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األَشطخ انالصفٛخ  فٙ انتُشئخ انسٛبسٛخ  دٔر

نطالة انًرحهخ انثبَٕٚخ فٙ ضٕء انتغٛراد 

 انًؼبصرح يٍ ٔخٓخ َظرْى

 دادإع
 /ابتسام محمد حسن صالحد

 يمذيخ

أغؿطت ثٛض٠ ٜٓاٜط عٔ  سٝح ،املػت٣ٛ ايػٝاغٞ ع٢ًٚخاق١  ،ايّٝٛ بؿذل٠ اْتكاي١ٝ فتُعٓا ميط

 ٚقس ،شات املطدعٝات ايػٝاغ١ٝ املتبا١ٜٓ ٚايتٓعُٝات ٚاٱ٥ت٬ؾاتايعسٜس َٔ ايتٝاضات ايػٝاغ١ٝ  ٛضظٗ

مت  إشاايتعسز يف ايتٓعُٝات ايػٝاغ١ٝ  ؾٗصا، أٜها ٜهٕٛ يف ٖصا َكسض ق٠ٛ ٚيهٔ قس ٜهٕٛ َكسض تٗسٜس

أغؼ تػع٢ يكبٍٛ ا٭خط ؾأْٗا ب٬ ؾو  غتهٕٛ َكسض ق٠ٛ  ٚع٢ًإطاض زميكطاطٞ  يف َٚعٗاايتؿاعٌ بٝٓٗا 

َٔ  ظٚايصٟ ٜعع ،ٚخطرل نبرلغاز بٝٓٗا ايتذاشب امل٪ز٣ يكطاع ٚتٓاسط غتهٕٛ َكسض تٗسٜس  إشايًُذتُع، ٚ

ات ايػٝاغ١ٝ إىل إٔ تهٕٛ َكسض ق٠ٛ يًُذتُع ٚوس َٔ نْٛٗا َكسض تٗسٜس ٖٛ ؼٍٛ ٚدٛز ٖصٙ ايتٓعُٝ

تًو ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ اييت تتٛاؾط يًُٛاطٔ ٚخاق١ َٔ ِٖ يف غٔ ايؿباب سٝح أِْٗ ناْٛا َٔ قاْعٞ 

 ظٗطت بعسٖا ُٝات ٚاٱ٥ت٬ؾات اييتعِٖ أغًب أعها٤ ٖصٙ ايتٓ ٚنصيو، 2011ٜٓاٜط 25ثٛض٠ 

ؿايٞ يف َكط هس تأثرل ايتعكب ايػٝاغٞ يس٣ ايهجرل َٔ ايؿباب املكطٟ يًٛنع ا ٚامل٬سغ

ع٢ً اجملتُع بؿهٌ عاّ ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ اييت ٖٞ أغاؽ تطابط٘ ؾػازت ايؿطق١ ٚا٫ْكػاَات يف 

ؾشًت ايهطا١ٖٝ قٌ احملب١ ٚايكطٝع١ قٌ  ،أغط٠ ٚاسس٠ نس اؿانِ املػتبس إايؿاضع املكطٟ بعس َا ن

ٚاْكٝاع عسز غرل قًٌٝ َٔ ايؿباب املكطٟ زٕٚ ٚعٞ  ،. مما بات ٜٗسز أَٔ ٚغ١َ٬ ٚاغتكطاض ايٛطٔايذلابط

أٚ تؿهرل ٚضا٤ تٝاضات َٓاز١ٜ باٱق٬ح وٌُ بعهٗا يف طٝات٘ ظععع١ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض املكطٟ مما أز٣ 

ٙ ٚتهاز تعكـ ب٘ إىل اغتباس١ غؿو زَا٤ ؾباب٘ ٖٓا ٖٚٓاى ٚتعطض ايٛطٔ ملؿه٬ت ٚأظَات باتت تٗسز

ٚتؿبعِٗ بجكاؾ١  ،شلِ ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦ نعـع٢ً مجٝع ا٭قعس٠ ٚايص٣ قس ٜهٕٛ َٔ أِٖ أغباب٘ 

 زٕٚ ايتؿهرل ايٓاقس  اٱتباع
ايؿكطٟ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ؾٗٛ وتٌ َهاًْا ٚغطًا  ُٛزايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ مبجاب١ ايع ٜٚعس

أغاغ١ٝ  بعاتعًٝٗا ت تكعيعايٞ، ؾٗصٙ املطس١ً َٔ َطاسٌ ايتعًِٝ ٜكٌ بني ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ٚايتعًِٝ ا

 بات٘اجملتُع َٚتطً داتٚؾ٢ ْؿؼ ايٛقت ايٛؾا٤ باستٝا تطًعاتِٗ،يًٛؾا٤ عادات املتعًُني ٚ س١ٜٛٝٚ

ثِ ؾايط١ٜ٩ ا٭نجط خس١َ يتطٜٛط ْعاّ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ يف َكط ٖٞ " تًو اييت تط٣  َٚٔ ،ايت١ُٜٛٓ

ٚتػرلات  هاضبأؾ ٛاد٘اؿهاض١ٜ ايهاغط١ سٝح ت ؼسٜات٘غٝاقات٘ اجملتُع١ٝ اؿان١ُ ٚ اخٌايتعًِٝ ز

ٚؼسٜات َٔ ْٛع دسٜس، ػعً٘ ٜػرل َٔ ططٜكت٘ يف بٓا٤  كطدات شات  َٗاضات ٚنؿا٤ات قازض٠ ع٢ً 
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 َٔ تاضى٘. اؿطد١املطس١ً  ٖصٙ َٔبايٛطٔ  ٚايعبٛضايتشسٜات اؿاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ  ٖصَٙٛاد١ٗ 

 (3:1،م م 2003)عٝس،،

اجملتُع ٫غتُطاض بكا٥٘  يكاحلتٓؿ١٦ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ غٝاغٝا نطٚض١ٜ  اْتن شلصا

 َٞٚٔ ٖٓا ٜأت ايعا١َٚيًشؿاظ ع٢ً َكاحل ايب٬ز َٚٛاضزٖا  املدتًؿ١،ٚػاْؼ أطٝاؾ٘  متاغه٘ٚيعٜاز٠ 

 ْػا١ًْٝٗا دع٤ا َٔ ؾدكٝتِٗ اٱايؿ١٦ َٔ ايؿباب ٚدع صٙغطؽ ٖصٙ ايكه١ٝ يف ْؿٛؽ ٖ يفزٚض ايذلب١ٝ 

 ََٔجٌ ٖصٙ ا٭زٚاض    زٟٜؿذلض بٗا إٔ ت٪ ٚايٛط١ٝٓ ٚتعس املسضغ١ امل٪غػ١ ايذلب١ٜٛ ايٓعا١َٝ ا٭ٚىل اييت

ايػٝاغ١ٝ  اييت َٔ  تٓؿ١٦يف اي ا٭غاغ١ٝخ٬ٍ أٖساؾٗا َٚٓاٖذٗا ٚأْؿطتٗا املدتًؿ١ سٝح تسعِ احملاٚض 

 محاَ٘ٚطٓ٘ احملاؾغ ع٢ً ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ )بٛ  مبكاحلٛاعٞ تٓؿ١٦ ايؿطز ايٛطين اي ٜتِخ٬شلا 

َع ا٭ٖساف  ر(  ٚملا نإ ايٓؿاط املسضغٞ ٜعس عٓكطا أغاغٝا َٔ عٓاقط امل48ٗٓ-7،م م 2010ٚقُس،

ي٘ تأثرل نبرل يف تؿهٌٝ خدلات املتعًِ َٚٔ ثِ تػٝرل غًٛن٘ ٚإهاز املٛاطٔ  ؾإٔٚاحملت٣ٛ ٚايتكِٜٛ 

ٌٖ تػع٢ املسضغ١ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ  ٚيهٔ( 63،م2004 اـطاؾٞ،١٦ ايػٝاغ١ٝ )ططٜل ايتٓؿ عٔايكاحل 

ٍ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ؟  ايتٓؿ١٦إىل ؼكٝل تًو  ٔ خ٬ ١ إىل ايتعطف ٖٛيط٬بٗاَ   عًٝ٘ َا تػع٢ ايسضاغ١ اؿاٝي

تٓاٚيت ايعسٜس َٔ ايسضاغات بايبشح ٚايتشًٌٝ ٚاقع زٚض بعض امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ يف  ٚيكس

 يفتكّٛ ب٘ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ  يص٣ا ايسٚضؾُٔ ايسضاغات ايت٢ أنست ع٢ً أ١ُٖٝ  يػٝاغ١١ٝ اايتٓؿ٦

إيٞ إٔ ٚدٛز ع٬ق١ ططز١ٜ بني نٌ َٔ زضد١  تٛقًت( ٚاييت  2009ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ زضاغ١ )سذاظ٣،

ٖٓاى  ايتكًٝس١ٜ ٚإٔ ايػٝاغ١ٝ ْؿط١ا٭ عٔ ايٓعاّ ٚسذِ َؿاضنتِٗ يف يؿبابايجك١ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ا

َٔ مماضغات املؿاضن١   املأيٛؾ١داْب غايب١ٝ ايؿباب ايٓؿط غٝاغٝا مٛ اغتدساّ ا٭مناط غرل  َٔ ٍٛؼ

 ١َٓاقؿ اؾاَع١ ٚاغتدساّ املسْٚات ا٫يهذل١ْٝٚ يف ؼازنٝاْات بس١ًٜ )ا٫ؼاز اؿط( املٛاظٟ ٫ إْؿا٤ن

ايجا١ْٜٛ  املطس١ً ط٬ب( إىل إٔ 2005)ؾٝٛزٚ زضاغ١ تٛقًتٚ ْذلْتايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ ع٢ً قؿشات اٱ

غرل إٔ ض٩ٜتِٗ يًُٛاط١ٓ ناْت أعُل  املٛاط١ٓيٝؼ يسِٜٗ اغتذابات ٚاع١ٝ عٔ اؾاْب ايػٝاغٞ ملؿّٗٛ 

زضاغات اقتكطت ع٢ً عح َس٣ ؾعاي١ٝ  ٖٓاىٚ املٛاط١ٓملؿّٗٛ  ٞػاٙ خس١َ اجملتُع ٚاؾاْب ا٫دتُاع

( إىل إٔ ساي١ إزاض٠ 2009)اؾطدا٣ٚ ، زضاغ١ب سٝح تٛقًت ا٭ْؿط١ ا٭قؿ١ٝ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يًط٬

ٚتبين خطط  ،ؼتاز إىل َعٜس َٔ ايتؿعٌٝ ه١َٝٛايط٬ب١ٝ يف َساضؽ ايتعًِٝ ا٫غاغٞ اؿ ا٭ْؿط١

ٚايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ ايسٚضات  ،إزاضتٗا بؿهٌ ؾعاٍ ٚقشٝح ع٢ً ب١َٝؿطؾ٢ ا٭ْؿط١ ايط٬ ملػاعس٠تٓؿٝص١ٜ 

إىل ٚدٛز ع٬ق١ بني مماضغ١  تٛقًت( ٚايت٢ 2005 ٚزضاغ١ )امحس، اٱزاض٠، ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ يتًو

يًكٝازات ٚامل٪غػات  يفا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ ٚمنٛ ايٛعٞ ايػٝاغٞ ايص٣ ٜتهُٔ َػتٜٛني أسسُٖا ْعطٟ َعط

َػت٣ٛ مماضغ١ َٚؿاضن١ َباؾط٠ َجٌ ايذلؾٝح ي٬ْتدابات ٚا٫ؼاز ٚا٭سعاب، ٚزضاغ١  ٚا٭خطايػٝاغ١ٝ 



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

029 

 إنػابايط٬ب١ٝ اؾاَع١ٝ شلا تأثرل نبرل يف ع١ًُٝ  ا٭ْؿط١( اييت تٛقًت إىل إٔ 2004طاؾ٢ ،)اـ

ٖٓاى ضغب١ نبرل٠ ٚؾعٛض  ٕٚت١ُٝٓ املػ٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يًط٬ب نذاْب أغاغٞ يف بٓا٤ ؾدكٝاتِٗ ٚأ

ى عسز َٔ باؿاد١ ٚايكٓاع١ يس٣ ط٬ب اؾاَع١ يف املؿاضن١ با٭ْؿط١ اؾاَع١ٝ املتاس١ ٚإٔ ٖٓا

 تعإٚ ايطايب ٚعسّ اٖتُاّ ا٭غط٠.  سّيسِٜٗ يع ا٫دتُاع١ٝاملعٛقات اييت ت٪ثط ع٢ً ت١ُٝٓ املػ٦ٛي١ٝ 

 ايبشٛخ ٚايسضاغات ايػابك١ ميهٔ اغتد٬م َا ًٜٞ:  ٚباغتكطا٤

تبآٜت ايسضاغات ايػابك١ ؾُٝا بٝٓٗا َٔ سٝح املٛنٛع ؾكس ضنعت بعض ايسضاغات ع٢ً ايجكاؾ١  -1

 ٚايبعض ع٢ً ايٛعٞ ايػٝاغٞ ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚايبعض اٯخط ع٢ً ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ.  ايػٝاغ١ٝ

تٓٛع اٖتُاّ ايسضاغات ايػابك١ باملطاسٌ ايعُط١ٜ يًتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ َا بني َطس١ً ايطؿٛي١  -2

 ٚايجا١ْٜٛ ٚاؾاَع١.  ا٫بتسا١ٝ٥ٚاملطس١ً 

يف  ٚتتؿاب٘ٚض٣٩ َتعسز٠ تتٓٛع يف بعهٗا  اٜاٚتٓاٚيت ايسضاغات ايػابك١ ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ َٔ ظ-3

 : ٞميهٔ إمجاٍ َا تٓاٚيت٘ يف ا٭ت ّايبعض ا٭خط ٚبٛد٘ عا

إٔ  ٚخاق١يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يًط٬ب  ٚضٙإثبات أ١ُٖٝ ايٓؿاط ايط٬بٞ ٚخاق١ ؾُٝا ٜتعًل بس-

أٜها يتسضٜبِٗ  ؼتازايط٬ب َعاضف َٚعًَٛات ٚإمنا  ٱنػابايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ؼتاز يٝؼ ؾكط 

 املُاضغات تتٛاؾط بؿهٌ أندل َٔ خ٬ٍ َؿاضن١ ايط٬ب يف ا٭ْؿط١.  ٖٚصٙ ،ع٢ً مماضغات

ٚنعـ تؿعًٝٗا ،  ١ٝأغًب امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ يٮْؿط١ ايط٬ب ٱُٖاٍتؿرل ْتا٥ر ايسضاغات أٜها -4

يط٬ب َٔ كتًـ  ٚيهٓ٘ يف ايٓٗا١ٜ  ٜ٪ثط  بايػًب ع٢ً تٓؿ١٦ ا  ،ٖٚصا قس ٜطدع يعٛاٌَ كتًؿ١

 ا٭بعاز ٚخاق١ ايػٝاغ١ٝ َٓٗا. 

اجملتُع أٜسٜٛيٛدٝا ٚثكاؾٝا،  أْتازامل٪غػات ايتع١ًُٝٝ يف غايب١ٝ ايبًسإ ايٓا١َٝ تػع٢ ٱعاز٠  -5

 ،ؾٝٗا غٛا٤ َٔ سٝح بطافٗا أٚ ططم تٓؿٝصٖا تتػِ بايُٓط١ٝ ٚايتهطاض ٬ب١ٝٚيصا ؾإٕ ا٭ْؿط١ ايط

ٖٚصا يف ايٓٗا١ٜ ي٘  ،خانع ملٔ ٜكَٛٛا ع٢ً أَط ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝؾٝٗا تابع ٚ ايبَٚٔ ثِ ؾايط

 تأثرلٙ بايػًب ع٢ً ايؿهط ٚاملعطؾ١ ٚاملُاضغ١ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ايط٬ب 

اييت زاضت سٍٛ تكِٝٝ زٚض ايتعًِٝ يف ايذلب١ٝ ايػٝاغ١ٝ سٍٛ ؾس٠  يسضاغاتتتؿل نجرل َٔ ايبشٛخ ٚا -6

ٚقاٚي١ ايٓعاّ اؿانِ ؾطض أٜسٜٛيٛدٝت٘ ع٢ً ٖصا  اضتباط ايٓعاّ ايتعًُٝٞ بايتٛد٘ ايػٝاغٞ

 ايٓعاّ يٝهٕٛ َدلضا ملُاضغات٘ ايػٝاغ١ٝ. 

 : انجحث يشكهخ

ٚ   أغؿطتن٤ٛ َا  يف ايايت ٜؿاٗسٖا    غا١ٝ ظاٌ اياتػرلات ايػٝا   ؾا٢ عٓ٘ ْتا٥ر ايسضاغاات ايػاابك١، 

اجملتُع َاط٠ أخاط٣    تازإْسٝح ناْت تعٝس  ،َا ناْت تكّٛ ب٘ يف املانٞ سضغ١مل ٜعس َكب٫ٛ َٔ امل فتُعٓا
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عًاا٢ إنػاااب ت٬َٝااصٖا شات املعاااضف ٚايكااِٝ ٚا٫ػاٖااات اياايت تعاادل ؾكااط عاأ ايتٝاااض      قااطاضَاأ خاا٬ٍ اٱ

ايسضاغات ايػابك١ ٚنٌ ٖصا ٜ٪نس ع٢ً إٔ  املسضغ١  إيٝ٘تٛقًت  َا ٖٚٛ ايسٚي١ايػٝاغٞ ايٛسٝس املتشهِ يف 

س يذلب١ٝ اٱْػإ ايعكطٟ ايكازض ع٢ً ايتؿهرل ايػًِٝ ايّٝٛ َطايب١ أنجط َٔ أ٣ ٚقت َهٞ إٔ تبصٍ نٌ اؾٗ

ٚتتدص املسضغا١ يف   ٚطبٝعت٘ايبٓا٤ ٚاملعٚز باملعطؾ١ ٚاملٗاضات ا٭غاغ١ٝ اييت متهٓ٘ َٔ َػاٜط٠ ٖصا ايعكط 

أُٖٗا ٚضنٔ َٔ أضناْٗا َأ   ٔاييت ٜعس ايٓؿاط َ ٚايططمٚزٚضٖا ايعسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ  ٝؿتٗاغبٌٝ تهاٌَ ٚظ

 ب١٦ٝ املسضغ١ ٚاجملتُع. َٚع ؿػ٘ٝـ ايطايب َع ْته ؼكٝلسٝح 

زٚضٖا   سٝحبأْٓا يف ساد٘ يتكِٝٝ ٚاقع ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ اي٬قؿ١ٝ َٔ  ٍٛميهٔ ايك إْ٘ؾ ٚعًٝ٘

ؾٝ٘ َكط ساي٘ اْكطاع  ٗسٚخاق١ يف ٖصا ايٛقت ايصٟ تؿ ،يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ

، 2011ٜٓاٜط  25قطاع ايؿباب َٓ٘ ؾ٢  ٚخاق١ايؿعب  عًٝ٘ض١ٜ ٚثاض بني َان٢ ؾاب٘ ايؿػاز ٚايسنتاتٛ

َٚػتكبٌ ْػع٢ ؾٝ٘ ؿٝا٠ زميكطاط١ٝ ؼهُٗا قِٝ اؿط١ٜ ٚايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚتكّٛ ع٢ً تساٍٚ 

ٚتعسز ا٭سعاب ٚيٝؼ ايٓعاّ ايٛاسس تًو ايتػرلات اييت تؿطض ب٬ ؾو إعساز  ،ايػًط١ ٚيٝؼ استهاضٖا

بني تٝاضات غٝاغٝ٘  قطاعَػتكبٌ ٖصا اجملتُع ٚتػاعس ع٢ً ػاٚظ َا ميط ب٘ َٔ  تػِٗ يف بٓا٤ أدٝاٍ

 أٚ أٜسٜٛيٛدٞ  َصٖيبَتبا١ٜٓ، عٝح ٜكبح ٖٓاى تٓٛع ؾهط٣ ٚيٝؼ تٓاسط 

ط٬ب املسضغ١ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ عٔ  ضأ٣قاٚي١ اغتكطا٤  ٖٞاؿايٞ  ايبشحثِ تهٕٛ َؿه١ً  َٚٔ

 ؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ شلِ َٔ خ٬ٍ اٱداب١ ع٢ً ايتػا٩ٍ ايط٥ٝؼ ايتايٞ: ايتٓ يفزٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ  قعٚا
 ؟اقط٠اي٬قؿ١ٝ باملسضغ١ ايجا١ْٜٛ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يف ن٤ٛ ايتػرلات املع ا٭ْؿط١ زٚض َا

 -:ؾطع١ٝ تػا٫٩ت عس٠ ايتػا٩ٍ ٖصا َٔ ٜٚتؿطع
 ٚٚظا٥ؿٗا؟ ٚفا٫تٗا ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦ َؿّٗٛ َا - 1

 ؟أُٖٝتٗا ٚأٖساؾٗا َٚااي٬قؿ١ٝ،  ط١ا٭ْؿ َا١ٖٝ - 2

 اتٗاَطاع قؿ١َٝا أِٖ ايتػرلات املعاقط٠ اييت تٛاد٘ اجملتُع املكط٣ ٚع٢ً ا٭ْؿط١ ايط٬ب١ٝ اي٬ -3

  ؟ايط٬ب غٝاغٝا ١يف بطافٗا يتٓؿ٦
١ٜٛ ١ٚدٗ َٔاي٬قؿ١ٝ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ  ا٭ْؿط١ زٚض ٚاقع َا -4   ؟ْعط ط٬ب املسضغ١ ايجاْ
 باملسضغ١ اي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ا٭ْؿط١ زٚض يتؿعٌٝ املكذلح ايتكٛض َا-5

 ايجا١ْٜٛ يف ن٤ٛ بعض ايتػرلات املعاقط٠؟

 : انجحث أْذاف

 يف :  ايبشحأٖساف  تتُجٌ

 .بٗا املطتبط١ املؿاِٖٝ ٚأِٖ ٚٚظا٥ؿٗا ايػٝاغ١ٝ، ايتٓؿ١٦ ع١ًُٝ فا٫ت ع٢ً ايٛقٛف-
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 اعساز ط٬بٗا ملٛادٗتٗا. ايذلب١ٝاملكطٟ ٚع٢ً  تُعملعاقط٠ اييت تٛاد٘ اجملؼسٜس أِٖ ايتػرلات ا-

 يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يًط٬ب. ١ْٜٛتعطف زٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف املطس١ً ايجا-

املكط١ٜ  ١ْٜٛايػٝاغ١ٝ يف املسضغ١ ايجا ايتٓؿ١٦ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ بسٚضٖا يف  ٝاّايهؿـ عٔ ٚاقع ق-

 .  َٔ ٚد١ٗ ْعط ايط٬ب

اي٬قؿ١ٝ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يف ن٤ٛ بعض ايتػرلات  ا٭ْؿط١زٚض  تؿعٌٝططح تكٛضا َكذلسا ي-

 املعاقط٠ اييت تٛاد٘ اجملتُع املكطٟ.

 انجحث أًْٛخ
 :ايتاي١ٝ ا٫عتباضات َٔ أُٖٝت٘ ايبشح ٜػتُس

ادتُاع ايذلب١ٝ يف فاٍ عًِ  يٓعطاٱناؾ١ يٮزب ايذلبٟٛ بعض ايط٣٩ ٚٚدٗات ا ٢ٖٚ: ْعط١ٜ ُٖٝ٘أ-1

 ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ  خ٬ٍايػٝاغ١ٝ َٔ  ايتٓؿ١٦ؾُٝا ىل آيٝات 

ٚاملدططني َٚسٜط٣ املساضؽ ٚاملٛدٗني ٚاملعًُني  ايتع١ًُٝٝ: َػاعس٠ َعسٟ ايػٝاغ١ تطبٝك١ٝ أُٖٝ٘-2

ايػٝاغ١ٝ يف  ١٦ايتٓؿا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ بسٚضٖا يف  ٝاّيف تعطف بعض ض٣٩ ايط٬ب عٔ ٚاقع ق

املكط١ٜ، ٚنصيو تعطؾِٗ عٔ بعض ايتكٛضات املكذلس١ يتؿعٌٝ زٚض ا٭ْؿط١  ايجا١ْٜٛ غ١املسض

 املطس١ً . ٖصٙاي٬قؿ١ٝ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يط٬ب 
 : انجحث يُٓح

ايسضاغ١ َٔ ٚقـ  سافأٖ يتشكٝل ايتشًًٝٞ ايٛقؿٞ املٓٗر اغتدساّ ايبشح طبٝع١ تؿطض

 ،ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ٚفا٫تٗا ؿَّٗٛٚ ٚايٛظٝؿ١ٝؿ١ٝ ٚأغػٗا ايتٓع١ُٝٝ ا٭ْؿط١ اي٬ق ؿّٗٛمل

 ٚايتػرلات املعاقط٠ اييت تٛاد٘ َكط.

  انجحث أدٔاد

ايجاْٟٛ  ٞايكـ ايجاْ يط٬ب تٛد٘ يًسضاغ١ نأزا٠ ع٢ً اغتدساّ ا٫غتبا١ْ ايبشح ٜكتكط

 ت٪زٜ٘ ايصٟ ايسٚض ، ٚٚاقعاي٬قؿ١ٝ يٮْؿط١ ٚايٛظٝؿ١ٝ ايتٓع١ُٝٝ باؿكا٥ل َعطؾتِٗ سٍٛ عاّاي
 .ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦ يف

 : انجحث حذٔد

ايػٝاغ١ٝ يط٬ب املطس١ً  ايتٓؿ١٦ يفايبشح اؿايٞ ع٢ً تٓاٍٚ زٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ  ٜكتكط

إىل َطس١ً ايؿباب  يطؿٛي١ؾٝٗا ايطايب َٔ َطس١ً ا ٜتشٍَٛطس١ً اْتكاي١ٝ  باعتباضٖا ايعا١َايجا١ْٜٛ 

ٚاغتك٬ي٘ ايؿهطٟ ٚؼًُ٘ املػ٦ٛي١ٝ ٚؾٝٗا ٜتِ ت١ُٝٓ املٗاضات اي٬ظ١َ  ايطايب سٝح تتؿهٌ ؾٝٗا ؾدك١ٝ

 إىلايٓانذ١ بأبعازٖا املدتًؿ١، نُا أْ٘ ٜكّٛ عًٞ إعساز ايؿباب ملٛاق١ً ايتعًِٝ اؾاَعٞ  ٛاط١ٓيًُ

 ٚايػٝاغ١ٝ ١ٝيتٓؿٝص خطط ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع اي٬ظ١َداْب إعساز ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ 
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يف ايذلب١ٝ اؿسٜج١ ؾٗٞ داْبا َه٬ُ  غ١ٝا٭غا ايسعا١َ ا٭ْؿط١ باعتباض( 1،2ٚ، ما1424ٖيكا٥ؼ، )ا

يٮْؿط١ ايكؿ١ٝ يف ؼكٝل أٖساف ايذلب١ٝ املسضغ١ٝ ايؿا١ًَ ٚشيو مبساضؽ َطانع قاؾع١ ايؿّٝٛ 

 2013/2014غٓٛضؽ( ٚشيو يًعاّ ايسضاغٞ -طاَٝ٘–ايكسٜل  ٜٛغـ–ابؿٛا٣ -اطػا–)ايؿّٝٛ 

 اطبر انُظر٘ نهذراسخاإل

 :ٚع٬قتٗا بايػٝاغ١ ب١ٝايذل َؿّٗٛ

تػتُس َازتٗا َٔ اجملتُع ايصٟ تٛدس  ،ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ ٖازؾ١ ايذلب١ٝ بأْٗا ْؿاط أٚ تعطف

ٜط٣ َٓص أقسّ  َٔ ٖٚٓاىاجملتُع بهٌ َا ؾٝ٘ َٚٔ ؾٝ٘ َٔ عٛاٌَ َٚ٪ثطات ٚق٣ٛ ٚأؾطاز،  ١ؾٝ٘ اش إْٗا ضٖٝٓ

غٝاغ١ٝ يف املكاّ ا٭ٍٚ: َٔ سٝح أْٗا تٗسف إىل تجبٝت ٚاقع َا، أٚ تػٝرل ٖصا  ع١ًُٝ ١ٝايعكٛض إٔ ايذلب

 (9م  ،1999،)ا٫ٖسٍ  ،فا٫ً يًسضاغات ايٓعط١ٜ َٚاظاٍايٛاقع ؾُٛنٛع ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ نإ 

ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ  ل"أؾ٬طٕٛ" ٜط٣ أْ٘ ميهٔ تجبٝت ا٭ٚناع ايطبك١ٝ يف فتُع٘ عٔ ططٜ لس ؾكسميا

هط٠  بتعًِٝ املٛاطٓني سػب طبكاتِٗ إٔ ٜتكبًٛا أزٚاضِٖ املٓاغب١ يف اجملتُع ٚإٔ ٜعًُٛا ٚؾل املب

َعدلا عٔ عساي١ ايسٚي١  –يف ضأٜ٘  –اخت٬ؾاتِٗ ايؿطط١ٜ اييت تت٤٬ّ َع كتًـ ايٛظا٥ـ ٚنإ شيو 

هُا٤ ٚاؾٓس ٚايعبٝس َ٪نسا ع٢ً إٔ َا هعٌ ايسٚي١ عازي١ ٖٛ ايتعاّ نٌ َٔ أقػاَٗا ايج٬ث١ ايؿ٬غؿ١ اؿ

 ( 24م ،2014 )ايػًٗٝٞ، بعًُ٘ اـام

يف  ٚأْ٘ايذلب١ٝ أزا٠ غٝاغ١ٝ  ٜعتدل سٝح ،غٝطط٠ ايسٚي١ ع٢ً ؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٠"أضغطٛ" نطٚض ٜٚط٣

ٖٚصٙ ايذلب١ٝ  ،ؾإٔ َٔ ؾ٪ٕٚ املكًش١ ايع١َُٝٛ عٔٚدٛز إ٫ يذلب١ٝ ٚسٝس٠ َتُاث١ً تذلدِ  ٫اؿكٝك١ 

ٜهٕٛ اٯبا٤ ًَها ٭ْؿػِٗ، ٚ ٫ ا٭طؿاٍ ًَها  ٫ٚ بٓا٤ عًٝ٘،  ،ب١ٝ ايؿطز١ٜ اؿط٠ؾو َع ايذل زٕٚ ضتتعاض

ايسٚي١ ٚ يًؿه١ًٝ  سس٠ٯبا٥ِٗ، ٚ إمنا اؾُٝع ًَها يًسٚي١، ٖٚهصا تهٕٛ نٌ َبازض٠ تطب١ٜٛ سط٠ تٗسٜسا يٛ

 ( 207 ،ب ،ز.ت زاؾٝسأٜها ٭ٕ املٛاطٔ نُا ٜبني شيو نتاب " ايػٝاغ١" تابع زَٚا يًسٚي١ )

ضؾض "يٛى" ايٓعاّ ا٫غتبسازٟ يف اؿهِ َ٪ٜسا ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ ٚسل ايجٛض٠ ٚاؿكٛم  ٚقس

ايطبٝع١ٝ يٮؾطاز ايعازٜني نشل اؿٝا٠ ٚاؿط١ٜ ٚاملًه١ٝ اييت ٜٓعُٗا ايعكس ا٫دتُاعٞ يصيو غع٢ َٔ 

َكرلٙ يف إطاض خ٬ٍ ايذلب١ٝ ايػٝاغ١ٝ إىل ؼكٝل سط١ٜ ايؿطز ٚغٝازت٘ يٓؿػ٘ ٚقسضت٘ ع٢ً تكطٜط 

 ْعطت٘ إىل ٖسف ايذلب١ٝ ٖٚٞ إعساز ايطدٌ املجايٞ 

تط٣ إٔ زميكطاط١ٝ  ،ايذلبٟٛ ٗاايؿًػؿ١ ايدلمجات١ٝ ٚاييت ٜعتدل" دٕٛ زٜٟٛ "ؾًٝػٛؾ ٚناْت

ؼطٜط ايعكٌ يًعٌُ املٓتر املػتكٌ ؼطٜطا هعً٘ ٜ٪زٟ ٚظٝؿت٘ ع٢ً أْ٘ عهٛ ي٘ نٝاْ٘  ٞايذلب١ٝ ٖ

اٯخطٕٚ.. ؾإشا َا  ىسعٖ٘ا عٓسٙ إهاز ايعكٌ ايصٟ ٫ ٜكبٌ إٔ ىسع ْؿػ٘ أٚ ٚؾطزٜت٘، ؾايذلب١ٝ َعٓا

ٚغتكبح يف  ،غتكبح املساضؽ اؿكٕٛ اـاضد١ٝ اييت تسؾع اـطط عٔ املس١ْٝ اٱْػا١ْٝ ،سسخ شيو
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غا١ٜ َٔ ا٭١ُٖٝ إش بصيو تكبح ايذلب١ٝ ٚايػٝاغ١ ؾ٦ٝا ٚاسسا، ٭ٕ َع٢ٓ ايػٝاغ١ غٝتػرل عٓس٥ص، ٜٚكرل 

ؿػٗا اٯٕ لع ٘ ٓي ٟ تسعٝ ٢ ايص ٛبٞ، ٦ٕٛإزاض٠ ؾ ٖٚٛ ،املٓع  0(13 ،12م م 2003اجملتُع إزاض٠ سكٝؿ١ )احملذ

اْؿػٌ ايهجرل َٔ َؿهطٟ ايػطب بكه١ٝ  ،ٚبعس اْٗٝاض اجملتُع ايتكًٝسٟ ،ايعكط اؿسٜح ٚيف

ايعاّ  ّايٓعااؿؿاظ ع٢ً ايتُاغو ا٫دتُاعٞ ٚؾطع١ٝ ايسٚي١ ٚايػًط١ يف شات ايٛقت ايصٟ ٜؿٗس ؾٝ٘ 

اػاٙ ٜسعٛا  ،عٔ ظٗٛض اػاٖني أغاغٝني ٓاقؿاتقطاعات َػتُط٠ بني ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ٚأغؿطت امل

آخط ٜسعٛا إىل زضاغ١ ايكطاع  اػاٙٚ ،ظًٗا ا٫تؿام ٚاٱمجاع ايػٝاغٞ إىل زضاغ١ ايعطٚف اييت ٜتشكل يف

ٌ زضاغ١ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ َػأي١ بايػ١ َٚٔ ٖصٜٔ املٓعٛضٜٔ متج ،بني ؾ٦ات اجملتُع املدتًؿ١ ػٝاغٞاي

 يف تؿػرل ايكطاع. أٚ ع١ٝا٭١ُٖٝ غٛا٤ يف ؼًٌٝ اٱمجاع ٚايؿط

ايػٝاغ١ٝ ٖٞ اييت تكّٛ بتشسٜس ايػٝاغ١ ايذلب١ٜٛ ؾإٕ ْتاز ايػٝاغ١  ايػًط١ناْت  ٚملا

 ،(736م ،2014ٜطاز تُٓٝتٗا )ع٢ً، قِٝأٚ  تبايٓٛاٜا تتعًل بتٛدٗا طواتايذلب١ٜٛ فُٛع١ َٔ ايتك

ايػٝاغٞ ٚايتُهني ايؿعًٞ شلا ٚشيو  ايٓعاّ ٖصاٜكّٛ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ بسٚض َػاعس يف ؼكٝل أٖساف  ثِ

  :يف ْؿٛؽ ٚعكٍٛ ايٓاؽ ٖٚٞ َ٘ٔ خ٬ٍ ايتُهني يٛظا٥ؿ
: ؾايػًط١ ايػٝاغ١ٝ قس ؼسز ايعكٝس٠ اييت هب إٔ ٜػرل اجملتُع ٚقؿا شلا ست٢ ايعكاز١ٜ ايٛظٝؿ١- 1

ٜت٘ غرل إٔ ٖصٙ ايعكٝس٠ ؼتاز إىل ايتُهني شلا يف عكٍٛ ْٚؿٛؽ ايٓاؽ ٫ٚ ٜتأتٞ شيو تهٕٛ ي٘ ٖٛ

صٙ ّ بايذلب١ٝ ع٢ًٖ  كٛ  ٜٟ ٘ ايص ؿػ  ْٟ ّ ايذلبٛ عا ١ُٝ آي ٚ ٖأ ٖٓا تبس  ٔ َ نيٚ  ْٛا   .ايعكٝس٠ مبذطز إقساض ايك
١ ٚغٛف غٝاغ١ٝ زغتٛض١ٜ ٚقاْْٛٝ ت: ؾكس وسخ ْتٝذ١ يًتطٛض إٔ تسخٌ تطٛضاايتطٜٛط١ٜ ايٛظٝؿ١-2

ؼسخ ؾذ٠ٛ بني ايتؿطٜع ٚايٛاقع إشا مل ٜٛانب ايتطٛض ايتؿطٜعٞ تػرلات يف َؿاِٖٝ ٚٚعٞ ايٓاؽ 

 . ٚاػاٖاتِٗ ٚايذلب١ٝ ٖٞ ايعاٌَ اؿاغِ يف شيو
: ؾإشا ناْت ايػًط١ تعاقب ع٢ً اـطٚز عٔ قٛاْٝٓٗا بكٛض َاز١ٜ ؾإٕ ايذلب١ٝ اؾعا١ٝ٥ ايٛظٝؿ١-3

عاز٠  ػٔكاب نُا إٔ ايسٚي١ تعاقب املدط٧ ٚاملٓشطف ٫ٚ تهاؾ٧ احملشلا أغايٝبٗا يف ايجٛاب ٚايع

كًٌ ملٔ وػٔ  املهاؾأ٠يف  بٗاٚايذلب١ٝ شلا أغًٛ  ِٜ ٔ ا٫مطاف  إىلنُا إٔ ايعٌُ ايذلبٟٛ ايػًٝ سس نبرلَ 

  .ايكإْٛ ع٢ً ٚاـطٚز
ؼٌ قٌ ايتذٓٝس غ١ٓ ا َا ٖٛ إ٫ شضٜع١  18:  6إٔ غٔ ْعاّ ايتعًِٝ اٱدباضٟ َا بني  ؾامل٬سغ

 ايصٟاٱدباضٟ، اشلسف َٓٗا ٖٛ دعٌ ا٭غًب١ٝ ايػاسك١ َٔ اجملتُع متط أٚ تؿهٌ يف ايكايب ا٫دتُاعٞ 

 (59،م2001ٚنعت٘ ايطبكات اؿان١ُ)دٛهإ،

ٖٓاى اػاٖني ؾًػؿٝني ض٥ٝػٝني، ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ ٜسعٛ إىل احملاؾع١  إٔميهٔ ايكٍٛ  ٚعًٝ٘

 ايذلب١ٝ يف ع٬قت٘ بايػٝاغ١ باعتباضٖا ع١ًُٝ تػتٗسف اٱبكا٤ ع٢ً )ا٫ػاٙ احملاؾغ( ٜٚٓعط إىل
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 َٔٔ خ٬ٍ تهٜٛ ،ٚتسعِٝ ا٫غتكطاض يف اجملتُع ا٥ِايٛنع ايطأٖ ٚتجبٝت زعا٥ِ ايٓعاّ ايػٝاغٞ ايك

ٚا٫ػاٙ ايجاْٞ : ٜسعٛ إىل تطٜٛط أٚ تػٝرل ايٛنع ايطأٖ ٚميهٔ تػُٝت٘  ،ا٭ؾطاز املتطابكني َع اجملتُع

ا٫ػاٙ ايتطٛضٟ( ٜٚعتدل ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ع١ًُٝ تػتٗسف تػٝرل ايٛنع ايطأٖ َٔ خ٬ٍ )ب

 ؟ َٚا فا٫تٗا ؟ إشا ايػٝاغ١ٝ بايتٓؿ١٦تهٜٛٔ ايؿطز ايجا٥ط ع٢ً أٚناع اجملتُع. ؾُا املككٛز 
  :ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ َؿّٗٛ

ٚتعًِٝ أٚ  ٚغطؽٗا ع١ًُٝ تًكني تعطٜؿات نجرل٠ ملؿّٗٛ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ تسٚض سٍٛ نْٛ ٖٓاى

املدطط ٚغرل املدطط يًكِٝ ٚاملعتكسات  ٞ،ٚغرل ايطزل طزلٞبأْٗا ايتًكني اي ؾتعطف بأْٗا ع١ًُٝ انتػا

غٛا٤ ناْت زاخ١ًٝ أّ  تُعامله١ْٛ يًجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ٚتٗسف إىل َٛاد١ٗ ايتشسٜات ايت٢ ٜٛادٗٗا اجمل

 َٔ( 4،م 2002َٔ ايطؿٛي١ ٜٚػتُط طٛاٍ اؿٝا٠ )ب٢َٛٝ، ٜٚبسأ ٖصا ايتًكني ؾ٢ َطس١ً َبهط٠ ،خاضد١ٝ

ٚبصيو تتِ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يٮطؿاٍ  ،ايطؾام ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚمجاع١ غ١خ٬ٍ ا٭غط٠ ٚاملسض

ِ َا ٜتعًُ٘ ايؿطز َٔ َعًَٛات تٗسف  ؾٗٞ (Eric, 2005, p25)ٚاملطاٖكني ٚايؿباب.  ١ُٝ املؿاٖٝ إىل تٓ

َعطؾ١ اؿكٛمايػٝاغ١ٝ عٔ فتُع٘ احملًٞ   ٚ ٚايعاملٞ ٚايتٛدٗات ا ٚايكَٛٞ  ٚاملعاٜرل  ٚايكِٝ  ٛادبات   يهطٚض١ٜٚاي

ع اجملتُع )خطاب،  ـَ   (41م  ،2004يًتهٝ

إٔ  َ٪نساغطؽ .. إخل  – نيايبعض ايتعطٜؿات اييت تػتدسّ َكطًشات َجٌ ايتًك ٜٚػتبعس

ايػٝاغ١ٝ اـاق١ أٟ َعاضؾ٘ تٛدٝٗات٘  شلاايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ٖٞ ايع١ًُٝ اييت ٜهتػب ايؿطز َٔ خ٬

ع١ًُٝ تؿاع١ًٝ بني ايؿطز خ٬ٍ َطاسٌ منٛٙ  َِٚؿاعطٙ ٚقُٝ٘ ٚتكٛميات٘ يًعامل ايػٝاغٞ ؾٗٞ عٓسٖ

فطز ايتذٓٝس  س٣تتع ٞؾٗ ،ٖصٙ ايتٓؿ١٦ خُاع١ٝ اييت تػِٗ يف إسساا٫دت ٚاملٓعُات ايػٝاغ١ ٚبني

يع١ًُٝ تأٌٖٝ ا٭ؾطاز َٓص غٔ ايطؿٛي١ ٚايؿباب ٚست٢ غٔ ايٓهر َٔ خ٬ٍ ايعسٜس  متٗٝسايص٣ ٖٛ مبجاب١ 

ايص٣ تكتكط  ٓاخببس٤ا بسٚض اي غَٞٔ ايكٓٛات ٚاملطاسٌ ايت٢ ميط بٗا ا٭ؾطاز ٱعسازِٖ يًكٝاّ بسٚض غٝا

ؾ٢ قٓازٜل ا٫قذلاع ٚٚق٫ٛ إىل تكًس زٚض ايكا٥س ايػٝاغٞ َٚٔ ثِ نطٚض٠  بكٛت٘ ز٤٫ت٘ ع٢ً اٱَؿاضن

زاخٌ ا٭غط٠ ثِ املسضغ١ ٚاؾاَع١ ٱؾعاض ايؿطز بكسضت٘ ع٢ً ايتأثرل َٚٔ ثِ  ضايكطا عاملؿاضن١ ؾ٢ قٓ

 (     320م ،2002 ايؿاع١ًٝ ايػٝاغ١ٝ نؿطط يًُؿاضن١ )عبسايؿتاح،

 :ٜؿات ايػابك١ َٔ ايتعط ٜتهح

يف سني  ٞأٚ غرل ضزل ٞكطط أٚ غرل كطط بؿهٌ ضزل تًكنيإٔ ايبعض ٜط٣ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ع١ًُٝ -أ

تؿاع١ًٝ بني ايؿطز خ٬ٍ َطاسٌ منٛٙ ٚبني ايػٝاغ١ ٚاملٓعُات  ١أْٗا عًُٝ خطٜط٣ ايبعض ا٭

 ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ تػِٗ يف إسساخ ٖصٙ ايتٓؿ١٦. 

 ػٝاغ١ٝ َا بني َ٪غػات غٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ.تعسز ٚغا٥ٌ ايتٓؿ١٦ اي-ب

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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طنع ايبعض يف  ،ايػٝاغ١ٝ ع٢ً ططٜك١ ايتٓؿ١٦ ْٚٛع ايتأثرل ٓؿ١٦ٜطنع ايبعض يف تعطٜؿ٘ يًت-ز سنيٜ 

َاز٠ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ املطا  ِٚ تعً  ٜٔ َ  ِٚ عً  ٜٔ  تعًُٝٗا. زا٭خط ع٢ًَ 

يعا١ٜٚ اييت ٜٓعطٕٚ ؾٝٗا إىل إٔ َؿّٗٛ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ اييت ططسٗا املٗتُٕٛ ناْت تعهؼ ا -ز

ْعط٠ َٛنٛع١ٝ ٜهتػب َٔ خ٬شلا ايؿطز َعًَٛات٘ ٚسكا٥ك٘  ٗاؾايبعض ٜٓعط إيٝ ،ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ

بٛاغطتٗا َٛاقؿ٘ ٚاػاٖات٘ ايؿهط١ٜ  ٜٚهٕٛاؿكٛم ٚايٛادبات  ٜٚتعًِٚقُٝ٘ ايػٝاغ١ٝ 

 ت٘ ايػٝاغ١ٝ يف اجملتُع َٔ خ٬ٍ: ٚا٭ٜسٚيٛد١ٝ اييت ت٪ثط يف غًٛن٘ ٚمماضغات٘ اي١َٝٛٝ ٚؼسز ؾاعًٝ

 *غطؽ ايكِٝ ايػٝاغ١ٝ اييت وتادٗا ايؿطز يف َعطؾت٘ بايػٝاغ١. 

 *ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايػٝاغٞ ٚايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ايؿطز. 

 *سح ايؿطز ع٢ً املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ايؿعاي١ ٚتعًُٝ٘ املػ٦ٛي١ٝ ايػٝاغ١ٝ. 

تكّٛ بٗا امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ  ١ًُٝغ١ٝ بأْٗا عتب٢ٓ ايتعطٜـ ايص٣ ٜعتدل ايتٓؿ١٦ ايػٝا ٚميهٔ

املتعًِ مبا تتهُٓ٘ َٔ َعاضف غٝاغ١ٝ مبػتٜٛاتٗا ٚاييت متهٔ اٱْػإ َٔ  يس٣يتهٜٛٔ ايط١ٜ٩ ايؿا١ًَ 

َٛقؿ٘ َٓٗا ٚاييت تسؾع٘ يًتشطى َٔ أدٌ تػٝرلٖا  ؼسٜسإزضاى ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ يف فتُع٘ ٚؼًًٝٗا ٚ

ا٫ػاٖات اييت تػاعس املتعًُني ع٢ً ايتؿهرل ايٛاعٞ ايٓاقس سٍٛ اؿهِ ٚت١ُٝٓ املعتكسات ٚايكِٝ ٚ

َا ٜسٚض يف املٛقـ ايػٝاغٞ  ٚعكٝك١ ،احمل١ًٝ ٚايك١َٝٛ ٚايعامل١ٝ اغ١ٝٚايػًط١ ٚايتٛع١ٝ بايكهاٜا ايػٝ

عٝح ٜساؾع عٔ سكٛق٘ نُٛاطٔ ًٜٚتعّ بأزا٤ ٚادبات٘، ٜٚهٕٛ ؾعا٫ يف ايعٌُ ا٫دتُاعٞ بأْٛاع٘ 

ٜسؾع ايؿطز يًشطم ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ي٘ زٚض يف اؿٝا٠  مبا تطٜٛطٖا أٚ ،ضنا يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ بهؿا٠٤َٚؿا

ايػٝاغ١ٝ َٔ خ٬ٍ املعاٚي١ اٱضاز١ٜ ؿل ايتكٜٛت ٚايذلؾٝح َٚٓاقؿ١ ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ َع اٯخطٜٔ 

ا٫ؾذلاى يف مح٬ت ٚا٫ؾذلاى يف املعاٖطات ٚسطنات ا٫ستذاز ٚا٫ْهُاّ يٮسعاب أٚ املٓعُات أٚ 

ايتٛع١ٝ ٚخس١َ ايب١٦ٝ باؾٗٛز ايصات١ٝ ٚغرل شيو ٚبصيو تؿٌُ  ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ املُج١ً يف املعطؾ١ ٚ 

ٚاييت تؿهٌ فا٫ت ايتٓؿ١٦  ،تٗتِ أٜها مبٗاضات ايتؿهرل ايػٝاغ١ٝ ٚاػاٖات ايؿطز َٚؿاضنت٘

 ايػٝاغ١ٝ. ؾُا ٖٞ تًو اجملا٫ت؟

  : ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ فا٫ت

 :  ٖٞيًتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ  فا٫تأضبع١  ٖٓاى

: ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ: تطتبط ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ بايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ اضتباطا عهٜٛا ا٭ٍٚ اجملاٍ -1

َهُْٛٗا ا٫دتُاعٞ  َٓٗاؾا٭ٚىل ٖٞ احملٝط ايعاّ أٚ ايٓػل ايصٟ تتؿاعٌ ؾٝ٘ ايتٓؿ١٦ ٚتػتُس 

يجكاؾ١ مبؿَٗٛٗا ايعاّ، إْٗا ططم ايتؿهرل ٚايؿعٛض ؾايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ دع٤ َٔ ا ،ٚايػٝاغٞ
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 ،ٜؿػط أمناط ايتعاضض ايػٝاغٞ ايصٟايعاٌَ  بأْٗا ٚتعطفظُاع١ َا  مٚايػًٛى ايػٝاغٞ اـا

 عٓاقطٖا يف :  ٚتتُجٌ

٫ ٙ ايٚأ ٖص ٌ املؿه٬ت:ٚ  اق١ ع عع١ ايدلمجا١ْٝ تٛدٗات: ايتٛدٗات ـا ٛ آي ٛ م ؿع١ٝ  -تٓش  ايعك١ْٝ٬.  ٚأ –آي

: ايتٛدٗات مٛ ايػًٛى اؾُاعٞ: ٜٚككس بصيو ٌٖ ٖٞ ثكاؾ١ تؿٌُ ايتعإٚ ٚا٫ْسَاز بني أؾطاز ثاْٝا

 اجملتُع أّ ٖٞ تٓاسط١ٜ اْؿكاق١ٝ. 

قـثايجا َٛ ٘ ٓ ـَ  ّ تك ٘ أ ٤٫ ي ٌ تهطؽ اٛي  ٖٟ ػل ايػٝاغٞ: أ ٛ آي  اي٬َبا٠٫.  : ايتٛدٗات م

ٌ تػًب ضابعا ٛ ا٭ؾدام اٯخطٜٔ: ؾٗ ٔ ايجك١ )ابٖٛطبٝس ،: ايتٛدٗات م  َٛ ّ ؽً ٗا ايجك١ أ  (50 ،م2010عًٝ

َٚا  ؟ؾعٛضِٖ بايٓػب١ يًعامل ايػٝاغٞ اَٚ ؟إىل نٝـ ٜؿهط ايٓاؽ ؿرلإٔ ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ت أٟ

ٚنٝـ ٜتكطؾٕٛ؟ ٚنٝـ تتٛظع ٖصٙ املعتكسات ٚططا٥ل ايػًٛى  ٘؟اعتكازاتِٗ َٚا ايصٟ ٜ٪َٕٓٛ ب

ثِ ؾايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ تتطًب دع٥ٝا ثكاؾ١ غٝاغ١ٝ سسٜج١  َٚٔ ع،ٚاملؿاعط بني اجملُٛعات زاخٌ اجملتُ

 باملٛاط١ٓ ايكاؿ١ ٚا٫ْتُا٤  ؽتعٌُ ع٢ً خًل اٱسػا

ايبعض َطازؾا شلا ٖٚٛ َكطًح ايٛعٞ  ٜعتدلٙمبؿّٗٛ ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ َكطًح أخط  ٜٚطتبط

بعض  عب ػاًٖ٘ ضغِ تساخً٘ يفَٔ ايك اضايػٝاغٞ  ؾكس ْاٍ اٖتُاّ نجرلا َٔ ايؿ٬غؿ١ ٚاملؿهطٜٔ ست٢ ق

تًو ا٭مناط َٔ املعاضف ٚا٫ػاٖات ٚايكِٝ اييت تؿهٌ  بأْ٘ عطفٜٚ ،(7،م2005 ،إبطاِٖٝاملؿاِٖٝ )

ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ يٮؾطاز َٔ سٝح اضتباطٗا بايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ٖٚصا ايتعطٜـ ٜػاٟٚ بني ايٛعٞ 

 ايك٣ٛ َٚعطؾ١ ،اغ١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ أٚ ايعاملٞٚايجكاؾ١ ٜٚككس ب٘ آخطٕٚ َا يس٣ ا٭ؾطاز َٔ َعاضف غٝ

 نٌ يف ٚٚادبات٘ سكٛق٘ ملعطؾ١ ايؿطز ططٜل ٖٚٛ ٚعاملًٝا، ٚطًٓٝا ايكطاض قٓاع١ يف ٚامل٪ثط٠ ايؿاع١ً

 اجملتُع يف ت٪ثط اييت ٚايعطٚف ٚأَت٘ ٚطٓ٘ يكهاٜا ض٩ٜت٘ َٔ ٜٚععظ ايؿُٛي١ٝ، أٚ ايسميكطاط١ٝ ا٭ْع١ُ

ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ اييت سكٌ عًٝٗا املٛاطٕٓٛ زاخٌ اجملتُع ٚاييت تعس َ٪ؾطا دٝسا  ْتٝذ١ ؼ١ًًٝٝ بكٛض٠

ع٢ً ايتدًـ أٚ ايتكسّ ايػٝاغٞ َٔ سٝح إزضاى املٛاطٓني يسٚضِٖ يف قٓع ايكطاضات َٚس٣ ظٗٛض ؾهط٠ 

 (7، م2000 خهط،)  املٛاط١ٓ املػ٦ٛي١

ايػٝاغ١ٝ  يًجكاؾ١ ْتٝذ١ اغٞايػٝايسضاغ١ اؿاي١ٝ َع ايتعطٜـ ايص٣ ٜعتدل ايٛعٞ  ٚتتؿل

ض١ٜ٩ ؾا١ًَ،  ع٢ًا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١ ؾايٛعٞ ٜؿتٌُ  ػاتعدل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ بٛاغط١ امل٪غ يًؿطز

قهاٜا اجملتُع ٚبصيو  ملٛاد١ٗايتشطض أٚ  يتشكٝل يتػٝرل، ٚضغب٘ يف اباملػ٦ٛي١ٝ ٚإسػاؽ ،ٚإزضاى ْاقس

غٝاغ١ٝ تتهُٔ َعاضف ٚقِٝ ٚاػاٖات  ثكاؾ١عسَا تتهٕٛ إ٫ ب ٫٢ ٜتأت ٖٚصاتتشكل املٛاط١ٓ املػ٦ٛي١ 

َٓٗا  ٘غٝاغٝ٘ تتٝح يًؿطز إٔ ٜسضى ٜٚعٞ أٚناع فتُع٘ َٚؿه٬ت٘ ٚوًًٗا ٚوهِ عًٝٗا ثِ وسز َٛقؿ
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تهْٛت  ايت٢ ايجكاؾ١ؾعا٫ أٚ ؼٍٛ ٖصٙ  اضناؾٝسؾع٘ شيو يًتشطى َٔ أدٌ تػٝرلٖا أٚ تطٜٛطٖا ؾٝهٕٛ َؿ

 اجملتُع ؾٝهٕٛ غًبٝا ٫ َؿاضنا. سخ سٛي٘  يفيسٜ٘ زٕٚ ٚعٝ٘ مبا و
ايتؿهرل ايػٝاغ١ٝ: ٚاييت متجٌ اجملاٍ ايجاْٞ َٔ فا٫ت ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ  َٗاضات: ايجاْٞ اجملاٍ

َع تطبٝكٗا  ايٓاقس غتك٬يٞيًتؿهرل ا٫ املطًٛب١ ايػٝاغ١ٝ ١شات ايس٫ي ايعك١ًٝاملٗاضات  ١ُٜٝٚككس بٗا تٓ

يًتؿهرل ٚايعٌُ  ايهطٚض١ٜاملٗاضات  ٚتعًِع٢ً ايٛقـ ٚايتؿػرل ٚايتكِٜٛ  ض٠ايكسع٢ً اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ن

ايؿطٚض  ٚبٓا٤ ،َٚٗاضات ايبشح عٔ املعًَٛات طز٠املػتكٌ َٚٗاضات ايتػا٩ٍ بصنا٤ ٚإزضاى ايكِٝ اجمل

اضات يف قٓع ايكطاضات ٚسٌ املؿه٬ت، ٚتعًِ تهٜٛٔ ٚاغتدساّ َعاٜرل يًتكِٜٛ ٚيًشهِ ع٢ً قط ٗاٚاغتدساَ

املٗاضات  ٟع٢ً ايتؿهرل ا٫غتك٬يٞ، أ ٚايكسض٠ ا١َ،ايكهاٜا ٚاملؿه٬ت ايع سٍٛقطاضات  ٚاؽاش اٯخطٜٔ

 ٚايتهٝـ يف ايعامل ايػٝاغٞ يًؿطز.  زضاىتػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ايكسض٠ ع٢ً اٱ ٢ايت

١ٝ يس٣ اػاٖات غٝاغ ٚبًٛض٠: ا٫ػاٖات ايػٝاغ١ٝ: ٖٚٞ قسض٠ ايتٓؿ١٦ ع٢ً تهٜٛٔ ايجايح اجملاٍ

ايػٝاغ١ٝ ٚتتعًل ا٫ػاٖات  ا٭سساخ أٚ املٛنٛعاتتػاعس ع٢ً ؼسٜس َٛقؿ٘ إظا٤ ا٭ؾدام أٚ  ،ايؿطز

سسخ َا ٚتطنع ب٪ض٠  يًؿطز ٚايص٣ ٜ٪ثط يف اختٝاضٙ  يًعٌُ ػاٙ ٖسف َا أٚ ؾدل َا أٚ ًٞباملٛقـ ايساخ

 (Stephaine.c,2006,p40)أٚ ايطؾض ٚا٫قذلاب أٚ املٓع  ٍٛع٢ً َؿاعط ايكب ا٫ػا١ٖٝا٭ٖساف 

: َٗاضات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ: ٖٚٞ َبسأ زميكطاطٞ َٔ أِٖ َباز٨ ايسٚي١ ايٛط١ٝٓ اؿسٜج١  طابعاي اجملاٍ

ث٬ث١ َطتبط١ بؿهٌ  َِؿاٖٝ ١،ٚاملؿاضن١ نؿعايٝ ،ٚسكٛم املٛاط١ٓ نشاي١ ٚٚنع ٓعاّ،ن كطاط١ٝؾايسمي

 ٝاضٟبأْٗا ْؿاط أخت ؾتعطف ،ايػٝاغ١ٝ ملؿاضن١ا ؿّٗٛتعسزت ايتعطٜؿات اييت تٓاٚيت َ ٚيكس ،عُٝل

ؾ٢ اختٝاض ايػٝاغات ايعا١َ أٚ اختٝاض ايكاز٠ ايػٝاغٝني ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ ٚايكَٛٞ  ٜٗسف إىل ايتأثرل

ادشا أ صا ايٓؿاطْ   ٖٕ ٓعُ اْادش غرلٚ غٛا٤ نا ٚ غرلَ  ٪قت آَعُا أ  َٚ  (165م ،2010،إبطاِٖٝ) اَػتُطا أ

ايػًٛى ايؿطز٣ أٚ اؾُاعٞ ايصٟ ٜػتٗسف ايتأثرل ع٢ً ع١ًُٝ قٓع  تعطف بأْٗا منط َٔ نُا

غًٛنا  إايكطاض زاخٌ امل٪غػات ايعا١َ غٛا٤ نإ ٖصا ايػًٛى قاْْٛٝا َؿطٚعا أٚ غرل قاْْٛٞ غٛا٤ ن

ـ أٜا نإ ايٓعاّ ايػٝاغٞ  ٚشيوغًُٝا أٚ ٜػتدسّ ايك٠ٛ  ٛق  ٜ ى زاخً٘ صا ايػًٛ  ٖ ايصٟ هطٟ اتباع

ٚ اي ٘ أ  (5م ،2001 ْٜٛط،) ميكطاط١ٝسبايػًطٜٛ

يف أٚغع َعاْٝٗا إؾطاى املٛاطٓني يف ضغِ ايػٝاغات ايعا١َ ٚٚنع  ػٝاغ١ٝتعين املؿاضن١ ايٚ

ايكطاضات يبًساِْٗ ٚيف أنٝل َعاْٝٗا تعين سل املٛاطٓني يف مماضغ١ ايطقاب١ ع٢ً َٔ ٜكَٕٛٛ بصيو 

 (2،م2014ايعٌُ)داض اهلل ، 
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تٜٛات كتًؿ١ َٔ ايٓؿاط ؾ٢ ايٓعاّ ايػٝاغٞ ٖٚٞ تذلاٚح بأْٗا َؿاضن١ ايؿطز يف َػ ٚتعطف

يف  تكٜٛتٜككطٖا ايبعض ا٭خط ع٢ً ع١ًُٝ اي  بُٝٓابني عسّ املؿاضن١ ٚبني ؾػٌ َٓكب غٝاغٞ 

 (107،م2000،ا٫ْتدابات )عبس ايٖٛاب

ايسضاغ١ اؿاي١ٝ  ايتعطٜـ ايص٣ ٜعتدل املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ْؿاط ادتُاع٢ غٝاغٞ  ٚتتب٢ٓ

ٚ مجاعٞ تطٛعٞ أٚ ضزلٞ ٜعدل عٔ اػاٙ عك٬ْٞ ضؾٝس َبعج٘ ايؿِٗ ايٛاعٞ ٚا٫يتعاّ عكٛم ؾطزٟ أ

ا٭ؾطاز أزٚاضا ؾاع١ً َٚ٪ثط٠ ؾ٢ ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ غٛا٤ َٔ سٝح  خ٬ب١املٛاط١ٓ ٚٚادباتٗا مياضؽ َٔ 

أٚ ؼسٜس غاٜات اؿهاّ ٚايكٝازات ايػٝاغ١ٝ ع٢ً ناؾ١  املػتٜٛات أٚ ايتأثرل ع٢ً قٓع ايكطاض  اختٝاض

يف إزاض٠ آيٝات ايعٌُ ايػٝاغٞ ٚتؿهًٝ٘ ٚتٓؿٝصٙ أٚ َتابع١ ٚتكِٜٛ ٚغا٥ٌ  املعا١ْٚاجملتُع ٚأٖساؾ٘ 

 :ايػٝاغ١ٝ زضدات َتؿاٚت١ تتُجٌ يف ٚيًُؿاضن١ ،ؼكٝل شيو بؿهٌ َباؾط أٚ غرل َباؾط

  ٚايسميكطاط١ٝتتؿل َع َباز٨ اؿط١ٜ ٚايعساي١  ٖٚٞ: هاب١ٝاٱ ن١املؿاض-1

ٛ ايٓعاّ ايػٝاغٞ ايػا٥س يف اجملتُع أٚ تتذ٘-2 ٘ م ٞ اييت تتذ  عٓ٘  املؿاضن١ املتشٝعٙ:ٖ 

أٚ بعٝسا عٔ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚقس ٜتدص ٖصا  ااملؿاضن١ ايػًب١ٝ: ٖٞ ايت٢ ٜهٕٛ ؾٝٗا ايؿدل عاظؾ-

 :ايبعس قٛض٠ َٔ ث٬خ

ُع عَُٛا أٚ يف بعض قطاعات ٜٚذلتب ايػٝاغ١ٝ: أٟ عسّ ا٫ٖتُاّ بهٌ َا وسخ يف اجملت اي٬َبا٠٫ -أ

عًٝٗا ا٫َتجاٍ يهٌ َا ٜأتٞ َٔ قبٌ ايػًط١ ٚقس ؼسخ ْتٝذ١ يعسّ قسض٠ ايؿطز ع٢ً ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ 

  .أٚ ْتٝذ١ يًؿعٛض باـٛف ٚعسّ ا٭َٔ
 ايػٝاغٞ: أٟ عسّ ايجك١ يف أسٛاٍ ٚأقٛاٍ ايػٝاغٝني ٚايؿعٛض بإٔ ايعٌُ ايػٝاغٞ عٌُ ضز٤ٟ ايؿو -ب
بايػطب١ عٔ سهَٛت٘ ْٚعاّ فتُع٘ ايػٝاغٞ ايكا٥ِ ٚا٫عتكاز  ايؿطز : أٟ ؾعٛضػٝاغٞغذلاب ايا٫-ز

بإٔ اؿه١َٛ ٚغٝاغتٗا ٜػرلٖا آخطٕٚ يكاحل آخطٜٔ طبكا يكٛاعس غرل عازي١ ٚؾعٛضٙ بإٔ ايػًط١ 

  .٫ ٜعٓٝٗا أَطٙ ٫ٚ ق١ُٝ ي٘ ؾٝؿكس أٖساؾ٘ ٚمحاغ٘ ٚزاؾعٝت٘ ع٢ً املؿاضن١
ٝعا تتأثط بعٛاٌَ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ اييت ٜتًكاٖا ا٭ؾطاز خ٬ٍ املطاسٌ ايسضدات مج ٖٚصٙ

 (4،م2014،ٚاٱزاض٠املطنع٣  يًتٓعِٝ  ؾٗاظايعُط١ٜ املدتًؿ١ )ا

 -َٚٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ ايتعطٜؿات ايػابك١ يًُؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٜتهح ا٫تٞ:

ؿط١ ٫ختٝاض اؿهاّ ٚايتأثرل ؾ٢ املدتًؿ١ يًُؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ بعهٗا أنس ع٢ً نْٛٗا أْ ٜؿاتإٔ ايتعط-

قطاضاتِٗ ٚايبعض ا٭خط أنس ع٢ً زٚضٖا يف قٓع ا٭ٖساف ايعا١َ يًُذتُع ٚاعتدلٖا ايبعض ايجايح َٔ 

غٝاغٞ خاضز ْطام املؿاضن١ يف ْؿؼ ايٛقت ايص٣ قكط ؾٝ٘ ايبعض  عٌُايع١َُٝٛ مبا ٫ ٜػتبعس أ٣ 

 ات. املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ع٢ً ع١ًُٝ ايتكٜٛت يف ا٫ْتداب
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إٔ ٖٓاى َٔ ايتعطٜؿات َا ٜط٣ إٔ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يٝػت َٔ ايهطٚضٟ إٔ تهٕٛ قا١ْْٝٛ أٚ َؿطٚع١  -

ٚا٫عتكاَات ٚاٱنطاب أؾهاٍ كتًؿ١ يًُؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ نُا تٗسف إىل  ٓـأٚ غ١ًُٝ َٚٔ ثِ ؾايع

سعب أٚ مجاع١ أٚ َٓكب  ايتأثرل ع٢ً ايػًطات اؿان١ُ، نُا أْٗا ٫ تتطًب إٔ ٜهٕٛ املؿاضى عهٛا يف

 غٝاغٞ يف سني ٜ٪نس ايبعض ا٭خط ع٢ً ايتُجٌٝ ايػٝاغٞ يًُؿاضن١  ايػٝاغ١ٝ. 

َطاسٌ عُطٙ املدتًؿ١ َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ  أثٓا٤إٔ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ع١ًُٝ َهتػب١ ٜتعًُٗا ايؿطز  -

 ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ. 

ٜأخص ؾه٬  ٚقس ُٝع ٖصا ايسٚض باٱضاز١ٜع٢ً إٔ ٜهٕٛ ي٘ زٚض غٝاغٞ ْؿط ٜٚت طزأْٗا تعين سطم ايؿ -

ضزلٝا َجٌ ا٫ْتُا٤ إىل سعب غٝاغٞ ٚقس ٜأخص ؾه٬ غرل ضزلٝا َجٌ املعاٖطات اؾُاع١ٝ ٚقس ٜكتكط 

ايسٚض  ٖٚصا ٖصا ايسٚض ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ ايهٝل ٚقس ميتس يًُػت٣ٛ ايكَٛٞ ٚقس ٜؿٌُ املػتٜٛني َعا

غ١ٝ يف ايسٚي١ أٚ ٜٗسف إىل َٛاد١ٗ املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ايعا١َ ٜٗسف إىل ايتأثرل ع٢ً ايكطاضات ايػٝا

 شلا ث٬خ قسزات:  ايػٝاغ١ٝ ؾايتٓؿ١٦ٚعًٝ٘ 

 : ٜتُجٌ يف طبٝع١ املعًَٛات ٚاملعاضف شات ايطابع ايػٝاغٞ. َعطيف قسز

 : ٜتُجٌ يف طبٝع١ ايع٬قات املُه١ٓ بني املٛاطٓني ٚايكاز٠ ٚامل٪غػات. ادتُاعٞ قسز

 ،ا٭ؾطاز ع٢ً ايعٛاٖط ٚامل٪غػات ا: ٜتُجٌ يف كتًـ ا٭سهاّ ٚايتكُٝٝات اييت ٜكسضُٖٝٝٞتك قسز

 ؟ايػٝاغ١ٝ ؾُا ٖٞ ٚظا٥ؿٗا إشا ؿ١٦ٚؾ٢ ن٤ٛ تعسز فا٫ت ايتٓ
 :ايػٝاغ١ٝ ٓؿ١٦ايت ٚظا٥ـ

تعس َٓطًل ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ مبع٢ٓ أْٗا  اييت: politicalselfٚ ايػٝاغ١ٝ ايصاتت١ُٝٓ  -أ

 هٕٛف إىل إٔ ٜطٛض ايؿطز شاتا غٝاغ١ٝ أٚ ؾدك١ٝ غٝاغ١ٝ َٔ خ٬ٍ  فُٛع١ ايتٛدٝٗات اييت تتتٗس

  غ١ٝمٛ ايعامل ايػٝاغٞ مبا يف شيو ٚدٗات ْعطٙ سٍٛ زٚضٙ ايػٝاغٞ اـام َٚؿاعطٙ ايػٝا ٜ٘يس

ايٛعٞ  ٥ط٠ٚزاايسغتٛض١ٜ يف اجملتُع  ايتعاَات٘تٜٓٛط بكرل٠ املٛاطٔ عكٛق٘ املس١ْٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚ -ب

ايػٝاغٞ هب إٔ تطنع ع٢ً ؾطو١ ايؿباب ٭ِْٗ أنجط نطٚض٠ يف تؿعٌٝ ايػًٛى ايػٝاغٞ 

ٚايسميكطاطٞ يف اجملتُع. يهٕٛ ايؿباب طاق١ نبرل٠ تػاعس اجملتُع يف ايكها٤ ع٢ً ظٛاٖط َٚعاٖط 

يتساعٝات ع٢ً ايعٓـ ٚاٱنطاٙ ٚاٱقكا٤ ٚايتُٗٝـ. ٚايًذ٤ٛ إىل يػ١ ايعكٌ ٚاؿٛاض يف نٌ ا٭ظَات ٚا

 أغؼ زميكطاط١ٝ. 

تعس ايعٓكط ايذلبٟٛ ا٭غاغٞ ايصٟ  ٖٚصٙايعه١ٜٛ يف اؾُاع١ ٚاٱسػاؽ باٯخطٜٔ  ؾعٛضتهٜٛٔ  -ز

 ٜؿعط ايؿطز بك١ُٝ املٛاط١ٓ اؿك١ ثِ ٜبح ؾٝ٘ قؿاتٗا ٜٚطنعٖا ست٢ تتشٍٛ إىل ايٛط١ٝٓ ايكازق١،
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بسضد١ نبرل٠ ع٢ً َس٣ اؾذلاى أؾطاز  ـٜتٛق ٚايصٟايُٓٛ ايسميكطاطٞ بكٛضت٘ ايكشٝش١  ؼكٝل-ز

أٟ ع٢ً إتاس١ ؾطق١ املؿاضن١ أَاَِٗ ٚدعًٗا  ١اجملتُع بؿاع١ًٝ يف ؼسٜس ٚؼكٝل ا٭ٖساف ايػٝاغٝ

  .سكٛقا ٜتُتع بٗا نٌ َٛاطٔ زٕٚ تؿطق٘

 ٚزعِ اؿهِ اؾُاعٞ  ّتعُٝل ايؿعٛض باملػ٦ٛي١ٝ يس٣ اؿانِ ٚاحملهٛ-ٙ

١َٝ يس٣ ا٭ؾطاز َا هعًِٗ ٜعتعٕٚ بجكاؾتِٗ ٚتطاثِٗ ٚسهاضتِٗ شيو ػصٜط ايطٚح ايٛط١ٝٓ ٚايكٛ -ٚ

 (20م ،سذاظ٣ٚ ،ا٫عتعاظ ايصٟ ٜسؾعِٗ ٭ٕ ٜهشٛا يف غبٌٝ ٚطِٓٗ ٚأَتِٗ )ؾعبإ

خًل تٛد٘ أٜسٜٛيٛدٞ يس٣ ا٭ؾطاز ٜتُاؾ٢ ٚقِٝ َٚباز٨ فتُعِٗ مبا وكل طُٛساتِٗ يف ت١ُٝٓ -ظ

 قتكاز١ٜغٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚا ١ُٝٓاجملتُع ت

ايتكسٟ يٮؾهاض ٚاملعتكسات اشلسا١َ يػطض ظععع١ ايجك١ بايٓؿؼ ٚتؿٜٛـ ا٭ؾهاض يس٣ املٛاطٓني  -ح

 (2م، 2003ايطبٝب ، يًدًـ ) ٚدصبَِٗٔ أدٌ ايػٝطط٠ عًِٝٗ 

غبل ٜتبني إٔ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ع١ًُٝ ٫ تٗسف إىل تهٜٛٔ ٚت١ُٝٓ َعاضف غٝاغ١ٝ َع١ٓٝ  مما

غٝاغ١ٝ تؿتٌُ ع٢ً قِٝ َٚعتكسات ٚاػاٖات غٝاغ١ٝ  ٗاتإىل تهٜٛٔ ٚت١ُٝٓ تٛدبٌ تٗسف  إعٓس اٱْػ

ٚمبا هعً٘  ،ٚايعامل١ٝ ايك١َٝٛٚ احمل١ًٝ مبا ٜ٪زٟ إىل إٔ ٜهٕٛ ايؿطز ٚاعٝا باملٛاقـ ايػٝاغ١ٝ ٚايكهاٜا

ا ٫ نُا أْٗ  .قازضا ع٢ً املؿاضن١ بٛعٞ ٚؾعاي١ٝ يف سٝا٠ فتُع٘ ايػٝاغ١ٝ خاق١ ٚا٫دتُاع١ٝ عا١َ

تٗسف إىل إٔ ٜهٕٛ عٓس ايؿطز ٤٫ٚ يًٓعاّ اؿانِ َدلضا يتكطؾات٘ بٌ ٖٞ ع١ًُٝ تٗسف إىل تهٜٛٔ عك١ًٝ 

ايتشسٜات ايساخ١ًٝ  َٚٛاد١ٗ ْاقس٠ ٚقازض٠ ع٢ً اؿٛاض ايبٓا٤ ٚع٢ً ايعٌُ امل٪زٟ إىل ايتػٝرل مٛ ا٭ؾهٌ

ِٖٞ  ُاع ٚاـاضد١ٝ اييت ٜتعطض شلا ايٛطٔ ٖٚصا ٜكٛزْا إيٞ ايتػا٩ٍ ٚايتشسٜات  اييت  ٖصٙ ٖأ ايتػرلات 

 ٞ ٔ ططٜل ايتٓؿ١٦ إعسازٜٓبػ ٛادٗتٗا ع  ايػٝاغ١ٝ؟  ايط٬ب مل

 : املعاقط٠ ٚايتشسٜات ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ٚاْعهاغاتٗا ع٢ً ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ايتػرلات

 إٕ طبٝع١ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ؽتًـ َٔ ٚقت ٯخط تبعا ٫خت٬ف ايب١٦ٝ ٚايعطٚف ا٫دتُاع١ٝ

ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ اييت ٜعٝؿٗا اجملتُع ؾه٬ عٔ اضتباطٗا بسضد١ ٚطبٝع١ ايتػرل ا٫دتُاعٞ ايصٟ 

 اييت ٚايتشسٜاتاملعاقط٠  ايتػرلات أِٖٜهتٓـ اجملتُع ٚؼاٍٚ ايسضاغ١ يف اؾع٤ ايتايٞ ايتعطف ع٢ً 

 ٖصٙ أِٖ ٚتتُجٌسٝا٠ ايٛطٔ.  يف ٖصٙ ايؿذل٠ َٔ ١ٝايػٝاغ ؿ١٦تتطًب٘ َٔ ايتٓ َٚاتٛاد٘ اجملتُع املكطٟ 

 ًٜٞ:  ؾُٝاايتػرلات ٚايتشسٜات 

 ٚتٛابعٗا 2011ثٛض٠ ٜٓاٜط - أ

 املٛضٚخ ايػٝاغ٢ ايجكايف املكطٟ -ب

  ٞاٱع٬ّ ٚتعٜٝـ ايٛعٞ ايػٝاغ -ز
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 ايعٛمل١-ز

 :ٚتٛابعٗا 2011ثٛض٠ ٜٓاٜط  -أ

ٝاغٞ َٔ ْعاّ غرل زميكطاطٞ إٕ ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ أٚ ايجٛض٠ ايسميكطاط١ٝ ٖٞ اْتكاٍ ايٓعاّ ايػ-

سلٛيٝا أّ ْعاّ سهِ  قطاطٝاغٛا٤ نإ ْعاَا ًَهٝا أٚ مجٗٛضٜا َطًكا أٚ ْعاَا عػهطٜا أّ ْعاَا ثٝٛ

اؿعب ايٛاسس إىل ْعاّ زميكطاطٞ ٜتُٝع با٫ْؿتاح ٚايتعسز١ٜ ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚاسذلاّ سكٛم 

١ٝ يٝػت فطز ْعاّ غٝاغٞ، ٚإمنا ٖٞ يف اٱْػإ ٚغرلٖا َٔ املباز٨ ايسميكطاط١ٝ. ؾايسميكطاط

ناْت ا٭غباب  ٚإشا ،ٚاـدل٠ املؿذلن١ املتبازي١ ُع١ٝيًشٝا٠ اجملت نأغًٛباؿكٝك١ تعتُس ع٢ً املُاضغ١ 

 َٔاييت ت٪زٟ إىل ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ َتعسز٠ ٚؽتًـ َٔ فتُع إىل آخط ؾإٕ ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ تعس 

 ( 98،م2012ى،يف ٖصا ايكسز)دا ثط٠ايعٛاٌَ امل٪

ادتاست ايجٛض٠ ايسميكطاط١ٝ ايعامل يف ايػٓٛات ا٭خرل٠ َٔ أدٌ املطايب١ باؿط١ٜ  ٚقس

ٚقس اغتطاعت ٖصٙ ايجٛضات أٚ  كطاضيف ايطأٟ ٚاملؿاضن١ ايؿعب١ٝ يف اؽاش اي يتعسز١ٜٚايسميكطاط١ٝ ٚا

١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ايسميكطاط١ٝ إٔ ػس شلا كطدا َٔ ايتؿػذ ايػٝاغٞ ٚا٭ظَات اشلٝهً اؿطنات

ٚايتهٓٛيٛد١ٝ يًُذتُعات ايؿُٛي١ٝ ايسٜهتاتٛض١ٜ ٚقس اْتؿطت ٖصٙ اؿطنات ايسميكطاط١ٝ إىل َععِ 

بسضد١ أٚ بأخط٣ إٔ تهٕٛ تٛدٗا دصضٜا مٛ تأغٝؼ عٗس دسٜس َٔ ايسميكطاط١ٝ  ٚاغتطاعتزٍٚ ايعامل 

طٜات ا٭غاغ١ٝ ٚاملؿاضن١ اييت تًػٞ اؿعب ايٛاسس يًػًط١ ٚتكّٛ ع٢ً ايتعسز١ٜ اؿعب١ٝ ٚزعِ اؿ

 (7.ت،مغهطإ،زيؿعٛب ايعامل ايّٝٛ ) أغاغٝاايؿعب١ٝ ٚاييت أقبشت َطًبا 

، سٝح، خطز امل٬ٜني إىل 2011ٜٓاٜط  25َا ؿل مبكط خ٬ٍ ايعاَني ايػابكني ممج٬ يف ثٛض٠  ٖٚصا

ل تًو ايػاٜات ئ َٝازٜٔ َكط قاطب١ ٜبتػٕٛ ايعٝـ ٚاؿط١ٜ ٚايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٜٚ٪َٕٓٛ بإٔ ؼكٝ

يػٝاز٠ ايكإْٛ ٚتطبٝل قاضّ ملكتهٝات محا١ٜ سكٛم اٱْػإ َٚؿاضن١  ٝكٞتهٕٛ إ٫ َٔ خ٬ٍ إقطاض سك

 ؾاع١ً ؾُٛع طٛا٥ـ ايؿعب يف إزاض٠ ؾ٦ٕٛ ب٬زِٖ. 

ظٌ َطس١ً اْتكاي١ٝ متٓت مجٛع ايؿعب إٔ ٜتشكل ملكط خ٬شلا اْتكاٍ غًُٞ َٚٓعِ يػًط١  ٚيف

 غًطات ٦ٖٝٚات َٓتدب١  متاضؽ اختكاقاتٗا يف إطاض تٓعِٝ قاْْٛٞ ٚانح وسز ٚايتؿطٜع إىل ِاؿه

ؽَٛٗا ٜٚكِٝ ايتٛاظٕ بني سكٛقٗا ٚٚادباتٗا ٚق٬سٝتٗا يتهٜٛٔ ْعاّ غٝاغٞ دسٜس ٜكّٛ ع٢ً َكَٛات 

 تعكبٚ عبؼ ٚظٜاز٠تكًح ٱقا١َ زعا٥ِ مجٗٛض١ٜ ثا١ْٝ مبكط لس ؽبط قاْْٛٞ ٚغٝاغٞ ٚانح 

ثِ ايتؿطم ٚأقبشت ايسع٠ٛ إىل ايتٛاؾل أقكط ايططم يًتٓاسط َٚٔ ثِ تطادعت طُٛسات  َٔٚ املٛاطٓني

ايؿعب ٚآَاي٘ ٚعاز يًتؿهرل يف ُّٖٛ سٝات٘ اي١َٝٛٝ ٭دٌ تٛؾرل ايطعاّ ٚايؿطاب ٚاملػهٔ ٚايتعًِٝ 

ٝاٙ يف نُإ تسؾل ايٛقٛز ٚاغتُطاض ايهٗطبا٤ ٚنؿا١ٜ امل تتُجٌٚايكش١ ٚعازت َع٘ غاٜات اؿهَٛات ي
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غبب ثٛضتِٗ ٚأْٗا مل تهٔ ؾكط  ٜتٓاغٕٛٚتٛاؾط اـبع ٚايػًع ا٭غاغ١ٝ ٚايتدًل َٔ ايكُا١َ ٚبسأ ايٓاؽ 

يًعٝـ ٚيهٔ ناْت يًشط١ٜ ٚايعساي١ اٱْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚٱقا١َ زعا٥ِ ْعاّ زميكطاطٞ ٫ ٜهتؿٞ 

ا املٛنٛعٞ ٚدٖٛطٖا املُجٌ يف باؾاْب ايؿهًٞ يًسميكطاط١ٝ نا٫ْتدابات ايسٚض١ٜ ٚإمنا ٜأخص مبشتٛاٖ

فُٛع١ َٔ ايكِٝ ٚاملباز٨ ٚاملجٌ اٱْػا١ْٝ اييت ٫ تػتٟٛ ٫ٚ تػتكِٝ اؿٝا٠ ايسميكطاط١ٝ اؿسٜج١ 

بسْٚٗا ٚيف َكسَتٗا املػاٚا٠ ٚعسّ ايتُٝٝع ٚاملٛاط١ٓ ٚسطٜات ايطأٟ ٚايتعبرل ٚايعكٝس٠، مبا ميهٔ 

، 2012 ٬ٍٖٚ، ،بٝسٙ ٚبٓا٤ َػتكبً٘ )بػْٝٛٞ كرلٙٚتكطٜط َاجملتُع بهٌ َهْٛات٘ َٔ املؿاضن١ يف اؿهِ 

 شيو ع٢ً ؾ٧ٝ إمنا ٜسٍ ع٢ً نعـ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يسِٜٗ. ٍٚإٕ ز ،(16،  15م م 

تعُل ساي١ َٔ ا٫ْؿطاض ايجكايف يف اجملتُع املكطٟ بني أْكاض ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ ٚأْكاض ايجكاؾ١  -

ٕ َٔ أبٓا٤  كًٌٝٚٚدٛز عسز يٝؼ بايايعكط١ٜ املتأثط٠ بايجكاؾ١ ايػطب١ٝ،  ؿتكسٚ  ٜ ايؿعب املكطٟ ممٔ

ٔ ٕ ساي١َ  عٝؿٛ  ِٜ ٚايصٟ دعًٗ  ِ طٓٗ تُا٥ِٗ ٛي ١  ْا سَا ِٗ نطاق١ٖ  ؿكٛز٠ ٌب مت اغتدسَا ٛا طاق١َ  ا٫غذلاب ؾأقبش

ٚاٱضٖاب ـ   ٚاؾطمي١.  يف ايعٓ

ع٢ً  ثرلٙٚتأ 2011ٜٓاٜط  25ايتعكب ايػٝاغٞ يس٣ ايهجرل َٔ ايؿباب املكطٟ نأسس تساعٝات ثٛض٠ -

ٞ ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ اييتٖ  ا  اجملتُع املكطٟ بؿهٌ عاّ  غٝاز٠ ايؿطق١ يف ايؿاضع املكطٟ بعسَ  أغاؽ تطابط٘ٚ 

ٚاسس٠ نس اؿانِ إن  املػتبس.  أغط٠ 

ٜأَط ؾٝطاع ، ست٢ أقبشت ايط٥اغ١  ،ؾهط٠ ايععِٝ ا٭ٚسس، ٚاملٓكص ا٭ععِ، ٚايط٥ٝؼ املدًل ظٗٛض-

ٚاملط٩ٚغٕٛ ٫ ٜتشاٚضٕٚ بٌ ٜطٝعٕٛ أٚ ٜتٓاؾػٕٛ ع٢ً  ط،ٚايط٥ٝؼ ٫ واٚض، بٌ ٜأَ .ؾُٝعَطًب ا

ا٭ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ تتػرل بتػرل ايط٩غا٤، ٚتكاّ ا٭سعاب َٔ ايك١ُ إىل  ٚأقبشتايط٥اغ١. 

ٕ ٜطنٛإٕ اـٛف َٔ ايػًط١ بطٍٛ قٗطٖا دعًت ايٓاؽ  نُاايكاعس٠، ٚؼٌ مبطاغِٝ، ٚتعكس بكطاضات 

ٚاملطايب١ باؿل. )سٓؿ٢ ٛاض  تطى اؿ ا،ٚ  ًٗٝ ٚايػع٢ ؾ٢ غب ـ   ( 2014، بًك١ُ ايعٝ
هعًٓا يف أؾس اؿاد١ إىل تٓؿ١٦ غٝاغ١ٝ تكًح َا أؾػست٘ ايٓعِ ايسٜهتاتٛض١ٜ يف  مما

 اجملتُع بأثطٙ.

 :املٛضٚخ ايجكاؾ٢ ايػٝاغ٢ املكط٣-ب

يف َٓاسٞ اؿٝا٠ ناؾ١ مبا يف شيو ْعِ  أثطت ايعطٚف ايتاضى١ٝ اييت َطت بٗا ايب٬ز ع٢ً تطٛضٖا-

ايتعًِٝ َٔ سٝح أٖساؾٗا َٚٓاٖذٗا ٚغٝاغتٗا ايتع١ًُٝٝ يف ؼكٝل ا٭غطاض ايػٝاغ١ٝ يًٓعِ ايكا١ُ٥ 

 ٚؾًػؿتٗا ٚأٚيٜٛاتٗا َٚٔ ثِ اضتباط ايػٝاغ١ ايتع١ًُٝٝ با٭ؾطاز. 

 د١ٝ ٚانش١ تطتبط بٗا. تعاْٞ َكط َٔ ظاٖط٠ ايتدبط ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ٚاؾتكاضٖا إىل ٚدٛز أٜسٜٛيٛ-



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

092 

ٜٚػٌٗ ع٢ً ايك٣ٛ  ٝاغ١ٝايصٟ ػعٌ َععِ اؾُاٖرل خاضز ايع١ًُٝ ايػ ١َٝايتدًـ ا٫دتُاعٞ ٚا٭-

 ايسميكطاط١ٝ.  عٜٝـاؿان١ُ ت

ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ يًُذتُع املكطٟ ٚايت٢ ٖٞ ْتا٥ر تطانُات تاضى١ٝ ٚأغايٝب تٓؿ١٦ َع١ٓٝ ٚقس  -

ؾطٜػ١ يًكٗط ا٫دتُاعٞ ٚايتدًـ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ. ؾُٔ ظًت ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ ايؿعب 

اؿكا٥ل ايتاضى١ٝ املعطٚؾ١ يف ايتاضٜذ ايػٝاغٞ املكطٟ إٔ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ قسميا ٚسسٜجا تعتُس 

ٚاَتجاٍ يف  اع١ع٢ً ايك٠ٛ ٚتػتُس تأٜٝسٖا ْٚؿٛشٖا َٔ ق٠ٛ اؾٝـ ؾؿاعت ا٭غايٝب ايعػهط١ٜ َٔ ط

ٚغرلٖا َٔ ا٭غايٝب اييت ٫  ،اؿهاّ بايٓكس ٚاملعاضن١ مٚنا ،ٝب ايتٓؿ١٦اجملا٫ت ٚيف أغاي اؾ١ن

ٖٛ ايعاٖط٠  ايػًط١تكطٖا ايطبٝع١ ايعػهط١ٜ َٚٔ ثِ اتػاع ايكٗط ٚاٱضٖاب ٚأقبح اـٛف َٔ 

املػتكط٠ يف ٚدسإ اـاق١ ٚايعا١َ َٚٔ ثِ اغتُطت ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ٖٞ ايػًط١ ايؿٛق١ٝ يًؿعب 

 (45،م2001ُاٖرل اؿٝا٠ ايػًب١ٝ ٚا٫بتعاز عٔ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ. )عبس ايطمحٔ، اؾ ٚآثطتاملكطٟ 

ظٌ ٖصٙ ايعطٚف بأبعازٖا ايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ تهْٛت ٚتؿهًت  ٚيف

ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ٚقس اْعهػت ٖصٙ املتػرلات ع٢ً َػت٣ٛ ٚؾاع١ًٝ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يًؿباب ٚأقبح 

ايع١ًُٝ ؾٗٓاى َج٬ فُٛع١ ايؿباب شات ايؿهط املتططف ٚفُٛع١ أخط٣ تعٝـ  صٙٚ غًبٝا يف َٖتشٝعا أ

سٝا٠ تٗسف إىل إؾباع ساداتٗا املاز١ٜ ؾكط ٫ٚ تٗتِ مبا ٜسٚض سٛشلا يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ،ٚأقبشت 

هٔ إٔ َؿاِٖٝ اؿط١ٜ ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚايسميكطاط١ٝ ٚسكٛم اٱْػإ متجٌ تطًعا ؾعبٝا ٫ٚ مي

 تتشكل إ٫ َٔ خ٬ٍ تٓؿ١٦ غٝاغ١ٝ يف ظٌ ْعاّ تعًُٝٞ زميكطاطٞ بؿًػؿت٘ ْٚعاَ٘ 

 : اٱع٬ّ ٚتعٜٝـ ايٛعٞ ايػٝاغٞ- ز

ايكطٕ ايعؿطٕٚ َٓاؾػ٘ دسٜس٠ يًكشـ بعس إٔ ناْت َػتبس٠ يًػاس١ اٱع١َٝ٬ ٚمتجًت  ؾٗس

ِٜ ضغايتُٗا إىل ناؾ١ ايطبكات املٓاؾػ١ يف ظٗٛض اٱشاع١ ثِ ايتًٝؿعٜٕٛ ايًصٜٔ اغتطاعا تكس ٖصٙ

 ع١ًُٝيف  ا٭دٗع٠ٚإىل ناؾ١ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ َٔ ايطؿٌ إىل ايؿٝذ ٚبصيو تتسخٌ ٖصٙ  دتُاع١ٝا٫

 ،2008اٜسٜٛيٛدٝا )غٝس، ٚضدب، َٓتكا٠ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يٮؾطاز إش تكسّ عدل بطافٗا قُٝا َع١ٓٝ 

هاض ٚتٛدٗات ٫ تتطابل  َع سكا٥ل ايٛدٛز ( ؾعٓسَا ٜعُس َسٜطٚ أدٗع٠ اٱع٬ّ إىل ططح أؾ128م

ا٫دتُاعٞ ؾإِْٗ ٜتشٛيٕٛ إىل غا٥ػٞ عكٍٛ،شيو إٔ ا٭ؾهاض اييت تٓشٛ عٔ عُس إىل اغتشساخ َع٢ٓ ظا٥ـ 

غٛا٤ ع٢ً  ،يًشٝا٠ ايكا١ُ٥ أٚ إٔ ٜطؾهٗا  ١ٚإىل إْتاز ٚعٞ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜػتٛعب بإضازت٘ ايؿطٚط ايؿعًٝ

 يٝػت يف ايٛاقع  غ٣ٛ أؾهاض َه١ًً  ُاع٢املػت٣ٛ ايؿدك٢ أٚ ا٫دت
َٔ خ٬شلا إىل  ايٓدب١ايبؿط أزاٙ يًكٗط سٝح ميجٌ أسس٣ ا٭زٚات اييت تػع٢  ٍتهًٌٝ عكٛ ٜٚعس

اييت تؿػط ٚتدلض ايؿطٚط ايػا٥س٠ يًٛدٛز بٌ  ا٭غاطرلاـاق١ ؾباغتدساّ  ٭ٖساؾٗاتطٜٛع اؾُاٖرل 
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ايتأٜٝس ايؿعب٢ يٓعاّ ادتُاعٞ ٫ ىسّ يف املس٣  ٜهُٔ املهًًٕٛ ،ٚتهؿٞ عًٝٗا أسٝاْا طابعا خ٬با

تٓتؿٞ  ،ا٭ع٬َٞ يًذُاٖرل زٚضٙ بٓذاح  ٌايبعٝس املكاحل اؿكٝك١ٝ يٮغًب١ٝ ٚعٓسَا ٜ٪زٟ ايتهًٝ

 اؿاد١ إىل اؽاش تسابرل ادتُاع١ٝ بس١ًٜ.
٠ أدٌ اؿؿاظ ع٢ً ايػٝطط َٔأزا٠ تتبٓاٖا ايٓدب اؿان١ُ  ٍٚميجٌ تهًٌٝ اؾُاٖرل أ ٫ٚ

ادتُاعٝ٘  نإضاز٠عٓسَا ٜبسأ ايؿعب يف ايعٗٛض  إ٫اٱع٬َٞ  ايتهًٌٝ إىل٫ ًٜذإٔٚ  ؾاؿهاّا٫دتُاع١ٝ. 

نطٚض٠  ٫قُعا ؾا٬َ إش  با٭سط٣ ٜٛدسايع١ًُٝ ايتاضى١ٝ أَا قبٌ شيو ؾ٬ ٚدٛز يًتهًٌٝ بٌ  ضيف َػا

 ( 18،م2004،عُاضٖٓاى يتهًٌٝ املهطٗسٜٔ عٓسَا ٜهْٕٛٛ غاضقني يف ب٪ؽ ايٛاقع. )
 ع٬ّاؿهَٛات يف ايسٍٚ غرل ايسميكطاط١ٝ يًتأثرل بسضد١ أٚ بأخط٣ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱ ٚتػع٢

ايط٣٩ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝات ايطزل١ٝ يًسٚي١   اٱع١َٝ٬يٝهٕٛ شلا ايػٝطط٠ ايتا١َ عًٝٗا عٝح تعهؼ املٛاز 

عٔ  ؾه٬ ع٬ّ،سَ٘ اٱؾكس ٜؿطض ايٓعاّ ايػٝاغ٢ ْٛعا َٔ ايطقاب١ ع٢ً احملت٣ٛ ٚاملهُٕٛ ايص٣ ٜك

ايكها١ٝ٥ املطؾٛع١ نس قشؿٝني  ٟٚعسز ايسعا أظزازمبٛدبٗا  ٚاييتايت٢ تهبح مجاح اٱع٬ّ  ايكٛاْني

ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يتٝاض ؾهطٟ َعني  ؼٝعسسٚز سط١ٜ ايتعبرل ٚايٓكس، نُا إْ٘ نًُا ظاز  ؾهاي١ٜٝجرل إ ٚايص٣

ؾاٱع٬ّ  ٚبصيو ،١ ا٫تكاٍ ٚبايتايٞ قًت ؾطم ايتطٛضيف ايتُتع بسميكطاطٝ املٛاطٓنيقًت املػاٚا٠ بني 

تعٌُ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚايٓعاّ  ايصٟ ،ايٓتٝذ١ ٖٞ ايػًب١ٝ ايؿطز١ٜ هٕٜٛهطؽ ؾه٬ َٚهُْٛا يًتهًٌٝ  ؾت

، م م 2006ع٢ً ايٛنع ايكا٥ِ )خهط ، اٱبكا٤نهٌ ع٢ً ؼكٝك٘ َٔ سٝح إٔ ايػًب١ٝ تععظ ٚت٪نس 

293-296 ) 

غٝاغ١ٝ يط٬بٗا ست٢ متهِٓٗ َٔ  تٓؿ١٦مل٪غػات ايتع١ًُٝٝ نطٚض٠ ٚدٛز َا ًٜكٞ ع٢ً ا ٖٚصا

ايتكسٟ يتًو املداطط ٚايتشسٜات ٚايتػرلات اييت باتت تٗسز أَٔ ٚاغتكطاض ايٛطٔ ٚسط١ٜ أبٓا٥٘  شلاخ٬

 ٥٫ِٚٚٗ  ٚاْتُا٥ِٗ ي٘ 

 :ايعٛمل١-ز

 يف ايعامل املتُجًتإ سكٝك١ َكاقس ايسميكطاط١ٝ ؾتتُجٌ يف ايكطاع ايسا٥ط بني أبطظ قٛتني إٔ

بأَطٜها ٚأٚضٚبا، قطاع دسٟ َٚكرلٟ ٜسٚض ع٢ً ايجطٚات املٛدٛز٠ يف ايعامل ابتسا٤ َٔ ايٓؿط ٚا٭غٛام 

، ٚنٕٛ ايؿطم ا٭ٚغط غين يف َٛاضز ايطاق١ ٚاملٛاقع اٱغذلاتٝذ١ٝا٫غت٬ٗن١ٝ ْٚٗا١ٜ باملٛاقع 

يكطاع ع٢ً ٖصٙ املٓطك١ بسا١ٜ َٔ َكط ٚباقٞ زٍٚ نإ ٭َطٜها ٚأٚضٚبا ايسٚض ا٭ندل يف ا اٱغذلاتٝذ١ٝ

ايسٚض -ا٫قتكازٟ"  يسٚض"ا ض٥ٝػ١ٝ يف املٓطك١ إغذلاتٝذ١ٝاملٓطك١، سٝح ٜتذػس ايكطاع يف ث٬ث١ أزٚاض 

اؿكٝك١ اييت َٓعت ؾعٛب َٓطك٘  املٛاْعايعػهطٟ" ٖٚصٙ ا٭زٚاض ايج٬خ ناْت َٚا ظايت  ايسٚضايػٝاغٞ"

ٚغٛا٤ ناْت ٖصٙ ا٫غتك٬ي١ٝ  أٚضٚبا،زٚض سكٝل َػتكٌ عٔ ْؿٛش أَطٜها ٚ ايؿطم ا٭ٚغط َٔ أخص أٟ
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زميكطاط١ٝ أٚ غرل زميكطاط١ٝ ؾػٛف تػع٢ أَطٜها أٚ أٚضٚبا مبا يسِٜٗ َٔ ق٣ٛ ْٚؿٛش يف املٓطك١ ٱغ٬م 

َػتعٝٓني بصيو ع٢ً  ْؿٛشِٖ،أٟ ططم أٚ َٓاؾص ممهٔ إٔ ؼكل َٔ خ٬شلا ؾعٛب املٓطك١ اغتك٫٬ عٔ 

ات عسٜس٠ قتًُ٘ تٓسضز ؼت َػُٞ اؿط١ٜ ٚايسميكطاط١ٝ ٚسكٛم اٱْػإ، ٚأخطط َا يف تًو َػُٝ

املػُٝات ٖٞ َػ٢ُ ايتساٍٚ ع٢ً ايػًط١ باغِ ايسٚي١ املس١ْٝ غًٝط َٔ ايسميكطاط١ٝ ٚاٱغ٬ّ ٚشيو 

 إٔ ايعًُا١ْٝ إخؿا٤ يكٛض٠ ايسٚي١ ايعًُا١ْٝ ٚػٌُٝ ملعٗطٖا بعني املػًُني. نٕٛ ايػطب ٜعًِ عًِ ايٝكني

ٖٞ زٚي١ نؿط بعكا٥س املػًُني، أٚ ايذلنٝع ع٢ً اؾاْب ا٫قتكازٟ ٚضبط ؾعٛب املٓطك١ بػٝاغات قٓسٚم 

ايٓكس ٚايبٓو ايسٚيٞ ؾه٬ عُا تكّٛ ب٘ َٔ تٗٝٝر ا٭قًٝات ايس١ٜٝٓ ٚايعطق١ٝ املٛدٛز٠ يف ايب٬ز 

 أْٝاب)ايطبٝع ايعطب٢ بني ايسٚي١ خٌ قطن٘ ٱثاض٠ ايب٬بٌ زا نأزا٠يف اغتدساَِٗ  طُعااٱغ١َٝ٬ 

 (20، م 2012، ايسميكطاط١ٝٚٚعٛز  ايطأزلاي١ٝ

ؼسٜات سكٝك١ٝ يًسٚي١  ب١ضقست إسس٣ ايسضاغات عسزا َٔ ايكٝؼ ٚاعتدلتٗا مبجا ٚيكس

يف َٛاد١ٗ  ٞٚيف ايكًب َٓٗا املٛاط١ٓ ٚاملٛاطٓني ٚناْت ٖصٙ ايكٝؼ ٖٞ سكٛم اٱْػإ ايهْٛ ،ايٛط١ٝٓ

 ،َٛاد١ٗ اٱْػإ ايػٝازٟ ايكَٛٞ، اٱْػإ املػتًٗو اٱْػإ املسْٞ املعٛمل يف ،طٔ ايكَٛٞسكٛم املٛا

 ايسٚي١إْػإ َا قبٌ املٛاط١ٓ ٚيصيو تػع٢ ايعٛمل١ َٔ خ٬ٍ سجٗا ع٢ً تكًل زٚض  ،اٱْػإ ايطع١ٝ

ٛم اٱْػإ ايٛط١ٝٓ إىل عٛمل١ املٛاطٔ ٚطُؼ قِٝ املٛاط١ٓ ايك١َٝٛ يس٣ املٛاطٓني ٚاغتبساشلا عك

ست٢ ٜٓتؿٞ ا٫ْتُا٤ يًٛطٔ  ،َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٚاجملتُع املسْٞ املعٛمل يوايه١ْٝٛ ٚش

 ايكَٛٞ ٚطُؼ اشل١ٜٛ ايك١َٝٛ ٚاْتؿا٤ اي٤٫ٛ يٮٚطإ 

ؼٛيت نجرل َٔ بًسإ ايعامل ايٓاَٞ َٚٓٗا ايعطب١ٝ يف ظٌ ْعاّ ايعٛمل١ إىل زٍٚ ٚؾعٛب  ٚيكس

ٝٗا ناؾ١ ايهػٛط ي٬غتػ٬ّ ٚا٫مٓا٤ أَاّ ايتٝاض اؾاضف ايكازّ َٔ ايػطب بهٌ أؾهاي٘ َكٗٛض٠ مياضؽ عً

تتُؿ٢ َع ضٜاح ايػطب اؾاضؾ١  ١ٜٛٚادتُاع١ٝ ٚتطب ٚثكاؾ١ٝٚأْٛاع٘ قاٚيني بصيو خًل ْعِ غٝاغ١ٝ 

 أسسثتيهاؾ١ ايؿطٚط ا٭َطٜه١ٝ ٚ ١بعض ا٭قطاض ايعطبٝ اغتذابت(، سٝح 119م، 2008)َهاٟٚ، 

سذر اٱق٬ح ٚايتطٜٛط ٚإٕ ظٗطت  ٣بسعٛ ٚايتعًُٝٞايسميكطاطٞ ٚايجكايف  ْبدصض١ٜ يف اؾا ػٝرلاتت

ؾإْٗا يف سكٝكتٗا متجٌ اغتذابات ملبازضات ق٣ٛ  ،يف بساٜتٗا نُا يٛ ناْت ْابع١ َٔ َٓطًكات ٚط١ٝٓ

 (18م ،2004 ،ضاؿازٟ عؿط َٔ غبتُدل )عُا سساخاشل١ُٓٝ ٚايهػٛط اـاضد١ٝ املتعاٜس٠ خاق١ بعس أ

بإعاز٠  –أنجط َٔ أٟ ٚقت َه٢  –َا غبل أقبح ايٓعاّ ايتعًُٝٞ املكطٟ َطايبا ايّٝٛ  ٚيهٌ

إق٬س٘ ٚتطٜٛطٙ مبا ٜتُاؾ٢ َع ؼ٫ٛت ايعكط ٚمبا ميهٓ٘ َٔ اؾُع بني ا٭قاي١ ٚاملعاقط٠ َطاعٝا 

نبرلا يف ت١ُٝٓ اجملتُع خكا٥ل اجملتُع َٚعتكسات٘ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ اييت تًعب زٚضا 

 بكؿ١ عا١َ ٚايت١ُٝٓ ايػٝاغ١ٝ بكؿ١ خاق١ عٔ ططٜل بٓا٤ ؾدك١ٝ ايؿطز ايػٝاغ١ٝ 
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ؾباب ايٛطٔ غٝاغٝا ٚتٛعٝت٘ عكٝك١ ٖصٙ ايكطاعات ٚاملكاحل ايسٚي١ٝ ست٢ ٜعطؾٛا  ٚتٓؿ١٦

  عسِٖٚ ٜٚتدصٚا قطاضاتِٗ يف املػتكبٌ عٔ ٚعٞ ٚبكرل٠ ٜٚسضنٛا املكًش١ ايٛط١ٝٓ يبًسِٖ

ايجا١ْٜٛ غٝاغٝا نطٚض١ٜ يكاحل اجملتُع ٫غتُطاض بكا٥٘  املطس١ًناْت تٓؿ١٦ ط٬ب  شلصا

املسضغ١  ٚتعس ايعا١َٚيعٜاز٠ متاغه٘ ٚػاْؼ أطٝاؾ٘ املدتًؿ١ ٚيًشؿاظ ع٢ً َكاحل ايب٬ز َٚٛاضزٖا 

ٖساؾٗا َٚٓاٖذٗا امل٪غػ١ ايذلب١ٜٛ ايٓعا١َٝ ا٫ٚىل اييت ٜؿذلض بٗا إٔ ت٪زٟ َجٌ ٖصٙ ا٭زٚاض َٔ خ٬ٍ أ

ٚأْؿطتٗا املدتًؿ١ سٝح تسعِ احملاٚض ا٭غاغ١ٝ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ايت٢ َٔ خ٬شلا ٜتِ تٓؿ١٦ ايؿطز 

ٚاملطاعٞ يكِٝ ٚطٓ٘  تُع٘ايٛط٢ٓ ايٛاع٢ مبكاحل ٚطٓ٘ احملاؾغ ع٢ً ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ املدًل جمل

 زٚض املسضغ١ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ أشا؟  عًٝا،ؾُااي

 : ١ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝاملسضغ زٚض

امل١ُٗ.. ؼكٝل ؾإٕ ؼكٝل ٚعٝ٘ ٖٛ دٖٛط تًو  ناْت ١َُٗ ايذلب١ٝ ا٭ٚىل ٖٞ بٓا٤ اٱْػإ، إشا

تُتع عكٛم ٛاطٜٔ  عٝ٘ نُ ٚاؿٝا٠، ؼكٝلٚ   ٘ مبذتُع  ٚ٘ ط  ٚعٝ٘ بصات صا ايٛع٢ َأ ؼكٝلٖ  ٜٚتشٌُ أعبا٥ٗاٚ  ٛاط١ٓ  امل

ُٝت٘ ا٭١ُٖٝغا١ٜ  تٓ  ُطاضٙ ٚاغت يتطٜٛط اجملتُعٚ 

ٜتعًِ ايطؿٌ  ؾؿٝٗااملسضغ١ ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ ٚٚغطا ثكاؾٝا ي٘ أٖساؾ٘  ٚؾًػؿت٘ ٚقٛاْٝٓ٘  ٚتعس

أزٚاضا ادتُاع١ٝ دسٜس٠ نُا ٜتعًِ اؿكٛم ٚايٛادبات ٚنبط ا٫ْؿعا٫ت ٚايتٛؾٝل بٝٓ٘ ٚبني سادات٘ 

تؿاعً٘ َع َسضغٝ٘  باٱناؾ١ إىل ،ايتعإٚ ٚا٫ْهباط ايػًٛنٞ ٜتعًِٚسادات غرلٙ َٔ ا٭طؿاٍ نُا 

جاي١ٝ نُٓاشز غًٛن١َٝ  ّ بٗصا ايسٚض عٔ ٖٚٞ ،(79م ،غابل َطدع دٛهإ، ) نكٝازات دسٜس٠ٚ    :ططم تكٛ
ايػٝاغٞ: ٚشيو َٔ خ٬ٍ َكطضات َع١ٓٝ نايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايتاضٜذ ٚايكطا٠٤  ايتجكٝـ :أ٫ٚ

غٞ ست٢ ٜتكبًٗا ايطايب ٚاحملؿٛظات ٚايت٢ هب إٔ تاتؿل َع ٬َسعات ايطايب عٔ عامل٘ ايػٝا

 إىل غًٛى عًُٞ  َػتكب٬ًٜٚذلمجٗا 
ايٓعاّ املسضغٞ: سٝح ٜكّٛ املٓار ايعاّ يف املسضغ١ بسٚض نبرل يف تؿهٌٝ إسػاؽ ايت٬َٝص  طبٝع١ :ثاْٝا

  : بتأثرل نٌ َٔ ٚشيو بايؿاع١ًٝ ايؿدك١ٝ ٚؼسٜس ْعطتِٗ ػاٙ ايبٓا٤ ايػٝاغٞ ايكا٥ِ

ٜػتطٝع ايتًُٝص َٓاقؿ١  ٫تهٕٛ ٖصٙ ايع٬ق١ َٔ طبٝع١ تػًط١ٝ عٝح  قس : املعًِ بايت٬َٝص ع٬ق١-

املسضؽ أٚ كايؿت٘ يف ايطأٟ ٖٚصا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜعٛم منٛ ا٫غتعساز يًشٛاض ٚزلاع ايطأٟ اٯخط عٓس 

  :ايع٬ق١ بني املسضؽ ٚت٬َٝصٙ زميكطاط١ٝايتًُٝص ٚميهٔ إٔ وسخ ايعهؼ يف ساي١ 
ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٜٚتٛقـ منٛ إسػاؽ ايت٬َٝص با٫قتساض ايصاتٞ  َجٌ : املسضغ١ٝ ايتٓعُٝات-

 ٚا٫ْتُا٤ اؾُاعٞ ع٢ً َس٣ تٛاؾط َجٌ ٖصٙ ايتٓعُٝات ايط٬ب١ٝ ٚزضد١ َػا١ُٖ ايط٬ب ؾٝٗا

يف ايذلب١ٝ اؿسٜج١ ؾ٢ٗ  ا٭غاغ١ٝ ا١َا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ايسع ٜعتدل( 39ٚم َطدع غابل، ايطبٝب، )
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ه٬ُ   ساف ايذلب١ٝ املسضغ١ٝ  ط١يٮْؿداْباَ  َا  ؾُا املككٛز با٭ْؿط١ ايؿا١ًَايكؿ١ٝ يف ؼكٝل ٖأ اي٬قؿ١ٝ إشا؟ٚ 

َا زٚضٖا يف ايتٓؿ١٦  ٛاعٗا؟ٚ  ْٚأ ُٝتٗا  ٖٚأ ساؾٗا  ٘ اؾع٤ ايتاىل َٔ ؟١ايػٝاغٖٝأ تٓاٚي اٜ   َٛ  ايبشح ٖ

ٚؾل خكا٥كٗا ٚإَهاْاتٗا : ٜعطف بأْ٘ فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١  املعس٠ تٓعُٗا املسضغ١  املٓٗر اؿسٜح َؿّٗٛ

اؿسٜح ٜٗسف يتشكٝل ايُٓٛ ايؿاٌَ  ؾاملٓٗرٱمنا٤ ٚقكٌ ؾدك١ٝ ايطايب يف ناؾ١ دٛاْب٘ ايؿدك١ٝ. 

ٚاملتهاٌَ يؿدك١ٝ املتعًِ ٚايص٣ ٫ ٜتِ إ٫ با٭ْؿط١ املسضغ١ٝ بٓٛعٝٗا ايكؿ٢ ٚغرل ايكؿ٢ ؾُٗا َعا 

طتكًٜٞبٝإ سادات املتعًِ  بايتاىلٜ  ٙ ) اجملتُع ٚسادات اجملتُعٚ   (7م غابل، دعَط اؾطداٟٚ،باضتكا٤ أؾطاز

ٖٓا ميهٔ اعتباض ايٓؿاط اي٬قؿ٢ أسس عٓاقط املٓٗر اؿسٜح ٚيٝؼ خاضدا عٓ٘  ٚي٘ أٖساف  َٔ

َهًُ٘ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ ٚا٭ْؿط١ ايكؿ١ٝ ايت٢ تػتُس أٖساؾٗا َٔ أٖساف ايذلب١ٝ ٚؾًػؿتٗا املؿتك١ 

اؾ٘ ٚاييت تعٌُ ٚؾل ايػٝاغ١ٝ ايتع١ًُٝٝ ايٓابع٘ َٔ تًو ايؿًػؿ١ اجملتُع ٚأٖس ؾًػؿ١بصاتٗا  َٔ 

يًطايب ٚاييت ٜػع٢ اجملتُع ٱعاز٠ بٓا٥ٗا ٚؾل ٖصٙ  املتها١ًَٚا٭ٖساف  ٚايت٢ تػتٗسف بٓا٤ ايؿدك١ٝ 

 بٗصٙايط٣٩ ٚا٭ٖساف ٚايؿًػؿات ايػابك١ ٚيٝؼ يكها٤ ٚقت ايؿطاؽ بؿهٌ إهابٞ ؾكط، ؾُا املككٛز 

 قؿ١ٝ؟ا٭ْؿط١ اي٬

 :اي٬قؿ٢ ايٓؿاط

بأْ٘ تًو ايدلاَر ايت٢ تهعٗا ا٭دٗع٠ ايذلب١ٜٛ يتهٕٛ َتها١ًَ َع ايدلْاَر ايتع٢ًُٝ  ٜعطف

عًٝٗا ايط٬ب ٚؾل قسضاتِٗ َٚٝٛشلِ َع تٛؾط ايتٛنٝح ٚإهاز اؿٛاؾع ٚايسٚاؾع عٝح ؼكل  كبٌٚايت٢ ٜ

ضاغ١ٝ أٚ بانتػاب املعاضف ٚاملٗاضات أٚ ايبشح املٛاز ايس بتعًِٝا٭ٖساف  ٙأٖساؾا تطب١ٜٛ غٛا٤ اضتبطت ٖص

ايعًُٞ أٚ أْؿط٘ ع١ًُٝ زاخٌ ايؿكٌ أٚ خاضد٘ أثٓا٤ ايّٝٛ ايسضاغ٢ أٚ يف ايعطٌ املسضغ١ٝ ع٢ً إٔ ٜ٪زٟ 

ايٛاع١ٝ ٚاغتٝعاب َا ًٜعّ َٔ َؿاِٖٝ ٚأؾهاض  ٚايجكاؾ١ ،بٓا٤ ايكاعس٠ ايؿهط١ٜ ايكشٝش١ ىلشيو نً٘ إ

يف خدلات ايطًب١ َٚٗاضاتِٗ نُٔ اـطٛط ايعا١َ يؿًػؿ١ ايذلب١ٝ  تطبط٘ بأَت٘ ٚسهاضت٘ ٚمنٛ

املسضغ١ٝ مما ٜ٪زٟ إىل منٛ املتعًِ يف مجٝع دٛاْب منٛٙ ايذلبٟٛ ٚا٫دتُاعٞ ٚايعكًٞ  ايذلب١ٜٛٚا٭ْؿط١ 

 َتٛاؾك١ قازض٠ ع٢ً اٱْتاز. دك١ٝٚا٫ْؿعايٞ ٚاؾػُٞ ٚايًػٟٛ... مما ٜٓذِ عٓ٘ ؾ

 ايتع١ًُٝٝبطاَر إناؾ١ٝ خاضز املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚتػتهٌُ بٗا امل٪غػ١ ايبعض مبجاب١  ٜٚعتدلٖا

يتشكٝل اؿادات ا٭غاغ١ٝ يًط٬ب ٚايتعبرل عٔ شاتِٗ  ا٭ْؿط١ا٫دتُاع١ٝ ٚتػع٢ ٖصٙ  ظٝؿتٗاٚ

 (33م َطدع غابل، )اـطاؾ٢، ع١ٜٛٓٚت١ُٝٓ املٛاطٔ ايكاحل ٚضؾع ايطٚح امل

ضغٗا ايط٬ب زاخٌ أٚ خاضز ايؿكٌ ايسضاغٞ ٚزاخٌ غبل ٜتهح إٔ مجٝع ا٭ْؿط١ اييت ميا مما

يًع١ًُٝ  املت١ُُإسس٣ اؾٛاْب ايذلب١ٜٛ  تعتدلاملسضغ١ ٖٞ دع٤ َتهاٌَ َع املٓٗر املسضغٞ َٚٓسَر َع٘، ٚ

ايتٛاظٕ بني  ؼكلايتع١ًُٝٝ. ٚإٔ ايٓؿاط اي٬قؿ٢ ؾأْ٘ ؾإٔ املٛاز ايسضاغ١ٝ سٝح وكل أٖساؾًا تطب١ٜٛ 
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ٚيصيو ٜؿٛم أسٝاًْا أثط ايتعًِٝ يف  املٓتكا٠ع٢ً أْ٘ فاٍ يًددلات  ع٠ٚ٬اجملتُع  سادات ايؿطز ٚسادات

خ٬ٍ فا٫تٗا  َٔب١٦ٝ ايؿكٌ ْعطًا ملا ي٘ َٔ خكا٥ل ت٪زٟ إىل ؼكٝل ا٭ٖساف املطد٠ٛ ظٗس ٚٚقت أقٌ 

 اجملا٫ت؟ ٙاملدتًؿ١، ؾُا ٖٞ ٖص

 :ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ فا٫ت

 ؿ١ٝ يتؿٌُ:فا٫ت ا٭ْؿط١ اي٬ق تتعسز

ٚايكشـ  ا٭زب١ٝ َػٝاتاملسضغ١ٝ ٚاملػطسٝات اشلازؾ١ ٚا٭ اٱشاع١ايٓؿاط ايجكاؾ٢: ٜٚتهُٔ -1

ٚايٓؿطات ٚاملطٜٛات ٚاملٗطداْات ٚايٓسٚات ٚاحملانطات ٚاؿؿ٬ت اـاق١ با٭ْؿط١ املسضغ١ٝ 

١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚمجاع١ ايذلب اـطاب ( – ايٓكس–ايؿعط  –ايكك١  –ٚاملػابكات املتٓٛع١ )ثكاؾ١ٝ 

 ٚمجاع١ ايعًّٛ ٚمجاع٘ ايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ ٚمجاع١ اؿاغٛب اٯىل ٚمجاع١ ايًػ١ ايعطب١ٝ 

ٚاملعػهطات، : ٜٚتهُٔ بطاَر اـس١َ ايعا١َ، ٚاملػابكات ا٫دتُاع١ٝ، ٚايطس٬ت ٫دتُاع٢ايٓؿاط ا-2

مجاع١ ا٫دت ٚاملطانع ايكٝؿ١ٝ،ٚ   ،١ ٚا٭ْؿط١ املػا٥ٝ  ،١ٝ  ٚايهؿاؾ١  ،ُاعاتٚايعٜاضات املٝسْا

ٚإقا١َ املػابكات ٚاملٗطداْات ايطٜان١ٝ  ،ٜٚتهُٔ مماضغ١ ا٭يعاب ايطٜان١ٝ ايٓؿاط ايطٜان٢:-3

ر ايتٛع١ٝ ايطٜان١ٝ  ايبس١ْٝ  ٚمجاع١ ايذلب١ٝ ،ٚاملؿاضن١ يف املٗطداْات ايطٜان١ٝ ايطزل١ٝ، تٓؿٝص بطَا

 ٚاملعاضض –ٜانٝات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ايٓؿاط ايعًُٞ: ٜٚتهُٔ املػابكات ايع١ًُٝ املتٓٛع١ )ايط-4

 ايع١ًُٝ ( ٚايطس٬ت –ايع١ًُٝ 

املٖٛٛبني ٚا٫بتهاضات  ١ٜضعا ،ايؿ١ٝٓ يط٬ب ٖصا اجملاٍ ػابكاتايٓؿاط ايؿين: ٜٚتهُٔ إدطا٤ امل-5

ٚاؿطف يف ايكطاعاايتسضٜب ع٢ً  ،اـاق١، ٚإقا١َ َعاضض ايؿٕٓٛ ايتؿه١ًٝٝ ١ًُٝٝ  تبعض املٗٔ  ايتع

 ايؿ١ٝٓ  ايذلب١ٝ ٚمجاع١ ،اؾط ؾٝٗاايت٢ ٫ تتٛ

يف  اّسكٝك١ ا٭َط إٕ ٖصا ايتٓٛع يف ا٭ْؿط١ ٖٛ دع٤ َٔ ٚغا٥ٌ ايٓؿاط ايط٬بٞ يٲغٗ ٚؾ٢

 (13م َطدع غابل، )اؾطدا٣ٚ، تهاٌَ ؾدك١ٝ ايطايب ٚت١ُٝٓ املػ٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يسٜ٘

ُٝتٗا ٚؼكٝل ؾاعًٝت٘ يف اي٬قؿ١ٝ يف بٓا٤ ؾدك١ٝ املتعًِ ٚتٓ ا٭ْؿط١غبل تبسٚ أ١ُٖٝ  مما

ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚؼكٝل ايُٓٛ ايؿاٌَ ي٘ يف اؾاْب ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايطٚسٞ ٚاـًكٞ ٚايعكًٞ 

 ٚايصٟٚإعسازٙ يًُٛاط١ٓ ايكاؿ١،  ب٘ٚايبسْٞ ٚت١ُٝٓ قسضات٘ ٚإنػاب٘ يًُٗاضات ٚايهؿـ عٔ َٛاٖ

 ٖٛ ٖصا ايسٚض ؟ ؾُا ،ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝيف ؼكٝل  غاغٝابسٚضٙ ٜ٪نس إٔ يٮْؿط١ اي٬قؿ١ٝ زٚضا أ

 :ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ زٚض

ٜػِٗ  سٝحٜعس ايٓؿاط اي٬قؿ٢ نطٚض٠ ادتُاع١ٝ ٚثكاؾٝ٘ ٚغٝاغ١ٝ يف بٓا٤ ٚتطٜٛط ؾدك١ٝ ايؿطز -

 ّٚاسذلا ،ايتعإٚ ٚايكٝاز٠ ٚايتبع١ٝ ع٢ًنتسضٜبِٗ  املطغٛب١ٚا٫ػاٖات ا٫دتُاع١ٝ  ايكِٝيف زعِ 
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ايٓعاّ ٚايكٛاْني ٚايكٛاعس ٚايتهٝـ ا٫دتُاعٞ ايص٣ ٜتؿل َع املعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ ٜٚتعًُٕٛ ايتعإٚ 

ايٓؿؼ ٚايتشهِ  ٚنبطٚايتدطٝط ٚسٌ املؿه٬ت ٚاؽاش ايكطاض  ِٝٚايتٓع ٚايتٛغطايتؿاٚض  َٚٗاضات

٣ ٚاملؿاعط ٚتكبٌ ا٭خط عٔ ايطأ ٚايتعبرلٚاؿٛاض ايبٓا٤ ٚاشلازف  ٚاملٓاقؿ١يف املؿاعط ٚا٫ْؿعا٫ت 

خ٬ٍ ايتسضٜب ع٢ً ايعٌُ  َٔ باٯخطَٜٔٚٗاض٠ ا٫تكاٍ  ا٭زٚاضٚاغتدساّ َٗاضات ايتُجٌٝ ٚيعب 

اؾُاعٞ ٚاـس١َ ايعا١َ ٚضبط ايب١٦ٝ باجملتُع ٚتعًِ ايتٛاظٕ بني املكًش١ اـاق١ ٚايعا١َ ٚاييت ٖٞ 

 أغاؽ يًتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ 

ٚٚط١ٝٓ نجرل٠ ناٱسػاؽ با٫ْتُا٤ ٚايص٣ ٜعس َٔ أِٖ ايًبٓات اييت  ٜػِٗ يف ت١ُٝٓ دٛاْب تطب١ٜٛ  -

تبين ضٚح املٛاط١ٓ ايكاؿ١ ٚاي٤٫ٛ َٚٔ أِٖ ٚغا٥ً٘ يف شيو ٖٛ ايعٌُ اؾُاعٞ يف مجاعات ايٓؿاط  

َٚا ٜٛؾطٙ شلِ َٔ دٛ قشٞ غًِٝ ادتُاعٝا ْٚؿػٝا ٚتطبٜٛا ٚتك١ٜٛ ؾعٛضِٖ بأِْٗ دع٤ َٔ َػتكبٌ 

ايٛطٔ ٜٚتٛيس يس٣ ايطايب إزضاى ْؿػٞ ٚادتُاعٞ ٜتذًٞ يف تعبرلٙ عٔ أساغٝػ٘  اجملتُع  يف ٖصا

ٚتبازٍ ايتكسٜط  ٚاؿب  ،ٚمجٝع َٓاغبات٘ املدتًؿ١ تطًعاتَ٘ٚؿاخطٙ ٚ آثطٙػاٙ أؾطاح ايٛطٔ َٚ

ٚإزضاى ق١ُٝ ا٭غط٠  ،ٚا٫سذلاّ زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا ٚانتػاب ضٚح ايتعإٚ ع٢ً اـرل ٚايعطا٤

ع ؾٝهٕٛ َٛاطٓا قٜٛا قازضا ع٢ً ايتكسّ ٚايُٓٛ نُٛاطٔ قاحل ٜتُتع عؼ املػ٦ٛي١ٝ ٚاجملتُ

ٚاجملتُع ايص٣ ٜعٝـ  إيٝٗا ٢ُايؿطز أَاّ شات٘ عٔ اؾُاع١ ايت٢ ٜٓت ٛي١ٝا٫دتُاع١ٝ ٚايت٢ تؿٌُ َػ٦

 (88مؾٝ٘ )اـطاؾ٢ ،َطدع غابل، 

متهِٝٓٗ َٔ ايكٝاّ بٛادباتِٗ ٚ ايسميكطاط١ٝتسضٜب ايط٬ب ع٢ً املؿاضن١ ٚمماضغ١ ا٭غايٝب -

 ٚايتُػو عكٛقِٗ

ٚاملٗاضات اييت ٜهتػبٗا ايؿطز خ٬ٍ مماضغت٘ يٮْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف فا٫ت غرل غٝاغ١ٝ  اتاـدل -

تٓتكٌ إىل ايٓطام ايػٝاغٞ يف َطس١ً ٫سك١ َجٌ َؿاضن١ ايط٬ب يف ا٫ؼازات ايط٬ب١ٝ سٝح 

 ٜػتدسَْٛٗا بعس شيو يف تعاًَِٗ َع ايٓعاّ ايػٝاغٞ، ٜهتػبٕٛ َٓٗا َٗاضات ٚخدلات غرل غٝاغ١ٝ 

ايط٬ب مبا١ٖٝ ايػًط١ َٚكَٛاتٗا َٚؿه٬ت اؿهِ ٚايكسض٠ ع٢ً املؿاضن١ يف اؿٝا٠  تٛع١ٝتػِٗ يف  -

ايػٝاغ١ٝ ٚت١ُٝٓ شيو بايٛغا٥ٌ املدتًؿ١ ناملٓاقؿات غرل ايطزل١ٝ ٚاحملانطات ٚا٫ط٬ع أٚ املؿاضن١ 

 (80م ،غابل َطدع هإ،دٛ) يف ايٓؿاط ايػٝاغٞ

 ايط٬باي٬قؿ١ٝ َٔ سٝح إؾباع ساد١  ا٭ْؿط١غبل ٜتهح َس٣ عُل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ  يف  مما

ايػٝاغ١ٝ   ١ايػٝاغ١ٝ ٚغطؽ ثكاؾ١ اجملتُع َٚعاٜرلٙ ٚإَسازٙ بايجكاؾ اػاٖاتِٗٚتؿهٌٝ  ا٫ْتُا٤إىل 

املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ايؿاع١ً يف عامل َتػرل  ٚايٛع٢ ايػٝاغ٢ اي٬ظَني يبٓا٤ ايصات ايػٝاغ١ٝ ايكازض٠ ع٢ً

 املؿاضن١ ع٢ً املػت٣ٛ املسضغ٢ إعسازا يًُؿاضن١ ع٢ً املػت٣ٛ اجملتُعٞ  شلصٙايؿطق١  ٚإتاس١
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تجكٝؿا غٝاغٝا مبعٓاٙ ايؿا٥ع إشا أْٗا ٫ تُٓٛ إ٫  أٚ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ٫ تعين تًكٝٓا ٚإٔ

 كس ايبٓا٤ نُا ٫ تعين فطز تٛع١ٝ با٭سساخ ٚايٛقا٥عباملُاضغ١ اؿط٠ يف ظٌ اؿٛاض املؿتٛح ٚايٓ
ايعطف املتساٍٚ بٌ ٖٞ ايع١ًُٝ اييت ػعٌ نٌ َٛاطٔ ٜؿهط َع أقطاْ٘ ؾُٝا ٜٓبػٞ عًُ٘  سػب ايػٝاغ١

إىل قاٚي١ ايتعطف  ْاٜكٛز ٖٚصا ،ا٫دتُاعٞ إىل َا ٖٛ أؾهٌ ايٛاقعت٢ ٜهٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ أؾهٌ يتػٝرل س

ع٢ً َٛقع ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ بأٖساف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ بٛد٘ عاّ ٚزٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل 

 َٔ ايسضاغ١ ايتايٞتًو ايتٓؿ١٦ بٛد٘ خام ٖٚٛ َا ٜتٓاٚي٘ اؾع٤ 

 : ايػٝاغ١ٝ يف أٖساف ايتعًِٝ ايجا٣ْٛ ايعاّ ايتٓؿ١٦

ايط٬ب بعض عٓاقط ايتٓؿ١٦  إنػاببعض أٖساف ايتعًِٝ ايجا٣ْٛ ايعاّ ايتأنٝس ع٢ً  تٓاٚيت

 ايػٝاغ١ٝ نُٓٝا زٕٚ إؾاض٠ قطو١ يسٚض ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ  ٚشيو نُا ٢ًٜ

٬ٍ تػًٝش٘ باملعًَٛات ٚاملٗاضات ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ َٚٗاضات ت١ُٝٓ قسض٠ اـطٜر ع٢ً ايعٌُ املٓتر َٔ خ-

ػعً٘ قازضا ع٢ً ا٫نطاط يف اؿٝا٠ ا٫تكاٍ ٚايتؿاٚض يف اؿٝا٠  ايع١ًُٝ بايسضاغات ايتطبٝك١ٝ اييت 

٘ ايعاىل ًُٝ ٛاق١ً تع  َٔ  َٔ تُه ١ اشا ملٜ   اؾاَع٢  ايعًُٝ

٤٫ ايطايب - ت١ُٝٓٚ  ٛاط١ٓ بتعُٝل اشل١ٜٛٚ  سكٛق٘ت١ُٝٓ امل  ٚ٘ ٚاقع  ٚ٘ ٘ يتاضى َعطؾت  ٚ٘ طٓ  َٚػ٦ٛيٝات٘ ٛي

ٕ ايطدٛع اىل- ٚايكسض٠ ع٢ً اؽاش ايكطاضات زٚ باز٨ ا٫عتُاز ع٢ً ايصات   َِ ٌ ايطايب قازضا ع٢ً تعً  أسس  دع

َٚػاٜط٠ ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ايػطٜع َٔ سٛيٓا ٚإعساز دٌٝ َٔ ايعًُا٤ ٜتُٝع  ايعامل١َٝٛانب٘ ايتػرلات -

 (اجملتُع– ا٭غط٠–زاخٌ ايؿكٌ ٚخاضد٘ -ايع٤٬َ-)املسضؽ باٯخطٍٜٔ ايؿدكٞ مبٗاضات ا٫تكا

ايط٬ب َٗاضات ايعٌُ اؾُاعٞ )ايؿطٜكٞ ايتعاْٚٞ( ٚتسضٜبِٗ ع٢ً قٓع ايكطاضات  نتػابتأنٝس ا-

 (  2،3م م، 2014ٚسٌ املؿه٬ت )ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ 

يبعض عٓاقط ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ َٔ ت١ُٝٓ  غبل ٜتهح تٓاٍٚ أٖساف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ مما

ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ مبعطؾت٘ يتاضى٘ ٚٚاقع٘ ٚسكٛق٘ َٚػ٦ٛيٝات٘ ٚنصيو تعُٝل اشل١ٜٛ ٚا٫ْتُا٤ 

ايكطاض ٚا٫عتُاز ع٢ً ايصات  اؽاشيًٛطٔ نتٛد٘ غٝاغٞ ٚبعض َٗاضات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ نايكسض٠ ع٢ً 

إيٞ املؿاضن١ ؾ٢ ايعٌُ ا٫دتُاع٢ ٚايػٝاغٞ  اٱؾاض٠ت زٕٚ ٚت١ُٝٓ َٗاضات ايعٌُ اؾُاعٞ ٚسٌ املؿه٬

ايكا٥ُني ع٢ً ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ أٚ ايعُس إىل  شٖإيف أ سٚضمما قس ٜبسٚا َع٘ ق١ً ٚنٛح شيو اي

َا زٚض  ٖٚصا َا ٜسعٛا إىل ايتػا٩ٍ: ،اييت تتبعٗا املسضغ١ يتشكٝك٘ ٝاتتُٗٝؿ٘ مما قس ٜ٪ثط ع٢ً اٯي

ٚيف ن٤ٛ ٖصا ايككٛض يف تٓاٍٚ أٖساف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  ،يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ تٗااملسضغ١ ٚآيٝا

اي٬قؿ١ٝ باملساضؽ ايجا١ْٜٛ املكط١ٜ ٖصا ايسٚض يف ايتٓؿ١٦  ا٭ْؿط١ت٪ز٣  ٌٖايعاّ يًتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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ؾع٤ ايتاىل واٍٚ ا ٖٛ َا ايػٝاغ١ٝ ؾ٢ ظٌ ٖصٙ ايتػرلات ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ايت٢ تتعطض شلا َكط؟

 َٔ ايبشح اٱداب١ عٓ٘ َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ 

 انًٛذاَٛخ انذراسخ

 : أْذاف انذراسخ انًٛذاَٛخٔالأ

اي٬قؿٝ٘ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ مبطسً٘  ا٭ْؿط١٭ٖسف ايسضاغ١ ٖٚٛ ايتعطف ع٢ً زٚض  ؼكٝكا

 ب ؾإٕ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ تٗسف اىل:ايتعًِٝ ايجا٣ْٛ ايعاّ يف ن٤ٛ ايتػرلات املعاقط٠ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايط٬

ع٢ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ بأٖساف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦- س٣ٚ   َٔ ـ ع  ايػٝاغ١ٝ  ايهؿ

 ايعا١َ  ايجا١ْٜٛايٛقٛف ع٢ً ٚاقع إغٗاّ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ  يط٬ب املطس١ً -

عٛقات ا٭ْؿط١ اي٬ق-  ايعا١َ  ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ٣ؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يسايتعطف ع٢ًَ 

 أدٔاد انذراسخ : ثبَٛب

تكُِٝ اغتباْ٘ يًط٬ب مت تطبٝكٗا ع٢ً عٝٓ٘ َٔ ت٬َٝص ايكـ ايجا٢ْ ايجا٣ْٛ مبطانع  مت

 :قاؾع٘ ايؿّٝٛ  ٚقس مت بٓا٥٩ٗا بايطدٛع إىل

 ٖساؾٗا مبطسً٘ ايتعًِٝ ايجا٣ْٛ ايعاّ با٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٚأ املتعًك١َطادع٘ ايكطاضات -

 با٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٚتًو املتعًك١ بايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ  املتعًك١قت٣ٛ بعض ايهتب ٚايسٚضٜات  زضاغ١-

 َٔ أضا٤ اـدلا٤ يف فاٍ ايذلب١ٝ  ا٫غتؿاز٠-

 ثبنثب :ثجبد األداح -

 ثابت١ؽ َا زاَت ايع١ٓٝ اؿكٍٛ ع٢ً ْؿؼ ايكِٝ يٓؿؼ ا٭ؾٝا٤ إشا مت تهطاض عًُٝ٘ ايكٝا ٖٛ

ؾاملكٝاؽ ايجابت ٜعط٢ ْؿؼ ايٓتا٥ر إشا  قاؽ ْؿؼ ايؿ٧ٝ  َتػا١ٜٚٚايعطٚف ايت٢ مت ؾٝٗا ايتطبٝل 

 (32م، 2001 عاَٛز،َطات َتتاي١ٝ )

 ايٓؿػ١ٝضٚع٢ عس٠ اعتباضات َٓٗذ١ٝ َعذلف بٗا َٔ داْب املٗتُني باٱسكا٤ يف ايبشٛخ  ٚيكس

تباضات إشا ضٚعٝت ؾأْٗا تعتدل قهات يهُإ ايجبات يٮزا٠ َٚٔ ٖصٙ ٢ٖٚ اع ٚايذلب١ٜٛٚا٫دتُاع١ٝ 

ا٫عتباضات ظٜاز٠ عسز ا٭غ١ً٦ ٚتبآٜٗا ٚٚنٛسٗا َٚٛنٛعٝتٗا ٚؼهِٝ ا٭زٚات عٔ ططٜل ايعسٜس َٔ 

 خدلا٤ اجملاٍ

نطْٚباار أيؿاا  يًتأناس َأ ا٫تػاام اياساخًٞ         َعازيا١ أٜها َٔ ثبات ا٭زا٠ مت اغتدساّ  ٚيًتأنس

عًا٢ ٖاصٙ    ٚبٓاا٤ ( 0.81طات ا٭زا٠، سٝح مت اغتدطاز َعاٌَ ايجباات ٚتابني إٔ َعاَاٌ ايجباات ٜػااٟٚ )     يؿك

ٔ ايٓتٝذ١ ؾإٕ َػت٣ٛ ايجباات حملتا٣ٛ ا٭زا٠ ٜعاس ٥٬َُاًا َأ ٚدٗا١ ْعاط ايبشاح ايعًُاٞ.           تطبٝال   متثاِ   َٚا

  ايع١ٓٝا٫غتباْ٘ ع٢ً باق٢ أؾطاز 

  األداح:صذق  راثؼب

 : احملهُني قسم -1
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ايكازق١ ٖٞ ايكازض٠ ع٢ً قٝاؽ َا ٚنعت يكٝاغ٘ ٚقس ضاع ٖصا ايبشح بعض ا٫عتباضات  ا٭زا٠

َٔ  ٚتعٜساملعذلف  بأْٗا تهُٔ قسم ا٭زا٠ ٖٚٞ ظٜاز٠ عسز ا٭غ١ً٦ ؾعٜازتٗا تهعـ َٔ أثط ايؿٛا٥ب 

ع َٔ غًُٓا بإٔ ا٭زا٠ تتُتع بٓٛ ٚإشأَ ايكسم  ٜعٜسٚايتبأٜ  َتبا١َٜٓعاٌَ ايكسم نُا إٔ ا٭غ١ً٦ 

َٔ ايكسم ٚنصيو عطنٗا ع٢ً اـدلا٤ يف  ٜعٜسايجبات ول ايكٍٛ أْٗا تتُتع بٓٛع َٔ ايكسم ٭ٕ ايجبات 

 (42م ،غابل َطدعٖصا اجملاٍ )عاَٛز، 

َا ٖٛ َطاز قٝاغ٘ اغتدسّ ايبشح ططٜك١ قسم  ٝاؽأزا٠ ايسضاغ١ يك ق٬س١ٝٚيًتأنس َٔ 

 (172-160م م ،2003ٚقسم املهُٕٛ )ع٬ّ ، احملهُني ٖٚٞ ططٜك١ تػتدسّ يتعطف ايكسم ايعاٖطٟ

( َٔ خدلا٤ ايذلب١ٝ بهًٝات ايذلب١ٝ ٚخدلا٤ 8تكُِٝ ا٭زا٠ يف ؾهًٗا ا٭ٚىل مت عطنٗا ع٢ً ) ؾبعس

َٔ سٝح ٚنٛسٗا ٚغ٬َتٗا  ا٭زا٠ؼهِٝ  بػطضا٫دتُاع١ٝ  اـس١َا٫دتُاع١ٝ بهًٝات  اـس١َيف فاٍ 

ز قٝاغ٘ َٚس٣ تطابكٗا َع احملٛض ايص٣ تٓتُٞ إيٝ٘ ٚإٔ نٌ عباض٠ قتٛاٖا ملا ٜطا ١ُ٥٬ََٚس٣  ايًػ١ٜٛ

َٔ تػٝرل ٚزَر ٚسصف ست٢ أقبشت  اي٬ظ١ََٔ ايػًٛى املطاز قٝاغ٘ ٚمت عٌُ ايتعس٬ٜت  ستكٝؼ منط ٚاس

قاٚض تتهُٔ 4يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ قاؿ٘ يًتطبٝل يف ن٤ٛ َكذلساتِٗ ٚاؾتًُت ا٫غتباْ٘ ع٢ً  ا٭زا٠

 ُا ٢ًٜ ( عباض٠ ن94)

اي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ط٬ب املطس١ً  ا٭ْؿط١احملٛض ا٭ٍٚ: ايٛع٢ بأٖساف -

 ( عباض٠ 17ايجا١ْٜٛ ايعا١َ )

اي٬قؿٝ٘ يف إنػاب ايٛع٢ ايػٝاغ٢ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ  ا٭ْؿط١احملٛض ايجا٢ْ: ٚاقع إغٗاّ -

 ( عباض٠ 26ايعا١َ  )

اي٬قؿ١ٝ يف ت١ُٝٓ َٗاضات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يس٣  ط٬ب املطس١ً   ا٭ْؿط١ع إغٗاّ احملٛض ايجايح: ٚاق-

 (عباض٠ 30ايجا١ْٜٛ  ايعا١َ )

احملٛض ايطابع: َعٛقات ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ -

 (عباض٠ 21) ١َايعا

 قسم احملت٣ٛ: -2

ٌٝ بٓٛز ا٭زا٠ يًُشت٣ٛ املطاز قٝاغ٘. ٚيًتشكل َٔ قسم قت٣ٛ أزا٠ قسم احملت٣ٛ َس٣ متج َع٢ٓ

شٛض ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘، ايسضاغ١ مت سػاب َعاٌَ برلغٕٛ يًع٬ق١ بني زضد١ نٌ عباض٠  ٚايسضد١ ايه١ًٝ يًُ

١ ايسضد١ ايهًٝ ٌ قٛضٚ   يٮزا٠. ٚايع٬ق١ بني زضد١ ن

 (1) خذٔل

بَخ ٔانذرخخ ارتجبط ثٛرسٌٕ ثٍٛ درخخ يحبٔر االستج يؼبيم

 انكهٛخ نهمبئًخ
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 يؼبيم انًحبٔر

 انذالنخ االرتجبط
 2429 2421 9محور   م
 2422 2422 0محور   م
 2429 2422 2محور   م
 2429 2422 2محور   م

َٔ اؾسٍٚ ايػابل أْ٘ ٜٛدس اضتباط زاٍ إسكا٥ًٝا بني قاٚض ا٫غتبا١ْ ٚايسضد١ ايه١ًٝ  ٜتهح

 ا ٜسٍ ع٢ً قسم ا٫غتبا١ْ(، مم0.05(، )0.01عٓس َػتٟٛ )

 ػُٛخ انذراسخ : خبيسب

بايسضد١ اييت ٜكعب َعٗا تطبٝل ا٭زا٠ عًٝ٘  ايسضاغ١يهدا١َ اجملتُع ا٭ق٢ً َٛنٛع  ْعطا

ٚٚدٛز قطاضات متٓع اؿسٜح يف  2013ْٜٛٝٛ 30بايهاٌَ ْٚعطا يًعطٚف اييت متط بٗا ايب٬ز بعس أسساخ 

ايباسج١ ٚمت اختٝاض عٝٓ٘  إقا١َاؾع١ ايؿّٝٛ ٭ْٗا قٌ ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ باملساضؽ مت اختٝاض ق

يًتطبٝل عًٝ٘ ٚقس ضاعت ايباسج١ إٔ تهٕٛ ايع١ٓٝ ممج١ً ؾُٝع  ايسضاغ١عؿٛا١ٝ٥ عٓكٛز١ٜ َٔ فتُع 

( سٝح مت اختٝاض غٓٛضؽ–طا١َٝ -ايكسٜل  ٜٛغـ– ابؿٛا٣– اطػا–َطانع قاؾع٘ ايؿّٝٛ )ايؿّٝٛ 

 َٔ نٌ َسضغ١ ٚؾُٝا ٢ًٜ بٝإ ٖصٙ ايع١ٓٝ عس٠ َساضؽ َٔ نٌ إزاض٠ ثِ ؾكٌ 

 (2) خذٔل

 تؼهًٛٛخػُٛخ انذراسخ فٙ كم إدارح  أػذاد

 انطالة ػذد انًركس انًسهسم
 022 الفيوم 9
 022 اطسا 0
 921 ابشواى 2
 929 سنورس 2
 922 طامية 2
 902 الصديق يوسف 2

 839 6 انًدًٕع
  اإلحصبئٛخ:انًؼبندخ  سبدسب

 :عس٠ أغايٝب إسكا١ٝ٥ ملعاؾ١ ْتا٥ر تطبٝل أزا٠ ايسضاغ١ متجًت ؾُٝا ٢ًٜ ايسضاغ١ اغتدسَت

 املتٛغط املطدح  بسػا-1

 ايؿا نطْٚبار ٌَاَع-2

 ايٛظٕ ايٓػب٢ -3

 2نا -4

 spssايهذلْٚٝا باغتدساّ بطْاَر  ٚشيو
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: ٔالغ انتُشئخ انسٛبسٛخ فٗ انًذرسخ سبثؼب

يٍ ٔخٓخ َظر انطالة ٔػرض نُتبئح  انثبَٕٚخ

 اسخ انًٛذاَٛخ انذر

 املعاؾ١ اٱسكا١ٝ٥ عٔ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ  أغؿطت

  ايٛع٢ بأٖساف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ: أ٫ٚ

 اؾسٍٚ ايتاىل اغتذابات أؾطاز ع١ٓٝ ايط٬ب سٍٛ ٖصا احملٛض  ٜٛنح

 (3) خذٔل

انالصفّٛ فٙ تحمٛك  األَشطخذاف انطالة حٕل انٕػٙ ثأْ استدبثبد

 انتُشئخ انسٛبسخ

 انؼجبرح
 االستدبثخ

 انذانخ 2كب االتدبِ انًتٕسط

 اإلحصبئٛخ
 انٕزٌ

 َبدرا أحٛبَب دائًب انترتٛت انُسجٙ

 % ن % ن % ن

 13 42.08 2429 922.36 نادرا   1.26 79.85 221 14.07 920 6.08 22 9

 16 39.13 2429 1200.49 نادرا   1.17 86.57 290 9.49 21 3.94 22 0
 14 41.97 2429 995.57 نادرا   1.26 81.88 222 10.34 12 7.78 22 2

 12 43.53 2429 719.81 نادرا   1.31 73.03 222 23.35 091 3.62 22 2

 6 54.76 2429 187.01 نادرا   1.64 53.30 222 29.10 022 17.59 922 2
 17 39.02 2429 1264.59 نادرا   1.17 88.06 202 6.82 22 5.12 22 2

 15 39.73 2429 1201.32 نادرا   1.19 86.67 292 7.46 22 5.86 22 2

 2 65.64 2429 130.90 أحيانا 1.97 26.12 022 50.85 222 23.03 092 2
 3 60.06 2429 76.65 أحيانا 1.80 46.80 221 26.23 022 26.97 022 1

 5 56.25 2429 147.29 احيانا 1.69 51.39 220 28.46 022 20.15 921 92

 11 44.17 2429 739.78 نادرا   1.33 74.73 229 18.02 921 7.25 22 99
 1 69.30 2429 42.07 احيانا 2.08 24.95 022 42.22 212 32.84 222 90

 9 49.93 2429 451.04 نادرا   1.50 65.99 291 18.23 929 15.78 922 92

 4 59.45 2429 70.12 احيانا 1.78 45.74 201 30.17 022 24.09 002 92
 8 50.71 2429 354.39 نادرا   1.52 61.62 222 24.63 029 13.75 901 92

 7 52.88 2429 240.75 نادرا   1.59 53.94 222 33.48 292 12.58 992 92
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 انؼجبرح
 االستدبثخ

 انذانخ 2كب االتدبِ انًتٕسط

 اإلحصبئٛخ
 انٕزٌ

 َبدرا أحٛبَب دائًب انترتٛت انُسجٙ

 % ن % ن % ن

 10 48.93 2429 489.11 نادرا   1.47 67.27 229 18.66 922 14.07 920 92
  50.44 2429 6427.15 نادرا   1.51 62.82 92292 23.03 2222 14.15 0022 ككل المحور

 َٔ اؾسٍٚ ايػابل َا ٢ًٜ :  ٜتهح

اي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ  ا٭ْؿط١* عٓس تٓاٍٚ احملٛض ا٭ٍٚ املتعًل بٛع٢ ايط٬ب بأٖساف 

ساف سٝح اػٗت اغتذابات ايط٬ب ا٭ٖ بٗصٙ ايع٬ٜ١ٓٝسغ قً٘ ٚعٞ أؾطاز  ايعا١َ ايجا١ْٜٛ باملطس١ً

 (50.44إىل" ْازضا " بكُٝ٘ ْػب١ٝ )

 * اػٗت اغتذابات ايع١ٓٝ يف ايعباضات اـُػ١ ايتاي١ٝ إىل )أسٝاْا( ٖٚٞ :

ٚتكبًِٗ(  اٯخطٜٜٔٗسف إىل ت١ُٝٓ َٗاضات ايتٛاقٌ َع  ايطٜان١ٝايعباض٠ )أعًِ إٔ ْؿاط ايذلب١ٝ -

احملٛض سٝح اػٗت اغتذابات ايع١ٓٝ إىل أسٝاْا بك١ُٝ ْػب١ٝ  ٚاييت سكًت ع٢ً ايذلتٝب ا٭ٍٚ بٗصا

( ٚقس ٜطدع شيو إىل إٔ ْؿاط ايذلب١ٝ ايطٜان١ٝ ٖٛ أنجط ا٭ْؿط١ مماضغ١ باملساضؽ 69.30)

 ايٛسٝس ٚشيو نُا أؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ ٓؿاطايجا١ْٜٛ ٚايص٣ أٚؾو إٔ ٜهٕٛ اي

ايٓاقس بني ايط٬ب ٚاييت سكًت  ْٟؿط ايٛعٞ ايؿهطتٗسف إىل  سضغ١ٝامل اٱشاع١ايعباض٠ )أعطف إٔ -

( 65.64) ع٢ً املطتب١ ايجا١ْٝ بٗصا احملٛض ٚاػٗت اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ إىل )أسٝاْا( بكُٝ٘ ْػبٝ٘

ٖٛ ايٓؿاط ايسا٥ِ َٜٛٝا باملسضغ١ إ٫ إٔ بعض ايط٬ب  سضغ١ٝٚقس ٜععٚ شيو إىل إٔ ْؿاط اٱشاع١ امل

يو بؿهٌ ضزلٞ َٔ خ٬ٍ ٚثا٥ل تؿرل إىل تًو ا٭ٖساف أٚ َٔ خ٬ٍ إخباض أؾاضٚا إىل عسّ َعطؾتِٗ ش

أقبشت تٛدس  2013ْٜٛٝٛ 30املعًِ شلِ ٚيهِٓٗ ٜعتكسٕٚ إٔ ٖصا ايٓؿاط ٜٗسف يصيو إ٫ أْ٘ بعس أسساخ 

 سخس َاٜ٪ٜس  ٫ايطأ٣ ٚايتعبرل زاخٌ املسضغ١ خاق١ إشا نإ ٖصا ايطأٟ  سط١ٜقٝٛز ؾسٜس٠ ع٢ً 

 ايػٝاغٞ يف َكط َٔ ٚد١ٗ ْعطِٖ  ايٛاقعٜٚٓكٌ 2013ْٜٛٝٛ 30يف

ايط٬ب َعاضف عٔ بعض ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ ع٢ً  إنػابايعباض٠ )أعطف إٔ ْؿاط املهتب١ ٜٗسف إىل -

املػتٟٛ احملًٞ ٚايكَٛٞ ٚايسٚيٞ( ٚاييت سكًت ع٢ً ايذلتٝب ايجايح يف ٖصا احملٛض سٝح ٬ٜسغ إٔ 

( ٜٚععٚ أؾطاز ايع١ٓٝ شيو إىل عسّ 60.06اْا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ اػٗت إىل )أسٝ

َٔ قبٌ املػ٦ٍٛ عٓٗا ٚامكاض َعطؾتِٗ بأْٗا تٗسف إىل ايتجكٝـ بؿهٌ عاّ  املهتب١تٛعٝتِٗ بأٖساف 

عًٞ َجٌ  يٲط٬عٚايذلؾٝ٘ ٚأؾاضٚا إىل اؾتكاض املهتب١ يًهتب ٚاملطادع ايػٝاغ١ٝ ٚعسّ ٚدٛز ٚقت يسِٜٗ 

 ٚدست.ايهتب إٕ  ٖصٙ
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ايعباض٠ )أعًِ إٔ ْؿاط ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ٜٗسف إىل ت١ُٝٓ قِٝ اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ ملكط( ٚايت٢ -

( 59.45سكًت ع٢ً ايذلتٝب ايطابع سٝح اػٗت اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ إىل )أسٝاْا( بكُٝ٘ ْػب١ٝ )

 مبساضغِٗ  ا٫غِٚأؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل عسّ ٚدٛز ْؿاط بٗصا 

( ٚاييت َكَٛات٘)أعطف إٔ ْؿاط املهتب١ ٜٗسف إىل تأقٌٝ ا٫ْتُا٤ يًُذتُع ٚاؿؿاظ ع٢ً  ايعباض٠-

سكًت ع٢ً ايذلتٝب اـاَؼ سٝح اػٗت اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ إىل )أسٝاْا( بك١ُٝ ْػب١ٝ 

ايط٬ب بأٖساف ٖصا  بتٛع١ٝ( ٚأؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل ق١ً اٖتُاّ َؿطف ْؿاط املهتب١ 56.25)

 ايعا١َ. َاتاط ٚاقتكاض َعطؾتِٗ ع٢ً زٚضٖا يف ايتجكٝـ يف املعًٛايٓؿ

 * اػٗت اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ يف باقٞ عباضات احملٛض إىل اػاٙ )ْازضا( سٝح :

( يف اٯخطٜٔدا٤ت ايعباض٠ )أعطف إٔ ْؿاط املػطح ٜٗسف إىل ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً اٱقٓاع ٚايتأثرل يف -

( سٝح أؾاض 54.76ض ٚاػٗت اغتذابات ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )املطتب١ ايػازغ١ بٗصا احملٛ

ايط٬ب إىل إٔ َعطؾتِٗ با٭ْؿط١ ٚأٖساؾٗا تكتكط ع٢ً ايذلؾٝ٘ ٚت١ُٝٓ َٛاٖب بعض ايط٬ب ٚأْ٘ يٝؼ 

 يسِٜٗ َعطؾ١ بأٖساؾٗا ايذلب١ٜٛ نُا إٔ املسضغ١ مل تكّٛ بتٛعٝتِٗ بصيو 

ت ايط٬ب١ٝ تٗسف إىل تطغٝذ َباز٨ ايسميكطاط١ٝ يف ْؿٛؽ دا٤ت ايعباض٠ )أعطف إٔ ا٫ؼازا-

( سٝح 52.88ايط٬ب( يف ايذلتٝب ايػابع سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػبب١ٝ )

أؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل عسّ ٚعِٝٗ بأٖساف اؼاز ايط٬ب أٚ آيٝ٘ تؿهًٝ٘ َٚٗاَ٘ بٌ ٚعسّ َعطؾتِٗ 

 ايط٬ب أعها٤ ا٫ؼاز َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ يف بعض املساضؽ  مبٛعس اْتداب٘ ؾُٝا عسا

دا٤ت ايعباض٠ ) أعًِ إٔ ْؿاط ايذلب١ٝ املٛغٝك١ٝ ٜٗسف إىل ت١ُٝٓ َٗاضات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ( يف -

( 50.71ايذلتٝب ايجأَ بٗصا احملٛض سٝح اػٗت اغتذاب١ أؾطاز ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بكُٝ٘ ْػب١ٝ )

ٚدٛز  ْٚسض٠يع١ٓٝ إىل ق١ً ٚدٛز ٖصا ايٓؿاط باملسضغ١ ٚقً٘ ٚدٛز َؿطف ي٘ سٝح أؾاض بعض أؾطاز ا

 أٚ ٚدٛز ع٬ق١ ي٘ بايػٝاغ١. ٖساؾ٘ثِ ق١ً َعطؾتِٗ بأ ََٚٔٛغٝك١ٝ مبععِ املساضؽ،  دٗع٠أ

إىل ت١ُٝٓ َؿاعط اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ يس٣  ٜٗسفدا٤ت ايعباض٠ )أعطف إٔ ْؿاط ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ -

 ايعباض٠( 49.93ٚإىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) ايع١ٓٝ اغتذاب١ايتاغع سٝح اػٗت  ايط٬ب( يف ايذلتٝب

يف ايذلتٝب ايعاؾط  َٗاضات ايتدطٝط ؿٌ املؿه٬ت( ١ُٝٓ)أعطف إٔ ْؿاط ايب١٦ٝ ٚايػهإ ٜٗسف إىل ت

بعض ايط٬ب إىل ْسض٠ ٚدٛز  اض( ٚأؾ48.93سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بكُٝ٘ ْػب١ٝ )

 اأٚ بأٖساؾٗ اٚعسّ َعطؾتِٗ بٗ باملسضغ١ ْؿط١ا٭ ٖصٙ

دا٤ت ايعباض٠ )أعًِ إٔ ْؿاط ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٜٗسف إىل َٓاقؿ١  ايكهاٜا املعاقط٠ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ -

إىل )ْازضا ( بك١ُٝ ْػب١ٝ  ايع١ٓٝٚايتعبرل عٓٗا ؾٓٝا( يف ايذلتٝب اؿاز٣ عؿط سٝح  اػٗت اغتذاب٘ 



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

001 

٬ب إىل إٔ ْؿاط ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚؾكا ملعاضؾِٗ أْ٘ ٜٗسف إىل تطق١ٝ ( ٚأؾاض بعض ايط44.17)

َٓع املسضغ١ شلِ ايتعبرل ؾٓٝا عٔ ا٭سساخ اؾاض١ٜ خاق١  إىل أؾاضٚااٱسػاؽ ٧ًَٚ ٚقت ايؿطاؽ ؾكط ٚ

 2013اييت تعدل عٔ ضأ٣ َعاضض ملا سسخ ؾ٢ ْٜٛٝٛ 

ات ؾٔ اؿٛاض ايػٝاغ٢ ٚايتؿاٚض( يف دا٤ت ايعباض٠ )أعطف إٔ ْؿاط املػطح ٜٗسف إىل ت١ُٝٓ َٗاض-

 (.43.53إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) ايع١ٓٝ اغتذاب١ايذلتٝب ايجاْٞ عؿط سٝح اػٗت 

دا٤ت ايعباض٠ )أعطف إٔ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ تٗسف إىل ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايػٝاغٞ يس٣ ايط٬ب عكٛقِٗ -

إىل )ْازضا ( بكُٝ٘ ْػبٝ٘  ايع١ٓٝٚٚادباتِٗ( يف ايذلتٝب ايجايح عؿط سٝح اػٗت اغتذاب١ 

(42.08.) 

دا٤ت ايعباض٠ )أعطف إٔ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ تٗسف إىل تعًِ ايط٬ب املػ٦ٛي١ٝ ايػٝاغ١ٝ ( يف ايذلتٝب -

إىل إٔ  ايع١ٓٝ( ٚأؾاض أؾطاز 41.97عؿط سٝح اػٗت ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بكُٝ٘ ْػب١ٝ ) طابعاي

ايػٝاغ١ ٖٛ أَط دسٜس مل ٜتططقٛا ي٘ خ٬ٍ  غٓٛات َعطؾتِٗ بٛدٛز ع٬ق١ بني ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٚ

 املطس١ً أٚ املطاسٌ ايػابك١ ٚمل تكّٛ املسضغ١ أٚ َؿطيف ا٭ْؿط١ بتٛعٝتِٗ بصيو ٖصٙايسضاغ١ يف 

دا٤ت ايعباض٠ )أعطف إٔ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ تٗسف إىل َػاعس٠ ايطايب ع٢ً ا٫غتك٬ٍ يف تهٜٛٔ أضا٥٘ -

ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ  اغتذاب١تٝب اـاَؼ عؿط سٝح اػٗت ٚاػاٖات٘ ايػٝاغ١ٝ ( يف ايذل

تكـ سا٥ٌ زٕٚ  أقبشت( ٚأؾاض ايط٬ب إىل عسّ َعطؾتِٗ بصيو بٌ بإٔ املسضغ١ 39.73ْػب١ٝ )

أزا٠ ؿؿس ايتأٜٝس يكاحل اػاٙ غٝاغ٢  أقبشتا٫غتك٬ٍ يف تهٜٛٔ أضا٥ِٗ ٚاػاٖاتِٗ ايػٝاغ١ٝ بٌ 

شلصا اؿسخ ٚايػُاح  املعاضن١ اٯضا٤َٔ خ٬ٍ ٚنع قٝٛز ع٢ً  2013ٝٛ 30ْٜٛ أسساخَعني خاق١ بعس 

 يًُ٪ٜسٜٔ بايتشسخ نٝؿُا ٜؿا٤ٕٚ

دا٤ت ايعباض٠ )أعطف إٔ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ تٗسف إىل ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايػٝاغٞ يس٣ ايط٬ب بايكهاٜا -

بكُٝ٘ ْػبٝ٘ أؾطاز ايع١ٓٝ إىل )ْازضا(  اغتذاب١ايػٝاغ١ٝ ( يف ايذلتٝب ايػازؽ عؿط ٚاػٗت 

َٔ إٔ ٜهٕٛ شيو ٖسف يًُسضغ١ ٚأْؿطتٗا يف ْؿؼ ايٛقت ايصٟ تكـ ؾٝ٘  ايط٬ب ٚاغتٓهط( 39.13)

 املسضغ١ سا٬٥ زٕٚ ؼكٝل شيو  

ايعباض٠ )أعطف إٔ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ تٗسف إىل ْؿط ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً غطؽ  تدا٤-

ابع عؿط ٚاػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ا٫ْتُا٤ يًٛطٔ يس٣ ايط٬ب( يف ايذلتٝب ايػ

ع٬ق١ يٮْؿط١ اي٬قؿ١ٝ بايػٝاغ١ بٌ  ٛز( سٝح أؾاض ايط٬ب إىل ق١ً َعطؾتِٗ بٛد39.02ْػب١ٝ )

إٔ َا ٜذلغذ زاخًِٗ ٖٛ نطٚض٠ ؾكٌ املسضغ١ عٔ ايػٝاغ١ ٚؾكا يًكطاضات ٚايٓؿطات ايٛظاض١ٜ ٚإٔ املسضغ١ 

 ًٗا أَانٓٗا ا٭خط٣ يًتعًِٝ ؾكط  أَا ايػٝاغ١ ؾ
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 ٚأٖساف عا١َ املطس١ً تًو بأٖساف ا٭ْؿط١ ٖص٠ ع٢ً ايكا٥ُني ٚعٞ قً٘ إٔ ايكٍٛ ميهٔ ٚعًٝ٘

 ايط٬ب ٚعٞ  ق١ً عٔ ؾه٬ ٚتؿعًٝٗا بتؿهًٝٗا اٖتُاَِٗ ٚعسّ خاق١ ٚؾًػؿتٗا اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١

 ثِ َٚٔ ؾٝٗا ي٬ؾذلاى ٚايػعٞ ا٭ْؿط١ ٖصٙ ع٢ً ايتعطف ػاٙ َككٛز٠ غًب١ٝ ساي١ يف دعًتِٗ ابأٖساؾٗ

 ا٭ْؿط١ بطاَر ٖؿاؾ١ عٔ ؾه٬ ا٭ْؿط١ تًو خ٬ٍ َٔ ؼكٝكٗا املبتػ٢  ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦ نعـ

 املٗاضات تًو إنػاب عٔ بطافٗا ٚبعس ٚضٚتٝٓٝتٗا اي٬قؿ١ٝ

  عا١َٚاقع إغٗاّ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف إنػاب ايٛعٞ ايػٝاغ١ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ اي:  ثاْٝا

 اؾسٍٚ ايتايٞ اغتذابات أؾطاز ع١ٓٝ ايط٬ب سٍٛ ٖصا احملٛض ٜٛنح

 (4خذٔل )
انطالة حٕل ٔالغ إسٓبو األَشطخ انالصفٛخ فٙ إكسبة  استدبثبد

 يخانٕػٙ انسٛبسٙ نذٖ اطالة انًرحهخ انثبَٕٚخ انؼب

 انؼجبرح
 االستدبثخ

 انذانخ 2كب االتدبِ انًتٕسط

 اإلحصبئٛخ
 انٕزٌ

 َبدرا أحٛبَب دائًب انترتٛت انُسجٙ

 % ن % ن % ن

 9 39.48 2429 1289.93 نادرا   1.18 88.59 229 4.37 29 7.04 22 18

 7 40.90 2429 1116.12 نادرا   1.23 84.75 212 7.78 22 7.46 22 19
 25 33.33 2429 1876.00 نادرا   1.00 100.00 122 0.00 2 0.00 2 20

 3 48.61 2429 459.39 نادرا   1.46 65.67 292 22.81 092 11.51 922 21

 2 54.37 2429 206.13 نادرا   1.63 48.83 222 39.23 222 11.94 990 22
 1 64.32 2429 196.31 أحيانا 1.93 47.44 222 12.15 992 40.41 221 23

 12 39.27 2429 1203.65 نادرا   1.18 86.67 292 8.85 22 4.48 20 24

 11 39.30 2429 1169.21 نادرا   1.18 85.82 222 10.45 12 3.73 22 25
 8 40.01 2429 1120.59 نادرا   1.20 84.75 212 10.45 12 4.80 22 26

 25 33.33 2429 1876.00 نادرا   1.00 100.00 122 0.00 2 0.00 2 27

 22 35.75 2429 1588.31 نادرا   1.07 94.67 222 3.41 20 1.92 92 28
 15 38.63 2429 1365.38 نادرا   1.16 90.19 222 3.73 22 6.08 22 29

 10 39.45 2429 1289.77 نادرا   1.18 88.59 229 4.48 20 6.93 22 30

 20 36.46 2429 1533.30 نادرا   1.09 93.60 222 3.41 20 2.99 02 31
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 انؼجبرح
 االستدبثخ

 انذانخ 2كب االتدبِ انًتٕسط

 اإلحصبئٛخ
 انٕزٌ

 َبدرا أحٛبَب دائًب انترتٛت انُسجٙ

 % ن % ن % ن

 16 38.52 2429 1354.55 نادرا   1.16 89.98 222 4.48 20 5.54 20 32

 6 40.97 2429 1179.64 نادرا   1.23 86.14 222 4.80 22 9.06 22 33

 5 41.04 2429 1075.61 نادرا   1.23 83.80 222 9.28 22 6.93 22 34
 4 42.57 2429 913.19 نادرا   1.28 79.74 222 12.79 902 7.46 22 35

 17 37.42 2429 1426.86 نادرا   1.12 91.47 222 4.80 22 3.73 22 36

 17 37.42 2429 1426.86 نادرا   1.12 91.47 222 4.80 22 3.73 22 37
 23 35.15 2429 1666.28 نادرا   1.05 96.16 120 2.24 09 1.60 92 38

 13 38.88 2429 1194.89 نادرا   1.17 86.35 292 10.66 922 2.99 02 39

 13 38.88 2429 1194.89 نادرا   1.17 86.35 292 10.66 922 2.99 02 40
 21 35.89 2429 1545.58 نادرا   1.08 93.82 222 4.69 22 1.49 92 41
 24 34.22 2429 1769.58 نادرا   1.03 98.08 102 1.17 99 0.75 2 42
 19 37.06 2429 1448.23 نادرا   1.11 91.90 220 5.01 22 3.09 01 43

 المحور
  40.05 2429 30402.90 نادرا   1.20 85.96 20963 7.94 1937 6.10 1488 الثانى

 َٔ اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ :  ٜتهح

 ايٛعٞ ايػٝاغٞ يس٣  إنػابا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف  غٗاّتٓاٍٚ احملٛض ايجاْٞ املتعًل بٛاقع إ عٓس

ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٬ٜسغ نعـ زٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿٝ٘ يف إنػاب ايٛعٞ ايػٝاغٞ يس٣ 

 (40.05 )ْازضا( بكُٝ٘ ْػبٝ٘ يًُشٛض )ط٬ب ٖص٠ املطس١ً سٝح اػٗت اغتذابات ايط٬ب إىل
 إىل  ايع١ٓٝ اغتذاب١إىل )ْازضا( ؾُٝا عسا عباض٠ ٚاسس٠ اػٗت ؾٝٗا  ايع١ٓٝأؾطاز  اغتذاب١ اػٗت

ؾذلانٞ يف ْؿاط املهتب١ أعتُس ع٢ً ْؿػٞ يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات َٔ ا( ٖٚٞ )هعًين أسٝاْا)

أؾاض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل اؾتكاض املهتب١ يهجرل َٔ ( سٝح 64.32َكازضٖا املدتًؿ١( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

ٚايطٚاٜات  ككليكطا٠٤ اي إيٝٗاقس ًٜذإٔٚ  هِٓٗٚي إيٝٗاايهتب ٚاملطادع اييت ميهٔ إٔ ػصبِٗ 

 ٚبعض املعادِ ٚايكٛاَٝؼ 
 باق٢ عباضات احملٛض مٛ )ْازضا( سٝح :  اػٗت 
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ػٝاغ١ٝ يف اجملتُع( يف ايذلتٝب ايجاْٞ دا٤ت ايعباض٠ )ٜطبط٢ٓ ْؿاط اٱشاع١ املسضغ١ٝ  باؿٝا٠ اي-

 أؾطاز( ٚأؾاض بعض 54.37بٗصا احملٛض سٝح اػٗت اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

 ٚأقبحعٔ تًو اؿٝا٠  املسضغ١ايػٝاغ١ٝ ابعس  ا٭َٛضاىل إ ايكطاض ايكازض بؿإٔ َٓع اؿسٜح ؾ٢  ايع١ٓٝ

ايٛاضز٠ بايهتب ايسضاغ١ٝ، ؾ٢ سني أؾاض ايبعض ا٭خط  ايعا١َاملعًَٛات املسضغ١ٝ تطزٜس بعض  اٱشاع١زٚض 

يتعٜٝـ ايٛعٞ ايػٝاغٞ يس٣  اٯٕإىل إٔ اٱشاع١ املسضغ١ٝ أقبشت أزا٠ َٔ أزٚات ايػًط١ اؿان١ُ 

ْٜٛٝٛ ٚمتٓع َٓعا باتا 30امل٪ٜس٠ ٭سساخ  يٰضا٤ايط٬ب َٔ سٝح أْ٘ ٜػُح باؿسٜح يف اٱشاع١ املسضغ١ٝ 

شلصا اؿسخ بٌ ٚتكٌ أسٝاْا إىل ايعدط ٚايتٛبٝذ ٚايؿكٌ َٔ املسضغ١ أسٝاْا يًط٬ب  املعاضن١ ا٤اٯض

 َٔ َسضغني أٚ إزاض٠ َسضغ١ٝ  اٯضا٤ايط٬ب بعطض تًو  ٪٤٫أقشاب ٖصا ايطأ٣ ٚملٔ ٜػُح شل

 ( يػ1194٘ٓعٔ قسٚض قطاضات متٓع اؿسٜح يف ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ زاخٌ املسضغ١ )قطاض ضقِ  ؾه٬

ٚايصٟ ٜٓل ع٢ً عسّ اغتدساّ املساضؽ يف أعُاٍ غٝاغ١ٝ ٚا٫يتعاّ ؾكط بع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚتٓؿٝص  2013

ٚنصيو املٓؿٛض ايكازض عٔ ٚظاض٠ ايذلب١ٝ  ،املٓٗر ايسضاغٞ سػب اـطٜط١ ايع١َٝٓ )ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ(

ْٗا٥ٝا ٚإٔ  ١ايكهاٜا ايػٝاغٝ ٚايصٟ ٜٓل ع٢ً عسّ إقشاّ ط٬ب املساضؽ يف 18/9/2013ٚايتعًِٝ بتاضٜذ 

 ايذلبٟٛ ٚايعًُٞ.   طاضاٱ تهٕٛ نًُ٘ ايكباح يف

دا٤ت ايعباض٠ )تٓعِ املسضغ١ ْسٚات يتٛع١ٝ ايط٬ب سٍٛ أزٚاضِٖ يف َٛاد١ٗ بعض ايتشسٜات اييت -

تٛاد٘ اجملتُع( يف ايذلتٝب ايجايح سٝح اػٗت اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػبٝ٘ 

( ٚأؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل إٔ املسضغ١ عٓسَا تٓعِ ْسٚات تهٕٛ ز١ٜٝٓ أٚ قش١ٝ ٫ٚ 48.61)

ايتشسٜات ٚأؾاض ايبعض  ٙتتططم ملا ٜٛاد٘ اجملتُع َٔ ؼسٜات أٚ يتٛعٝتِٗ بأزٚاضِٖ يف َٛاد١ٗ ٖص

ٔ نإ ا٭خط إىل أْ٘ نإ ٜتِ عكس ْسٚات يًتٛع١ٝ مبا١ٖٝ ايسغتٛض َٚٗاّ فًػ٢ ايؿعب ٚايؿٛض٣ ٚيه

ْٜٛٝٛ ٚاْععيت 30ٚاتؿكت ايع١ٓٝ نا١ًَ ع٢ً إٔ شيو تٛقـ متاَا بعس أسساخ  2011شيو بعس ثٛض٠ ٜٓاٜط 

 املسضغ١ متاَا عٔ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ باجملتُع إ٫ ؾُٝا ٜتعًل بتأٜٝس ايٓعاّ اؿانِ 

١ً ٜطدع شيو إىل ؽٛف املسضغ١ َٔ اـٛض يف أَٛض غٝاغ١ٝ قس ػًب شلِ ايهطض ٚاملػا٥ ٚقس

ٚا٫غتبعاز َٔ ايتسضٜؼ أٚ ايؿكٌ نُا سسخ يع٥٬َِٗ ببعض املساضؽ اييت زلشت يبعض ايط٬ب بايتعبرل 

 2013ْٜٛٝٛ 30أسساخ  بعس خاق١عٔ أضا٤ كايؿ١ ملا ٜطٜسٙ ايٓعاّ اؿانِ يف َكط 

( يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ يف فتُعٓا  عٔدا٤ت ايعباض٠ )ُٜٓٞ يس٣ ْؿاط املػطح املسضغٞ بعض املؿاِٖٝ -

بعض  ٚأؾاض( 42.57ايذلتٝب ايطابع سٝح اػٗت اغتذابات أؾطاز  ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػبٝأ )

أؾطاز ايع١ٓٝ إىل عسّ ٚدٛز ٚقت يسِٜٗ يًُؿاضن١ يف ٖصا ايٓؿاط إٕ ٚدس ٫ٖتُاَِٗ بايتشكٌٝ ايعًُٞ 

أْؿط١ ٫قؿ١ٝ  غ١املسضؾه٬ عٔ عسّ ٚدٛز ٖصا ايٓؿاط باملسضغ١ ٚقس أؾاض ايبعض إىل أْ٘ ٫ ٜٛدس ب
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ايطٜان١ٝ ٚاٱشاع١ ٚأِْٗ اقذلبٛا َٔ ْػٝإ باق٢ أزلا٤ ا٭ْؿط١ َٓص زخٛشلِ  ١غ٣ٛ ْؿاط ايذلبٝ

 املطس١ً ايجا١ْٜٛ 

دا٤ت ايعباض٠ )ُٜٓٞ يس٣ ْؿاط ايذلب١ٝ املٛغٝك١ٝ َؿاعط ا٫ْتُا٤ يًٛطٔ( يف ايذلتٝب اـاَؼ سٝح -

 ( 41.04( بك١ُٝ ْػب١ٝ )إىل )ْازضا ايع١ٓٝاػٗت اغتذابات أؾطاز 

دا٤ت ايعباض٠ )أتعطف َٔ خ٬ٍ ْؿاط ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً أِٖ املؿه٬ت اييت تٛاد٘ ايسٚي١( -

 (40.97يف ايذلتٝب ايػازؽ سٝح اػٗت اغتذابات ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بكُٝ٘ ْػبٝ٘ )

اييت تٛاد٘ فتُعٓا( يف  يف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ َعطؾ١ بعض ايتشسٜات ؾذلاى)أتاح يٞ ا٫ ٚايعباض٠ -

( ٚقس ٜطدع شيو 40.90ايذلتٝب ايػابع سٝح اػٗت اغتذابات  ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

 إىل ْسض٠ مماضغ١ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٖٚؿاؾ١ بطافٗا ٚضٚتٝٓٝتٗا إٕ ٚدست.

يذلتٝب ايجأَ ٚتكبًِٗ( يف ا اٯخطٜٔىل ْؿاط ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ خدل٠ َعطؾ١  تٝحدا٤ت ايعباض٠ )ٜ-

 ( 40.01ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بكُٝ٘ ْػب١ٝ ) اغتذاب١سٝح اػٗت 

دا٤ت ايعباض٠ )ت٢ُٓ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ َعاضيف  بايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ( يف ايذلتٝب ايتاغع سٝح اػٗت -

 اْؿػاشلِ( ٚقس أضدع بعض ايط٬ب شيو إىل 39.48اغتذابات ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

املسضغ١ َٔ  ٚؽٛفٌ ايعًُٞ زٕٚ املؿاضن١ يف ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ يػطش١ٝ بطافٗا ٚضٚتٝٓٝتٗا بايتشكٝ

اـٛض يف تًو ايكهاٜا بعس قسٚض تًو ايكطاضات اييت متٓع اؿسٜح يف ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ ٚؽٛف 

ٝاغ١ املسضغ١ ٚايط٬ب َٔ ؾكًِٗ ٚايص٣ أز٣ إىل تعطٌ ايهجرل َٔ تًو ا٭ْؿط١ ٚإبعازٖا عُسا عٔ ايػ

يتهٕٛ سٝاز١ٜ سٝح أْ٘  باملسضغ١ٚأؾاض بعض ايط٬ب  إىل ضغبتِٗ يف عسّ ايتشسخ إط٬قا  عٔ ايػٝاغ١ 

زاخًٗا ٖٛ تعٜٝـ  اٯٕؾُا وسخ  طٜتِ يكاحل ايػًط١ اؿان١ُ ؾك غٝاعٓسَا ٜتِ اغتدساَٗا غٝا

ا٥ل ا٭َٛض يًٛعٞ ايػٝاغٞ ٚاؿكا٥ل ايػٝاغٝٞ ٚقًبٗا يكاحل ايٓعاّ اؿايٞ ٚيٝؼ تٛع١ٝ عك

املسضغ١ٝ ايصٟ  أقبح  اٱشاع١ٚا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ ٚعسّ تٓاٚشلا بؿهٌ سٝازٟ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ْؿاط 

 امل٪ٜس ٚقُع ايطأ٣ املدايـ ٚأزا٠ يتجبٝت زعا٥ِ ايٓعاّ اؿايٞ  ٛسٝسٚغ١ًٝ يعطض ايطأ٣ اي

٬ٍ ايٛطٔ( يف ٚعٞ بأ١ُٖٝ احملاؾع١ ع٢ً اغتك ١ٝدا٤ت ايعباض٠ )٢ُٜٓ ْؿاط ايسضاغات ا٫دتُاع-

( ٚقس ٜطدع شيو إىل 39.45إىل )ْازضا( بكُٝ٘ ْػب١ٝ ) ايع١ٓٝايذلتٝب ايعاؾط سٝح اػٗت اغتذاب١ 

 ايع١ٓٝ  أؾاضتنُا  باملسضغ١عسّ ٚدٛز ٖصا ايٓؿاط 

عٔ بعض ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ يف  ض١ٜ٩دا٤ت ايعباض٠ )ٜتٝح يٞ ْؿاط ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ تهٜٛٔ -

( 39.30إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) ايع١ٓٝ اغتذاب١ازٟ عؿط سٝح اػٗت فتُعٓا( يف ايذلتٝب اؿ

ٜٚععٚ أؾطاز ايع١ٓٝ شيو إىل ق١ً ٚدٛز ٖصا ايٓؿاط ببعض املساضؽ ٚيف ساي١ ٚدٛزٙ ؾإٕ إزاض٠ املسضغ١ 
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ٚايعاَني بٗا ميٓع ايط٬ب َٔ ططح أٟ أؾهاض أٚ ض٣٩ أٚ أضا٤ غٝاغ١ٝ ْعطا يكسٚض قطاضات ٚظاض١ٜ مبٓع 

ح يف ايػٝاغ١ زاخٌ املساضؽ ٜٚكتكط زٚضٖا ع٢ً اؾٛاْب ايذلؾ١ٝٗٝ ٚا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ ايػطش١ٝ اؿسٜ

ٚبؿهٌ غطشٞ زٕٚ ايػُاح بايتططم يًكهاٜا  ايؿًػط١ٝٓٝاييت ٫ تتعًل َباؾط٠ مبكط نايكه١ٝ 

 .ايػٝاغ١ٝ يف َكط

اؾ١ اؿانط َٚؿه٬ت٘( يف دا٤ت ايعباض٠ )املؿاضن١ يف ْؿاط املهتب١ ُٜٓٞ يسٟ ايٓعط٠ املػتكب١ًٝ ملع-

( ٚقس 39.27أؾطاز ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) اغتذاب١ايذلتٝب ايجاْٞ عؿط سٝح اػٗت 

ٜطدع شيو إىل ق١ً تطزز ايط٬ب ع٢ً املهتب١ يف ساي١ ٚدٛز ٖصا ايٓؿاط  باملسضغ١  ؿطم ايط٬ب ع٢ً 

اؾتكاض املهتب١ يًهتب ٚاملطادع اييت تتٓاٍٚ ا٫ٖتُاّ بايتشكٌٝ ايسضاغٞ عٔ غرلٙ َٔ ا٭ْؿط١ ؾه٬ عٔ 

ٚايهتب ايع١ًُٝ ٚايككل ايذلؾ١ٝٗٝ  ايًػ١ٜٛايهتب ٚاملطادع بٗا ع٢ً املعادِ  اضٚامك املؿه٬ت ٖصٙ َجٌ

 ْٚسض٠ قٝاّ ٖصا ايٓؿاط  بعكس ْسٚات تتٓاٍٚ َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا 

ايػٝاغ١ٝ( ٚنصيو  ن١املؿاض دا٤ت ايعباض٠ )تهٕٛ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ اػاٖات اهاب١ٝ يس٣ مٛ-

يتبازٍ املعطؾ١ ايػٝاغ١ٝ بٝين ٚبني ظ٥٬َٞ باملسضغ١( يف  ايؿطق١ايعباض٠ ) تتٝح يٞ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ 

( ٚقس ٜطدع شيو 38.88ايذلتٝب ايجايح عؿط سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

ؽ تهٕٛ ضٚت١ٝٓٝ ع٢ً ايٛضم زٕٚ تؿعًٝٗا ٖصا ؾه٬ إىل إٔ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ إٕ ٚدست يف بعض املساض

ايكٝٛز اييت ؾطنتٗا ايٛظاض٠ ع٢ً املساضؽ مبٓع ايتشسخ يف ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ زاخٌ أغٛاضٖا ٚاييت  ٔع

 سايت زٕٚ ؼكٝل ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٭ٖساؾٗا 

تٝب اـاَؼ يف ايذل ٜطٙدا٤ت ايعباض٠ )ٜعطؾين ْؿاط ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً تاضٜذ ٚطين ٚتكس-

( ٚايعباض٠ )هعًين ْؿاط 38.63عؿط سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ أقسض ق١ُٝ ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ يف ايذلتٝب ايػازؽ عؿط أٜها بك١ُٝ ْػب١ٝ 

 ( ٚقس أؾاض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل عسّ ٚدٛز ٖصا ايٓؿاط باملسضغ١ 38.52)

يٞ ْؿاط اؿاغب اٯيٞ ا٫ْؿتاح ع٢ً ايجكاؾات املدتًؿ١ ( ٚنصيو ايعباض٠ )ٜتٝح  تٝح)ٜدا٤ت ايعباض٠ -

ْٚعُِٗ ايػٝاغ١ٝ ٚايع٬قات بني ايسٍٚ يف ايذلتٝب  اٯخطٜٔيٞ ْؿاط اؿاغب اٯيٞ ؾِٗ ػاضب 

( ٚقس ٜطدع شيو  37.42ايع١ٓٝ ؾُٝٗا إىل )ْازضا(  بكُٝ٘ ْػب١ٝ ) اغتذاب١ايػابع عؿط سٝح اػٗت 

اؿاغب  أدٗع٠باملسضغ١ ؾه٬ عٔ ق١ً عسز  ادسِٖىل اٖتُاّ ايط٬ب باملٓٗر  ايسضاغٞ ؾكط  أثٓا٤ تٛإ

يف عًُٝات ايتٛاقٌ  ا٫ْذلْتاملتٛؾط٠ باملسضغ١ بايٓػب١ يعسز ايط٬ب، ٚإٔ اغتدساَِٗ يؿبه١ 

٘ تٛدس ضقاب١ ا٫دتُاعٞ تهٕٛ َٔ زاخٌ َٓاظشلِ ٚيٝؼ أثٓا٤ تٛادسِٖ باملسضغ١ بٌ أؾاض بعهِٗ إىل أْ

ها يف ا٭َٛض ٚايتشسخ ٜأ  ٌ ٛاق ّ أدٗع٠ املسضغ١ يف ايت ٔ اغتدسا ٌ ملٓع ايط٬بَ  ؿطيف املعُ  َٔ  ايػٝاغ١ٝ  ؾسٜس٠َ 



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

022 

دا٤ت ايعباض٠ )ٜتٝح يٞ ْؿاط املػطح املسضغٞ ايتؿهرل ايٓاقس يف املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ( يف ايذلتٝب -

 (.37.06بك١ُٝ ْػب١ٝ ) إىل )ْازضا( ايع١ٓٝ اغتذاب١ايتاغع عؿط سٝح اػٗت 

دا٤ت ايعباض٠ )هعًين ْؿاط ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ أقسض زٚض ايؿطز ؾ٢ ايٓٗٛض باجملتُع( يف -

 ض( سٝح أؾاض بع36.46ايذلتٝب ايعؿطٕٚ سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

 مبساضغِٗ. ْؿط١ا٭ ٖصٙأؾطاز ايع١ٓٝ إىل ْسض٠ ٚدٛز 

ايط٬ب بتٛع١ٝ ايط٬ب بكٛاْني ٚيٛا٥ح املسضغ١( يف ايذلتٝب اؿازٟ  ز)ٜكّٛ اؼادا٤ت ايعباض٠ -

( ٚقس أؾاض بعض أؾطاز 35.89ٚايعؿطٕٚ سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بكُٝ٘ ْػب١ٝ )

ايع١ٓٝ ممٔ ِٖ أعها٤ يف اؼاز ايط٬ب بإٔ زٚضِٖ ٜٓشكط يف متجٌٝ املسضغ١ أثٓا٤ ظٜاضتٗا ملسضغ١ 

بأزٚاضِٖ بأٖساف ٖصا ا٫ؼاز،  ِمما ٜسٍ ع٢ً ق١ً ٚعٝٗ ٚإٔ ٖصٙ ايتٛع١ٝ يٝػت َٔ َٗاَِٗ، أخط٣،

ٚٚدٛز قكٛض يس٣ املسضغ١ يف تٛعٝتِٗ بصيو، يف سني أؾاض ايبعض ا٭خط إىل عسّ َعطؾتِٗ بٛدٛز اؼاز 

شيو إىل ٚعسّ َعطؾ١ املككٛز باؼاز ايط٬ب، ٚنٝـ ٜتِ تؿهًٝ٘، ٚقس ٜطدع  ط٬ب أّ ٫ مبسضغتِٗ،

ؾه٬ عٔ تػٝب ايعسٜس  ،با٭ْؿط١اٖتُاّ ايط٬ب بايتشكٌٝ ايعًُٞ يف املٛاز ايسضاغ١ٝ زٕٚ ا٫ٖتُاّ 

َٔ ايط٬ب ٚعسّ سهٛضِٖ ايّٝٛ ايسضاغٞ بايهاٌَ سٝح أؾاضٚا إىل أِْٗ ٜأتٕٛ ٱثبات سهٛضِٖ ؾكط 

 اـكٛق١ٝايسضٚؽ  ثِ ٜعٛزٚا ملٓاظشلِ قبٌ اْتٗا٤ ايّٝٛ ايسضاغ٢ ٫عتُازِٖ بؿهٌ أغاغٞ ع٢ً

ِ شلِ مما هعًِٗ يف ععي١ عٔ املسضغ١ ٚوٍٛ زٕٚ  بايٓػب١سهٛض  باتٚاعتباض املسضغ١ فطز إث انتػابٗ

 ٔ ٛاؾطت بٗا  ا٭ْؿط١ا٭ٖساف املٓؿٛز٠َ  ٘ يف ساي١ إشا ت  ا٭ْؿط١  ٖصٙاي٬قؿٝ

٢ً املػت٣ٛ احملًٞ ا٭سساخ اؾاض١ٜ ع ١دا٤ت ايعباض٠ )ٜسؾع٢ٓ ْؿاط  ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ إىل َتابع-

ٚايعطبٞ ٚايعاملٞ بط١ٜ٩ ْكس١ٜ( يف ايذلتٝب ايجاْٞ ٚايعؿطٕٚ سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( 

( ٚقس ٜطدع شيو إىل ق١ً ٚدٛز ٖصا ايٓؿاط مبساضغِٗ نُا أؾاض بعض أؾطاز 35.75بك١ُٝ ْػب١ٝ )

عتباض ٖسؾِٗ ا٭غاغٞ اؿكٍٛ ع٢ً اٖتُاّ ايط٬ب باملؿاضن١ يف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٚا ق١ًايع١ٓٝ، ٚ

أع٢ً ايسضدات ؾه٬ عٔ ق١ً اٖتُاّ َػ٦ٛيٞ ا٭ْؿط١ بايتٓؿٝص ايؿعًٞ يٮْؿط١ ٚا٫قتكاض ع٢ً 

ايتٛثٝل ايٛضقٞ شلا ؾكط َٚٓع املسضغ١ شلِ َٔ ايتشسخ يف ا٭سساخ اؾاض١ٜ بأ٣ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ 

 . 30ْٜٛٝٛ2013سساخ أٚ َعاضن١ ٭ كايؿ١ٚناْت  غٝاغ١ٝناْت أضا٥ِٗ  إشاخاق١ 

دا٤ت ايعباض٠ )ٜعطؾين ْؿاط اؿاغب اٯيٞ ع٢ً نٝؿ١ٝ اؿؿاظ ع٢ً ٖٜٛتٓا يف ظٌ ْعاّ ايعٛمل١( يف -

( ٚأؾاض 35.15ايذلتٝب ايجايح ٚايعؿطٕٚ سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

ٜػُح شلِ ٖٛ ايسخٍٛ أثٓا٤ ايؿػش١  بعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل ْسض٠ ٚدٛز ٖصا ايٓؿاط باملسضغ١ ٚيهٔ َا

إىل َعٌُ اؿاغب اٯىل ٚاؾًٛؽ عًٝ٘ أٚ مماضغ١ بعض ا٭يعاب أٚ ظٜاض٠  ٜان١ٝٚبعض سكل ايذلب١ٝ ايط
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بعض املٛاقع ايذلؾ١ٝٗٝ ٜٚهٕٛ شيو يًط٬ب شٟٚ ايع٬ق١ اؾٝس٠ َع َػ٦ٍٛ املعٌُ ٚقس أؾاض بعض ايط٬ب 

ٝاض ا٭خ٬ق٢ يبعض ظ٥٬َِٗ يف سني أؾاض ايبعض ا٭خط إىل إٔ إىل إٔ اؿاغب اٯيٞ نإ غببا يف ا٫ْٗ

اؿاغب اٯيٞ ٚخاق١ ؾبه١ اٱْذلْت ٖٞ ايػبٌٝ ايٛسٝس ا٭ٕ يًتعبرل عٔ أضا٥ِٗ ٚايسؾاع عٔ ٚطِٓٗ 

  اغتذاباتِٗنس ايعسٚ، ٚيهٔ َٔ َٓاظشلِ ،زٕٚ اٱؾاض٠ إىل ْعاّ ايعٛمل١ يف 

اضغ١ ايتؿهرل ايعًُٞ ايكشٝح يف نٌ ا٭َٛض ٚايكهاٜا( يف دا٤ت ايعباض٠ )٢ُٜٓ يس٣ ْؿاط ايعًّٛ مم-

( ٚأؾاض 34.22ايذلتٝب ايطابع ٚايعؿطٕٚ، سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

 ايط٬ب إىل ْسض٠ ٚدٛز ٖصا ايٓؿاط باملسضغ١ 

تِٗ ايط٬ب( ٚايعباض٠  دا٤ت ن٬ َٔ ايعباض٠ )ٜٛدس باملسضغ١ بطملإ َسضغٞ ٜكّٛ بسضاغ١ ايكهاٜا اييت-

)دعًين ْؿاط ايكشاؾ١ أؾهٌ قطا٠٤ ايكشـ ٚايهتب ايػٝاغ١ٝ( يف ايذلتٝب اـاَؼ ٚايعؿطٕٚ سٝح 

( ٚقس ٜطدع شيو إىل قسٚض تعًُٝات 33.33اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

أنجط َٔ طايب أثٓا٤ تطبٝل  بايٛظاض٠  بإيػا٤ ايدلملإ املسضغٞ بٌ إٕ ا٫دتُاع١ٝيتٛدٝٗات اـس١َ 

مما ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛزٙ ، ست٢ قبٌ قسٚض قطاض  ا٫غتبا١ْ طًب تٛنٝح َعين ن١ًُ بطملإ َسضغٞ،

ايػٝاغ١ٝ أؾهٌ قطا٠٤ ايكشـ ٚايهتب  ايكشاؾ١ٚؾُٝا ٜتعًل بايعباض٠ ايجا١ْٝ )دع٢ًٓ ْؿاط  ،إيػا٤ٙ

ؿا صا آي  ٌٖ سض٠( يك١ً تؿعٝ ٙ ايع١ٓٝ إىل )آي طدع اػا  ايط٬ب. ط باملسضغ١ نُا أؾاضقسٜ 

َٚٔ ثِ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايتعًِٝ بكٛضت٘ ايطا١ٖٓ قس عذع عٔ ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايػٝاغٞ يس٣ ط٬ب 

املطس١ً ايجا١ْٜٛ بٌ إْ٘ أقبح ٜػِٗ يف إقا١َ سادع بني ايط٬ب ٚبني إزضاى ٚاقعِٗ نُا ٖٛ ٚتؿػرل ٖصا 

إٔ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يٝؼ شلا زٚض ؾاعٌ يف ايٛاقع تؿػرلا سكٝكٝا َٚٔ ثِ ٜػِٗ يف تعٜٝـ ٚعِٝٗ ٚ

 ع١ًُٝ ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايػٝاغٞ يًط٬ب ٚبايتايٞ انؿاض َػت٣ٛ ايٛعٞ ايػٝاغٞ عٓس ايط٬ب
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ٗاضات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ: ثايجا ّ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ت١َُٝٓ    ١ايعاَ ٚاقع إغٗا

 ز ع١ٓٝ ايط٬ب سٍٛ ٖصا احملٛضاؾسٍٚ ايتاىل اغتذابات أؾطا ٜٛنح

 (5خذٔل )

انطالة حٕل ٔالغ إسٓبو األَشطخ انالصفٛخ فٙ تًُٛخ  استدبثخ

يٓبراد انًشبركخ انسٛبسٛخ نذٖ اطالة انًرحهخ انثبَٕٚخ 

 انؼبيخ

 انؼجبرح
 االستدبثخ

 انذانخ 2كب االتدبِ انًتٕسط

 اإلحصبئٛخ
 انٕزٌ

 َبدرا احٛبَب دائًب انترتٛت انُسجٙ

 % ن % ن % ن

 14 38.95 2429 1223.77 نادرا   1.17 87.10 292 8.96 22 3.94 22  44

 24 33.33 2429 1876.00 نادرا   1.00 100.00 122 0.00 2 0.00 2   45
 6 45.98 2429 628.67 نادرا   1.38 71.54 229 18.98 922 9.49 21 46

 24 33.33 2429 1876.00 نادرا   1.00 100.00 122 0.00 2 0.00 2   47

 9 40.72 2429 1139.37 نادرا   1.22 85.29 222 7.25 22 7.46 22   48
 24 33.33 2429 1876.00 نادرا   1.00 100.00 122 0.00 2 0.00 2   49

 5 48.69 2429 430.76 نادرا   1.46 63.86 211 26.23 022 9.91 12  50

 18 38.51 2429 1210.09 درا  نا 1.16 86.96 222 10.56 12 2.48 02  51
 10 40.19 2429 1090.49 نادرا   1.21 84.01 222 11.41 922 4.58 22  52

 8 41.29 2429 1093.11 نادرا   1.24 84.22 212 7.68 20 8.10 22    53

 17 38.66 2429 1270.85 نادرا   1.16 88.17 202 7.68 20 4.16 21  54
 12 39.16 2429 1204.49 نادرا   1.17 86.67 292 9.17 22 4.16 21  55

 15 38.84 2429 1237.90 نادرا   1.17 87.42 202 8.64 29 3.94 22   56

 15 38.84 2429 1237.90 نادرا   1.17 87.42 202 8.64 29 3.94 22   57
 24 33.33 2429 1876.00 نادرا   1.00 100.00 122 0.00 2 0.00 2  58

 24 33.33 2429 1876.00 نادرا   1.00 100.00 122 0.00 2 0.00 2  59

 22 35.47 2429 1610.67 نادرا   1.06 95.10 210 3.41 20 1.49 92  60
 1 78.89 2429 333.37 احيانا 2.37 5.76 22 51.81 222 42.43 212  61

 20 37.14 2429 1468.88 نادرا   1.11 92.32 222 3.94 22 3.73 22  62
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 انؼجبرح
 االستدبثخ

 انذانخ 2كب االتدبِ انًتٕسط

 اإلحصبئٛخ
 انٕزٌ

 َبدرا احٛبَب دائًب انترتٛت انُسجٙ

 % ن % ن % ن

 19 37.42 2429 1469.18 نادرا   1.12 92.32 222 3.09 01 4.58 22  63
 24 33.33 2429 1876.00 نادرا   1.00 100.00 122 0.00 2 0.00 2  64

 21 36.35 2429 1544.16 نادرا   1.09 93.82 222 3.30 29 2.88 02   65

 24 33.33 2429 1876.00 نادرا   1.00 100.00 122 0.00 2 0.00 2  66
 3 51.17 2429 335.21 نادرا   1.54 60.87 229 24.73 020 14.39 922   67

 3 51.17 2429 335.21 نادرا   1.54 60.87 229 24.73 020 14.39 922  68
 2 51.46 2429 314.26 نادرا   1.54 59.70 222 26.23 022 14.07 920  69
 13 39.13 2429 1125.87 نادرا   1.17 84.54 212 13.54 902 1.92 92  70
 7 45.20 2429 587.91 نادرا   1.36 67.16 222 30.06 020 2.77 02  71
 23 35.43 2429 1600.13 نادرا   1.06 94.88 212 3.94 22 1.17 99  72
 11 39.73 2429 1165.29 نادرا   1.19 85.82 222 9.17 22 5.01 22  73

 المحور
 الثالث

  40.73 2429 31999.66 نادرا   1.22 83.53 02212 10.77 2222 5.70 9222

 َٔ اؾسٍٚ ايػابل َا ٢ًٜ: ٜتهح

* عٓس تٓاٍٚ احملٛض ايجايح املتعًل بٛاقع إغٗاّ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ت١ُٝٓ َٗاضات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ 

٬ٜسغ نعـ زٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف إنػاب َٗاضات املؿاضن١  ا١َيس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايع

شٛضاملط ٖصٙايػٝاغ١ٝ يس٣ ط٬ب  ػب١ٝ يًُ  (40.73) س١ً سٝح اػٗت اغتذابات ايط٬ب إىل )ْازضا( بك١ُْٝ 

يس٣ ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ( يف ايذلتٝب ا٭ٍٚ، سٝح اػٗت  ايطٜان١ٝ* دا٤ت ايعباض٠ ُٜٓٞ ْؿاط ايذلب١ٝ 

( ٚقس ٜطدع شيو إىل إٔ ْؿاط ايذلب١ٝ ايطٜان١ٝ 78.89اغتذابات ايع١ٓٝ إىل )زا٥ُا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

،سٝح أؾاض ايط٬ب إىل إٔ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ نازت تٓسثط ٚتٓشكط يف  ١اط املؿعٌ يف نٌ َسضغٖٛ ايٓؿ

 ْؿاط ايذلب١ٝ ايطٜان١ٝ 

 ٖصٙ* دا٤ت اغتذابات ايع١ٓٝ ع٢ً باق٢ عباضات احملٛض يف اػاٙ )ْازضا ( َع تبأٜ تطتٝبٗا يف َس٣ 

 : ٢ًايٓسض٠ نُا ٜ
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٫ؼاز ط٬ب املسضغ١ ٫ختٝاض ا٭ؾهٌ( يف ايذلتٝب  دا٤ت ايعباض٠ )أْاقـ ظ٥٬َٞ سٍٛ املطؾشني-

ٚقس ٜععٚ شيو  إىل أْ٘  (،51.46) ايجاْٞ سٝح ناْت اغتذابات ايع١ٓٝ يف اػاٙ )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ

يف بعض املساضؽ اييت ٜٛدس بٗا اْتدابات ٫ؼاز ايط٬ب تتِ عٔ ططٜل ضنا باقٞ ايط٬ب عٔ ايطايب 

نُا أؾاض بعض  ٚشيو ،ا٭نؿأملطؾشني ٚزٕٚ ٚدٛز َعاٜرل يسِٜٗ ٫ختٝاض ا سٍٛاملطؾح زٕٚ ٚدٛز ْكاف 

أؾطاز ايع١ٓٝ ٚأؾاض ايبعض ا٭خط إىل أْ٘ ٫ تٛدس اْتدابات ٫ؼاز ايط٬ب مبساضغِٗ ٚأِْٗ ٫ ٜعطؾٕٛ 

 بٌ اشا َا نإ ٜٛدس مبساضغِٗ اؼاز ط٬ب أّ ٫ أعها٤ ا٫ؼاز مبساضغِٗ،

٢ً املؿاضن١ يف اْتدابات اؼاز ايط٬ب( ٚايعباض٠ )أتابع اٱع٬ٕ عٔ دا٤ت نٌ َٔ ايعباضٙ )أسطم ع-

بك١ُٝ  َٛاعٝس اْتدابات اؼاز ط٬ب املسضغ١ يٲز٤٫ بكٛتٞ( يف ايذلتٝب ايجايح يف اػاٙ )ْازضا(

( سٝح أؾاض ايط٬ب إىل عسّ َعطؾتِٗ بٛدٛز اؼاز ط٬ب مبسضغتِٗ أّ ٫ ٚنٝـ ٜتِ 51.17ْػب١ٝ )

أؾطاز ايع١ٓٝ سٍٛ َعطؾتِٗ بأٖساف ا٫ؼازات ايط٬ب١ٝ يف تطغٝذ  اغتذاب١شيو َع  تؿهًٝ٘، ٜٚتؿل

سٝح ناْت اغتذابات ايع١ٓٝ يف اػاٙ )ْازضا( أٜها ٚنصيو يف  يف ْؿٛؽ ايط٬ب، ١ايسميكطاطَٝباز٨ 

ٚعٞ أؾطاز ايع١ٓٝ بسٚض ا٫ؼازات ايط٬ب١ٝ يف تٛع١ٝ ايط٬ب بكٛاْني ٚيٛا٥ح املسضغ١ اييت دا٤ت 

ًٝٗا يف  ِ ع ٞ بأٖساف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ؾ٢ ايتٓؿ١٦ اػاٙاغتذاباتٗ ع ها يف قٛض اٛي  ايػٝاغ١ٝ  ْازضا ٜأ

)ت٪ثط اـًؿ١ٝ ايػٝاغ١ٝ يًطايب املطؾح يف اؼازات ايط٬ب املسضغٞ ع٢ً ؾٛظٙ  دا٤ت ايعباض٠-

قس ٜطدع شيو ( 48.69ٚ) ٘ايٓسض٠ أٜها بك١ُٝ ْػبٝ ٙبا٫ْتدابات ( يف ايذلتٝب اـاَؼ يف اػا

ثِ ْكل ٚعِٝٗ بتأثرل اـًؿ١ٝ ايػٝاغ١ٝ  َٚٔ ،باملساضؽ ايط٬ب١ٝ ْتداباتايط٬ب يف ا٫ َؿاضن١يك١ً 

سني أؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ َٔ ايط٬ب ا٭عها٤ با٫ؼاز إىل ٚدٛز شيو ايتأثرل  يفع٢ً املطؾح أٚ ٫ 

 30ْٜٛٝٛ2013خاق١ بعس أسساخ 

ن١ يف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ سط١ٜ ايتعبرل عٔ ضأٟ يف ا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ دا٤ت ايعباض٠ ) تتٝح يٞ املؿاض-

إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ  ايع١ٓٝ اغتذاب١اييت متط بٗا ايب٬ز( يف ايذلتٝب ايػازؽ سٝح اػٗت 

( ٚقس ٜطدع شيو نُا أؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل تؿسٜس إزاض٠ املسضغ١ ٚاملسضغني ع٢ً عسّ 45.98)

يتعبرل عٔ آضا٥ِٗ يف ا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ اييت متط بٗا ايب٬ز بٓا٤ا ع٢ً ايكطاض ايٛظاضٟ ايػُاح يًط٬ب با

ايصٟ  18/9/2013ٚايتعًِٝ بتاضٜذ  ١ٚنصيو املٓؿٛض ايكازض عٔ ٚظاض٠ ايذلبٝ 2013( يػٓ٘ 1194ضقِ )

يًطأ٣ ميٓع اؿسٜح عٔ ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ زاخٌ املساضؽ ٚقس أؾاض بعض ايط٬ب  إىل أْ٘ ٜتِ ايػُاح 

بٌ  30ْٜٛٝٛ2013ْٜٛٝٛ بُٝٓا ٜتِ ظدط ايط٬ب ايصٜٔ ٜبسٕٚ آضا٤ َعاضن١ ملا مت ؾ٢ 30 خايص٣ ٜ٪ٜس أسسا

اؿاي١ َٔ املسضغ١ ٚإساي١ املعًُني َٚسٜط املسضغ١ ايصٜٔ زلشٛا شل٪٤٫  ٖصٙإْ٘ قس ٜتِ ؾكٌ ايط٬ب يف 

 ايط٬ب بإبسا٤ ٖصا ايطأ٣ املدايـ يًتشكٝل بٌ ٚاعتكاٍ بعهِٗ
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( ايت٢ تٓل 18يف املاز٠ ضقِ) اٱْػإٜتعاضض َع َا ْكت عًٝ٘ املٛاثٝل ايسٚي١ٝ ؿكٛم  اٖٚص

( ٚايت٢ 1959سكٛم ايطؿٌ ) ٚاتؿاق١ٝ (unesco,1998,p159)ايطأ٣  ٚسط١ٜع٢ً اؿل يف ايتعبرل 

ػ٦ٛي١ٝ َٔ اؿكٛم املتعًك١ بايُٓٛ ايؿهطٟ ٚاملعٟٓٛ يًطؿٌ ع٢ً تععٜع ضٚح امل ايجا١ْٝ ُٛع١ضنعت ؾٝ٘ اجمل

ٚتسضٜبِٗ يف َطس١ً ايطؿٛي١ ع٢ً تهٜٛٔ آضا٥ِٗ اـاق١ ،يٝهْٛٛا  ا٭طؿاٍٚا٫دتُاع١ٝ عٓس  ا٭خ٬ق١ٝ

( 406، م1985 اؿكٛم يًطؿٌ )ايؿٛضظٞ، ٖصٙتٛؾرل  ايسٚي١أعها٤ ؾاعًني يف اجملتُع ٚنطٚض٠ نُإ 

 امل٪متط ايعاّ ملٓع١ُ ا٭َِ ( ٚايص٣ اعتُست يف1960ٚأٜها اتؿاق١ٝ َهاؾش١ ايتُٝٝع يف فاٍ ايتعًِٝ )

( َٓٗا ع٢ً 14سٝح ت٪نس املاز٠ ) 1960زٜػُدل 14 بتاضٜذ UNESCO املتشس٠ يًذلب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١

َبسأ املػاٚا٠ ايٛاضز باٱع٬ٕ ايعاملٞ يًشكٛم ٚع٢ً سل نٌ ؾطز يف ايتعًِٝ ايٛاضز باٱع٬ٕ ْؿػ٘ ٚاييت 

ٚايجكاؾ١ٝ يًطؿٌ يف ايكإْٛ  ايذلب١ُٜٛٗا ملػرل٠ اؿكٛم تتهٕٛ َٔ تػع عؿط٠ َاز٠  تعتدل َٓعطؿا َ

ايسٚيٞ ٚاييت سسزت َع٢ٓ ايتُٝٝع بأْ٘ أ٣ متٝٝع أٚ اغتبعاز أٚ قكط أٚ تؿهٌٝ ع٢ً أغاؽ ايعٓكط أٚ 

أٚ ا٭قٌ ايٛط٢ٓ أٚ ا٫دتُاعٞ أٚ  ٞايًٕٛ أٚ اؾٓؼ أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ أٚ ايطأ٣ ايػٝاغٞ ٚغرل ايػٝاغ

أٚ املٛيس ٜككس َٓ٘ أٚ ٜٓؿأ عٓ٘ إيػا٤ املػاٚا٠ يف املعا١ًَ يف فاٍ ايتعًِٝ أٚ اٱخ٬ٍ  ١ا٫قتكازٜاؿاي١ 

ا٫تؿاق١ٝ ْكت املاز٠ ايجايج١ ع٢ً إٔ تتعٗس ايسٍٚ ا٭ططاف  ٖصَٙٓٗا ٚملٓع أٟ متٝٝع باملع٢ٓ املككٛز يف 

اض١ٜ تٓطٟٛ ع٢ً متٝٝع يف ايتعًِٝ بإيػا٤ أ١ٜ أسهاّ تؿطٜع١ٝ أٚ تعًُٝات أزاضٜ٘ ٚتٛقـ ايعٌُ بأ١ٜ إدطا٤ات إز

ٚ مجاع١ ملعطؾ١ اؿل  ٌ ؾطز أ عتدل أغاغا يه ٌ ، ٚاملطايب١خاق١ ٚإٔ ايتعًِٜٝ  ٘ )خًٝ ٘ ٚايسؾاع عٓ  (62،م2001 ب

سكٛم ؾُٝع  ٥٫ش١ٚاييت قسقت عًٝٗا َكط ٚاييت تعتدل  1989اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ  ٚنصيو

ٚاملعٝاض ا٭ز٢ْ يًػًٛى املػ٦ٍٛ َٔ داْب اجملتُعات  ايتعٗسات املًع١َ يًشهَٛات ٔا٭طؿاٍ ٚزغتٛض َ

( ع٢ً سط١ٜ ايتعبرل ٚايؿهط ٚايٛدسإ ٚايسٜٔ 14،13،12ٚا٭غط  إظا٤ ا٭طؿاٍ ٚاييت تٓل املٛاز )

(Unicef, ,Spetember.2003,p7) 

دا٤ت ايعباض٠ )ؾاضنت يف بعض ا٫عتكاَات ٚا٫ستذادات باملسضغ١ يتشكٝل املطايب ايط٬ب١ٝ( يف -

( يتدٛف ايط٬ب مما 45.20ايذلتٝب ايػابع سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

قس ًٜشل بِٗ َٔ نطض نُا أؾاضت ايع١ٓٝ ٚقس ٜطدع شيو إىل ق١ً تؿعٌٝ اؼاز ايط٬ب ايصٟ َٔ َٗاَ٘ 

 اٯخطٜٔ ايسؾاع عٔ سكٛم ايط٬ب ٚنعـ زٚض ا٭ْؿط١ يف إنػابِٗ قِٝ اٱٜجاض ٚايسؾاع عٔ سكٛم

 اٯخطٜٔٚايتداشٍ عٔ ْكطٙ  اي٬َبا٠٫ٚتؿهٌٝ املكًش١ ايعا١َ مما أز٣ إىل بح 

دا٤ت ايعباض٠ )اؾذلانٞ يف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ غاعسْٞ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ يٞ زٚض إهابٞ يف اؿٝا٠  -

( بك١ُٝ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا ١اغتذابايػٝاغ١ٝ غٛا٤ بايتأٜٝس أٚ ايطؾض ( يف ايذلتٝب ايجأَ سٝح اػٗت 

( ٚقس أؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل إٔ املسضغ١ ٚا٭ْؿط١ أقبشت سا٥ٌ زٕٚ املؿاضن١ 41.29ْػب١ٝ )
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اٱهاب١ٝ يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ عٓسَا ٜهٕٛ ايطأ٣ كايـ يًٓعاّ ٚزيًٛا ع٢ً شيو مبٓع بعهِٗ َٔ 

٫ ٜتٛاؾل َع َ٪ٜس٣ أسساخ ايتعبرل عٔ ضأٜ٘ ؾ٢ ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ اييت متط بٗا ايب٬ز عٓسَا نإ ضأِٜٗ 

باٱشاع١ املسضغ١ٝ  خاق١ ٚإٔ نٌ  شيوٚاعتباض شيو اْك٬با ٚيٝؼ ثٛض٠ َٔ ٚد١ٗ ْعطِٖ ٚ 30ْٜٝٛٛ

َسضغ١ أقبح ٜٛدس بٗا إثٓإ ع٢ً ا٭قٌ َٔ أؾطاز ايؿطط١ َكُٝني بٗا بكؿ١ زا١ُ٥ )خؿرل( ؾه٬ عٔ 

اّ اؿانِ ٚأؾاضٚا أٜها إىل إٔ ا٭ْؿط١ تٛادس اؾٝـ ٚايؿطط١ ٫عتكاٍ نٌ َعاضض زاخٌ املسضغ١ يًٓع

 تكتكط ع٢ً املُاضغ١ ايذلؾ١ٝٗٝ. ٖااي٬قؿ١ٝ يف ساي١ ٚدٛز

يف ايذلتٝب ايتاغع سٝح  دا٤ت ايعباض٠ )تػرل ا٫ْتدابات ايط٬ب١ٝ يف املسضغ١ بؿهٌ زميكطاطٞ(-

ٚدٛز اْتدابات  ( ٚقس أؾاض ايط٬ب إىل ق40.72١ًاػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

١ ٚآٝي  ٫ ّ ِ بٛدٛز اؼاز ط٬ب باملسضغ١ أ عطؾتٗ تر عٓٗا ق١ًَ  ٚاييتْ  ١ ٫ؼاز ايط٬ب باملسضغ١   تؿهًٝ٘ ؾعًٝ

دا٤ت ايعباض٠ )اؾذلانٞ يف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ غاعسْٞ ع٢ً انتػاب َٗاضات ايكسض٠ ع٢ً اٱقٓاع -

ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ  اب١اغتذ( يف ايذلتٝب ايعاؾط سٝح اػٗت اٯخطٜٔٚايتأثرل يف 

( ٚقس أضدع ايط٬ب شيو إىل ق١ً ٚدٛز أْؿط١ ٫ قؿ١ٝ باملسضغ١ ٚق١ً تؿعًٝٗا إٔ ٚدست مما 40.19)

 املٗاضات اييت ناْٛا ٜطغبٛا يف انتػابٗا ٖصٙ إنػابِٗساٍ زٕٚ 

تٝب اؿازٟ عؿط سٝح دا٤ت ايعباض٠ )أسطم ع٢ً املؿاضن١ يف ادتُاع ٜعًٔ عٓ٘ اؼاز ايطًب١( يف ايذل-

( ٚقس ٜطدع شيو إىل ق١ً تؿعٌٝ َٗاّ اؼاز 39.73اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

ايط٬ب ٚاقتكاض بعض املساضؽ ع٢ً ايتػذٌٝ ايٛضقٞ ٱعها٤ٙ زٕٚ إتاس١ ايؿطم شلِ ملُاضغ٘ َٗاّ 

 ٚاملؿاضن١ ؾٝٗا   ط١ا٭ْؿشيو ا٫ؼاز ؾه٬ عٔ اْؿػاٍ ايط٬ب بايتشكٌٝ ايسضاغٞ عٔ 

دا٤ت ايعباض٠ )أؾاضى َٔ خ٬ٍ املعػهطات يف َؿطٚعات خس١َ ايب١٦ٝ ٚايعٌُ ايتطٛعٞ( سٝح دا٤ت -

( ٚقس ٜطدع 39.16يف ايذلتٝب ايجاْٞ عؿط ٚناْت اغتذاب١ ايع١ٓٝ يف اػاٙ )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

أٚيٝا٤ ا٭َٛض يًُسضغ١ يف إناع١  ايط٬ب ٚؽٛؾا َٔ يّٛ أٚقاتشيو إىل ْسض٠ عٌُ َعػهطات سطقا ع٢ً 

املعػهطات نُا أِْٗ يٝؼ  ٖصٙٚقت ايط٬ب ٚقس أؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل إٔ املسضغ١ ٫ تتٝح شلِ َجٌ 

املعػهطات يف ساي١ ٚدٛزٖا ٖٚصا َا ٜسٍ ع٢ً نعـ  ٖصٙيسِٜٗ َٔ ايٛقت َا ٜػُح شلِ باملؿاضن١ يف 

٬بٗا سب ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚاملػ٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ َٚباز٨ زٚض املسضغ١ ٚا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف إنػاب ط

 املٛاط١ٓ ٚا٫ْتُا٤ 

َٔ خ٬ٍ فاٍ ايكشاؾ١( يف  ا٭دٓب١ٝدا٤ت ايعباض٠ )أؾاضى يف عٌُ زعا١ٜ ملكاطع١ املٓتذات -

( سٝح أؾاض 39.13يف اػاٙ "ْازضا" بك١ُٝ ْػب١ٝ ) ايع١ٓٝايذلتٝب ايجايح عؿط سٝح ناْت اغتذاب١ 

 مما أز٣ إىل تٛقـ َععِ ا٭ْؿط١ مبساضغِٗ  بايػٝاغ١ؽٛؾِٗ َٔ مماضغ١ أ٣ ْؿاط ٜكذلب  ايط٬ب إىل
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يٲزاض٠ ايط٬ب١ٝ باملسضغ١( يف ايذلتٝب ايطابع  ايؿع١ًٝدا٤ت ايعباض٠ )ٜتٝح ىل اؼاز ايط٬ب املُاضغ١ -

 ؾطازأ ( ٚقس أؾاض بعض38.95عؿط سٝح ناْت اغتذاب١ ايع١ٓٝ يف اػاٙ )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

املسضغ١ َٔ ؾإٔ املػ٦ٛيني َٔ َسٜط املسضغ١ ٚاملعًُني ؾكط مما ٜسٍ ع٢ً إٔ املسضغ١ ٫  ض٠ايع١ٓٝ إىل إٔ إزا

  ٚاي٬َبا٠٫تعس ايط٬ب يًُؿاضن١ ٚؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ يف اجملتُع ٚتُٓٞ يسِٜٗ ايػًب١ٝ 

غٞ( ٚايعباض٠ )أسطم دا٤ت نٌ َٔ ايعباض٠ )تكّٛ َسضغيت بعٌُ زٚضات تجكٝؿ١ٝ يٓؿط ايٛعٞ ايػٝا-

يف ايذلتٝب اـاَؼ عؿط  ت ايتجكٝؿ١ٝ اييت تعسٖا َسضغيت يٓؿط ايٛعٞ ايػٝاغٞ(اع٢ً سهٛض ايسٚض

 ( ٚقس أؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل38.84سٝح ناْت اغتذاب١ ايع١ٓٝ يف اػاٙ )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

غتٛض ٚنٝؿ١ٝ قٝاغت٘ ٚنصيو سٍٛ ناْت ٖٓاى ْسٚات يًتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ ايس 2011ٜٓاٜط25أْ٘ بعس ثٛض٠ 

ايٓسٚات  ٖصٙتٛقؿت  2013ْٜٛٝٛ 30ٚيهٔ بعس أسساخ  ٚأعها٤َٙٚٗاَ٘  ٚأزٚاضٙاْتدابات فًؼ ايؿعب 

 ملٓع ايٛظاض٠ ايتشسخ يف ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ زاخٌ املساضؽ 

( اط١ٝكطدا٤ت ايعباض٠ )تتٝح يٞ املؿاضن١ يف املعػهطات اييت تٓعُٗا َسضغيت مماضغ٘ اؿٝا٠ ايسمي-

( ٚقس ٜطدع 38.66يف ايذلتٝب ايػابع عؿط سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ  إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

إىل سطم ايط٬ب اغتجُاض أٚقاتِٗ يف ؼكٌٝ زضٚغِٗ يًشكٍٛ ع٢ً أع٢ً ايسضدات ٚعسّ اٖتُاَِٗ 

ٔ ق١ً  دست نُا أؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ ؾه٬ ع  ٚٛ ِ تًوَ تٓعِٝباملؿاضن١ يف املعػهطات ي  املعػهطات. ساضغٗ

دا٤ت ايعباض٠ )غاعسْٞ اؾذلانٞ يف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ع٢ً انتػاب َٗاضات ؾٔ اؿٛاض ايػٝاغٞ -

ايع١ٓٝ يف اػاٙ )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ  اغتذاب١ٚايتؿاٚض( يف ايذلتٝب ايجأَ عؿط سٝح ناْت 

ايٓٛاسٞ ايػٝاغ١ٝ خٛؾا َٔ  ( ٚقس ٜطدع شيو إىل ابتعاز مجٝع عٓاقط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ع38.51ٔ)

ناْت  2011ٜٓاٜط 25بعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل أْ٘ قبٌ ثٛض٠  اضبطـ ايكٝازات ٚايػًطات اؿان١ُ ٚقس أؾ

ؾٓكـ ايؿعب ىؿ٢ َٔ ايٓكـ ا٭خط ٚاؾٝـ ىاف َٔ ؾعب٘  اٯٕمجٛع ايؿعب ؽؿ٢ أَٔ ايسٚي١ أَا 

غ١ ٚايص٣ اْتكٌ زاخٌ املسضغ١ ؾأقبح ٚايؿعب ىاف َٔ دٝؿ٘ ٚشيو يػٝاب يػ١ اؿٛاض خاضز املسض

 ايط٬ب َطاقبني يبعهِٗ ايبعض ٚإٔ املسضغ١ أقبشت َهاْا يًكطاع بس٫ َٔ اؿٛاض

ايتعبرل عٔ ضأ٣ بأؾهاٍ َتعسز٠( يف ايذلتٝب  سط١ٜدا٤ت ايعباض٠ )ٜتٝح يٞ ْؿاط ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ -

( ٚقس ٜطدع شيو إىل 37.42ْػب١ٝ ) ايع١ٓٝ يف اػاٙ )ْازضا( بك١ُٝ اغتذاب١ايتاغع عؿط سٝح ناْت 

باملساضؽ ٚٚدٛز قٝٛز ؼٍٛ زٕٚ سط١ٜ ايتعبرل عٔ ايطأ٣ اشا نإ كايؿا ملا  ٓؿاطق١ً تؿعٌٝ ٖصا اي

 ٜطٜسٙ ايٓعاّ اؿانِ نُا أؾاض أؾطاز ايع١ٓٝ

 دا٤ت ايعباض٠ )ُٜٓٞ ْؿاط ايكشاؾ١ املسضغ١ٝ يسٟ املؿاضن١ اٱهاب١ٝ يف فا٫ت اـس١َ ايعا١َ( يف-

 (.37.14ايع١ٓٝ يف اػاٙ )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) اغتذاب١ايذلتٝب ايعؿطٕٚ سٝح ناْت 
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دا٤ت ايعباض٠ )تععظ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ثكيت بٓؿػٞ يًُؿاضن١ يف قٓع ايكطاض ( يف ايذلتٝب اؿازٟ -

طاز ( ٚقس أؾاض بعض أؾ36.35ايع١ٓٝ يف اػاٙ )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) اغتذاب١ٚايعؿطٕٚ سٝح ناْت 

ايع١ٓٝ إىل إٔ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٫ تػُح شلِ باملؿاضن١ يف قٓع ايكطاض يٓسض٠ تٛادسٖا يف املساضؽ ٚؾ٢ 

ساي١ ٚدٛزٖا ؾأْٗا تكتكط ع٢ً ايٓٛاسٞ ايذلؾ١ٝٗٝ ٚتهٕٛ غرل ٖازؾ١ ٚيٝؼ شلِ ضأ٣ أٚ قطاض بٗا ٚإمنا 

َٔ  ٜعٜست مما قس آؿٝص تًو ايكطاضايكطاض َٔ غًط١ إزاض٠ املسضغ١ ٚاملعًُني ِٖٚ يٝؼ شلِ أ٣ زٚض غ٣ٛ ت

ايػٝاغ١ٝ ٚايػًب١ٝ  اي٬َبا٠٫ععٚف ايط٬ب عٔ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يف َػتكبًِٗ ٜٚٛيس يسِٜٗ 

 ٚايطنٛر ٚا٫غتػ٬ّ يًشانِ 

دا٤ت ايعباض٠ )ٜتٝح يٞ ْؿاط ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ َٓاقؿ١ ايكهاٜا املعاقط٠ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ( يف ايذلتٝب -

( سٝح أؾاضت ايع١ٓٝ 35.47) ٕٚ سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝايجاْٞ ٚايعؿط

إىل أْ٘ ٫ ٜٛدس ٖصا ايٓؿاط باملساضؽ ٚأؾاض ايبعض ا٭خط إىل أْ٘ ٫ٜػُح بايتعبرل ايؿين أٚ غرل ايؿين 

 ؾُٝا ٜتعًل بايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ يف ساي١ ايتعبرل مبا ٜتعاضض َع َكاحل ايػًط١ اؿاي١ٝ 

دا٤ت ايعباض٠ )أتٛاقٌ َع أعها٤ ا٫ؼاز ايط٬بٞ ملػاعستٞ ؾُٝا قس ٜٛادٗين َٔ َؿه٬ت( يف -

( ٚقس 35.43ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) اغتذاب١ايذلتٝب ايجايح ٚايعؿطٕٚ سٝح اػٗت 

ؾاض ٜطدع شيو إىل ٚدٛز تؿهٌٝ ٚضقٞ ؾكط ي٬ؼازات ايط٬ب١ٝ ببعض َساضؽ ايع١ٓٝ زٕٚ تؿعًٝ٘ سٝح أ

ٖصا َٔ اختكام ا٫ؼاز  ٫ٌٖ ٚبعض أؾطاز ايع١ٓٝ إىل عسّ َعطؾتِٗ بٛدٛز اؼاز ط٬ب مبسضغتِٗ أّ 

أّ ٫، ٚأؾاض ايبعض ا٭خط ممٔ ِٖ أعها٤ يف اؼاز ايط٬ب إىل إٔ زٚضِٖ ٜكتكط ع٢ً متجٌٝ املسضغ١ 

ايسٚض يف َػاعس٠ ظ٥٬َِٗ بٗصا  اٚاملساضؽ ا٭خط٣ ٚأِْٗ إشا قاَٛ ِأثٓا٤ تبازٍ ايعٜاضات بني َساضغٗ

د١ٗ  ٚٔ  ٌَ ٌ شيو إىل سس ايؿك ك قسٜ  جرل٣ ايؿػبٚ   َٔ ِ إزاض٠ املسضغ١َ  ِ ؾػٛف تعتدلٖ ؿانًٗ  ٌَ  ْعطِٖ  ؿ

ن٢ ميجًٛا  ؾ٢ ايدلملإ املسضغٞ( ٚايعباض٠ )ٜعطض  ١ٜٚ)ٜتاح يًط٬ب ؾطقا َتػا ٠دا٤ت نٌ َٔ ايعباض-

ابٞ يًٓؿاط ايص٣ ٜطغب ؾٝ٘(، ٚايعباض٠ )ٜتِ عكس نٌ َطؾح يًُهتب ايتٓؿٝصٟ بايؿكٌ بطْاف٘ ا٫ْتد

َٓاظط٠ بني املطؾشني ٱثبات اغتشكاقِٗ يًؿٛظ( ٚايعباض٠ )تٓعِ َسضغيت َػابكات عٔ ططح سًٍٛ  

يبعض ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ( ٚايعباض٠ )أؾاضى يف املػابكات اييت تعسٖا َسضغت٢ سٍٛ ايكهاٜا 

ػهإ املٗاضات اي٬ظ١َ يًتدطٝط ؿٌ بعض َؿه٬ت ايػٝاغ١ٝ( ٚايعباض٠ )ٜهػبين ْؿاط ايب١٦ٝ ٚاي

فتُعٓا(، ٚايعباض٠ )ٜػاْس أعها٤ ا٫ؼاز ايط٬ب عٓس فاظاتِٗ ٚخاق١ املتعًك١ باملػا٥ٌ 

( ع٢ً ايذلتٝب ايطابع ٚايعؿطٕٚ سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ يػٝاغ١ٝا

١ َٔ اقتكاض ا٭ْؿط١ ع٢ً ايتؿهٌٝ ايٛضقٞ زٕٚ ( ٚقس ٜطدع شيو يٓؿؼ ا٭غباب ايػابك33.33)

تؿعًٝٗا ع٢ً ايٛاقع ٚؽٛف املػ٦ٛيني َٔ ايػُاح يًط٬ب  بايتشسخ يف ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ َٚا ٜذلتب ع٢ً 
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ايػُاح بصيو خاق١ بعس ايػُاح يًؿطط١ ٚاؾٝـ ايتٛادس  ساي١شيو َٔ إقكا٤ أٚ إساي١ يًتشكٝل يف 

٣ املدايـ ٚايتٓهٌٝ بِٗ ٚأؾاض بعض أؾطاز ايع١ٓٝ ممٔ ِٖ أعها٤ يف ايطأ بزاخٌ املساضؽ ٫عتكاٍ أقشا

بٗصا ايسٚض يف َػاْس٠ ظ٥٬َِٗ عٓس فاظاتِٗ ٚخام املتعًك١ با٭َٛض  ااؼاز ايط٬ب إىل أِْٗ إشا قاَٛ

بٌ ٚغٝتِ اتٗاَِٗ  ػبايػٝاغ١ٝ ؾػٛف تعتدلِٖ إزاض٠ املسضغ١ بٌ ٚاجملتُع اـاضد٢ أٜها َٔ َجرلٟ ايؿ

٭غطِٖ ست٢ يٛ ناْت نٌتُا٤ ؾُاعات با٫ْ ٚايػذٔ شلِٚ  كٌ شيو إىل سس ايؿكٌ  قسٜ  املٛاثٝل  إضٖاب١ٝٚ 

 ٚايكطاضات ٚا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ تعطِٝٗ ٖصا اؿل ٚيٝؼ قطاضات اؼاز ايط٬ب ؾكط 

 ؼكٝل يف اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ بأٖساف ايعا١َ ايجا١ْٜٛ املطس١ً ط٬ب ٚعٞ نعـ ٜتهح غبل مما

 بأٖساؾٗا اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ ع٢ً ايكا٥ُني ٚعٞ ْكل إىل شيو أغباب أِٖ تععٚ ٚقس ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦

 اؿان١ُ ايػًط١ ٜس يف أزا٠ َاظايت املسضغ١ ٚإٔ ايػٝاغ١ٝ بايتٓؿ١٦ ٜتعًل ؾُٝا خاق١ ٚؾًػؿتٗا

 ٚاؿط١ٜ بايعٝـ تٓاز٣ دا٤ت ثٛض٠ بعس ست٢ َكاؿٗا ؽسّ َعٝٓ٘ أٜسٜٛيٛد١ٝ يؿطض تػتدسَٗا

 بعهٗا ٜعتدل اييت ٚ املكطٟ ايٛاقع ع٢ً ْؿػٗا تؿطض اييت املعاقط٠ ايتػرلات ٚضغِ ا٫دتُاع١ٝ يعساي١ٚا

 املدًك١ ايكٝازات ي٘ تٓتب٘ مل إشا َكَٛاتٗا بهٌ املكط١ٜ ايسٚي١ َع٘ تٓٗاض إٔ ٜٛؾو قاضخا ؼسٜا

 أسساخ بعس خاق١ غ٤ٛا ظاز ا٭َط إٕ بٌ ي٘ ٚايتكسٟ ملٛادٗت٘ َتعسز٠ آيٝات ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات ٚتتب٢ٓ

 عًٝ٘ ٜٚعاقب ا٭خط ايطأ٣ ؾٝ٘ ٜكتٌ َهاْا املكط١ٜ ايجا١ْٜٛ املسضغ١ بعسٖا أقبشت ٚايص30ْٜٛٝٛ2013ٟ

 عٔ ايط٬ب ععٍ إىل تػع٢ أْٗا نُا املدتًؿ١، بأؾهاشلا ايتعبرل سط١ٜ نبت َعاٖط َٔ أخط َٚعٗط قا٥ً٘

 ايػٝاغٞ ايٛعٞ يتعٜٝـ أزا٠ املسضغ١ ؾٝ٘ تأقبش ايص٣ ايٛقت ْؿؼ يف ٚشيو شلِ ايػٝاغ٢ ايٛاقع

 ؾٔ ػٝس بؿط١ٜ قٛايب إْتاز ٱعاز٠ اؿكٛم، بتًو دًِٗٗ ٚظٜاز٠ ايط٬ب سكٛم ٚاْتٗاى ٚا٫دتُاعٞ

 اؿان١ُ ايػٝاغ١ٝ ايٓعِ ٫غتسا١َ ايػٝاغ١ٝ املؿاضن١ َٚٗاضات ايػٝاغٞ يًٛعٞ ٚتؿتكط ٚايطاع١ ايػُع

 بِٗ اـاق١ ايكطاضات قٓع يف ٚاملؿاضن١ ايسميكطاطٞ املٓار َٔ املطس١ً ٖصٙ ط٬ب ؾشطَإ

 ايتٗإٚ يسِٜٗ ٚمن٢ ايػٝاغ١ٝ بايهؿا٠٤ اٱسػاؽ أؾكسِٖ اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ خ٬ٍ َٔ ايٓاقس ٚايتؿهرل

 َٔ ايػٝاغ١ٝ املؿاضن١ يف ٚايطغب١ ايتطٛعٞ ٚايعٌُ املٛاط١ٓ بٛادبات ايؿعٛض انؿاض إىل ٚأز٣ ايػٝاغٞ

 ايػٝاغ١ٝ املٓاقؿات يف اؾذلانِٗ َٔ ٚسطَاِْٗ ايط٬ب ع٢ً ايػًط١ ؾطض إىل املسضغ١ غعٞ خ٬ٍ

 َٔ ٚسطَاِْٗ ٚايكشاؾ١ ايؿ١ٝٓ ٚايذلب١ٝ ٚاملػطح اٱشاع١ يف أضا٥ِٗ ٚإبسا٤ ايؿكٌ يف املؿتٛس١ ٚاملٓاظطات

 ساٍ اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ ؾتُٗٝـ ا٭ْؿط١ َٔ ٚغرلٖا ْسٚات ٚعكس املعػهطات خ٬ٍ َٔ ايتطٛعٞ ايعٌُ

  ايكشٝش١ ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦ ايط٬ب انتػاب ٕٚز

 عٔ ٚقسٚز٠ نٝك١ ْعط٠ إىل بِٗ ت٪ز٣ خدلات إ٫ ٢ٖ َا باملساضؽ املتٛؾط٠ ا٭ْؿط١ تتٝش٘ ؾُا

 ٚايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ ايٛاقع إغؿاٍ َع ايط٥ٝػ١ٝ يكهاٜاٖا غطش١ٝ ٚض١ٜ٩ ٚايعاملٞ ايٛطين ايٛاقع
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 خ٬ٍ َٔ ايكا٥ِ ايػٝاغٞ ايٓعاّ مٛ ايط٬ب يف املٓتؿط ٝسايتأٜ غًل ٚايعٓا١ٜ ك٬ تبػٝطا ٚتبػٝط٘

 ظٗٛض ميٓع ٚدساْٞ ضقٝس ـًل ٚاؿه١َٝٛ ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ ع٢ً املجاي١ٝ ايٓعع١ ٚإنؿا٤ ا٭ْؿط١ تًو

 اييت ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚايتكٛضات املؿاِٖٝ ٚعطض ا٫غتٝا٤ َؿاعط عٔ ٚايٓامج١ ا٫دتُاع١ٝ ايك٬قٌ

 ايكهاٜا يف ٚآضا٥ِٗ ايط٬ب أؾهاض تبأٜ زٕٚ ٚاؿًٝٛي١ ؾهطٟ ػاْؼ ـًل طشٞغ بؿهٌ ايٓعاّ ٜتبٓاٖا

 َٚعاٖط ا٭ظَات ٚدٛز ضغِ ٚاغتُطاضٙ ايكا٥ِ ايػٝاغٞ ايٓعاّ اغتكطاض ٚيتسعِٝ يًُذتُع ايػٝاغ١ٝ

 ايٛاسس ايؿعب أبٓا٤ بني ٚايعٓـ ايكطاع

 س٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َاي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ي ا٭ْؿط١َعٛقات : ضابعا

 ٛضاؾسٍٚ ايتايٞ اغتذابات أؾطاز ع١ٓٝ ايط٬ب سٍٛ ٖصا احمل ٜٛنح

 (6خذٔل )
انطالة حٕل يؼٕلبد األَشطخ انالصفٛخ فٙ تحمٛك  استدبثبد

 انتُشئخ انسٛبسٛخ نذٖ اطالة انًرحهخ انثبَٕٚخ انؼبيخ

 انؼجبرح
 االستدبثخ

 انذانخ 2كب االتدبِ انًتٕسط

 ئٛخاإلحصب
 انٕزٌ

 َبدرا أحٛبَب دائًب انترتٛت انُسجٙ
 % ن % ن % ن

 15 48.51 2429 465.23 نادرا   1.46 65.88 292 22.71 092 11.41 922 74
 13 83.26 2429 402.32 دائما   2.50 14.07 920 22.07 022 63.86 211 75
 14 68.12 دالة غير 2.71 احيانا 2.04 31.02 019 33.58 292 35.39 220 76
 11 85.57 2429 513.49 دائما   2.57 10.98 922 21.32 022 67.70 222 77
 12 84.68 2429 475.24 دائما   2.54 12.47 992 21.00 912 66.52 202 78
 8 88.84 2429 943.66 دائما   2.67 13.86 922 5.76 22 80.38 222 79
 7 90.80 2429 936.27 ئما  دا 2.72 8.00 22 11.62 921 80.38 222 80
 3 94.28 2429 1168.38 دائما   2.83 2.88 02 11.41 922 85.71 222 81
 1 98.47 2429 1645.52 دائما   2.95 0.32 2 3.94 22 95.74 212 82
 9 86.60 2429 751.95 دائما   2.60 15.57 922 9.06 22 75.37 222 83
 18 39.80 2429 995.88 ا  نادر  1.19 80.60 222 19.40 920 0.00 2 84
 19 39.41 2429 1202.70 نادرا   1.18 86.67 292 8.42 21 4.90 22 85
 10 86.25 2429 547.49 دائما   2.59 10.02 12 21.22 911 68.76 222 86
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 انؼجبرح
 االستدبثخ

 انذانخ 2كب االتدبِ انًتٕسط

 ئٛخاإلحصب
 انٕزٌ

 َبدرا أحٛبَب دائًب انترتٛت انُسجٙ
 % ن % ن % ن

 17 41.76 2429 1030.13 نادرا   1.25 82.73 222 9.28 22 8.00 22 87
 16 43.14 2429 1036.87 ادرا  ن 1.29 82.73 222 5.12 22 12.15 992 88
 21 37.03 2429 1428.34 نادرا   1.11 91.47 222 5.97 22 2.56 02 89
 20 37.53 2429 1396.26 نادرا   1.13 90.83 220 5.76 22 3.41 20 90
 5 91.01 2429 1078.84 دائما   2.73 10.77 929 5.44 29 83.80 222 91
 5 91.01 2429 1078.84 دائما   2.73 10.77 929 5.44 29 83.80 222 92
 2 97.12 2429 1539.06 دائما   2.91 2.35 00 3.94 22 93.71 221 93
 4 92.93 2429 1080.22 دائما   2.79 5.01 22 11.19 922 83.80 222 94

 المحور
 الرابع

  72.67 2429 4786.27 احيانا 2.18 34.71 2222 12.55 0222 52.73 92222

 يػابل َا ٢ًٜ َٔ اؾسٍٚ ا ٜتهح

عٓس تٓاٍٚ احملٛض ايطابع املتعًل مبعٛقات ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ط٬ب -

املعٛقات سٝح اػٗت اغتذاب١ ايط٬ب إىل  ٖصٙاملطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٬ٜسغ اتؿام أؾطاز ايع١ٓٝ سٍٛ 

 (72.67بك١ُٝ ْػب١ٝ ) أسٝاْا

عٔ ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ عٓس مماضغ٘ ناؾ٘ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ( يف ايذلتٝب دا٤ت ايعباض٠ )ميٓع اؿسٜح -

( ٚقس ٜطدع شيو إىل َس٣ 98.47ايع١ٓٝ يف اػاٙ )زا٥ُا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) اغتذاب١ا٭ٍٚ سٝح ناْت 

خطٛض٠ ٖصا ايعٓكط يف اؿًٝٛي١ زٕٚ ؼكٝل أٖساف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ْتٝذ١ ملا ٜذلتب ع٢ً كايؿت٘ 

ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ مما ٜسؾعِٗ إىل إٔ ٜكؿٛا عا٥كا أَاّ ؼكٝل ايتٓؿ١٦ َٔ أثاض غًب١ٝ 

 يػٝاغ١ٝاملطس١ً سٝح إٔ ٖصا ايكطاض أز٣ إىل تػٝٝب دٌٝ ناٌَ َٔ ايط٬ب عٔ اؿٝا٠ ا ٙايػٝاغ١ٝ بٗص

بإٔ ايعك١ًٝ  اؿٛاض ٫ٚ هٝس غ٣ٛ ايتٓاؾط ٚايتٓاسط ايػٝاغٞ ٜٚٛسٞ ثكاؾ١ٚؽطٜر دٌٝ ٫ ٜٛدس يسٜ٘ 

ٖٞ اييت ؼهِ ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايعٛز٠ إىل عكط املددلٜٔ باملساضؽ ٚإٔ ٖصا ايكطاض ٜؿتكس  ا٭١َٝٓ

يف ْؿٛؽ ايط٬ب ٭ْ٘  اٱضٖابٚإٔ ٖصا ايكطاض غٝعضع بصٚض  2011اؿؼ ايؿعيب خاق١ بعس ثٛض٠ ٜٓاٜط

 ِٗ يف ايتعبرل عٔ ضأِٜٗ غٝ٪زٟ إىل نبت ايط٬ب نُا أْ٘ غٝؿكس ايط٬ب ٚاملعًُني سك
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يف ايذلتٝب ايجاْٞ سٝح ناْت  أٖساؾٗادا٤ت ايعباض٠ )ق١ً تكِٝٝ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ن٤ٛ ؼكٝل -

( ٚايص٣ ْتر عٓ٘ ق١ً ٚعٞ املػ٦ٛيني 97.12اغتذاب١ ايع١ٓٝ يف اػاٙ )زا٥ُا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

املطس١ً َٚا تطتب  ٖصٙاغ١ٝ يط٬ب باملسضغ١ ايجا١ْٜٛ بأٖساف تًو ا٭ْؿط١ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝ

ع٢ً شيو َٔ نعـ زٚض املػ٦ٛيني عٔ تًو ا٭ْؿط١ يف ايتدطٝط اؾٝس ٚايػعٞ يتٛؾرل َتطًبات ؼكٝل 

أٖساؾٗا َٚٔ ثِ ضٚتٝٓٝتٗا ٚبعس تًو ا٭ْؿط١ عُا دا٤ت َٔ أدً٘ ٚعسّ اغتؿاز٠ ايط٬ب َٔ تًو 

 يٛؾا٤ بسٚضٖا يف ٖصا ايؿإٔ ا٭ْؿط١ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ شلِ ٚعذعٖا عٔ ا

دا٤ت ايعباض٠ )ضؾض أٚيٝا٤ ا٭َٛض َؿاضن١ أبٓا٥ِٗ يف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٭ِْٗ ٜعتدلْٚٗا َهٝع١ -

يًٛقت ٚسؿاظا ع٢ً َػتٛاِٖ ايسضاغٞ( يف ايذلتٝب ايجايح سٝح ناْت اغتذاب١ ايع١ٓٝ يف اػاٙ 

نبرل ع٢ً اٖتُاّ املسضغ١ بتؿعٌٝ ا٭ْؿط١ ( ملا شلصا ايعا٥ل َٔ تأثرل  94.28)زا٥ُا( بكُٝ٘ ْػب١ٝ )

اي٬قؿٞ يتشكٝل أٖساؾٗا ٚيف ْؿؼ ايٛقت تأثرلٖا ع٢ً َس٣ اغتؿاز٠ ايطايب َٔ ايٓؿاط يف ساي١ 

 ٛاتؿعًٝ٘ َٚٔ ثِ ؾكس تطتب ع٢ً ٖصا ايعا٥ل عسّ اٖتُاّ املػ٦ٛيني بتؿعٌٝ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يٝتذٓب

 ٬ب باملؿاضن١ ؾٝٗا يف ساي١ ٚدٛزٖا اٖتُاّ ايط عسّٚقؿِٗ باي٬دس١ٜ ٚايؿٛن٢ ٚ

دا٤ت ايعباض٠ )بعس ايط٬ب عٔ َؿاضنتِٗ يف عٌُ ٜكذلب بايػٝاغ١ ؽٛؾا مما قس ًٜشل بِٗ َٔ نطض -

يف ايذلتٝب ايطابع سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )زا٥ُا( بك١ُٝ  بايسٚي١( ١َٔ قبٌ ايػًطات اؿانُ

ايٛعٞ ايػٝاغٞ َٚٗاضات  إنػابِٗط٬ب ٚسطَاِْٗ َٔ ( ٚايص٣ نإ غببا يف ععٚف اي92.93ْػب١ٝ )

 املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ َٚٔ ثِ ايتُتع عكٛقِٗ املدتًؿ١ 

املته١ُٓ بايدلْاَر املكذلح يٮْؿط١ اي٬قؿ١ٝ عٔ ايػٝاغ١  ١دا٤ت نٌ َٔ ايعباض٠ )بعس ا٭ْؿط-

بطاَر ا٭ْؿط١  ٚايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ( ٚايعباض٠ )ق١ً اختٝاض ايٛقت املٓاغب ٚايهايف عٓس تٓؿٝص

ايسضاغ١ٝ( يف ايذلتٝب اـاَؼ سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ  زاي٬قؿ١ٝ عٝح ٫ تتعاضض َع سكل املٛا

( مما أز٣ إىل ضٚت١ٝٓٝ ا٭ْؿط١ املؿع١ً ٖٚؿاؾتٗا يف بعض املساضؽ 91.01بك١ُٝ ْػب١ٝ) إىل )زا٥ُا(

طس١ً ٚعسّ انذلاخ ايط٬ب باملؿاضن١ امل ٖصٙٚابتعازٖا عٔ ؼكٝل أٖسؾٗا يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يط٬ب 

 ؾٝٗا إٕ ٚدست ست٢ ٫ ٜذلنٛا اؿكل ايسضاغ١ٝ

دا٤ت ايعباض٠ )قسٚض قطاضات بؿهٌ زٚضٟ ػُس ا٭زٚاض ايػٝاغ١ٝ با٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ( يف ايذلتٝب -

ايكطاضات زٕٚ  ٖصٙ( ٚقس سايت 90.80ايػابع سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )زا٥ُا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

دٛز بطملإ َسضغٞ ٚغرل شيو َٔ اٱساي١ زٕٚ ؼكٝل ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يًتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يًط٬ب ٚ

 ٚإغؿاٍ املسضغ١ يسٚضٖا يف ؼكٝل شيو ٚتؿطٜػٗا َٔ قتٛاٖا يتكبح ٚغا٥ٌ تطؾٝ٘
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دا٤ت ايعباض٠ )نعـ ا٫ٖتُاّ بعكس ْسٚات أٚ يكا٤ات ملٓاقؿ١ ايكهاٜا ايػٝاغ١( يف ايذلتٝب ايجأَ -

يس٣  يػٝاغٞأز٣ إىل ق١ً ايٛعٞ ا( مما 88.84اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ مٛ )زا٥ُا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) سٝح

ِ ملٗاضات املؿاضن١ ـ انتػابٗ نع  ايػٝاغ١ٝ  ايط٬بٚ 

ناف َٔ َؿطيف ا٭ْؿط١( يف ايذلتٝب ايتاغع سٝح اػٗت اغتذاب١  عسزدا٤ت ايعباض٠ )ق١ً ٚدٛز -

 (.86.60ايع١ٓٝ إىل )زا٥ُا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

دا٤ت ايعباض٠ )أعُاٍ ا٭ْؿط١ ضٚت١ٝٓٝ ٚغرل ٖازؾ١ ( يف ايذلتٝب ايعاؾط سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ -

( ٚايص٣ أز٣ إىل ععٚف ايط٬ب عٔ املؿاضن١ ؾٝٗا ْتٝذ١ ق١ً 86.25)زا٥ُا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) ىلإ

١ يًط٬ب َٔ إسػاغِٗ بأُٖٝتٗا ٚدسٜتٗا مما ساٍ زٕٚ ؼكٝكٗا ٭ٖساؾٗا يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغٝ

يهعـ ٚنٛح أٖساف تًو  ْتٝذ١ايٛعٞ ايػٝاغٞ اي٬ظّ أٚ َٗاضات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚشيو  إنػابِٗ

 ايكا٥ُني عًٝٗا أشٖإا٭ْؿط١ يف 

دا٤ت ايعباض٠ )اْؿػاٍ بعض أؾطاز اجملتُع املسضغٞ بايتشكٌٝ ايسضاغٞ ع٢ً سػاب ا٭ْؿط١ -

( 85.57اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )زا٥ُا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )اي٬قؿ١ٝ( يف ايذلتٝب اؿازٟ عؿط سٝح اػٗت 

اي٬قؿ١ٝ َٔ قبٌ املػ٦ٛيني ٚايط٬ب  ١إعطا٤ ا٫ٖتُاّ ايهايف يٮْؿط سّسٝح أغِٗ ٖصا ايعا٥ل يف ع

 ٚبايتايٞ اؿًٝٛي١ زٕٚ انتػاب أٖساؾٗا يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ 

١ ايػٝاغ١ٝ يًط٬ب ٚأٚيٝا٤ دا٤ت ايعباض٠ )غٝاب ايٛنٛح ٭ٖساف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ايتٓؿ٦-

( سٝح 84.68ا٭َٛض( يف ايذلتٝب ايجاْٞ عؿط سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )زا٥ُا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )

َٔ تًو  ٠ساٍ زٕٚ غعٞ أٜا َِٓٗ ي٬غتؿاز ضإٔ عسّ ٚنٛح تًو ا٭ٖساف يس٣ ايط٬ب ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛ

سّ انذلاثِٗ باملؿاضن١ ؾٝٗا يف ساي١ ا٭ٖساف إىل ع بٗصٙا٭ْؿط١ ٚنصيو أز٣ عسّ ٚعٞ ايط٬ب 

 َٚٔ ثِ اؿًٝٛي١ زٕٚ ؼٝل تًو ايتٓؿ١٦ يسِٜٗ باملسضغ١ٚدٛزٖا 

دا٤ت ايعباض٠ )ايككٛض يف تٛؾرل اٱع٬ّ ايهايف عٔ َٛاعٝس إدطا٤ اْتدابات اؼاز ايطًب١( يف -

( ٚايص٣ ساٍ 83.26ْػب١ٝ ) ك١ُٝايذلتٝب ايجايح عؿط سٝح اػٗت اغتذابات ايع١ٓٝ إىل )زا٥ُا( ب

ايتكسّ يًذلؾح ؾٝٗا زٕٚ َؿاضن١ ايط٬ب يف تًو ا٫ؼازات ٚايتعطف ع٢ً   ٚ ٚأٖساؾٗا ات تؿهًٝٗا  آٝي

صا  ٖٔ ٕ ا٫غتؿاز٠َ  زٚ عٗاٚ   ٌَ ٛاق  ا٫ؼاز ٚايت

دا٤ت ايعباض٠ )ق١ً ايٛقت املتاح ملُاضغ١ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٫ظزساّ ايّٝٛ ايسضاغٞ( ؾ٢ ايذلتٝب -

ٚشيو ٜتعاضض َع َا  (68.12ٗت اغتذابات ايع١ٓٝ إىل )أسٝاْا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )ايطابع عؿط سٝح اػ

با٭ْؿط١  بَععِ ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚقس ٜطدع شيو إىل ق١ً اٖتُاّ املسضغ١ ٚايط٬ إيٝ٘أؾاضت 

 ٚتؿعًٝٗا مما دعٌ اظزساّ ايّٝٛ ايسضاغٞ يٝؼ عا٥كا أغاغٝا أَاّ ؼكٝل زٚضٖا يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ 
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 اغتذابات ايع١ٓٝ ؾ٢ باقٞ عباضات احملٛض إىل )ْازضا( ٖٚٞ : * اػٗت

يف ايذلتٝب اـاَؼ عؿط سٝح  ٚاٱزاض١ٜايعباض٠ )تعاْٞ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ايعسٜس َٔ ايكٝٛز املاي١ٝ -

ػب١ٝ )  ( 48.51اػٗت اغتذابات ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُْٝ 

ًُني( يف ايذلتٝب ايػازؽ عؿط سٝح اػٗت دا٤ت ايعباض٠ )ق١ً ايتٓػٝل بني َؿطيف ا٭ْؿط١ ٚاملع-

ػب١ٝ )  ْ )اٖتُاّ َؿطيف ايٓؿاط ببعض ايط٬ب  ٚايعباض٠ ،(43.14اغتذابات ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ

ػب١ٝ )  ْ ( 41.76زٕٚ غرلِٖ( يف ايذلتٝب ايػابع عؿط سٝح اػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ

يذلتٝب ايجأَ عؿط سٝح اػٗت اغتذابات ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( )اظزساّ ايٓؿاط بايط٬ب( يف ا ٚايعباض٠

)نعـ ايع٬ق١ بني املؿطف ٚايطايب( يف ايذلتٝب ايتاغع عؿط سٝح  ايعباض٠ٚ ،(39.80بك١ُٝ ْػب١ٝ )

ػب١ٝ )  ْ )اظزساّ ايدلْاَر ايع٢َٓ املكذلح  ايعباض٠(، 39.41ٚاػٗت اغتذاب١ ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ

ت٣ٛ ايتشكًٝٞ يًط٬ب يف ساي١ تٓؿٝصٙ ( ؾ٢ ايذلتٝب ايعؿطٕٚ سٝح اػٗت اغتذاب١  ٚتأثرلٙ ع٢ً املػ

طغب٘( يف  ايعباض٠ٚ ،(37.53ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ )  ٜ ؿاط ٫  ْ )إدباض ايطايب ع٢ً زخٍٛ

 َا ضغِ ٚشيو ،(37.03ايع١ٓٝ إىل )ْازضا( بك١ُٝ ْػب١ٝ ) اغتذاب١ايذلتٝب اؿازٟ ٚايعؿطٕٚ سٝح اػٗت 

 قس ٚيهٔ أٖساؾٗا ؼكٝل زٕٚ ؼٍٛ اييتاملعٛقات  ٖصٙ ٚدٛز َٔ ايػابك١ ايسضاغات َٔ ايعسٜس إيٝ٘ أؾاضت

 املعٛقات بتًو ٚعِٝٗ ق١ً ثِ َٚٔ ا٭ْؿط١ بٗصٙ ايط٬ب اؾذلاى ق١ً إىل شيو ٜطدع

 َتبئح انذراسخ انًٛذاَٛخ ٔيُبلشتٓب يهخص

 ا٫غتد٬قات ايتاي١ٝ : اغتعطاض ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ميهٔ ططح بعس

 ايػٝاغ١ٝ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ١اي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ٦ ٭ْؿط١ايٛع٢ بأٖساف ا :أ٫ٚ

* ٜعس ايٛع٢ بأٖساف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٚع٬قتٗا بايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ أٚىل َطاسٌ تًو ايتٓؿ١٦ سٝح أْ٘ 

يب ٚبُٗا َعا ٜهتػب ايطايب َٗاضات تًو املؿاضن١ ا٭غاؽ ايصٟ ٜب٢ٓ عًٝ٘ ايٛعٞ ايػٝاغٞ يس٣ ايطا

ايػٝاغ١ٝ ٚبايٓعط إىل ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ٬ٜسغ إٔ اغتذابات ايط٬ب سٍٛ ٖصا احملٛض دا٤ت 

اي٬قؿ١ٝ يف  ْؿط١َٓدؿه١ مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى ْككا بٝٓا يف َس٣ َعطؾتِٗ بأزٚاض املسضغ١ ٚا٭

سٝح أؾاض ايعسٜس َِٓٗ إىل إٔ َا يسِٜٗ عٔ أٖساف تًو ا٭ْؿط١ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ٚسكٛقِٗ يف شيو 

إمنا ٜكتكط ع٢ً نْٛٗا أْؿط١ تطؾ١ٝٗٝ مل٧ً ايؿطاؽ ٚإزخاٍ ايبٗذ١ ٚايػطٚض ٚيهٔ مل ٜتًكٛا أٚ ٜطًعٛا 

ع٢ً ٚثا٥ل ضزل١ٝ أٚ غرل ضزل١ٝ تٛنح أٖساف تًو ا٭ْؿط١ أٚ َا ٜؿرل إىل ٚدٛز ع٬ق١ شلا بايػٝاغ١ 

ا٭ْؿط١ ٚأٖساؾٗا ٚزع٠ٛ ايط٬ب يًُؿاضن١  ٖصٙايؿطق١ بعطض  ٖصٙسضغ١ ٫تتٝح شلِ ٚفا٫تٗا ؾامل

ناْٛا ٜطغبٕٛ ا٫ْهُاّ إيٝٗا يف ساي١ إشا ناْت غتشكل شلِ تًو ا٭ٖساف املؿاض إيٝٗا يف  ٚاييتؾٝٗا 

ِ نُاا٫غتبا١ْ  تكٝٝس سطٜاتٗ  ِٚ ٔ نبت آضا٥ٗ ٕ أؾس املعاْا٠َ  عاْٛ  ِٜ َٗٓ ٕ ايهجرل  ٚأ  اضٚاأؾ خاق١ 
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إىل  ٜطدعق١ً ٖصا ايٛعٞ ٚايٓكل املعطيف بأٖساف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ قس  إٕ -

ايككٛض يف إزضاى ايكا٥ُني ع٢ً ايٓؿاط يًُؿّٗٛ املتطٛض يًذلب١ٝ إزضانا قشٝشا ٚزٚض ايٓؿاط ؾٝٗا  ؾه٬ 

ٜتعًل بسٚضٖا يف ايتٓؿ١٦ عٔ ٚدٛز قكٛض يف أٖساف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٚؾًػؿتٗا بتًو املطس١ً َٚا 

ايػٝاغ١ٝ مما تطتب عًٝ٘ عسّ ٚنٛح ٖصا ايسٚض يف أشٖإ ايكا٥ُني عًٝٗا ع٢ً ناؾ١ املػتٜٛات 

 ا٭ٖساف  ٖٚصٙٚبايتايٞ ع٢ً إزضاى ايط٬ب شلصا ايسٚض 

ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز عباضات قطو١ أٚ نُٓٝ٘ بأٖساف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ تؿرل إىل زٚضٖا يف ايتٓؿ١٦ -

أسساخ  ٚخاق١َٔ تػرلات  2011ٜٓاٜط 25ثٛض٠  عساملطس١ً إ٫ إٔ َا ؾٗست٘ َكط ب ٖصٙغ١ٝ يط٬ب ايػٝا

ْٜٛٝٛ َٚا ت٬ٖا َٔ قطاضات متٓع اؿسٜح يف ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ باملساضؽ ؾه٬ عٔ ايؿكٌ َٔ ايعٌُ 30

عًُني ٚاملسٜطٜٔ املدايؿ١ ملا ٜطٜسٙ ايٓعاّ اؿانِ يف تًو ايؿذل٠ دعٌ امل اٯضا٤ٚا٫عتكا٫ت ٭قشاب 

عٔ اٱؾكاح عٔ تًو ا٭ٖساف بٛد٘ خام ٚاملػ٦ٛيني باٱزاضات ٚاملسٜطٜات ٚايٛظاض٠ بٛد٘ عاّ ٜععؾٕٛ 

ّ ايٓعط عس تُٗٝؿٗاٚ  ٚا٫بتعاز عٓٗا عُساٚ   ٌ  إيٝٗا  يًط٬ب ب

يتجبٝت ايٛنع ايكا٥ِ ٚعسّ  نأزا٠ايكٝٛز املؿطٚن١ َٓص عكٛز ع٢ً املساضؽ ٚقاٚي١ اغتدساَٗا  -

ػُاح بتهٜٛٔ ؾدكٝات تعاضض أٚ تٓكس ٚيهٔ إْتاز قٛايب بؿط١ٜ تطب٢ ع٢ً ايػُع ٚايطاع١ اي

ٚإٔ َؿطف ايٓؿاط نُا ٜ٪ثط يف ايع١ًُٝ  خاق١ٚاـٛف َٔ ايػًط١ ٚايػٝاغ١ٝ َٚٔ ا٫قذلاب َٓٗا، 

أغًب ب٘ َٔ أعُاٍ قس تهٕٛ يف  ٜكّٛايذلب١ٜٛ ٜتأثط بٗطّ ايػًطات اٱؾطاؾ١ٝ يف أبعاز عًُ٘ ْٚٛع١ٝ َا 

ا٭سٛاٍ قك١ً طبٝع١ٝ يتٓاقهات أٚ تٛاؾل يف بعض ا٭سٝإ ع٢ً اػاٙ غايب بني ا٭ططاف اييت 

ٚإزاض٠ املسضغ١ ٚاملٓعٍ بٌ أْ٘  ؾطافٜتعاٌَ َعٗا بؿهٌ َباؾط أٚ غرل َباؾط َٚٓٗا ايػًطات ايعًٝا ٚاٱ

َٔ غًط١ ٚاسس٠ َٔ غٝذس ْؿػ٘ غرل قازض ع٢ً ؽطٝط ايٓؿاط ٚتٓؿٝصٙ ع٢ً ط٬ب٘ إشا ٚدس َعاضن١ 

 ايػًطات اٱؾطاؾ١ٝ  ٖٙص

 ٚاقع إغٗاّ ا٭ْؿط١ اي٬قؿٝ٘ يف إنػاب ايٛعٞ ايػٝاغٞ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ :  ثاْٝا

ايٛعٞ ايػٝاغٞ ثاْٞ خطٛات ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ٖٚٛ ايػبٌٝ يتهٜٛٔ ضأٟ أٚ اػاٙ َ٪ٜس أٚ  ٜعس

ايؿاع١ً ٚاييت تعس اشلسف ا٭زل٢ يًتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ  َعاضض ٜسؾع قاسب٘ مٛ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ

يف إنػاب ايٛعٞ ايػٝاغٞ  ١ٝٚبايٓعط إىل ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ٜتبني نعـ زٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ

يط٬ب تًو املطس١ً ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز إؾاض٠ قطو١ أٚ ن١ُٝٓ بأٖساف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ ٚا٭ْؿط١ 

ؾإٔ قكٛض تطمج١ أٖساف ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ  ٚعًٝ٘املطس١ً  ٖصٙايػٝاغٞ يط٬ب اي٬قؿ١ٝ ٱنػاب ايٛعٞ 

بايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايعاّ يًٛاقع ٜ٪زٟ إىل قكٛض يف تًب١ٝ استٝادات اجملتُع ٚبٓا٤ ايكسض٠ ملٛاد١ٗ ؼسٜات 

 ٚقس ٜطدع شيو ايهعـ إىل: املػتكبٌ
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بٗصا ايسٚض ٚقاٚي١ إبعاز ٖصٙ امل٪غػات  ١ٝعسّ ٚدٛز إضاز٠ ٚضغب١ غٝاغ١ٝ يف قٝاّ امل٪غػات ايتعًُٝ-

ٚست٢  سازِٖشلِ ؾعبا ٜ٪ضم قؿٛ أطُاعِٗ ايػٝاغ١ٝ ٚاغتب ىًلعٔ تٛع١ٝ ايط٬ب غٝاغٝا ٚاييت قس 

 ٚاسس َ٪ٜس ٫ ضأٟ أخط َعاضض ٫ٟ ٜهٕٛ ٖٓاى غ٣ٛ ضأ

بعض إىل ق١ً اغتؿازتِٗ َٔ  أز٣ق١ً ٚعٞ ايط٬ب بهٝؿ١ٝ ا٫ْهُاّ ؾُاعات ايٓؿاط اي٬قؿٞ  -

 ا٭ْؿط١ ٚاييت قس سايت زٕٚ ت١ُٝٓ ٚعِٝٗ ايػٝاغٞ 

ٚدٛز َٓٗر قا٥ِ ع٢ً ايؿكٌ بني ايٓؿاط ٚاملٛاز ايسضاغ١ٝ سٝح مت ٚنع ايٓؿاط يف َٓعي١ أقٌ َٔ -

املكطضات ايسضاغ١ٝ ٚأْ٘ يف ساي١ ٚدٛز ايٓؿاط ؾأْ٘ ٜأخص ؾه٬ غطشٝا ٫ ٜعين باملهُٕٛ بكسض ايعٓا١ٜ 

ايسضاغ١ٝ خاق١  ٛازيف سني أْ٘ ٚغ١ًٝ َباؾط٠ يتشكٝل املعاضف ايٛاضز٠ بتًو املمبا ٜتِ ٚنع٘ ع٢ً ايٛضم 

 اغ١ٝ ٝؾُٝا ٜتعًل بايٛعٞ ايػٝاغٞ ٚايتٓؿ١٦ ايػ

اضتباط نًُ٘ ايػٝاغ١ ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ بايتعصٜب ٚايتٓهٌٝ ٚا٫نطٗاز يس٣ ايؿعب املكط٣ -

 َٔ شيو ست٢ ٚيٛ نإ َتاسا  ٜبعسِٖ مجٝعا عٔ ا٫قذلاب ممااملدتًؿ١  ايعُط١ٜ مبطاسً٘

إىل تهبٌٝ املسضغ١ ٚا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٚععشلا عٔ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ بٛد٘  2013ْٜٛٝٛ 30 أسساخأزت -

 خام ٚايػٝاغ١ بٛد٘ عاّ مما أؾكس تًو ا٭ْؿط١ زٚضٖا ايػٝاغٞ ٚايٛطين 

دك١ٝ ايطايب َٚعاؾ١ قً٘ تٛؾط ايٛعٞ ايهايف بايسٚض ايذلبٟٛ يًٓؿاط اي٬قؿٞ ٚأُٖٝت٘ يف ت١ُٝٓ ؾ -

ايع١ٓٝ إىل عسّ دسٚاٙ ٚأْ٘ فطز َػاعس٠ يًطايب ع٢ً  أؾطازاجملتُع ٚايؿباب سٝح أؾاض بعض  َؿه٬ت

ايؿٛن٢ ٚتعًُٝ٘ اشلطٚب َٔ اؿكل ٚخًل ثػطات ٱٖساض املاٍ ايعاّ ٚقس أزٟ ٖصا إىل ايتكًٌٝ َٔ 

 ايػٝاغٞ عٞيًكٝاّ بسٚضٙ يف إنػابِٗ ايٛ طايؿطم أَاّ ايٓؿا

خط١ ٖازؾ١ ٚانش١ تتهُٔ نُٔ أٖسؾٗا تٓؿ١٦ ايط٬ب غٝاغٝا تػرل عًٝٗا املساضؽ أثٓا٤  دٛزٚ ق١ً-

 َكاض١ْ غط١ املكطض ايسضاغٞ قؿ١ٝتطبٝل ا٭ْؿط١ اي٬

قً٘ تكسِٜ ا٭ْؿط١ إٕ ٚدست يدلاَر سكٝك١ٝ تتٓاٍٚ ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ ٚتهػب ايط٬ب املعاضف -

 ايدلاَر  ٙب ٖؿاؾ١ ٖصايػٝاغ١ٝ يعٜاز٠ ٚعِٝٗ ايػٝاغٞ بػب

ٗاض : ثايجا ّ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ت١َُٝٓ   ايعا١َ  املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ اتٚاقع أغٗا

ايػابك٘ ٖٚٞ نعـ  ١ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يًٓتٝذ ٖٞدا٤ت اغتذابات ايط٬ب سٍٛ ٖصا احملٛض َٓدؿه١ ٚ-

ٜسٍ ع٢ً قكٛض زٚض ا٭ْؿط١  ٣ ٖ٪٤٫ ايط٬ب ممازٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايػٝاغٞ يس

املطس١ً ع٢ً ايطغِ مما تؿٗسٙ ايب٬ز َٔ  ٖصٙاي٬قؿ١ٝ يف ت١ُٝٓ َٗاضات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ط٬ب 

ظخِ غٝاغٞ سٝح إٔ أغًب املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ اييت مياضغٗا ط٬ب املسضغ١ ايجا١ْٜٛ تأت٢ َٔ ا٫ْتُا٤ 
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ٚا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ ٚيٝػت َٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ اي٬قؿ١ٝ َٚٔ ايػٝاغٞ يًشطنات ٚاؾُاعات 

 ٜٓتعط َٓٗا ايهجرل  ٫تعٝـ َٓععي١ عٔ اجملتُع ايص٣ أقبح  تثِ ميهٔ ايكٍٛ إٔ املسضغ١ أقبش

 بٗصا ًٜٚعب ٚايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ ايٛاقع أبعاز بعض إْتاز ٜعٝس َكط يف ايتعًُٝٞ ايٓعاّ ٚإٔ

 ا٭ْؿط١ بعض ٚدٛز خ٬ٍ َٔ  ٚشيو ايعا١َ، ايجا١ْٜٛ باملسضغ١ ايػٝاغ١ٝ ١ايتٓؿ٦ َعٝكات أسس ايسٚض

 ؾهط شات أخط٣ ؾ١٦ ع٢ً َعني ؾهط أقشاب ايط٬ب َٔ يؿ١٦ امٝاظٖا خ٬ٍ َٔ أٚ تؿعًٝٗا زٕٚ باملسضغ١

 عٔ ٚايتعبرل َسضغتِٗ إزاض٠ يف خ٬شلا َٔ َؿاضنتِٗ عسّ أٚ ا٭خط زٕٚ َعني اػاٙ يف ٚتٛدٝٗٗا كايـ

 َع ٚمتذٝسٙ ايؿطز بسٚض ٚايتػًِٝ ايٛاقع با٭َط ايتػًِٝ ع٢ً ْٚؿػٝا عكًٝا ايط٬ب تعس ؾٗٞ ا٥ِٗآض

 اجملتُع تػًب ٚإٔ أؾطاز ٜكٓعٗا َا بكسض مجاٖرل تكٓعٗا ٫ اجملتُع سطن٘ ٚإٔ اؾُاع١ زٚض َٔ ايتٜٗٛٔ

 نإ ٚإشا املدًل ملٓكصا ايبطٌ( املسٜط) اؿانِ ٚدٛز ع٢ً ٚأخرلا أ٫ٚ ٜتٛقـ ٚا٭ظَات املؿانٌ ع٢ً

 شيو ؾإٕ ثِ َٚٔ ٜطٜسٙ ايصٟ ايططٜل يف ٚايػرل اؿانِ خًـ ايٛقٛف َٔ أنجط ؾًٝؼ ت٪زٜ٘ زٚض يًذُاع١

 ايػًط١ ع٢ً باملػ٦ٛي١ٝ ًٜكٕٛ ِٖٚ يًُذتُع ؾٝدطدٕٛ ايت٬َٝص يس٣ ايٓدب١ٜٛ ايٓعع١ ت١ُٝٓ إىل ٜ٪زٟ

  اؾُاٖرلٟ بايعٌُ ٚاٱميإ اؾُاع١ٝ يطٚحا يسِٜٗ ٚتهعـ ٚاـ٬م ا٭ٌَ عًٝٗا ٜٚعكسٕٚ ايػٝاغ١ٝ

 إش ٚاـهٛع ٚايطاع١ ايػُع ثكاؾ١ اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ مماضغ١ عٓس املسضغٞ املٓار ُٜٓٞ نُا

 ؾاملٓار املسضغ١ٝ ايػًط١ أٚ ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ غٛا٤ ايػًط١ ضَٛظ يهاؾ١ اٱشعإ ع٢ً ايطايب ٜطب٢

 خ٬ٍ َٔ اجملتُع يف ايػٝاغ١ٝ ايع١ًُٝ يف ايػا٥س ٓارٚامل ايعاّ اٱطاض عٔ َػتك٬ ٜعٌُ ٫ املسضغٞ

 اؿسٜح شيو دا٤ إشا بٗا املسضغ١ ٚايتعاّ ايػٝاغ١ٝ ا٭َٛض يف اؿسٜح مبٓع ايٛظاض٠ تكسضٖا اييت ايكطاضات

 عٔ ٜٚبتعس َٓاقؿ١ زٕٚ ٜٚطٝع ٜػُع إْػاْا ٜكبح ثِ َٚٔ اؿان١ُ ايػًط١ تطٜسٙ ملا َعاضض اػاٙ يف

 ا٫دتُاعٞ ايٓعاّ ٫غتكطاض ٖٚا١َ نطٚض١ٜ ايطاع١ ناْت ٚإشا ايطؾض ع٢ً ا٫غتها١ْ ٜٚ٪ثط املعاضن١

 عكٝإ ساي١ يف أؾطازٙ قؿ١ نإ إشا ايبؿطٟ يًُذتُع ٚاغتكطاض قٝاّ عًُٝا ٜتكٛض ٫ سٝح ٚايػٝاغٞ

 َٔ خٛف عًٝٗا ٜبعح َؿطٚن١ ٚطاع١ اقتٓاع َٚبعجٗا سٛاض ٜػبكٗا طاع١ بني نبرل ؾطم ٖٓاى يهٔ زا٥ُني ٚضؾض

 اجملتُع ق٠ٛ َٔ ٜٓاٍ َطنٞ غًٛى ايجا١ْٝ اؿاي١ ٚيف بٓا٤ قشٞ غًٛى ا٭ٚىل اؿاي١ يف إْٗا ٚيّٛ، عكاب

 َعٛقات ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ؼكٝل ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يس٣ ط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ  : ضابعا

ٍ زٕٚ ؼكٝل ا٭ْؿط١ اغتذابات ايط٬ب َطتؿع١ سٍٛ ٚدٛز عسز َٔ املعٛقات اييت ؼٛ دا٤ت

املطس١ً ٚاييت قس تطدع بعض  أغبابٗا إيٞ أَٛض غٝاغ١ٝ ٚإزاض١ٜ  بٗصٙاي٬قؿ١ٝ يًتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ 

ٚايبعض ايجاْٞ  إيٞ ب١٦ٝ املسضغ١ ايساخ١ًٝ  ٚايبعض ايجايح إيٞ ايطايب ٚٚيٞ ا٭َط ٚايبعض ايطابع إىل 

ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٔ  باملساضؽط١ اي٬قؿ١ٝ نعـ ٚعٞ ايكا٥ُني ع٢ً ا٭ْؿ إىلَؿطف ايٓؿاط مما أز٣ 

 ٖصٙايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يط٬ب  بأ١ُٖٝٚنصيو ايط٬ب ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛض  َٚؿطؾنيَسضغ١ٝ َٚعًُني  زاض٠إ
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ؾ٢ ت١ُٝٓ ٚعِٝٗ ايػٝاغٞ ٚإنػابِٗ َٗاضات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ  ٘ٚزٚض املسضغ١ ٚا٭ْؿط١ اي٬قؿٝ ١املطسً

 عُسِٖ ايٞ ايععٚف عٔ ايكٝاّ بصيو أٚقازضٜٔ ع٢ً ايٓٗٛض ب٘  يٝهْٛٛا أعها٤ ؾاعًني باجملتُع

ظٌ ايتػرلات املعاقط٠ ٚايتشسٜات املػتكب١ًٝ  يفايجا١ْٜٛ املكط١ٜ  املسضغ١ايكٍٛ إٔ  ٔميه ٚعًٝ٘

َاظايت َسضغ١ قاؾع١ َػًك١ تأخص با٫ػاٙ ايؿًػؿٞ احملاؾغ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ٚايصٟ ٜػع٢ 

املتطابكتني َع  زٖٔ يتجبٝت زعا٥ِ ايٓعاّ ايػٝاغٞ ايكا٥ِ َٔ خ٬ٍ تهٜٛٔ ا٭ؾطايٲبكا٤ ع٢ً ايٛنع ايطا

اجملتُع بٛنع٘ ايػٝاغٞ اؿاىل ٚأْٗا قس ابتعست نٌ ايبعس عٔ ا٫ػاٙ ايتطٜٛطٟ يًتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ 

إٔ  بٌ ،ايصٟ ٜػعٞ إىل تػٝرل ايٛنع ايطأٖ ٚتهٜٛٔ ايؿطز ايجا٥ط ع٢ً أٚناع اجملتُع يتشػٝٓ٘ ٚتطٜٛطٙ

ع٢ً سطٜات ا٭ؾطاز ؾًِ ٜعس ٚغ١ًٝ يًشطاى  ا٫عتسا٤ايجاْٟٛ ايعاّ مبكط أقبح َعٗط َٔ َعاٖط  ايتعًِٝ

ا٫دتُاعٞ أٚ ٚغ١ًٝ يًُػاٚا٠ بٌ أزاٙ يتًكني عسّ املػاٚا٠ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايؿطٚم ٚزاعٝا يًؿطق١ بني أبٓا٤ 

مبا  بايتشسخٟ امل٪ٜس يًٓعاّ اؿانِ ايٛطٔ ايٛاسس بس٫ َٔ ايسع٠ٛ يًُػاٚا٠ ٚشيو عٓسَا ٜػُح يًطأ

ٜطٜس ٚسني ميٓع ايتعبرل عٔ ايطأٟ املدايـ بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ زاخٌ أغٛاض املسضغ١ ٚتؿطض ايكٝٛز ع٢ً 

َٔ  ٜعٜسايعكٍٛ ملٓعٗا َٔ ايتؿهرل ايٓاقس ٚسني تكسض ايكطاضات اييت تكٓٔ تًو اؿاي١ َٔ ا٫عتسا٤ات مما 

اب ايػٝاغٞ ٚاْؿكاشلا عٔ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ ٚتعٜٝـ ايٛعٞ ٜٚسؾع ي٬غذل اٱتباعبح ثكاؾ١ 

 ٚإُٖاٍاملسضغ١  يًكإْٛ ٚايتطابل َع قٛاْني ٚايطاع١ع٢ً أ١ُٖٝ ايػًط١  ٚايذلنٝعايػٝاغٞ يس٣ أبٓا٥ٗا 

املؿاضن١ ايٓؿط١ ٚايطنا بػًب سكٛقِٗ ٚعسّ ايػع٢ يًٓٝٗا ٚايتأنٝس ع٢ً ايٛادبات ايػٝاغ١ٝ ٚتُٗٝـ 

ٜتِ تُٗٝـ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ تٛعٝ٘ ايط٬ب غٝاغٝا ٚت١ُٝٓ َٗاضات املؿاضن١  سٝحِ ايػٝاغ١ٝ سكٛقٗ

اي٬قؿٝ٘ ٚايت٢  يٮْؿط١ أٖساف َٔايػٝاغ١ٝ يسِٜٗ يتٓؿ٦تِٗ غٝاغٝا ٚغض ايبكط عُا ٜتعًل بصيو 

ع٢ً  ٚبصيو ٜؿكس ايتعًِ زٚضٙ نٛغ١ًٝ يًتشطض بٌ ٜعٌُ ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦يتشكٝل تًو  ػع٢ت إٜٔٓبػ٢ 

ثكاؾ١ ايػُع ٚايطاع١ بس٫ َٔ ثكاؾ١ اؿٛاض اييت تكّٛ ع٢ً ؼًٌٝ ايٛاقع اؿايٞ ٚؾُٗ٘ ٚايعٌُ  إنػابِٗ

 ع٢ً تػٝرلٙ يٮؾهٌ  

ٚاؾٝـ مبا متًه٘ َٔ ق٠ٛ  نايساخ١ًٝايسٚي١ ا٭خط٣ ٚأدٗعتٗا  َ٪غػات يويف ش ٜٚػاعسٖا

بايتٛادس زاخٌ املساضؽ ٫عتكاٍ أقشاب  يطزع ايطأ٣ املدايـ ع٢ً ناؾ١ املػتٜٛات سني مت ايػُاح شلا

ايطأٟ املدايـ ٚيهبط إْتاز أؾطاز اجملتُع شٟٚ ؾهط قاؾغ غًيب ٚغرل َػٝؼ َٚتشٝعا يًُباز٨ 

ٖا ا٭دٗع٠ ايطزل١ٝ يًسٚي١ َؿتكسا ي١ًٜٛٗ ايػٝاغ١ٝ ايٛانش١ اٚايػٝاغ١ٝ اييت تتبٓ ٫دتُاع١ٝا

ٟ سٝح لشت ايػًطات اؿان١ُ  ععشليف اٯٕٚاؾُٛز ايؿهط ٔ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ا غًل املسضغ١ٚ   باجملتُع   ع

ثِ ؾإٔ ٖصا املٛاطٔ ايصٟ تٓؿ٦٘ تًو املساضؽ ٫ ٜب٢ٓ ب٘ سانط ٫ٚ ٜطُإٔ ب٘ ع٢ً َػتكبٌ  َٚٔ

بٌ إْٗا ػعًِٗ أنجط تأقًُا َع ايٛاقع ايص٣ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘ بس٫ َٔ إٔ ٜػاُٖٛا يف تػٝرلٙ نٌ شيو أنعـ 
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ٚمن٢ يسِٜٗ اي٬َبا٠٫ ايػٝاغ١ٝ أٚ ايععٚف عٔ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ نأبػط  إسػاغِٗ بايهؿا٠٤ ايػٝاغ١ٝ

ٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ إ ايٓعاّ املسضغٞ ٜت٥٬ِ َع إعساز ايط٬ب يًتطابل َع أزٚاضِٖ  يتًو ايذلب١ٝ، ْتٝذ١

 نطاؾسٜٔ يف فتُع غرل زميكطاطٞ 

اييت تًكٔ يًط٬ب بٗسف ايب١ٝٓ ايػٝاغ١ٝ اؿاي١ٝ قس اْعهػت ع٢ً ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ  ٚإٔ

تٓؿ٦تِٗ ٚؾل قٛض٠ َع١ٓٝ تتؿل َع أٖساف ٖصا ايتٛد٘ ايٓابع َٔ ؾًػؿ١ ايػًط١ اؿان١ُ ٚ إٔ َها١ْ 

إٔ ٜ٪زٟ ايٓؿاط املسضغٞ  عطبطاَر ايٓؿاط املسضغٞ اْعهاؽ يؿًػؿ١ ايذلب١ٝ ايػا٥س٠ يف اجملتُع ٫ٚ ٜٓت

ات. إشا َا ٖٛ ايتكٛض املكذلح يتؿعٌٝ زٚض تًو ا٭ْؿط١ زٚضٙ اشلاّ يف ايذلب١ٝ نا٬َ يف ظٌ ٚدٛز تًو املعٛق

 اي٬قؿ١ٝ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ؟ ٖصا ٖٛ َا ٜتٓاٚي٘ اؾع٤ ايتاىل َٔ ايسضاغ١

َكذلح يتؿعٌٝ زٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يط٬ب املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ  يف ن٤ٛ  تكٛض

 ايتػرلات املعاقط٠

 ْؿط١ٖساف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٖٛ ايتٛقٌ إيٞ تكٛض َكذلح يتؿعٌٝ زٚض ا٭نإ أسس أِٖ أ ملا

 يتكٛضاي٬قؿ١ٝ باملسضغ١ ايجا١ْٜٛ املكط١ٜ يف ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يف ن٤ٛ ايتػرلات املعاقط٠ ؾكس دا٤ ا

 املكذلح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 

 :ايتكٛض املكذلح َٚٓطًكات٘ ؾًػؿ١

َسخًٓا إيٞ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ ٚزضعٓا ايٛاقٞ نس ايػعٚ َٔ َػ١ًُ َؿازٖا إٔ ايذلب١ٝ ٖٞ  اْط٬قا

بأؾهاي٘ املدتًؿ١ َٚٔ بٝٓٗا ايػعٚ ايػٝاغٞ، ٚنصيو اْط٬قا َٔ ايتػرلات املعاقط٠ اييت ميط بٗا ايٛطٔ 

بكؿ١ خاق١ ٚايعامل بكؿ١ عا١َ َٚا ٜٛاد٘ َكط َٔ ؼسٜات ؾإْٓا عاد١ إيٞ ْعاّ تعًُٝٞ ٜػتٗسف 

طاط١ٝ ٚاي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ يًٛطٔ، ٚأٜها اْط٬قا َٔ إٔ املسضغ١ ٖٞ اسسٟ تطب١ٝ ايط٬ب عًٞ ايسميك

امل٪غػات ايذلب١ٜٛ املػ٦ٛي١ عٔ سٌ َؿه٬ت اجملتُع ؾإْٗا غٛف تتأثط بايتػرلات املعاقط٠ ٚايتشسٜات 

املػتكب١ًٝ ٖٚصا بسٚضٙ غٛف ٜ٪ثط عًٞ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ مبا تتهُٓ٘ َٔ ْعِ إزاض١ٜ َٚعًُني َٚتعًُني 

ٜسعٛ إىل  مما َٓاٖر ٚأْؿط١ ٖٚصا ٜؿطض ع٢ً املسضغ١ نطٚض٠ ايتٗٝ٪ ملٛاد١ٗ ٖصٙ ايتػرلات ٚايتشسٜات،ٚ

تأغٝؼ ايٛعٞ بكه١ٝ ايتعًِٝ يف إطاض ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ تًو ايتٓؿ١٦ املٓؿٛز٠ يف  عاز٠ايتؿهرل يف إ

 يف اٯتٞ: إطاض ٖصٙ املطايب اشلا١َ املعاقط٠ ٚيصيو تتُجٌ َٓطًكات ٖصا ايتكٛض املكذلح

 ايتكٛض املكذلح َٓطًكات

 أِٖ َٓطًكات ايتكٛض املكذلح ؾُٝا ًٜٞ : تتُجٌ

ٟ  ايكطٕ يف ْعٝـ إٔ املٓطكٞ غرل َٔ نإ إشا .1 ٔ  اؿااز ٔ  2011 ٜٓااٜط 25 ثاٛض٠  ٚبعاس  ٚايعؿاطٜ ٟ  ٚما  أغاط

ٍ  ناْات  قاْْٛٝا١  َٚٓعَٛات ادتُاع١ٝ ٚبين غٝاغ١ٝ ْعِ ٕ  ْهار  زٕٚ باأخط٣  أٚ بسضدا١  ؼاٛ  اٱْػاا
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 نااطٚض٠ عًٝٓااا يعاَااا ؾأْاا٘ اغذلاباا٘ َػاابب١ أٚ طاقاتاا٘ إٖااساض عًااٞ بااأخط٣ أٚ بكااٛض٠ ٚتعُااٌ املكااطٟ

ٔ  ؾاٗسا٥ٓا  ٚزَاا٤  ايجكاايف  إضثٓاا  َٔ ايٓابع ايسميكطاطٞ ايُٓٛشز اختٝاض  إٔ ايسميكطاطٝا١  داٖٛط  ؾُا

ٕ  زاخًٓاا  َٔ ٜٓتر َا بأْؿػٓا نتاض ٔ  قااؿٓا  يف ٜٚهاٛ  َكااؿٓا  َاع  ٜتعااضض  َاا  ْاطؾض  إٔ سكٓاا  َٚا

  ٚطٓٓا َكسضات سزٜٚٗ

اْكػاّ يف عكٌ ا٭١َ َٚجكؿٝٗا بني ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ ٚأقشاب ايجكاؾا١ ايػطبٝا١ ٚناإ اْكػااّ      ٚدٛز .2

 َبًٛض يف َػتٟٛ ايٓدب١ ايؿهط١ٜ ايػٝاغ١ٝ ٚأقبح اٯٕ عًٞ ايكعٝس املكطٟ نً٘ 

ايػٝاغا١ٝ يف ظاٌ    أغؿطت عٓ٘ ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ َٔ غٝاب زٚض املسضغ١ املكاط١ٜ يف ايتٓؿا١٦   َا .3

ايتػرلات املعاقط٠ ٚامطاؾٗا عٔ زٚضٖا ايٛطين املٓٛط إيٝٗا ٚاييت نازت َع٘ إٔ تكبح َ٪غػ٘ يًكٗط 

ا٫دتُاااعٞ ٚايػٝاغااٞ يتجبٝاات زعااا٥ِ ايٓعاااّ اؿااانِ ٚتأٜٝااسٙ ٚإ تهاإٛ َ٪غػاا١ َعٛملاا٘ تػااتٗسف  

 ٤٫ٚ ي٘ ٫ٚ اْتُا٤ يٛطٓ٘  خس١َ ايعٛمل١ ٚاٱْػإ املعٛمل ايص٣ ٫
ايعاملٝاا١ َٚتطًباتٗااا تاابني إٔ ايعٛملاا١ أقاابشت قااسضا ستُٝااا ٫ ميهاأ ايؿهاااى َٓاا٘ بااٌ هااب   يااتػرلاتا .4

ايتعاٌَ َع٘ ٫ اشلطٚب ٚباطٚح ٚطٓٝا١ ٚض٩ٜا١ عاملٝا١ ت٪ناس عًاٞ تعُٝال اشلٜٛا١ ٚاؾاصٚض ايتاضىٝا١           

ٗاا عًاٞ   ٚاي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ يًٛطٔ ٚقُٝا٘ ٚتطاثا٘ ٚؾاطا٥ع٘ مباا ٜهأُ ا٫غاتؿاز٠ املجًاٞ َأ إهابٝات        

كتًـ اجملا٫ت ٚئ ٜتشكل شيو إ٫ َٔ خ٬ٍ ْعاّ تعًُٝٞ قٟٛ قاازض عًاٞ ؽاطٜر دٝاٌ َأ ايؿاباب       

 ٜػتطٝع ايتعاٌَ َع َتػرلات ٚؼ٫ٛت ايعكط ٚؼسٜات٘ ايطا١ٖٓ ٚاملػتكب١ًٝ بط١ٜ٩ ْكس١ٜ 
دتُااعٞ  ايٛاقع ا٫ يططحؾطم املؿاضن١ أَاّ ايط٬ب  يتععِٝأْؿط١ ٫ قؿ١ٝ ٜتٝح ايؿطق١  دٛزإٕ ٚ .5

ايػٝاغٞ يًتشًٌٝ ٚايٓكس يف ع١ًُٝ سٛاض١ٜ ب٬ ؼؿعات ؾٝكبح بٗا ايتعًِٝ شٚ طبٝع١ غٝاغ١ٝ ٜٗاسف  

عًا٢ إهابٝا١ املاتعًُني ٚاؿاٛاض بٝآِٗ       يكٝاَ٘إىل تػٝرل ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ٚيٝؼ فطز ايتهٝـ َع٘ 

ِ ٚبني  ٔ  املعًا ٠ ايٓكاس اياٛاعٞ عٓاس    ثاِ ؾاإٕ ا٭ْؿاط١ نؿًٝا٘ باإٔ تهاًع باسٚض ؾعااٍ يف تُٓٝا١ َٗااض           َٚا

 ٚيف أؾعاضِٖ با٫قتساض ايصاتٞ هاب١ٝايط٬ب ٚإنػابِٗ قِٝ ٚغًٛنٝات املؿاضن١ اٱ
 املكذلح ايتكٛض

ؿط املسضغ١ َٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ زٚضا َُٗا يف ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦  ت٪ز٣ ايػٝاغ١ٝ عٔ ططٜلْ 

تهٜٛٔ  ٚ ٗاضات ايتؿهرل ايػٝاغٞ  َ ت١ُٝٓ  ٚ ت ايػٝاغ١ٝ ٚثكٌ َٗاضات املؿاضن١ ا٫ػاٖا ايٛعٞ ايػٝاغٞ

 إزاض٠تع١ًُٝٝ ٚانش١ ٚ غٝاغ١ٜٚتطًب شيو تٛؾرل  حايػٝاغ١ٝ يسٟ ايط٬ب ٖٚصا ميجٌ قاٚض ايتكٛض املكذل

 َا ًٜٞ: ؼكلتطب١ٜٛ ؾعاي١ 

تأغٝؼ ايٛعٞ بايتعًِٝ نشل َٔ سكٛم اٱْػإ املعاقط ٚتأغٝؼ ايٛعٞ بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  إعاز٠-

١ ايسميكطاط١ٝ َٚٔ أدٌ تطغٝدٗا ٚتأغٝؼ ايٛعٞ بسٚض ايتعًِٝ يف ايت١ُٝٓ َٚٔ ثِ نذع٤ َٔ املُاضغ
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تػٝرلات سكٝك١ٝ يف ايب٢ٓ ايؿهط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ بؿهٌ عاّ ٚإٔ تكبح غا١ٜ ايتعًِٝ  ساخإس

ٖٛ بٓا٤ اٱْػإ املٛاطٔ ايكاحل ايٛاع٢ بإنػاب٘ َٓع١َٛ ق١ُٝٝ تػاْسٖا املعاضف ٚا٫ػاٖات 

 ٗاضات اي٬ظ١َ َٔ أدٌ تهٜٛٔ ٖصا ايٛعٞ ٚامل

 ايتعًِٝ ؼطٜط خ٬ٍ َٔ خاق١ ايعاّ ايجاْٟٛ ٚايتعًِٝ عا١َ ايتعًِٝ ٚغٝاغات ؾًػؿ١ يف ايٓعط إعاز٠ -

 ٚعٝا يسٜ٘ َٛاطٔ تهٜٛٔ ٖسف ٜهٕٛ ٚإٔ أٖساؾ٘ ؼكٝل زٕٚ ؼٍٛ اييت املعٛقات َٔ ايعاّ ايجاْٟٛ

 ظٌ يف املٓؿٛز٠ ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦ وكل َٓعَٛٞ ؾهط إطاض يف ا٭ٖساف ٖصٙ قا١ُ٥ ع٢ً غٝاغٝا

ايؿًػؿ١ َٔ خ٬ٍ  ٖصٙن٤ٛ  يف ملٓتػبٝٗاٜكسَٗا  اييت ايذلب١ٝ بٓٛع ٚا٫ٖتُاّ املعاقط٠، ايتػرلات

 ا٭ؾهاض ٚتطغٝذ ايػٝاغ١ٝ املؿاضن١ َٗاضات ٚثكٌ ايػٝاغٞ ايٛعٞ ْؿط تهؿٌ ٚانش١ إغذلاتٝذ١ٝ

 املكطض٠ ٚنتبٗا َٚؿطزاتٗا َٚٓاٖذٗا َٛانٝعٗا ٚتٓعِٝ طٝطٚؽ ٚايتكس١َٝ ٚايذلاث١ٝ ايك١َٝٛ

 ٚاملعاعِ ا٫زعا٤ات َع تتٓاقض اييت ٚاؿكا٥ل املعًَٛات ايطايب انتػاب تهُٔ قٝػ١ ٚؾل اي٬قؿ١ٝ ٚأْؿطتٗا

 يًسميكطاط١ٝ املعاز١ٜ ا٭ٚغاط تعتُسٖا اييت ٚايػًٛن١ٝ املبس١ٝ٥ ٚايؿطٚض

 أشٖإ يف ٚانش١ تهٕٛ عٝح ايػٝاغ١ٝ بايتٓؿ١٦ ٜتعًل ؾُٝا اْٟٛايج ايتعًِٝ أٖساف يف ايٓعط إعاز٠ -

 ايتطبٝك١ٝ اؾٛاْب ع٢ً ؾٝٗا ايتأنٝس ٜتِ ٚإٔ ايط٬ب أشٖإ ٚيف ايتعًِٝ أَٛض ع٢ً ٚايكا٥ُني املدططني

 .املعطؾ١ٝ اؾٛاْب َٔ أنجط

 يبًٛؽ ٚغب٬ٝ ق١َٝٛ غٝاغ١ يتهٕٛ با٭ؾطاز ضبطٗا َٔ بس٫ باجملتُعات ايتع١ًُٝٝ ايػٝاغ١ ضبط -

 ايتٓؿ١٦ ثِ َٚٔ اٱْػا١ْٝ ٚايهطا١َ ٚايعساي١ ناؿط١ٜ ا٭ع٢ً ٚا٭خ٬ق١ٝ اٱْػا١ْٝ ايػاٜات

 ايؿًػؿ١ عٔ ايتعًُٝٞ باملػاض تٓشطف ؾ٬ اؽاشٖا يف ٜؿاضى َٔ ضسٌٝ بعس ؾتبك٢ اؿل ايػٝاغ١ٝ

 أثط٠ ٜٓعهؼ ٚايصٟ ؼكٝكٗا ٢عً يتعٌُ أق٬ ايػٝاغ١ دا٤ت ايت٢ ايعا١َ ٚا٭ٖساف ٚايذلب١ٜٛ ا٫دتُاع١ٝ

 .ٚأٖساؾٗا ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦ ع٢ً

 ٜت٥٬ِ َا اختٝاض ٚنٝؿ١ٝ ٚأْٛاعٗا ٚأٖساؾٗا اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ بأ١ُٖٝ ٚايط٬ب ا٭َٛض أٚيٝا٤تٛع١ٝ  -

 ع٢ً ايعٌُ بٌ شلِ اي٬قؿ٢ يًٓؿاط ايؿهط١ٜ املٓطًكات بتٛنٝح ا٫نتؿا٤ ٚعسّ ٚضغباتِٗ َٝٛشلِ َع

 ا٭ْؿط١ يف املؿاضنني أبٓا٥ِٗ ع٢ً تعٛز اييت ايؿٛا٥س ٚإٔ ا٭ْؿط١ تًو ػاٙ ايػايب١ ٖاتا٫ػا تػٝرل

 ا٭َٛض ٚأٚيٝا٤ ايط٬ب يس٣ ايكًل سادع نػطٚ ايسضاغ١ٝ، املكطضات عٔ ايبعٝس املس٣ ع٢ً أ١ُٖٝ تكٌ ٫

 ْكاط ٗاٚدعً ا٭ْؿط١ ع٢ً زضدات ايط٬ب بإعطا٤ ايسضاغٞ ايتشكٌٝ يف تؿٛقِٗ تأثرل استُاٍ َٔ

  ايكؿ١ٝ ا٭ْؿط١ َع اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ ٚبتهاٌَ باؾاَع١ ايتشاق٘ عٓس يًطايب ؼػب متٝع

 املتٛقع١ ايذلب١ٜٛ ايٓتا٥ر ٜتهُٔ ايسضاغٞ ايعاّ بسا١ٜ يف عٌُ بطْاَر بتكسِٜ ايذلبٟٛ املؿطف إيعاّ-

 صٖاايط٬ب ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛض يف ايتدطٝط يتًو ا٭ْؿط١ ٚتٓؿٝ َٚؿاضن١ ايدلْاَر َٔ
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 ٚتععٜعٖا ايك٠ٛ ْٚكاط ٚع٬دٗا ايهعـ ْكاط ملعطؾ١ عًٝٗا ٚاملؿطؾني يٮْؿط١ املػتُط٠ تابع١امل-

  َهْٛات٘ ٚأسس املٓٗر َٔ دع٤ ٚأْ٘ املذلابط ٚايٓعاّ ايتهاٌَ َٓطًل َٔ اي٬قؿٞ ايٓؿاط إىلايٓعط -

 ايطايب تعتدل تطب١ٝ مٛ ايط٬ب بٝس اٯخص يف بأُٖٝتٗا اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ ع٢ً ايكا٥ُنيتٛعٝ٘ -

 ٚاملػتكب١ًٝ اؿاي١ٝ ٚتطًعات٘ اجملتُع ٚت١ُٝٓ بٓا٤ يف يٲغٗاّ شلا قٛضا

 ؿادات ايٛاع١ٝ بايسضاغ١ ايػٝاغ١ٝ يًتٓؿ١٦ ايتدطٝط يف ايكشٝح ايعًُٞ ا٭غًٛب ع٢ً ا٫ضتهاظ-

 2011ٜٓاٜط 25 ٠ثٛض بعس ٚأٖساؾ٘ املكطٟ اجملتُعبؿًػؿ١  ا،ٚضبطٗ املعاقط٠ ايتػرلات ن٤ٛ ؾ٢ اجملتُع

 ؼكٝل يف ايجٛض٠ أٜسٜٛيٛد١ٝ عٔ تعدل عٝح ايب٬ز بٗا متط اييت اؿاي١ٝ ايعطٚف ن٤ٛ ؾ٢ ٚتطٜٛطٖا

 ٚانش١ ٚادتُاع١ٝ تطب١ٜٛ ض١ٜ٩ ع٢ً ٚتػتٓس ٚايسميكطاط١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعساي١ ٚايهطا١َ اؿط١ٜ

 .يٓؿػ٘ اجملتُع ٜطزلٗا ايت٢ ايكٛض٠ تعهؼ ٚايػُات امل٬َح

 يف بسٚضٖا ٜتعًل ؾُٝا اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ بطاَر ٚزعِ يطعا١ٜ اـام ايكطاع أَاّ جملاٍا ؾتح -

 يًط٬ب ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦

 غٝاغ١ ؽطٝط يف اي٬َطنع١ٜ َٔ َعٜس ٜتطًب ٖٚصا ؾعايٝتٗا يتشػني املسضغ١ ٖٝه١ً إعاز٠ ست١ُٝ -

 ٚاع١ٝ قٝاز٠ ؼت تعٌُ صاتٗاب قا١ُ٥ إزاض١ٜ ٚسس٠ باعتباضٖا املسضغ١ إىل ايٓعط خ٬ٍ َٔ ايتعًِٝ

 دسٜس٠ َكاٜٝؼ ٚنع يف ٚتؿاضى ، بٗا ايعاًَني قسضات َٔ ٚتععظ ٚاغتك٬ي١ٝ عط١ٜ قطاضاتٗا ٚتهع

 َٔ تتُهٔ ست٢ ايتعًِٝ كطدات ٚؼػني ايسضاغٞ ايتكسّ ؼكٝل يف بايٓكح ٚتأخص أزا٥ٗا، يتكِٜٛ

 .املتػاضع١ يتػرلاتٚا ايتش٫ٛت َٚٛانب١ ٚاـاضد١ٝ ايساخ١ًٝ ايتشسٜات ٬َسك١

 :تؿٌُ عٝح ايػٝاغ١ٝ ايتٓؿ١٦ يتشكٝل اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ أٖساف تطٜٛط-

  بٗا ايتٛاقٌ ع٢ً ٚاؿطم ايك١َٝٛ بًػت٘ اـطٜر اعتعاظ* 

  ٚايبؿط١ٜ ايطبٝع١ٝ ايٛطٔ إَهاْات تكسٜط*

 ايتاضى١ٝ ٚايبط٫ٛت بايؿدكٝات ٚا٫عتعاظ ايٛطٔ بتاضٜذ اٱملاّ*

  ايٛطٔ تطاخ ع٢ً اؿؿاظ*

 ايػٝاغ١ٝ ايكٝاز٠ َٗاّ تكسٜط*

  ا٭غاغ١ٝ َٚٗاَٗا اؿه١َٛ زٚض تكسٜط*

  اغتك٬شلا عٔ ٚايسؾاع ٚايتٓؿٝص١ٜ ٚايكها١ٝ٥ ايتؿطٜع١ٝ:ايج٬خ ايػًطات يف ايطأ٣ إبسا٤*

  َكط يف ايدلملا١ْٝ امل٪غػات َٗاّ بني ايتُٝٝع*

  َكط يف ا٭غاغ١ٝ ايػٝاغ١ٝ ا٭سعاب زٚض  تكِٝٝ*

  يًسغتٛض ا٭غاغ١ٝ املهْٛات ع٢ً فايتعط*
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  ٚاحملًٞ ايكَٛٞ املػت٣ٛ ع٢ً ٚا٫ْتدابات ايذلؾٝح عًُٝات يف  املؿاضن١*

  ًَتع١َ غرل ٚأخط٣ بايكٛاْني ًَتع١َ مناشز ؼًٌٝ*

  املكطٟ ايؿاضع يف ايكٛاْني يتطبٝل ايسع٠ٛ يف املؿاضن١*

  اٱْػا١ْٝ باؿكٛم املكاب١ً ٭غاغ١ٝا ايٛادبات ٚتأز١ٜ يٲْػإ ا٭غاغ١ٝ اؿكٛم عٔ ايسؾاع*

  ايعا١َ املكًش١ َع ايؿطز١ٜ ٚايٛادبات اؿكٛم بني ايطبط*

  َٓاغب١ بططم يًٛطٔ ٚا٫ْتُا٤ اي٤٫ٛ عٔ ايتعبرل*

 بٗا ٚا٫يتعاّ اجملتُع قِٝ اسذلاّ*

  ا٫ْهباط بطٚح ٚا٫يتعاّ ايٓعاّ قٛاعس ع٢ً ايتعطف*

  اضغتٗاٚمم ا٫دتُاعٞ ايػًٛى آزاب َطاعا٠*

 ايتعاْٚٞ ايعٌُ َٗاضات إتكإ*

  اٯخطٜٔ َع ايتعاٌَ يف املدتًؿ١ املٗاّ أزا٤ يف  ايها١ًَ املػ٦ٛي١ٝ ؼٌُ*

  املٛاط١ٓ َباز٨ ٚؾل اٯخطٜٔ َع ايتعاٌَ*

١ُٝ ؼسٜس* ٜٛني ع٢ً ؾٝٗا ٚاملؿاضن١ اؿه١َٝٛ اؾٗٛز َػاْس٠ يف ايتطٛعٞ ايعٌُ ٖأ  ٚايكَٛٞ احملًٞ: املػت

  اجملتُع خسَ٘ يف زٚضٖا ٚتكسٜط املسْٞ اجملتُع َٓعُات بأ١ُٖٝ اٱميإ*

  املسْٞ اجملتُع َٓعُات بٗا تكّٛ اييت ا٭عُاٍ يف املؿاضن١*

 َٚتطًبات٘ اؿسٜح ايعاملٞ ايٓعاّ أبعاز تؿِٗ*

  يًعٛمل١ ٚايػًب١ٝ اٱهاب١ٝ باؾٛاْب اٱملاّ*

  ايعاملٞ ايسٚيٞ ايتعإٚ يف َكط زٚض تكسٜط*

  ايعامل١ٝ بايكِٝ ايسٍٚ ايتعاّ َسٟ ع٢ً اؿهِ*

  ايعاملٞ ايسٚيٞ ايتعإٚ قُٝ٘ تكسٜط*

 اٱق١ًُٝٝ ٚايكهاٜا ٚاٱقًُٝٞ ايعطبٞ املػت٣ٛ ع٢ً احملٛضٟ َكط زٚض تكسٜط*

 ايػ٬ّ قهاٜا زعِ يف َكط زٚض تكسٜط*

  اٱضٖاب ع٢ً ٚايكها٤ ايعاملٞ ا٭َٔ ؼكٝل إىل تسعٛ َؿطٚعات يف املؿاضن١*

  ٚاٱق١ًُٝٝ ايسٚي١ٝ املٓعُات دٗٛز تعطف*

 فتُع٘ يف املدتًؿ١ بأبعازٖا ايبؿط١ٜ ايت١ُٝٓ فاٍ يف ٚايسٚي١ٝ اٱق١ًُٝٝ املٓعُات دٗٛز ع٢ً اؿهِ*

 ٚايكَٛٞ احملًٞ

 نُٛاطٔ املػ٦ٛي١ٝ ٚقبٍٛ ؾِٗ* 
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 ٚاٱقًُٝٞ احملًٞ املػتٟٛ ع٢ً يًسٚي١ ايتٓعُٝٞ اشلٝهٌ ؾِٗ*

 ايػٝاغ١ٝ ايكطاضات اؽاش ٝاتعًُ يف ا٭ؾطاز زٚض ؾِٗ* 

  اٱْػإ سكٛم َباز٨ ؾِٗ*

 ب٘ ٚا٫يتعاّ ٚاسذلاَ٘ ايكإْٛ تكسٜط* 

 ايكهاٜا ٖصٙ غكٛم املدتًؿ١ ايبسا٥ٌ بني ايتُٝٝع َٗاضات ٚت١ُٝٓ املعاقط٠ ا٭١َ قهاٜا َعطؾ١*

 بني ايتُٝٝع ع٢ً ايكسض٠ ٚت١ُٝٓ، شلا املٓاغب١ اؿًٍٛ ٚٚنع، اجملتُع تٛاد٘ اييت ايتشسٜات َعطؾ١* 

 ايبسا٥ٌ تًو أؾهٌ ٚاختٝاض املدتًؿ١ ايبسا٥ٌ

 .بٝٓٗا ؾُٝا ايع٬قات ٚأُٖٝ٘،  ايبعض بعهٗا ع٢ً اجملتُعات اعتُاز أ١ُٖٝ ؾِٗ*

، ايسٚي١ أٚ املٓطك١ أٚ املسضغ١ يف املدتًؿ١ املػتٜٛات ع٢ً ايػٝاغٞ ايكطاض اؽاش يف املؿاضن١ ٚغا٥ٌ ؾِٗ*

 . يصيو اي٬ظ١َ املٗاضات ايطًب١ ٚإنػاب

  ٚأنطاضٖا املعًَٛات ٚثٛض٠ اؿسٜج١ ايتهٓٛيٛدٝا ممٝعات تعطف*

 ٢ًٜ عطض قاٚض ايتكٛض املكذلح: ٚؾُٝا

شيو  ٜٚتِيف ْؿط ايٛعٞ ايػٝاغٞ يف ن٤ٛ ايتػرلات املعاقط٠  قؿ١ٝا٭ٍٚ: تؿعٌٝ زٚض ا٭ْؿط١ اي٬ احملٛض

 : َٔ خ٬ٍ

 ؾذل٠ أثٓا٤ يًدطهني ايػٝاغ١ٝ يًتٓؿ١٦ أندل قسض طا٤ٱع ايعايٞ ايتعًِٝ ٚأٖساف ؾًػؿ١ َطادع١ -

 ايصٟ ايؿهطٟ ايٓػل ٭ٕ ٚايتؿتح ايٛعٞ َٔ عاي١ٝ زضد١ ع٢ً شلِ غٝاغ١ٝ ثكاؾ١ ٚتكسِٜ اٱعساز

 ٜتُٝع ايص٣ ؾاملؿطف بٗا ٜكّٛ ايص٣ ايػٝاغٞ ايتجكٝـ ع١ًُٝ يف َ٪ثطًا ٜعتدل ايٓؿاط َؿطف ٜتبٓاٙ

 َعٛقًا ٜهٕٛ ايػٝاغ١ٝ املؿاضن١ َٔ اـٛف أٚ ضأٜ٘ عٔ ايتعبرل ٢ًع ايكسض٠ ٚعسّ ٚايػًب١ٝ بايتػًط

 .ايؿعاي١ ايػٝاغ١ٝ يًتٓؿ١٦

 عكٍٛ يف غطغ٘ ع٢ً قسض٠ أنجط يٝهٕٛ ايسميكطاطٞ با٭غًٛب غًٛنٝات٘ يف ايٓؿاط َؿطف ًٜتعّ إٔ -

 ٚضٙز إلاظ ٜػتطٝع ست٢ ٚايػٝاغٞ ٚايجكايف ا٫دتُاعٞ ايٛعٞ َٔ قسض يسٜ٘ ٜهٕٛ ٚإٔ ت٬َٝصٙ

 .عاي١ٝ بهؿا٠٤ ايذلبٟٛ

 بٛنٛح يًط١ٜ٩ ا٭دٝاٍ إعساز َٔ يٝتُهٔ املػطن١ ايعكا٥س١ٜ ايتٛع١ٝ عٔ ايٓؿاط َؿطف ٜبتعس إٔ -

 ٚيف خاق١ بكٛض٠ امل٪غػات ؾ٢ ت٪ثط ايت٢ ايعٛاٌَ َكَٛاتٗا، ايػًط١، َا١ٖٝ سٍٛ ايػًِٝ ٚايتؿهرل

 املتعاضن١ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ايكهاٜا بططح ٚشيو عا١َ بكٛض٠ َ٪غػات٘ بٛاغط١ اجملتُع

 أسهاَ٘ ٚإقساض ضأٟ ٱبسا٤ يًُتعًِ اجملاٍ ٚتطى أخط أٚ داْب إىل ا٫ْهُاّ عسّ َع سٝاز٣ بؿهٌ

 ايكطاض اؽاش ٚنٝؿ١ٝ اٱهابٞ ايتؿهرل ع٢ً يًتسضٜب
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 عًٝٗا ٚقسقت ايسٚي١ٝ املٛاثٝل يف ٚضزت اييت عاّ بٛد٘ عكٛقِٗ ا٭ْؿط١ خ٬ٍ َٔ ايط٬ب تٛع١ٝ-

 اؿكٛم ٚنصيو ا٭ْؿط١ ٖصٙ مماضغ١ أثٓا٤ اٱْػإ سكٛم مبباز٨ ايٛعٞ ت١ُٝٓ عًٞ ٚايتأنٝس َكط

 َٔ ٚغرلٙ ايطؿٌ ؿكٛم ايعاملٞ باٱع٬ٕ ٚضزت اييت ٚاملس١ْٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ ا٫قتكاز١ٜ

  سكٛق١ٝ تملٓعُا املٝسا١ْٝ ٚايعٜاضات ٚاحملانطات ٚامل٪متطات ايٓسٚات خ٬ٍ َٔ ايسٚي١ٝ املٛاثٝل

َٔ زضد١ ايٛعٞ ايػٝاغٞ  تعٜساييت  ايػٝاغ١ٝ ٚا٫يهذلْٚٝاتتصٜٚس املهتبات املسضغ١ٝ بايهتب -

 باجملتُع احملًٞ ٚايعاملٞ ٚقهاٜاٖا

ْسٚات ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَعات َٔ شٟٚ اـدل٠ ٚايؿهط ايػٝاغٞ بإدطا٤ اؿٛاضات  عكس -

 إعسازِٖ يًكٝاز٠ ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ  ٚاملٓاقؿات َع ايط٬ب زاخٌ املساضؽ بٗسف
امل٪متطات ٚايٓسٚات ايجكاؾ١ٝ يهاؾ١ ايتٝاضات املتٛادس٠ عًٞ ايػاس١  يعكس باملساضؽإتاس١ ايؿطق١  -

 ايػٝاغٞ  بايٛعٞؾٗصا ايتجكٝـ نجرل َا ٜتهُٔ قهاٜا َٚػا٥ٌ تتكٌ بؿهٌ َباؾط ٚغرل َباؾط 

ايكهاٜا ايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ ايعضاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ اييت ايؿطق١ يًط٬ب يًتعبرل عٔ أضا٥ِٗ يف  إتاس١ -

باٖتُاَاتِٗ َٚتابع١ ا٭سساخ اؾاض١ٜ يف اجملتُع َٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يٝهْٛٛا أنجط  بطتطت

تُاَاٚعٝا   ٍ قهاٜا اجملتُع ٖٚا ٔ أضا٤ غٝاغ١ٝ سٛ ٔ ع٢ً تهٜٛ ٛا قازضٜ هْٛ ست٢ٜ  ض ايػٝاغ١ٝٚ   َٚؿه٬ت٘  با٭َٛ

ؿط١ بك١ُٝ اؿط١ٜ أنجط َٔ غطؽ ق١ُٝ ايطاع١ يف ْؿٛؽ ايط٬ب ٚإٔ تتٓاٍٚ اؿط١ٜ تٗتِ ا٭ْ إٔ -

 مبعٓاٖا ايػٝاغٞ أنجط َٔ ا٫ٖتُاّ مبعٓاٖا املطًل.
ٛاطٓني. تأنٝساٱؾطاط يف اي عسّ - ٘ ست٢ ٫ ؽطز ايذلب١ٝ ضعاٜا ٫َ  ٚادبات ايطايب بسضد١ تؿٛم بهجرل سكٛق  ع٢ً 

م اٱْػإ ٜطبل َٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ْابع َٔ َٓٗر َػتكٌ يسضاغ١ سكٛ إقطاض -

سهاضتٓا ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚعسّ ا٫قتكاض ؾٝ٘ ع٢ً اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚيهٔ أٜها 

 اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ.
ُاع١ٝ زٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ َجٌ اٱشاع١ ٚايكشاؾ١ ٚاملٓاظطات ٚمجاع١ ايسضاغات ا٫دت تؿعٌٝ -

ٚغرلٖا َٔ ا٭ْؿط١ اييت تسؾع ايط٬ب يًبشح عٔ املعطؾ١ ايػٝاغ١ٝ ٚتُٓٞ ايٛعٞ ايػٝاغٞ يسِٜٗ 

فتُعِٗ اٱقًُٝٞ ٚايسٚيٞ َٚعطؾ١ ايعطٚف ايػٝاغ١ٝ  عَٔ ٚعٞ ايط٬ب ٚإزضانِٗ يٛاق ٚتعٜس

١ ٚامل٪ثط٠ يف اييت ؼٝط بِٗ َٚعطؾ١ َؿه٬ت ايعكط املدتًؿ١ ٚايكٟٛ ايؿاعً ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

 قٓع ايكطاض قًٝا ٚعاملٝا بكٛض٠ ؼ١ًًٝٝ

تؿعٌٝ زٚض ا٭خكا٥ٞ ا٫دتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ٚعٞ ايط٬ب بايجكاؾ١ ا٫ْتداب١ٝ ٚتهٕٛ ايبسا١ٜ َٔ خ٬ٍ  -

اعتباضات ا٫ؼازات ايط٬ب١ٝ ٚتٛدٝ٘ ايط٬ب يٮغؼ اييت ٜتِ عًٝٗا اختٝاض َٔ ميجًِٗ سيت ٫ ت٪ثط أٟ 

صا ا٫ غع زاخٌؾدك١ٝ يفٖ  طام ٚأ  ْٞ ٘ أندل ا٭ثط ؾُٝا بعس يف ا٫ختٝاض عً ٕ ي هٛ  اجملتُع ختٝاض مماٜ 
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عٓس تٓؿٝص ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ عٔ املٓٗر اـؿٞ ايص٣ ٜػتٗسف ايذلب١ٝ ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ أٚ َصٖبا  ايبعس -

 َعٝٓا ىًع ايؿطع١ٝ ع٢ً ْعاّ غٝاغ٢ َا.
ٚاجملًؼ ايكَٛٞ ؿكٛم املدتًؿ١ ٚٚظاض٠ ايساخ١ًٝ  ايؿعب ٚزٚض ايٓؿط جملًؼضس٬ت عًُٝ٘ يًط٬ب  عٌُ -

ٔ املٓعُات اؿكٛق١ٝ يع اٱْػإ  بأزٚاضٖا ٚعِٝٗ ٜاز٠ٚغرلٖاَ 

ا٫غتعا١ْ باملتدككني يف فاٍ ايػٝاغ١ املػتكًني ٚاؿٝازٜني يف تٛدٗاتِٗ ايػٝاغ١ٝ َٔ أدٌ -

ايػٝاغ١ٝ يف ن٤ٛ ايتػرلات  ايتٓؿ١٦ايصٟ هب إٔ تكسَ٘ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف فاٍ  حملت٣ٛؼسٜس ا

ٛاد٘ ايتشسٜات املػتكب١ًٝ اييت ت  ايٛطٔ. املعاقط٠ٚ 

ٞ يس٣ ايط٬ب يف ن٤ٛ ايتػرلات احملٛض ٗاضات ايتؿهرل ايػٝاغ  املعاقط٠. ايجاْٞ: زٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ت١َُٝٓ 

هاض أثٓا٤ مماضغ١ ايؿطق١ يًط٬ب ملُاضغ١ ايتؿهرل ايعًُٞ ٚتُٓٝ٘ قسضاتِٗ يف ايتذسٜس ٚا٫بت إتاس١ -

با٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ اييت ؼؿع ايط٬ب ع٢ً ٚقـ ا٭سساخ زاخٌ  ا٫ٖتُاّخ٬ٍ  َٔا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ 

املسضغ١ ٚا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ يف ايسٚي١ ٚتػاعس ع٢ً تؿػرلٖا ٚايبشح عٔ أغبابٗا ْٚتا٥ذٗا ٚتكٛميٗا 

ٚاملػطح ٚايٓسٚات ٚاملهتب١ ٚمجاعات ٚإدطا٤ املٓاقؿات بؿأْٗا نُذاٍ ايكشاؾ١ ٚاٱشاع١ ٚاملٓاظطات 

 ٚايسضاغات املٝسا١ْٝ ٚاـطاب١ايكك١ ٚايؿعط 

تؿعٌٝ زٚض ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف إتاس١ ايؿطم يًط٬ب يتبين ٚدٗات ْعط ٚايسؾاع عٓٗا ٚايػُاح ي٘ -

ع١ ْاب ايػٝاغ١ٝملٛاقـ قسز٠ ػاٙ اؿٝا٠  ٚاؽاشٙايػٝاغ١ٝ  ٘ٚاػاٖاتيف تهٜٛٔ أضا٥٘  با٫غتك٬ٍ

 َٔ ثكاؾت٘ ايػٝاغ١ٝ اييت نْٛٗا ٚأنتػبٗا 

 ساَٗاا٫ٖتُاّ با٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ اييت تػاعس ايطايب يف ايبشح عٔ املعًَٛات ٚبٓا٤ ايؿطٚض ٚاغتد-

قطاضات  ٚاؽاش اٯخطٜٔ قطاضاتقٓع ايكطاضات ٚسٌ املؿه٬ت ٚاغتدساّ َعاٜرل ايتكِٜٛ يًشهِ عًٞ  يف

اٱزضاى ٚايتهٝـ َع ايعامل ايػٝاغٞ  يفٖٚٞ تًو املٗاضات اييت تػاعس ٚاملؿه٬ت ايعا١َ  ايكهاٜاسٍٛ 

 نٓؿاط ايهؿاؾ١ ٚمجاع١ ايب١٦ٝ ٚايػهإ

 اي٬قؿ١ٝ يف تهٜٛٔ ا٫ػاٖات ايػٝاغ١ٝ يف ن٤ٛ ايتػرلات املعاقط٠ : ا٭ْؿط١زٚض  ايجايح: احملٛض

ع٢ً ؼسٜس َٛقؿ٘ تػاعسٙ  سٜ٘مبػاعس٠ ايطايب عًٞ تهٜٛٔ ٚبًٛض٠ اػاٖات غٝاغ١ٝ ي ٚشيو

 إظا٤ ا٭ؾدام أٚ املٛنٛعات أٚ ا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ َٔ خ٬ٍ املٓار املسضغٞ ٜٚتشكل شيو َٔ خ٬ٍ:

ايط٬ب بكُٝتِٗ ٚشيو بٓؿط ايسميكطاط١ٝ ٚتكسٜط دٗٛز ايط٬ب ٚتٓؿٝص َكذلساتِٗ  إؾعاض -

ع ٚتكسٜطٙ ٚباعتباضِٖ َٚؿاضنتِٗ يف املٓاقؿات ٚاملؿاٚضات َٚعاًَتِٗ نكطاع َػ٦ٍٛ عٔ بٓا٤ اجملتُ

ؾ١٦ شات ق١ُٝ َطًك١ ٚإٔ ٜؿعط ايطايب بأْ٘ قازض ع٢ً ايعٌُ ٚايٓذاح ٚاملػا١ُٖ يف سٝا٠ اجملتُع ٚإٔ 

 ي٘ زٚض إهابٞ ٚانح يف تػٝرل اجملتُع ٚتطٜٛطٙ
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 ا٭ْؿط١ عٝح تتٝح يًط٬ب ؾطق١ ايتعبرل عٔ آضا٥ِٗ ٚع٢ً إؾباع َٝٛشلِ ٚضغباتِٗ ؾُٝا ٫ تٓٛع -

ع َكًش٘ ا٭خط أٚ اـطٚز عٔ اؿسٚز اييت تهعٗا اؾُاع١ ٚاؿطم ع٢ً إٔ ٜعٝـ ايطايب ٜتعاضض َ

يف دٛ ادتُاعٞ قاحل ٚإٔ تػطؽ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يف ْؿػ٘ اي٤٫ٛ ٚاٱخ٬م يًذُاع١ ٚإٔ ٜػاعس 

ٚاملٓاؾػ١ يف اؾُاع١ هع٬ٕايطايب ع٢ً ايتؿهرل  يٝؼ ايتؿهرل ايؿطزٟ ؾايتؿهرل  ٛاغط١ اؾُاع١ٚ  يًطايب  ب

 ؾدك١ٝ اش ٜؿعط بإٔ ي٘ َطنعا ٥٫كا ٚيف شيو تطٜٚض ع٢ً مماضغ١ اؿٝا٠ ايسميكطاط١ٝ
ا٭خص بأغًٛب ايتعًِ باـدل٠ أثٓا٤ مماضغ١ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٚا٫عتُاز يف َعاؾ١ ايكهاٜا -

غًٛنِٗ  اطاجملتُع١ٝ َٚؿه٬ت٘ ع٢ً املؿاضن١ ايٓؿط١ يًُتعًُني ٚتعسٌٜ اػاٖات ا٭ؾطاز ٚتػٝرل أمن

ٚاملؿطٚعات ايؿطز١ٜ  ٞ سْا ٌ امٝل ٚايعُ ٛاقع١ٝ  دلات اي ٍ ـا ٔ خ٬ شيوَ  ٛ اجملتُعٚ  ٕ إهاب١ٝ م  ٚاؾُاع١ٝ يتهٛ

ٚسط١ٜ اعتٓام املصاٖب أٚ تهٜٛٔ  ٝعَٓار زميكطاطٞ باملسضغ١ ٜتٝح سط١ٜ ايطأٟ ايتعبرل يًذُ إتاس١ -

ين ٚد١ٗ ْعط ؾطز١ٜ أٚ مجاع١ٝ ٚايذلٜٚر اؾُاعات ٚا٭سعاب ٚا٫ْهُاّ إيٝٗا زاخٌ املسضغ١ ٚسط١ٜ تب

 شلا ٚايسؾاع عٓٗا 
متجٌٝ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ زاخٌ املسضغ١ َٔ أسعاب ٚبطملإ ٚآيٝات ٚنع زغتٛض ٚعٌُ اغتؿتا٤ عًٝ٘  -

ٚاغتسعا٤ َػ٦ٛيني غٝاغٝني شٚ اػاٖات غٝاغ١ٝ كتًؿ١ باملسضغ١ يعٌُ ْسٚات ٚقانطات عٔ آيٝات 

 ؼ غ١ًُٝاملُاضغ١ ايػٝاغ١ٝ عًٞ أغ
مماضغ١ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ املدتًؿ١ دعٌ املسضغ١ ػطب١ س١ٝ ٜعٝؿٗا ايط٬ب ٜٚتؿاعًٕٛ َعٗا  ٝحتت إٔ -

ٚت٪ثط بططٜك١ َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠ يف تؿهٌٝ اػاٖاتِٗ َٚعاٜرلِٖ ايػٝاغ١ٝ َٔ خ٬ٍ إؾطاى 

ٛقت املٓاغب ٚإزاض٠ َسضغتِٗ ايكطاض املٓاغب يف اي اؽاشايط٬ب يف املػ٦ٛي١ٝ املسضغ١ٝ َٚؿاضنتِٗ يف 

ست٢ وكًٛا ع٢ً اـدل٠ يف أغايٝب املٓاقؿ١ ٚاؿٛاض اييت تتكٌ بايسميكطاط١ٝ ٚاجملتُع اؿط 

ٜٚتعًُٕٛ أٜها ا٫ستُا٫ت ايهجرل٠ يًكا٥س َٚهاض ايػًط١ يتتؿهٌ خكٝاتِٗ ٚاػاٖاتِٗ ٚمنِٖٛ 

ست٢ تكبح املسضغ١ ب١٦ٝ  اؾُاعٞ ٚا٫ْتُا٤ايعكًٞ ْٚهذِٗ ايؿهطٟ َٔ خ٬ٍ ايتٓعُٝات املسضغ١ٝ 

 ادتُاع١ٝ ٚٚغط ثكايف يتهٜٛٔ َٛاطٔ قاحل َُٗا تعسزت أمناط ايػًطات ٚأٖساؾٗا 

ٟ ايط ا٭ْؿط١ زٚض: احملٛضايطابع ٗاضات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يس  املعاقط٠  يف ن٤ٛ  ايتػرلات ٬باي٬قؿ١ٝ يف ت١َُٝٓ 
صٙ املٗاضات نُٗاضات ا٫تكاٍ باٯخطٜٔ ٖ إنػابَِٗٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ اييت تػاعس عًٞ  ٚشيو

 خطٜٔٚايػًٛى اؾُع٢ ٚتعًِ ؾٔ اؿٛاض ايػٝاغٞ َٚٗاضات ايتؿاٚض ٚايكسض٠ عًٞ اٱقٓاع أٚ ايتأثرل يف اٯ

ٚنٝؿ١ٝ اؽاش ايكطاض بٓا٤ عًٞ ا٭زي١ ٚايؿٛاٖس، ٚؼًٌٝ ايعٛاٖط، ٚسط١ٜ ايتعبرل ٚنٝؿ١ٝ سٌ املؿه١ً، 

سذلاّ ايطأٟ ا٭خط، ٚاؿهِ عًٞ اٯضا٤ املدتًؿ١ ٚتبين ٚد١ٗ ْعط َع١ٓٝ ٚآيٝات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚا

 ٚايسؾاع عٓٗا ٚيصيو هب:
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تؿعٌٝ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ يتسضٜب ايط٬ب ع٢ً املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ َعٗا نايتٓعُٝات ايط٬ب١ٝ -

١ٝ ٚايكشاؾ١ ٚاـطاب١ ٚاٱشاع١ ٚايهؿاؾ١ ٚاملعػهطات ٚقٝؼ اؿهِ ايصاتٞ ٚايٓٛازٟ ايػٝاغ

ٚايط٬ب١ٝ ٚسهَٛات ايطًب١.. اخل ٚشيو يًتُطؽ ع٢ً املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚانتػاب قُٝٗا ٚاػاٖاتٗا 

ع٢ً إٔ تتُٝع بايسميكطاط١ٝ ٚتكّٛ ع٢ً ا٫ختٝاض اؿط ٚايتُجٌٝ ٚايذلؾٝح ٚمماضغ١ ايٓكس ٚا٫خت٬ف 

 يف ايطأ٣ مما هعًٗا مناشز َبهط٠ يتهٜٛٔ ايؿدك١ٝ املؿاضن١ 

ملُاضغ١ أْؿط١ تتٝح شلِ اؿٛاض ٚايتعبرل عٔ أضا٥ِٗ سيت ٜتهٕٛ يسِٜٗ اسذلاّ  بيًط٬ ايؿطق١ إتاس١ -

ايطأٟ ٚايطأٟ ا٭خط ٚتهٜٛٔ أضا٥ِٗ عًٞ أزي١ ٚؾٛاٖس قشٝش١ ناملٓاظطات ٚف٬ت اؿا٥ط ٚايدلملإ 

 املسضغ١ٝ ٚايكشاؾ١ اٱشاع١املسضغٞ ٚاؼاز ايط٬ب ٚايٓسٚات َٚٔ خ٬ٍ 
 ٍ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ع٢ً نٝؿ١ٝ تٓاٍٚ ؾهط٠ َٚٓاقؿتٗا َٔ دٛاْبٗا املدتًؿ١ايط٬ب َٔ خ٬ تسضٜب -

تطغٝذ َباز٨ ايسميكطاط١ٝ يسٟ ايط٬ب َٔ خ٬ٍ ا٫ؼازات ايط٬ب١ٝ ٚإعطا٥ِٗ ؾطقا يًتعبرل عٔ -

أضا٥ِٗ عًٞ إٔ تهٕٛ ٖٓاى اْتدابات سكٝك١ٝ ٭عها٤ ٖصٙ ا٫ؼازات يتهٕٛ ممج١ً ؾُٝع ايط٬ب يف 

عِٓٗ يف املؿاضن١ يف إزاض٠ ٚتٓعِٝ اجملتُع املسضغٞ ٚتسضٜبِٗ عًٞ مماضغ١ ايٓكس ٚا٫خت٬ف يف اٱْاب١ 

َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ٖٓاى تسضٜب سكٝكٞ عًٞ مماضغ١ ايسميكطاط١ٝ زاخٌ املسضغ١  اشلعمي١ايطأٟ ٚتكبٌ 

ٚعسّ ٚا٫ٖتُاّ بتٛنٝح أٖساف ٖصٙ ا٫ؼازات ٚإٔ تطبط بني سٝا٠ ايط٬ب زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا 

ٚيهٔ قٝاَٗا بأْؿط١ َسضغ١ٝ أخطٟ يتؿهٌٝ  ايتع١ًُٝٝ، ١ًٝقكط اٖتُاَاتٗا عًٞ اؾٛاْب ايتشكٝ

ٚعٞ ايط٬ب ٚا٫نطاط يف ع١ًُٝ املؿاضن١ ٚاؽاش ايكطاض زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا َٔ خ٬ٍ ايذلؾٝح 

اط١ٝ ايٛاع١ٝ ٚايسعا١ٜ ٚايتكٜٛت ٚا٫ْتدابات َٚا ٜتبعٗا َٔ َٓاقؿات ٚبطاَر ملا ٜسعِ ايسميكط

 ٚاملؿاضن١ عًٞ أغاؽ َٔ ايٛعٞ َع تٛظٜع ا٭زٚاض عًٞ ايط٬ب ٚايعساي١ ؾُٝا بِٝٓٗ 
اي٬قؿ١ٝ يف ٚنع ا٭ٖساف ٚؼسٜسٖا ٚضغِ اـطط يتٓؿٝصٖا  ا٭ْؿط١خ٬ٍ  ٔإؾطاى ايط٬ب َ -

ٚإبسا٤ ايطأ٣  ٚؼكٝل ايتهاٌَ ٚاملؿاضن١ ايؿع١ًٝ يف ايٓؿاط ٚإؾػاح اجملاٍ يهٌ ؾطز يًتؿهرل ٚاملٓاقؿ١

 يف ايتكِٜٛ  ٚاملؿاضن١ٚايٓكس 
املػ٦ٛيٝات  ٙايصٜٔ ٜتشًُٕٛ َػ٦ٛيٝات يف اؾُاع١ ٚتتبع تٓؿٝصِٖ شلص عها٤ايٛقٛف ظاْب ا٭ -

املػ٦ٛيٝات َٚعاْٚتِٗ ع٢ً ضغِ اـطط ٚؼسٜس  ٖصٙملػاعستِٗ ع٢ً انتػاب اـدلات اييت تكابٌ 

ط٬ب ايكاز٠ يف ا٭ْؿط١ بإضؾازات نٞ ٜسضنٛا املػ٦ٛي١ٝ ٚتكطٜط َػتٜٛات ايعٌُ ٚتصٜٚس اي

َػ٦ٛيٝاتِٗ إظا٤ اؾُاع١ نًٗا ٚنٝـ ٜتٝح يهٌ عهٛ ؾطق١ يهٞ ٜبسٟ َكذلسات٘ ٜٚعدل عٔ أضا٥٘ 

ٚأؾهاضٙ يف دٛ زميكطاطٞ ٚايعٌُ ع٢ً اغتدساّ ٚتٛدٝ٘ ايتؿاعٌ زاخٌ اؾُاع١ مبع٢ٓ قاٚي١ ؼكٝل 
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يف  شلاَؿٝنيت٢ ميهٔ إٔ ؼكل أٖساؾٗا َٚػاعس٠ ا٭ؾطاز اقسض َٔ ايتٛاظٕ ٚا٫غتكطاض زاخٌ اؾُاع١ س

 اؾُاع١ ٚقاٚي١ زعِ ع٬قتٗا ٚت١ُٝٓ منط ايكٝاز٠ ايسميكطاط١ٝ يسِٜٗ

ّٜٛ يف سب ايٛطٔ ـس١َ ايب١٦ٝ احمل١ًٝ يػطؽ ا٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ ٚقِٝ اٱٜجاض ٚايعٌُ اـسَٞ  ؽكٝل -

ؿٛؽ ايت٬َٝص ٚمماضغ١ ططم سٌ املؿ ٞ يفْ  نع سًٍٛ ملؿانٌ ايب١٦ٝ احملٝط١ايتطٛع  بِٗ  ه٬ت عٓس قاٚي١ٚ 
سح ايط٬ب عًٞ َتابع١ ا٫ْتدابات عدل ايعسٜس َٔ ايططم نذُع قكاقات اؾطا٥س ٚايكشـ اييت  -

 .تتشسخ عٔ ا٫ْتدابات َٚعاضنٗا ايػٝاغ١ٝ.. ثِ ٜكّٛ ايط٬ب مبٓاقؿ١ املعًُني مبا اغتٛعبٛٙ
عض املٛنٛعات ايػٝاغ١ٝ املططٚس١ ع٢ً ايػاس١ َٔ خ٬ٍ تهًٝـ ايط٬ب بعٌُ ٚضم عٌُ سٍٛ ب-

كاب١ً ايؿدكٝات اٱط٬ع ع٢ً ايهتب غرل املسضغ١ٝ يف املهتبات ايعا١َ َٚٔ خ٬ٍ   َ َٔ خ٬ٍ  ٚ اٱْذلْت

غا٥ٌ  ٚٔ غرلٖاَ   املعطؾ١  املطتبط١ بتًو ايكهاٜاٚ 

ٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط ايؿطق١ إتاس١- ا٭ْؿط١  ١ املدتًؿ١يًط٬ب يًتعبرل عٔ أضا٥ِٗ زٕٚ أ١ٜ قٝٛزَ  املٛغٝك٢ٚ  نايطغِٚ 

ٔ غرلٖاَ  ايكشاؾ١ ٚ  ٚاملٓاظط٠ٚ  طاب١  ـا  ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝٚ 

إٔ تكّٛ املساضؽ باملؿاضن١ يف ا٫ْتدابات عٔ ططٜل قٝاّ ايط٬ب بتٓعِٝ ايسخٍٛ ٚاـطٚز َٔ -

هاب١ٝ ٚايبعس عٔ ايًذإ ا٫ْتداب١ٝ سيت ٜٓسفٛا يف ايعًُٝات ا٫ْتداب١ٝ يسؾع ايط٬ب يًُؿاضن١ اٱ

 .َكاطع١ ا٫ْتدابات
ٚايتػاَح ٚايعساي١  ملػ٦ٛي١ْٝؿاط املعػهطات ٱنػاب املٛاط١ٓ ٚؼكٝل أٖساؾٗا َجٌ َبسأ ا تؿعٌٝ-

ا٫دتُاع١ٝ ٚاسذلاّ ايػًطات ٚا٭ْع١ُ اييت تٓعِ ؾ٦ٕٛ ايٛطٔ ٚؼاؾغ عًٞ سكٛم املٛاطٓني ٚتػرل 

ٌ ب٘ ٚتععٜع ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ يف ْؿٛغِٗ ٚسب نٌ ؾ٦ات ؾ٦ِْٛٗ ٚتٓؿ١٦ املتعًِ عًٞ سب ايٓعاّ ٚايعُ

اجملتُع مبدتًـ اْتُا٤اتِٗ ٚا٫بتعاز عٔ نٌ اٱؾطاظات ايؿ١ٜٛ٦ ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚتعٜٛسِٖ عًٞ ايعٌُ 

 املؿذلى يتتشٍٛ املسضغ١ إيٞ فتُع سكٝكٞ مياضؽ ؾٝ٘ ايط٬ب اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ايكشٝش١
اشلازؾ١ ٚاملؿاضن١ يف املٗطداْات ايٛط١ٝٓ ٚيف ْؿاطات تؿذٝع املؿاضن١ يف املٓاغبات ايٛط١ٝٓ  -

 امل٪غػات ا٭١ًٖٝ ـس١َ اجملتُع ٚبح سب ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚا٫نطاط يف ٖصٙ امل٪غػات ـس١َ ايٛطٔ 

ايط٬ب يف ٚنع ٚؾطض ايكٛاعس ٚايػٝاغات اـاق١ عٝا٠ ايط٬ب ٚبايٓعاّ املسضغٞ  َؿاضن١-

 ٚا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٚايتدطٝط شلا  
تعٜٛس ايط٬ب عًٞ َعاٚي١ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ ٚا٫ٖتُاّ باملٛنٛعات ايعا١َ ٚإزخاشلا نذع٤ َٔ  -

ا٭ْؿط١ بعٌُ مناشز قانا٠ يًُذايؼ ايٓٝاب١ٝ احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ َجٌ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚفًؼ 

 تاشل٦ٝاايؿعب ٜٚؿاضى ايط٬ب يف اٱعساز ٚايتٓؿٝص بكٛض٠ ػعًِٗ ٜػتٛعبٕٛ زٚض ٚٚظٝؿ١ ٖصٙ 

 ٚاملٓعُات ٚآيٝات عًُٗا 
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عٌُ ْٛع َٔ احملانا٠ بني َا وسخ يف ايٛاقع ايعًُٞ ٚايٓؿاط ايط٬بٞ َجٌ إعاز٠ مماضغ١ ؾهط٠ ايدلملإ -

ا٫غتؿاز٠ َٔ  ٚقاٚي١اْسَاز ايطايب يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ يف املػتكبٌ  يهٝؿ١ٝاملسضغٞ يٝعس ػػٝسا 

ؿاي١ٝ باٱناؾ١ إىل قاٚي١ تكشٝح َا ٜعذلٟ ٖصا ايٓعاّ َٔ إهابٝات ايعٌُ ايتؿطٜعٞ يف قٛضت٘ ا

 .عٝٛب يف املػتكبٌ
تععٜع ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ مبٛنٛعات تهػب ايت٬َٝص قِٝ تكبٌ ا٭خط ا٫عتعاظ بايٓؿؼ ٚؾٔ اؿٛاض -

اض َٚٗاضات ايتؿاٚض ٚاسذلاّ ايكإْٛ ٚايتؿهرل اٱهابٞ ٚنٝؿ١ٝ إزاض٠ ايٛقت، ٚإزاض٠ ايكـ ٚاؽاش ايكط

ٚاسذلاّ ايطأٟ ٚايطأٟ ا٭خط ٚا٫عتعاظ باشل١ٜٛ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ٚاملػ٦ٛي١ٝ ٚايتػاَح، ٚايتعاٌَ َع 

 املتػرلات ٚعكط ايعٛمل١.

 ؿط١ٜ سكٛقٗا ٚزعِ املٛاط١ٓ ع٢ً ٚتطبٝتِٗ غٝاغ١ٝ تٓؿ١٦ ايط٬ب يتٓؿ١٦ ٥٬َِ َٓار تٛؾرل-

 ايط٬ب ٱؾعاض املسضغ١ٝ اؿٝا٠ تٓعِٝ يف - ٚثكاؾ١ٝ غٝاغ١ٝ -قٛضٖا بهٌ ٚاملؿاضن١ ايتعبرل

 ايعطا٤ قِٝ يذلغٝذ ا٭زٚاض ٖصٙ ٚاسذلاّ ٚتكسٜط اجملتُعٞ ٚايعٌُ ايتعًُٝٞ ايؿعٌ يف أزٚاضِٖ بأ١ُٖٝ

 بني ٚايتٛؾٝل اْؿعا٫تِٗ نبط ع٢ً ٚتػاعسِٖ ايػٝاغ١ٝ ٚاملؿاضن١ املٛاط١ٓ يسعِ ٚاي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤

 ظ٥٬َِٗ َٔ غرلِٖ ٚسادات ساداتِٗ

 نٌ ٚإعطا٤ اؾُاع١ٝ املػ٦ٛي١ٝ تُٓٞ اييت اؾُاع١ٝ اي٬قؿ١ٝ با٭ْؿط١ ا٫ٖتُاّ َٔ َعٜس إعطا٤ -

 ايؿعٛض يسٜ٘ ٚتُٓٞ اؾُاع١ زاخٌ بأُٖٝت٘ تؿعطٙ اييت ايٛادبات ٚبعض َعني زٚض اؾُاع١ يف طايب

 ايصات ع٢ً ُازٚا٫عت ايكٝاز٠ ع٢ً ٚتسضٜب٘ اؾُاع١ أؾطاز ٚػاٙ ْؿػ٘ ػاٙ باملػ٦ٛي١ٝ ٚاٱسػاؽ

 اجملتُع يف ٚا٭زٚاض ٚايٛادبات باؿكٛم ٚايكٝاّ

ايؿطان١ َع ا٭ْس١ٜ ايؿباب١ٝ يتشؿٝع ايط٬ب ع٢ً املؿاضن١  ٬ٍمماضغ١ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ َٔ خ -

 ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚإثطا٤ َعاضؾِٗ بايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ ٚاؿكٛق١ٝ

 سًٍٛ ٫قذلاح يًُتعًُني َػاس١ ٚإعطا٤ َكط َٓٗا عاْٞت اييت املؿه٬ت اي٬قؿ١ٝ ا٭ْؿط١ تتٓاٍٚ إٔ-

 ٚا٫غتككا٤ ٚايبشح املؿه٬ت سٌ يف ايعًُٞ ايتؿهرل ع٢ً ؼجِٗ ايت٢ املدتًؿ١ ا٭ْؿط١ خ٬ٍ َٔ شلا

 .ايعًٝا ايتؿهط َٚٗاضات ايٓاقس ٚايتؿهرل َٗاضات َٔ شيو ٚغرل
ا بني أْؿط١ تػِٗ يف ايتٓؿ١٦ ايػ تٓٛع - ٝاغ١ٝ يًط٬ب زاخٌ املسضغ١ ناؾُعٝات املسضغ١ٝ ا٭ْؿط١ املسضغ١َٝ 

أْؿط١ تػ ؾطم ايهؿاؾ١ ٚا٫ؼازات ايط٬ب١ٝ ٚاؿهِ ايصاتٞٚ  يف خس١َ سٌ َؿه٬ت اؿٞ ايصٟ  ِٗٚاٱشاع١ٚ 

تبازٍ ايعٜاضات َٔ خ٬ٍ   ٚ ػٛزٖا ايؿكط ٚايبطاي١  ٜ اييت  ٚ تٛدس ؾٝ٘ املسضغ١ ٚنصيو اٱسٝا٤ غرل ايكش١ٝ

املٛاق٬ت ٚايكش١ ٚاـس١َ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ْؿط١ اي٬قؿ١ٝ َع ا  ٚ جٌ ايسؾاع املسْٞ  َ مل٪غػات اجملتُع١ٝ

 ٍ غطؽ ضٚح املبازض٠ يٮعُا ايك٬حٚ  تععٜع سب ايتعإٚ َع أدٗع٠ ايسٚي١ عًٞ اـرلٚ  ٚايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞٚ 
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ا ىايـ ا٭ْع١ُ َٔ غً شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ٚا٫بتعاز عٔ نٌَ  َػاعس٠ املعاقنيٚ  ٛنٝات غرل اـرل١ٜٚ 

تهٕٛ يسِٜٗ إسػاؽ باملؿه٬ت اييت تٛاد َاي١ٝ ٚايػعٞ يًكها٤ عًٝٗا سيتٜ  اجملتُع  ٘ٚط١ٝٓ َٚؿاغس إزاض١ٜٚ 

٘ ٚتطٜٛطٖا  نع سًٍٛ شلصٙ املؿه٬ت ٚنٝؿ١ٝ اغتجُاض إَهاْات  ٚٞ ِ عً ٘ ٚسجٗ  َٚ٪غػات

 املؿه٬ت اييت قس تٛاد٘ ايتكٛض املكذلح ٚنٝؿ١ٝ َٛادٗتٗا:

بعض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ َجٌ ايتًٝؿعٜٕٛ خاق١ قٓٛات ايٓعاّ اييت تعٌُ عًٞ تعٜٝـ ايكٟٛ ي ايتأثرل -

ايٛعٞ ايؿعيب ٚاييت تػتدسَٗا ايػًط١ اؿان١ُ يتجبٝت ٚنع قا٥ِ ٚتدلٜط غٝاغاتٗا ايتعػؿ١ٝ نس 

َٔ ىايؿٗا يف ايطأٟ أٚ يبح أغًٛب َعني َٔ ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ يف ْؿٛؽ ا٭ؾطاز َهطغا ثكاؾ١ ايععٚف 

ٝا٠ ايػٝاغ١ٝ أٚ ايٛقٛف َٓٗا َٛقـ اي٬َبا٠٫ أٚ ايػُع ٚايطاع١ مما قس ٜتعاضض َع َا تػعٞ عٔ اؿ

إيٝ٘ املسضغ١ َٔ خ٬ٍ ايتكٛض املكذلح ٚميهٔ ايتػًب عًٞ ٖصٙ املؿه١ً َٔ خ٬ٍ إنػاب املتعًِ ايكسض٠ عًٞ 

ملتبا١ٜٓ ثِ بٓا٤ ضأٜ٘ عًٞ ايتؿهرل ايٓاقس يف نٌ َا ٜتعطض ي٘ ٚا٫غتُاع إيٞ مجٝع اٯضا٤ ٚا٫ػاٖات ا

عٔ اؿكٝك١ َٚٔ ثِ  يبشحأزي١ ٚ ؾٛاٖس َٚعًَٛات قازق١ ٚناؾ١ٝ ؾُٝٓٛ يسٜ٘ إسػاؽ بأ١ُٖٝ ٚنٝؿ١ٝ ا

 ميهٔ ؼكٝٓ٘ نس ٖصٙ اٯؾات ايػٝاغ١ٝ
املٛاضز املاز١ٜ اي٬ظ١َ ملُاضغ١ ا٭ْؿط١ املدتًؿ١ اييت أؾاض إيٝٗا ايتكٛض ٚميهٔ ايتػًب عًٝٗا َٔ  ق١ً -

مبا ٜهؿٌ  احمل١ًٝزعِ اي٬َطنع١ٜ اٱزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚإعطا٤ َعٜس َٔ ايك٬سٝات املدٛي١ يًػًطات خ٬ٍ 

اؽاش ايكطاضات ٚايتسابرل اي٬ظ١َ يتطٜٛط ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٜٚػاعس عًٞ اختٝاض ايكٝازات 

ٜرل ايكسض٠ عًٞ ايتٛاقٌ َع ايذلب١ٜٛ املسضغ١ٝ ٚؾكا ملعاٜرل ع١ًُٝ َٚٛنٛع١ٝ عًٞ إٔ تهٕٛ َٔ ٖصٙ املعا

اجملتُع احملًٞ ٚسؿس املٛاضز اي٬ظ١َ يكاحل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ غٛا٤ َٛاضز َاي١ٝ يف ؾهٌ تدلعات َٔ 

مجعٝات أ١ًٖٝ أٚ خرل١ٜ أٚ ضداٍ أعُاٍ أٚ َٓعُات فتُع َسْٞ أٚ أَانٔ ملُاضغ١ ا٭ْؿط١ نايٓٛازٟ 

 تدككني يف اجملا٫ت املدتًؿ١  ٚاملهتبات ايعا١َ ٚغرلٖا أٚ بؿط١ٜ نا٫غتعا١ْ مب

أغًٛب ايتٓؿ١٦ ايػًب١ٝ ٚا٭ٜسيٛد١ٝ ايتكًٝس١ٜ اييت ؼهُت يف غًٛنٝات َٚؿاعط ايكا٥ُني عًٞ  غًب١-

 يعكٛز ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ يتع١ًُٝٝايع١ًُٝ ا

 :ٚميهٔ ايتػًب عًٝٗا َٔ خ٬ٍ
َٓع١َٛ ايتعًِٝ مبا ٜتٓاغب   اٱضاز٠ ٚايسعِ ايػٝاغٞ املػاْس يع١ًُٝ  ايتطٜٛط ٚايتػٝرل يف تٛؾرل -

احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ سٝح إٔ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ٖٞ اييت ؼسز ؾهٌ ايتعًِٝ ٚأٖساؾ٘  يعكطَٚتػرلات ا

وسخ  ستُا٫تَٔ ا غٝعٜسٚقتٛاٙ ٚبايتايٞ ؾإٕ اقتٓاع ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ بايتػٝرل   ٚ لاح املكذلح

 ايها١ًَ ايعهؼ يف ساي١ عسّ تٛؾط ايكٓاعات
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ٚايكطاضات ٚيٛا٥ح ايتعًِٝ مبا ٜتٓاغب ٚايتكٛض املكذلح يف أٖساف  ايكٛاْني يفايتعس٬ٜت اي٬ظ١َ إدطا٤  -

اييت تًعّ ايعاًَني باملساضؽ بعسّ اؿسٜح يف ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ ٚاييت تؿكس  وايتعًِٝ نتً ٚغٝاغ١

 املسضغ١ زٚضٖا ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ 
ايػٝاغ١ٝ باعتباض شيو  ؿ١٦ذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ بأ١ُٖٝ ايتٓاملعًُني ٚايكا٥ُني عًٞ ايع١ًُٝ اي تٛع١ٝ -

 نطٚض٠ عكط١ٜ ٚفتُع١ٝ 
لاح ايتكٛض املكذلح ٜتٛقـ عًٞ إق٬ح ٚتطٜٛط َٓع١َٛ ايتعًِٝ بهاًَٗا َٔ َسخ٬ت ٚكطدات  إٕ -

 تكِٜٛ ٚاَتشاْات(  –أغايٝب تسضٜؼ  –َٓاٖر  -إزاضٟ–َعًِ  –طايب  –أٖساف  –ٚعًُٝات )ؾًػؿ١ 



 

ة البحث في التربية وعلم مجل
 النفس

 جامعة المنيا –كلية التربية 
 

 

 
 صدرها كلية التربية جامعة المنيات

E-mail: gamel_abdo59@yahoo.com                                           01002702115 

022 

 انًراخغ خلبئً
 انًراخغ انؼرثٛخ أٔال

 ٔانهٕائح انمٕاٍَٛ-أ
ٟ    اٱزاض٠ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًاِٝ:   -1 ايعاَا١   ايتٛدٝٗاات  ،املٓااٖر ٚايهتاب   إزاض٠ ،ايعاَا١ يًتعًاِٝ ايجااْٛ

 2014 ،ايعاّ ( تعًِٝٚاملٓاٖر يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ )اي
ّ     َهتاب ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ: -2 ِ اض ، قاط ض٥اٝؼ قطااع ايتعًاِٝ ايعاا  2013،13/3/2013يػآ٘   1194 ضقا

 18/9/2013بتاضٜذ  َٓؿٛضايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ،  ٚظاض٠

 انرسبئم اندبيؼٛخ-ة
ٚاملؿااضن١ ايػٝاغا١ٝ يف    ْٚٝا١ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ عباس ايؿتااح: ايع٬قا١ باني املاسْٚات ا٫يهذل      ،إبطاِٖٝ-3

  2010،اٱع٬ّ، داَع١ ايكاٖط٠ ن١ًٝ ،ضغاي١ َادػترلَكط، 
يف تُٓٝاااا١ ايااٛعٞ ايػٝاغااٞ ياااسٟ طاااا٬ب    زٚضٖاااايط٬بٝاااا١ ٚ ا٭ْؿطاااا١قُااس عًااٞ :  ،قااؿا٤امحس -4

  2005ٔ،ن١ًٝ ايذلب١ٝ، داَع١ عني سلػ ،ضغاي١ َادػترلاؾاَع١ )زضاغ١ َٝسا١ْٝ ("، 
ٟ      ،أزٜااب -5 زضاغاا١ يًطٚاؾااس   -ْؿااأت إزٚض: ايجكاؾاا١ ايػٝاغاا١ٝ يًؿااباب اؾاااَعٞ يف اجملتُااع املكااط

 2004 ،، ن١ًٝ اٯزاب، داَع١ عني سلؼضغاي١ َادػترليجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ، يتؿهٌٝ ا يط٥ٝػ١ٝا
َؿاااضن١ املااطأ٠ ا٭ضزْٝاا١  ايػٝاغاا١ٝ يف ايتعًااِٝ اٱيعاَااٞ ٚأثطٖااا يف ايذلبٝاا١ؾاا٪از:  َاااٖط٠ دٛهااإ،-6

 2001ايكاٖط٠، داَع٘ ،ايذلب١ٜٛايسضاغات ٚايبشٛخ  َعٗس ،ٙزنتٛضا ،غٝاغٝا
ضغااي١  يف اؿٝاا٠ ايػٝاغا١ٝ املكاط١ٜ،     اَعَٞؿااضن١ ايؿاباب اؾا   إغ٬ّ قُس ايػاٝس عًا٢:    ،سذاظٟ-7

  2009 ،ايػٝاغ١ٝ، داَع١ ايكاٖط٠ ايعًّٛن١ًٝ ا٫قتكاز ٚ ،َادػترل
ٞ  عٝااس،-8 ٛ   تكااٛض ،عاؾااٛض إبااطاِٖٝ ايسغااٛق ايعاااّ يف ناا٤ٛ  َٟػااتكبًٞ يتطااٜٛط ْعاااّ ايتعًااِٝ ايجاااْ

  2003ا٭ظٖط، داَع١  ،ن١ًٝ ايذلب١ٝ ،َادػترل ،َتطًبات  ايب١ٝٓ ايبؿط١ٜ
 انكتت -ج
املكاط١ٜ   اياساض  ايكااٖط٠،  ،ٚاٱع٬ّ يف ايعامل ايعطبٞ يف عكط ايعٛملا١  ا٫تكاٍقُس:  ضاغِ ،اؾُاٍ-9

  2006،ايًبٓا١ْٝ
ايعًااِ ٚاٱميااإ يًٓؿااط  ،ايػٝاغاا١ٝ يًُااطأ٠ ايذلبٝاا١َكااطؿ٢:  ،ٚضدااب ،غااٝس قُااٛز قااؿا٤ ،اؾُٝااٌ-10

   2008ٚايتٛظٜع،
  1985، ضعا١ٜ ا٭سساخ يف ا٭غ٬ّ ٚايكإْٛ املكطٟ ايؿٛضظٞ، ايبؿطٟ: -11
، عااامل ايؿهااط، سكااٛم اٱْػااإ، سكااٛم اٱْػااإ باني ايٓعطٜاا١ ٚايٛاقااع عًاا٢ باأ سػااني:  احملذاٛب٢، -12

 . 2003، ايعسز ايطابع، 31اجملًس 
 2012ٚم،ايؿط زاض ،ايجا١ْٝ يف َكط اؾُٗٛض١ٜ: قُس ،٬ٍٖٚ ،ؾطٜـ قُٛز ،بػْٝٛٞ -13
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 2012،برلٚت ،ايتٜٓٛط زاض ،، تطمج٘ أمحس سػإايسميكطاط١ٝ نطا١ٖٝػٝرل: داى ضاْ-14
 2006تب،ايه عامل، بني اؿكٝك١ ٚايِٖٛ ايسميكطاط١ٝ: إبطاِٖٝيطٝؿ١  خهط،-15

 2000ايكاٖط٠، ،، عامل ايهتبزٚض ايتعًِٝ يف تععٜع ا٫ْتُا٤إبطاِٖٝ:  يطٝؿ١ ،خهط-16
 .2004، َكط أترلاى، ،ايتٓؿ١٦ ايػٝاغ١ٝ ٚايكِٝزلرل : ،خطاب -17
 18-.2001برلٚت  ،َٓص بساٜات ايكطٕ ايعؿطٜٔ تاضىٞاي ايتطٛض ،ايطؿٌ سكٛم: ،غػإ خًٌٝ -18

)تطمجا١( قُاس َكاطؿ٢ غٓاِٝ، اؾُعٝا١       سكٛم اٱْػإ ٚايػٝاغا١ ايسٚيٝا١  زاؾٝس ب. ؾٛضؾاٜح:  -19

 املكط١ٜ يٓؿط املعطؾ١ ٚايجكاؾ١ ايعامل١ٝ، ز.ت 
ٚ  قُااس: قُااس غااهطإ،-20  ،ايجكاؾاا١ ايػٝاغاا١ٝ يًُذتُااع  تطااٜٛطزٚض ايتٓؿاا١٦ ايػٝاغاا١ٝ يف تؿااهٌٝ 

 .ت .ز ع١ٝ،ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُا ايتٓؿ١٦، 2ز ،عٛخ ٚزضاغات تطب١ٜٛ غًػ١ً
 2001،اؼاز ايهتاب ايعطب زَؿل،ا٭ٍٚ،  اؾع٤ ،يعؿطٜٔايٓؿؼ يف ايكطٕ ا عًِ: ٔايسٜ بسض عاَٛز،-21
ٚا٫ػاٖااات اؿسٜجاا١  ضٚايتطااٛ ايٓؿااأ٠، ا٫دتُاااع ايػٝاغااٞ عًااِايااطمحٔ ،عبااس اهلل قُااس:  عبااس-22

 2001برلٚت، ،ايٓٗه١ ايعطب١ٝ زاض ،ٚاملعاقط٠
ٞ يف عًاِ ايآؿؼ    زضاغا١ – غاٝهٛيٛد١ٝ املؿااضن١ ايػٝاغا١ٝ   طاضم قُس :  ،عبس ايٖٛاب-23 يف  ايػٝاغا

 2002 ،غطٜب يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايكاٖط٠ اضز ،ايب١٦ٝ ايعطب١ٝ
١   ا٭غاايٝب اٱسكاا١ٝ٥ ا٫غاتس٫ي١ٝ يف ؼًٝاٌ بٝاْاات      ح اياسٜٔ قُاٛز:   قا٬  ،ع٬ّ-24 خ ايٓؿػٝا ايبشٛا

 2003 زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠، ،: ايباضاَذل١ٜٚا٫دتُاع١ٝ ب١ٜٛٚايذل
يف ايااٛطٔ ايعطبااٞ  ؾٝاا١ٚتساعٝاتاا٘ ايذلبٜٛاا١ ٚايجكا 2001عؿااط َاأ زٜػااُدل  اؿااازٟ: ساَااس ،عُاااض-25

 2004 ،١ايًبٓاْٝاملكط١ٜ  ايساض ،،ايكاٖط٠
 انًؤتًراد ٔانًدالد انؼهًٛخ -د

26- ٝ فاسٟ أمحاس قُاٛز :اياٛعٞ ايػٝاغاٞ ياسٟ املعًاِ يف َكاط بعاس ايػاعٚ ا٭َطٜهاٞ يًعااطام             ِ،إباطاٖ

 2005،،ايكاٖط٠، أبط37ٌٜ،ع11، ّف١ً َػتكبٌ ايذلب١ٝ ايعطب١ٝ ت٘،ٚتساعٝا
ا٭غاغٞ اؿه١َٝٛ يف َسٜٓا١   ِضؽ ايتعًٝإزاض٠ ايٓؿاط ايط٬بٞ يف َسا ٚاقعع٢ً:  ظٜاز ،اؾطدا٣ٚ-27

ايبشاٛخ   َعٗاس  ،ايكااٖط٠  داَعا١  ،ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ ف١ً ،ايكسؽ املؿتٛس١ داَع١ ،ايذلب١ٝ ن١ًٝ ،غع٠

 2009ايذلب١ٜٛ ،
املا٪متط ايػآٟٛ ايجااْٞ يًبااسجني      ،عع ايسٜٔ: ايؿباب ٚاجملتُع املسْٞ يف َكاط  ْاٖس ،عبس ايؿتاح-28

    2002،22ع ،ض١ٜ٩ ايؿباب"، قهاٜا ايت١ُٝٓ كطٚايت١ُٝٓ يف َ "َػتكبٌ اجملتُع يؿبابا
ّ ايعٛملا١ ٚإعااز٠ ٖٝهًا١ ٚغاا٥ٌ اٱ     أبعااز عُااز:   سػٔ ،َها٣ٚ-29 ايعطبٝا١ :املا٪متط اياسٚيٞ ايطاباع      عا٬

  2008،زٜػُدل18-16ايكاٖط٠  داَع١: بطْاَر ؾعايٝات امل٪متط، يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚتطبٝكاتٗا
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 ١َ٪متط املؿاضن١ ايػٝاغٝ ط،بعاز ايجكاؾ١ٝ يًُؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يًُطأ٠ يف َكايػ٬ّ: ا٭ عبس ،ْٜٛط-30

با٫ؾاذلاى َاع َطناع ايبشاٛخ     اؾُع١ٝ ا٭ؾطٜكٝا١ يًعًاّٛ ايػٝاغا١ٝ     ،يًُطأ٠ يف زٍٚ ايؿُاٍ ا٭ؾطٜكٞ

 2001،ٚايسضاغات ايػٝاغ١ٝ، ايكاٖط٠
 انكترَٔٛخ  يٕالغ-ِ

 ١ٝاحملًٝاا١ املػااُٛع١ ٚاملط٥ٝاا١ يف ايتٓؿاا١٦ ايػٝاغاا     عاا٬ّقُااس: زٚض ٚغااا٥ٌ اٱ  ْااٝؿني ،ابٖٛطبٝااس-31

 غاع٠  ،ا٫قتكاز ٚايعًاّٛ اٱزاضٜا١   ن١ًٝ ط،ا٭ظٖ داَع١ ،َادػترل ،يًؿباب ايؿًػطٝين يف قطاع غع٠

 http://wwwgoogle.com.eg11/7/2013 ،َتاح ع2010٢ً ؾًػطني،
ؿاباب    عٌُ عأ   ١ٚضقاملطنع١ٜ يًبشٛخ،  اٱزاض٠ٚاٱزاض٠:  ٓعِٝاملطنعٟ يًت اؾٗاظ-32 ١ ًي املؿااضن١ ايػٝاغٝا

ع ٙ يف اجملُت ٚض  http://www.caoa.gov.eg,26/1/2014 َتاح ع٢ً ،ٚز

 ،ايط٬بٝا١ يف تُٓٝا١ املػا٦ٛي١ٝ ا٫دتُاعٝا١     ط١بٔ عبس ايععٜع بٔ غعس: زٚض ا٭ْؿا  ٚيٝس ،اـطاؾ٢-33

 ،اٯزاباملًاو غاعٛز   داَعا١  ،ط٬ب داَع١ املًاو غاعٛز بايطٜااض    ١ٓٔ كتاض٠ ََٝسا١ْٝ ع٢ً عٝ زضاغ١

 َتاح ع2004٢ً،،َادػترل
http://search.tb.ask.com/redirect jhtml?action25/5/2014  

 ،نتااب املعطؾا١   ،2012ْاٛؾُدل   3ايطبٝع ايعطبٞ بني أْٝاب ايطأزلاي١ٝ ٚٚعٛز ايسميكطاط١ٝ: ايػبت -34

 َتاح ع٢ً
http://rbi3al3araby.blogspot.com/2012/11/blog-post.html 

ًَتكاا٢ اباأ خًااسٕٚ يًعًااّٛ   ،2ع٬قاا١ ايذلبٝاا١ بايػٝاغاا١ يف املسٜٓاا١ ا٫غطٜكٝاا١  ٜٛغااـ، :ايػااًٗٝٞ-35

 ع٢ً  َتاح‘ ٚا٭زبٚايؿًػؿ١ 
http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article28/1/2014 

املكاطض عًا٢ طا٬ب ايكاـ ايجاياح       ايٛط١ٝٓ ذلب١ًٝٝ١ٝ يهتاب ايؼً زضاغ١قُس بٔ سػٔ:  ايكا٥ؼ،-36

داَعا١   ،ايجاْٟٛ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ْس٠ٚ بٓاا٤ املٓااٖر: ا٭غاؼ ٚاملٓطًكاات، نًٝا١ ايذلبٝا١      

 ع٢ً  َتاح ،املًو غعٛز،  ايطٜاض

http://www.lahaonline.com/articles/view/1129.htm13/3/1424 
ايتٓؿاا١٦ ايػٝاغاا١ٝ ٚزٚضٖااا يف تُٓٝاا١ ايااتؿهرل ا٭ٜااسٜٛيٛدٞ يااس٣    َكااازضٜااس: ظا َٛيااٛز ايطبٝااب، -37

عًااااااا٢  َتااااااااح ،2003يٝبٝاااااااا، ،يف عًاااااااِ ا٫دتُااااااااع ايػٝاغاااااااٞ ًًٝٝااااااا١ؼ زضاغااااااا١، ا٭ؾاااااااطاز

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=20001   

27/5/2013 

http://www.caoa.gov.eg,26/1/2014,p4
http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=20001
http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=20001
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ؼكل ا٭ٖساف ايذلبٜٛا١ يًتٓؿا١٦ ايػٝاغا١ٝ     ٚاقعٜٛغـ آزّ :  قُٛز ٚقُس، د٬ْٝٞ، ،بٛ محاَ٘-38

-عااسز ،اٱْػااا١ْٝايعًااّٛ  فًاا١ ،ايهٜٛاات َاأ ٚدٗاا١ ْعااط املعًُااني    ٚياا١يف املطسًاا١ ايجاْٜٛاا١ يف ز 

 َتاح ع٢ً 48-7م م، 2010ْٜٛٝٛ
http://revue.umc.edu.dz/ancien-site-de-la 

revue/index.php/component/attachments/ download/36917/2/2013 

ٌ    ٍ،زضاغ١ايػٝاغ١ٝ يف أزب ا٭طؿا ايذلب١ٝ: غطٜب ،أزلا٤ب٢َٛٝ-39 َطناع   ،َكاضْ٘ باني َكاط ٚإغاطا٥ٝ

 http://books.google.com.eg13/6/2013َتاح ع٢ً  2002عطب١ٝ اؿهاض٠ اي

املؿاااضن١ ايػٝاغاا١ٝ يف تطقٝاا١ سكااٛم اٱْػااإ ايػٝاغاا١ٝ يف  زٚضباأ عًاا٢ ؾااا٥ـ:  ؾااا٥ـ ،داااض اهلل-40

ّ   نًٝاااا١ ،َادػااااترل ،ايااااُٝٔ ، َتاااااح عًاااا٢  2006،اؾعا٥ااااط داَعاااا٘ ،ايعًااااّٛ ايػٝاغاااا١ٝ ٚاٱعاااا٬

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=17179 

27/1/2014 

 ،22/6/2014، فًا٘ ا٭ٖاطاّ ايسميكطاطٝا١   ايسميكطاط١ٝ،  ظ١َايتاضى١ٝ ٭ اؾصٚض: سػٔ سٓؿ٢،-41

 http://democracy.ahram.org.eg/News12/7/2014 َتاح ع٢ً
ً     ايتٓؿ١٦عٛز٠:  غاز٠ ،ضدب ٚسذاظ٣ خايس ،ؾعبإ -42  با١ ايػٝاغ١ٝ ٚع٬قتٗاا بتٛنٝاس اياصات ياس٣ ط

 اجملًااس ،يًسضاغااات ايذلبٜٛاا١ ٚايٓؿػاا١ٝ ١َٝفًاا١ اؾاَعاا١ اٱغاا٬ ،املااساضؽ ايجاْٜٛاا١ مبشاؾعاا١ ضؾااح

 ٕ  ISSN 1726-6807 َتاااح عًاا٢  2013ٜٛيٝاا1ٛ 50-75م ،ايجايااح ايعااسز ،اؿااازٟ ٚايعؿااطٚ
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical 

ايعؿطٕٚ، ايذلب١ٝ ٚايؿٕٓٛ،  ،اجملًسايعطب١ٝ املٛغٛع١ ،: ْعِ ايذلب١ٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞعًٞ،عٝػ٢-43
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