟ ،  ١ٖٔٝ يف ن٤ٛ ايتش٫ٛٔت ايعامل ( اييت ٖسؾت إىل  2014ايسضاغأت اإلغ٬َ

 عجت ( اييت 2017اجملتُع املعاقط٠ ،  ٚزضاغ١ ) ايععيب ،  َقَهاَٜايف ن٤ٛ  املطايع١ٔ تكِٜٛ ستت٣ٛ َكطضأت

ََُس٣ َت ٖٝ طب١ٔٝايٖت شت٣ٛ نتٔبهُني   .  ١ٔاْٜٖٛايٖج طًب١ املطس١ًٔٔي ايكطاِض دأشاتِّ ملٗاضأت ١ٔاإلغ٬َ

َٗاتٚميهٔ حتسٜس أبطظ   َٛٗد ١ٖٔٝ ايٖت َٚا  ايٖػأبَك١ُ اُتضاَغإيٝ٘ ايسِّ َٔ خ٬ٍ َا تٛقًِت املعاقط٠ٔ امَلِعِطٔؾ

 قط٠  ؾُٝا ًٜٞ : َٚؿه٬ت َعا َقَهاَٜاتهُٓتٗا َٔ 

ٌِ طب١ٔٝ٘ بايٖتٛٗدٜٚٗتِ ٖصا ايٖت : تُ َُ ىاطَ / انًُ  انًذَيُّ  هُ ىخُّ ـ انتَّ  1  َٔ أد

إٔ تٗتِ بتهطٜؼ ثكاؾتٗا ٚتععٜع املؿاِٖٝ  ، ٖٚٞ قه١ٝ ١َُٗ َططٚس١ َٓص غٓٛات ٚإٓ يًرتب١ٔٝ املٛاط١ٔٓ

ِِٛٗداملته١ُٓ ؾٝٗا ، ٜٚػتٗسف ٖصا ايٖت  . اجملتُِع تعُٝكٗا يس٣ أؾطأزٚ املٛاط١ٔٓ ٘ إضغا٤ قٝ
ُٜ٘ؿري ايٖت: ـ انتََّىخُُّه انَعبَنًِيُّ  2 ٞٗايَع ٛد ٍِ امل ا٭خط٣ غري  ايعامِل إىل نٌ َا ٜسٚض سٍٛ زٚ

٘ إىل إٔ ٜؿِٗ ايؿعٛب بعهٗا ايبعض ; َٔ أدٌ ٛٗد، ٜٚػع٢ ٖصا ايٖت َقَهاَٜاايسٚي١ ا٭ّ َٔ َٛنٛعات ٚ

. ٜٚط٣ ) َاضت٫ٛٝ   امِلايَع ح بني ؾعٛٔباََُػٚايٖت ١ٔعإٚ ٚا٭يَؿٚايٖت ؾطان١ ؾاع١ً ْٚؿط احملب١ٔ

Martorella  ،1996 ـِ ائبايطَّ تٗسف إىل إعسأز ايعامل١َٝ ( إٔ ايرتب١َٝ ٌٍ يف عامٍل يًعٝ ، َٚتعسز  َتساخ

ِٕ  . أتكاَؾٚايٖج ا٭زٜا
ٖٞ َؿازٖا إٔ امل٬َٝز إىل سكٝك١ ٜؿري عًُا٤ ا٫دتُاِع ـ انتَّىخُُّه االخِتًَبعيُّ : 3  ايبٝٛيٛد

ٌُيٝؼ أَطا سامّس يًؿطٔز  ٖٛ ٬َٝزٙ ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜتشكل عٔ ططِٜل ايكاطُع ا يف ٚدٛزٙ ، يهٔ ٜعٌ ايعاَ

ِٔ ايعٚاِز َٔ أبطظ ايعٛاٌَ  ١ُا٭غطٜٖ ( . يصيو تعس ايرتب١ُٝ Ornstein  ،1981) أٚضْٝػنت  ا٭غط٠ٔ ٚتهٜٛ

ِٔٚأُٖٗا يف َت  . ِِعًِّاملَت دك١َٔٝؾ هٜٛ
ِّ َٔ أبطظ ظٛاِٖط :يُّ بِدتصَ ـ انتَّىخه االلْ  4 ـٔاي ِٕايٖج ك ايعؿطٜٔ ظاٖط٠  اْٞ َٔ ايكط

كطْا ، ملا تجريٙ َٔ أغ١ً٦ ، يف َع َكَهاَٜاٗا " أّ اي( بأْٖ 7،  2009ايعٛمل١ ، ٚاييت ٜؿري إيٝٗا ) زٜاب ، 
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ٖٝاغت٬ٗ ، ٚحتطضٙ َٔ شتططإت ٚتٛظؿ٘ َٔ بطاَر اقتكاز١ٕٜ  .، ٚتربضٙ َٔ غٝاغات غابك١ٕ ١ٕن

ِٕ نبري٠ْ أ١ُْٖٝ يًكش١ٔ : انِبيئيُّ  ـ انتََّىخُُّه انصِّسِّيُّ  5 ، ٖٚٞ إسس٣  يف سٝا٠ اإلْػا

تَذع٢ً ايػٛا٤،  يًؿطز ٚاجملتُِع ايػعٝس٠َٔكَٛات اذتٝا٠  ٖٝ ب املط٤ُٖٓٚيهٜٞ  عًٝ٘ إٔ  ١َاملؿه٬ت ٚا٭ظَات ايكش

ٖٝ كا٥ِلٚاذَت ضٔفأَ املَع زتُٛع١ّ ٜهتػَب ١َُ اييت تطتبط بكشت٘ ٚجتعً٘ أنجط اْسََا١َٖ ايَعايكش  ٘ذتُٔعاّدا َع 

 . ؾاع١ًٕ ٛض٠ٕبُك

َٓأمناّط ايعٛمل١ُ يكس أؾطظِت: ـ انتََّىخُُّه انِفْكِزي انثََّمبِفيُّ  6 ،  ١َٔٔ ايجكاَؾ ١ّا َتباٜ

ٖٝايٖج َٚٔ ارتطابأت َٔ أنجط أبعاز ظاٖط٠ ايعٛمل١  ايجكايٖف ايبعَساملتعسز٠ ٚاملتٓٛع١ ، ٫ٚؾو إٔ  ١ٔكاؾ

َٝٙ ، ٫غُٝا ؾُٝا ٜتعًل ٔبإىل ؾطم اْتؿاِض ٚنّٛسا بايٓعِط ٍِا٫تِّ أتتكٓ ِِ٘ يًٖتٚق١ً خهٛٔع كا  ١ٔقاَبٚايطِّ ٓعٝ

ٖٝ ثكاؾ١ٕٝ إىل ظٗٛض خطابإت ايعٛمل١ٔ ٛاظٟ َع ظاٖط٠ٔايف املَتايجَك س املسِّكاُع٣ َتٚيكس أٖز،  تٓاٍٚ ت ١ٕنْٛ

ِّ َٛنٛعات اذتساث١ٔ ، مما أز٣ إىل قٛؽ  اضأتَهساّ اذَتكسّ ايتاضغتٞ ، ٚٔقسٜس ، ٚايٖتعاّ ايعاملٞ ادَت، ٚاي

 اضِٜذادتػطاؾٝا ٚايٖت شسٚٔزٗا ٔيطبٝني تتُٝع باخرتأقٟ املؿهطٜٔ ايَػطابات ثكاؾ١ٝ ن١ْٝٛ ع٢ً أٜٔسٔخ

َٛ كاؾأتٚايٖج ٖٝاي  . ١ٔطٓ
 َتبةِ انَدبِيِعيِّ َكًُْذَخٍم نهتَّْطِىيِز : ثبنثب ـ َتْمِىيُى انكِ 

ٞٗادَت تاُبائه ٜعترُب َتْمِىيِى انِكَتبةِ انَدبِيِعيِّ :  تُ يَّ ًِّ ـ أهَ  1 ّٓا  اَع ضن

٬ِِٝ يف ايٖتأٔق َٔادَت عًٝ ِّا ُٜ; سٝح إْٖ ع ٌِنا٥ٔنٝع٠ ا٭غاغ١ٝ اييت تهٌُ باقٞ ايٖطعس ايٖط٘  ٍِاذُت ع َٔ أد  كٛ

يف  ( إٔ ايهتاَب 87:  2016ًّؿا ، ٜٚط٣ ) ؾشات١ ، تعًِ املطغٛب١ ٚاملككٛز٠ ٚاملدطط هلا َغع٢ً ْٛاتر اي

ِّاملٝسإ ايٖت ، ٚبايٓػب١ يًُعًِ َعٝٓا ع٢ً تٓعِٝ عًُ٘ ٚضبط٘  طبٟٛ تطمج١ حملت٣ٛ املٓٗر ايسضاغ

ُُاٖات ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ املعاقط٠با٫جت ََ، ٚبايٓػب١ يً ٚاملعطؾ١ ، َٚٛدٗا ضتٛ  ًِِا ئًعكسّضا ض٥ّٝػتعًِ 

ا٭خص باملباز٨ ٚايكِٝ اييت ٜتهُٓٗا ٜٚطدع إيٝٗا ، َعٝٓا ع٢ً ا٫غتعساز يًسضؽ َٚتابعت٘ ٚاغتصناضٙ 

 .َٚطادعت٘ 

َٔ سٝح اٖتُاّ ايرتبٜٛني بٛنع  ايسضاغٞ( إىل أ١ُٖٝ ايهتاب  76:  2009ٚتؿري زضاغ١ ) غامل ،  

ط ؾٝ٘ ، يصا ٜط٣ إٔ املتابع١ املػتُط٠ يًهتاب املكطض ٚايكٝاّ َٛاقؿات ي٘ ، ٚٚدٛز َعاٜري ظتب إٔ تتٛاؾ

ِِايٖت بع١ًُٝ تكٛمي١ٝ ي٘ يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ; ٭ٕ ع١ًَُٝ َس٣  طٚض١ٜ يف َعطؾ١ٔتعس ٚغ١ًٝ ١َُٗ َٚن كٜٛ
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 .  ٚاجملتُِع ايط٬ٔب ٚدٛزت٘ ، َٚس٣ َٓاغبت٘ ذتادأت ايهتأب ق٬س١ٔٝ

ٚ ) داب اهلل ٚغٓذٞ ، (  2005( ٚ) ايٓادِ ،  2004از ، ٚيكس أؾاضت ْتا٥ر زضاغات نٌ َٔ ) مح

( 2011( ٚ ) أبٛ ؾطٜذ ،  2010ذٛ ، ( ٚ ) س 2010( ٚ ) ادتُٗٝٞ ،  2009( ٚ ) غامل ،  2008ايعذُٞ ، ( ٚ ) 2006

ُٖس( ٚ )  2014ٚ ) ادتؿطٟ ،  يف تطٜٛط َٓع١َٛ  تكّٛ ب٘ ع١ًُٝ ايتكِٜٛ( إىل أ١ُٖٝ ايسٚض ايصٟ  2016،  ََُش

املٓٗر ، ٖٚصا ٜتٛاؾل َع ايتٛد٘ ايعاملٞ يتكِٜٛ املكطضات ايسضاغ١ٝ ; سٝح قسَت اي٫ٜٛات املتشس٠ 

ِِ ٖٝ ستت٣ٛ املكطضأت ا٭َطٜه١ٝ َؿطٚعا ع٬ُقا يتكٜٛ ( بعٓٛإ " ايعًِ يهٌ  2061 ١ َجٌ َؿطٚع ) ايسضاغ

َطٜه١ٝ يًتكسّ ٖٚٛ َؿطٚع تبٓت٘ ايطابط١ ا٭  Science For All Americansا٭َطٜهٝني " 

ٚايصٟ ٜكسّ ض١ٜ٩ بعٝس٠ املس٣ إلق٬ح ستت٣ٛ املكطضات ايتع١ًُٝٝ ٚإظتاز َعاٜري تعًِٝ   AAASايعًُٞ 

ِِ ٚط١ٝٓ يتشػنِي ِّ تعًٝ ٜانٝات ، ٚإٔ ٖصا ئ ٜتشكل إ٫ َٔ خ٬ٍ تكِٜٛ عايٞ ١ ٚايطِّٚايًػ١ اإلصتًٝعٜٖ ايعًٛ

ِِادتٛز٠ ٚإَع ٖٝ ا٭ْع١ُٔ از٠ تكُٝ  ( .  AAAS,2013حملت٣ٛ ٖصٙ املكطضات )  ١امَلِعِطٔؾ

عًُٝٞ ؾإْ٘ احملت٣ٛ ايٖت ْعطا ٭١ُٖٔٝ: ـ َتْمِىيُى ُيْسَتَىي انِكَتبِة انَدبِيِعيِّ  2

ْاٍ قسضا َٔ املعادت١ متجًت يف حتًًٝ٘ ٚتعطف أدعا٥٘ ٚعٓاقطٙ ٚأؾهاضٙ ، ٚتٓٛعت اإلدطا٤ات اييت ٜكّٛ 

١ٝ املته١ُٓ باحملت٣ٛ إىل ايعٓاقط اييت تتهٕٛ َٓٗا ست٢ ٜتٛقٌ بٗا املتدككٕٛ يتذع١٥ املُٗات ايتعًُٝ

، ؾع١ًُٝ حتًٌٝ احملت٣ٛ  ايٖػأبَك١إىل شيو ادتع٤ َٔ املعطؾ١ ايصٟ ميتًه٘ املتعًِ ٜٚٛدس نُٔ َعطؾت٘ 

َاشا ع٢ً ، ٚ َاشا ع٢ً املتعًِ إٔ ٜعطف نٝـ ٜٓذع امل١ُٗ ايتع١ًُٝٝ ؟مث١ أغ١ً٦ َؿازٖا حتاٍٚ إٔ جتٝب عٔ 

 ( .93:  2007ايتعًُٝٞ ؟ ) زضٚظ٠ ،  ملتعًِ إٔ ٜعطف نٝـ ٜكٌ إىل اهلسٔفا

َٔ املعاٜري خاق١  ١ًُْٖٓاى ُدـ َيَعبِييُز ِاْخِتَيبر انًُْسَتَىي انتَّعِهيًِيِّ : 3

ِّايسِّ شت٣ٛ ايهتأبَُ باختٝاِض ٍِ ، ٖٚصٙ املعاٜري ميهٔ إٔ تتدص نإدطا٤ٕ ضاغ َٗ ِِ "  ستت٣ٛ َكطِض عٓس تكٜٛ

ٖٝ ػ١ٔايًُّ بؿعب١ٔ ا١ْٔٝايؿطق١ ايٖج كط " املكطض ع٢ً ط٬ٔبايَع َقَهاَٜأٜ ٚسِّاي ٞٓعًِٝ ١ ) ايٖتايعطب ( به١ًٝ  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

  (:94 - 93:  2016; ؾشات١ ،  84:  2009; غامل ،  121 -120:  2007ايرتب١ٝ ، ٖٚٞ نايتايٞ ) زضٚظ٠ ، 
ّقا عٓسَا ٜهٕٛ ٚاقعٝا ٚأق٬ٝ ٚقشٝشا عًُٝا ، ؾه٬ عٔ ازٜعترب احملت٣ٛ َق: Validity ذقُ ـ انصِّ 

 متؿٝ٘ َع ا٭ٖساف املٛنٛع١ .
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ٜعترب احملت٣ٛ َُٗا عٓسَا ٜهٕٛ شا ق١ُٝ يف سٝا٠ املتعًِ ، َع تػط١ٝ : Significance  تُ يَّ ِّ ـ األهَ 

١ ، ٚأغايٝب تٓعِٝ ادتٛاْب املدتًؿ١ َٔ َٝازٜٔ املعطؾ١ ٚايكِٝ ٚاملٗاضات َٗتُا بت١ُٝٓ املٗاضات ايعكًٝ

  املعطؾ١ .
ٜٚعين ٖصا املعٝاض إٔ ٜٓعِ احملت٣ٛ بططٜك١ تتٝح يًُتعًِ مماضغ١ :  Continuity تاريَّ ًزَ تِ ـ االسْ 

دٛاْب ايتعًِ املدتًؿ١ يف َطاسٌ َتتابع١ ، َٚٔ ؾإٔ ا٫غتُطاض١ٜ إٔ ت٪زٟ إىل ظٜاز٠ ؾاع١ًٝ ايتعًِ ٚدعً٘ 

  أنجط ؾا٥س٠ يًُتعًُني.
سضات عًِ عٓسَا ٜطاعٞ ُقٜٚهٕٛ احملت٣ٛ قاب٬ يًٖت:  Learnability  ىِ عهُّ ت نهتَّ ببهيَّ ـ انمَ 

ّٝ ايط٬ٔب ١ٖٝا ملباز٨ ايتسضز يف عطض املٛنٛعات َتُؿٝا َع ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بِٝٓٗ ، َٚطاع  .  امَلِعِطٔؾ

تعرتف  ٜهٕٛ احملت٣ٛ دٝسا عٓسَا ٜؿٌُ أمناطا َٔ ايتعًِ ٫:  Universality  تُ بنًيَّ ـ انعَ 

باذتسٚز ادتػطاؾ١ٝ بني ايبؿط ،  ٚبكسض َا ٜعهؼ احملت٣ٛ ايكٝػ١ ايعامل١ٝ يًُذتُع ٜٓبػٞ إٔ ٜطبط املتعًِ 

  بايعامل املعاقط َٔ سٛي٘.
وَلضَبَيب انَعصِْز ِفي ضَىِء أبعبد َتْدِذيذ  ـ َتسِْهيُم ُيسَْتىي انذِّيٍِ  4

 يَّت:انخِطَبةِ انذِّيُِيِّ وانتََّىخَُّهبث انًَْعزِفِ 

ملا نإ احملت٣ٛ ضنٓا أغاغٝا يف املٓٗر ، ٜٚعس َٔ أبطظ َسخ٬ت٘ ، ؾكس اٖتِ ايرتبٜٕٛٛ باذتهِ  

ع٢ً َس٣ اغتذاب١ احملت٣ٛ ملتطًبات أٖساف ايتعًِٝ ، ٖٚصا ٜكتهٞ حتًًٝ٘ إىل َهْٛات٘ ٚٚقؿٗا نُٝا َٔ 

١ْٖٝاس١ٝ ، ٚضقس َا إشا نإ احملت٣ٛ َعاقطا يًُػتذسات  ملٗاض١ٜ ٚايٛدسا١ْٝ اذتسٜج١ ،ٜٚعس ٚا امَلِعِطٔؾ

أغًٛب حتًٌٝ احملت٣ٛ أزا٠ يتكٛمي٘ ٫غُٝا سُٝٓا ٜػع٢ إىل ٚقـ ستت٣ٛ املكطض يف ن٤ٛ َتػريات ثابت١ 

َٗاتارتطاب ايسٜين ٚ َتِذٔسٜسٚستسز٠ ، ٖصا ايٛقـ ٜػع٢ يطقس ٚدٛز أبعاز  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت املعاقط٠ يف  امَلِعِطٔؾ

 .ايعكط  َقَهاَٜاط٬ب َٔ خ٬ٍ نتاب ايسٜٔ ٚاملٛنٛعات اييت ٜسضغٗا اي

اييت اغتٗسؾت حتًٌٝ نتب املكطضات ايس١ٜٝٓ  يف ن٤ٛ َتػريات َتٓٛع١ ،  اُتضاَغايسِّ ٚيكس تعسزِت

َٖ 2002َجٌ زضاغ١ ) ايهٟٛ ،  َُسؾت ايَه( اييت  ََؿـ عٔ بعض َباز٨ ايرتب١ٝ ا٫قتكاز١ٜ يف  ٓاٖر شت٣ٛ 

ايرتب١ٝ  ( اييت ٖسؾت إىل حتًٌٝ ٚتكِٜٛ ستت٣ٛ نتٔب 2005ضاغ١ ) املٗتسٟ ، ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ اإلغ١َٝ٬ ، ٚز

َٖ 2014اإلغ١َٝ٬ يط٬ب ايكـ ايجايح ايجاْٟٛ ، ٚزضاغ١  ) ايؿبٍٛ ،  سؾت حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ( اييت 
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زضاغ١ ) ايػٝكًٞ ،  عط١ٜ ايصنا٤ات ،ٚ  ؾت تعطف ( اييت اغتٗس 2012ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ن٤ْٛ 

َٝايٖت َس٣ تهُني ستت٣ٛ نتٔب ٖٝاإلِغ ١ٔطب ِِاْٜٖٛايٖج ١١ًٔ باملطَس٬َ ح . بُٝٓا اغتٗسؾت زضاغ١ ) ايطَا١ْ ، اََُػايٖت ١ يكٝ

ٌ ستت٣ٛ نتاب ايؿك٘ يًكـ ايجايح ايجاْٟٛ يف ن٤ٛ ايَكَهاَٜا 2013 سؾت إىل حتًٝ  ايؿك١ٝٗ املعاقط٠ .  (ٖ 

( ؾكس ٖسؾت حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب اذتسٜح ٚايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬  2015أَا زضاغ١ ) ايتٛظتطٟ ،  

( إىل حتًٌٝ  2016باملطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ َتطًبات ايٛعٞ ايب٦ٝٞ ، يف سني ٖسؾت زضاغ١ ) املًٝذٞ ، 

ارتطاب ايسٜين ،  َتِذٔسٜسستت٣ٛ نتب ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ اإلغ١َٝ٬ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ َتطًبات 

( اييت ٖسؾت َػت٣ٛ تهُني قِٝ ايرتب١ٝ اإلع١َٝ٬ يف نتب اذتسٜح  2017ايػسْٚٞ ، ٖٚسؾت زضاغ١ ) 

( اييت قاَت بتشًٌٝ ستت٣ٛ نتب 2017ٚايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ يط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ، ٚزضاغ١ )ادتٗين ، 

 ايؿك٘ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ َباز٨ ٚغط١ٝ اإلغ٬ّ .

ْتبني إٔ ٖٓاى نطٚض٠ ست١ُٝ يف تهُني ايهجري َٔ  يٖػأبَك١اٚباغتكطا٤ ْتا٥ر ايسضاغات ٚايبشٛخ 

َٗات َٛٗد ١ٖٝ ايٖت َٓٗا َا ٜتكٌ مبتػريات ايعكط ايتهٓٛيٛد١ٝ ،  املكطضات ايس١ٜٝٓ بادتاَع١يف ستت٣ٛ  امَلِعِطٔؾ

َٚٓٗا َا ٜتعًل بهطٚض٠ تهُني بعض املباز٨ ا٫قتكاز١ٜ ، َٚٓٗا َا ٜتعًل بت١ُٝٓ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يس٣ 

ايؿك١ٝٗ املعاقط٠ اييت ظتب إنػابٗا يًط٬ب  . ؾه٬ عٔ ق١ً  َكَهاَٜايط٬ب ، ٚنصيو تهُني زتُٛع١ َٔ ايا

(  2004ايسضاغات ٚايبشٛخ اييت اٖتُت بتشًٌٝ ستت٣ٛ املكطضات ايس١ٜٝٓ بادتاَع١ ، ؾٓذس زضاغ١ ) محاز ، 

 َقَهاَٜا١ٝٓٝ بكطاع غع٠ يف ن٤ٛ اييت ٖسؾت حتًٌٝ ستت٣ٛ َػام ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ يف ادتاَعات ايؿًػط

( اييت اغتٗسؾت بٓا٤ بطْاَر يتطٜٛط َٓٗر ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ يط٬ب  2005َعاقط٠  ، ٚزضاغ١ ) ايٓادِ ، 

 داَعات ٚنًٝات املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ن٤ٛ َتطًبات اذتٝا٠ املعاقط٠ .  

َٗاتٜين ٚارتطاب ايس َتِذٔسٜس٫ٚؾو إٔ ٖٓاى نطٚض٠ يف تهُني أبعاز   َٛٗد ١ٖٝ ايٖت املعاقط٠  امَلِعِطٔؾ

 ايعكط تطدع يتشكٝل زتُٛع١ َٔ ا٭ٖساف ميهٔ إمجاهلا ؾُٝا ًٜٞ :  َقَهاَٜايف ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ

١ٖٝأ ـ تكسٜط ايطايب يتأثري َعطٝات ايعكط ٚتطٛض ايع٬قات   . امَلِعِطٔؾ

 ايس١ٜٝٓ . َكَهاَٜاؾُٝا ٜتعًل بايب ـ ايتشٍٛ َٔ أساز١ٜ ايكٛت إىل تعسز١ٜ ايططح املعطيف 

١ٖٝـ تًب١ٝ استٝادات ايط٬ب  ت  ؾُٝا ٜتعًل بايعٛاٖط ٚاملؿه٬ت املػتذس٠ ع٢ً اجملتُع. امَلِعِطٔؾ
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 املعاقط٠ . َكَهاَٜاـ إزضاى ايطايب ملط١ْٚ ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ َٚس٣ قسضت٘ ع٢ً َعادت١ اي خ
 انًََُْهُح وانطَِّزيَمُت انِعْهًِيَُّت : 

انخطبة انذيُي انالسو  َتْدِذيذ ـ تسذيذ أبعبد أوال

انعصز نطالة  َلَضبَيبتضًُيهب في يستىي يمزر انذيٍ و

 : شعبت انهغت انعزبيت بكهيت انتزبيت

 ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ :  

 ارتطاب ايسٜين املعاقط َٚٓٗا ٚثٝك١  َتِذٔسٜسايٛثا٥ل ايطمس١ٝ اييت اغتٗسؾت ـ َطادع١ ٚحتًٌٝ ٚزضاغ١  1

َُ، ٚ  ( 2015)  املكط١ٜٚثٝك١ ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ، ٚ( 2011ا٭ظٖط ايؿطٜـ )  ٜين ايسِّ طأبُاضغ١ ارٔتقإْٛ 

ِّادتُٗٛض١ٜ  ض٥ِٝؼازض عٔ ايٖك  (. 2015) يف  املكط

 .اذتاي١ٝضاغ١ اض ايٓعطٟ يًسِّاقط ٚاإلَطاملَع ٜينِّايسِّ ارتطأب َتِذٔسٜسـ َطادع١ ا٭زبٝات يف زتاٍ  2

ٌِٜس ؾ١٦ اـ حتس 3 ارتطاب ايسٜين  َتِذٔسٜس: يف ن٤ٛ َا غبل َٔ خطٛات أَهٔ يًباسح حتسٜس أبعاز  ٔيَتِشًٔٝ

ٖٝايٖط اييت مت اغتد٬قٗا َٔ خ٬ٍ زضاغ١ َٚطادع١ ايٛثا٥ِل ٚؾل  ٚا٭زبٝاتارتطاب ايسٜين  َتِذٔسٜس١ يمس

 (: 1ايتكٓٝـ ايتايٞ ايصٟ ٜعطن٘ ادتسٍٚ ضقِ ) 

 يُي ِّ انذِّ  طبةِ انخِ  ِذيذِ أبعبد َتدْ  ( 1خذول ) 

 يُيِّ انذِّ  أبعبد َتْدِذيذ انخطبةِ  رلى

 اقتكاز ايسع٠ٛ يف ايػٝبٝات 1

 ا٫دتٗاز ٚؾل ا٭قٍٛ 2

١ٖٝ يف ايتٓاٍٚ 3  مشٍٛ ايط١ٜ٩ امَلِعِطٔؾ

 ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚاملعاقط٠ 4

 ْبص ايعٓـ ٚايػًٛ يف ايتهؿري 5

 ايتٛاظٕ ٚايٛغط١ٝ ٚايعامل١ٝ 6

 ٝس َكاقس ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬تأن 7
 ايتدكٝل يف ايَتِذٔسٜس 8
 ايعٓا١ٜ بايتأقٌٝ ٚايتدطٜر 9

 َٓٗر عطض ارتطاب 10
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ٌِـ حتسٜس ٚسسات ا 4 ٌِايؿهط٠ ادتع١ٝ٥ نٛسس٠ ياملٛنٛع ايهاٌَ ٚ: مت اختٝاض  ٔيَتِشًٔٝ ، ٖٚٞ تتهٕٛ َٔ  ًَٔتِشًٔٝ

ارتطاب ايسٜين ٚامل٪ؾطات ايػًٛن١ٝ  َتِذٔسٜسز مج١ً أٚ عباض٠ قكري٠ تتهُٔ ؾهط٠ تسٚض سٍٛ أسس أبعا

 ايساي١ عًٝ٘ .

ٌِـ إعساز أزا٠  5 ايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ )  َقَهاَٜاستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ ٔيَتِشًٔٝ

ٞٓايتعًِٝ  اي٬ظّ ارتطاب ايسٜين َٚ٪ؾطاتٗا ايػًٛن١ٝ  َتِذٔسٜس( به١ًٝ ايرتب١ٝ يف ن٤ٛ أبعاز  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

 .(   4) ًَشل ضقِ  ايعكط َقَهاَٜاتهُٝٓٗا مبكطض ايسٜٔ ٚ

ٖٝ ـ عطض ايكا١ُ٥ ع٢ً زتُٛع١ٕ 6  ػ١ٔايًُّ ١ ، ٚتسضِٜؼَٔ احملهُني املتدككني يف زتا٫ت ايسضاغات اإلغ٬َ

ِّ ٗا إدطا٥ٝا ، ٚتعطف َس٣ َٓاغبتٗا ٚحتكٝكٗا ٭ٖساف ; يهبٔط ١ٜٖٛايًَػ ايعطب١ٝ ، ٚتسضٜؼ ايعًٛ

 . (  1) ًَشل ضقِ اغ١ اذتاي١ٝ ايسض

ٌِنبط َعٝاض ا  ـ 7 ايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ  َقَهاَٜا: مت نبط َعٝاض حتًٌٝ ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ ٔيَتِشًٔٝ

ٞٓايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ  ١ٔبؿعب١ ايًَػ  ( عٔ ططٜل اإلدطا٤ات اٯت١ٝ : ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ٌِـ قسم َعٝاض ا ايعكط يط٬ب ايؿطق١  َقَهاَٜاحتًٌٝ ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ يًتأنس َٔ قسم َعٝاض : ٔيَتِشًٔٝ

 ا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ باغتدساّ ْٛعني َٔ ايكسم : ايٖج

ٌِمت قٛؽ بٓٛز َعٝاض ا : أ ـ قسم احملت٣ٛ ) ايكسم املٓطكٞ ( يف ن٤ٛ اهلسف َٓٗا ، ٚتكٓٝؿٗا يف  ٔيَتِشًٔٝ

 ستاٚض أغاغ١ٝ .

 مت عطض ا٭زا٠ ع٢ً زتُٛع١ َٔ احملهُني املتدككني يف زتا٫ت ايسضاغأت ٖطٟ :اسم ايعَّب ـ ايكِّ

ٖٝ ١ٖٝ ، ٚتسضٜؼ ايًػ١ ايعطب١ٝ ، ٚتسضٜؼ ايعًّٛ ايٖؿاإلغ٬َ  تكَِٜٛعٝاض  أنس َٔ َس٣ ق٬س١١ٔٝ ; يًٖتطع

َٗاتٚ طأبارٔت َتِذٔسٜسيف ن٤ٛ أبعاز  احملت٣ٛ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  .امَلِعِطٔؾ

ٌِٜككس بجبات ا ْسِهيِم :تَّ ان ببثُ ـ ثَ  اتؿام احملًًني يف حتًًِٝٗ يعٓاقط احملت٣ٛ ، أٚ  ٔيَتِشًٔٝ

يًتأنس َٔ زضد١ اتؿام  ط٠ أخط٣ بعس ؾرت٠ ستسز٠ َٔ ايعَٔ ،ٚ   ٌَِ ؿػ٘ يف حتًًٝ٘ ، ؾُٝا يٛ أعاز أيَتِشًٔٝ عْ  احملًٌَ 

َق  ٚٔ كطض ايسٜ ٌ ستت٣َٛ  ّ ايباسح بتشًٝ ٌِ ، قا ٌِ ثبات ع١ًُٝ أيَتِشًٔٝ َهاَٜا ايعكط ، ثِ قاّ باسح آخط بع١ًُٝ أيَتِشًٔٝ

ػب١ ا٫تؿام بني احملًًني باغتدساّ  ْ عاٌَ ايجبات عٔ ططٜل سػاب  َ َعازي١  َط٠ أخط٣ ، ثِ مت سػاب

(Holsti .) 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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، ٚدا٤ت  ايٖػأبَك١ٚمت تكسٜط َعاٌَ ايجبات عٔ ططٜل سػاب ْػب١ ا٫تؿام باغتدساّ املعازي١ 

ٌِاْتا٥ر سػاب ثبات  ٌِايصٟ ٜبني ْػب ا٫تؿام بني َت  ٔيَتِشًٔٝ  َتِذٔسٜٔس، ٚايباسح املػاعس ٭بعاز  اسٔحايَب شًٝ

ِٔايسِّ ارتطاب ايسٜين املته١ُٓ مبشت٣ٛ َكطِض  ػ١ٔايًُّ ١ٔعَببُؿ ا١ْٔٝايٖج طق١ٔائؿ ايعكط يط٬ٔب َقَهاَٜاٚ ٜ

ٖٝ ٞٓ) ايتعًِٝ  ١ٔايعطب  ايٖػأبَك١ط ٛأبايٖه ٤ٔٛٚيف َن ، ٖٚٞ ْػب١ اتؿام عاي١ٝ .%  92( به١ًٝ ايرتب١ٝ  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١  َقَهاَٜامت إعساز ايكٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ ٭زا٠ حتًٌٝ َكطض ايسٜٔ ٚ

 ارتطاب ايسٜين .  َتِذٔسٜسايعطب١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ يف ن٤ٛ أبعاز 

ت انًعبصزة انالسو ثبَيب ـ تسذيذ انتََّىخَُّهبث انًَْعِزِفيَّ 

تضًيُهب في يستىي يمزر انذيٍ وَلَضبَيب انعصز نطالة 

 :شعبت انهغت انعزبيت بكهيت انتزبيت 

 ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ : 

 ات ايك١ً مبٛنٛع ايسضاغ١ اذتاي١ٝ . َش ايٖػأبَك١ٚايسضاغات  شٛٔخـ زضاغ١ ايُب 1

َٛٗدـ َطادع١ ٚزضاغ١ ا٭زبٝات شات ايك١ً ب 2 ١ٖٝ َٗاتايٖت  املعاقط٠ .  امَلِعِطٔؾ

َٗاتاملعاقط٠ املته١ُٓ ب َكَهاَٜاـ حتسٜس اي 3 َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  املعاقط٠ سػب نٌ زتاٍ . امَلِعِطٔؾ

َٗاتـ إعساز قا١ُ٥ ب 4 َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  اييت تٓسضز حتت نٌ تٛد٘ َعطيف . َكَهاَٜااملعاقط٠ ٚاي امَلِعِطٔؾ

ٌِـ حتسٜس ؾ١٦ ا 5 َٗات ن٤ٛ َا غبل َٔ خطٛات أَهٔ يًباسح حتسٜس : يف ٔيَتِشًٔٝ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت املعاقط٠  امَلِعِطٔؾ

، ٚ اييت مت اغتد٬قٗا َٔ خ٬ٍ زضاغ١ (   3) ًَشل ضقِ ٖا ايؿطع١ٝ املته١ُٓ بهٌ تٛد٘ َقَهاَٜاٚ

 . ايٖػأبَك١َٚطادع١ أزبٝات ايسضاغ١ ٚايسضاغات ٚايبشٛخ 

ٌِـ إعساز أزا٠  6 ايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ )  َقَهاَٜاَكطض ايسٜٔ ٚ ستت٣ٛ ٔيَتِشًٔٝ

ٞٓايتعًِٝ   (. 4) ًَشل ضقِ ( به١ًٝ ايرتب١ٝ  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ـ عطض ايكا١ُ٥ ع٢ً زتُٛع١ َٔ احملهُني املتدككني يف زتا٫ت ايسضاغات اإلغ١َٝ٬ ، ٚتسضٜؼ ايًػ١  7

 .اذتاي١ٝ إدطا٥ٝا ، ٚتعطف َس٣ َٓاغبتٗا ٚحتكٝكٗا ٭ٖساف ايسضاغ١; يهبطٗا  ايًػ١ٜٛايعًّٛ  ٚايعطب١ٝ ، 

 ثبنثب ـ إخزاءاث عًهيت اِنَتْسِهيِم : 

 ايسٜينِّ ارتطأب َتِذٔسٜس ايعكط ٭بعأز َقَهاَٜايتشسٜس َس٣ تهُني ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ

َٗاتٚ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت   املعاقط٠ ، قاّ ايباسح باإلدطا٤ات اٯت١ٝ : امَلِعِطٔؾ



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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ايعكط نُا دا٤ يف زيٌٝ ا٫عتُاز مل٪غػات ايتعًِٝ  َقَهاَٜاـ َطادع١ ٚزضاغ١ تٛقٝـ َكطض ايسٜٔ ٚ 1

ز( يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ  422ايعايٞ،  ٚايصٟ عتٌُ ايطَع ايهٛزٟ ) 

ٓٞ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜؿتٌُ عًٝٗا  أٖساف املكطض ، ٚاملٛنٛعات تعطف( به١ًٝ ايرتب١ٝ ; بٗسف  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

 احملت٣ٛ ايصٟ ٜسضغ٘ ايط٬ب .

ايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ  َقَهاَٜاستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ حتًٌٝـ  2

ٓٞ ٌِ( به١ًٝ ايرتب١ٝ باغتدساّ أزاتٞ ا ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ َٛٗدارتطاب ايسٜين ٚ َتِذٔسٜسيف ن٤ٛ أبعاز  ٔيَتِشًٔٝ  َٗاتايٖت

١ٖٝ ٌِٚيكس غاضت ع١ًُٝ ا.  امَلِعِطٔؾ  ٚؾل اجتاٖني ، ُٖا :  ٔيَتِشًٔٝ

قٝك١ حملت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ك١ ايٖسايؿأس ٚمت َٔ خ٬ٍ ايكطا٠ٔ٤ أ ـ اِنَتْسِهيِم األول :

ٞٓايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ  َقَهاَٜاٚ  ( يف ايؿكٌ ايسضاغٞ ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

، ٚؾشل املٛنٛعات اييت اؾتٌُ عًٝٗا املكطض ، ٚنصيو املؿاِٖٝ ٚاملباز٨ ٚاذتكا٥ل  2018/ 2017ايجاْٞ 

ٌِايٛاضز٠ بايهتاب ادتاَعٞ ٚتؿطٜؼ ٖصٙ ايعٓاقط يف اغتُاض٠ ا  . ٔيَتِشًٔٝ

مت َٔ خ٬ٍ تهًٝـ أسس ايع٤٬َ املتدككني يف تسضٜؼ ايًػ١  ة ـ اِنَتْسِهيِم انثبَي :

ب١ٝ اإلغ١َٝ٬ به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ املٓٝا بإعاز٠ ايكطا٠٤ ايؿاسك١ ٚايسقٝك١ يًُشت٣ٛ ايعطب١ٝ ٚايرت

ٌِٚاغتدساّ أزاتٞ ا َٗاتارتطاب ايسٜين ٚ َتِذٔسٜسيطقس أبعاز  ٔيَتِشًٔٝ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  َكَهاَٜااياملعاقط٠ ٚ امَلِعِطٔؾ

َٗاتبٗصٙ ايؿطع١ٝ املته١ُٓ  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  .  ٠املعاقط امَلِعِطٔؾ

ٌِز ـ سػاب ثبات ا  َٔ خ٬ٍ سػاب ْػب ا٫تؿام بني حتًٌٝ ايباسح ٚايباسح املػاعس. : ٔيَتِشًٔٝ

 َََتبِئُح انذَِّراسَِت وُيَُبَلشتهب وتفسيزهب:   

 أغؿطت ايسضاغ١ اذتاي١ٝ عٔ زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ، ميهٔ تؿكًٝٗا ؾُٝا ًٜٞ :

 : يُيِّ انذِّ  طبةِ أوال ـ أبعبد َتْدِذيذ انخِ 

ارتطاب ايسٜين اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜب٢ٓ ستت٣ٛ َكطض  َتِذٔسٜسٛقًت ايسضاغ١ إىل حتسٜس ٭بعاز َت 

ٞٓايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ  َقَهاَٜاايسٜٔ ٚ (  يف ن٥ٛٗا ،  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ٝك١ ا٭ظٖط ايؿطٜـ ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ايٛثا٥ل ايطمس١ٝ اييت مت ططسٗا يف ٖصا ايؿإٔ ٖٚٞ ٚث

ايكازض عٔ ض٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜ ، ٚنصيو زضاغ١  2015يػ١ٓ  51ٚٚثٝك١ ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ، ٚايكإْٛ ضقِ 
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 .( 1عطنٗا َٔ خ٬ٍ ادتسٍٚ ضقِ )  ارتطاب ايسٜين ، ٚاييت مت َتِذٔسٜسا٭زبٝات املطتبط١ ب

 ثبَيب ـ انتََّىخَُّهبث انًَْعِزِفيَّت انًعبصزة : 

َٗاتإىل حتسٜس  تٛقًت ايسضاغ١ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت املعاقط٠ اي٬ظ١َ اييت ٜٓبػٞ تهُٝٓٗا يف َكطض  امَلِعِطٔؾ

ٞٓايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ ؾعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ ) ايتعًِٝ  َقَهاَٜاايسٜٔ ٚ ( ،  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

َٗاتبتشسٜس  اييت اٖتُت ايٖػأبَك١ٚشيو َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ٚحتًٌٝ ايسضاغات ٚايبشٛخ  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  امَلِعِطٔؾ

 (. 3)ًَشل ضقِ املعاقط٠ ، ٚنصيو زضاغ١ ا٭زبٝات املتك١ً بٗصا املٛنٛع 
ثبنثب ـ تضًيٍ يمزر انذيٍ وَلَضبَيب انعصز ألبعبد َتْدِذيذ 

 انخطبة انذيُي :

ب١ ايًػ١ ايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿع َقَهاَٜاستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ تهُنييًهؿـ عٔ َس٣  

ٞٓايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ  ارتطاب ايسٜين  اييت مت ايتٛقٌ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ قا١ُ٥ أبعاز  َتِذٔسٜس( ٭بعاز  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١  َقَهاَٜاارتطاب ايسٜين ، مت حتًٌٝ ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ َتِذٔسٜس

ٌِٔيَتايًػ١ ايعطب١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ يف ن٤ٛ أزا٠ ا   ( : 2، ٚدا٤ت ايٓتا٥ر نُا ٜٛنشٗا ادتسٍٚ ضقِ )  ِشًٔٝ
 (2خذول )

َتبئح تسهيم يمزر انذيٍ وَلَضبَيب انعصز في ضىء أبعبد 

 َتْدِذيذ انخطبة انذيُي

انُسبت  انتكزار أبعبد َتْدِذيذ انخطبة انذيُي 

 انًئىيت

 %5 9 اقتكاز ايسع٠ٛ يف ايػٝبٝات 1
 %9 17 ا٫دتٗاز ٚؾل ا٭قٍٛ 2
١ٖٝ يف ايتٓاٍٚ 3  %14 28 مشٍٛ ايط١ٜ٩ امَلِعِطٔؾ
 %6 12 ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚاملعاقط٠ 4
 %1 2 ْبص ايعٓـ ٚايػًٛ يف ايتهؿري 5
 %2 4 ايتٛاظٕ ٚايٛغط١ٝ ٚايعامل١ٝ  6
 %5 9 تأنٝس َكاقس ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ 7
 %27 52 ايتدكٝل يف ايَتِذٔسٜس 8
 %9 18 ايعٓا١ٜ بايتأقٌٝ ٚايتدطٜر 9

 %23 45 َٓٗر عطض ارتطاب 10



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 %100 196 10 اجملُٛع

ارتطاب ايسٜين املته١ُٓ يف  َتِذٔسٜسٜٚتهح َٔ ادتسٍٚ ايػابل تؿاٚت ايٓػب امل١ٜٛ٦ ٭بعاز 

يف ايتدكٝل يف املطتب١ ا٭ٚىل َٔ سٝح تهُٝٓ٘  َتِذٔسٜسايعكط ، إش دا٤ بعس اي َقَهاَٜاستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ

%( ، ًٜٚٝ٘ يف ايرتتٝب ايبعس  27عسز تهطاضٙ ، سٝح بًػت ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ هلصا ايبعس ) يف احملت٣ٛ ٚؾكا ي

%( ٖٚٞ بايتأنٝس ْػب١ نعٝؿ١ سٝح نإ ٜٓبػٞ 23ايعاؾط ٖٚٛ َٓٗر عطض ارتطاب سٝح دا٤ بٓػب١ ) 

ُاَ٘ ع٢ً احملت٣ٛ إٔ ٜٗتِ نجريا بتأقٌٝ نٝؿ١ٝ عطض ارتطاب ايسٜين يس٣ ايط٬ب ، يهٔ احملت٣ٛ ٚد٘ اٖت

 .ا٭قٌٝ يف عطض ايتعطٜؿات ايًػ١ٜٛ ٚا٫قط٬س١ٝ يًُؿاِٖٝ ايؿك١ٝٗ ٚايؿطع١ٝ ايٛاضز٠ بايهتاب 

يف سني إٔ ٖٓاى أبعاز مل تطز بكٛض٠ ناؾ١ٝ يف ستت٣ٛ املكطض ضغِ أُٖٝتٗا ٚنطٚضتٗا ٚتأنٝس  

ٝٓٗا باملٛنٛعات ارتطاب ايسٜين ع٢ً تهُ َتِذٔسٜسايٛثا٥ل ايطمس١ٝ ايج٬خ اييت اغتٗسؾت حتسٜس أبعاز 

ٚاملباسح ايس١ٜٝٓ ، َٚٔ ٖصٙ ا٭بعاز ايبعس ايػازؽ ) ايتٛاظٕ ٚايٛغط١ٝ ٚايعامل١ٝ ( ٖٚٞ َٓع١َٛ ث٬ث١ٝ 

غؿٌ عٔ ايتأنٝس عًٝٗا احملت٣ٛ ضغِ إٔ اإلغ٬ّ نؿطٜع١ ٚعكٝس٠ اتػُت بايتٛاظٕ ٚايٛغط١ٝ ٚعامل١ٝ 

بطاظ ٚغط١ٝ اإلغ٬ّ ٚعاملٝت٘ َجٌ زضاغ١ )  ايعٖطاْٞ ايطغاي١ ، ٚضغِ تأنٝس ايهجري َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ ع٢ً إ

( اييت اغتٗسؾت تكِٜٛ َكطضات اذتسٜح ايؿطٜـ باملطس١ً املتٛغط١ يف ن٤ٛ َا تؿطن٘ قِٝ اجملتُع ،  2012، 

( اييت عجت َس٣ تهُني ستت٣ٛ نتب ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ يكِٝ  2012ٚزضاغ١ ) ايػٝكًٞ ، 

 ٚغط١ٝ اإلغ٬ّ.  ( اييت ٖسؾت حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ايؿك٘ يف ن٤ٛ َباز٨ 2017اغ١ ) ادتٗين ، ايتػاَح ، ٚزض

( تهطاضات ؾكط 9ٚدا٤ ايبعس ا٭ٍٚ ٖٚٛ )اقتكاز ايسع٠ٛ يف ايػٝبٝات ( بعسز تهطاض نعٝـ بًؼ )

بؿإٔ  %( ٚبايطغِ َٔ اطتؿاض ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ إ٫ إٔ ايٛثا٥ل ايطمس١ٝ ايكازض5٠ٚبٓػب١ ١ٜٛ٦َ بًػت ) 

ارتطاب ايسٜين أؾاضت إىل نطٚض٠ عسّ تططم ارتطاب ايسٜين إىل ايػٝبٝات املطًك١ اييت تطٖل  َتِذٔسٜس

ايعكٌ بايتأٌٜٚ ، أٚ اخرتاع ْٛاظٍ ؾك١ٝٗ غري َٛدٛز٠ بايؿعٌ يف ٚاقعٓا املعاقط ، يصيو سطم املكطض ع٢ً 

 عسّ ايتٛضط يف ايػٝبٝات اييت ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜػتسٍ عًٝٗا. 

%(  ٚايبعس ايػابع )تأنٝس َكاقس 9دا٤ ايبعس ايجاْٞ ) ا٫دتٗاز ٚؾل ا٭قٍٛ ( بٓػب١ ) بُٝٓا

%( يف ايرتتٝب ايطابع ٖٚٞ ْػب١ نعٝؿ١ ٚتطتٝب َتأخط 9ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬( بٓؿؼ ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ) 

تِ بتععٜع سػب ْػب تهطاض امل٪ؾطات ايػًٛن١ٝ ايساي١ ع٢ً نٌ بعس َُٓٗا ، ٖٚصا ٜعهؼ إٔ احملت٣ٛ مل ٜٗ



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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ؾهط ا٫دتٗاز ، ٚانتؿ٢ احملت٣ٛ بػطز ايؿتا٣ٚ املدتًؿ١ تطى ؾطق١ يًطايب إٔ ٜعٌُ عكً٘ يف ايٓٛاظٍ 

املػتشسث١ ، ٚيصيو ؾإٕ احملت٣ٛ قاّ برتدٝح ضأٟ ٚاسس ؾكط َٔ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ ايٛاضز٠ يف ايٓٛاظٍ املصنٛض٠ 

نصيو ا٭َط يف ايبعس ايػابع ارتام  بػري إٔ ٜكسّ ؾطق١ ي٬دتٗاز ايؿدكٞ ٚؾل ا٭قٍٛ ايؿك١ٝٗ .

ارتطاب ايسٜين ايصٟ ٜطاعٞ َكاحل  َتِذٔسٜسٖٚٛ أقٌ َٔ أقٍٛ  (بتأنٝس َكاقس ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬)

َٚكاقس ايعباز ؾًِ ٜؿط احملت٣ٛ إىل إبطاظ ضٚح ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ املب١ٝٓ ع٢ً ايتٝػري ٚضؾع اذتطز ع٢ً 

  .املط٤ يف بعض املٛاقـ

بعس ايتاغع ٖٚٛ )ايعٓا١ٜ بايتأقٌٝ ٚايتدطٜر( يف ايرتتٝب ايطابع أٜها بٓػب١ ٚدا٤ تطتٝب اي

%( ٖٚٞ ْػب١ ن١ًٝ٦ دسا ٫غُٝا ٚإٔ احملت٣ٛ َطتبط متاّ ا٫ضتباط بتدطٜر ا٭سازٜح ٚشنط ١ٜٛ٦َ9 ) 

ٕ ايػٓس َٔ أدٌ تععٜع ثك١ املتعًِ مبكازض اذتسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ، ؾٗٓاى أسازٜح ْب١ٜٛ مت إٜطازٖا زٚ

 .، أٚ شنط املكسض ا٭قٌٝ ايصٟ مت ايطدٛع إيٝ٘  ايػٓس

%( ، ٚيعٌ 6ٚدا٤ ايبعس ايطابع )ايت١ُٝٓ املػتسا١َ( يف ايرتتٝب ارتاَؼ بٓػب١ ١ٜٛ٦َ بًػت ) 

أبطظ َكاقس ارتطاب ايسٜين املعاقط ٖٛ ايرتنٝع ع٢ً ت١ُٝٓ املػًِ ت١ُٝٓ َػتسا١َ تتػِ باملعاقط٠ إ٫ إٔ 

ايعكط مل ٜصٌٜ يف ْٗاٜت٘ بكا١ُ٥ َٔ املطادع ا٭ق١ًٝ املتدكك١ اييت ميهٔ إٔ  َهاَٜاَقستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ

ٜطدع إيٝٗا ايطايب َٔ أدٌ ا٫غتعاز٠ َٔ املعطؾ١ ، ٖٚصا ٜعهؼ َس٣ عسّ اٖتُاّ احملت٣ٛ بت١ُٝٓ املتعًِ 

 ٚزٚاؾع٘ قٛب ايكطا٠٤ ايعُٝك١ يف ؾك٘ ٖصٙ ايٓٛاظٍ بعٝسا عٔ املٓٗر .  

ػب١ ١ٜٛ٦َ بًػت )ٚسكٌ ايبعس ارت  ْ %( بعسز تهطاض 1اَؼ )ْبص ايعٓـ ٚايػًٛ يف ايتهؿري( ع٢ً أقٌ

تذ٘ ارتطاب  اٖتُت بَتِذٔسٜس ارتطاب ايسٜينَطتني ؾكط ضغِ إٔ ايٛثا٥ل ايطمس١ٝ اييت  أبطظت ٚأنست نطٚض٠ إٜٔ 

ضغِ شيو مل جتٓب ايػًٛ يف ايتهؿري ٚايتشصٜط َٓ٘ ،ٚ  بص ايتعكب ٚايهطا١ٖٝٚ  ٜٗتِ احملت٣ٛ بتبكري  ايسٜين ضتْٛ 

نصيو مل عتطم احملت٣ٛ  ايعٓـ ٚاإلضٖاب ،ٚ  عاٖط ايتططفٚ  ٪زٟ إىلَ  ايط٬ب إىل خطٛض٠ ايتعكب ايسٜين ايصٟٜ 

ٙ ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع ٚايٛطٔ. أثط ٛ يف ايتهؿريٚ  ػب١ ايػً  َٔ ٘ ع٢ً حتصٜط ايط٬ب َ  مبٛنٛعات

ايسٜين املعاقط يف ستت٣ٛ املكطضات ارتطاب  َتِذٔسٜسٖٚصٙ ايٓتا٥ر ت٪نس نطٚض٠ تهُني أبعاز 

ايعكط ، ٫غُٝا ٚإٔ ٖصٙ ا٭بعاز تعس َٔ املطتهعات ايط٥ٝػ١  َقَهاَٜاايس١ٜٝٓ ادتاَع١ٝ َٚٓٗا َكطض ايسٜٔ ٚ

اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜب٢ٓ ارتطاب ايسٜين املكسّ يط٬ب ادتاَع١ يف ن٥ٛٗا ، يهٔ املػتكط٨ يًٓػب امل١ٜٛ٦ 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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اٖتُاّ ستت٣ٛ املكطض بأبعاز شات أ١ُٖٝ َجٌ  تأنٝس َكاقس ايؿطٜع١ )  ايٛاضز٠ بادتسٍٚ ايػابل ٜسضى عسّ

( َٔ نطٚض٠ تهُني َكاقس ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ يف 2008%( ٖٚٛ َا أؾاضت إيٝ٘ ْتا٥ر زضاغ١ ) غٓذٞ ، 5

َٓاٖر املكطضات ايس١ٜٝٓ ، ٚ ْبص ايعٓـ ٚايػًٛ يف ايتهؿري . ٖٚصا ٜؿري إىل عسّ انرتاخ ايكا٥ُني بٛنع 

ارتطاب  َتِذٔسٜست٣ٛ إىل املربضات اييت زؾعت امل٪غػات ايس١ٜٝٓ ايطمس١ٝ يف َكط إىل إط٬م زعٛات احمل

ٚاييت ناْت َٔ أبطظٖا ظٗٛض ايتططف ٚاإلضٖاب ٚٚدٛز مجاعات ٚتٝاضات تػتدسّ ايعٓـ املػًح يف ٚد٘ 

ب ايسٜين َجٌ َ٪متط " ارتطا َتِذٔسٜساجملتُع ، ٖٚصا َا أنست٘ تٛقٝات امل٪متطات اييت اغتٗسؾت تطٜٛط ٚ

ارتطاب  َتِذٔسٜس( ، َٚ٪متط   2017ارتطاب ايسٜين " ايصٟ عكست٘ ٚظاض٠ ا٭ٚقاف )  َتِذٔسٜسَ٪متط آيٝات 

ايسٜين بني زق١ ايؿِٗ ٚتكشٝح املؿاِٖٝ" ايصٟ عكس به١ًٝ ايسضاغات اإلغ١َٝ٬ ٚايعطب١ٝ يًبٓني بايكاٖط٠ 

ارتطاب ايسٜين" ايصٟ عكست٘ ٚظاض٠ ا٭ٚقاف  َتِذٔسٜس١ُ٥ ي( ، َٚ٪متط " َ٪متط ا٭2017ظاَع١ ا٭ظٖط )

بهطٚض٠ تهُني ارتطاب ايسٜين يكِٝ  ايٖػأبَك١ٚيكس أؾاضت تٛقٝات امل٪متطات  ( . 2017بايٛازٟ ادتسٜس ) 

ايتػاَح ٚإبطاظ ٚغط١ٝ اإلغ٬ّ ٚعاملٝت٘ ، ْٚبص ايهطا١ٖٝ ٚايتعكب َٚٛاد١ٗ ايتططف ايسٜين بٛغا٥ٌ 

 إىل َكازض ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ . َعاقط٠ تػتٓس 

رابعب ـ تضًيٍ يمزر انذيٍ وَلَضبَيب انعصز نهتىخهبث 

 انًَْعِزِفيَّت انًعبصزة  : 

ايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١  َقَهاَٜايًهؿـ عٔ َس٣ َطاعا٠ ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ

ٞٓايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ  ١ٖٝ( يًتٛدٗات  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ اييت تتهُٓٗا ٚ  اييت مت ايتٛقٌ  َكَهاَٜاعاقط٠ ٚايامل امَلِعِطٔؾ

َٗاتإيٝٗا َٔ خ٬ٍ قا١ُ٥ حتسٜس  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت ايعكط  َقَهاَٜااملعاقط٠ ، مت حتًٌٝ ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ امَلِعِطٔؾ

ٞٓيط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ  يف ن٤ٛ ظاَع١ املٓٝا ( به١ًٝ ايرتب١ٝ  ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

ٌِأزا٠ ا  ( : 3، ٚدا٤ت ايٓتا٥ر نُا ٜٛنشٗا ادتسٍٚ ضقِ )  ٔيَتِشًٔٝ

 ( 3خذول رلى ) 

َتبئح تسهيم يمزر انذيٍ وَلَضبَيب انعصز في ضىء انتََّىخَُّهبث 

 انًَْعِزِفيَّت انًعبصزة

انُسبت  انتكزار انتََّىخَُّهبث انًَْعِزِفيَّت انًعبصزة رلى

 انًئىيت

 %21 4 ٛطينايتٛد٘ املسْٞ اي 1



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 %11 2 ايتٛد٘ ايعاملٞ 2

 %21 4 ايتٛد٘ ا٫دتُاعٞ 3

 %32 6 ايتٛد٘ ا٫قتكازٟ 4

 %5 1 ايتٛد٘ ايؿهطٟ ايجكايف 5

 %11 2 ايتٛد٘ ايكشٞ ايب٦ٝٞ 6

 %100 19 6 اجملُٛع

َٗاتتؿري ايٓػب امل١ٜٛ٦ ملس٣ تهُني  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت ؾطع١ٝ  اَقَهاَٜاملعاقط٠ َٚا تتهُٓٗا َٔ  امَلِعِطٔؾ

%( 5سػب أزا٠ حتًٌٝ احملت٣ٛ إىل إٔ ايتٛد٘ ايؿهطٟ ايجكايف استٌ املطتب١ ا٭خري٠ بٓػب١ ١ٜٛ٦َ بًػت ) 

تطتبط باجملاٍ ا٫قتكازٟ  َقَهاَٜاٖٚٞ ْػب١ ن١ًٝ٦ ، يف سني إٔ ايتٛد٘ ا٫قتكازٟ ٚمبا ٜتهُٓ٘ َٔ 

يرتتٝب ايتٛد٘ ا٫دتُاعٞ ٚايتٛد٘ %( ، ٚدا٤ت ع٢ً ا32دا٤ يف املطتب١ ا٭ٚىل بٓػب١ ١ٜٛ٦َ بًػت ) 

%( ، يف سني دا٤ ايتٛد٘ ايعاملٞ ٚايتٛد٘ ايكشٞ 21املسْٞ يف املطتب١ ايجا١ْٝ بٓػب١ ١ٜٛ٦َ ٚاسس٠ ٖٞ )

َٗات%( . ٚيكس تبآٜت ايٓتا٥ر ٚؾكا ملس٣ تهُني 11ايب٦ٝٞ يف املطتب١ ايجايج١ بٓػب١ ) َٛٗد ١ٖٝ ايٖت َٚا  امَلِعِطٔؾ

 َقَهاَٜا، ؾه٬ عٔ اٖتُاّ احملت٣ٛ بتٛدٗات بعٝٓٗا ٚ املكطضَػتشسث١ يف ستت٣ٛ  َقَهاَٜاتتهُٓٗا َٔ 

 .%(32ايؿطع١ٝ بؿهٌ َٔ ا٫غتططاز ٚاإلؾان١ َجٌ ايتٛد٘ ا٫قتكازٟ ايصٟ بًؼ ) 

َٗاتايؿك١ٝٗ املته١ُٓ ب َكَهاَٜانُا أؾاضت تؿري ْتا٥ر ايهؿـ عٔ َس٣ تهُني اي َٛٗد ١ٖٝ ايٖت  امَلِعِطٔؾ

َٗاتب تهُني بعض إىل إٔ ْػ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت املعاقط٠ مل تهٔ ع٢ً املػت٣ٛ املطغٛب ٚاملطًٛب بايطغِ َٔ  امَلِعِطٔؾ

١ٖٝأُٖٝتٗا ٚساد١ ايط٬ب  أغاغ١ٝ نإ ع٢ً احملت٣ٛ َعادتتٗا ٚتكسميٗا  َقَهاَٜاهلا ، بٌ إٔ ٖٓاى  امَلِعِطٔؾ

ٚسهِ ايؿطع ؾُٝٗا ، نصيو إغؿاٍ  إىل ايط٬ب يهطٚضتٗا املعاقط٠ َجٌ ايتسخني ٚتعاطٞ املدسضات

احملت٣ٛ عٔ َٛنٛعات س١ٜٛٝ َجٌ املٛاط١ٓ ٚاذتكٛم املس١ْٝ ، ٚاإلدٗاض ٚدطاسات ايتذٌُٝ ٚغري شيو َٔ 

امل١ُٗ اييت تعٛز با٫غتكطاض ع٢ً ايٛطٔ َجٌ املػاٚا٠  َكَهاَٜا. ؾه٬ عٔ نعـ تٓاٍٚ بعض اي َكَهاَٜااي

تططف ٚايعٓكط١ٜ ٚايتُٝٝع ، يف سني إٔ احملت٣ٛ اٖتِ بكٛض٠ نبري٠ ٚسكٛم ا٭قًٝات ٚايتعكب ٚاإلضٖاب ٚاي

ببعض ايعبازات بايتؿكٌٝ نايك٠٬ ٚايعنا٠ زٕٚ اإلؾاض٠ إىل قه١ٝ بٝٛت ايعباز٠ ٚايكٛاْني املٓع١ُ هلا زاخٌ 
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تِ تٓاٚهلا يف اإلع٬ّ ٚأزبٝات ايؿهط اإلغ٬َٞ بؿهٌ نبري  .َٚػتساّ ايٛطٔ ٖٚٞ قه١ٝ َعاقط٠ٜ 

ٓاى َقَهاَٜا ظٗطت يف احملت٣ٛ بكٛض٠ ن١ُٝٓ ملط٠ ٚاسس٠ ضغِ أُٖٝتٗا َٚعاقطتٗا ، َجٌ نُا إٔ ٖ

ا٫ْتُا٤ ايٛطين ، ٚا٭قًٝات ، يف سني إٔ ٖٓاى َقَهاَٜا ١َُٗ َجٌ تًٛخ ايب١٦ٝ ٚاذتؿاظ ع٢ً املطاؾل ٚايطؾل 

ت  ٜ ٓاٚهلا املكطض ضغِ إٔ باذتٝٛإ ٚا٫غتٓػار ٚبٝع ا٭عها٤ ٚدطاسات ايتذٌُٝ مل تعٗط يف احملت٣ٛ ٚمل

مجٝعٗا ٜٓتُٞ إىل تٛد٘ َعطيف سٟٝٛ ٖٚٛ ايتٛد٘ ايكشٞ ايب٦ٝٞ ايصٟ ٜطتبط بعض َقَهاَٜاٙ بايعًِ ٚايتذاضب 

اذتسٜج١ َجٌ ا٫غتٓػار ٚدطاسات ايتذٌُٝ ٚبٝع ا٭عها٤ ٚايتربع بٗا ٖٚٞ َقَهاَٜا هلا َٔ ايطقٝس ايؿكٗٞ 

سعٛ إىل اذتاد١ بتهُني ٖص٦َٙات ايؿتا٣ٚ ٚاٯضا٤ ٚٚدٗات ايٓعط ، ا٭َ  نُٔ ستت٣ٛ املكطض  َكَهاَٜااي ط ايصٟٜ 

ٖٚٓاى قه١ٝ ٜٗتِ بٗا ايؿباب ٫غُٝا يف َطس١ً ادتاَع١ ٖٚٞ املٛغٝك٢ ٚايػٓا٤ ٚضأٟ ايسٜٔ 

ؾُٝٗا ، ْعطا يٛدٛز تعاضض ٚتهاضب بني ايهجري َٔ ا٭قٛاٍ ٚاٯضا٤ ايؿك١ٝٗ املتعًك١ بٗصا ايؿإٔ ، مما 

ايط٬ب يف إقساض سهِ ع٢ً مساع املٛغٝك٢ ٚايػٓا٤ ، ٚضغِ تًو ا٭١ُٖٝ إ٫ إٔ ستت٣ٛ َكطض ٜسعٛ إىل سري٠ 

ايعكط غؿٌ عٔ تٓاٍٚ ٖصا املٛنٛع ضغِ ٚنٛح ايطأٟ ايؿكٗٞ ؾٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايؿتا٣ٚ ايكازض٠  َقَهاَٜاايسٜٔ ٚ

 عٔ زاض اإلؾتا٤ املكط١ٜ َٚؿٝد١ ا٭ظٖط ايؿطٜـ .  

ٛزٖا ع٢ً ايٛاقع غؿٌ عٔ تٓاٚهلا املكطض َجٌ قه١ٝ ١ٜ٫ٚ املطأ٠ تؿطض ٚد َقَهاَٜانُا إٔ ٖٓاى 

يف ظٌ اٖتُاّ ايسٚي١ املعاقط٠ باملطأ٠ ٚسكٛقٗا ، نصيو قه١ٝ اإلذتاز اييت ؾطنت ْؿػٗا ع٢ً ايعٗٛض 

زتسزا يف املؿٗس املكطٟ ٚايعطبٞ يف ظٌ ايطٚاؾس ايجكاؾ١ٝ ا٭دٓب١ٝ َٚا ٜٓتؿط ع٢ً ؾبهات ايتٛاقٌ 

ٓتسٜات اإليهرت١ْٝٚ َٔ أؾهاض ٚآضا٤ ٚاجتاٖات ، ٚنٝؿ١ٝ َٛاد١ٗ اإلغ٬ّ هلا ، ٫غُٝا ٚإٔ ا٫دتُاعٞ ٚامل

ٖصٙ ايكه١ٝ / ايعاٖط٠ تؿتت ايتُاغو ا٫دتُاعٞ زاخٌ اجملتُع ٚتهعؿ٘ . ٚيف ظٌ ايٓتا٥ر اييت مت 

َٛٗدايعكط يف ن٤ٛ  َقَهاَٜااذتكٍٛ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ أزا٠ حتًٌٝ ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ ١ٖٝ َٗاتايٖت  امَلِعِطٔؾ

ايؿهط١ٜ امل١ُٗ ٚاملطتبط١ بايؿهط اإلغ٬َٞ َجٌ  َكَهاَٜااملعاقط٠ تبني ايهعـ ايؿسٜس يف تٓاٍٚ بعض اي

قه١ٝ ا٫غتؿطام ٖٚٞ قه١ٝ تربظ اهلذ١ُ ايؿطغ١ اييت ٜتعطض هلا اإلغ٬ّ َٓص عكٛز ط١ًٜٛ ، ٚنٝـ 

 ؿطام . اغتطاع ايؿهط اإلغ٬َٞ املػتٓري يف َٛاد١ٗ ظاٖط٠ ا٫غت

ايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ  َقَهاَٜاؾإٕ تٓاٍٚ ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ ايٖػأبَك١ٚٚؾكا يًٓتا٥ر 

ٞٓبؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ) ايتعًِٝ  نُٔ ستت٣ٛ  َكَهاَٜا( ٜبسٚ ن٬ٝ٦ ، ضغِ إَها١ْٝ تهُني ٖصٙ اي ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ
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ؾاضت إيٝٗا ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚاييت أنست نعـ املكطض ، ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتا٥ر َع ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر اييت أ

َٗاتستت٣ٛ املكطضات ايس١ٜٝٓ يف تهُني  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت أغاغ١ٝ ، َجٌ  َقَهاَٜااملعاقط٠ َٚا تتهُٓ٘ َٔ  امَلِعِطٔؾ

( اييت اغتٗسؾت حتًٌٝ ستت٣ٛ َػام ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ يف ادتاَعات 2004زضاغ١ نٌ َٔ ) محاز ، 

( اييت ٖسؾت بٓا٤ بطْاَر َكرتح يتطٜٛط 2005َعاقط٠ ، ٚزضاغ١ ) ايٓادِ ،  َهاَٜاَقايؿًػط١ٝٓٝ يف ن٤ٛ 

َٓٗر ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ يط٬ب نًٝات املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ن٤ٛ َتطًبات اذتٝا٠ ، ٚزضاغ١ ) 

 َهاَٜاَك( اييت ٖسؾت تكِٜٛ َٓاٖر ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ اي 2005ادتٝػُإ ، 

( اييت ٖسؾت حتًٌٝ ارتطاب ايسٜين املتهُٔ بهتب Svensson,2007املعاقط٠ ، ٚزضاغ١ ) غؿٓػٕٛ 

( اييت قاَت بتكِٜٛ  2011ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ اإلغ١َٝ٬ يف ن٤ٛ املؿاِٖٝ ايكش١ٝ ،  ٚزضاغ١ ) ايٝاظٚضٟ ، 

َٗاملعاقط٠ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ  َكَهاَٜاستت٣ٛ َٓٗاز اي َٛٗد ١ٖٝ اتايٖت اذتسٜج١ ، ٚزضاغ١ )  امَلِعِطٔؾ

ايؿك١ٝٗ  َكَهاَٜا( اييت ٖسؾت حتًٌٝ ستت٣ٛ نتاب ايؿك٘ يًكـ ايجايح ايجاْٟٛ يف ن٤ٛ اي 2013ايطَا١ْ ، 

زضاغ١ ) دريايس   ٚ ( اييت ٖسؾت تكِٜٛ ارتطاب ايسٜين يف َٓاٖر املساضؽ Gerald,2013  املعاقط٠ ،

ٟ ٚايعاظَٞ ، ايهاثٛيٝه١ٝ ايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ ادتٛاْ زضاغ١ )ايهٓسض ( اييت اغتٗسؾت ايهؿـ  2013ب ا٫دتُاع١ٝ ، ٚ 

زضاغ١ ) ايتٛظتطٟ ،  سؾت 2015عٔ قِٝ املٛاط١ٓ املته١ُٓ يف نتب ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ ،ٚ  ( اييتٖ 

تطًبات ٌ ستت٣ٛ نتب اذتسٜح ٚايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ن٤َٛ    يب٦ٝٞ .ايٛعٞ ا حتًٝ
رابعب ـ تصىر يمتزذ نًستىي يمزر انذيٍ وَلَضبَيب انعصز 

 : 

 َقَهاَٜايف ن٤ٛ اإلداب١ عٔ َا تكسّ َٔ أغ١ً٦ ، ٜكسّ ايباسح تكٛضا َكرتسا حملت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚ 

ارتطاب  َتِذٔسٜسايعكط يط٬ب ايؿطق١ ايجا١ْٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ) به١ًٝ ايرتب١ٝ ( يف ن٤ٛ أبعاز 

َٗاتٚ ايسٜين َٛٗد ١ٖٝ ايٖت   املعاقط٠ ، ٚشيو ٚؾل ارتطٛات ٚاإلدطا٤ات اٯت١ٝ : امَلِعِطٔؾ
 أ ـ يبزراث انتصىر انًُْمَتَزذ : 

 ـ تطٜٛط َكطضات نًٝات ايرتب١ٝ َسخٌ إلق٬ح ايتعًِٝ ادتاَعٞ ٚقبٌ ادتاَعٞ. 1

 ٬ح.ـ اذتاد١ إىل َعًِ قازض ع٢ً إق٬ح اجملتُع ٚميتًو أزٚات ايتٜٓٛط ٚاإلق 2

 ٚاملػتشسثات املٛدٛز٠ يف ايٛاقع ايعطبٞ. َكَهاَٜاـ َٛانب١ ايٓٛاظٍ ٚاي 3

 ة ـ يُطهمبث انتصىر : 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 ٚأُْٗا َٔ غٓٔ ارتايل غبشاْ٘ ٚتعاىل. َتِذٔسٜسـ ست١ُٝ ايتطٜٛط ٚاي 1

 ـ ا٫عتُاز ع٢ً َطدع١ٝ أق١ًٝ يف بٓا٤ املكطضات ايس١ٜٝٓ باملطس١ً ادتاَع١ٝ. 2

 : ج ـ يزتكشاث انتصىر 

 ـ ايتطٜٛط ع١ًُٝ ٜٓبػٞ إٔ تٓبع َٔ زاخٌ امل٪غػ١ ادتاَع١ٝ . 1

 املعاقط٠ باتت َٔ احملاٚض ايط٥ٝػ١ اييت ٜٓبػٞ تهُٝٓٗا يف املكطضات ايس١ٜٝٓ. َكَهاَٜاـ اي 2

 َقَهاَٜاتٓعط ايسضاغ١ اذتاي١ٝ إىل َكطض ايسٜٔ ٚد ـ خزيطت انتصىر انًُْمَتَزذ : 

ٚؾل عٓاقط َٓع١َٛ  ضيًُكط امُلِكَتَطحإٕ ارتطٜط١ اٯت١ٝ تكسّ ايتكٛض ايعكط نُٓع١َٛ َتها١ًَ ، يصا ؾ

  املٓٗر نايتايٞ :
إعاز٠ ايٓعط يف ا٭ٖساف املؿتك١ َٔ تٛقٝـ املكطض ٚؾل ٚثٝك١  ـ أهذاف انًمزر : 1

املعاٜري عٝح تتهُٔ ا٭ٖساف تعطف س١ٜٛٝ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚق٬سٝت٘ يهٌ ظَإ َٚهإ ، ٚتبكري ايط٬ب 

 .ارتطاب ايسٜين املعاقط ، ٚايتأنٝس ع٢ً َكاقس ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬  َتِذٔسٜسبعاز بأ

 َقَهاَٜا٫بس َٔ إعاز٠ ايٓعط يف ستت٣ٛ َكطض ايسٜٔ ٚـ تطىيز يستىي انًمزر :  2

ايعكط يط٬ب ن١ًٝ ايرتب١ٝ بؿعب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚضبط٘ بأٖساف املكطض ٚإسساثٝات اجملتُع ايعطبٞ 

٠ َع املػتذسات ا٫دتُاع١ٝ ايٛاؾس٠ ، ٖٚصا ٜتشكل َٔ خ٬ٍ ا٫يتعاّ مبعاٜري اختٝاض ٚايتعاٌَ بهؿا٤

 َتِذٔسٜسٚتٓعِٝ احملت٣ٛ اييت غبل شنطٖا يف اإلطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١ ، ٚنصيو بٓا٤ احملت٣ٛ يف ن٤ٛ أبعاز 

٢ اجملتُع َٔ خ٬ٍ ايؿك١ٝٗ املعاقط٠ ٚاييت تؿطض غطٛتٗا عً َكَهاَٜاارتطاب ايسٜين ، ٚتهُني احملت٣ٛ اي

١ٖٝٚغا٥ٌ اإلع٬ّ املػُٛع١ ٚاملكط٠٤ٚ ٚاملط١ٝ٥ . ٚإٔ تٓاغب يػ١ احملت٣ٛ طبٝع١ ايط٬ب  ٚايًػ١ٜٛ ،  امَلِعِطٔؾ

١ٖٝنصيو ا٫ٖتُاّ عادات ايط٬ب   َكَهاَٜاايؿك١ٝٗ املعاقط٠ . َٚٔ اي َكَهاَٜاٚزٚاؾعِٗ جتاٙ بعض اي امَلِعِطٔؾ

َٗاتاملكطض َا دا٤ يف قا١ُ٥ اييت ميهٔ تهُٝٓٗا يف ستت٣ٛ  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت   (.3)ًَشل ضقِ  .املعاقط٠  امَلِعِطٔؾ

َٔ أدٌ تطٜٛط َكطض ايسٜٔ ـ االستزاتيديبث واألَشطت انتعهيًيت :  3

َٗاتارتطاب ايسٜين ٚ َتِذٔسٜسايعكط يف ن٤ٛ أبعاز  َقَهاَٜاٚ َٛٗد ١ٖٝ ايٖت املعاقط٠ ، ؾإٕ ٖصا ٜػتًعّ  امَلِعِطٔؾ

تػتٗسف إعُاٍ ايعكٌ  َتِذٔسٜسايٓعط يف ا٫غرتاتٝذٝات ايتسضٜػ١ٝ عٝح تتٛاؾل َع ايتطٜٛط ٚاي إعاز٠

اييت ٜتهُٓٗا احملت٣ٛ ، ٚنصيو ايتٓٛع يف ا٫غتدساّ ، َٚٔ ٖصٙ ا٫غرتاتٝذٝات اييت  َكَهاَٜاٚايٓعط يف اي
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ربزت١ ايًػ١ٜٛ ايعكب١ٝ ، تجري ايتؿهري ٚحتح ع٢ً إعُاٍ ايعكٌ يف اغرتاتٝذ١ٝ َا ٚضا٤ املعطؾ١ ، ٚاي

ايعكط تٓٛع املٓاؾط ايًػ١ٜٛ ٚايس١ٜٝٓ  َقَهاَٜانُا ٜتطًب تطٜٛط َكطض ايسٜٔ ٚ ٚايعكـ ايصٖين .

املػتدس١َ ، سٝح إٕ ايٓؿاطات ايتع١ًُٝٝ ايكؿ١ٝ ٚغري ايكؿ١ٝ ٖٞ قًب املٓٗر ٚشيو يتأثريٖا ايهبري 

يصيو ٜٓبػٞ إٔ تكّٛ ا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ  ،ها١ًَ ٚاملباؾط يف تؿهٌٝ خربات املتعًُني ٚتطبٝتِٗ تطب١ٝ َت

ارتطاب ايسٜين َٓٗا نؿـ املٍٝٛ ٚاغتجاضتٗا  َتِذٔسٜسبتشكٝل زتُٛع١ َٔ ايٛظا٥ـ تطتبط بأبعاز 

 تعًِ ايتدطٝط ٚايعٌُ زاخٌ ؾطٜل َٓعِ ستسز ا٭ٖساف.، ٚٚت١ُٝٓ ٍَٝٛ ٚاجتاٖات دسٜس٠ 

، ؾإٕ أزٚات ايتكِٜٛ ٚآيٝات٘  ِكَتَطحامُليف ن٤ٛ أٖساف ايتكٛض ـ أدواث انتمىيى :  4

١ٖٜٝٓبػٞ إٔ تتُؿ٢ َعٗا ٚإٔ تتٝح ايؿطق١ يًط٬ب َٔ أدٌ ايهؿـ عٔ ادتٛاْب  ٚاملٗاض١ٜ  امَلِعِطٔؾ

ٖٝ ١ٔايؿطزٜٖ ٚا٫ختباضأت ٚايٛدسا١ْٝ يسِٜٗ ، ٚإٔ تؿتٌُ ع٢ً أزٚات قٝاؽ َتٓٛع١ نامل٬سع١ٔ ،  ١ٔٚايتعاْٚ

  ايتكاضٜط ، ٚقٝاؽ ايطأٟ .، ٚنتاب١  ١ٔٚزضاغ١ اذتاَي
 ـ تىصيبث ويمتززبث انذراست:

 نايتايٞ : ات ايبشج١ٝامُلِكَتَطسٚ يف ن٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١ اذتاي١ٝ ، ميهٔ تكسِٜ زتُٛع١ َٔ ايتٛقٝات

 .ارتطاب ايسٜين  َتِذٔسٜسـ نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ ببٓا٤ املكطضات ايس١ٜٝٓ بادتاَع١ يف ن٤ٛ أبعاز  1

 َتِذٔسٜسر ادتاَع١ٝ إٔ تهطؽ يجكاؾ١ إعُاٍ ايعكٌ ٚا٫دتٗاز ٚسح املتعًُني ع٢ً ايـ ٜٓبػٞ ع٢ً املٓاٖ 2

 ٚايتطٜٛط مبا ٜتٓاغب َٚكاقس ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ .

 ايؿك١ٝٗ اييت تكسّ يط٬ب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف ن٤ٛ ايٛاقع ٚاملػتذسات ايعامل١ٝ . َكَهاَٜاـ إعاز٠ ايٓعط يف اي 3

 ارتطاب ايسٜين . َتِذٔسٜسايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ يط٬ب ادتاَع١ يف ن٤ٛ أبعاز  ـ  بٓا٤ َٓٗر َكرتح يف تسضٜؼ 4

ايعكط يف ن٤ٛ أبعاز ارتطاب ايسٜين باغتدساّ ايربزت١ ايًػ١ٜٛ  َقَهاَٜاـ تطٜٛط تسضٜؼ َكطض ايسٜٔ ٚ 5

 ايؿك١ٝٗ املعاقط٠ .  َكَهاَٜاايعكب١ٝ يت١ُٝٓ ايٛعٞ باي



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 عــــــانًزاخ

(. زٚض َعًِ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايسٜين يس٣ 2009ع ) أبامنٞ ، ؾٗس عبس ايععٜ .1

ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ زضاغ١ َٝسا١ْٝ مبس١ٜٓ ايطٜاض. زت١ً ايجكاؾ١ ٚايت١ُٝٓ ، ايكاٖط٠ : 

 . 125ـ  42( ، أنتٛبط ، 31( ، ايعسز)10ايػ١ٓ )
١َٝ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ يف (. تكِٜٛ َٓٗر ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ اإلغ2005٬إبطاِٖٝ ، عسيٞ ععاظٟ ) .2

ن٤ٛ املؿاِٖٝ املعاقط٠. زت١ً ايبشٛخ ايٓؿػ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ املٓٛؾ١ٝ ، 

 .  83ـ  2( ،  3( ، ايعسز)20اجملًس )

يف ايسٜٔ عطض ْٚكس. ايطٜاض ، َهتب١  َتِذٔسٜس(. زتا٫ت اي2011إبطاِٖٝ ، عبس ايععٜع شتتاض ) .3

 طبع١ ايطابع١ .ايطؾس ) ْاؾطٕٚ ( ، اي

(. تطٜٛط َٓاٖر ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يًُطس١ً ا٭غاغ١ٝ يف ا٭ضزٕ يف 2011أبٛ ؾطٜذ ، ؾاٖط شٜب )  .4

ن٤ٛ املٓش٢ ايتهاًَٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط َؿطيف َٚعًُٞ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ با٭ضزٕ. زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 .139ـ  97( ، 4(، ايعسز)21، داَع١ اإلغهٓسض١ٜ ، اجملًس )

٘ . ايكاٖط٠ : زاض ايؿاضٚم ي٬غتجُاضات ايجكاؾ2010١ٝ، مج١ًٝ )بٛخامت  .5   .(. ايَتِذٔسٜس يف أقٍٛ ايؿك

ُٖسايتٛظتطٟ ، أمحس بٔ  .6 (. حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب اذتسٜح ٚايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ باملطس١ً 2015) ََُش

عسز ايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ َتطًبات ايٛعٞ ايب٦ٝٞ . زت١ً ايرتب١ٝ ، داَع١ ا٭ظٖط ، ايكاٖط٠ : اي

  388ـ  347( ، ٜٓاٜط ، 162)

ُٖسداب اهلل ، عًٞ غعس ; غٓذٞ ،غٝس  .7 (. زضاغ١ تكٛمي١ٝ َكاض١ْ بني َٓٗر ايرتب١ٝ 2006) ََُش

ٝٓايس١ٜٝٓ اإلغ١َٝ٬ َٚٓٗر ايكِٝ ٚا٭خ٬م يف ن٤ٛ ايكِٝ اي٬ظ١َ يت٬َٝص املطس١ً  ١ : َع ا٫ِٔبٔتَسا٥ٔ

(  ١21 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ املٓٛؾ١ٝ ، اجملًس ) َؿطٚع َكرتح. زت١ً ايبشٛخ ايٓؿػ١ٝ ٚايرتبٜٛ

  143ـ 94(، 3، ايعسز )

(. تكِٜٛ ستت٣ٛ َكطضات املطايع١ يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ 2014ادتعؿطٟ ، ضٜاض بٔ عبس ايطمحٔ ) .8

اجملتُع املعاقط٠ . اجمل١ً ايسٚي١ٝ ايرتب١ٜٛ  َقَهاَٜاباملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ن٤ٛ 

 .81ـ  53( ، تؿطٜٔ ايجاْٞ . 11( ، ايعسز )3ٕ : ا٭ضزٕ ، اجملًس )املتدكك١ ، عُا



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ُٖسمجع١ ،  .9 ايؿهط ايسٜين ـ َكا٫ت يف ايسٜٔ ٚاذتٝا٠ ، ايكاٖط٠ :  َتِذٔسٜس(. ضتٛ  2015شتتاض ) ََُش

 ٚظاض٠ ا٭ٚقاف املكط١ٜ ، اجملًؼ ا٭ع٢ً يًؿ٦ٕٛ اإلغ١َٝ٬ . 

حملت٣ٛ نتب ايؿك٘ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ  (.زضاغ١ حت2017١ًًٝٝادتٗين ، عٛض ظضبٝإ)  .10

ُٖسَباز٨ ٚغط١ٝ اإلغ٬ّ. زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ، داَع١ اإلَاّ  بٔ غعٛز اإلغ١َٝ٬ ،  ََُش

 .386ـ  291( ، ٜٓاٜط ، 9ايػعٛز١ٜ : ايعسز )

 (. تكِٜٛ نتاب ايؿك٘ ) املطٛض( املكطض ع٢ً ط٬ب ايكـ2010ادتُٗٝٞ ، أمحس بٔ عبس ايطمحٔ )  .11

ايجايح ايجاْٟٛ ؾطعٞ يف ن٤ٛ املعاٜري املعاقط٠ يًهتاب املسضغٞ . زت١ً ضغاي١ ارتًٝر ايعطبٞ ، 

 . 278ـ  211( ، 116( ، ايعسز )31ايػ١ٓ )

ُٖسادتٝػُإ ،  .12 (. تكِٜٛ َٓاٖر ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ يف 2005بٔ عبس اهلل )  ََُش

 . 92ـ  68غبتُرب، ( ، 47ا٠٤ ٚاملعطؾ١ ، ايكاٖط٠ : ايعسز )املعاقط٠ . زت١ً ايكط َكَهاَٜان٤ٛ اي

ٛغـ )  .13 (. تكِٜٛ نتاب ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يًكـ ايجاْٞ عؿط بؿًػطني يف ن٤ٛ  2010سذٛ ، ؾاضؽٜ 

ادػتري غري َٓؿٛض٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ بػع٠ ، ادتاَع١  اإلغ١َٝ٬.  َعاٜري ادتٛز٠ ٚآضا٤ املعًُني. ضغاي١َ 

. حتًٌٝ ستت٣ٛ َػام ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ يف ادتاَعات ايؿًػط١ٝٓٝ ( 2004محاز ، ؾطٜـ عًٞ ) .14

َعاقط٠ . امل٪متط ايرتبٟٛ ا٭ٍٚ " ايرتب١ٝ يف ؾًػطني ٚتػريات ايعكط "  َقَهاَٜابكطاع غع٠ يف ن٤ٛ 

 . 109ـ  80 ، ْٛؾُرب 24/  23، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، ادتاَع١ اإلغ١َٝ٬ ، غع٠ : 

سزٕٚ يف اإلغ٬ّ . ايكاٖط٠ : اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب ، غًػ١ً (. اجمل2017ارتٛيٞ ، أَني ) .15

 َهتب١ ا٭غط٠.   

(. ايٓعط١ٜ يف ايتسضٜؼ ٚتطمجتٗا عًُٝا . عُإ : ا٭ضزٕ ، زاض 2007زضٚظ٠ ، أؾٓإ ْعري ) .16

   .  1، طايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع 

ُٖسزنري ،  .17 ايه١ًُ ، بريٚت : َٓتس٣ ايه١ًُ ارتطاب ايسٜين . زت١ً  َتِذٔسٜس(. ْس٠ٚ 2004) ََُش

 . 182ـ  167( ، 42( ، ايعسز)11يًسضاغات ٚا٭عاخ ، ايػ١ٓ )

ُٖسزٜاب ،  .18 (. تعطٜب ايعٛمل١. ايكاٖط٠ : َطنع ا٭ٖطاّ يًسضاغات ايػٝاغ١ٝ 2009ساؾغ  ) ََُش

 ٚا٫غرتاتٝذ١ٝ ، ايطبع١ ا٭ٚىل. 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ت١ُٝٓ ايكِٝ. امل٪متط ايكَٛٞ ايػٟٓٛ (. َٓاٖر ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ 2015ٚضغ٬ٕ ، َكطؿ٢ ضغ٬ٕ ) .19

ِ يف عامل ب٬ سسٚز" ،  ٞ " ايتعًِٝ ادتاَعٞ ايعطبٞ ٚأظ١َ ايكٝ ِ ادتاَع ايتاغع عؿط ملطنع تطٜٛط ايتعًٝ

ٞ ، داَع١ عني مشؼ ، ايعسز ) طنع تطٜٛط ايتعًِٝ ادتاَع  .  114ـ  109 ( ، غبتُرب ،30ايكاٖط٠ :َ 

ت٣ٛ نتاب ايؿك٘ يًكـ ايجايح ايجاْٟٛ يف ادتُٗٛض١ٜ ( حتًٌٝ ست2013ايطَا١ْ ، عبس ايط٩ٚف ) .20

ايؿك١ٝٗ املعاقط٠ . زت١ً ا٭نازمي١ٝ ا٭َطٜه١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ  َكَهاَٜااي١ُٝٓٝ يف ن٤ٛ اي

 .116ـ  103( ، 9( ، ايعسز ) 4ٚايتهٓٛيٛدٝا )أَاضاباى( ، اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ : اجملًس )

 .  66ـ 64  ،( ْٜٛٝٛ 23ٜس٠ ايطمس١ٝ . ايكاٖط٠ : ايعسز )(. ادتط2014ض٥اغ١ ادتُٗٛض١ٜ )  .21

(. َس٣ تهُني ستت٣ٛ نتب ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ملٗاضات اختاش 2017ايععيب ، إبطاِٖٝ أمحس )  .22

(، 123( ، ايعسز)31ايكطاض يطًب١ املطس١ً ايجا١ْٜٛ . اجمل١ً ايرتب١ٜٛ ، داَع١ ايهٜٛت : اجملًس )

 .332ـ  303ٜٛيٝٛ ، 

(. املكطًشات ايٛاؾس٠ ٚأثطٖا ع٢ً اهل١ٜٛ اإلغ١َٝ٬ . ايكاٖط٠ : َطنع 2009هلٝجِ )ظعؿإ ، ا .23

 ايطغاي١ يًبشٛخ ٚايسضاغات اإلْػا١ْٝ. 

. ايكاٖط٠ : زتُع َتِذٔسٜس(. َكاقس ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚنطٚضات اي2018ظقعٚم ، ستُٛز محسٟ ) .24

 ايبشٛخ اإلغ١َٝ٬. 

كِٜٛ َكطضات اذتسٜح ايؿطٜـ باملطس١ً املتٛغط١ يف (. ت2012ايعٖطاْٞ ، عبس اهلل بٔ أمحس)  .25

ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚا تؿطن٘ قِٝ اجملتُع ايػعٛزٟ َٔ َتطًبات. زت١ً ايرتب١ٝ ، داَع١ ا٭ظٖط ، 

 . 184ـ  147( ، زٜػُرب ، 3( ، ادتع٤ )151ايكاٖط٠ : ايعسز )

ُٖسغامل ،  .26 ُٖس ََُش ايػازؽ يف املًُه١  (. حتًٌٝ ستت٣ٛ نتاب يػتٓا ايعطب١ٝ يًكـ2009) ََُش

ا٭ضز١ْٝ اهلامش١ٝ . امل٪متط ايعًُٞ ايتاغع يًذُع١ٝ املكط١ٜ يًكطا٠٤ ٚاملعطؾ١ )نتب تعًِٝ 

 .   116ـ  74( ، ٜٛيٝٛ ، 1ايكطا٠٤ يف ايٛطٔ ايعطبٞ  بني ا٫ْكطا١ٝ٥ ٚاإلخطاز" ، ايكاٖط٠ ، اجملًس )

تٜٓٛط ايعكًٞ. زت١ً ؾ٦ٕٛ عطب١ٝ ، (. ايٛعٞ ايعطبٞ بني اإلق٬ح ايسٜين ٚاي2015غامل ، ق٬ح ) .27

 . 183ـ  171( ، 164ايكاٖط٠ : ايعسز )

ُٖسغًُإ ،  .28 املعاقط٠ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ يف  َكَهاَٜا(. تكِٜٛ ستت٣ٛ َٓٗاز اي2011عبس ايػ٬ّ ) ََُش
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َٗاتن٤ٛ  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت املعاقط٠ اذتسٜج١ َٚس٣ انتػاب ايط٬ب هلا. ضغاي١ َادػتري غري  امَلِعِطٔؾ

 ٓؿٛض٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، ادتاَع١ اإلغ١َٝ٬ بػع٠. َ

ارتطاب ايسٜين : َؿَٗٛ٘ ٚنٛابط٘. سٛي١ٝ َطنع  َتِذٔسٜس(. 2010ايػًُٞ ، عٝاض بٔ ْاَٞ ) .29

(، 17( ، ايعسز ) 6ايبشٛخ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬ ، ن١ًٝ زاض ايعًّٛ ، داَع١ ايكاٖط٠ ، اجملًس )

 .270ـ  627

(. ظاٖط٠ ايتأٌٜٚ اذتسٜج١ يف ايؿهط ايعطبٞ املعاقط . 2011) ايػٝـ ، خايس بٔ عبس ايععٜع .30

 ايطٜاض : َطنع ايتأقٌٝ يًسضاغات ٚايبشٛخ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ.   

ُٖسايػٝكًٞ ،  .31 (. َس٣ تهُني ستت٣ٛ نتب ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ 2012قاحل ) ََُش

 َٓؿٛض٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، غع٠ : يك١ُٝ ايتػاَح ٚتكٛض َكرتح إلثطا٥ٗا. ضغاي١ َادػتري غري

 ادتاَع١ اإلغ١َٝ٬.

(. حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ يف 2014ايؿبٍٛ ، أمسا٤ خًٝؿ١ ) .32

( ، 10ا٭ضزٕ يف ن٤ٛ ْعط١ٜ ايصنا٤ات . اجمل١ً ا٭ضز١ْٝ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ، عُإ : اجملًس )

 . 304ـ  293( ، 3ايعسز ) 

(. أغاغٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ تٛدٗات سسٜج١ ٚتطبٝكاتٗا . ايكاٖط٠ : زاض 2016سػٔ ) ؾشات١ ،  .33

 ايعامل ايعطبٞ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، ايػًػ١ً ايرتب١ٜٛ املعاقط٠ . 

(. زضاغ١ حت١ًًٝٝ يبعض َباز٨ ايرتب١ٝ ا٫قتكاز١ٜ اإلغ١َٝ٬ يف 2002ايهٟٛ ، غعس أمحس ) .34

١ بايتعًِٝ ايعاّ. زت١ً ايرتب١ٝ ، داَع١ ا٭ظٖط ، ستت٣ٛ َٓاٖر ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ اإلغ٬َٝ

 .197ـ  157( ، زٜػُرب ، 2(، ادتع٤ )114ايكاٖط٠ : ايعسز)

َٗات(. 2003ايهٟٛ ، غعس أمحس ; إبطاِٖٝ ، َكطؿ٢ عبس اهلل )  .35 َٛٗد املػتكب١ًٝ ملٓاٖر ايرتب١ٝ  ايٖت

" . زت١ً ايكطا٠٤ ٚاملعطؾ١ ، اإلغ١َٝ٬ بايٛطٔ ايعطبٞ يف ظٌ حتسٜات ايعٛمل١ " زضاغ١ حت١ًًٝٝ

 .159ـ  114( ، زٜػُرب ، 29ايكاٖط٠ : ايعسز ) 

ؿٝد١ ا٭ظٖط ايؿطٜـ2015ايطٝب، أمحس ) .36  ، زتًؼ سهُا٤ املػًُني. (.َكا٫ت يف ايَتِذٔسٜس، ايكاٖط٠،َ 

٘ دابط ) .37 ٞ ، ط ٞ املعاقط . بريٚت : زاض اهلازٟ ، ط2001ايعًٛاْ ٌ إىل إق٬ح ايؿهط اإلغ٬َ  .1(. َسخ



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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ارتطاب ايسٜين " زضاغ١ ْكس١ٜ " . زت١ً  َتِذٔسٜس(. ايعكٌ ايعطبٞ 2016ٚغاظٟ ، ضدا٤ ؾ٪از ) .38

 . 87ـ  1( ، 90زضاغات تطب١ٜٛ ْٚكس١ٜ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايعقاظٜل ، ايعسز )

ُٖسايػسْٚٞ ، عبس اهلل  .39 (. َػت٣ٛ تهُني قِٝ ايرتب١ٝ اإلع١َٝ٬ يف نتب اذتسٜح 2017) ََُش

١ٝ يط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ . زت١ً زضاغات يف ٚايجكاؾ١ اإلغ٬َ

 .158ـ  128( ، ٜٓاٜط ، 2018املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ، ايكاٖط٠ ، ايعسز )

. زت١ً ن١ًٝ َتِذٔسٜس(. ارتطاب ايسٜين املعاقط املؿّٗٛ ٚزتا٫ت اي2010قططإ ، أمحس قاحل ) .40

 . 370ـ  294( ، أنتٛبط ، 36اٯزاب ، داَع١ أغٝٛط ، ايعسز )

ُٖسايهٓسضٟ ، نًجّٛ  .41 (. قِٝ املٛاط١ٓ املته١ُٓ يف نتب ايرتب١ٝ 2013; ايعاظَٞ ، َع١ْ غعس ) ََُش

اإلغ١َٝ٬ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ يف زٚي١ ايهٜٛت "زضاغ١ حت١ًًٝٝ". زت١ً داَع١ أّ ايكط٣ يًعًّٛ 

 . 372ـ309( ، ٜٓاٜط ، 1( ، ايعسز)5ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ، اجملًس )

(. ِٖٚ ايعًُا١ْٝ " َا قبٌ َا بعس ايعًُا١ْٝ" . زت١ً ا٫غتػطاب، بريٚت : 2017يؿٗب ، محٝس ) .42

 . 80ـ  42( ، م م 3( ، ايػ١ٓ )8املطنع اإلغ٬َٞ يًسضاغات ا٫غرتاتٝذ١ٝ ، ايعسز )
ُٖس .43 ًؼ (. َٛغٛع١ ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ . ايكاٖط٠ : ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ، اجمل2013، عًٞ مجع١ ) ََُش

 ا٭ع٢ً يًؿ٦ٕٛ اإلغ١َٝ٬ ، غًػ١ً املٛغٛعات اإلغ١َٝ٬ املتدكك١ ، ادتع٤ ارتاَؼ.   

ُٖس .44 (. زضاغ١ تكٛمي١ٝ يهتاب ؾك٘ ايعبازات يط٬ب 2016، أمئ عاٜس; عًٞ ، عُطإ أمحس ) ََُش

ايبهايٛضٜٛؽ به١ًٝ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ داَع١ املس١ٜٓ ايعامل١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ ١٦ٖٝ 

ٜؼ يف ن٤ٛ َعاٜري ادتٛز٠ ايتع١ًُٝٝ. زت١ً دٌٝ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ، ادتعا٥ط ايتسض

  197ـ  169( ، زٜػُرب ، 26: َطنع دٌٝ ايبشح ايعًُٞ ، ايعسز)

(. تكِٜٛ َٓٗر ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ يط٬ب ادتاَعات اي١ُٝٓٝ 2006املد٬يف ، عبس ايػ٬ّ عبسٙ )  .45

ايعٛمل١ . ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١  يف ن٤ٛ ساداتِٗ َٚتطًبات عكط

 عني مشؼ. 

ُٖساملسْٞ ،  .46 ُٖس ََُش  (. ٚغط١ٝ اإلغ٬ّ . ايكاٖط٠ : زتُع ايبشٛخ اإلغ١َٝ٬ . 2018)  ََُش

اإلغ١َٝ٬ املعاقط٠  َكَهاَٜا(. ؾاع١ًٝ بطْاَر َكرتح يف بعض اي2008َطزاؽ ، خايس عبس ايععٜع)  .47



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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يٛعٞ ايسٜين َٚٗاضات ايتؿهري ايٓاقس يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ بسٚي١ ايهٜٛت. ع٢ً ت١ُٝٓ ا

 ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ املٓٝا.  
أٖساف ايسضاغات  َتِذٔسٜس(. 2014َطايك١ ، أس٬ّ ; ايؿطٜؿني ، عُاز ; بين ْٜٛؼ ، أمسا٤ )  .48

١ً داَع١ ايٓذاح يٮعاخ )ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ( ، اإلغ١َٝ٬ يف ن٤ٛ ايتش٫ٛت املعاقط٠ . زت

 . 1206ـ  1173(، 25( ، ايعسز)28اجملًس )

(. حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ اإلغ١َٝ٬ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ  2016املًٝذٞ ، ع٤٬ أمحس )  .49

( ، 173ارتطاب ايسٜين. زت١ً ايكطا٠٤ ٚاملعطؾ١ ، ايكاٖط٠ : ايعسز) َتِذٔسٜسيف ن٤ٛ َتطًبات 

 . 2016ـ  183َاضؽ ، 

(. حتًٌٝ ٚتكِٜٛ ستت٣ٛ نتب ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يط٬ب ايكـ 2005املٗتسٟ ، َٞ عبس ايٖٛاب ) .50

 .ايجايح ايجاْٟٛ . ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ أّ زضَإ 

٭ٚقاف ، اجملًؼ (. َكاقس ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ . ايكاٖط٠ ، ٚظاض٠ ا2013َٗطإ ، ستُٛز ب٬ٍ )  .51

ا٭ع٢ً يًؿ٦ٕٛ اإلغ١َٝ٬ ، َٛغٛع١ ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ ، غًػ١ً املٛغٛعات اإلغ١َٝ٬ املتدكك١، 

 ادتع٤ ارتاَؼ.

ُٖسايٓادِ ،  .52 (. بطْاَر َكرتح يتطٜٛط َٓٗر ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ ) َكطضات 2005عبس ايععٜع ) ََُش

١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ن٤ٛ َتطًبات اذتٝا٠ اإلعساز ايعاّ ( يط٬ب داَعات ٚنًٝات املًُه١ ايعطب

املعاقط٠ َٚس٣ ؾعايٝت٘ يف حتػني اجتاٙ ايط٬ب ضتٛ املٓٗر املطٛض . ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ ، 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ املًو غعٛز . 

ارتطاب ايسٜين اإلغ٬َٞ. سٛي١ٝ َطنع ايبشٛخ  َتِذٔسٜس(. ض١ٜ٩ َعاقط٠ يف 2012ْٖكاض ، مجاٍ ) .53

 . 713ـ  710( ، 30( ، ايعسز )8ت اإلغ١َٝ٬ ، ن١ًٝ زاض ايعًّٛ ، داَع١ ايكاٖط٠ ، اجملًس )ٚايسضاغا

(. قساّ اذتهاضات " إعاز٠ قٓع ايٓعاّ ايعاملٞ" . تطمج١: طًعت 2014ٖٓتٓذتٕٛ ، قاٌَٜٛ ) .54

 ايؿاٜب ، ايكاٖط٠ ، اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب ، غًػ١ً إْػاْٝات. 

ُٖسايٝاظٚضٟ ،  .55 املعاقط٠ يًُطس١ً  َكَهاَٜا(. تكِٜٛ ستت٣ٛ َٓٗاز اي2011ٔ عبس ايػ٬ّ )ب ََُش

َٗاتايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ  َٛٗد ١ٖٝ ايٖت اذتسٜج١ َٚس٣ انتػاب ايطًب١ هلا. ضغاي١ َادػتري غري  امَلِعِطٔؾ



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 َٓؿٛض٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، ادتاَع١ اإلغ١َٝ٬ بػع٠ . 

ُٖسٜاغني ، اْتكاض غاظٟ ; ايععاّ ،  .56 (. حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ 2015ٌ ) ْا٥ ََُش

يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ َؿاِٖٝ ايجكاؾ١ ادتٓػ١ٝ . زت١ً املٓاض٠ يًبشٛخ ٚايسضاغات . ا٭ضزٕ : 

 . 137ـ  99( ، ْٜٛٝٛ ، 2(، ايعسز )2اجملًس )

ُٖسْٜٛؼ ،  .57 ايكاٖط٠ : اهل١٦ٝ ارتطاب اإلغ٬َٞ َٔ املٓرب إىل ؾبه١ اإلْرتْت.  َتِذٔسٜس(. 2017) ََُش
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