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ت البحىث العلميت لألشاجرة الباحثين في مخخلف الخخّططاث. -1
ّ
 جيشس اإلاجل

د     wordقّدم البحىث على قسص مكخىب بىظام ج -2 ق  البًر أو عً طٍس

 ؤلالكترووي:

bourguiba_d@yahoo.fr 

ظ  -3
ّ
ظ ثاٍن  كلمت 77في حدود ًسفق البحث بملخ

ّ
مً هفض لغت البحث، وملخ

ت، مع الكلماث  وملخظ بالعسبيت إن لم ًكً البحث بالعسبيت،  باللغت ؤلاهجليًز

ظ للص
ّ
ًظهس اشمه مع عىىان باحث كّل يرة الراجيت لاإلافخاحيت، وكرا ملخ

 (.همىذج معخمد لدي اإلاجلت)البحث

قّدم  -4 كّل أن ال ًكىن البحث ميشىًزا مً قبل، أو مقّدًما لليشس في حهت أخسي، ٍو

همىذج معخمد لدي حعّهًدا مكخىًبا برلك ) ًظهس اشمه في عىىان البحث باحث

 اإلاجلت(.

 مً ز  -5
ً
 شالت حامعيت.أن ال ًكىن البحث فطال

(، وأن ال كلمت 4777أي في حدود ضفحت ) 15أن ال جقّل ضفحاث البحث عً  -6

د عً   ضفحت. 25جٍز

 .البحوث التي جخّل بأّي ضابط مً الضوابط أعاله ال جؤخذ بعين الاعتبار -7

مين مً مخخلف الجامعاث. -8
ّ
 جخضع البحىث واإلاقاالث لسأي محك

 البحث وال إلاكاهت الباحث. جسجيب البحىث ال ًخضع ألهّميت -9

ت ال جسّد إلى أصحابها وشسث أم لم جيشس،  -17
ّ
وال جلتزم البحىث التي جقّدم للمجل

ت بئبداء أضباب عدم اليشز.  
ّ
 املجل

عىدما ٌشاز إلى اإلاساحع في اإلاتن، ًركس -1 جتبع إحدى الطزيقتين:: قىاعد الخىثيق -

ف وشىت اليشس بين قىشين
ّ
(، وعىد 1985، مثل )القىص ي،الاشم ألاخير للمؤل

ً " " وجركس أزقام الطفحاث  الاقخباس ًىضع الىّظ اإلاقخبض بين قىشين ضغيًر

 (43: 1985اإلاقخبض منها مثل: )القىص ي، 

اشخعمال -عىدما ٌشاز إلى اإلاساحع في الهامش، ٌشاز إليها بأزقام مدصلصلت،  -2

علىماث حصب اإلاخعاز  وجكىن في أشفل الطفحت هفصها، وجركس اإلا -التهميش آلالي

 عليه مىهجًيا.

ب جسجيًبا ألفبائًيا حصب  -3
ّ
قخين، ججمع اإلاساحع في نهاًت البحث وجسج في كلخا الطٍس

 الاشم ألاخير للمؤلف، وجكىن كاآلحي: 

ف، )زقم الطبعت(، اشم البلد، اشم  -
َّ
ف )شىت اليشس( عىىان اإلاؤل ِّ

ّ
اشم اإلاؤل

 الىاشس.

 تمالحظ-
ة يف اجملّلة تعّبر عن وجهة نظر أصحابها, وال تعّبر بالضرورة عن وجهة نظر مجيع اآلراء الوارد

 اجملّلة أو اجلامعة.
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 د واملجخمعاثافس على لا ه أثس و الىفاء 

 1...جامعت لاغىاط....أ.د. داود بىزكيبت

الثت املبخدئت
ّ
طع في ضىء أ الجامعت لازدهّيتب في مسهص اللغاث جحليل هخب املظخىياث الث

عليمّيت للناظلين بغير العسبّيت
ّ
 إعداد الىخب الخ

  12....مسهص اللغاث /الجامعت  لازدهّيت  ..أ. دالٌ العّظاف  -هادًت العّظافأ. -أ. خخام الىشان 

ىّطـــ
ّ
 دزاطت وصفّيت جحليلّيت  ــغ والاحخيانالعــــين بين الخ

 36...جامعت إلاطساء، الازدن.....د. ظازق إبساهيم محمىد الصياداث

 املناص في زواًت "اللسيبت واف" للسوائي "ًاطمينت خضسا"

 46....املدزطت العليا لألطاجرة ببشاز..... طماحي زفيلتد

دزاطت حجاجيت جداوليت في خعبت الحجاج بن ًىطف الثلفي في أهل الىىفت حين ُولَي 

 56..جامعت ميلت...د. زضا عامس                                                                      العساق

 ىماجيت في لاهدًت املحترفت الجصائسيتواكع اجخاذ اللساز في املجاٌ السياض ي وعالكخه باملعل
 أ. داودي عبد السشاق   -د. حظيني محمد أمين  -د. مشخه عبد اللعيف  

 70...، 3جامعت الجصائس  -معهد التربيت البدهيت والسياضيت 

صعىباث جىظيف املعامل الافتراضيت في جدزيع العلىم للمسحلت لاطاطيت العليا من وجهت 

د. محمىد أحمد الشمالي: وليت التربيت وإعداد .محافظت ظىلىسم هظس معلمي العلىم في 

 جامعت النجاح الىظنيت-املعلمين 

 85....ظىلىسم -أ.محمد فخسي هسشه: مدًسيت التربيت والخعليم

الخنميت املعسفيت في مادة  أثس حجم العينت على دكت جلدًس خصائص املفسدة واللدزة في اخخباز 

د. زاشد طيف ..أ. فاظمت حمد خميع البادًت...ت عمانالعلىم لعلبت الصف الظابع بظلعن

 106...طلعنت ُعمان -جامعت الظلعان كابىض /-وشازة التربيت        ....د.علي واظم...املحسشي

دزاطت ميداهيت بخىظيف بسهامجي : عبء العمل وعالكخه بالصحت النفظيت لدي املمسضين

"WISN "بن  عمس د...ببعض املصالح الاطدشفائيت في كعاع الصحت بىالًت الجلفت "  و"صن

  126...جامعت شيان عاشىز الجلفت ..شنيخس عبد السحمانشسيً، د.

)دزاطت  جىدة الحياة لدي العلبت ذوي صعىباث الخعلم في الىطغ الجامعي وطبيل الخدخل

 ميداهيت بجامعت كاصدي مسباح بىزكلت(

ن  147...جامعت وزكلت....كىازح محمد  -ت د غسبي صبًر

 160...جامعت عنابت–شهسة بىطساج د.                        ....الحماًت الدوليت للخنىع البيىلىجي

إزجاء الخحليم أو امللاضاة على فعاليت املحىمت و  جأثير طلعت مجلع لامن في إلاحالت

 180....جامعت أم البىاقي...أ. علبي محمىد                                            الجنائيت الدوليت

 طسة وحغير لادواز الجندزيت باملجخمعاث العسبيتلا 

 197...املغسب -جامعت محمد الخامع...بىشتىأ.زشيدة                                                 
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 ػهَ األفراد ًاجملتًؼاثه أثرًانٌفاء 

 ؤ.د. داود بىزكُبت

 حامؾت ألافىاط

 

 : إلالخفا

ى زفُؾت وؤزالكُاث كُم ؽلى اإلاظلم شخـُت بىاء ؽلى ؤلاطالم خسؾ
ّ
اّدي خُاجه، حظخلُم خت  ٍو

ظهم الخُاة، في زطالخه  .مجخمؾه ونهلت بىاء في بفاؽلُت َو

 وّل  فىق  ؤجباؽه بإزالق وَطَما ومخدّلس، زاق هى ما يّل ب حاء لإلوظان ألازالقي بىاثه في وؤلاطالم

فها زاكُت خُاة لإلوظان وزطم الـقاثس،
ّ
 . ؤلاوظاهُت اإلاؾاوي وّل  حقل

، بوظاهُت   كُمت   آزاز بدس في طيظبذ البدث، هرا وفي ـف ال بطالمّي   وزلم   زفُؾت 
ّ
  به ًخ

ّ
 ؤصخاب بال

مت، الىفىض  وذلً الساجؾت، ألازالكُت مىغىمخه في هبيرة ؤهّمُت طالمؤلا  ؤواله وكد الىفاء، زلم   وهى الىٍس

  الىاض، خُاة في هبير   ودوز   ؽمُم   ؤزس   مً له إلاا
 
  وحماؽاث ؤفسادا

 
َمما

 
  وؤ

 
 .وػؾىبا

 اإلاجخمؿ.–الفسد -اللُم -اليلماث اإلافخاخُت: الىفاء

:Abstract 

Islam make sure that the muslim personality will be developed according to a great 

values and ethics inorder to straight his life and give his message in this life also to 

participate effectively in building and renaissance of his society. 

Islam has bring in the building of human rights ethics all what is fancy and civilized 

and rising of ethics of his followers above all smallest things and drow to human a 

fancy life that wraped all meanings of humanity. 

 In this research we tackle effects of human value and Islamic ethics that 

characterized to whom has precious souls which is the ethic of fulfillment that islam 

has give it a great  importance in his great ethical system as it has a deep effect and 

great role in people s life individuals and groups nations and peoples 

 

٢ْاٖضجّ التي  ٓٞاء. مً ال٣ُم ألاؾاؾُت في بىاء اإلاجخم٘،  ْاإلاجخمٗاث، ٢ُمت ال ٓم ٖلُّ خُاة ألاٞغاص  ج٣

ْتهاْث ٖال٢اتها.  ْالش٣ت،   ٞةطا اٞخ٣ضث ألاّمت َظٍ ال٣ُمت، ٣ٞضث ألاماهت 

م ب٩ّل  اَخّم ٢ْض  ٓٞاء ٤ مً زل٤ِ ما ٌّٗم  ال٣غآن ال٨ٍغ   .ال
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ٓٞاء زل٤ ُٖٓم ال ًخّ  بّن        ال
ّ
ْلظل٪ ْن٠ الخ٤ّ  ه٠ بّ بال ْحٗالى بّ هٟؿ ُٖٓم؛   جباع٥ 

ّ
ّ حٗالى ًسبر ّ ؤه

 
ّ
ة، ٢ا٫ حٗالى: بإه ٓعة ]  چ ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چّ الًٓلم مش٣ا٫ طعَّ ؾ

ٓالِم بإّن [19ألاخ٣اٝ: ْؤم ٓا ؤهٟؿِم  ْٖض هللا اإلاامىحن بطا َم باٖ ْل٣ض   ،  
ّ
ْؤ٦  لِم الجىت، 

ّ
ٖٓض بإه  ّ خ٤ّ ض َظا ال

 
ّ
ْؤه ٫ٓ ٖلُّ  ۈ ٴۇ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چحٗالى: هللا ّ في ال٨خب الشالزت اإلاجزلت ٣ً

ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی 

ٓعة ]چجئ ٓبت: ؾ   [.111الخ

٫ٓ في ببغاَُم ٖلُّ الؿالم ٓٞاء. ٣ً ْؤهبُاثّ بال ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ چ: ْل٣ض ؤزجى هللا ٖلى ُعؾلّ 

ٓعة  چ ېئ ىئ ىئ ْمضح بّ بؾماُٖل ٖلُّ الؿالم؛ بل ل٣ض ٢ّض [37، 36الىجم: ]ؾ ٓة مّ ٖلى ا،  لىب

ٓعة ]چ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ ْالغؾالت في الظ٦غ  م: ؾ  [.54مٍغ

      ْ 
َ
ًّ رُ بْ ٢ض ج ْل٨ ٍٓل؛  ٓٞاء ُٞخالش ى ؤْ ٠ًًٗ باإلآث ؤْ بالُٛاب الُ   ص خغاعة ال

ّ
ى هللا ٖلُّ عؾ٫ٓ هللا نل

 
ّ
ُّ ْؾل ْٞاٍئ للم ٓٞاثّ للخيّ م ٧ان    ذ ٧

ّ
ي ؤه ٓاء؛ ٣ٞض ْع  ٖلى الؿ

ّ
 ّ نل

ّ
 جإجُّ اإلاغؤة ُٞبّل  م ٧اهذى هللا ٖلُّ ْؾل

ْعبّ  ٨ٍْغمِا   في ْظِِا 
ّ
٫ٓ ٖاجكت ما ؤُٖاَا الكاة ٧ل َءْث َظا: عض ي هللا ٖجهاِا ؤْ ٌُٗحها مٗٓم ؤًٖائها؛ ج٣

ِبّيِ 
ى الىَّ

َ
ٌٓػ ِبل  َعُج

ّ
 نل

ّ
ْىِضي مى هللا ٖلُّ ْؾل ِٖ  َٓ ٫ُٓ هللاِ َْ ا َعُؾ َِ ا٫َ لَ

َ
٣

َ
ٞ ،  

ّ
 نل

ّ
ِذ : "مى هللا ٖلُّ ْؾل

ْ
ه
َ
ًْ ؤ  ،؟"َم

ْذ: 
َ
ال

َ
٢ 

َ
 ؤ

ُ
ت َُّ َؼِه

ُ ْ
 اإلا

ُ
اَمت

َّ
ا َظش

َ
  ،ه

ُ ْ
 اإلا

ُ
ت

َ
اه ِذ َخؿَّ

ْ
ه
َ
ا٫َ: "َبْل ؤ

َ
ُخْم؟٢

ْ
ه
َ
 ؤ

َ
٠ ُْ َ

٦ ،
ُ
ت َُّ ْم؟ ،َؼِه

ُ
٨

ُ
 َخال

َ
٠ ُْ َ

َض  ،٦ ْٗ ْىُخْم َب
ُ
٦ 

َ
٠ ُْ َ

ا؟"٦
َ
 ،ه

ْحرٍ 
َ
ْذ: ِبس

َ
ال

َ
٣

َ
غَ  ،ٞ

َ
ا ز مَّ

َ
ل
َ
ٞ :

ُ
ت

َ
اِجك َٖ ْذ 

َ
ال

َ
٫َٓ هللِا، ٢ ا َعُؾ ًَ ي  ّمِ

ُ
ؤ َْ َذ 

ْ
ه
َ
ِبي ؤ

َ
ًَ ِبإ ُذ: 

ْ
ل
ُ
٫َٓ هللاِ َظْذ ٢ ٍِ  ،ا َعُؾ ِظ

ََ ى 
َ
ل َٖ ٣ِْبُل 

ُ
ج

َبا٫َ؟
ْ
٢ ِ

ْ
ا ؤلا

َ
ظ ََ ِٓػ  َعُج

ْ
ا٫َ: " ،ال

َ
٣

َ
ًَماِن ٞ ِ

ْ
ًَ ؤلا ِض ِم ِْ َٗ ْ

ًَ ال ِبنَّ ُخْؿ َْ  ،
َ
ِضًَجت

َ
ًَ ز إِجَِىا َػَم

َ
ْذ ج

َ
اه

َ
َها ٧ ْمً ؤٖٓم 1"ِبنَّ  ،

 
ّ
ظّ زضًجت عض ي هللا ٖجهاألاصل ْٞاثّ لْؼ َي ؤّن ، ت ٖلى  ِْ ها الٛحرة مً ٦ثرة ؤزظت ،جهاٖاجكت عض ي هللا ٖ ما ُع

ًٓما ًاعؾ٫ٓ هللا: ج٫ٓ٣ زضًجت .. زضًجت  ، ْزىاثّ ٖلحهاط٦ٍغ لخضًجت عض ي هللا ٖجها  َْل  –٣ٞالذ لّ ً

 
ّ
  ٧اهذ بال

ّ
ًٓػا ؤبضل٪ هللا زحًرا مجها؛ ٞخإل  الم لظل٪ عج

ّ
٫ٓ نل  غؾ

ّ
٢ْا٫:  ،مى هللا ٖلُّ ْؾل ِغ طل٪ ٖلى ْظِّ  ْْ

ْالًٟاثل ٣ٞا٫: ظٗل ٌّٗض  زّم "ما ؤبضلجي هللا زحًرا مجها"،  ا مً اإلاأزغ  ظّ زضًجت ٖلى ٚحَر ص ما امخاػث بّ ْػ

 "ل٣ض آمىذ بي بط ٦ٟغ بي الىاؽ، ْنّض 
ّ
ْعػ٢جي هللا ٢خجي بط ٦ظ ْْاؾخجي بمالِا بط خغمجي الىاؽ،  بجي الىاؽ، 

ٓلض؛ ٞال ْهللا ما ؤبضلجي هللا زحًرا مجها"  صع  زظث بظل٪ ٖاجكت عض ي هللا ٖجهاٞإ .2مجها ال
ّ
ا بٗض  ًؾا ؤال جظ٦َغ

 .طل٪ ؤبًضا بضاٞ٘ الٛحرة

                                                 
ٓ ب٨غ البحه٣ي،   - 1 اٍ ؤب  74م، م: 1988َـ،  1408، 1ماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت، بحرْث، لبىان، ٍ:، آلاداب للبيهليْع

اٍ ؤخمض في مؿىضٍ بغ٢م:  - اًاث مسخلٟت.24864ْع ا بْغ ْٚحَر ْالُبراوي  ، ْظاء ٖىض ابً خبان  2  
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ْهّو ْ  ٓاز٤ُ،  ْاخترام اإلا ٓٞاء بالِٗض ْالالتزام بّ  ٓع خُاتهم ٖلى  ل٣ض ؤْظب ؤلاؾالم ٖلى مٗخى٣ُّ ال صؾخ

 ٫ٓ ڑ ک ک ک ک گ گ چ: ٗالىهللا حطل٪ في ٚحر آًت مً آًاث ال٣غآن الخ٨ُم ٣ً

ٓعة  چگ گ ڳ  ٫ٓ [91الىدل: ]ؾ ٣ٍْ  چ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۆچهللا حٗالى:  ، 

ٓعة ] ٍْغجٟ٘ ؤلاؾال [34ؤلاؾغاء:ؾ ٓٞاء بالِٗض؛ ُٞجٗلّ مً ز،  ٍْمضح اإلاخّ البّر  ها٫م بال  ها٫هٟحن بهظٍ الخ، 

َْم اإلاخّ بإنّ  ٫ٓ هم َم الهاص٢ٓن  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چحٗالى: هللا ٣ٓن، ٣ً

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ 

ٓعة ]چ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ  .[177الب٣غة: ؾ

 ْ :ّ
ّ
ٓٞاء بإه ّٗغٝ ال الخفػ والـىن للؾهىد والىؽىد، مؿ الخسؾ ؽلى ؤداء ألاماهاث والخلىق ألصخابها، َُ

 .1والاؽتراف بما كّدمىه مً ألافؾاٌ الخظىت، والخسؾ ؽلى ؿُاهت اإلاىّدة واإلادّبت

ٍٓ مخّٗض  ظاء اؾخٗما٫ َظا اإلآِٟم في آًاثْ  م ٖلى ْظ ْٞاء  صة،ال٣غآن ال٨ٍغ َْىا٥  ْٞاء بِٗض هللا،  ِٞىا٥ 

ٓص،  ْٞاء بال٣ٗ َْىا٥  ْاإلاحزان، ْ بالِٗض ٖلى هدٓ مُل٤،  اط،  ْٞاء بالىظع،ْ ْٞاء في ال٨ُل  ْْٞاء بحن ألاْػ

ان،  ٓٞاء في آًاٍث ْْٞاء لؤلَْ ٓم ال ٓاز٤ُِ  ٦ما ظاء مِٟ   ٢غآهُت ٦شحرة في م٣ابل ه٣ٌ اإلا
ّ
َْظا ًضل ٓص،  ىا ْالِٗ

 
ّ
ٖٓٞلى اح ٓمخىا ؿإ مؿاخت ال ْٞاء في الؿُا١ ال٣غآوي بخضٔ اء في مىٓ ال٣غآهُت؛ بط ط٦غث مكخ٣ّاث ٧لمت 

ْؤعبٗحن آًت مً ٦خاب هللا حٗالى ً مّغة، في بخضٔ   .2ْٖكٍغ

ٓٞاء    بّن ال
ّ
 ال ًخٗل

ّ
ْبه ْالجماٖاث ٤ بٗال٢ت بحن نض٣ًحن ٞدؿب،  ما ألامغ ٌكمل ظمُ٘ الٗال٢اث بحن ألاٞغاص 

 ُّ ْػ الضاثغة الً ٍْخجا  ْالكٗٓب 
ّ
 .. ِا٣ت بحن ٞغصًً بلى صاثغة ؤْؾ٘ حكمل ؤلاوؿاهُت ٧ل

ٓٞاء - ْججّىب ما ههى ٖىّ. ال ٓ ال٣ُام بما ؤْظبّ ٖلى اإلاؿلم،   هلل حٗالى َ

ٓاَُّ. - ْه ْامٍغ  ٢ٓٝٓ ٖىض ؤ ْال خّ 
ّ
بإ ؾي

ّ
ًخا باج ُّ ْم ا  ًُّ ٓ اخترامّ خ م َ

ّ
ى هللا ٖلُّ ْؾل

ّ
٫ٓ هللا نل ٓٞاء لغؾ  ال

ًٍٓ ٩ًٓن ببرّ  - ٓٞاء لؤلب ٢ِٓما.ال ْؤصاء خ٣  َما 

ظحن ٩ًٓن بإصاء الخ١ٓ٣ ْؤلازالم بُجهما. - ٓٞاء بحن الْؼ  ال

ْٖضم ؤلايغاع بهم. - ٓٞاء للجحران ٩ًٓن باإلخؿان بلحهم   ال

ْاإلاداٞٓت ٖلى ؤمىّ. - ْجىمُخّ  ً ٩ًٓن باإلاكاع٦ت في بىاثّ  ٓٞاء للَٓ  ال

                                                 
تالغاجي، ؾُٗض ٖا٢ب مدّمض،  - 1 ت الىبٍى

ّ
ُت ، الترفُب في الىفاء وذّم الخُاهت في كىء الظى

ّ
ٓمّ، ٧ل ْٖل بدض لىُل صعظت اإلااظؿخحر في الخضًض 

ْؤن٫ٓ الضًً، ٓة  ت اإلا٨ّغمت،  الضٖ
ّ
، م٨  بخهّغٝ 27م، م:2014ظامٗت ؤّم ال٣ٔغ

ْٞاء خُضع،  - 2 ٓعة،  مق٣  الىفاء في كىء اللسآن الىٍس
ّ
ٓم ال٣غآن، ٧ل ْٖل ُت ؤن٫ٓ الضًً، الجامٗت ، بدض لىُل صعظت اإلااظؿخحر في الخٟؿحر 

 .8م، م:2010ؤلاؾالمُت، ّٚؼة، 
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ى  -
ّ
ٓة ؤن ٩ًٓن الضاعي ٖلى مىهج عؾ٫ٓ هللا نل ٓٞاء في الضٖ ًْٖ هللا حٗالى.ال ٜ ٖىّ 

ّ
ّ مبل

ّ
م أله

ّ
 هللا ٖلُّ ْؾل

٠ ما ًدّب ؤن ٣ًّضم لّ... -
ّ
ْج٣ضًم ٧ّل مْٓ اث٠ ٩ًٓن بةج٣ان الٗمل،  ٓٞاء في الْٓ  ال

 آزاز كُمت الىفاء ؽلى ألافساد واإلاجخمؾاث: -

ْاإلاجخمٗاث ٓٞاء ٖلى ألاٞغاص  ٓاهب آلاجُت: جِٓغ آزاع ٢ُمت ال  في الج

 ؤلاًمان -

- ٔ  الخ٣ٓ

 هللا حٗالىّبت مد -

ئاث - ِّ  ج٨ٟحر الؿ

ٓػ ب -  الجّىتالٟ

 في الٗال٢اث الاظخماُٖتْالاهًباٍ ؾُاصة الىٓام  -

 اإلاٗامالثاؾخ٣غاع  -

 ألامً ْالاؾخ٣غاع في اإلاجخمٗاث -

 

 ؤلاًمان: -

ٓٞحن ْحٗالى ؾبداهّ هللا ٞحها ْن٠ ٦شحرة آًاث ْعصث ٓاز٣ُِم لِٗضَم اإلا  ٟيىً اإلا٣ابل ْفي... باإلًمان  ْم

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ چ: حٗالى ٢ا٫ ، بال٨ٟغ ْجهِٟم لِٗضَم، الىا٢ًحن ًٖ ؤلاًمان

ٓعةچ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  .[8الخضًض: ]ؾ

ٓعة  ْحٗالى في ؾ ٓلّ حٗالى: "ْبّحن هللا ؾبداهّ  ْمً ؤزّو جل٪ الهٟاث ٢ ا للمامىحن،  ًٟ اإلاامىٓن" ْن

ٓعةچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ ٓن: ]ؾ ٓعة اإلاٗاع . [8اإلاامى ې ى ى چ ط:٢ْا٫ حٗالى في ؾ

ٓعة چ ائ ائ  .[32اإلاٗاعط: ]ؾ
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ٓاز٣ُِم باإلًمان. ْؤلاًمان لّ ؤزٌغ ٦بحرٌ  ْم ٓصَم  حن لِٗ
ّ
ٞٓ ْحٗالى ْن٠ اإلا في خُاة الٟغص  ٞاهلل ؾبداهّ 

ٓاهّ اإلاؿلمحن ْظحراهّ،  ْم٘ بز ْم٘ ظماٖخّ،  ظّ،  ْم٘ ْػ ْمٗامالجّ م٘ هٟؿّ   ،ّ٦ٓ اإلاؿلم، ْفي هٟؿّ ْؾل

ْٖلى ٚحٍر ْم٘ الىاؽ ؤظمٗحن؛ ألّن اإلاامً  .1مإمٓن الجاهب ٖلى هٟؿّ 

ي ًٖ جل٪ الهٟت، بزال٫ بهظا 
ّ
ْالخسل ْؤصاء ألاماهت مً نٟاث اإلاامىحن الهاص٢حن،  ٓٞاء بالِٗض  ٞال

. ٢ْضح باإلآنٝٓ  الٓن٠ 

 الخلىي:-

ٓص: ؤن ًُإ هللا ٞال  ا الخ٣ُ٣ي ٦ما ط٦غ الصخابي الجلُل ٖبض هللا بً مؿٗ ََٓغ بّن الخ٣ٔٓ في ظ

 ًُ ْؤن  ٗص ى،  ْؤن ٌك٨غ ٞال ٨ًٟغٌُ  . 2ظ٦غ ٞال ًيس ى، 

ْامغ ب٣لبّ الٗبض ط٦غ ًيس ي ٞال ط٦ٍغ ْمٗجى الُاٖاث ٞٗل ظمُ٘ ُّٞ ًضزل ْق٨ٍغ  خغ٧اجّ في هللا أل

ٓاَُّ ُٞمخشلِا ٧ْلماجّ ْؾ٨ىاجّ  .ُٞجخىبها ٧لّ طل٪ في ْلى

ٔ ": ٦ّغم هللا ْظِّ َالب ؤبي بً ٖليّ ؤلامام  ٢ا٫ْ  ل، ٗملْال الجلُل، مً الخٓٝ هي الخ٣ٓ  بالخجًز

ٓم ْالاؾخٗضاص بال٣لُل، ْال٣ىاٖت  ."الغخُل لُ

٢ْض هّبّ ال٣غآن بلى َظا   ، ٓعر في ال٣لٓب الخ٣ٔٓ ً ّ
ّ
ْٖلى اإلاجخمٗاث: ؤه ٓٞاء ٖلى الٟغص  ٞمً آزاع زل٤ ال

 ٫ٓ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چهللا حٗالى:ألازغ الُٗٓم ب٣

ٓعة  چڃ ڃ ڃ  .[63الب٣غة:  ]ؾ

اٞالخ٣ٔٓ لِؿذ ؤمًغا م ًٖ ْؤزٌغ ٌُٖٓم إلاً ٢ام بٗمل ظلُل.كا ٌم،  ما هي ظؼاء ٦ٍغ
ّ
ْبه  ، إلاً قاء، 

ٓعة هٟؿِا،  ٓعة الب٣غة-ْفي الؿ مت، ًسخمِا بظ٦غ ٖا٢بت اإلاّخهٟحن  -ؾ ًظ٦غ هللا حٗالى ّٖضة نٟاث ٦ٍغ

ٓٞاء مً نٟاث اإلاّخ٣حن الهاص٢حن، ٢ا٫ هللا  ْهجض ؤّن ال ڄ ڃ ڃ چ حٗالى:بها، 

ٓعةچڃڃ ٓعة چ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎڇ چ [177الب٣غة:]ؾ  .[177الب٣غة:]ؾ

ٓٞاء ال ًهضع  ٓٞاء بالِٗض، ألّن ال ٣ٞض بّحن هللا حٗالى ؤّن مً الهٟاث الخ٣ّت التي ًّخه٠ بها اإلاامىٓن: ال

ٓٞاء:  الهض١. ألّن زمغة مً مؿخلؼماث ال  مً مامً ناص١ بِٗضٍ، 
ّ
 بال

 مدّبت هللا حؾالى: -

                                                 
ؾت ؤلاطالمُتالىفاء بالؾهىد واٖبض هللا بً مدّمض،  الدجُلي، - 1 ٓعة، ٍ:إلاىازُم في الؼَس َـ، م: 1428، 1، الجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاى

273. 
2
 275م.ؽ، م: الدجُلي، - 
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ّ
ٞٓ ٓصَم،ؤٖلً هللا حٗالى مدّبخّ للم ۉ ې ې ې ې ى ى ائ چ ٣ا٫:في ّٖضة آًاث، ٞ حن بِٗ

ٓعة چ ائ ٓبى إلاً ْٟغ بمدّبت هللا ، [76: آ٫ ٖمغان ]ؾ ٓٞاء، َْ ْبهظا ج٩ٓن مدّبت هللا زمغة مً زماع ال

ًٓػا ال ٌك٣ى بٗضٍ ؤبًضا. ْٞاػ ٞ ْحها،  ٓاهّ، ٣ٞض ظمٗذ لّ الؿٗاصة مً َٞغ  ْعي

ْبحن عبّ " ٓ ظمُْالِٗض ٌكمل الِٗض الظي بحن الٗبض  َْ َْكمل ٘ ما ؤْظبّ هللا ٖلى الٗبض مً خ٣ّ ّ،   ،ّ

 
ّ
ْالخ٣ٔٓ ج٩ٓن في َظا اإلآي٘، جغظ٘ بلى اج ْبحن الٗباص،  ْبحن الِٗض الظي بِىّ  ٣اء اإلاٗاص ي التي بحن الٗبض 

 عبّ 
ّ
ْبحن الخل٤، ٞمً ٧ان ٦ظل٪ ٞةه ْبِىّ   .1"هم هللا حٗالى٣حن الظًً ًدبّ ّ مً اإلاخّ ّ، 

 َٓ ٣ي خ٣ّ اإلاخّ  بّن ْ 
ً
ْالتزم َضًّ بم مً ؤْفىا ْبغؾلّ  ا ٖاَض هللا ٖلُّ مً ؤصاء ألاماهت ْؤلاًمان بّ 

ّ، ْزاٝ هللا ٖؼّ  ْاهخهى ّٖم  ْظّل  ْقٖغ  .٣2حناإلاخّ  ا ههى ٖىّ. ْهللا ًدّب ٞامخشل ؤمٍغ 

ٓعة آ٫ ٖمغان، ٫ٓ٣ً  ض ما ظاء في ؾ
ّ
ٓبت، ًإحي ما ًا٦ ٓعة الخ ڱ ں ں ڻ چ هللا حٗالى: ْفي ؾ

ٓعة چ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ٓبت ]ؾ ، ٞةّن الاؾخ٣امت ٖلُّ جاّصي  ٨ٞما ؤّن  .[4:الخ ٓٞاء بالِٗض مً الخ٣ٔٓ ال

ٓعة چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ بلحها، ٢ا٫ حٗالى: ٓبت ]ؾ  ، [7:الخ

ٓص، ّٞٗبر ٖىّ  ٓٞاء بالِٗ ٓ م٘ ٚحر اإلاؿلمحن، إلّن ؤلاؾالم صًً ال ْل ٓٞاء  ٓا قّضص ٖلى ال ْحٗال ٞاهلل ؾبداهّ 

مت باالؾخ٣امت، ظاء ٓا لِم ؤي: ٞمِما ٌؿخ٣م "في الخٟؿحر:  في َظٍ آلاًت ال٨ٍغ ٓا ل٨م ٞاؾخ٣ُم ٞما اؾخ٣ام

ٓا لِم مّض  ْ ٞاؾخ٣ُم ٓا لِم، ؤ ْه٣ٌ الِٗض ل٨م َاالء ٞاؾخ٣ُم ٓػ ؤن ٩ًٓن الٛضع  ة اؾخ٣امتهم ل٨م، بط ال ًج

ْمً  مً ٢بل٨م، بّن  ْٚحر طل٪ مً مداعمّ،  هللا ًدب اإلاخ٣حن الظًً ًجخيبٓن ٢ُ٘ ما ؤمغ هللا بّ ؤن ًٓنل، 

ٓص" ْه٣ٌ الِٗ  . 3ؤٖٓمِا الٛضع 

ئاث:  - ِّ  جىفير الظ

ئاث ِّ ٓٞاء، ج٨ٟحر الؿ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ٢ا٫ هللا حٗالى: .4مً آزاع ال

ٓعة چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ]ؾ

 [12: اإلااثضة

ئاج٨م التي ؾلٟذ مى٨م مً هٟٓؾ٨م، ٞال ًب٣ى "ؤي:  ِّ ًّ بخل٪ الخؿىاث جإزحر ؾ ل لئن ٞٗلخم ٧ّل َظا ألٍػ

ئاث ٦ما ٌٛؿل اإلااء ألاصعان ْألاْؾار ٞحها ِّ ال زبض ٣ًخط ى ال٣ٗاب، ٞةّن الخؿىاث ًظَبن الؿ  .5"عظـ 

                                                 
  الؿٗضي، ٖبضالغخمً بً هانغ، - 1

ّ
م السخمً في جفظير هالم اإلاى  135، ؽ:2000، 1، ماؾؿت الغؾالت، ٍ:انجِظير الىٍس

٠ مالخفظير اإلاِظس، هسبت مً ألاؾاجظة،  - 2 ٓصًت، ٍ: –جم٘ اإلال٪ ِٞض لُباٖت اإلاصخ٠ الكٍغ  59، م:2009، 2الؿٗ
ٝجفظير اللسآن الخىُم،  مدمض عقُض بً ٖلي عيا، - 3 ت الٗامت لل٨خاب، بـ:جفظير اإلاىاز اإلاْٗغ  165، م: 10م، ط: 1990، الُِئت اإلاهٍغ
4
َْبت بً مهُٟى -  ؾت واإلاىهج ،الؼخُلي،   125، م: 6، ط:َـ1418، صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ، صمك٤، الخفظير اإلاىير في الؾلُدة والؼَس

الصٍ بمهغ، ٍ: البابيم٨خبت مهُٟى جفظير اإلاساغي، اإلاغاغي، ؤخمض مهُٟى،  - 5 ْؤ  72، م: 6م، ط: 1946 -َـ  1365، 1الخلبي 
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ت: -
ّ
 طبب لدزٌى الجى

٫ٓ الجّىت،  ٓص ؾبب لضز ٓٞاء بالِٗ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ چ ٢ا٫ هللا حٗالى:بّن ال

ٓعةچ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  .[24-23: ألاخؼاب ]ؾ

ٓعةچ ڃ چ ڃ ڃچ ٢ا٫ هللا حٗالى:ْ  ْعصي: .  [40: الب٣غة ]ؾ ٓا بِٗضي الظي ؤزظُث ٢ا٫ اإلاا ْٞ "ؤ

ْجهّض  ٓا بي  ْٖضج٨م مً الجىّ ٖل٨ُم مً اإلاُشا١، ؤن جامى ِٝ بِٗض٦م ٖلى ما  ْ
ُ
ٓا ُعُؾلي، ؤ  .1ت"٢

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ چ هللا حٗالى: ٢ْا٫

ٓعة چ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ ٓن  ]ؾ ٓمى  [11-8:اإلا

ذ ٖلحهم الهٟاث اإلاخ٣ّض جيء لِم باؾم ؤلاقاعة " ظضاعتهم بما  مت لُُٟض اؾم ؤلاقاعة ؤّن بٗض ؤن ؤظٍغ

 
ّ
ْلئ٪ َم ألاخ٣ّ ؾُظ٦غ بٗض اؾم ؤلاقاعة خهلذ مً اج ٓاعزحن بظل٪.هاِٞم بخل٪ الهٟاث... ؤ ٓا ال ٓه  اء بإن ٩ً

ْبظما٫  ٓاعزٓن لُدهل ببهام  ٫ٓ ال ٍٓت الخبر ٖجهم بظل٪، ْخظٝ مٗم ْجٓؾُِ يمحر الٟهل لخ٣

 
ّ
ٓلّ: الظًً الؿام٘ بُاهّ ٞبحّ  بُٞتر٢ ٓعازت، ْؤلاجُان في البُان ٢هًض ًغزٓن الٟغصْؽ ن ب٣ ا لخٟسُم َظٍ ال

ًٓم  ٫ٓ الظي قإهّ ؤن ٩ًٓن مٗل ٠  ا للؿام٘ بمًمٓن نلخّ بقاعة بلى ؤّن باؾم اإلآن ٓاعزٓن "حٍٗغ ٠  "ال حٍٗغ

 
ّ
ٞٓن بّ"الِٗض ٦إه  .2ّ ٢ُل: َم ؤصخاب َظا الٓن٠ اإلاْٗغ

٫ٓ الُبري ْ  ٓا ٖلحها، ال" :٣ٍ ْؤماهاث ٖباصٍ التي اثُخِمُى ظًً َم ألماهاث هللا التي اثخمجهم ٖلحها مً ٞغاثًّ، 

ٓص ٖباصٍ التي ؤُٖاَم ٖلى ما ٣ٖضٍ لِم ٖلى  ِْٖ ْنهاَم،  م بّ  ٓصٍ التي ؤزظَا ٖلحهم بُاٖخّ ُٞما ؤمَغ ِْٖ

ْن ٍْخٗاَض ْنها  ْل٨ّجهم ًاّص ٓهّ،  ٓهّ ٞال ًًُٗ ٍْدٟٓ ْؤْظب هٟؿّ عآٖن، ًغ٢بٓن طل٪،  ها ٖلى ما ؤلؼمِم هللا 

ٓا٢ُذ نالتهم التي ٞغيِا هللا  ْالظًً َم ٖلى م ْا ٖلُّ، ...  ْالظًً ال ٨ًخمٓن ما اؾدكِض ٖلحهم خِٟٓا، 

ال خّضا. ٗٓن لِا م٣ُاجا  ُّ ال ًً ْصَا التي ؤْظبها ٖلحهم ًداٞٓٓن،   ٖلحهم ْخض

 ٫ٓ  .3م٨غمٓن، ٨ًغمِم هللا ب٨غامخّ" ظّىاثفي  َم ّٖؼ ْظل: َاالء الظًً ًٟٗلٓن َظٍ ألاٞٗا٫ هللا .... ٣ً

ٓعةچ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ٢ا٫ حٗالى:ْ   [ 10: الٟخذ ]ؾ

ٓص: " ٢ا٫ ٓ الؿٗ ٓ الجىّ  چ ٹ ڤ ڤ چ ؤب َُ 
ُ
 .4"ت

                                                 

ْعصي،  - ٓ الخؿً ٖلي بً مدمض، اإلاا 111، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحرْث، لبىان، م:الىىذ والؾُىن ؤب 1  
ٓع، - 2 سامدّمض الُاَغ،  بً ٖاق س والخىٍى ٓوؿُت لليكغ لخدٍس ٓوـ،  –، الضاع الخ  20، م:18ط:،  1984ج

3
غ، الُبري،  -  ل اللسآنمدمض بً ظٍغ  .618، م:23م، ط: 2000 -َـ  1420، 1ٍ:، ؤخمض قا٦غ، ماؾؿت الغؾالت  ، جذ:حامؿ البُان في جإٍو

4
ٓص،  -  ٓ الؿٗ مبزػاد الؾلل الظلُم بلى مصاًا ؤب  106، م:8، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بحرْث، ط:الىخاب الىٍس
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ض 
ّ
ٓلّ حٗالى: ْمّما ًا٦ ُْٞاء، َٓ الجّىت، ٢ ؤّن الجؼاء الظي ؤّٖضٍ هللا لٗباصٍ اإلاامىحن اإلاّخ٣حن ألا

ٓع  چ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ  .[12:اإلااثضة ة]ؾ

ْالًال٫ ْؤلازم  ٓٞاء لّ آزاٌع جاّصي بلى الخؿغان  ٓٞاء َظٍ آلازاع الُٗٓمت، ٞةّن ٖضم ال ٦ْما ؤّن لل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ ٢ا٫ هللا حٗالى:الُٗٓم، 

ٓعةچ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ  [94:الىدل ]ؾ

ًٗ  چ ٱ ٻ ٻچ" ٓاز٨٣ُم جب ْم ٓص٦م  ِْٖ 
ّ
ْٞ ٓاث٨م متى قئخم  ْما ألَ تى قئخم ُخم بها، 

 
ّ
َٓا، ٞةه ٓتها ٖلى الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم،  جؼ٫ّ ٨م بطا ٞٗلخم طل٪ ه٣ًخم ؤي:  چڀ ڀچؤ٢ضام٨م بٗض زب

ٍْدؼه٨م  ْؤيللخم ٚحر٦م  چڀ ڀ ٺ ٺ ٺچالٗظاب الظي ٌؿٓء٦م  ٿ  چخُض يللخم 

 .1"مًا٠ٖ چ ٿ ٿ

 

 طُادة الىغام والاهلباط في الؾالكاث الاحخماؽُت: -

ٓٞاءبّن  ٓاز٤ُ م ال ْاإلا ٓص  ْحؿعى بلى بالِٗ ً ؤ٢ٔٓ الٓؾاثل التي حٗمل ٖلى جىُٓم اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت، 

ٓا في اؾخ٣غاع  ٓاز٣ُِم ٖاق ْم ٓصَم  ٍت، ٞةطا اخترم ؤٞغاص اإلاجخم٘ ِٖ ٍٓت ْألازْغ جد٤ُ٣ مهالخِا الضهُ

ْالبًٛاء.  ْة  ْاهدكغث الٗضا ْالبػي،  َٓا، ؾاص الٓلم  ْلم ًدترم ٓص،  ٓا الِٗ ْبطا ه٣ً  ْؤمان، 

 ٓ ٓٞاء بّ، لّ آزاٌع جاّصي بلى الخؿغان ْؤلازم ٦ْما ؤّن لل ْٖضم ال ٞاء آزاًعا ُٖٓمت، ٞةّن ه٣ٌ الِٗض 

 الُٗٓم.

ٓاز٣ُّ، بدا٫ امغؤة خم٣اء جى٣ٌ ٚؼلِا بٗضما ؤنبذ  ْم ٓصٍ  ٢ْض قّبّ هللا حٗالى خا٫ الظي ًى٣ٌ ِٖ

 ٫ٓ٣ً ،
ً
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ هللا حٗالى: نالًخا م٨خمال

ٓعة]چ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  [92: الىدل ؾ

 زهّ "
ّ
ْالخٟاّ ٖلى ألاًمان اإلاا٦ ْاإلاُشا١،  ٓٞاء بالِٗض  ٓ ال َْ ٓعاث:  ِْٖض و هللا بالظ٦غ بٌٗ اإلاإم ضة، 

  هللا: ٧ّل 
ّ
ْؤ٦ ْاإلاكاع٧اث ْالالتزاماث.  ٓص  ْجىُٟظ ال٣ٗ ٓص،  ٖٓ ْال ٓٞاء بّ، مً التزام ؤخ٩ام ؤلاؾالم،  ض ما ًجب ال

ٓٞاء بالِٗض بالخدظًغ مً ه  هللا ؤمٍغ بال
َ
ْؤ ٓص  ٓز٣ُِا باؾم هللا، بّن ًْ ٣ٌ الِٗ هللا  مان البُٗت ٖلى ؤلاؾالم بٗض ج

 
ّ
ٍُْ ٓصَا  ل٘ ٖلى ٧ّل ٌٗلم  ْلت حٗضًلِا ْالالخٟاث ٖلى بى ٓص، مً البّر بها ؤْ ه٣ًِا، ؤْ مدا ما هٟٗلّ في الِٗ

 بالخُل.
                                                 

 .448الؿٗضي، م.ؽ، م: - 1
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ٓا ؤيّ  ٓه الخم٣اء التي حٛؼ٫ ٚؼلِا  ها اإلاامىٓن اإلاٗاَضْن في ببغام الخل٠ ؤْ الِٗض ؤْ ه٣ًّ ٧اإلاغؤةال ج٩

ًْ  ا، زّم ْجٟخلّ مد٨ًم  ٓ لِـ مً ٞٗل ال٣ٗالء. ججٗلٓن ؤ ْببغامّ، ِٞ ٓٞاء بالِٗض جى٣ًّ بٗض ٞخلّ  ماه٨م ٖلى ال

ْم٨غً  غً زضٌٗت  ْحٍٛغ ْ ؤ٢ٔٓ مى٨م، لُُمئىّ ا  ٓا ؤ٦ثر ؤ ْجدلٟٓن للىاؽ بطا ٧اه ٓا بل٨ُم، ٞةطا ا بالُٝغ آلازغ، 

 
ّ
ًّ  ماؤم٨ى٨م الٛضع بهم، ٚضعجم. به ٓٞاء بالِٗض، لُىٓغ ؤحٛتّر ٌٗامل٨م هللا مٗاملت اإلاسخبر، بإمٍغ ب ْن ا٦م، بال

 
ّ
ْال٣ل ًُّ ن هللا ل٨م بُاهً ت ؤم جغآٖن الِٗض، ْؾٝٓ ًبحّ بال٨ثرة  ٓم ال٣ُامت ما ٦ىخم جسخلٟٓن ُّٞ، مً ا ٢ُٗ ا ً

ْالى٣ٌ، ُٞجاػي ٧ّل  ٓٞاء بالِٗض  ْال ْال٨ٟغ،  ْ ق ؤمغ ؤلاًمان  ْجدظًغ ّغٍ ٖامل بٗملّ، مً زحر ؤ َْظا بهظاع   ،

 
ّ
ٓصمً مسالٟت مل ْه٣ٌ الِٗ  .1"ت ؤلاؾالم 

ٓاز٣ُِم، ْسّجل ٖلحهم ال٨ٟغ، ألّن ٖضم  ْم ٓصَم  ٢ْض هٟى هللا حٗالى ؤلاًمان ًٖ الظًً ًى٣ًٓن ِٖ

ٓاز٤ُ ًىٟي ًٖ الصخو ؤلاًمان،  ْاإلا ٓص  ٓٞاء بالِٗ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ٢ا٫ هللا حٗالى: ال

ٓعةچ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  .[100:الب٣غة ]ؾ

ّ زاعط ًٖ بوؿاهِخّ، ٣ٞا٫:
ّ
ٓص بإه ْحٗالى مً ه٣ٌ الِٗ چ چ ْؤ٦ثر مً طل٪، ٣ٞض ْن٠ هللا ؾبداهّ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ٓعة چ ک ک  [ 56-55: ألاهٟا٫ ]ؾ

 ألامً والاطخلساز في اإلاجخمؾاث: -

ٓ ز ال بّن ألامً مُلب ٧ّل بوؿان، ْؤلاوؿان الخاث٠ ال ٌؿخ٣ّغ لّ ٢غاٌع، ِٞ ب، ال يهىإ لّ َٗاٌم 
ّ
 ًتر٢

ٌ
اث٠

 
ً
ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًاّصَي ٖمال ال ه٩اٌح،   .قغاٌب، 

ٓٞاء آزاع ْمً ٓصّ  ٢ُم وكغ اإلاجخم٘ ٖلى بالِٗض ال  بحن الش٣ت ْجؼصاص ْالاؾخ٣غاع ْألامان ْالغخمت ةاإلا

ٓاخضة تألاّم  ؤٞغاص ظمُ٘ ٓصٍ الظٔ ْاإلاجخم٘ ال ٓٞاء ٌؿ   البىاء ٢ّٓي  مخحن ٞايل مجخم٘ ال
ّ
ح لّجٓل ٓصّ  ْع  ةاإلا

 .ْالهٟاء

ٓٞاء ّن ب ٓص ال ٠ بال٣ٗ
ّ
٢ٓ ٓام ألامً ٖلُّ ًخ  ْاؾخ٣غاع ْالٗال٢اث، الّؿل٥ٓ ْيبِ الاظخماعي، ْالّىِ

ٓص ؤلازال٫ خا٫ ْفي.. اإلاجخم٘ خضاء ْالخالٞاث اإلاكا٧ل جدضر بال٣ٗ  ْجسخّل  الخ١ٓ٣، ْجًُ٘ ْالجغاثم، ْالٖا

ً ٓاٍػ ض لظل٪.. الٗضالت م
ّ
ٓٞاء ظٓبْ  ٖلى ال٣غآن ؤ٦ ژ ژ ڑ ڑ چ :هللا حٗالى ٢ا٫.. بال٣ٗض ال

ٓعة چ ک  [1: اإلااثضة ]ؾ

                                                 
 1294، م:2َـ، ط:1422، 1، صاع ال٨ٟغ ، صمك٤، ٍ:الخفظير الىطُطَْبت بً مهُٟى،  الؼخُلي،  - 1
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ْلبىت ٞ ٓٞاء نٟت ؤؾاؾُت   ٣ًٓم ال بل ٌؿخ٣ُم، ال اإلاجخم٘ ألّن عاسخت مً لبىاث اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي، ال

 
ّ
ٓم لًْ  اإلاجخم٘، انهاع مجخم٘ مً الش٣ت خظٞذ بطا الش٣ت، ٖلى بال ٓم لًْ  ٖمل، ٣ً ٓم لًْ  ججاعة، ج٣  ج٣

ٓم لًْ  اٖت،ػع  ٓم لًْ  نىاٖت، ج٣   ٖال٢ت، ج٣
ّ
 .اإلاجخم٘ انهاع الش٣ت، َظٍ ٚابذ ٞةطا البكغ، بحن الش٣ت ٖلى بال

اط فيْ ، البِذ ؤنبذ الش٣ت ٣ٞضث بطا الْؼ
ً
ظت٣ٞضث  لٓٞ جخُما ظِا، ز٣تها الْؼ ط ؤّن  ؤْ بْؼ  ٣ٞض الْؼ

ظخّ، ز٣خّ ْ  ذ الخُاةألنبد بْؼ   ُتظالؼ
ً
ْ  ٣ًٓم الْ  ًُا١، ال جخُما   اطالؼ

ّ
ط  ُظَبٞ الش٣ت، ٖلى بال  بلىالْؼ

ظخّ ؤّن  ْاز٤ٌ  َْٓ ٖملّ، ٟت، ُٖٟٟت، ْػ مت، قٍغ  . ْمالّ هٟؿِا في جدّٟٓ ٦ٍغ

الْ   ٨حن، بحن ٖال٢ت ج٣ْم  لم الش٣ت ل ٨حن ؤخض ًمى٘ الظي ما قٍغ ٨ّ ًىاٞـ ؤن الكٍغ  الٗمل في قٍغ

اط، في ِماؤهٟؿ ٖلى ٢ُٗاٍ الظي ْالِٗض الش٣ت ؟ ٍِْغ ْعاء مً ًغبذ ْؤن هٟؿّ، ٓاع، في الْؼ  الخجاعة، في الج

ًّ  ًمىدِا بش٣ت ًإحي الُبِب، بلى اإلاٍغٌ ًإحي خُىماْ  ٖمل، ؤّي  في ْاء لّ ًه٠ اٍ،ب   ال الصخُذ، الض
ّ
 ٩ًّٟل

 ٤ًُُ1 ال ما

اع ؤْ م٘  ّٟ ٓاء م٘ ال٨ ْجد٤ُ٣ ألامً في اإلاجخم٘ بإؾٍغ ؾ ٓاز٤ُ ُّٞ نُاهت للضماء  ْاإلا ٓص  ٓٞاء بالِٗ ْال

 اإلاؿلمحن.

 

 الخاجمت:  -

ٓٞاء - حن هللا ْٖض ٣ٞض حٗالى، هللا عيا لىُل ؾبب ال
ّ
ٞٓ ٓػ  اإلا  . تبالجىّ  بالٟ

ٓٞاء -  ْاؾخ٣غاع الٗمل ْبج٣ان الخ٨م، في ْالٗض٫ الخ١ٓ٣  ٖلى ْألامً اإلاخٗاملحن، بحن الش٣ت ؾبب في ال

 .اإلاجخم٘ في الخىمُت ٞخخد٤٣... الجزاٖاث مً دضٍْ  ألاؾغة،

ٓٞاء - ما٫في  ال اث٠ْ  ألٖا ٍْ٘ الخىمُت د٤٣ً: الْٓ ْصًت ؤلاهخاط مً ٞغ ٠ الٗامل ْمغص  بةج٣ان ْاإلآْ

لُت ْؤلازال٫ ْالتهاْن  الٛل مً مىٍْ٘ الٗمل  ...باإلاؿْا

ٓٞاء - ٕٓ اإلاالُت الخ١ٓ٣  في ال ٓص ٧البُ ٓماث الجزاٖاث  مً دضٍْ الش٣ت يكغً ْالضًٓن  ْال٣ٗ  . ْالخه

ٓٞاء - اْاؾخ٣غاتها جىمُ ؤؾـ مً، ألاؾغة في ال  . للمجخم٘ هماء ألاؾغة ْاؾخ٣غاع ج٨٨ِٟا، ْمى٘ َع

  

                                                 
َـ، 1437، 1ؿت الٟغؾان، ّٖمان، ألاعصن، ٍ:، ماّؾ جفظير الىابلس ي، جدّبس آًاث هللا في الىفع والىىن والخُاةالىابلس ي، مدّمض عاجب،  - 1

 165-164، م م:5م، ط:2016
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يف ضٌء أسس إػداد انكتب انتّؼهًّْْت  اجلايؼت األردَّْتب يف يركز انهغاث حتهْم كتب املستٌّاث انثّالثت املبتدئت

 نهناطمني بغري انؼربّْت

 ؤ. دالٌ الؾّظاف  -افهادًت الؾّظ ؤ. -ؤ. زخام الىشان 

ت  ُّ  مسهص اللقاث /الجامؾت  ألازده

ف
ّ
 اإلالخ

ـ الُلبت ألاظاهب      ٍٓاث الشالزت اإلابخضثت اإلاٗخمضة في جضَع َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى جدلُل ٦خب اإلاؿخ

ا في مغ٦ؼ اللٛاث  ٓ  -الضاعؾحن في قٗبت حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر ٢ٓ ْطل٪ لل ٝ الجامٗت ألاعصهُت؛ 

ْمضٔ جلبُتها لخاظاث اإلاخٗلمحن  ْال٠ًٗ في بٖضاصَا،  ٓة  ٓاهب ال٣ ْببغاػ ظ ٖلى مؿخٔٓ بٖضاص َظٍ ال٨خب 

ْطل٪ في يٓء اإلاٗاًحر ْألاؾـ  ْحٗلُمُت.  ٍٓت  ْلٛ في اإلاغ٦ؼ، إلاا لِاالء اإلاخٗلمحن مً زهٓنُت ز٣اُٞت 

ّٗض 
ُ
ما ال٨خب الخٗلُمُت اإلا ُّ ا. اإلاٗخمضة في جإل٠ُ ال٨خب الخٗلُمُت ال ؾ ة لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

ٓ آلاحي:  ْظاء الخدلُل لِظٍ ال٨خب ٖلى الىد

٣ت ٖغى اإلااّصة.2                                   . بٖضاص ال٨خاب. 1  . ٍَغ

 . اإلادخٔٓ الش٣افّي.4                                 . اإلادخٔٓ اللّٛٓي. 3

ْاله5 ت  ٖٓاث الّىدٍّٓ ت . . اإلآي ُّ باث.6                  ٞغ  . الخضٍع

اث ٖامت. 7                                 . ملخْٓ

٢ْض اٖخمضث َظٍ الضعاؾت اإلاىهج الٓنٟي الى٣ضي في جدلُل َظٍ ال٨خب مغاُٖت زهٓنُت البرهامج التي     

ْلت لخ٣ُُم مضٔ م بُٗت الُلبت اإلالخد٣حن في َظا البرهامج، في مدا غاٖاة َظٍ ال٨خب لؤلؾـ جضعؽ ُّٞ َْ

ْج٣ضًم بٌٗ الخٓنُاث التي مً قإنها جدؿحن مؿخٔٓ َظٍ  ْاإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في بٖضاص ال٨خب الخٗلُمُت، 

ٍٓغ ؤصائها .  ْجُ  ال٨خب 

ا. : جدلُل،اليلماث الّدالت ْمىاهج، بٖضاص، حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر  ٦خب 

 

Abstract 

The aim of the study was to analyze the books used in the three elementary levels 

taught to non-native speakers in the department of Teaching the Arabic Language as 

a second language to non-native speakers in The Center of Languages at the 

University of Jordan. The aim is to assess the quality of the writing process, 

highlight the weaknesses and strengths of the books, and how these books will meet 

the needs of the learners at the Center of Languages while taking into consideration 

the learners’ distinct cultural and educational backgrounds. The analysis is done 

following the recognized instruction and pedagogical methods in the field to publish 

books for language teaching especially those books used in teaching the Arabic 
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Language to non-native speakers. The analysis of the books has been conducted in 

the following steps:  

1- The preparation of the books 

2- How the subjects are presented 

3- The linguistic content 

4- The cultural content 

5- Syntax and morphology 

6- Drills 

7- General comments 

The study followed a critical and descriptive method in analyzing those books while 

taking into consideration the nature of the language teaching programs and the 

students enrolled in them. The overall objective is to assess how well those books 

follow the recognized instruction and pedagogical methods in writing and publishing 

books for teaching and learning, and to give commentaries and useful reviews on 

how the books could be improved.  

Keywords: Analysis, Books and Curricula, Preparation, Teaching the Arabic 

Language to non-native speakers.  

 

 

 مؼيلت الدزاطت وؤطئلتها

ْؤؾالُبها بخضٔ ؤَم       ْؤَضاِٞا  ا ٖلى ازخالٝ مىُل٣اتها  حّٗض مىاهج حٗلُم الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

 
ً

ا مؿخ٣ال ا مُضاًها جغبًٍٓ ْالبدض خُض باث مُضان حٗلُم اللٛت للىا٣َحن بٛحَر ال٣ًاًا التي حؿخد٤ الضعاؾت 

ْمىاه ْبُئخّ الخٗلُمُت.لّ زهٓنِخّ في بٖضاص بغامجّ ْزُُّ   جّ 

ٓص الٗضًض مً اإلاىاهج الخٗلُمُت التي جٟخ٣غ بلى ألاؾاؽ الؿلُم في      ْج٨مً مك٩لت َظٍ الضعاؾت في ْظ

ما بن ٧ان ألاؾخاط ٌٗخمض اإلاجهاط ؤؾاؾا  ُّ ًٍٓ، مما ًدبّٗ زلل في الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت ال ؾ ْالخ٩ البىاء 

ع  َْظا ًى٨ٗـ بالًْغ ْاإلاٗغفي. بط حٗضُّ اإلاىاهج في حٗلُمّ للٛت،  ْجدهُلِم اللٛٓي  ة ٖلى آصاء الُلبت 

ْبن  ما  ُّ ْ ٞكلّ في ؤخُان ٦شحرة، ال ؾ ْهجاخّ ؤ ٓصة البرهامج الخٗلُمي  ا للخ٨م ٖلى ظ ًُ الخٗلُمُت مغج٨ًؼا ؤؾاؾ

ْالخٗلُمُت ٦برامج حٗلُم الٗغبُت للى ْالش٣اُٞت  ٍٓت  ا٣َحن ٦ّىا هخدضر ًٖ بغهامج حٗلُمي لّ زهٓنِخّ اللٛ

ْبزغاظِا، ْزانت مىاهج حٗلُم  ٕٓ بٖضاص اإلاىاهج  ْلذ مٓي ْالضعاؾاث التي جىا  بلى ألابدار 
ً
ْاؾدىاصا ا.  بٛحَر

ْاإلاٗاًحر الخانت ببىاء اإلاىاهج  ْمضٔ التزام مالٟي َظٍ اإلاىاهج باألؾـ  ا،  اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

٢ٓٓٝ ٖلى ال٨خب الخٗلُم ـ الُلبت ألاظاهب الضاعؾحن ْبزغاظِا، ظاءث َظٍ الضعاؾت لل ُت اإلاٗخمضة في جضَع

ْاإلاٗاًحر  ٍٓاتها الشالزت اإلابخضثت؛ لبُان مضٔ التزامِا بهظٍ ألاؾـ  في مغ٦ؼ اللٛاث/الجامٗت ألاعصهُت في مؿخ

ٍٓمِا. ْج٣ ا لخدؿحن مؿخٔٓ آصائها  ًُ ْال٠ًٗ في ٖملُت بٖضاصَا ؾٗ ٓة  ٢ٓٝٓ ٖلى ه٣اٍ ال٣  ْال

 ألاؾئلت آلاجُت:ت الضعاؾت باإلظابت ًٖ ْبىاء ٖلى طل٪ جدّضصث مك٩ل

ْبزغاظِا؟  .1 ا في بىائها  ٓم ٖلحها ٦خب حٗلُم الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر  ما اإلاٗاًحر التي ًجب ؤن ج٣
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ٍٓاتها؟ .2 ّضمذ مدخ
ُ
٢ْ ٍٓاث الشالزت اإلابخضثت في مغ٦ؼ اللٛاث/ الجامٗت ألاعصهُت   ٠ُ٦ ُبىِذ ٦خب اإلاؿخ

ٍٓاث الشالزت اإلا .3  بخضثت في مغ٦ؼ اللٛاث/ الجامٗت ألاعصهُت اإلادخٔٓ اللٛٓي ؟٠ُ٦ ٢ّضمذ ٦خب اإلاؿخ

ٍٓاث الشالزت اإلابخضثت في مغ٦ؼ اللٛاث/ الجامٗت ألاعصهُت اإلادخٔٓ الش٣افي؟ .4  ٠ُ٦ ٢ّضمذ ٦خب اإلاؿخ

ٍٓت  .5 ٖٓاث الىد ٍٓاث الشالزت اإلابخضثت في مغ٦ؼ اللٛاث/ الجامٗت ألاعصهُت اإلآي ٠ُ٦ ٢ّضمذ ٦خب اإلاؿخ

ت؟ ُّ  الهٞغ

ٍٓاث الشالزت اإلابخضثت في مغ٦ؼ اللٛاث/ الجامٗت ألاعصهُت بهظٍ اإلاٗاًحر في بلى ؤي  .6 مضٔ التزمذ ٦خب اإلاؿخ

ٓاَا؟  مدخ

 

 ؤهمُت الدزاطت

ا،  ٓاهب ؤلاًجابُت التي جضٖم َظٍ ال٨خب، بما ًًمً اؾخمغاَع جبرػ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في ؤلاقاعة بلى الج

ٓاهب الؿلبُت التي ًم٨ً جالٞ ٘ ٦ٟاءة بٖضاص ال٨خب.٦ما حكحر بلى الج ْ مٗالجتها مما ٌؿاٖض في ٞع  حها ؤ

ض مً الضعاؾاث التي ًم٨ً ؤن ج٩ٓن  ٢ْض جدُذ َظٍ الضعاؾت اإلاجا٫ ؤمام اإلاِخمحن بهظا اإلاجا٫ إلظغاء اإلاٍؼ

ْصاٖمت للضعاؾت الخالُت.  م٨ّملت 

 

ىت الّدزاطت:  ُّ  ؽ

ٍٓاث الشالزت اإلابخضثت في  ىت الضعاؾت في ٦خب اإلاؿخ ُّ ا في جخمشل ٖ قٗبت حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

ْهي:  مغ٦ؼ اللٛاث في الجامٗت ألاعصهُت 

ا   الجامٗت ألاعصهُت. -مغ٦ؼ اللٛاث  -٦خاب اإلاؿخٔٓ ألا٫ْ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

ا    عصهُت.الجامٗت ألا  -مغ٦ؼ اللٛاث  -٦خاب اإلاؿخٔٓ الشاوي لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

ا    الجامٗت ألاعصهُت. -مغ٦ؼ اللٛاث  -٦خاب اإلاؿخٔٓ الشالض لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

 الدزاطاث الّظابلت:

ْالضعاؾاث التي  ٢ٓٝٓ ٖلى ٖضص مً ألابدار  ْللؿعي ٢ضًما في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ البدض، ٧ان ال بضَّ مً ال

ا  ْلذ ٦خب حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر ْمً جىا ٕٓ بدشىا َظا،  ًٍٓما، مما لِا ٖال٢ت بمٓي ْج٣  
ً
جدلُال

 َظٍ الضعاؾاث:  

ٓص اــ٦خ( صعاؾت ٢هضث بلى جدلُل 2009ؤظٔغ الٗىاحي) َْٓ ٦خاب في حٗلُم الٗغبُت إلادم ْال٣لم"  ب "هٓن 

ْجدلُل ألاؾالُب الت ت  ُّ ْاإلااصة الٗلم  ًجم٘ بحن جدلُل اإلاًمٓن 
ً

ي ج٣ّضم الكاٞعي، اٖخمض ُّٞ الباخض جدلُال

ْاهخهى البدض بلى ٖضص مً الخٓنُاث  ٍٓت.  ما اللؿاهُاث الترب ُّ ال ؾ  باألهٓاع اللؿاهُت 
ً
بها َظٍ اإلااصة، مؿتهضًا

ْب٢الت ٖثراجّ. ٍٓت ال٨خاب  ٘ ؾ  التي مً قإنها ٞع

ٖٓت مً 2011ؤظٔغ ببغاَُم)     ٍٓم الجؼء ألا٫ْ مً ٦خاب "مٟخاح الٗغبُت" إلاجم ( صعاؾت َضٞذ بلى ج٣

٢ْض جٓنل اإلاالٟ ْلت الاعج٣اء بمؿخٔٓ ال٨خاب.  ْمدا ْالؿلبُت ُّٞ،  ٓاهب ؤلاًجابُت  ٢ٓٝٓ ٖلى الج حن، بُٛت ال
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باث في ال٨خاب بما ًلّبي خاظت الضاعؾحن، بال ؤهّ ًٟخ٣غ بلى يبِ ٖضص  ٕٓ الخضٍع الباخض بلى هخاثج ؤَمِا: جى

 مً ال٩لماث الجضًضة في ٧ل صعؽ. 

ا اإلا٣غع ( صعاؾت َض٦2011ٞما ؤظغث ٖلُماث ) ٛت الٗغبُت للّىا٣َحن بٛحَر
ّ
ٍٓم ٦خاب حٗلُم الل ذ بلى ج٣

ا في الجامٗت ألاعصهُت مً ْظِت  ٛت الٗغبُت للّىا٣َحن بٛحَر
ّ
ْلي لخٗلُم الل لخضَعـ اإلاؿخٔٓ الشاوي في اإلاِٗض الض

٢ٓٓٝ ٖلى مؿخٔٓ بٖضاص َظا ال٨خاب، في  هٓغ مضعس ي ْطل٪ لل ٓهّ،  لبت الظًً ًضعؾ
ّ
ْالُ يٓء َظا ال٨خاب 

هذ ألاصاة مً ) ّٓ ٢ْض ج٩ ٖٓت مً اإلاٗاًحر الٗاإلاُت لخإل٠ُ ال٨خب الخٗلُمُت.  ٓػٖت ٖلى )57مجم  )8( ٣ٞغة م

ْجم جُب٣ُِا ٖلى ) ْزباتها،  ْطل٪ بٗض الّخإ٦ض مً نض١ ألاصاة    30مجاالث، 
ً
البا َْ 

ً
ْ )مضعؾا جٓنلذ الضعاؾت . 

ُٖذ في ٦خاب اإلاؿخٔٓ الشاوي بض :بلى ؤن عظت مغجٟٗت خؿب صعظت اإلاُٗاع التي اٖخمضتها ٣ٞغاث ألاصاة ٢ض ْع

ٛت ْ  . الضعاؾت
ّ
الب في ج٣ُُمِم ل٨خاب حٗلُم الل

ّ
ْالُ ١ طاث صاللت بخهاثُت بحن ألاؾاجظة  ٓص ْٞغ ٖضم ْظ

ـ اإلاؿخٔٓ الشاوي. ا اإلا٣غع لخضَع عة بٖاصة الّىٓغ في ال٨خاب  الٗغبُت للّىا٣َحن بٛحَر ٦ما ؤْنذ الضعاؾت بًْغ

ٍٓمّ ْالاع  ْػٍاصة ٞاٖلُخّبهضٝ ج٣ ٓاٍ    .ج٣اء بمؿخ

باث ٦خب ال٣غاءة بمِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر ٢ْ2013ض ٢ّضم الِغؾاوي) ٍٓم جضٍع ( صعاؾت َضٞذ بلى ج٣

٢ْض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي لٓن٠  ٓم للمجا٫ اإلاٗغفي،  الىا٣َحن بها في يٓء جهي٠ُ بل

ْجدلُل هخاثجِا اإلاُضاه ٍٓاث اإلاجا٫ اإلاٗغفي في بُاهاث الضعاؾت  ٢ْض جٓنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن مؿخ ُت، 

 ٓ ٦خاب ال٣غاءة باإلاؿخٔٓ الغاب٘ بمِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها في الجامٗت ؤلاؾالمُت ٖلى الىد

ْلى بيؿبت بلٛذ) ًلُّ  ، )%29%(، ًلُّ مؿخٔٓ الخظ٦غ بيؿبت بلٛذ)31,2آلاحي: مؿخٔٓ الِٟم في اإلاغجبت ألا

( في اإلاغجبت الشالشت، ًلُّ مؿخٔٓ الخُب٤ُ في اإلاغجبت الغابٗت بيؿبت %19,8مؿخٔٓ الترا٦ُب بيؿبت بلٛذ )

(، زم ًإحي في اإلاغجبت ألازحرة 7,9(، ًلُّ مؿخٔٓ الخدلُل في اإلاغجبت الخامؿت بيؿبت بلٛذ)%19,5بلٛذ)

ٍٓم بيؿبت بلٛذ )  (.%0,8مؿخٔٓ الخ٣

ْبزغاظِا، ( صعا2014ْؤظٔغ الغ٢ب )   ا  ؾت بدض ٞحها آلُت بٖضاص مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

 ٕ ا، ْزلو الباخض بلى ؤهّ ٖىض الكْغ مً زال٫ جدلُل زالزت مً ٦خب حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

ب ال٨ ْججٍغ خاب ٢بل ؤن في بٖضاص ٦خب حٗلُم اللٛت الٗغبُت ًيبػي مغاٖاة ما ًلي: خاظاث الُالب الىٟؿُت، 

ٍٓت  ٍٓاث ال٨خاب َ ٍٓت ظمُِٗا، ٦ما ًيبػي ؤن ٩ًٓن إلادخ ْاَخمام ال٨خاب باإلاِاعاث اللٛ ـ،  ٗخمض في الخضَع ٌُ

ٓعة ناص٢ت.   مترابُت، بدُض ج٣ضم ْخضاث ال٨خاب به

ضاص اللٛٓي 2015ْؤظٔغ ناص١)  َضٝ بلى جدلُل ٦خب ؾلؿلت حٗلُم اللٛت الٗغبُت لبرهامج ؤلٖا
ّ
( بدشا

ْاإلاٗاًحر الٗلمُت ل٨خب حٗلُم اللٛت )مغخلت ما  ْهِؿُا، في يٓء ألاؾـ  ٍٓمِا في ظا٦غجا بهض ْج٣ ٢بل الجامٗت( 

ْال٠ًٗ في ٦خب َظٍ الؿلؿلت بُٛت جدؿُجها،  ٓة  ٢ٓٝٓ ٖلى ه٣اٍ ال٣ ْطل٪ لل ا،  الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

٢ْض مٗخمضا اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي، باإلياٞت بلى الاؾخٗاهت باؾدباهت َب٣ِا البا خض ٖلى بٌٗ اإلاٗلمحن، 

ْجغاعي الاججاَاث  ْاإلاٗغفي،  ْالش٣افي  جٓنل الباخض بلى هخاثج ؤَمِا: ؤّن ٦خب الؿلؿلت تهخم باإلادخٔٓ اللٛٓي 

 الخضًشت في حٗلُم اللٛاث. 
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( بةظغاء صعاؾت ل٨خب حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها )٦خاب اله٠ ٦pransiska("2016ما ٢ام"

ْهِؿُت مٗخمضا الشالض( في  ٓعٍت ألاهض ن الضًيُت في الجمِ ْػاعة الكْا ْالظي ؤنضعجّ  اإلاؿخٔٓ اإلاخٓؾِ، 

ْلت لى٣ضٍ في يٓء ألاؾـ اإلاٗخمضة في بٖضاص ٦خاب حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن  اإلاىهج الٓنٟي في مدا

ٓاٞغ ُّٞ بٌٗ اإلاباصت ْألاؾـ ف ٢ْض زلو الباخض بلى ؤن ال٨خاب اإلا٣غع لم ًخ ا،  ي بٖضاص ال٨خاب بٛحَر

ْاإلادخٔٓ اللٛٓي، خُض ؤن ؤٚلبُت ال٩لماث ٚحر  الجُض للٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها مً خُض ؤلازغاط 

ْاإلاؿخٔٓ الٗمغي  مك٩لت بال٩امل، باإلياٞت بلى ؤن الىهٓم اإلاؿخسضمت في َظا ال٨خاب ال جدىاؾب 

 ْالخٗلُمي للضاعؾحن. 

ٓػان)  ٓع ٞ ٍٓم ال٨خاب الشالض مً ؾلؿلت "٦خب الٗغبُت بحن ( اؾتهض 2016ْفي صعاؾت للض٦خ ٝ ٞحها  ج٣

ٍٓاث الٗغبُت  "ًضً٪ ا بمِٗض اللٛ اإلا٣غع ٖلى َالب اإلاؿخٔٓ الشالض مً مخٗلمي اللٛت الٗغبُت الىا٣َحن بٛحَر

٢ْض نّمم الباخض اؾخٟخاء اقخمل ٖلى ؤَم  ْالُالب.  ْطل٪ مً ْظِت هٓغ اإلاضعؾحن  ٓص،  ظامٗت اإلال٪ ؾٗ

ٓهذ ُٖىت البدض اإلاٗاًحر ال ْج٩ ٢ْض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الٓنٟي،  ا في مدخٔٓ َظا ال٨خاب،  ٓاَٞغ ٓاظب ج

َالًبا مً مخٗلمي اللٛت الٗغبُت مً الُالب ألاظاهب.  20مضعؾحن للٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ْ 10مً 

ٓعة ؤ٦بر م ً الُالب، ٦ما ؤِْغث ٢ْض ؤِْغث هخاثج البدض هٓغة اإلاضعؾحن الؿلبُت بلى مدخٔٓ ال٨خاب به

ٓاٞغ بٌٗ اإلاٗاًحر اإلادضصة في  ٫ٓ صعظت ج ْاإلاضعؾحن خ ٓص اجٟا١ في ْظِت هٓغ الُالب  َظٍ الىخاثج ْظ

عة بٖاصة الىٓغ في مدخٔٓ ٦خاب الٗغبُت بحن ًضً٪  الاؾخٟخاء. ْفي يٓء َظٍ الىخاثج ؤْص ى البدض بًْغ

١ الٟغصً" ْالْٟغ ٍٓت  ٍٓاث.ال٨خاب الشالض" لُالثم الخاظاث اللٛ  ت لُالب مِٗض اللٛ

هالخٔ مً زال٫ ٖغى الضعاؾاث الؿاب٣ت ؤن ظمُ٘ َظٍ الضعاؾاث اٖخمضث اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي في 

ٍٓم مشل صعاؾت  ْج٣ ٍٓم ال٨خب، ٦ما ؤّن مً َظٍ الضعاؾاث ما اٖخمضث ٖلى الاؾدباهت ٦إصاة جدلُل  ج٣

ْ صعاؾت ناص١)2011ٖلُماث) ٓػان)2015(،  ْصعاؾت الٟ  ،)2016). 

ٓ اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي صْن الخُب٤ُ ٖلى    َْ ْجخ٤ٟ َظٍ الضعاؾت م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت في اإلاىهج اإلاّخب٘ 

محن. ٣ٞض  ّٓ ـ الُلبت َضٞذ بلى ُٖىت مً اإلا٣ ٍٓاث الشالزت اإلابخضثت اإلاٗخمضة في جضَع جدلُل ٦خب اإلاؿخ

ْطل٪ -ا في مغ٦ؼ اللٛاثألاظاهب الضاعؾحن في قٗبت حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر الجامٗت ألاعصهُت؛ 

ٖٓت مً  ْال٠ًٗ في بٖضاصَا، في يٓء مجم ٓة  ٓاهب ال٣ ْببغاػ ظ ٢ٓٝٓ ٖلى مؿخٔٓ بٖضاص َظٍ ال٨خب  لل

 اإلاّٗضة للىا٣َحن بٛحر الٗغبُت. اإلاٗاًحر ْألاؾـ في جإل٠ُ ال٨خب الخٗلُمُت

 الجاهب الىغسي:

: مفهىم اإلاىهج:
 

 ؤوال

ْاإلاجهاط   ٣ٍْهض باإلاىهج لضٔ ٖلماء التربُت بن اإلاىهج  ٓع(.  ٓاضر) ابً مىٓ ٤ ال ٓ الٍُغ َْ مكخ٣ّان مً الىهج 

ٍٓت التي  ٓمت الخبراث الترب ا ْٖلم الىٟـ بإهّ مىٓ ٍٓت للخالمُظ ب٣هض مؿاٖضتهم ٖلى تهَُا اإلااؾؿت الترب

ْالجؿمُ ْالش٣اُٞت، ْالاظخماُٖت،  ٓاهب "ال٣ٗلُت،  ْالىٟؿُت، الىمٓ الكامل؛ ؤي الىمٓ في ظمُ٘ الج ت، 
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ٓصة.  ٍٓت اإلايك َْٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الترب ٦ِٓم   ًاصي بلى حٗضًل ؾل
ً
ٓا ت"، هم ُّ ٓس ى،  ْالٟى ؛ 2002) م

ٓص، ض ًىٓغ ٖبض اإلآظ  (1977للمٍؼ

ٖٓت مً  ٍض الُالب بمجم ٣ّ جْؼ ؤما مجهاط حٗلُم الٗغبُت لٛت زاهُت ٣ُٞهض بّ " جىُٓم مٗحن ًخم ًٖ ٍَغ

ْالٓظ ُت،  جهم مً الاجها٫ باللٛت الٗغبُت التي جسخل٠ ًٖ الخبراث اإلاٗٞغ ِ
ّ
ْالىٟـ خغ٦ُت التي جم٨ ضاهُت، 

ْطل٪  ْ زاعظّ،  ْمماعؾت ؤْظّ اليكاٍ الالػمت صازل اإلاِٗض الخٗلُمي، ؤ ْجم٨جهم مً ِٞم ز٣اٞتها،  لٛاتهم، 

 (1989جدذ بقغاٝ َظا اإلاِٗض.") َُٗمت، 

ْالٗال٢ت بحن َظٍ ٞىالخٔ ؤن اإلاجهاط ًخ٩ٓن مً ؤعبٗت ٖىانغ هي ألاَضا ٍٓم،  ْالخ٣ ٣ت،  ْالٍُغ  ، ْاإلادخٔٓ  ،ٝ

٣ت اإلاىاؾبت  ص الٍُغ دّضِ
ُ
ْج  ،  الزخُاع اإلادخٔٓ

ً
ص ج٩ٓن ؤؾاؾا ْاضخت، ٞاألَضاٝ ٖىضما جَخدضَّ ٓهاث  اإلا٩

 ٖلى ٖىهغ صْن 
ً
ٍٓم لِـ ٢انغا ْالخ٣ ٍٓم،  ٣ِا هإحي بلى الخ٣ ْبٗض ؤن جإزظ الٗملُت الخٗلُمُت ٍَغ ؿّ،  لخضَع

ْل٨ىّ ٌك  مل مسخل٠ ٖىانغ اإلاجهاط.آزغ، 

ا: ؤطع بؽداد الىخاب الخؾلُمي:  ُ  زاه

٠ ال٨خاب؟، ما اإلاؿخٔٓ اللٛٓي الظي 
َّ
غ في َظٍ ألاؾئلت: إلاً ًال

ّ
٢بل بٖضاص ؤي ٦خاب حٗلُمي ًجب ؤن ه٨ٟ

ٍٓت التي يهض ٍٓت التي يهضٝ ال٨خاب بلى جىمُتها؟، ما ألاَضاٝ الخٗلُمُت اللٛ ٠ لّ؟، ما اإلاِاعاث اللٛ
َّ
ٝ ًال

 ٕٓ ٓاء مدخٔٓ لٛٓي ؤْ ز٣افي"؟، ما ه ال٨خاب بلى جد٣ُ٣ِا؟، ما َبُٗت اإلادخٔٓ الظي ؾِخًمىّ ال٨خاب"ؾ

ٓاٖض  ْما ٢ باث التي ؾخ٩ٓن في ال٨خاب؟ ما الٓؾاثل الخٗلُمُت اإلاهاخبت لّ؟ ما ق٩ل ال٨خاب ْحجمّ  الخضٍع

 بزغاظّ؟

خت لِؿذ ألاؾئلت الٓخُضة التي يهضٝ ال ٨خاب ؤلاظابت ٖجها، ٣ٞض جخّٟغٕ ٖجها ؤؾئلت بن َظٍ ألاؾئلت اإلاُْغ

ُٗمت،  ا مً ألاؾئلت ًجب ٢ْ1983ًاًا ؤزٔغ مِّمت ) الىا٢ت َْ ْٚحَر ْلخد٤ُ٣ ؤلاظابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت   .)

 ٖلى 
ً
مِا ألاظىبي ٢اصعا

ّ
ْاضخت ٖىض ْيٗىا لل٨خب الخٗلُمُت ججٗل مخٗل ْمٗاًحر  خماص ٖلى ؤؾـ  ٖلُىا الٖا

ٓانل باللٛت بٗض صعاؾخ ْمً َظٍ ألاؾـ: ّ الخ  لل٨خاب 

ُُٟت، ْالابخٗاص ًٖ اإلاٟغصاث ٚحر الكاجٗت، زانت في  .1 ْالْٓ ْالترا٦ُب الكاجٗت  ازخُاع اإلاٟغصاث 

ٍٓاث اإلابخضثت.  اإلاؿخ

ْمً اإلادؿٓؽ بلى اإلاجّغص. .2  الخضّعط اإلاى٣ُي مً الّؿِل بلى الّهٗب، 

ً ْفي ألاؾالُب اإلا٣ّضمت ٞحها. .3 ْالخماٍع باث  ٕ في الخضٍع ّٓ  الخى

مت لّ؛ ٞاؾخسضامِا ٣ًّغب اإلاٗجى الا  .4 ْج٩ٓن مىاؾبت ل٩ل صعؽ م٣ضَّ ٓع اإلاىاؾبت إلادخٔٓ اإلااّصة،  ؾخٗاهت باله

 لظًَ الُالب.

ْالٗلمُت. .5 ٍٓت،   ؾالمت اإلادخٔٓ مً ألازُاء اللٛ

ْج٣الُض مجخمٗىا الظي وِٗل  .6 الاَخمام باإلادخٔٓ الش٣افي لل٨خاب؛ ٞمً زاللّ وؿخُُ٘ ؤن ه٣ّضم ٖاصاث 

. ُّٞ لىجٗل  الُالب ٌكٗغ ٦إهّ ظؼء مً َظا اإلادخٔٓ

ا: بىاء الىخاب وهُفُت جىغُم مدخىاه:
 
 زالث
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ْل٨ً   ،
ً
ؽ، ؤْ ٧لحهما مٗا ن مً ْخضاث صعاؾُت، ؤْ صْع ّٓ  ًخ٩

ً
ٓاصَا هٓاما لّٗل ؤٚلب اإلاىاهج جدّب٘ في بىاء م

ٓاء ؤ٧ان ٓعة مىاؾبت ؾ ْجىُٓمِا به في ج٣ضًم اللٛت  ًيبػي الاَخمام ب٨ُُٟت ج٣ضًم مدخٔٓ َظٍ الٓخضاث 

٢ْض   
ً
َْظا ؤمغ مِم ظضا ىّ  ٦ْخابت، باإلياٞت بلى جماٍع ٢ْغاءة،  ْمداصزت،  ٍٓت مً اؾخمإ،  ْ مِاعاجّ اللٛ ُّٞ ؤ

َْما:210، 1406ا٢ترح َُٗمت ) عًٍ لخىُٓم مدخٔٓ مىهج اللٛت الشاهُت  ّٓ  ( جه

َْٓ ج٣ضًم اإلادخٔٓ مغجًبا في يٓء َبُٗت اإلااصة طاته-1 ا، ؤي ؤن هغاعي الترجِب اإلاى٣ُي الخىُٓم اإلاى٣ُي: 

ْمً  ٍْغاعي َظا الخىُٓم مباصت الخضعط مً البؿُِ بلى اإلا٣ٗض  ٓماث صْن الىٓغ بلى ٢ابلُت الُالب،  للمٗل

 الؿِل بلى الهٗب.

ْلِـ في يٓء َبُٗت اإلااصة ْخضَا، ٞاإلاِم -2 ٓ ج٣ضًم اإلادخٔٓ في يٓء خاظاث الُالب  َْ الخىُٓم الىٟس ي: 

ْهخاثج الضعاؾاث اإلاُضاهُت التي ججغي ٖلحهم.ؤن ًغاعي الترجِب   هٟؿُت الُالب 

 

ا: بزساج الىخاب  زابؾ 

ت؛  ُّ ْالٟى ٓاهبّ الىٟؿُت  بن ؤلازغاط ال ٌٗجي الاَخمام الك٨لي بال٨خاب ٞدؿب، بل الاَخمام بجمُ٘ ظ

ٓصا،  ( 140، 2001ٞالُلبت ٣ًبلٓن ٖلى ال٨خب التي جخمّخ٘ باإلزغاط الّٟجي الغاقي. ) م

ٓ ال٨خاب  ٞةزغاط ْ ٞكلّ،  َ ٠ ٖلُّ هجاح ال٨خاب ؤ
ّ
٢ٓ ٓ ش يء ٢ض ًخ َْ ْبىاثّ،  ٖملُت جابٗت لٗملُت بٖضاصٍ 

٤ بك٩لّ الخاعجي ٢ض ًازغ ٖلى 
ّ
ْٚحر طل٪ ُٞما ًخٗل ٓع١  ٕٓ ال ْه ض مً خُض حجم ال٨خاب،  ُّ ٞاإلزغاط الج

ْاؾخسضامّ. بت الُلبت في ا٢خىاثّ   ٚع

 :الجاهب الخطبُلي

 ؤزىاء اؾخٗغايىا لل٨خب التي ؾيى٣ضَا، ِٞظا  بٗض َظا الخ٣ضًم الىٓغي،
ً
ال ًم٨ىىا ؤن هخدّب٘ ألاؾـ ظمُٗا

ْلىا طل٪ باؾدُٟاء بٌٗ مجها. ، بال ؤهىا خا
ً
ٍٓال َ 

ً
٢ْْخا  

ً
 ألامغ ٢ض ًإزظ ظِضا

:  الىخاب ألاٌو

ا  الجامٗت ألاعصهُت. -مغ٦ؼ اللٛاث  -٦خاب اإلاؿخٔٓ ألا٫ْ لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

 

 
 
 : بؽداد الىخابؤوال

ْهي ٧اآلحي:1 ٓٚغاُٞا،  ٓماث مّخهلت بالبُل  . البُاهاث الٗاّمت: قمل ال٨خاب مٗل

ٓعي، ص. مدمض  - ٓوي الٟاٖ م الخُاعي، ص. ٖ ْبت، ص. ٖبض ال٨ٍغ ْلى: ص. ؤخمض مجض ؤؾماء اإلاالٟحن للُبٗت ألا

ضة، ص. بؿمت الّضظاوي، ص. عاثض ٖبض الغخُم   2001 -الكٍغ

ٓعي، ص. بؿمت الّضظاويؤؾماء اإلاغاظٗ - ٓوي الٟاٖ ْبت، ص. ٖ  حن للُبٗت الشاهُت: ص. ؤخمض مجض

ٓعي، ص. بؿمت الّضظاوي، ص. ؤٞىان الىّجاع - ٓوي الٟاٖ  ؤؾماء اإلاغاظٗحن للُبٗت الشالشت: ص. ٖ

غان  -  .2010اليكغ: ٖمان، الجامٗت ألاعصهُت، خٍؼ

 الُبٗت: الشالشت. -



73 الؾدد   

2018دٌظمبر      

ISSN 1112-4652 مت  -الجصاثس – مجلت دزاطاث لجامؾت ؽماز زلُجي ألافىاط
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
19 

ْٚالٝ ال2٨ ا ما،  ْٖضص نٟداجّ . ؤلازغاط: ظُض هٖٓ اب، 
ّ
ْالخٍُٓ حجمِا مخّٓؾِ،  155خاب ظظ نٟدت، 

ٓعٍ في ٖضص مً الّهٟداث ٚحرمّٗبرة ٓص، ْألاخمغ، ْألاػع١. ل٨ً ن  .ْاضخت، باللٓن ألاؾ

 

رة:  ؤمثلت ؽلى الـىز فير اإلاؾّبِّ

ٖٓت مً الىاؽ 19في م     ٍٓلت ٠٣ً ؤمامِا مجم ٓعة ماثضة َ ٓعة ل٩لمت )َٗام( جِٓغ اله  خٝغ اإلاُم، ن

ٓعة حّٗبر ًٖ الُٗام ٣ِٞ،  ٧ي  ٓا ن ٓ ْيٗ ُّٓٞ، ٞدّبظا ل ْ ب ن بإنها حّٗبر ًٖ ماثضة ؤ ْغ
ّ
٣ٞض ٧ان الُالب ٨ًٟ

ٓعة.  ال حكدذ الُالب ًٖ الِضٝ الغثِس ي مً اله

ٓعة ماقغ  26في م    ٓ اؾخسضم في اله ٍٓ( ل ٓعجان ل٩لمتي )ْظّ، ْظ  الؿِم٦خٝغ الِاء، ن

 ألشخام صْن جٓيُذ.( للضاللت ٖلى ما ج٣هضٍ اله )    
ً
ٓعا ٓا ن  ٓعة، بط ْيٗ

ٓعة الخانت بها، ْم ٦34ظل٪ ألامغ في م    ْاله ٓعة الخانت بها بط بنها  43ل٩لمت قاي  ْاله ل٩لمت ًٞاء 

ٓص. ت اإلا٣ه ْبالخالي ًهٗب ٖلى الُالب مٗٞغ  صا٦ىت 

ٓع ألاٞٗا٫ )ٖمل، ؤ٧ل، عؾم( لِؿذ مّٗبرة. 66ْفي الضعؽ الخامـ م     ن

: بيُت 
 
 الىخاب زاهُا

 ٝ ٢ْض اقخمل ال٣ؿم ألا٫ْ ٖلى خْغ ْاإلاٟغصاث.  ٓاٖض،  ْال٣  ،ٝ اقخمل َظا ال٨خاب ٖلى زالزت ؤ٢ؿام: الخْغ

اللٛت الٗغبُت، ْفي َظا ال٣ؿم خغم اإلاالٟٓن ٖلى ازخُاع ٧لماث ؤؾاؾُت ًدخاط بلحها الُالب. ؤما ال٣ؿم 

ٓاٖض، في خحن يّم   مً اإلاٟغصاث،  الشاوي ٣ٞض اقخمل ٖلى زمؿت ٖكغ صعًؾا في ال٣
ً

ال ال٣ؿم الشالض خ٣

ْٞه٫ٓ الؿىت  اث٠،  ْالْٓ ْالبِذ،  ْالٗاثلت  ٖٓت مً اإلاٟغصاث اإلاخٗل٣ت بّ ٧البلض  ًدخٓي ٧ل خ٣ل ٖلى مجم

ا.  ْٚحَر

 ًبضؤ 
ً
 إلاٗاًحر آ٦خٟل مشال

ً
٣ٞٓا خت ُّٞ، ٞ ٓايُ٘ اإلاُْغ ْهٔغ ؤن َظا ال٣ؿم بداظت بلى بٖاصة جغجِب للم

ٕٓ الٗاثلت الُالب باألقُاء اإلادُُت ب ْ الٗمل ...بلخ؛ ل٨ً في َظا ال٨خاب ًإحي مٓي ْ البِذ، ؤ ّ ٧الٗاثلت، ؤ

.
ً
با ٕٓ الٗمل في نهاًت ال٨خاب ج٣ٍغ ٍْإحي مٓي ـ،  ْالخًاَع ٕٓ ؤًٖاء الجؿم،   بٗض الخُّغ١ بلى مٓي

 زالثا: اإلادخىي اللقىّي 

ْلم ٌؿخسضم اللٛت الٓؾُُت، ؤْ ؤ ت الٟهُدت،  ُّ ٢ْض اؾخسضم ال٨خاب اللٛت الٗغب ت.  ُّ ٢ام  ي لهجت ٖاّم

؛ 
ً
ٓعا  مه

ً
ٓ ٧ان معجما َْظا ؤمغ ظُض، ْخّبظا ل ْعصث في ال٨خاب  اإلاالٟٓن بةٖضاص معجم نٛحر للمٟغصاث التي 

٣ت الًٟلى  ْلّٗل الٍُغ  ،
ً
ا في م٣ّضمت ال٨خاب بلى اؾدبٗاص اؾخسضام اللٛت الٓؾُُت ٧الترظمت مشال ألنهم ؤقاْع

ٓعة بجاه ٓ ْي٘ ن ٓبت.لضٖم َظا اإلاعجم َ غ اإلاٗجى لل٩لمت اإلا٨خ
ّ
 ب ٧ل ٧لمت؛ لِؿِل ٖلى الُالب جظ٦

ْال٨خابت(،  ْال٣غاءة،  ْاإلاداصزت،  ٍٓت ظمُِٗا) الاؾخمإ،  ْالىاْغ في َظا ال٨خاب ًجض ؤهّ لم يهخم باإلاِاعاث اللٛ

ً ل٣غاءة ٧لم ٓا بخهمُم جماٍع ْال٨خابت ٣ِٞ؛ ٟٞي مِاعة ال٣غاءة ٢ام ْلى اَخمامّ بمِاعحي ال٣غاءة  اث، ٞإ

 ٝ ٓا بالتر٦حز ٖلى وسخ الخْغ ٢ْغاءة ٢هخحن ٢هحرجحن في نهاًت ال٨خاب ال ؤ٦ثر. ؤّما في مِاعة ال٨خابت ٣ٞض ٢ام
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ْعص  ْعصث مغجحن ٣ِٞ في ال٨خاب ٧لّ ، ٦ما  ٢ْض  باث لترجِب ال٩لماث لخهبذ ظملت،  ْجضٍع في بضاًت ال٨خاب، 

 .89+87 في نٟدت 

ب ٖلى مِاع  ْاإلاداصزت، بط ؤن جُٟٗل َظٍ اإلاِاعة ٌٗخمض ٖلى بن َظا ال٨خاب ًسلٓ مً الخضٍع حي الاؾخمإ 

ٓ هٓغها بلى بٌٗ ال٨خب  ْل ْؤوكُت لخُٟٗلِا.   ً ألاؾخاط الظي ًضّعؽ ال٨خاب ، ٣ُٞ٘ ٖلى ٖاج٣ّ ٖمل جماٍع

ْل٨ً َظا ما  ٖٓت لخُٟٗلِا.  ً اإلاخى ْالخماٍع ت باالؾخماٖاث  ُّ ا هجضَا ٚى التي جضّعؽ الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

 غ بلُّ ٦خاب اإلاؿخٔٓ ألا٫ْ في مغ٦ؼ اللٛاث.ًٟخ٣

ْاضًخا في جُٟٗل مِاعة اإلاداصزت، بط ؤن َظٍ اإلاِاعة مً ؤَم اإلاِاعاث التي جضٞ٘  ًٓعا  ٦ما هجض ؤن َىا٥ ٢ه

م ؤَمُتها ٣ٞض ا٦خٟى اإلاالٟٓن بٓي٘   ٚع
ً
ل بَال٢ا ّٗ ٓانل م٘ مدُُّ، ٞىجض ؤّن َظٍ اإلاِاعة لم جٟ الُالب للخ

٫ٓ مً اإلاٟغصاث ً جضٞ٘ الُالب للخدّضر باؾخسضام َظٍ  خ٣ ْجماٍع صْن جُٟٗلِا مً زال٫ ؤوكُت 

٫ٓ ٟٞي  ت جُٟٗل َظٍ الخ٣ ُّ غ في ٦ُٟ
ّ
َْظا ألامغ ٣ِٞ مىٍٓ باألؾخاط الظي ًجب ٖلُّ ؤن ٨ًٟ اإلاٟغصاث، 

 م
ً

ٕٓ الٗاثلت مشال ْؤر، ؤزذ...بلخ( صْن جُٟٗل ًظ٦غ،  133مٓي ْؤم،  ْي٘ اإلاالٟٓن اإلاٟغصاث ) ٦إب، 

٦ْظل٪ ألامغ في خ٣ل ألاما٦ً م٦خضع  ْاخض في ألا٢ل،  ْ ؾاا٫   .143+142ٍب ؤ

: اإلادخىي الثلافي
 
 زابؾا

ْلّٗل طل٪ ألن َظا ال٨خاب م٣ّضم لُالب   ٖلى اإلادخٔٓ الش٣افي اإلا٣ّضم للُالب؛ 
ً
ؼ َظا ال٨خاب ٦شحرا

ّ
لم ًغ٦

ْمً الى٣اٍ الجضًغة ؤظىبي مبخضت لم ًخّٗغى للٛت الٗغبُت مً ٢بل. ٞلم ًخّٗغى ال٨خاب للش٣اٞت   
ً
٦شحرا

 بالظ٦غ مما لِا ٖال٢ت باإلادخٔٓ الش٣افي:

ُٓٞت(  - ا بلى مٟغصة ) ٧ ٣ت بالش٣اٞت  127م هجض في خ٣ل مٟغصاث اإلاالبـ ؤن اإلاالٟحن ؤقاْع
ّ
ْهي مٟغصة مخٗل

ْالخايغ. ْالتي ًخمّحز بها الغظل الٗغبي في لباؾّ في اإلااض ي   الٗغبُت 

الم التي ٌؿخ   - ؤؾماء ٖغبُت مشل  145+144سضمِا اإلاالٟٓن في ال٣هخحن في آزغ ال٨خاب م ؤؾماء ألٖا

َْظا ألامغ ظُض. ٢ٓذ هٟؿّ  ْمٗانغة في ال  )مدمض، َبت( ٞهي ؤؾماء مً الش٣اٞت الٗغبُت 

ت ُّ سف ـّ ت وال دىٍّ
ّ
: اإلاىكىؽاث الى

 
 زامظا

ُت، مشل: ْالهٞغ ٍٓت  ٓاب الىد  اقخمل َظا ال٨خاب ٖلى ال٨شحر مً ألاب

ْاإلااهض3                   . الكّضة 2                    . الخغ٧اث1 غ 
ّ
 . اإلاظ٦

 . الٟٗل اإلاًإع6          . الٟٗل اإلااض ي 5         . الًماثغ اإلاىٟهلت 4

ت 7 ْاإلاٗٞغ ت 8              . الى٨غة  ْا٫ ال٣مٍغ  . اإلال٨ُت9 . ا٫ الكمؿُت 

ٝ الجغ 10  . اإلاًاٝ بل12ُّ              . الهٟاث 11     . الٓٝغ ْخْغ

ْالجم٘ 13 ْاث الاؾخِٟام15 . الجيؿُت ) اليؿبت بلى البلض( 14              . اإلاٟغص   . ؤص

 . اؾخٗما٫ اإلاعجم.16

َْؿاٖضٍ في  ٓاٖضًت ألاؾاؾُت للٛت الٗغبُت،  ٓاب ًبجي لضٔ اإلاخٗلم الخهُلت ال٣ ال ق٪ ؤن ج٣ضًم َظٍ ألاب

ٓانل باللٛت.  ٓانلُت باللٛت اإلاخٗلمت.امخالل٪ ؤؾاؾُاث الخ ٓا٠٢ الخ  َُْٗىّ في ب٢امت ؤبؿِ اإلا
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 :لىً مً اإلاأزر في جلدًم هره ألابىاب هي

ٓ مً الكغح ٦ضعؽ  . 1 ْ ًّٟؿغ اإلاالٟٓن ٠ُ٦ ٖلى الُالب اؾخسضامِا بط جسل بّن في ج٣ضًم بًِٗا لم ًّبحن ؤ

ت م  ْاإلاٗٞغ ْالّهٟاث م 72الى٨غة  ْاإلاًاٝ بلُّ م84،   ،89 ْ ْاإلاٟغص  ْالجيؿُت 90الجم٘ م،   ،

 .94اليؿبت بلى البلض( م)

ْاإلااهض، 2 غ 
ّ
ْؤؾماء . جُّغ١ اإلاالٟٓن بلى اؾم الاقاعة في صعؽ اإلاظ٦ ْاإلااهض في صعؽ،  غ 

ّ
ٓا اإلاظ٦ ٓ ٢ّضم ٞدّبظا ل

 ؤلاقاعة في صعؽ مىٟهل.

باث : الخدٍز
 
 طادطا

ْحٗضصَا، ٣ٞض ا٢خهغث َظٍ  باث  ٕ في الخضٍع ّٓ ٓاٖض ٖلى ًٟخ٣غ َظا ال٨خاب بلى الخى باث  في ٢ؿم ال٣ الخضٍع

ْاخض للهٟاث  ٕٓ في صعؽ  ٤ُٞٓ بحن ال٩لماث، خُض اؾخسضم َظا الى ْالخ ْجغجِب ال٩لماث،  ب٦ما٫ الٟغاٙ، 

ٓ 88م َْ  مً ألاؾئلت، 
ً
ْاخضا ا 

ً
ْلم ٌؿخسضم ؤظب ًٖ ألاؾئلت. ؤما في ٢ؿم اإلاٟغصاث ٣ٞض اؾخسضم همُ  ،

 ؤزٔغ لخُٟٗلِا ٦إؾئلت بى٪ 
ً
ٓاٖا ْالخدّضر ٖجهااإلاالٟٓن ؤه ٓع  ْْن٠ اله ْؤؾئلت ي٘ صاثغة،   .اإلاٟغصاث، 

ٍْجُب   ٢هحرة مخىٖٓت لل٣غاءة الخّغة، لُخضّعب ٖلحها الُالب في بِخّ 
ً
١ْٓٞ َظا ٧لّ ال ٣ًّضم ال٨خاب ههٓنا

ؤؾئلتها؛ مما ًى٨ٗـ ٖلى ؤصاء الُالب ال٣غاجي. ٣ٞض ٢ّضم  ٢هخحن ازيخحن ٣ِٞ ٞدّبظا لٓ ؤ٦ثرْا مً  ًٖ 

 ٓم.َظٍ الىه

 

: ملخىعاث ؽامت
 
 طابؾا

ٍٓ؛ 1 ْعص في اإلا٣ضمت التي ْيِٗا مالٟ ٓ مخ٩امل، ٦ما  ِٝ م٣هضٍ ٖلى هد . هالخٔ ؤن َظا ال٨خاب لم ٌؿخٓ

ٍٓت ألاعب٘: الاؾخمإ،  ٓٞحر م٣ضمت مِّؿغة للُالب للخّٗغٝ ٖلى اإلاِاعاث اللٛ ٣ٞض ظاء ٞحها ؤنهم يهضٞٓن بلى ج

َْظا ألا  ْال٨خابت.  ْاضر ِٞىا٥ مِاعاث ٖؼػثاإلاداصزت، ال٣غاءة  ٢ْض ّْضخىا  مغ لم هٍغ بك٩ل  ا  ؤ٦ثر مً ٚحَر

.
ً
 َظا ألامغ ؾاب٣ا

خىاء الجُض بهظا الٗمل، ٣ٞض جىّبهذ لبٌٗ ألازُاء ُّٞ مشل:2 م مً الٖا  . بالٚغ

ِخب ) ع( لل٩لمت الّغابٗت )َمُاع(. 27في م -
ُ
 ق٩ل الخٝغ ) ص( ٦

َؿ  72في م - َٗ إ٧ل ال ًُ ْخَمض 
َ
 َل( ٞالخغ٦ت ٖلى خٝغ الُاء زاَئت.ْعصث ظملت ) ؤ

( ٞالخغ٦ت ٖلى خٝغ الهاص زاَئت. 73في م -
ً
ٌض لبـ ٢مُِها  ْعصث ظملت )ُمَدمَّ

ْالصخُذ "زمؿٓن". 118في م -  ْعصث ٧لمت للٗضص )زؿمٓن( 

". 128في م -
ً
ْالصخُذ "٢مُها  )

ً
 ْعصث ٧لمت للمالبـ )٢ُمها

 الضا٫ زاَئت.ْعصث ٧لمت )٢َغٍت( ٞالخغ٦ت ٖلى خٝغ  142في م  -

ْالتي حؿاٖض الُالب ٖلى ال٣غاءة زانت في 3 ْالجمل في ٢ؿم اإلاٟغصاث مً الخغ٧اث  ٓ ٦شحر مً ال٩لماث  . زل

مّ للٛت الٗغبُت ٦ما في م
ّ
ْلى في حٗل  143+141+137+136+135+133+132+ 128مغاخلّ ألا
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َْظا ألام4 ٓع،  ٓاٖض باؾخسضام الٓؾاثل الخٓيُدُت ٧اله ل ٖلى الُالب الغبِ . ٢ّضم اإلاالٟٓن ال٣ ِّ غ ٢ض ؾ

، ٦ما في ج٣ضًم اؾمّي ؤلاقاعة )َظا، َظٍ( م
ً
ا  .64+63اإلاىٟهلت مْالًماثغ  60بحن ؤظؼاء ال٣اٖضة بهغٍّ

ْبالخالي     ْاضخت،  ْعا١ ٖمل مخىازغة جٟخ٣غ بلى مٗاًحر  مما ؾب٤ ط٦ٍغ هالخٔ ؤّن َظا ال٨خاب ٖباعة ًٖ ؤ

 ٓ ل ٖىانغ ِٞٓ ًدخاط بلى بٖاصة نُاٚت في ٖغى مدخ ّٗ اٍ بك٩ل ٌؿِل الِٟم ٖلى الُالب، بط ؤهّ لم ًٟ

ل اللٛت مً زال٫  ّٗ ٓاب مىٟهلت، ٦ما ؤهّ لم ًٟ ْمِاعاتها بك٩ل مخ٩امل، بل ٢هغ ٖغيِا ٖلى ق٩ل ؤب اللٛت 

ْحٗحن الضاعؽ ٖلى ا٦دؿابها بك٩ل ؾلـ. ْاُٞت جضمج بها اللٛت بك٩ل مخ٩امل  ٓعة  ٖٓت به  ؾُا٢اث مخى

  

 ي الثاوي/ مسهص اللقاث الجامؾت ألازدهُتجدلُل هخاب اإلاظخى 

: بؽداد الىخاب
 
 ؤوال

ْهي ٧اآلحي:1 ٓٚغاُٞا،  ٓماث مّخهلت بالبُل  . البُاهاث الٗاّمت: قمل ال٨خاب مٗل

ٓعي، ص. مدمض  - ٓوي الٟاٖ م الخُاعي، ص. ٖ ْبت، ص. ٖبض ال٨ٍغ ْلى: ص. ؤخمض مجض ؤؾماء اإلاالٟحن للُبٗت ألا

ضة، ص. بؿمت الّضظاوي،  2001 -ص. عاثض ٖبض الغخُم  الكٍغ

ٓعي، ص. بؿمت الّضظاوي - ٓوي الٟاٖ ْبت، ص. ٖ  ؤؾماء اإلاغاظٗحن للُبٗت الشاهُت: ص. ؤخمض مجض

غان  -  .2006اليكغ: ٖمان، الجامٗت ألاعصهُت، خٍؼ

ضص نٟداجّ 2 ْٚالٝ ال٨خاب مىاؾب، ْٖ ٖٓا ما،  نٟدت. الخٍُٓ حجمِا مخّٓؾِ،  150. ؤلازغاط: ظُض ه

ٓعٍ في مٗٓمِا مّٗبرة بال ؤن بًِٗا ٚحر مّٗبرة.ْاضخت، بال ٓص، ْألاخمغ، ن  لٓن ألاؾ

رة: ٓع ٚحر اإلاّٗبِ  ؤمشلت ٖلى اله

ب الظي في نهاًت الضعؽ )م         ٓعة  38في صعؽ" بطن ؤلا٢امت" الخضٍع ٓعة لخهان، جِٓغ اله ( ٣ًّضم ن

ٕٓ الضعؽ بهلت، ٞدّبظا ٓعة ال جمذ إلآي  ًجغي في خ٣ل، َظٍ اله
ً
ٓعة جدٟؼ الُالب  خهاها ٓ ْيْٗذ ن ل

 ٖلى الخٗبحر ٖجها باؾخسضام مٟغصاث الضعؽ .

ٓلت في الجامٗت ألاعصهُت" )م        ٓعة 110في صعؽ "ظ ٓع جخدضر ًٖ عخلت ؾُاخُت، ٟٞي اله ( زمت ؤعب٘ ن

ٓعة الشالش ٓعة الشاهُت، ْفي اله ت في اله ٓلٓن في اإلاى٣ُت ألازٍغ ْلى ًغ٦ب الؿُاح الخاٞلت، زم ًخج ت ٌكتري ألا

ٓعة ال ٖال٢ت لِا بمًمٓن َظا  الؿُاح الِضاًا مً الؿ١ٓ، ْفي الجهاًت ًظَبٓن بلى اإلاُٗم، ِٞظٍ اله

ب لخُٟٗل اإلاٟغصاث الجضًضة في الضعؽ الخامـ" ْؾِ اإلاضًىت". ْلٗلِا مىاؾبت ؤ٦ثر ٦خضٍع  الضعؽ. 

اعة بلى ب125ِفي صعؽ" ٖغؽ قٗبي" )م        ٓع جخدضر ًٖ ٍػ ْلى (، َىا٥ ؤعب٘ ن ٓعة ألا ذ نض٤ً، ٟٞي اله

ْص لهض٣ًّ  ٓع ٓعة الشاهُت ٌكتري با٢ت مً ال ، ْفي اله ٍْع  لحز
ً
ٖٓضا ٍْإزظ م ًخهل ؤخض ألانض٢اء م٘ نض٣ًّ 

ٓعة الشالشت ًهل الهض٤ً بلى بِذ نض٣ًّ، ْفي الجهاًت ًدىا٫ْ الهض٣ًان ْظبت  ، ْفي اله ٍْع الظي ؾحز

ٓع مىاؾبت في الضعؽ الشاوي ٖ ال جُٟض في ؾُا١ الضعؽ الظي الٗكاء. ْ َظٍ اله اعة بلى نض٣ًت"  كغ " ٍػ

 ٢ضمذ ُّٞ.
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: بيُت الىخاب
 
 زاهُا

 ،
ً
ٖٓا  مهى

ً
ٖٓاث مِمت للُالب، ألهّ  ًدىا٫ْ ٌكخمل ٦خاب اإلاؿخٔٓ الشاوي ٖلى زمؿت ٖكغ صعؾا مٓي

ؽ آلاجُت: في اله٠، البدض ٖ ْطل٪ مً زال٫ الضْع ً ًدخاظِا في حٗاملّ م٘ اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُّٞ، 

ق٣ت، بطن ؤلا٢امت، في اإلاُٗم، ٖىض الُبِب، في اإلاغ٦ؼ الخجاعي، في البى٪، م٨خبت ؤماهت ٖمان، عخلت بلى 

٢ْض   .ً ٓصة بلى الَٓ اعة بلى نض٣ًت، ٖغؽ قٗبي، ألاعصن، عخلت الٗ ٓلت في الجامٗت ألاعصهُت، ٍػ ال٣ٗبت، ظ

ؽ بٗضص مً ألاؾئلت التي ج٣ِـ مضٔ ِٞم ا ْجدب٘ ؤلخ٤ ٧ل صعؽ مً َظٍ الضْع لُالب إلاًمٓن الضعؽ، 

ْب٦ما٫ بٌٗ  باث مشل بٖاصة جغجِب ال٩لماث اإلابٗثرة، ملء الٟغاٙ ب٩لمت مىاؾبت،  َظٍ ألاؾئلت الخضٍع

٨َْظا .  الجمل، 

٢ًْاًا  ٍٓت، ٦ما ٌكخمل ال٨خاب ٖلى مؿاثل بمالثُت،  ْا في ج٣ضًمِا ًٖ ط٦غ اإلاهُلخاث الىد ٍٓت ابخٗض هد

ْعص ُٟي ٦ما  ٓ الْٓ  ال٣ًخهغ ٖلى طل٪ ْخؿب  في م٣ضمت ال٨خاب، ٖلى ؤّن جضَعـ مِخمحن بالىد
ً
ا ّٟ ُ ْْ ٓ الىد

ٓاخضة؛ لُخم٨ً الُالب مً اؾدُٗاب ما ًضعؾّ  ٍٓت ال ٖٓت لل٣اٖضة الىد ُُٟت مخى بهما ًدخاط بلى ؤوكُت ْْ

ٓعة ٧اُٞت في َظا ال٨خاب َْظا لؤلؾ٠ ما لم هجضٍ به ُّٟ في ؾُا٢اث مسخلٟت،   .ْجْٓ

 ىي زالثا: اإلادخىي اللق 

ْلم ٌؿخسضم اللٛت الٓؾُُت، ؤْ ؤي لهجت ٖامُت. لظل٪ ٢ام  اؾخسضم ال٨خاب اللٛت الٗغبُت الٟهُدت، 

 
ً
ْل٨ً خّبظا لٓ ٧ان معجما َْظا ؤمغ ظُض،  ْعصث في ال٨خاب  اإلاالٟٓن بةٖضاص معجم نٛحر للمٟغصاث التي 

ا في م٣ّضمت ال٨خاب بلى اؾدبٗاص اؾخسضام اللٛت الٓؾُ ؛ ألنهم ؤقاْع
ً
ٓعا ُت ٖلى ٚغاع ٦خاب اإلاؿخٔٓ مه

 ألا٫ْ.

ْال٣غاءة،  ْاإلاداصزت،  ) الاؾخمإ،  ٍْ ٍٓت بك٩ل مدؿا  باإلاِاعاث اللٛ
ً
٫ِٓ اَخماما ٦ما هجض ؤن َظا ال٨خاب لم ً

ت مً الضعؽ ألا٫ْ بلى  ٓاٍع  خ
ً
ْال٨خابت( ٣ٞض ٢ام ال٨خاب ؤؾاؾا ٖلى مِاعة ال٣غاءة ؛ ٞىجضٍ نّمم لِا ههٓنا

ِبٗذ َظٍ الىهٓم بإؾئلت الِٟم ْالاؾدُٗاب، الضعؽ الشامً، زم اهخ٣ل ب
ْ
ج
ُ
ْا لى ج٣ضًم ههٓم ٖاصًت، 

ْاخض لخُٟٗل مِاعة ال٨خابت.  ً ْجمٍغ ً اإلاٟغصاث،    ْجماٍع

ؤما مِاعة الاؾخمإ ٞىجض ؤّن َظا ال٨خاب ًدٓي ؾخت ههٓم لالؾخمإ مٟغ٢ت جبضؤ مً الضعؽ الخامـ، 

ؽ ألاعبٗت ألا  ٓاء ٧ل صعؽ مً الضْع ً ٖاثم ال ًغ٦ؼ ٖلى باإلياٞت بلى اخخ ٓ جمٍغ َْ ْاخًضا،  ا  ًُ ٓج ًىا ن ْلى جمٍغ

 . ٍٝ  ٚحر ٧ا
ً
ْاخضا  

ً
ىا ٓجُت بُٗجها، ٦ما ؤّن جمٍغ  ٢ًُت ن

ًٟخ٣غ ال٨خاب بلى جُٟٗلِا بك٩ل مىاؾب، بط ٣ًخهغ  ؤما باليؿبت إلاِاعة اإلاداصزت ٞهي مً اإلاِاعاث التي   

ٓع خؿب. جُٟٗلِا ٖلى الخٗبحر ًٖ  اله

 مِاعحي  ْبىاء ٖلى ما   
ً
ٕٓ في ج٣ضًم اإلاِاعاث زهٓنا ؾب٤ ط٦ٍغ  هسلو بلى ؤن َظا ال٨خاب ًٟخ٣غ بلى الخى

اإلاداصزت ْالاؾخمإ، ٞخُٟٗل َاجحن اإلاِاعجحن مىٍٓ باألؾخاط الظي ًضّعؽ الُلبت، بط ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣ّ جهمُم 

ْؤوكُت لخُٟٗلِا.  ً  جماٍع

: اإلادخىي الثلافي
 
 زابؾا
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ٓاهب مً ٌكخمل َظا ال٨خاب ٖلى الٗضً ض مً ؤلاقاعاث الش٣اُٞت اإلا٣ّضمت للُالب التي جُٟض في حٍٗغًّ لج

الش٣اٞت ألاعصهُت؛ إلاا لظل٪ مً ؤَمُت في هجاح الٗملُت الخٗلمُت في بِئت اللٛت اإلاخٗلمت، ٞالخٗٝغ بلى ز٣اٞت 

ٓالب اإلاجخم٘ الظي ًخٗلم ُّٞ الُالب اللٛت الشاهُت ال ًىٟهل ًٖ حٗلمّ للٛت، ٞخٗلم اللٛت بداظ ت بلى ٢

ْمجخمِٗا. هظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل الظ٦غ ال الخهغ:  ْؾُا٢اث الؾخسضامِا في بِئتها 

ْالضعؽ الشالض" بطن ؤلا٢امت" هجض في َظًً الضعؾحن ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ جباص٫  - الضعؽ ألا٫ْ " في اله٠" 

ْٖباعة الاؾدئظان "مً ًٞل٪".  ٖباعاث الخدُت " نباح الخحر، الؿالم ٖل٨ُم ، 

ٓصة في ألاعصن، مشل: اإلايؿ٠، ال - با١ الكٗبُت اإلآظ ضعؽ الشالض: " في اإلاُٗم" ط٦غ في َظا الضعؽ ألَا

ٓبت .  ْاإلا٣ل

ٓصة في مضًىت ٖمان التي ًم٨ً للؿاثذ  - ت اإلآظ الضعؽ الخامـ: " ْؾِ اإلاضًىت" ط٦غ الضعؽ ألاما٦ً ألازٍغ

اعتها.  ٍػ

ْالخمضهلل" اؾخسضام الضعؽ الؿاصؽ: "ٖىض الُبِب" ٖىضما ٢ا٫ الُبِب ل - ٨ما٫: نضع٥ ؾلُم 

ْالتي جدمل صاللت ز٣اُٞت مؿخمضة مً الضًً ؤلاؾالمي. ٖباعة   "الخمضهلل " 

ْج٣ضًم الُٗام  - ْجغخُبها بال٠ًُ،  اعة بلى نض٣ًت " جدّضر ًٖ الٗاثلت الٗغبُت،  الضعؽ الشاوي ٖكغ:" ٍػ

ْهي مً الٓظباث الخ٣لُضًت  ٓبت  ٧ْاهذ ْظبت الٛضاء اإلا٣ل  ؤًًا.لّ، 

ٓمحن لالخخٟا٫   - الضعؽ الشار ٖكغ: "ٖغؽ قٗبي" ٢ّضم ٖاصاث الٗغؽ الٗغبي الخ٣لُضي، الظي ًخًمً ً

عا ب٨ُُٟت الاؾخٗضاص  ْجباص٫ ؤَغاٝ الخضًض، مْغ ٓمٓن بّ مً ع٢و"الضب٨ت"  ْما ٣ً لّ ؾِغة الكباب 
ّ
ًخسل

ٓهت مً اإلايؿ٠،  ٓم الخالي الظي ًدىا٫ْ ُّٞ الىاؽ ْظبت الٛضاء اإلا٩ ٓة.للُ ْال٣ِ  زم ج٣ضًم الكاي 

الم التي اؾخسضمِا اإلاالٟٓن في الىهٓم مشل ) مدمض، زالض، َالت( هي ؤؾماء مً الش٣اٞت   - ؤؾماء ألٖا

ض. ُّ َْظا ألامغ ظ ٢ٓذ هٟؿّ  ْمٗانغة في ال  الٗغبُت 

 

: اإلاىكىؽاث الىدىٍت والـسفُت
 
 زامظا

ُت، م ْالهٞغ ٍٓت  ٓاب الىد  شل:اقخمل َظا ال٨خاب ٖلى ٖضص مً ألاب

ت 1 ْا٫ ال٣مٍغ  . الاؾم اإلآن٫ٓ  3                . اؾم ؤلاقاعة 2      . ا٫ الكمؿُت 

ٝ الجغ 4 ٠ الٟٗل اإلاًإع 5                . خْغ ت6     . جهٍغ ْاإلاٗٞغ  . الى٨غة 

ْالجم9٘               . اإلاًاٝ بلُّ 8                   . الهٟاث 7  . اإلاٟغص 

ْاث الاؾخِٟام10 ْ ( 11            . ؤص ْاث الغبِ ) زم ، ؤ  . ٞٗل ألامغ12    . ؤص

ْاإلا٫ٟٓٗ 13  . اؾما الٟاٖل 

ال يغع        ٓاب في ٦خاب اإلاؿخٔٓ ألا٫ْ،  ٓاب ج٣اَِٗا م٘ الٗضًض مً ألاب ٫ ما هلخّٓ في َظٍ ألاب ّْ ْلٗل ؤ

عة ملخت؛ ألَمُتها في ب٢امت البجى ألاؾاؾُت في اللٛت بن ٧ان ْمغاظٗت  في طل٪ بل َٓ يْغ ٖلى َُئت جظ٦حر 

ٓلبي، ًبضؤ باألؾاؽ   ًبجى ٖلُّ ما َٓ ظضًض، ٞبىاء اللٛت جغا٦مي ل
ً
ْلى، لخ٩ٓن ؤؾاؾا ؽ ألا للُلبت في الضْع
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ٓاب مبٗثرة صْن الىٓغ بلى ج٣اَِٗا  ْل٨ً طل٪ لم ًخد٤٣ في َظا ال٨خاب ٣ٞض ظاءث ألاب ٍْخٓؾ٘ بٗض طل٪. 

ُُٟ ْْ َٕ ْلم جغا ٓاب اإلاؿخٔٓ ألا٫ْ،  ٓانل م٘ ؤب ْالخ تها ؤًًا. ٞاألنل البضؤ بما ٩ًٓن ؤؾاؾا في الاؾخسضام 

ٓانلُت البؿُُت ٖلى ألا٢ل ما صمىا هخدضر ًٖ  زم الاهخ٣ا٫ بلى ألا٢ل صعظت في ألاَمُت للٗملُت الخ

ٍٓاث اإلابخضثت في حٗلم اللٛت.       اإلاؿخ

 ومً اإلاأزر في جلدًم هره ألابىاب:

1 ْ ٓ مً الكغح. . بّن في ج٣ضًم بًِٗا لم ًّبحن ؤ  ًّٟؿغ اإلاالٟٓن ٠ُ٦ ٖلى الُالب اؾخسضامِا بط جسل

ْ ؤؾماء 2 ٓا لِاالء، ؤ ْلم ًخّٗغي َْظٍ  ا ٣ِٞ مً اؾم ؤلاقاعة َظا  ْط٦ْغ . جُّغ١ اإلاالٟٓن بلى اؾم الاقاعة، 

ْلئ٪(.٦ ؤلاقاعة البُٗضة   )طل٪، جل٪ ؤ

3 ٓ ا ٣ِٞ مً الاؾم اإلا ْط٦ْغ  ،٫ٓ ٓا لـ )الظًً . جُّغ١ اإلاالٟٓن بلى الاؾم اإلآن ْلم ًخّٗغي ٫ٓ )الظي، التي(  ن

ٓاحي(.  ْ الل

ٓ ظم٘ الخ٨ؿحر.4 َْ  ٕٓ ْاخض مً الجم  ٕٓ  . ع٦ؼ ال٨خاب ٖلى ه

ْاضر .5 ْاؾخسضامّ بك٩ل   . لم ًخُّغ١ ال٨خاب للمشجى، 

٠ الٟٗل 6 ب ٖلى جهٍغ . لم ًخُّغ١ ال٨خاب بلى جهٍغ٠ ألاٞٗا٫ بال في الضعؽ الغاب٘ ٖكغ، ُّٟٞ جضٍع

َْظا مخإزغ ظًضا؛ ألّن الُالب ًضعؽ ؤلاؾىاص في اإلاؿخٔٓ اإلاًإع اإلا ْؤهَذ(  ْهدً،  ْ ؤها،  ْهي،  ؿىض بلى ) َٓ، 

 ّ
ّ
 ؤه

ً
ً في نهاًت َظا ال٨خاب، زهٓنا ال ٣ٌٗل ؤن هجض َظا الخمٍغ اإلهخاط ٖلى مؿخٔٓ مُالب بألا٫ْ، 

  الجملت .

باث : الخدٍز
 
 طادطا

باث مخ٨غعة مً خُض ألاؾلٓبجًّم  ْملء الٟغاٙ ب٩لمت مىاؾبت،  ً ال٨خاب جضٍع مشل: بٖاصة جغجِب ال٩لماث، 

باث نُٜ ظم٘   ًٖ جضٍع
ً

ٓع، ًٞال باث ؤلامالء اإلاىٓ ْجضٍع ؽ ٖلى مؿاثل بمالثُت،  باإلياٞت بلى اقخما٫ الضْع

ْاؾم الٟاٖل.  الخ٨ؿحر، 

: ملخىعاث ؽامت
 
 طابؾا

ٓع البؿ1ُُ ت التي ًجب مغاٖاتها ألنها مً . ال جٓظض ؤزُاء ٦شحرة في َظا ال٨خاب، زمت ٣ِٞ بٌٗ ألام

 اإلام٨ً ؤن جازغ في ِٞم الُلبت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫:

٫ٓ الٗباعة الصخُدت، الٗباعة الؿاصؾت ال ًٓظض لِا زُاع صخُذ .14في الهٟدت ) - ً ي٘ صاثغة خ  ( في جمٍغ

ً ي٘ صاثغة خ٫ٓ ؤلاظابت الصخُدت، هجض ؤن زُاعاث ؤلاظابت مخ٣اعبت51في نٟدت ) - َْظا  ( في جمٍغ ظضا، 

 " هجض ؤن ؤلاظابت مدكابهت.
ً
"، ْ"لِـ ٦شحرا

ً
٫ٓ "٢لُال ف ٨ٞغ الُالب، ٞٗىضما ه٣ ّٓ  ألامغ ٌك

َْظا 52في نٟدت ) - ٓاْ،  ً بٖاصة جغجِب ال٩لماث، هجض ؤن الجملت الخامؿت جسلٓ مً خٝغ ال ( في جمٍغ

ِسل بالجملت. ًُ 

ل الٟٗل "ِنٗض" ب٨ؿغ  -
ّ
ْل٨ىّ في الضعؽ الؿاصؽ  في الضعؽ الؿاصؽ هٔغ ؤن ال٨خاب ق٩ خٝغ الهاص 

لّ بٟخذ خٝغ الهاص.
ّ
 ق٩
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ٖٓت، ًٞال 2ًٖ ٓاٖض باؾخسضام الٓؾاثل الخٓيُدُت اإلاخى ٓاٖض ٖبر  . لم ج٣ضم ال٣ ؤن ال٨خاب ٢ّضم ال٣

ْاخض.  ً  جمٍغ

ْما هي اإلاٟغصاث اإلاؿتهضٞت في ٧ل صعؽ، ٞىجض ؤّن 3 ْاضخت في ج٣ضًم اإلاٟغصاث،  . لم ٨ًً َىا٥ اؾتراجُجُت 

ؽ، ا ْلم ٣ًم بهظا في باقي الضْع ْالشالض،  ْالشاوي،  ن اإلاٟغصاث اإلاِمت باللٓن ألاخمغ في الضعؽ ألا٫ْ،  ّٓ ل٨خاب ل

 ْ الؿاا٫ الظي ًدباصع بلى ألاطَان َىا : ما الِضٝ مً طل٪؟

ٓع، 4 ْمهُلخاث ٚحر مىاؾبت إلاؿخٔٓ الُالب اللٛٓي مشل: الخّٗضصًت، الخُ . اؾخسضم ال٨خاب مٟغصاث 

ْالخٗابحر ٚحر اإلاىاؾبت للمؿخٔٓ اللٛٓي للُالب هظ٦غ مجها: في الضعؽ الاػصَا ع. ٦ما اؾخسضم بٌٗ الترا٦ُب 

 . ْفي الضعؽ الؿاب٘ " ٧ان ٢ض صٖا" الغاب٘ اؾخسضم " ل٣ض ؤُٞغث"،

 

ت ُّ  جدلُل هخاب اإلاظخىي الثالث/ مسهص اللقاث الجامؾت ألازده

: بؽداد الىخاب
 
 ؤّوال

ْهي ٧اآلحي: . البُاهاث الٗاّمت: قمل1 ٓٚغاُٞا،  ٓماث مّخهلت بالبُل  ال٨خاب مٗل

ٓعي، ص. َاصًت  - ٓوي الٟاٖ م الخُاعي، ص. ٖ ْبت، ص. ٖبض ال٨ٍغ ْلى: ص. ؤخمض مجض ٟحن للُبٗت ألا
ّ
ؤؾماء اإلاال

ٓ ٖمكت   2007 -زؼهت ٧اجبي، ص. بؿمت الّضظاوي، ص. زالض ؤب

ٓعي، ص - ٓوي الٟاٖ  2010-. بؿمت الّضظاوي ؤؾماء اإلاغاظٗحن للُبٗت الشاهُت: ص. ٖ

ت، ؤًل٫ٓ  - ُّ كغ: ٖمان، الجامٗت ألاعصه
ّ
 .2010الي

ٓاٍ، 2 ٓع التي جض٫ّ ٖلى مدخ ْبن ٧ان مً ألاوؿب بياٞت بٌٗ الّه ٖٓا ما؛ ٞٛالّٞ مىاؾب  . ؤلازغاط: ظُض ه

ضة  222ْٖضص نٟداجّ  ُّ ٓع١ ظ ت ال ُّ ٖٓ ْه ٓص،  ْاضخت، باللٓن ألاؾ ْالخٍُٓ حجمِا مخّٓؾِ،  نٟدت، 

ا، ًً ، بال ؤن  ؤً َْظا مىاؾب للمؿخٔٓ ٓع في م٣ّضمت ٧ّل صعؽ ٣ِٞ،  ٓع مّٗبرة ٚالًبا، خُض ظاءث الّه ْالّه

ٓع ٚحر اإلاّٗبرة : ْمىإمشلت اله ت ؤ٦ثر. 
ّ
ٓع صال ٍْم٨ً اؾدبضالِا به  بًِٗا ٚحر مّٗبر في عؤًىا 

ْلت ب - ٖٓت ٖلى َا ٓعة إلاجمٖٓت مً ال٨خب مٓي مت في الّضعؽ الّؿاب٘ )مٗغى ال٨خاب(، الّه
ّ
٣ت ٚحر مىٓ ٍُغ

ْاضخت ٖلى  ٓعة إلاٗغى ٦خاب خ٣ُ٣ي جض٫ّ صاللت  ٍْم٨ً اؾدبضالِا به ال جض٫ّ ٖلى ؤّنها في مٗغى لل٨خاب، 

 مًمٓن الّضعؽ.

ٖٓت مً ؤؾماء  - ٓعة جًم مجم عَا( ٞاله ّٓ ْجُ ت  ُّ هجض طل٪ ؤًًا في الضعؽ الٗاقغ)الّصخاٞت الٗغب

ًّ ؤّن ٦شحرا مً الُالب ال ؤْ ت  ُّ ٢ٓ٘ الّضعؽ في ال٨خاب مخ٣ّضم  الّصخ٠ الٗغب ْؤن م ما  ُّ ٖلى صعاًت بها. الؾ

 ْ ٓعة للصخُٟت ؤ ت( الظي ٧ان مً ألاوؿب البضء بّ. ٞلٓ ؤيُٟذ ن ُّ ٓم ضة الُ ٖلى صعؽ )٢غاءة في الجٍغ

ذ ٖلى اإلاًمٓن ؤ٦ثر.
ّ
ْبجاهبها الصخُٟت، لضل  للمُبٗت 

٤ بال٨خاب ٢غم مضمج ) ؽ ال٣غاءة ْالاؾCDْؤٞع ْبن ٧ان ٚحر ه٣ي (، ُّٞ حسجُل لضْع ْاضر،  خمإ، بهٓث 

ت. ُّ غاث الخاعظ
ّ
 مً اإلااز

: بيُت الىخاب
 
 زاهُا
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الب؛ 
ّ
ٖت مِّمت للُ ّٓ ٖٓاث مخى ؽ ُّٞ مٓي ، جدىا٫ْ الّضْع

ً
الض ٖلى ؾخت ٖكغ صعؾا

ّ
ٌكخمل ٦خاب اإلاؿخٔٓ الش

ىّ مً الخٗامل م٘ اإلاجخم٘ ا
ّ
ت التي جم٨ ُّ ٓم ت الُ ُّ ٓا٠٢ الخُاج ٖٓاث جدىا٫ْ اإلا لٗغبي الظي ٌِٗل ٞمجها مٓي

ْاصي عم، عخلت بلى مهغ، الّغٍايت،  ٢ٓذ، عخلت بلى  ٓصة بلى الّه٠، ٢ًاء ال ؽ آلاجُت: ٖ ُّٞ، ٦ما في الضْع

ت  ُّ ٖٓاث ٚى ُّْٞ مٓي ٓهحر.  ْؤزحرا ؤهذ ملُ ْمٗغى ال٨خاب، الّؼْظت الخ٨ُمت،  ت،  ُّ ٓم ضة الُ ٢غاءة في الجٍغ

ْاإلاٗانغة  ت ال٣ضًمت  ُّ ت الٗغب ْاإلاٗٞغ ٣اٞت 
ّ
ت مِّمت بالش ْمٗالم خًاعٍّ ت،  ُّ ت جغاز ُّ س حّٗغّٞ بلى شخهُاث جاٍع

ت،  ُّ ت، جاط مدّل: عمؼ الخّب، الّصخاٞت الٗغب ؽ آلاجُت: الّغخالت ابً بَُٓ ت، ٦ما هجض في الّضْع ُّ ْٖاإلا ت  ُّ ٖغب

ؽ  لخ٤ ٧ل صعؽ مً َظٍ الّضْع
ُ
٢ْض ؤ ٓم، مؿاب٣ت مل٩اث الجما٫.  ابً زلضْن، مجىٓن لُلى، ؤّم ٧لش

باث ٖت للمٟغصاث مشل: ملء الٟغاٙ  بخضٍع ّٓ باث مخى ْجضٍع ٖت ج٣ِـ مضٔ ِٞم الُالب إلاًمٓن الّضعؽ،  ّٓ مخى

ت ؤًًا  ُّ باث ٦خاب ْجضٍع ت ،  را٦ُب اللٍّٛٓ
ّ
ْالت باث ٖلى ألاؾالُب  ْجضٍع ٨ْٖؿِا،  ْمغاصٝ ال٩لمت  ب٩لمت مىاؾبت، 

ْ ٢ّهت ب جغجِب الجمل لدك٨ُل ٣ٞغة ؤ ْجضٍع ب جغجِب ال٩لماث في ظملت،  ؽ ال٨خاب ٦خضٍع ، ٦ما ؤلخ٣ذ صْع

٢ٟٓذ ٖىض الضعؽ الغاب٘ ٖكغ. ً الاؾخمإ ج باث حّٗؼػ مِاعة الاؾخمإ ؤًًا بال ؤّن جماٍع  بخضٍع

 زالثا: اإلادخىي اللقىّي ب.

٢ْام اإلاالٟٓن   ت.  ُّ ْ ؤّي لهجت ٖام ْلم ٌؿخسضم اللٛت الٓؾُُت، ؤ ت الٟهُدت،  ُّ اؾخسضم ال٨خاب اللٛت الٗغب

ْل٨ً خّبظا لٓ ٧ان بةٖضاص معجم نٛحر للمٟ ض،  ُّ َْظا ؤمغ ظ ْعصث في ال٨خاب في نهاًت ال٨خاب  غصاث التي 

ت جد٤ُ٣ طل٪ في يٓء الٗضص ال٨بحر للمٟغصاث، ٞال يحر في  ُّ ْبن ٧ان مً الّهٗب بم٩اه  ،
ً
عا ّٓ  مه

ً
معجما

 اللجٓء بلى جغظمت َظٍ ال٩لماث في نهاًت ال٨خاب.

ٖت ال قّ٪ في ْهجض ؤّن ال٨خاب ٢اثم ٖلى مِاعة ال٣غاءة بك٩ ّٓ ٖٓاث مخى ل ؤؾاس ي، خُض ٣ًّضم ههًٓنا إلآي

ً للمٟغصاث، زم جُب٤ُ للترا٦ُب  دبِٗا بإؾئلت ج٣ِـ الِٟم ْالاؾدُٗاب، ًلحها جماٍع ًُ الب، 
ّ
ؤَّمُتها للُ

ْلٗلىا هلخٔ ؤّن َظٍ  ٖٓت ظمل في هو.  ْ جغجِب مجم ت ٦دك٨ُل ظملت ؤ ُّ ً ٦خاب ْجماٍع ت،  ًّ ٓاٖض ْال٣ ت  اللٍّٛٓ

م الىهٓم بد
ّ
الب لِا؛ ٖلى اٖخباع ؤن حٗل

ّ
ٓبت مٟغصاتها، ْخاظت الُ ٓلِا، ْنٗ اظت بلى بٖاصة جغجِب خؿب َ

ت( ٢بل الّضعؽ  ُّ ٓم ضة الُ جي ٞمشال: ٧ان ًجب ؤن ًإحي الّضعؽ الخامـ ٖكغ) ٢غاءة في الجٍغ اللٛت جغا٦مي جضٍع

ْمٟغصة  ،
ً
ٓبا ْؤؾل ّٖٓ ؤبؿِ لٛت،  عَا( ٞمٓي ّٓ ْجُ ت  ُّ ّ ؤ٢هغ مً الٗاقغ)الّصخاٞت الٗغب

ّ
، ٦ما ؤه ْمدخٔٓ  ،

ْهجض ؤًًا ؤن ال٨خاب ال ًظ٦غ مهضع َظٍ الىهٓم؛ ٞال بّض مً جدضًض مهضع َظٍ  الّضعؽ الٗاقغ. 

ما الّىهٓم ألانُلت. ُّ  الىهٓم، ال ؾ

) الاؾخمإ، اإلاداصزت، ال٣غاءة، ال٨خابت(؛ خُض  ٍْ ت ألاعبٗت بك٩ل مدؿا ؼ اإلاِاعاث اللٍّٛٓ ْلم يهخم ال٨خاب بخٍٗؼ

ْلى ِا مً ؤَم اإلاِاعاث التي  ؤ
ّ
ْلٗل  ،

ً
ؼػ مِاعة اإلاداصزت مشال ّٗ باث ح ظّل اَخمامّ إلاِاعة ال٣غاءة. ٞال هجض جضٍع

، ٦ما ؤن 
ً
ً في ال٨خاب ؤًًا ً اؾخمإ للّضعؾحن ألازحًر ال ًٓظض جماٍع ًدخاط الُالب بلى الخضّعب ٖلحها. 

ً التي ج٣ِـ  ْاخًضا مً بضاًت الخماٍع ٕٓ جإزظ همُا  َٓ٘ في  ِٞم اإلاؿم ْمً ألاًٞل الّخى ال٨خاب بلى نهاًخّ، 

ؼ ٢ضعجّ ٖلى الّخم٨ً  الب ًدخاط بلى جضّعط في حٍٗؼ
ّ
ْؤّن بىاء َظٍ اإلاِاعة لضٔ الُ ٕٓ ال ؾُما  ً ِٞم اإلاؿم جماٍع

ٓماث ًٖ ألا٩ٞاع  ٕٓ، خُض ًم٨ً البضء بال٨ٟغة الٗاّمت للّىو، زّم الاهخ٣ا٫ بلى ظم٘ اإلاٗل مً ِٞم اإلاؿم
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ت، ز اهٍّٓ
ّ
ٕٓ. ٞخُٟٗل َظٍ اإلاِاعة الش ٓماث اإلادّضصة في الّىو اإلاؿم ر٦حز في الاؾخمإ الّض٤ُ٢ ٖلى اإلاٗل

ّ
م الت

ْلٓ هٓغها في  ْؤوكُت لخُٟٗلِا.   ً الب، بط ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣ّ ٖمل جماٍع
ّ
ٌٗخمض ٖلى ألاؾخاط الظي ًضّعؽ الُ

ا ٨٦خاب "ؤَال ْؾِ ـ الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر ال" إلاِضي الّٗل، ؤْ ٦خاب ال٨خب ألازٔغ التي حٗجى بخضَع

ت" ُّ مجي الٗغب
ّ
ٓوـ، ؤْ ؾلؿلت "ٖل ت الّىاؽ" إلاىظع ً ُّ ت باالؾخماٖاث  "ٖغب ُّ ا ٚى ًٗ إلاغقضة عػ١ْ هجضَا ظمُ

ت. ٖت ٖلحها؛ ألَمُت َظٍ اإلاِاعة في مؿحرة حٗلم الُالب اللٍّٛٓ ّٓ ً اإلاخى  ْالخماٍع

ؼ مِاعة ال٨خابت  ً اإلا٣ّضمت لخٍٗؼ ًٍٓ ظمل مً ْهجض َظا ؤًًا في الخماٍع ا؛ بّما ج٩ ًً ْاخًضا ؤً ا 
ً
بط جإزظ همُ

ً مً  ٍٓغ َظٍ الخماٍع ًٍٓ هّو ؤْ ٢ّهت. ٞمً ألاًٞل الٗمل ٖلى جُ ٖٓت ٧لماث، ؤْ جغجِب ظمل لخ٩ مجم

ْالّخٗبحر. ًٍٓ بلى ؤلاهخاط  ْالّخ٩ ر٦ُب 
ّ
 الت

: اإلادخىي الثلافيّ 
 
 زابؾا

ت مج ُّ ت الٗغب ُّ ت. ؤط٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ:ال٨خاب بك٩ل ٖاّم ٚجّي باإلقاعاث الش٣اٞ ُّ  ها ْألاعصه

ش جإؾِؿِا،  - ت، بط ط٦غ جاٍع ُّ ٕٓ الّىّو في الجامٗت ألاعصه ْع مٓي ٓصة بلى الّه٠" : خُض ًض ٖ" ٫ ّْ الّضعؽ ألا

ْاإلا٨خبت ال٨بحرة. ٓصة ٞحها ؛ ٧اإلاخاخ٠   ْاإلاغا٤ٞ اإلآظ

-  ْ ٢ٓذ": خُض ؤقاع ؤخض اإلاخدا اوي:" ٢ًاء ال
ّ
ٕٓ في قما٫ الّضعؽ الش ّ ٢ط ى ُٖلت نهاًت ألاؾب

ّ
عًٍ بلى ؤه

ٓاع  ْالخ ت.  ُّ اي ّ ًخمّغن في مضًىت الخؿحن الٍغ
ّ
ْط٦غ ؤخضَم ؤه ت،  ُّ ت الُبُٗ ُّ ْاإلادم ْاخت ألاػع١،  ْػاع  اإلامل٨ت، 

ت. ُّ ت في الجامٗت ألاعصه ُّ ْع بحن َلبت ًضعؾٓن الٗغب  ًض

ْاصي عم" خُض ْن٠ َظا اإلا٩ان - الض: "عخلت في 
ّ
ّ مؿ٨ً لل٣باثل  الّضعؽ الش

ّ
ْط٦غ ؤه ا ص٣ًُ٢ا،  ًٟ الّؿُاحّي ْن

ت. ُّ ا مً ؤلاقاعاث الش٣اٞ ْٚحَر ت،   البضٍّْ

-  ، ْالّخٗاٝع ت،  ُّ ت ؤَّمِا: ٖباعاث الّخد ُّ ٣اٞ
ّ
الّضعؽ الخامـ: "الّغٍايت" هجض ُّٞ الٗضًض مً ؤلاقاعاث الش

لبت.
ّ
ا مغ٦ؼ اللٛاث للُ َغ

ّ
ٞٓ ت التي ً ُّ  ْالؿاا٫ ًٖ ألاوكُت الّغٍاي

ٗام الخ٣لُضي في ألاعصّن )الخّمو  -
ّ
ا مً الُ ًٖ ٓهحر" : بط ًظ٦غ هٓ ْؤزحًرا ؤهذ ملُ اوي ٖكغ: "

ّ
الّضعؽ الش

ت )بام ٖمان ُّ ْ ٦ظل٪ ؤؾماء مىا٤َ ؤعصه ٍٓلر( . -ْالٟالٞل(،   ن

٠٢ٓ اإلاجخم٘ ألاعصوّي مً َظٍ  - الّضعؽ الّؿاصؽ ٖكغ" مؿاب٣اث مل٩اث الجما٫" : خُض ه٣ل َظا الّىّو م

ت في مشل َظٍ اإلاؿاب٣اث م٣ّضًما ألاؾباب مً ْظِت هٓغ اإلاؿاب٣ ُّ ّ ال ًخ٣ّبل مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصه
ّ
اث؛ بط ؤه

ت. ُّ  ز٣اٞ

ٕٓ مً  جاٍ مشل َظا الّى
ّ
٠٢ٓ اإلاجخم٘ اج َْٓ ب٢هاء البٗض الّضًجّي مً م ْلىا مإزظ ٖلى َظا الّىّو: 

ت آلان بضؤث بالخّٛحر  ُّ خُض هجض ؤن الٗضًض مً الٗاثالث باجذ حؿمذ اإلاؿاب٣اث، ٖضا ًٖ ؤّن الّىٓغة اإلاجخمٗ

ت مً اإلام٨ً  ُّ ٓايُ٘ اظخماٖ ْم ت  ُّ ا. ٖلى ؤّن َىا٥ ٢ًاًا ز٣اٞ ْٚحَر للمغؤة باإلاكاع٦ت في مشل َظٍ اإلاؿاب٣اث 

.ٕٓ  ؤن جُٟض الّضاعؽ ؤ٦ثر مً َغح مشل َظا اإلآي

ٓص ْزالض  - ٟٓن في الّىهٓم مشل ) مدم
ّ
تي اؾخسضمِا اإلاال

ّ
الم ال ٧ْامل( هي ؤؾماء مً  ؤؾماء ألٖا ْؤخمض 

َْظا ألامغ ظُض. ٢ٓذ هٟؿّ  ْمٗانغة في ال ت  ُّ ٣اٞت الٗغب
ّ
 الش
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ت ُّ سف ـّ ت وال دىٍّ
ّ
: اإلاىكىؽاث الى

 
 زامظا

ت، مشل: ُّ ْالّهٞغ ت  ٓاب الّىدٍّٓ  اقخمل َظا ال٨خاب ٖلى ٦شحر مً ألاب

ْالجم٘ 1 ْاإلاًإع 2       . اإلاٟغص  ٠ الٟٗل اإلااض ي   ظٝٓ. الٟٗل ألا  3    . جهٍغ

ْالّىهي 4 ْاث الاؾخِٟام 5   . ٞٗل ألامغ  ْالّهٟت7 . اإلاهاصع6    . ؤص  . الاؾم 

ت11   . الٗضص 10 .٧ان، ؤنبذ، لِـ، ماػا9٫     .ؤلاياٞت 8 ُّ  . ما الّخعجب

ٝ الجغ 12   . الّخمُحز14   . اإلا٫ٟٓٗ اإلاُل٤ 13  . ألاٞٗا٫ م٘ خْغ

15 ) ْ ْاث الّغبِ) زّم ،  ْاإلاؿخ٣بل17 بل . اإلاؿخ16٣     . ؤص ْاإلاًإع   . هٟي اإلااض ي 

رجُبّي 20. بّن        19   . ؤْن + الٟٗل اإلاًإع 18
ّ
ٝغ 21  . الٗضص الت

ّ
  . الٓ

 .الاؾم اإلآن٫ٓ 22

ْبًِٗا  ٍٓاث حٗلمّ للٛت،  ٓاب مُٟضة للُالب في َظا اإلاؿخٔٓ لخ٣ضمّ في مؿخ ْلٗل ٦شحر مً َظٍ ألاب

 ٔ ن  ًخ٣اَ٘ م٘ ما ظاء في ٦خابي اإلاؿخٓ ال ق٪ في ٞاثضة مشل َظا الخ٨غاع في جُٟٗل مسْؼ ْالشاوي  ألا٫ْ 

ْالبىاء ٖلُّ بن ٧ان طل٪ في مٓيّٗ الصخُذ.  ٓاٖضي   الُالب ال٣

 ومً اإلاأزر ؽلى جلدًم هره ألابىاب:

ٓ ٧ان ال٣هض   . 1 ْل ٓاٖض اإلا٣ّضمت في ٦خاب اإلاؿخٔٓ الشاوي،  ْال٣ ٓاٖض اإلا٣ضّمت َىا  مً زّمت ج٣اَ٘ ٦بحر بحن ال٣

ٓاٖض َىا في  ْ طل٪ مً ج٣ضًم َظٍ ال٣ ال ًبض ْالبىاء ٖلحها،  ْلى البضء بها،  ْاإلاغاؽ ل٩ان مً ألا طل٪ اإلاغاظٗت 

٣ت مخ٣ّضمت ؤ٦ثر خُض ْيِٗا في ؾُا١ ٦ما في ج٣ضًم ٞٗل  َظا ال٨خاب، ٣ٞض ٢ّضمِا في اإلاؿخٔٓ الشاوي بٍُغ

اوي )م
ّ
ْالىهي الظي ٢ّضمّ في ظملت في ال٨خاب الش  71/72ألامغ 

ً
الض ٣ّٞضم الٟٗل مىٟغصا

ّ
(، ؤّما في ال٨خاب الش

ب بلى ما ًض٫ّ ٖلى ؤّن ال٣هض حٗلُم الُالب ٞٗل ألامغ، ٞال ًٓظض بقاعة بلى اؾم 24)م ْلم ٌكغ الّخضٍع  ،)

ٓاٖض  َْظا مإزظ ٖلى ج٣ضًم ظمُ٘ ال٣ ُٟتها  ال ؾُا١ ًض٫ّ ٖلى ْْ ْ قغح لِا،  ال ج٣ضًم ؤ ت،  ال٣اٖضة الّىدٍّٓ

ت  ْال٨خب الؿاب٣ت ؤًًا.الّىدٍّٓ ت في َظا ال٨خاب،  را٦ُب اللٍّٛٓ
ّ
 ْالت

ْالّخضّعط في   . 2 ٣ت الخ٣ضًم  ت، مً خُض ٍَغ ْالترا٦ُب اللٍّٛٓ ت  ٓاٖض الّىدٍّٓ ْاضر في ٖغى ال٣ ٓع  َىا٥ ٢ه

عة الّخض الب ْيْغ
ّ
ال ًغاعى مؿخٔٓ الُ ً ٖلحها. إلااطا ًغاعى ؤزظ ال٣اٖضة مً هّو ال٣غاءة،  ْالخماٍع ّعط ج٣ضًمِا 

ْلِـ مٓيّٗ في َظا  ٫ٓ اإلاُل٤ في الّضعؽ الّخاؾ٘ ) ٓاٍ. خُض هجضٍ ٣ًّضم اإلاٟٗ في ج٣ضًمِا بىاء ٖلى مؿخ

ؽ الخ٣ت. ما ؤَمُت ج٣ضًم اإلا٫ٟٓٗ اإلاُل٤  ٝغ في صْع
ّ
ْالٓ ٓاث ٧ان  ْؤز ْاث الّغبِ  ٣ٍّْضم ؤص اإلاؿخٔٓ ؤنال( 

ًٓما مً ب ـ اإلاٟاُٖل ٖم ٝ ؤّن جضَع ْ مً اإلاْٗغ ؟  ت ؤي ؤّنها حُٗى في َظا اإلاؿخٔٓ ـ ألاؾالُب اللٍّٛٓ اب جضَع

ٍٓاث اإلاخ٣ّضمت للّخٗبحر ًٖ مٗجى بؿُِ بإؾلٓب ؤ٦ثر ج٣ّضًما .  للُالب في اإلاؿخ

ْل٨ّجها همظظت ها٢هت 3 ٣ت ج٣ضًم ال٣اٖضة، ٣ٞض اٖخمض ال٨خاب ؤؾلٓب الّىمظظت،  َْؿب٤ طل٪ ؤَمُت ٍَغ  .

٫ ٣ًّضم الٟٗل ألا  ّْ ت، ٞمشال هجضٍ في الّضعؽ ألا
ّ
ْصٍ في الىو: مسل ْع ظٝٓ م٘ الًمحر هدً ٣ِٞ ) ٖلى اٖخباع 

ْزّمت ٞغ١ ٦بحر  ٓطط هٟؿّ الٟٗل الخماس ي الصخُذ )حّٗغٝ: هخّٗغٝ / حّٗغٞىا (.  َُْٗي في الىم وؿحر/ ؾغها (، 

ْاخض ؾحرب٪ الُالب. ٓطط  ْالجم٘ بُجهما في هم ْالٟٗل الخماس ّي،  السّي 
ّ
٠ الٟٗل ألاظٝٓ الش  بحن جهٍغ
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٠  باإلياٞت بلى ب ٖلى جهٍغ ٓ بداظت بلى جضٍع ْاخض ال ٨ًٟي الُالب ِٞ ؤّن الا٦خٟاء بخ٣ضًم الٟٗل م٘ يمحر 

ماثغ ظمُِٗا . ًّ  الٟٗل م٘ ال

ٓاِٖا 4 ٩ل اإلاىاؾب في الٟغاٙ قامال لؤلٞٗا٫ ٖلى ازخالٝ ؤه
ّ

ب الٗمل ٖلى ْي٘ الٟٗل بالك ا جضٍع ًً . هجض ؤً

، ٞالُالب ما ػا٫ َْظا ال ًىاؾب اإلاؿخٔٓ ْػانها  ْببضالا،  ْؤ ٟا،  ْجهٍغ ْاٖخالال،  خّ باألٞٗا٫ صّخت  ًبجي مٗٞغ

ّ ًجم٘ بحن ألاٞٗا٫ الّصخُدت 
ّ
الب؛ أله

ّ
ت للُ ُّ ً نضمت خ٣ُ٣ ٫ هجض َظا الّخمٍغ ّْ ْػاها. ٞمً الّضعؽ ألا ْؤ

ب في َ إ إلاشل َظا الّخضٍع ُّ الب مِ
ّ
ًّ ؤّن الُ ال ؤْ ا.  ْٚحَر ت  ُّ ْالخماؾ ت  ُّ ْالّغباٖ ت  ُّ الز

ّ
ْالش ت، 

ّ
ظا اإلاؿخٔٓ ْاإلاٗخل

 اإلابخضت.

5 ْ ْبن ٧ان اإلاهُلر ٚحر مِم( ؤ ٓاٖض صْن ؤلاقاعة بلى اؾم ال٣اٖضة )  ا الٗمل ٖلى هماطط لل٣ ًً . هجض ؤً

ب ؤ٦مل  ؽ الخ٣ت الٗمل ٖلى جضٍع ْاضخت ؤْ ؾُا١ صا٫ّ، زم ًُلب مً الُالب في صْع ُٟت في ظملت  الْٓ

٫ الجض٫ْ طا٦غا اؾم ال٣اٖضة )اإلاهُلر الّىدّٓي(. ٦ما َٓ  ّْ ً الٗمل ٖلى ٞٗل ألامغ في الّضعؽ ألا في جمٍغ

ْاإلاًإع ْألامغ صْن ؾُا١ ؤْ بقاعة بلى 24)م اوي ٖكغ؛ خُض ٣ًّضم الٟٗل في اإلااض ي 
ّ
ب الش ( الخضٍع

ٍُْلب مً الُالب  ً ؤ٦مل الجض٫ْ في صعؽ الخ٤  ٍْإحي جمٍغ ُٟت،  ب٦ما٫ الجض٫ْ بةُٖاء ٞٗل ألامغ  الْٓ

ٓ لم ٌكغ بلى ا َْ ذ   غ )ؤهَذ( ٣ِٞ. بك٩ل نٍغ
ّ
محر اإلاظ٦ ًّ ّ ٣ًّضم ألامغ م٘ ال

ّ
 إلاؿّمى مً ٢بل. زّم به

اوي ٖىض ج٣ضًم ٢اٖضة الاؾم 6
ّ
ْمً ألامشلت ٖلى الخلل في ج٣ضًم ال٣اٖضة ؤًًا ما هجضٍ في الّضعؽ الش  .

ْالجم٘ ٚحر الٗا٢ل م٘ الّهٟت اإلاٟغصة اإلااهشت. ٞإًً غ م٘ الّهٟت، 
ّ
َظا  ْالّهٟت؛ خُض ٣ًّضم الاؾم اإلاظ٦

ْمً  َْٓ الخضعط في ج٣ضًم ال٣اٖضة مً الؿِل بلى الهٗب،  ٓاٖض ؤال  ـ ال٣ ب مً ؤَم مٗاًحر جضَع الخضٍع

ٓ ٣ًضم الكاط ٖلى  َْ ً مً مُٗاع الخضعط  ٫ٓ ؤًً َظا الخمٍغ ُٟي اإلاؿخسضم بلى ألا٢ل اؾخسضاما.. بلخ . ؤ٢ الْٓ

ٓاٖض الّهٟت. ً جغاظ٘  اإلاىخٓم في ٢ ْلى البضؤ بخماٍع ت الُالب اإلاؿب٣ت بال٣اٖضة  زم بُجي ٧ان مً ألا مٗٞغ

 ٖلحها ألاَم ٞاألَم. 

 ل٣اٖضة الّخمُحز في الّضعؽ الٗاقغ م7
ً
با ْلِـ مٓيّٗ َىا ٦ما َٓ الخا٫ م٘ 129. ٣ًّضم ال٨خاب جضٍع  ،

ْلى حٗلُم الُالب اإلا٣اعهت  ٧ْان ألا ت اإلاخ٣ّضمت،  ٫ٓ اإلاُل٤ ٖلى اٖخباع بصعاظِما يمً ألاؾالُب اللٍّٛٓ اإلاٟٗ

 ْالّخًُٟل؛ ألّنها ؤ٦ثر ٞاثضة في َظا اإلاؿخٔٓ مً ج٣ضًم الّخمُحز. 

ت في َظا ال٨خاب،  را٦ُب اللٍّٛٓ
ّ
ْالت ت  ٓاٖض الّىدٍّٓ ْالى٣و في ج٣ضًم ال٣ ْألامشلت ٦شحرة ٖلى مشل َظا ؤلازال٫ 

را٦ُب.
ّ
ْالت ٓاٖض  ٓاضر في ج٣ضًم َظٍ ال٣ ٓع ال ت ٖلى ال٣ه

ّ
ىت صال ُّ  ْما ؾب٤ ٖ

ٓ ظم٘ الّخ٨ؿحر. . ع٦ؼ ال٨خاب ٖلى8 َْ  ٕٓ ْاخض مً الجم  ٕٓ  ه

باث دٍز
ّ
: الخ

 
 طادطا

َْظا َبُعي في ج٣ضًم اإلاجهاط،  ؽ ظمُِٗا  ٖت ؤزظث الّىمِ هٟؿّ في الضْع ّٓ باث مخى جًّمً ال٨خاب جضٍع

ٓ آلاحي : باث ٖلى الّىد  ٍْم٨ً ج٣ؿُم َظٍ الّخضٍع

ْهي جخًّمً ؤؾئلت ج٣ِـ مضٔ ِٞم ا . 1 باث الِٟم ْالاؾدُٗاب:  الب للّىّو ٖبر زالزت ؤهماٍ: ؤظب جضٍع
ّ
لُ

٫ٓ عمؼ ؤلاظابت الّصخُدت. ْ ال، ي٘ صاثغة خ  ًٖ ألاؾئلت، ؤظب بىٗم ؤ
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الب لىّو ال٣غاءة.
ّ
ضة ل٣ُاؽ ِٞم الُ ُّ ٣ت ظ  َْظٍ ٍَغ

الب إلاٟغصاث بُٗجها مً الّىّو مً زال٫ اإلاغاصٞاث 2
ّ
باث ج٣ِـ ِٞم الُ ْجخًّمً جضٍع باث اإلاٟغصاث:  . جضٍع

ْالجم٘ ل٩لماث في الىو .ْاإلاخًاصاث،  باث اإلاٟغص   ٦ما جخًّمً جضٍع

ٓعَا.  . 3 ٢ْض ؾب٤ ؤن ٢ّضمىا بٌٗ ألامشلت ٖلى ٢ه ت،  را٦ُب اللٍّٛٓ
ّ
ْالت ت  ٓاٖض الّىدٍّٓ باث ال٣  جضٍع

ب بٖاصة جغجِب 4 ْجضٍع ب بٖاصة جغجِب ال٩لماث لدك٨ُل ظمل مُٟضة،  ْهي جخًّمً جضٍع باث ال٨خابت:  . جضٍع

ْبٖاصة الجمل لدك٨ُل ٢ّهت  ً مً الترجِب  ٍٓغ َظٍ الخماٍع ٢ْض ط٦غث مً ٢بل ؤّن مً ألاًٞل جُ مُٟضة. 

ؽ اإلاخ٣ّضمت. ْالّخٗبحر في الّضْع ْلى، بلى ؤلاهخاط  ؽ ألا ًٍٓ في الّضْع  الخ٩

ٖٓت مً ألاؾئلت 5 ٕٓ ٖبر مجم ْاخض ٣ًِـ ِٞم الُالب للىو اإلاؿم ب  َْٓ جضٍع باث الاؾخمإ:  . جضٍع

ْمً ألاًٞل حٗؼ  ْجىمُت ٢ضعة اإلاباقغة.  ؼ َظٍ اإلاِاعة   جغاعي الّخضّعط في حٍٗؼ
ً
ٖا ّٓ باث ؤ٦ثر جى ٍؼ َظٍ اإلاِاعة بخضٍع

ب لالؾخمإ ٦ما  دبٗا بخضٍع ًُ ً لم  ٖٓت. باإلياٞت بلى ؤّن الّضعؾحن ألازحًر باث مخى الب ٖلى امخال٦ِا بخضٍع
ّ
الُ

 ط٦غها ؾاب٣ا .

م مً  ْٖلُّ هجض ؤن مِاعة اإلاداصزت ال م٩ان لِا في َظا ال٨خاب، باث اإلاداصزت ٖلى الٚغ ٓ مً جضٍع ٞال٨خاب ًسل

ا. ًً ٢ُْاؽ مؿخٔٓ ج٣ّضمّ ؤً ع الُالب اللٛٓي  ّٓ  ؤَمُت َظٍ اإلاِاعة في جُ

: ملخىعاث ؽاّمت:
 
 طابؾا

ت في َظا ال٨خاب. ؤط٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ:1 ُّ باٖ
ّ
ت الُ ْاللٍّٛٓ ت   . زّمت بٌٗ ألازُاء الّىدٍّٓ

ب الغّ  - ٫: ؤ٦ما٫ )ؤ٦ِمل( الجض٫ْ آلاحي/ مفي الّخضٍع ّْ  . 25اب٘ ٖكغ/ الّضعؽ ألا

ٓان الضعؽ  -  .191: الّؿاصؽ ٖاقغ)ٖكغ(/ م16في ٖى

ْاصي عم، م - الض : عخلت بلى 
ّ
 ( ْألانل ظّغَا ٖلى ؤلاياٞت. لجبا٫َ ) ُّٞ ؤٖلى ا 41في الّضعؽ الش

ْالٌٟكاَُض  ) ًم٨ً ؤن 112في الّضعؽ الّخاؾ٘: جاط مدّل م -  ) ٍُ. ٕٓ ْلِـ مٞغ  ٗل ٌكاَض مىهٓب بإن 

عَا، م  - ّٓ ْجُ ت  ُّ  م 1822) ِْغث ؾىت 123في الّضعؽ الٗاقغ: الّصخاٞت الٗغب
َ
"ظغها٫ الخضًٓي"  صخُٟت

ٖٓت ألّنها الٟاٖل .  مٞغ
ُ
 ْألانل ؤن ج٩ٓن صخُٟت

 )ًٖ ٖمغ بلٜ  136في الّضعؽ الخاصي ٖكغ: ابً زلضْن، م -
َ
ٍٓؾخت ( ْألانل ْي٘ جى

ً
ً الٟخذ ْؾبٗحن ٖاما

 الّنها ه٨غة .

الب ِٞم ال٣اٖضة 2
ّ
َْظا ألامغ ًجٗل مً الّهٗب ٖلى الُ ْاضر،  ُّٟي  ٓاٖض بإؾلٓب حٗلُمّي ْْ . لم ج٣ّضم ال٣

ْاخض. ٦ما ؤّن  ْهمِ  ْاخض،   ً ٓاٖض مً زال٫ جمٍغ ٕٓ بلحها، ًٞال ٖلى ؤّن ال٨خاب ٢ّضم ال٣ ْالّغظ ا  َغ
ّ
ْجظ٦

 لِظا اإلاؿخٔٓ ٧اإلاٟ
ً
ٓاٖض لم ًغإ مبضؤ بًِٗا لم ٨ًً مىاؾبا ْالّخمُحز. باإلياٞت ؤن ج٣ضًم ال٣ ٫ٓ اإلاُل٤  ٗ

ت . ُّ ُٟ  الّخضّعط ْألاَّمُت الْٓ

ْلم ًغ٦ؼ 3 ض، ؤْ اؾخسضامِا في الجملت،  ًّ ً ٣ِٞ ٧اإلاغاصٝ، ؤْ ال ّضمذ اإلاٟغصاث في ال٨خاب ٖبر الخماٍع
ُ
٢ .

 ّ
ّ
٦ْخابت )ٖضا ٦خابت الجمل ؤخُاها(.٦ما ؤه ؼ ٖلى ج٣ضًم اإلاٟغصاث بىاء ٖلى ٦شحرا ٖلى بهخاظِا ٦الما 

ّ
لم ًغ٦

ْاؾخسضامِا.  ؤَّمُتها 
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ؽ ال٣غاءة 4 ت، ِٞىا٥ زلل في جغجِب صْع ُّ ت مى٣ُ ُّ ٤ْٞ مٗاًحر ٖلم . لم ًغإ ال٨خاب ج٣ضًم ههٓم ال٣غاءة 

ُّٟي . ٓلت ْالاؾخسضام الْٓ ْالّؿِ  ٫ٓ
ّ
ْلى الّخضّعط ٞحها خؿب الُ  ٞاأل

5 
ّ
ؽ، خُض ؤزظث . لم ًغإ ال٨خاب الّجهٓى بمؿخٔٓ الُ ْال٨خابت ٖبر الّضْع ْجىمُت مِاعحي الاؾخمإ  الب 

ْاخًضا مً بضاًت ال٨خاب بلى نهاًخّ . ا 
ً
باث همُ  الخضٍع

ؼ َظٍ اإلاِاعة ٖلى الّغٚم مً ؤَّمُتها ٞهي الٓؾُلت 6 ً لخٍٗؼ . لم يهخم ال٨خاب بمِاعة اإلاداصزت، ٞلم ٣ًّضم جماٍع

 ْالٛاًت .

ْاإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في بىاء  ْبىاء ٖلى ما ؾب٤ مً جدلُل ل٨خب ٍٓاث الشالزت اإلابخضثت في يٓء ألاؾـ  اإلاؿخ

ٓاَا؛ ٞجاءث ؤَضاِٞا  ْبزغاظِا، هجض ؤن َظٍ ال٨خب عاٖذ الٗضًض مً َظٍ ألاؾـ في بىاء مدخ اإلاىاهج 

ْحٛظي ٨ٍٞغ بش٣اٞت  ْالش٣افي  ٓاٍ اللٛٓي  ْاضخت في مٗٓم ألاخُان مٓظِت لُالب ًخٗلم لٛت زاهُت جغاعي مؿخ

ْلّٗل ؤَمِا ؤّن بٖضاص َظٍ ال٨خب لم ٨ًً ٖلى الضعخت  ْل٨جها ٟٚلذ ًٖ بٌٗ َظٍ ألاؾـ  اللٛت اإلاخٗلمت، 

ٓع  ْالضلُل ٖلى طل٪ ؤن ؤٚلٟت  ال٨خب الشالزت ٚحر ظظابت، ٦ما ؤن ٦شحر مً اله ٓبت مً خُض  بزغاظّ،  اإلاُل

ٓلِا في َظٍ ال٨خب ٚحر مٗبرة، ًٞال ًٖ ؤن بٌٗ ههٓم ال٣غاءة بداظت بلى بٖ اصة جغجِب خؿب َ

ٖٓاتها.  ْمٓي

ْمً خُض اإلادخٔٓ اللٛٓي هجض ؤن بٌٗ اإلاٟغصاث ٚحر مىاؾبت إلاؿخٔٓ الُالب اللٛٓي، ٦ما ؤن بٌٗ 

ْٖضم  ٓاثُت  ْزمت ٖك ٍٓت ١ٓٞ مؿخٔٓ الُالب مشل اإلا٫ٟٓٗ اإلاُل٤ في ٦خاب اإلاؿخٔٓ الشالض،  ٓاب الىد ألاب

ُت ٖل ْالهٞغ ٍٓت  ٓاٖض الىد ٓاء، ٦ما لم تهخم َظٍ ال٨خب بمِاعحي اإلاداصزت اهخٓام في جغجِب ال٣ ى خض ؾ

ؼػ َاجحن اإلاِاعجحن. ّٗ باث ح  ْالاؾخمإ ، ٞىدً ال هجض جضٍع

ٍٓت   ٓاٖض الىد ٍٓت زانت ال٣ ٕٓ، الؾُما ٖىض جُٟٗل الٗىانغ اللٛ باث َظٍ ال٨خب بلى الخى ٦ما جٟخ٣غ جضٍع

 ْال٣ًاًا ؤلامالثُت. 

ىؿُاث الؾاّمت
ّ
  الخ

 ٓ ْجدلُلِا، هٓص ي بما ًإحي:بٗض اؾخٗغاى مدخ ٍٓاث الشالزت اإلابخضثت   ٔ ٦خب اإلاؿخ

ت 1 ُّ ْؤن ج٩ٓن مبي ٍٓت في اإلاىاهج،  ْالترا٦ُب اللٛ ت  ٓاٖض الىدٍّٓ ْاضخت في ج٣ضًم ال٣ . ؤن ج٩ٓن َىا٥ آلُت 

ٓاٖضي في ال٨خب الشالز ت. ٞاألنل ؤن ٩ًٓن البىاء ال٣ ُّ ت مٗخمضة في حٗلُم اللٛاث ألاظىب ُّ ت ٖلى مٗاًحر ٖاإلا

ت، باإلياٞت بلى  ُّ ُّٟي مبجّي ٖلى مٗاًحر ٖلم ٣ٍّْضم بإؾلٓب حٗلُمّي ْْ ٍٓاث الشالزت،   ٖبر اإلاؿخ
ً
ا مخضعّظا ًُ جغا٦م

٣ت مجّغصة. ْلِـ بٍُغ ٓاٖض مً زال٫ ؾُا٢اث  ْج٣ضًم ال٣ باث،  ْالخضٍع  ً َٓ٘ في الخماٍع  الخى

ْاضخت جغ 2 ما الىهٓم( ٖلى مٗاًحر  ُّ ْاخخُاظاتهم . ؤن ًبجى اإلادخٔٓ اللٛٓي ) ال ؾ ٍٓاث الُلبت،  اعي مؿخ

ْؤَمُت   ،ّٖٓ ْمٓي ٫ٓ الىو،  ْمخضعظت في َ ُُٟت، مىُل٣ت مً الؿِل بلى الهٗب،  ألاؾاؾُت الْٓ

ٓز٤ُ اإلاهضع في الىهٓم ألانُلت، لِكٗغ الُالب بخ٣ضمّ  عة ج اإلاٟغصاث اإلا٣ّضمت ُّٞ للُالب. م٘ يْغ

 اللٛٓي.

3 ْ ْاضخت،  ٤ْٞ مٗاًحر مدضصة ب٨مُاث مخىاؾ٣ت.. ؤن ج٣ّضم اإلاٟغصاث بىاء ٖلى ؤؾـ   جسخاع 
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ٍٓت ألاعبٗت في بىاء اإلاىاهج 4 ت. ٞال بّض ؤن جغاعى اإلاِاعاث اللٛ ُّ ٓعة ج٩امل ِا به
ّ
. ؤن تهخّم ال٨خب بمِاعاث اللٛت ٧ل

ْاخض،  ، ألنها في الجهاًت ٧ل مخ٩امل ًدخاط الُالب بلحها في ٢الب  ت، ٞال جُػى مِاعة ٖلى مِاعة ؤزٔغ ُّ الخٗلُم

ً  لظا ِٞظٍ ال٨خب بداظت بلى ً ًد٤٣ َضّٞ مً حٗلم اللٛت بال باإلاغاؽ ٖلحها ظمُِٗا.ْل جهمُم جماٍع

ْاإلاداصزت.   ْؤوكُت إلاِاعحي الاؾخمإ 

ؽ اإلا٣ّضمت 5 ٍٓاث الشالزت، خُض هجض ؤن الٗضًض مً الضْع خت في اإلاؿخ ٓاص اإلاُْغ . الىٓغ في بٖاصة ج٣ؿُم اإلا

ٓاعاث البؿُُت ، ٞال بض للُالب في اإلاؿخٔٓ  في اإلاؿخٔٓ الشاوي نالخت للخ٣ضًم في اإلاؿخٔٓ ألا٫ْ الؾُما الخ

ؽ  ال جاظل إلاغخلت الخ٣ت. ٦ما ًم٨ً ه٣ل ٖضص مً الضْع ٓاعاث البؿُُت  ألا٫ْ ؤن ًخٗغى إلاشل َظٍ الخ

ٍٓت الظي البض ؤن ًد غػٍ اإلا٣ضمت في اإلاؿخٔٓ الشالض بلى ٦خاب اإلاؿخٔٓ الشاوي بن ؤعصها مغاٖاة الخ٣ضم اللٛ

ٓصة بال٨خاب  ٓايُ٘ اإلآظ ْالُ٪ في ؾلؿلت ال٨خب الخالُت. بٖاصة جغجِب اإلا ٨َْظا ص الُالب في َظا اإلاؿخٔٓ 

٣ت جدىاؾب م٘ مٗاًحر آ٦خٟل. ٍٓت ؤًًا خؿب ؤَمُتها. بٍُغ ٓاب الىد  ْجغجِب الاب

ت ه٣ُِا. . 6 ُّ  لُخضّعب الُالب ٖلى ٦ُٟ
ً
ا ُّ ٓج ٓاعصة في ال٨خاب ألا٫ْ ن ٦ما هي ظغث  حسجُل اإلاٟغصاث ال

ٓ ًخم جضُٖم  ٣ت في ال٣غم اإلاضمج.  ْخبظا ل ٓجُا مٞغ ْالشالض ٞالىهٓم مسجلت ن الٗملُت في ال٨خاب الشاوي 

ٍٓاث CDال٣غم اإلاضمج لل٨خاب ) ت، ٖلى ؤن ج٩ٓن مىاؾبت إلاؿخ ُّ ٓايُ٘ الخُاج ت للم ُّ َٓاث حٗلُم ( بُٟضً

ا الُلبت. ْاؾخسضامِا ؤًىما قاْئ ٓا مً ٞخدِا  ٢ْخما لُخم٨ى ا. ْ   قاْئ

م.7
ّ
 للخٗل

ً
 مِّما

ً
ٓلٓظُا بهٟتها ٖامال  . عبِ اإلاىاهج بالّخ٨ى

ْجغا٦ُبها، 8 م اللٛت 
ّ
ٓاثض ظّمت في جبؿُِ حٗل ًٓما إلاا لِا مً ٞ ت في جهمُم اإلاىاهج ٖم . اؾدشماع ألالٗاب اللٍّٛٓ

ّٓ َبُعّي مؿّل . ْمماعؾتها في ظ  ْحؿُِل اؾخسضامِا 

ً  . بياٞت ازخباعاث طاجُت في نهاًت ٧ل9
ّ
ٓايُ٘ ال٨خاب في نهاًخّ؛ لُخم٨ ْازخباعاث قاملت ل٩ل م ْخضة، 

مّ زال٫ صعاؾخّ.
ّ
 الُالب مً ٢ُاؽ مضٔ ِٞمّ إلاا حٗل

 اإلاـادز واإلاساحؿ : 

 الىخب:

ٓ الًٟل، ظما٫ الضًً )  .1 ٓع، ؤب  بحرْث. -، لؿان الٗغب، صاع ناصع 2003ٌ(، 711ابً مىٓ

ٓع في (، بٖضاص مىاهج حٗلُم 2014الغ٢ب، مدمض خمضان) .2 ْبزغاظِا، ميك ا  اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

 ٘٢ٓ  . 1اإلاجلض  ٖضص www.alukah.netم

ٓس ى)  .3 ْجىُٓماتها2002ٞااص، م ا  ْٖىانَغ ْؤؾؿِا  ٓمِا  ٓعة - 31م  -( اإلاىاهج مِٟ  -ظامٗت اإلاىه

ٓعٍت مهغ الٗغبُت.  ظمِ

ٍٓم مدخٔٓ حٗلُم اللٛت ال .4 ٓػان، مدمض بً ابغاَُم، ج٣ ا " الٗغبُت بحن ًضًض٥" الٟ ٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

 ٘٢ٓ ٓع في م ٓص. ميك ْالُالب ، بجامٗت اإلال٪ ؾٗ  . www.alukah.netمً ْظِت هٓغ اإلاضعؾحن 

ْؤؾالُبّ"  -م1989 -ه1410 -َُٗمت عقضي  .5 ص.ٍ   -60م -حٗلُم الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها" مىاهجّ 

ٓماإلاىٓ ْالٗل  الغباٍ. -مت ؤلاؾالمُت  للتربُت 

http://www.alukah.net/
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ٔ  -ٌ(1406)  -َُٗمت، عقضي .6 ظامٗت  -م٨ت اإلا٨غمت -اإلاغظ٘ في حٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بلٛاث ؤزغ

 ٔ ٍٓاث الٗغبُت. -ؤم ال٣غ  مِٗض اللٛ

ا في اإلا2011ٗالٗلُماث، ٞاَمت مدمض) .7 ٍٓم ال٨خاب الشاوي لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر ِض ( ج٣

ْالُلبت ، صعاؾاث  ا في الجامٗت ألاعصهُت مً ْظِت هٓغ اإلاٗلمحن  ْلي لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر الض

ْ الاظخماُٖت  – ٓم ؤلاوؿاهُت   .951-939(، 3( ٕ)38الاعصن، مج ) –الٗل

 (، ال٨خاب ألاؾاس ي لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن1983-1403ٌالىا٢ت مدمض ٧امل، َُٗمت عقضي) .8

، بٖضاصٍ ، ٍ -جدلُلّ -بلٛاث ؤزٔغ ٍٓمّ، ظامٗت ؤم ال٣ٔغ  .1ج٣

ن ) .9 ْآزْغ ٓص  ْاليكغ، 1977مدمض ّٖؼث ٖبض اإلآظ ْجىُٓماجّ، صاع الش٣اٞت للُباٖت  (، ؤؾاؾُاث اإلاىهج 

 11-9ال٣اَغة، م

ن)10 ْآزْغ ْبت، ؤخمض  ن، ٦خاب اإلاؿخٔٓ ألا٫ْ لخٗلُم اللٛت 2010. مجض ْآزْغ ٓوي  ٓعي،ٖ (، مغاظٗت:الٟاٖ

ا، مغ٦ؼ اللٛاث/الجامٗت ألاعصهُت،ٍا ، ٖمان/ ألاعصن.3لٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر  

ن)11 ْآزْغ ْبت، ؤخمض  ا2007. مجض مغ٦ؼ  -(، ٦خاب اإلاؿخٔٓ الشاوي لخٗلُم اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

الجامٗت ألاعصهُت. -اللٛاث   

ن)12 ْآزْغ ْبت، ؤخمض  ا٦خاب اإلاؿخٔٓ الشالض لخٗلُم اللٛت  (،2007. مجض مغ٦ؼ  -الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر

الجامٗت ألاعصهُت،ٖمان/ألاعصن. -اللٛاث   

ٓصا، عخمذ بً ٖبض هللا 13 ْلت  -. م ا: مدا ت في مالحًز ت للىا٣َحن باإلاالحزًّ ُّ ال٨خاب اإلاضعس ي في حٗلُم اللٛت الٗغب

ٓعاة بقغاٝ   -ْما بٗضَا( 140) م  -في بىاء مٗاًحر زاّنت الهخ٣اء الىهٓم( ؤ.ص ُٞهل ببغاَُم عؾالت ص٦خ

ٌ. 1421-2001 -ظامٗت الحرم٥ٓ -نٟا  

:الدوزٍاث   

ٍٓمُت، مجلت 2011ببغاَُم، مدمض ٖبض الغخمً) .1 (الجؼء ألا٫ْ مً ٦خاب "مٟخاح الٗغبُت" صعاؾت ج٣

ا ، ٕ)  .323-303(،4ؤلاؾالم في آؾُا، الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

ٓه٪، بغوؿِؿ٩ا) .2 ٍٓم ٦خاب حٗلُم ا2016ج للٛت الٗغبُت ٦خاب م٣غع للٛت الٗغبُت اإلاؿخٔٓ اإلاخٓؾِ (، ج٣

ٓطًظا مجلت بخُاء الٗغبُت   (. 2الؿىت الؿاصؾت ٕ ) –ؤهم

ْلُض) .3 ا 2009الٗىاحي،  ْال٣لم لخٗلُم الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر ٍٓت–(، ٦خاب هٓن  ، -صعاؾت لؿاهُت جغب

ٓم اللٛاث، الٗضص ، الؿ2مجلت ظامٗت ؤم ال٣ٔغ لٗل ت.، ظامٗت ؤم ال٣ٔغ ًّ ٓص ٗ 

ت : ُّ  السطاثل الجامؾ

ضاص اللٛٓي في 2015ناص١، ٖبض الغخمً ٞااص) .1 ٍٓم ٦خب ؾلؿلت حٗلُم اللٛت الٗغبُت لبرهامج ؤلٖا ( ج٣

ٓعاة، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا،  ٓطًظا ، عؾالت ص٦خ ْالٗغبُت بجا٦غجا هم ٓم ؤلاؾالمُت  ْهِؿُا ، مِٗض الٗل ؤهض

ٓم ؤلاؾالمُت ، ْ الٗل م  ٓم . ظامٗت ال٣غآن ال٨ٍغ  الخَغ
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باث ٦خب ال٣غاءة بمِٗض حٗلُم اللٛت الٗغبُت 2013الِغؾاوي، ٖبضالغخمً بً ي٠ُ هللا) .2 ٍٓم جضٍع (. ج٣

ٓم للمجا٫ اإلاٗغفي، عؾالت ماظؿخحر . الجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت  لٛحر الىا٣َحن بها في يٓء جهي٠ُ بل

ٓعة  .اإلاى

 

 

 

 

 

 

 

  



73 الؾدد   

2018دٌظمبر      

ISSN 1112-4652 مت  -الجصاثس – مجلت دزاطاث لجامؾت ؽماز زلُجي ألافىاط
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
36 

 انؼــــني بني انتٌّسّـــــط ًاالحتكان

 ست ًطفّْت حتهْهّْتدرا
اداث  د. طازق ببساهُم مدمىد الٍص

 حامؾت ؤلاطساء، الازدن

 :اإلالخف 

ٓاث           ْالخـضًض، طلـ٪ ؤن آلُـت هُـ٤ ألانـ ٓاث الٗغبُت زالٞا بحن الٗلماء في ال٣ـضًم  ق٩لذ ٦شحر مً ألان

٣ــت ال جىجؿــم مــ ْل٨ــً َــظٍ الٍُغ ٘ الٗهــغ الخــضًض ٢ــضًما ٧اهــذ حٗخمــض ٖلــى الــظ١ْ، ٦مــا ٧ــان ًٟٗــل الخلُــل، 

ْمـً َىـا، ٣ٞــض ِْـغ زـالٝ فــي جٓنـ٠ُ نـٓث الٗــحن،  ٍٓغ آلالـي.  ْالخهــ الـظي ٚـضا ٌٗخمـض ٖلــى ألاظِـؼة الخضًشـت 

ٓ مخٓؾِ ؤم اخخ٩ا٧ي؟.  ؤَ

ْآعائهــم       ٓا٫ الٗلمــاء  ٢ْــض خــا٫ْ البدــض ؤلاظابــت ٖــً َــظا الؿــاا٫، مؿــخُٗىا بــاإلاىهج الٓنــٟي الخدلُلــي، أل٢ــ

 ْ ْمٗجى الخٓؾِ ْالاخخ٩ا٥.بهٓث الٗحن مً خُض مسغظّ،   نٟاجّ، 

ٕٓ زــام، خُــض       ْل٨ــً الاخخ٩ــا٥ ُٞــّ مــً هــ ْجٓنــل بلــى هدُجــت مٟاصَــا: ؤن الٗــحن نــٓث اخخ٩ــا٧ي )عزــٓ(، 

ٓاء بٗض ه٣ُّ، زم ًدؿغب بدشا٢ل.  ًدخ٪ الهٓث بجضعان الخل٤، بِىما ًب٣ى الِ

ٓحي، عز ٓاجي، اخخ٩ا٥ ن ْة، الٗحن.ال٩لماث اإلاٟخاخُت:   اخخ٩ا٥، جٓؾِ، اخخ٩ا٥ َ  ا

 

Abstract 
Arabic phonemes, which, in the past, used to be uttered according to tact, as it was 

the case with al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, created a lot of controversy.  In the 

modern age, however, this controversy has been increased with the appearance of 

modern automatic machines.  The problem of describing the sound of 'Ayn' as 

fricative or semi-fricative is central to this research.  The paper analytically 

examines the viewpoints of scholars and scientists on the place, manner, and way of 

pronouncing it.  The findings of the research emphasize the viewpoint that the sound 

of 'ayn' is fricative (lax), but its friction is so particular that after the friction against 

the throat, the air is obstructed then is slowly released. 

Keywords: 'Ayn', Semi-fricative, fricative, voiced, air friction, 

 اإلالدمت:

ٓاجّ لخــإل٠ُ ٧لماجــّ          ٓحي فــي ؤي لٛــت ألاؾــاؽ الــظي ٌٗخمــض ٖلُــّ فــي صعاؾــت جــأل٠ ؤنــ ٌكــ٩ل الىٓــام الهــ

إلاـــا ٧ـــان ألامـــغ ٦ـــظل٪ ٞةهـــّ مـــً الُبُعـــي ؤن ًخهـــضع َـــظا الىٓـــام  التـــي ؾـــخ٩ٓن مـــاصة لضعاؾـــت الىٓـــام الهـــغفي. 

٧ْاهــذ حٗخمــض ٖىاًـت ال ٝ ْخــضص مساعظِـا،  ٝ ؤن الخلُـل ٧ــان ؤ٫ْ مـً طا١ الخــْغ ْمــً اإلاٗــْغ ْصعاؾـتهم،  ٗلمــاء 
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ْبىـــــاء ٖلـــــى طلـــــ٪ نـــــى٠  ٢ٓا بهمـــــؼة، ٞإًىمـــــا اه٣ُـــــ٘ الـــــىٟـ ٧ـــــان اإلاســـــغط،  ٣خـــــّ ٖلـــــى ؤزـــــغاط الهـــــٓث مؿـــــب ٍَغ

ٖٓاث ٖضة بدؿب اإلاسغط ٓاث بلى مجم  .(1)ألان

ْازترإ ألاظِؼة،         ٓاث، ْل٨ً م٘ ج٣ضم الٗلم،  ٓعا في جدضًـض مسـغط بٗـٌ ألانـ ٣ت ٢ه ؤِْغث َظٍ الٍُغ

ٓاث التــي ازخلــ٠ ٞحهــا الٗلمــاء نــٓث الٗــحن، ٣ٞــض ظــاء فــي ٦خــب  التــرار  ْمــً ألانــ ِٞٓــغ الخــالٝ بــحن الٗلمــاء، 

ْ الاخخ٩ـا٥،  ْة ؤ ٍٓ بالغزـا ْل٨ـً بٗـٌ اإلادـضزحن ْنـٟ ٍٓ فـي ٖبـاعة ) لـً ٖمـغ(،  ؤهّ نٓث مخٓؾِ، خُض ظمٗ

ْمــــً َىــــا ظــــاءث ٨ٞــــغة البدــــض الــــظي ؾــــُدا٫ْ الخٓنــــل بلــــى الٓنــــ٠ الــــض٤ُ٢ ْطلــــ٪ جبٗــــا إلا٩ُاه٨ُُــــ ت ه٣ُــــّ. 

ْمـــــً زـــــم  ْاإلادـــــضزحن،  ٓا٫ الٗلمـــــاء ال٣ـــــضماء  ٕٓ بلـــــى ؤ٢ـــــ ْطلـــــ٪ بـــــالغظ ٓ ؤم مخٓؾـــــِ؟  ٓ عزـــــ لٓنـــــ٠ الهـــــٓث، ؤَـــــ

ٓاث التــي ج٣ــ٘ جدــذ َــاجحن الهــٟخحن،  ْة، ْألانــ ْالغزــا ْطلــ٪ ٣ًخطــ ي الخــضًض ٖــً نــٟتي الخٓؾــِ  مىا٢كــتها. 

َٓمـا زاجمـت، ؤمــا اإلابدـض ألا٫ْ ٞؿـ٩ُٓن ُٞـّ الخــضًض  ٞاو٣ٗـض بـظل٪ ْجخل البدـض فـي مبدشــحن حؿـب٣ِما م٣ضمـت 

ْؤمـــا اإلابدـــض الشـــاوي ٞؿـــ٩ُٓن ُٞـــّ  ْة ٞحهـــا،  ْ الاخخ٩ا٦ُـــت، مـــً خُـــض ْنـــ٠ آلُـــت الغزـــا ٓة ؤ ٓاث الغزـــ ٖـــً ألانـــ

 ٍ ْبٗـــــض الخٓنـــــل بلـــــى قـــــْغ ْمغاخلـــــّ.  ٓاث اإلاخٓؾـــــُت، مـــــً خُـــــض ْنـــــ٠ آلُـــــت الخٓؾـــــِ  الخـــــضًض ٖـــــً ألانـــــ

ت الخهي٠ُ الض٤ُ٢ للٗحن مً خُض الخٓؾِ ؤْالاخخ٩ا٥.  الخٓؾِ ْالاخخ٩ا٥ ؾ٩ُٓن مً الؿِل مٗٞغ

 ألاؿىاث السزىة ؤو الاخخياهُت:

ـٓظاء في اللؿان:" ٢ا٫ ابً ؾُضٍ:       
ْ
ز ْالغُّ  ُٓ ـ

ْ
ز ْالغَّ  ُٓ ـ

ْ
ٓ الصـ يء الـظي ُٞـّ الّغِز َْـ  : : الِـل مـً ٧ـل شـ يء، ٚحـٍر

ْة" عزا
(2) . 

       ٓ ٓاث الغزــــ ٓاء ًدخــــ٪ بجضعاهــــّ ٖىــــض ْألانـــ ة ؤْالاخخ٩ا٦ُــــت هــــي التـــي ًدــــضر فــــي مسغظــــا جًــــ٣ُا ًجٗـــل الِــــ

ٓاجُٓن، ما ًإحي: ْعصَا الٗلماء ألان ٟاث التي ؤ ْمً الخٍٗغ ٓحي.  ْحك٩لُّ للجغؽ اله ظّ،   زْغ

ٓة"َـ(:" ٢285ا٫ اإلابرص ) -1
ْ
ِتي حؿّمى الغز

َّ
ِهي ال َْ ٟـ،  ُخُغْٝ ُخُغْٝ جْجِغي ٖلى الىَّ

ْ
مً ال َْ (3). 

ْالـــغف، ٢392ـــا٫ ابـــً ظجـــي)    -2 ٓ ٢لـــذ: اإلاــــ،  ٓ الـــظي ًجـــغي ُٞـــّ الهـــٓث، ؤال جـــٔغ ؤهـــ٪ لـــ ْالغزـــٓ: َـــ َــــ(:" 

ْالخاء" ْالكحن  ا م٘ الؿحن  ٓ طل٪، ٞخمض الهٓث ظاٍع ْهد  (4)ْالصر، 

ْبهمــــا  -3 ٓاء اهدباؾــــا مد٨مــــا،  ٓة، ٞٗىــــض الىُــــ٤ بهــــا ال ًىدــــبـ الِــــ ٓاث الغزــــ ٢ــــا٫ ببــــغاَُم ؤهــــِـ:" ؤمــــا ألانــــ

ٍع بمســغط الهــٓث ًدــضر ٨ًخٟــي بــإن ٩ًــٓن مجــغ  ٍْترجــب ٖلــى يــ٤ُ اإلاجــٔغ ؤن الــىٟـ فــي ؤزىــاء مــْغ اٍ يــ٣ُا. 

" ْ الخ٠ُٟ جسخل٠ وؿبخّ جبٗا ليؿبت ي٤ُ اإلاجٔغ ٖٓا مً الهٟحر، ؤ  (5) ه

ٓلـــض  -4 ٩ٍْـــٓن طلـــ٪ بطا ج ْهٟـــاطٍ مـــً مســـغط الخـــٝغ آن ه٣ُـــّ،  ـــان الـــىٟـ  ْة ظٍغ ْالغزـــا ٢ـــا٫ مدمـــض ظبـــل:" 

ْالخًــــ٤ُِ ْخــــضٍ ال ًدــــبـ الــــىٟـ، ؤي ال الخــــٝغ بخًــــ٤ُِ مجــــٔغ الــــىٟـ ٖىــــض م٣ُــــ٘ ا لخــــٝغ ؤي مسغظــــّ. 

ٍع مـــ٘ اخخ٩ا٦ـــّ بجـــضعان اإلاًـــ٤ُ ْ هٟـــاطٍ مـــً اإلاًـــ٤ُ، بـــل ٌؿـــمذ بمـــْغ ْح...بلـــخ،  -ًمىـــ٘ حؿـــغبّ ؤ
َ
ْؽ ؤ

َ
 ا

ْ
ٝ

َ
مشـــل ا

                                                 
ٓحي ٖىض الٗغب، ٍ م(،2000)ًىٓغ: خؿً، ٖلي زل٠ُ، 1  .81، بحرْث، صاع ال٨خب الٗلمُت، م1مىهج الضعؽ اله
ٓع، مدمض بً م٨غم، )ص.ث(، لؿان الٗغب، ٍ  2  ، بحرْث، صاع ناصع.1ابً مىٓ
ض، )ص.ث 3  .1/194(، اإلا٣خًب، جد٤ُ٣، مدمض ٖبض الخال٤ ُٖٓمت، ص.ٍ، بحرْث، ٖالم ال٨خب، اإلابرص، مدمض بً ًٍؼ
ٓ الٟخذ، ) 4 غاب، 2000ٍابً ظجي، ؤب  .1/76، بحرْث، صاع ال٨خب الٗلمُت، 1م(، ؾغ نىاٖت ؤلٖا
ٍٓت، ص.ٍ، ال٣اَغة، م٨خبت نهًت مهغ، م 5 ٓاث اللٛ  .25ؤهِـ، ببغاَُم، )ص.ث(، ألان
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ـان الـىٟـ مـً  ٓة لجٍغ ٝ حؿـمى عزـ ٝ. ٞمشـل َـظٍ الخـْغ ظـّ ٖىـض بؾـ٩ان الخـْغ ٞىجض الىٟـ مؿخمغا في زْغ

 .(1)ىت"مسغظِا ٖىض  ه٣ُِا ؾا٦

ٓاء، مدخ٩ـا بـاإلاسغط،  -5 ٓعة حؿـغب للِـ ط الهـٓث مؿـخمغا فـي نـ ْ الاخخ٩ا٦ُـت: هـي زـْغ ْة ؤ ٢ا٫ ماإلابرط:" الغزا

ْالؼاي" ْالخاء،   .(2)٦ما في ه٤ُ الشاء، 

ٓا٫ الؿاب٣ت، ما ًإحي:       هالخٔ مً ألا٢

ْ الاخخ٩ـــا٥، ٢ـــا -ؤ ْة ؤ ٓا ٖلـــى آلُـــت خـــضْر الغزـــا ْاإلادـــضزحن ؤظمٗـــ ـــؼ الهـــاٌٜ:" ؤن الٗلمـــاء ال٣ـــضماء  ٫ ٖبـــض الٍٗؼ

ٓة  ٓة لــضٔ ال٣ــضماء، هــي عزــ ٓاث الغزــ ال ؾــُما ؤن ألانــ ٓم،  ْؤمــا اإلادــضزٓن ٞــال ًسخلٟــٓن مــ٘ ال٣ــضماء فــي اإلاِٟــ

َْــــظا الهــــٓث لخ٣ــــّ حُٛحــــر" ٓة،  ٓاث الغزــــ . (3) لــــضٔ اإلادــــضزحن، ٖــــضا نــــٓث الًــــاص الــــظي ٧ــــان ٌٗــــض مــــً ألانــــ

ٓ ٖىـض ال٣ــضماء، ْالا  ْاخـض مجهمــا ًغ٦ــؼ ْاإلاـض٤٢ فــي ٦ـال اإلاهــُلخحن و الغزــ خخ٩ـا٧ي ٖــً اإلادــضزحنو ًلخـٔ ؤن ٧ــل 

ٓ فــــي اججــــاٍ  ٓ عزــــ ٓاثــــ٤ حؿــــض مجــــغاٍ، ِٞــــ ٓاظــــّ ٖ ٓاء ال ً ْة جــــض٫ ٖلــــى ؤن الِــــ ٖلــــى َُئــــت ه٣ُُــــت مُٗىــــت؛ ٞالغزــــا

ٓاء ٖىـــضما ًســـغط ًدخـــ٪ فـــي ؤزىـــاء  ظـــّ مــً الٟـــم، ْالاخخ٩ـــا٧ي ًـــض٫ ٖلـــى ؤن الِــ مٓظاجــّ إلآيـــ٘ الىُـــ٤ ختـــى زْغ

ال ًدــضر الا   ، ٧ْلمــا ٧ــان اإلاســغط ؤيــ٤ُ ٧ــان الاخخ٩ــا٥ ؤقــض، ؤي ؤن طلــ٪ بمٗبــٍر خخ٩ــا٥ بال بخًــ٤ُ للمســغط، 

:ً  قضة الاخخ٩ا٥ حٗخمض ٖلى ؤمٍغ

. ٓاء مً الجٝٓ  ألا٫ْ: قضة اهبٗار الِ

 ْالشاوي: ج٤ًُ في اإلاسغط.

ٍْم٨ــً  -ب ْابــً ظجــي.  ــان الهــٓث، ٦مــا ظــاء ٖىــض اإلابــرص،  ــان الــىٟـ، ْظٍغ ؤن َىــا٥ ازخالٞــا بــحن مهــُلر ظٍغ

 ٓ ٫ ألاؾاســ ي الــظي ٌٗخمــض ٖلُــّ فــي بخــضار ال٣ــ ٓ اإلاؿــْا َْــ ٓاء الــظي ًســغط مــً الــغثخحن،  ٓ الِــ ٫ بــإن الــىٟـ َــ

ْطلـ٪ ًدـضر ٖىـضما  ـان الهـٓث، ُٞٗجـي ٖـضم اهدباؾـّ،  ٓحي، ٞال ًٓظض نٓث بال هٟــ، ؤمـا ظٍغ الجغؽ اله

ــان الهــ ــان الــىٟـ مغخلــت ؾــاب٣ت لجٍغ ٓحي بمٗجــى ؤن ظٍغ ــان لجغؾــّ الهــ ٓث، ٞهــٓث ٨ًخمــل فــي بجمــام الجٍغ

ٍْـــى٣و  ٓحي  ـــان الهـــ ٢ْـــض ًدــضر ؤن ٨ًخمـــل الجٍغ ـــان للهـــٓث.  ــان للـــىٟـ، ْظٍغ اهـــان: ظٍغ الٟــاء مـــشال ُٞـــّ ظٍغ

ْالٛـحن،  ظـّ، ٦مـا ًدـضر فـي نـٓث الًـاص الخضًشـت  ٓاء ؤزىـاء زْغ ْطل٪ باٖتراى ًدـضر للِـ ان الىٟس ي،  الجٍغ

ْهٟؿـــــّ، بمـــــا ؤن ًدخبؿـــــا بال٩لُـــــت، ُٞد صـــــ ي:" اٖلـــــم ؤن نـــــٓث الخـــــٝغ  ٓ فـــــي ٢ـــــا٫ اإلاٖغ َْـــــ هـــــل هٟــــــ قـــــضًض، 

ْ ًخٓؾـُا بـحن ٦مـان  ٓة، ؤ ٝ الغزـ ٓ في الخْغ َْ ا ٧امال،  ا ظٍغ ْ ال ًدخبؿا ؤنال، بإن ًجٍغ ٝ الكضًضة، ؤ الخْغ

ٝ البُيُت  ٓ في الخْغ َْ ٦ْما٫ الجغي،   .(  4")الاخخباؽ 

         ":ٍّٓ ْهـــي ٦مـــا ٢ـــا٫ ؾـــِب ٓة ٖىـــض الٗلمـــاء،  ٓاث الغزـــ ْهـــي: الِـــاء، ْمجهـــا الغ ْبطا ؤمٗىـــا الىٓـــغ فـــي ألانـــ ٓة  زـــ

ْطلــ٪  ْالٟــاء.  ْالــظا٫،  ْالشــاء،  ْالٓــاء،  ْالؿــحن،  ْالــؼاي،  ْالًــاص،  ْالهــاص،  ْالكــحن،  ْالخــاء،  ْالٛــحن،  ْالخــاء، 

                                                 
ٓاث اللٛت الٗغبُت، 2006ٍظبل، مدمض خؿً، ) 1  .58، ال٣اَغة، م٨خبت آلاصاب، م4م(، اإلاسخهغ في ؤن
ٓع قاَحن، ٍ 2 ٓاث، جغظمت، ٖبض الهب  .113، ال٣اَغة، م٨خبت الكباب، م4ماإلابرط، بغجُل، )ص.ث(، ٖلم ألان
ؼ، ) 3 ٓحي في الضعاؾاث الٗغبُت، 2007ٍالهاٌٜ، ٖبض الٍٗؼ  .123، صمك٤، صاع ال٨ٟغ، م1م(، اإلاهُلر اله
ص ي، مدمض بً ؤبي ب٨غ، ) 4 ْعي الخمض، 2008ٍاإلاٖغ  .68، ٖمان، صاع ٖماع، ٖمان، م2م(، ظِض اإلا٣ل، جد٤ُ٣، ؾالم ٢ض
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ـــــــذ ُٞـــــــّ الهـــــــٓث بن قـــــــئذ" ْؤقـــــــباٍ طلـــــــ٪ ؤظٍغ ْاه٣ـــــــٌ،  ْة  (1)بطا ٢لـــــــذ الُــــــــ  ، لٓظـــــــضها ؤن نـــــــٟت الغزـــــــا

 ْ ـــان الىٟســـ ي،  ـــاهحن: الجٍغ ْؤن ٞحهـــا ظٍغ ٢ٓـــذ ْالاخخ٩ـــا٥ ْـــاَغة ٞحهـــا،  َْمـــا مخىاٚمـــان فـــي ال ٓحي،  ـــان الهـــ الجٍغ

ْان ؤ٦ثـر ْيـٓخا  اهـان فـي الِـاء ًبـض ـان، ٞالجٍغ ٍْت في صعظـت الجٍغ ْل٨ً ال ًِٟم مً طل٪ ؤنها ظمُٗا مدؿا طاجّ، 

ِن لالخخ٩ــا٥ اٖتــراى يــئُل فــي الِــاء، بِىمــا ٌكــخض فــي 
ّٓ تــراى اإلا٩ــ ْ الهــاص، طلــ٪ ؤن الٖا ْؾالؾــت مــً الكــحن ؤ

ْالـــؼاي مـــ ْالهـــاص  ـــان الىٟســـ ي، الكـــحن  ٓاث مـــً خُـــض قـــضة الجٍغ ْبىـــاء ٖلـــى طلـــ٪ ًم٨ـــً جغجِـــب َـــظٍ ألانـــ شال. 

اهـا، طلـ٪  ْالؿـحن ؤ٢لِـا ظٍغ ْالـؼاي،  ت: الهـاص،  ٓاث الهـٟحًر ْج٩ـٓن ألانـ اها،  ا ظٍغ ٓحي، ٞخ٩ٓن الِاء ؤ٦ثَر ْاله

ل نٟت الهٟحر.
ّ
ك٩ ٌُ ٓ ما  َْ تراى الكضًض ؤصٔ بلى خضْر اخخ٩ا٥ قضًض,   ؤن الٖا

ٓبت، ختـى ًى٣طـ ي ْاإلاض٤٢ في       ٓاث ًجض ؤنهـا حكـتر٥ ظمُٗـا فـي نـٟت بم٩ـان مـّض الهـٓث، بـال نـٗ َظٍ ألان

ٓاء ال  ْمــــً اإلاالخــــٔ ؤًًــــا ؤنهــــا جســــغط مــــً اإلاســــغط اإلاؿــــخ٣ُم، ؤي ؤن الِــــ ْا٦خمالــــّ.  الــــىٟـ مــــ٘ جمــــام الهــــٓث 

٧ْـــل مــــا ًدـــضر ؤن اإلاســـغط ًإزــــظ بالخًـــ٤ُ ٢ ظــــّ، ٦مـــا ًدـــضر ٖىــــض هُـــ٤ الــــالم، مـــشال،  بــــل ًىدـــٝغ ؤزىـــاء زْغ

ٓاء، ْظٗلــّ ًدخــ٪ بجضعاهــّ، لُدــضر الاخخ٩ــا٥  ٓاء مــً الــغثخحن، ختــى ٩ًــٓن مؿــخٗضا الؾــخ٣با٫ الِــ ٫ٓ الِــ ْنــ

ٍّٓ، لِؿـذ  ْمـً الجـضًغ ط٦ـٍغ ؤن الًـاص التـي ٢هـضَا ؾـِب ٓحي للمىُـ١ٓ.  ٕٓ، الظي ًدضر الجغؽ الهـ اإلاؿم

ط ال ٕٓ مسخل٠ جى٤ُ بسْغ ْبهما هي ياص مً ه ٓاء مدخ٩ـا مؿـخُُال مـً الًاص في ه٣ُىا في الٗهغ الخايغ،  ِ

ْ مــً ٧لحهمــا، ؤمــا الًــاص الخضًشــت ٞهــي بــال قــ٪ نــٓث قــضًض, اهٟجــاعي. ٢ــا٫  ْمــً  ابــً ظّجــي:"بخــض الكــض٢حن ؤ

ْبن  ــاص، بال ؤهــ٪ بن قــئذ ج٩لٟتهــا مــً الجاهــب ألاًمــً،  ًّ ْمــا ًلحهــا مــً ألايــغاؽ مســغط ال ٫ خاٞــت اللؿــان،  ّْ ؤ

ًْٖ الًاص الخضًشت (2)قئذ مً الجاهب ألاٌؿغ" ٓع، ًخدـغ٥ ٢ا٫  .  ـاص نـٓث قـضًض مجِـ ًّ ببـغاَُم ؤهـِـ:" ال

٫ٓ الشىاًــــا الٗلُــــا، ٞــــةطا اهٟهــــل  ٓاء ٖىــــض الخ٣ـــاء َــــٝغ اللؿــــان بإنــــ ٓجُان، زــــم ًىدــــبـ الِــــ ٓجغان الهــــ مٗـــّ الــــ

اص، ٦ما هى٤ُ بّ في مهغ" ًّ ٓ ال ا، َ ٓجا اهٟجاٍع ٫ٓ الشىاًا ؾمٗىا ن  .(3)اللؿان ًٖ ؤن

ْهي:وؿخيخج مما ؾب٤ ؤن الهٓث الظي ًٓن٠ ب ٍ مُٗىت,  ٓٞغ ُّٞ قْغ ْ الاخخ٩ا٧ي ًجب ؤن جخ ٓ ؤ الغز  

ال ٌكتٍر ُّٞ ؤن ٩ًٓن ٖلى صعظت مُٗىت، ًٞـابُّ  -1 ، مـا ؤال ًلفـل اإلاسـسج ؤمـام الهـىاءج٤ًُ في اإلاسغط، 

ْالىٓن مشال. ْ ًجبٍر ٖلى حُٛحر مؿاٍع بلى مىٟظ آزغ، ٦ما في الالم   ًدؿبب في خبؿّ ْخضْر الاهٟجاع، ؤ

ــان الــىٟـ، ؤي -2 ــان الهــٓث،  ظٍغ ــان ظٍغ ٍْــغجبِ بهــظا الجٍغ ٓلّ بلــى مىتهــاٍ,  ٓاء مــً مٗبــٍر ختــى ْنــ ع الِــ مــْغ

ْالٛحن. ان الىٟـ، ٦ما في الًاص الخضًشت،  ان الهٓث ٢ض ًخم بجؼء يئل مً ظٍغ  ْل٨ً ظٍغ

 ألاؿىاث اإلاخىططت ؤو البُيُت:

ٓاث اإلااجٗت       ٣ٍْهض بها جلـ٪ ألا (4)ْحؿمى ؤًًا في اإلاهُلر الخضًض باألن ٢ْٗـذ بـحن الكـضة ،  ٓاث التـي  نـ

ٓة فــــي  ٓاث الغزــــ ْؤقــــبهذ ألانــــ ٓاء،  ٓاث الكــــضًضة فــــي اوٛــــال١ اإلاســــغط ؤمــــام الِــــ ْة، ؤي ؤنهــــا ؤقــــبهذ ألانــــ ْالغزــــا

                                                 
ن، ص.ٍ، بحرْث، صاع الجُل،  1 ٍّٓ، ٖمْغ بً ٖشمان، )ص.ث(، ال٨خاب، جد٤ُ٣، ٖبض الؿالم َاْع  .435، 4/434ؾِب
ٓ الٟخذ، ) 2 غاب، 2000ٍابً ظجي، ؤب  .1/60، بحرْث، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحرْث، 1م(، ؾغ نىاٖت ؤلٖا
ٍٓت، م 3 ٓاث اللٛ  51ؤهِـ، ببغاَُم، ألان
 .26اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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ٓاء ؤزىـاء هُـ٤ الهـٓث اإلاخٓؾـِ ًجـغي ختـى ٣ًابـل اإلاسـغط ؤمامـّ مٛل٣ـا  ـ. بمٗجـى ؤن الِـ
َ
ٟ ْالىَّ ان الهٓث  ظٍغ

ٓاث ا ْبهما ٌٛحر مؿاٍع بلى اججاٍ آزغبةخ٩ام، ٞال ٠٣ً ٦ما ًدهل في ألان  .(1)لكضًضة، 

ٓاث، ما ًإحي: ٫ٓ بإن الٟغ١ بحن جل٪ ألان  ٍْم٨ً ال٣

ٓٞـّ بكـ٩ل جـام، زـم  -1 ٢ْ ٓاء ؤي  ٓاث الكضًضة جخم ٞحهـا زـالر مغاخـل: مغخلـت بٚـال١ اإلاسـغط، زـم خـبـ الِـ ألان

ًٍٓ الىا٣َحن، ْخضْر الاهٟجاع  .(2)اهٟغاط الًٗ

ٓة ال جٓظــض ٞحهــا  -2 ٓاث الغزــ ٓاء ألانـ ًٍٓ الىــا٣َحن ٌؿــمذ للِــ ٓاء، بــل بن اهٟــغاط الًٗــ مغاخــل ٣ًــ٠ ٞحهــا الِــ

ًـــاء الى٣ُُـــت، لُدـــضر  ٓاء ًدخـــ٪ باأٖل ْص، يـــ٤ُ ًجٗـــل الِـــ ْل٨ىـــّ اهٟـــغاط مدـــض َْؿـــغ،  ٓلت  ٓع ب٩ـــل ؾـــِ بـــالٗب

ٓجُت التـــــي ًم٨ـــــً ؤن ًدـــــض ها  ْبطا مـــــا اػصاص الاهٟـــــغاط يـــــاٖذ ال٣ـــــُم الهـــــ  ،ٕٓ ْالـــــىٛم اإلاؿـــــم ٓحي  الجـــــغؽ الهـــــ

 ْ ٓاء.الاخخ٩ا٥،  ٓع الِ ت ٖب  طل٪ بٟٗل احؿإ اإلاسغط، ْخٍغ

ْ البُيُــت، جــخم ٞحهــا زــالر مغاخــل ؤًًــا: مغخلــت بٚــال١ اإلاســغط بةخ٩ــام، زــم انــُضام  -3 ٓاث اإلاخٓؾــُت ؤ ألانــ

ٓاء إلاجغاٍ بلى مىٟظ آزغ ال ًٓظض بّ اوٛال١. ٓاء بمى٣ُت الاوٛال١، زم حُٛحر الِ  الِ

ٓاث اإلاخٓؾـــــــُت فـــــــي ٖبـــــــ      َمـــــــْغ"، ٢ـــــــا٫ ابـــــــً الجـــــــؼعي فـــــــي ٢ْــــــض ظمـــــــ٘ الٗلمـــــــاء ألانـــــــ ُٖ  ًْ اعة حٗلُمُـــــــت، هـــــــي :" ِلـــــــ

ٓمخّ  :(3)مىٓ

َمس" ًْ ؽ 
 "وبين ززى والؼدًد لِّ

ٝ التــي        ْالخــْغ ْالُــاء، ٢ــا٫ ابــً ظجــي:"   ْ ٓا ْالــ ٓا ظمُٗــا ٖلــى طلــ٪، ٞمــجهم مــً ػاص ألالــ٠  ْل٨ــجهم لــم ًخ٣ٟــ

ْالــــ ْالُــــاء،  ْالٗــــحن،  ْهــــي: ألالــــ٠،  ٓة زماهُــــت ؤًًــــا،  ْالغزــــ ٓاْ، بــــحن الكــــضًضة  ْالــــ ْاإلاــــُم،  ْالــــغاء،  ْالىــــٓن،  الم، 

ٓهــا" ْبن قــئذ ٢لــذ: لــم ًٖغ ْبــّ ٢ــا٫ م٩ــي بــً ؤبــي َالــب(4)ٍْجمِٗــا فــي اللٟــٔ: لــم ًــْغ ٖىــا،  . بِىمــا اجٟــ٤  (5)، 

ْالــغاء ْاإلاــُم،  ْالىــٓن،  ٓاث اإلاخٓؾــُت هــي: الــالم،  ٓا ؤن َىــا٥ ٚمٓيــا ٨ًخىــ٠ (6) اإلادــضزٓن ٖلــى ؤن ألانــ ْبِىــ  ،

ْؤهــّ لــِـ مــً ٓاث اإلاخٓؾــُت،  نــٓث الٗــحن،  ٢ْــ  ألانــ ٓاث ٢ــا٫ ببــغاَُم ؤهــِـ:"  ض ػاص ال٣ــضماء ٖلــى َــظٍ ألانــ

ـــذ ٖلـــى ) ْل٣لـــت الخجـــاعب الخضًشـــت التـــي ؤظٍغ ٓجا مخٓؾـــُا ؤًًـــا.  َْا نـــ اإلاخٓؾـــُت( ألاعبٗـــت نـــٓث الٗـــحن، ٞٗـــض

ً ٖلحهــا" ٓاث الخلـ٤، ال وؿـخُُ٘ ؤن هــغجر صـخت َـظٍ الهــٟت" للٗـحن" بـل هتر٦ِـا لخجــاعب اإلاؿـخ٣بل لخبـَر ، ؤنـ

ٓاث الاخخ٩ا٦ُـــت  ْهـــي ؤ٢ـــل ألانـــ ًٍٓ الٗـــحن ُٞـــّ ٚمـــٓى لـــم ًخطـــر لىـــا بٗـــض،  ْالخـــ٤ ؤن ج٩ـــ ٢ْـــا٫ ٦مـــا٫ بكـــغ:" 

ٓص الؿٗغان اخخ٩ا٦ُا، (7)اخخ٩ا٧ا"  .(1)٢ْض ٖضٍ مدم

                                                 
ٍّٓ، ٖمْغ بً ٖشمان، ال٨خاب،  1  4/435ًىٓغ: ؾِب
2 ( ،٠ اثُت، 2002ًٍىٓغ: اؾخِخُّ، ؾمحر قٍغ ْٞحًز ْه٣ُُت  ٍٓت  ٍٓت: عئٍت ًٖ ٓاث اللٛ ْاثل، م1م(، ألان ّمان، صاع  َٖ  ،128. 
ا، ) 3 ٓ الخؿً ال٨غصي، 1992ٍههاع، ػ٦ٍغ ٍٓض، عاظّٗ، ؤب ٓعٍت، مُبٗت الكام، م1م(، قغح اإلا٣ضمت الجؼعٍت في ٖلم الخج  .48، ؾ
غاب،  4 ٓ الٟخذ، ؾغ نىاٖت ؤلٖا  .1/75ابً ظجي، ؤب
ْة، جد٤ُ٣، ؤخمض خؿً 1996ًىٓغ: ابً ؤبي َالب، م٩ي، )5 ْجد٤ُ٣ لٟٔ الخال ٍٓض ال٣غاءة  اًت لخج ّمان، صاع ٖماع، 3ٞغخاث، ٍم(، الٖغ َٖ  ،

 .119م
ٍٓت، ص.ٍ، ال٣اَغة، م٨خبت نهًت مهغ، م 6 ٓاث اللٛ ٓاث، ص.ٍ، 26ًىٓغ: ؤهِـ، ببغاَُم، )ص.ث(، ألان ٍْىٓغ: بكغ، ٦ما٫، )ص.ث(، ٖلم ألان  .

ب، م   .345ص.ٍ، ال٣اَغة، صاع ٍٚغ
، م7م(، ٖلم اللٛت الٗام، 1980ٍبكغ، ٦ما٫، ) 7  .121، ال٣اَغة، صاع اإلاٗاٝع
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ٓ آلاحي:       ٓاث لٓظضها ؤن مغاخل ألانٓث اإلاخٓؾُت جخم ٖلى الىد  ْبطا ما ؤمٗىا الىٓغ في جل٪ ألان

ط ال -1 ٍٓــت، ٞةهــّ ًهــُضم بى٣ُــت الخ٣ــاء نــٓث الــالم: ٖىــض زــْغ ٓلّ بلــى الدجــغة الٟم ْْنــ ٓاء مــً الــغثخحن،  ِــ

٣ـّ بلـى ظاهـب اللؿـً، خُـض الٟـغاٙ الـظي ٌؿـمذ  ٓاء ًخسـظ ٍَغ اللؿان باللشت، ١ٓٞ الشىاًا الٗلُا، مـا ًجٗـل الِـ

ٓاء بمى٣ُـت الٛلـ٤، زـم اهدـغاٝ الِـ ت، ؤي ؤن مغاخلّ هي: بٚال١ اإلاسـغط، انـُضام الِـ ع بدٍغ ْمـً لّ باإلاْغ ٓاء، 

ْ الجاهبي ٍٓ بالهٓث الاهدغافي ؤ  .(2)َىا ؾم

ظّ مـً الـغثخحن بمى٣ُـت الخ٣ـاء َـٝغ اللؿـان باللشـت، ُٞٛحـر اججاَـّ  -2 ٓاء بٗض زْغ نٓث الىٓن: ًهُضم الِ

ٓم.  بلى مسغط الخِك

ٓم. -3 ٓاء بمى٣ُت اوٛال١ الكٟخحن، ُٞٛحر اججاَّ بلى مسغط الخِك  نٓث اإلاُم: ًهُضم الِ

ٓ نٓث  -4 َْ ـت اللؿـان ٖلـى اللشـت، نٓث الغاء:  ٞغ ٓاء م٘ ٧ل اوٛال٢ت جدضر مً ٞع ج٨غاعي، خُض ًهُم الِ

ٓ اوٛال١ ٚحر مد٨م. َْ ٓاء،  ب للِ ْبٗض ٧ل اوٛال١ ًدضر حؿٍغ  مٗجى طل٪ ؤن في الغاء اوٛال٢اث ٖضة، 

ٓع مسغظـّ ْؾـِ الخلـ٤،         ْالٗحن نٓث مجِـ ط نٓث الٗحن، ٣ٞض ٢ا٫ ببغاَُم ؤهِـ:"  ؤما ًٖ آلُت زْغ

ٓجُحن، ختــى بطا ْنــل بلـــى ْؾــِ الخلـــ٤،  ٞٗىــض ً الهـــ ٓجٍغ ٓاء مــاعا بــالخىجغة، ُٞدـــغ٥ الــ الىُــ٤ بـــّ ًىــضٞ٘ الِـــ

ْة مـــً  ْل٨ـــً يـــ٤ُ مجـــغاٍ ٖىـــض مسغظــّ ؤ٢ـــل مـــً يـــ٣ُّ مـــ٘ الٛـــحن، ممــا ظٗـــل الٗـــحن ؤ٢ـــل عزـــا  ، يــا١ اإلاجـــٔغ

 .(3)الٛحن"

٫ٓ ببــغاَُم ؤهــِـ ًلخــٔ ؤن الٗــحن جسخلــ٠ فــي ه٣ُِــا ٖــً ألانــ      ْاإلاــُم، ْاإلاخإمــل فــي ٢ــ ٓاث الؿــاب٣ت ) الــالم، 

ٍْم٨ً خهغ جل٪ الازخالٞاث في ما ًإحي: ْالغاء(،   ْالىٓن، 

ٓة ختـــى ٣ًابـــل اوٛال٢ـــا فـــي  -1 ٓاث ألاعبٗـــت مىـــضٞٗا ب٣ـــ ٓاء ًســـغط ٖىـــض هُـــ٤ ألانـــ ـــان الـــىٟـ: ٞـــالِ مـــً خُـــض ظٍغ

ْل٨ىـــّ  ْ بٚـــال١.  ٓاء ؤي جًـــ٤ُِ ؤ ـــت ٞـــال ًجـــض ُٞـــّ الِـــ ٍٓـــت، ؤمـــا الدجـــغة الخىجٍغ ٖىـــض هُـــ٤ نـــٓث الدجـــغة الٟم

 ْ ْمــً زــم ًىُلــ٤ صْن ؤن ٣ًابــل ؤي اوٛــال١، ؤ ــت،  ٓ الخًــ٤ُِ فــي الدجــغة الخىجٍغ الٗــحن، ٞــةن ؤ٫ْ مــا ٣ًابلــّ َــ

ٍٓت.  ج٤ًُِ في الدجغة الٟم

ٓاث  -2 ـان الـىٟـ،  ٟٞـي ألانـ عة ظٍغ ان الهٓث ال ٌٗجي بالًـْغ ٓم ؤن ظٍغ ان الهٓث: مً اإلاٗل مً خُض ظٍغ

اهان مٗا، ؤما ٓاء فـي الدجـغة  ألاعبٗت ًدضر الجٍغ ٖىض ه٤ُ نٓث الٗحن، ٞةن الهٓث ًجغي بِىما ًىدهـغ الِـ

ا، صْن ؤن ًدضر اوٛال١ جام، ُٞسغط مخشا٢ال بُُئا. ت مًَٛٓ  الخىجٍغ

ْالـالم ًىٛلـ٤ بةخ٩ـام، ؤمــا  -3 ْالىـٓن  ْ اوٛال٢ـّ: اإلاالخـٔ ؤن اإلاسـغط ٖىــض هُـ٤ اإلاـُم  مـً خُـض جًـ٤ُِ اإلاسـغط ؤ

 مخ٨ـغعا، بدؿـب ٖـضص يـغباث َـٝغ اللؿـان ٖلـى اللشـت، ٞمـ٘ ٧ـل يـغبت في نٓث الغاء ٞـاالوٛال١ ًإزـظ قـ٨ال 

ٓاء، ؤي ؤن ُٞــــّ اوٛــــال١ ٞــــاهٟغاط، اوٛــــال١ ٞــــاهٟغاط،  ْل٨ىــــّ ٚحــــر جــــام، ًدبٗــــّ صٞــــ٤ للِــــ ًدــــضر اوٛــــال١ لخٓــــي،  

ْالــــضلُل ٖلــــى ؤن الاوٛــــال١ ال ٩ًــــٓن مد٨مــــا ؤن الصــــخو بطا ػاص مــــً يــــِٛ َــــٝغ اللؿــــان ٖلــــى اللشــــت ؤزىــــاء 

ْهــي مــً ألازُــاء الكــاجٗت فــي هُــ٤ الُغ٢ــاث، ٞــةن ا ٓة الىُــ٤ ج٩ــٓن مسخلٟــت،  ْبالخــالي ٞــةن ٢ــ هٟجــاعا ًدــضر، 
                                                                                                                                                                

ٓص، )ص.ث(، ٖلم اللٛت م٣ضمت لل٣اعت الٗغبي ، م 1  .178الؿٗغان، مدم
ٓحي في الضعاؾاث الٗغبُت، م  2 ؼ، اإلاهُلر اله ٓاث، م 184ًىٓغ: الهاٌٜ، ٖبض الٍٗؼ ٍْىٓغ: بكغ، ٦ما٫، ٖلم ألان  .213. 
ٍٓت، م 3 ٓاث اللٛ  .75ؤهِـ، ببغاَُم، ألان
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ْالـالم  ٓاء ًإزـظ مؿـاٍع مؿـخ٣ُما بلـى ألامـام بـال اهدـغاٝ ٦مـا فـي الىـٓن  الغاء. ؤما باليؿـبت لهـٓث الٗـحن ٞـةن الِـ

ٓ جًــ٤ُِ فـي ْؾــ ظـّ، بــل َـ ِ الخلـ٤، ًــىجم ٖىــّ ْاإلاـُم، ْالازــخالٝ آلازـغ ؤهــّ ال ًدـضر اوٛــال١ فـي مدــل مسْغ

ْع الظي جاصًّ ًٖلت الخل٤. ٓجغ هاظم ًٖ الض َْظا الخ ٓاء،  ٓجغ في الِ  ج

٧ْــل مــا  -4 ٓاث ألاعبٗــت مٟــغصة ًجــض ؤنهــا ال ج٩لٟــّ ظِــضا ًٖــلُا،  ٓبت الىُــ٤: بن مــً ًىُــ٤ ألانــ مــً خُــض نــٗ

ْال ٓجغ  ٓاء اإلاخـــض٤ٞ، بِىمـــا ًجـــض ؤن نـــٓث الٗـــحن ؤنـــٗبها ه٣ُـــا، طلـــ٪ ؤن الخـــ ٓ الِـــ دكـــىج فـــي ًٖـــلت حؿـــتهل٨ّ َـــ

ٓبت فـي  ٓبتها ؤن ٚحـر الىـا٣َحن بالٛغبُـت ًجـضْن نـٗ ْالضلُل ٖلـى نـٗ ٓاء،  ْجغصصا ؤ٦ثر في الِ ٓجغا  الخل٤ ًدضر ج

ْاإلاــــغان؛ ألن لٛــــتهم ال  ه٣ُــــّ، ُٞى٣ُــــٓن نــــٓث الخــــاء بــــضال ٖىــــّ؛ ألن ًٖــــلت الخلــــ٤ ٖىــــضَم لــــم جخلــــ٤َ الضعبــــت 

ْالٗــحن فـــي اللٛــت الٗغبُـــت جمشــل مكـــ٩لت خ٣ُ٣ُـــت جدخــٓي ٖلـــى نــٓث ًىُـــ٤ ٧ــالٗحن الٗغبُـــت. ٢ــا٫ ٦مـــا٫ بكـــغ:" 

ٓعة صخُدت" ْاخض مجهم ه٣ُِا به ْمً الىاصع ؤن ٌؿخُُ٘   . (1)لٛحر الٗغب. 

ٓاث ألاعبٗــت          مٗجــى طلــ٪، ؤن َىــا٥ ؾــمخا ممحــزا لهــٓث الٗــحن، ًجٗلــّ مسخلٟــا ٖــً الهــٟت الٗامــت لؤلنــ

ْ البُيُت، ما ًجٗلِا جبخٗ ٓجا مخٓؾُا.التي ْنِٟا الٗلماء بالخٓؾِ ؤ ٓنها ن  ض ًٖ ٧

ْة:        ْ الغزا  ٢ْض ْنِٟا بٌٗ اإلادضزحن باالخخ٩ا٥ ؤ

ٓاث  -1 ْهـــي ؤ٢ـــل ألانـــ ًٍٓ الٗـــحن ُٞـــّ ٚمـــٓى لـــم ًخطـــر لىـــا جٟؿـــحٍر بٗـــض،  ْالخـــ٤ ؤن ج٩ـــ ٢ـــا٫  ٦مـــا٫ بكـــغ:" 

 .(2)الاخخ٩ا٦ُت اخخ٩ا٧ا"

ٓمي الخىجــــغي الاخخ٩ــــا٧ي اإلاِتــــز اإلا -2 ٓ الٗــــحن فــــي الٗغبُــــت. ٢ــــا٫ ٖبــــض الــــغخمً ؤًــــٓب:" الهــــٓث البلٗــــ َْــــ ٓع،  جِــــ

ٓم الٟمـٓي  ٓة قضًضة، ُٞدضر ي٤ُ في البلٗ ٓم ب٣ ْللى٤ُ بّ ًتراظ٘ ظؿم اللؿان بلى الخاثِ الخلٟي للبلٗ

٢ٓــــذ ظــــضعان  ْتهتــــز فــــي هٟـــــ ال ٓجُت،  ْجــــاع الهــــ ٓاء مــــً الــــغثخحن مدــــضزا طبظبــــت فــــي ألا ٍْىُلــــ٤ الِــــ زلــــ٠ اللِــــاة، 

ٓاء ألاهٟـ ٩ٍْـٓن ممـغ الِـ ٓم الخىجغي،  ٓاء مـً اإلامـغ الٟمـٓي مدـضزا البلٗ ٓاؾـُت اللِـاة، ُٞسـغط الِـ ْصا ب ي مؿـض

ٓم الٟمٓي" ٖٓا في الى٣ُت ال٣ًُت مً البلٗ  .(3)اخخ٩ا٧ا مؿم

ْل٨ـــً         ـــت،  ْ ؤن ْنـــِٟم الٗـــحن باالخخ٩ـــا٧ي، بهمـــا ظـــاء مـــً الاخخ٩ـــا٥ الـــظي ًدـــضر فـــي الدجـــغة الخىجٍغ ًبـــض

ٕٓ مسخلــ٠، ال ٌكــبهّ اخخ٩ـــا٥ ألانــ ْالكــحن... بلــخ؛ ألن اإلاســـغط َــظا الاخخ٩ــا٥ مــً هـــ ْالشـــاء  : الٟــاء  ٓاث ألازــٔغ

ٓاث  ْهــــي ؤ٢ــــل الانــــ ًخًـــ٤ُ بكــــ٩ل ٦بحــــرة، ٩ًــــاص مٗــــّ ؤن ٩ًــــٓن اوٛال٢ــــا مد٨مــــا، بــــضلُل ؤن ٦مــــا٫ بكــــغ ٢ــــا٫:" 

ٓلــّ:"  ٓاث اإلاخٓؾــُت، ب٣ ٍّٓ مــً ٢بــل ٖىــضما ؤٞــغص الٗــحن ٖــً ألانــ ٢ْــض ؤصع٥ طلــ٪ ؾــِب الاخخ٩ا٦ُــت اخخ٩ا٧ــا"، 

 ٓ ْالكـــضًضة، جهـــل بلـــى الترصًـــض ٞحهـــا "ْؤمـــا الٗـــحن ٞبـــحن الغزـــ ؤي ؤن ٞحهـــا جـــغصصا ًجٗلِـــا مسخلٟـــت ٖـــً جُـــ٪  .(4)ة 

ٓاث، مما اؾخد٤ ؤن ًٟغصٍ ب٨الم مٛاًغ.  ألان

عة بلــــى        ْعؤٔ ؤن الخًــــ٤ُِ فــــي اإلاســــغط ال ًــــاصي بالًــــْغ ْل٨ــــً اٖتــــرى ؾــــمحر اؾــــخِخُت ٖلــــى َــــظا الٓنــــ٠، 

ْالخـــ٤ ؤن الخًـــ٤ُِ طاجـــّ لـــِـ ٧ ٓاث خـــضْر اخخ٩ـــا٥، ٢ـــا٫:"  ٓاث الاخخ٩ا٦ُـــت. ِٞىـــا٥ ؤنـــ اُٞـــا إلخـــضار ألانـــ

                                                 
ٓاث، م  1  .304بكغ، ٦ما٫، ٖلم ألان
 .304ؿاب٤، م اإلاغظ٘ ال 2
ٓاث اللٛت، 1968ٍؤًٓب، ٖبض الغخمً، ) 3  216، ال٣اَغة، مُبٗت ال٨ُالوي، م 2م(، ؤن
ٍّٓ، ٖمْغ بً ٖشمان، ال٨خاب،  4  ،4/435ؾِب
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٦شحــــرة ًــــخم بهخاظِــــا مــــ٘ جًــــ٤ُِ قــــضًض فــــي حجــــغة الىُــــ٤، صْن ؤن جهــــبذ اخخ٩ا٦ُــــت. مــــً طلــــ٪ مــــشال، الخغ٦ــــت 

ْعة ) ْعة iألامامُـــــت اإلاٛل٣ـــــت ٚحـــــر اإلاـــــض ْالخغ٦ـــــت الخلُٟـــــت اإلاٛل٣ـــــت اإلاـــــض  ،)(u) (ْههـــــٟا الخغ٦ـــــت  ،w,y) ٧ــــــان ٓ ْلـــــ  ،

ـــــا بهــــــظا الخًـــــ٤ُِ ْخـــــضٍ ٧اُٞـــــا إلهخـــــا ْلـــــى مـــــً ٚحَر ٓعة آهٟــــــا ؤ ٓاث اإلاـــــظ٧ ٓاث الاخخ٩ا٦ُـــــت، ل٩اهـــــذ ألانـــــ ط ألانــــــ

ْبىـــــاء ٖلـــــى اإلاُٗـــــاع الؿـــــاب٤، اخخ٩ا٦ُـــــت" ْعؤٔ ؤن الٓنـــــ٠ الـــــض٤ُ٢ (1)الٓنــــ٠، بط ال بـــــض ؤن ج٩ـــــٓن ؾـــــاٖخئظ،   .

 ٓ ْبــحن ؤن الٟــغ١ بــحن الغهــان ْالاخخ٩ــا٧ي، ؤن الدجــغة الى٣ُُــت فــي الهــٓث الغهــان ج٩ــ ن للٗــحن ؤهــّ نــٓث عهــان، 

ْٖىــــض ه٣ُــــّ ًدــــضر فــــي الدجــــغة  ْالدجــــغة الى٣ُُــــت فــــي الٗــــحن هــــي الخلــــ٤،  ٓاث الاخخ٩ا٦ُــــت.  ؤ٦بــــر مجهــــا فــــي ألانــــ

ال وٗجـــي بـــظل٪ ؤن مى٣ُــت ًٖـــلت الخلـــ٤ ال جخًـــ٤ُ مـــ٘ ظــضاع الخلـــ٤، بـــل بن الاحؿـــإ ٩ًـــٓن  الخل٣ُــت احؿـــإ، 

 ٢بلِا.

ٓاث الغها      ــت، بِىمــا ْالٟـغ١ آلازــغ الــظي عآٍ، ؤن الدجــغة الى٣ُُــت فــي ألانــ هــت ج٩ــٓن ؤ٦بــر مــً الدجــغة الخىجٍغ

ْؤن الٗـــحن جسخلـــ٠ ٖـــً الخـــاء فـــي ٧ـــٓن الخًـــ٤ُِ الـــظي ًدـــضر ٖىـــض  ٓاث الاخخ٩ا٦ُـــت.  ال ج٩ـــٓن ٦ـــظل٪ فـــي ألانـــ

بُـت، ؤمـا الخـاء ٞالخًـ٤ُِ ٖىـض ه٣ُِـا  ٓاث الخ٣ٍغ ْهـي نـٟت زانـت باألنـ ه٣ُِا ال ًـاصي بلـى خـضْر اخخ٩ـا٥، 

 ًاصي بلى خضْر الاخخ٩ا٥.

ٓح ْالــــظ       ٓح الؿــــمعي، ًمخــــاػ بالٓيـــــ ٓلــــّ ؤهــــّ زبــــذ ؤن نــــٓث الٗـــــحن خؿــــب ظِــــاػ ٢ُــــاؽ الٓيــــ ي ًــــضٖم ٢

ٓاث الاخخ٩ا٦ُـت، باإليـاٞت بلـى التـرصص الٗـالي الـظي ًهـاخب ه٣ُـّ، ٖلـى ٚحـر مـا  ْطلـ٪ ًدىـافى مـ٘ ألانـ الؿـمعي، 

ٓاث الاخخ٩ا٦ُت   . (2)هجضٍ في ألان

ٓع ؾمحر، ما ًإحي:       ِٟم مً ٦الم الض٦خ ًُ 

ٓاء هدُجــت قــضة ؤن  -1 ع الِــ ْٖــضم مــْغ ٓحي اإلاُِــإ لىُــ٤ الهــٓث،  ٓاء فــي اإلامــغ الهــ الاخخ٩ــا٥ ٣ًخطــ ي ؤن ًمــغ الِــ

 الخ٤ًُِ في مدل ه٤ُ الهٓث ال ًاصي بلى خضْر اخخ٩ا٥. 

ْ جدؿــ٘، ْحجــغة ه٣ُُــت ٨ًخمــل بهــا هُــ٤  -2 ٓاء ٞخًــ٤ُ ؤ ــت ًمــغ بهــا الِــ ؤن ل٩ــل نــٓث حجــغجحن: حجــغة خىجٍغ

 ْ ْهـــــــي ٦ـــــــظل٪ جًـــــــ٤ُ ؤ ٓاث الاخخ٩ا٦ُـــــــت، ًدـــــــضر احؿـــــــإ فـــــــي الدجـــــــغة الهـــــــٓث،  ْ جىٛلـــــــ٤. ٟٞـــــــي ألانـــــــ جدؿــــــ٘ـ ؤ

ٓ خـــــضر الاخخ٩ـــــا٥ فـــــي  ٕٓ،  ٞلـــــ ْجًـــــ٤ُ فـــــي الدجـــــغة الى٣ُُـــــت؛ مـــــً ؤظـــــل بخـــــضار الاخخ٩ـــــا٥ اإلاؿـــــم ـــــت،  الخىجٍغ

ال ٩ًـــٓن فـــي  ٖٓا؛ ألن الاخخ٩ـــا٥ اإلا٩ـــٓن للهـــٓث ًدـــضر فـــي اإلاســـغط،  ـــت مـــا ٧ـــان الهـــٓث مؿـــم الدجـــغة الخىجٍغ

ٓعٍ ٖــــً الهــــٓث اخخ٩ا٧ــــان فــــي  ٢ْهــــ ٓاء باإلا٩ــــان ألا٫ْ ألصٔ بلــــى بيــــٗاّٞ  ٓ اخخــــ٪ الِــــ مٓيــــٗحن مسخلٟــــحن، ٞلــــ

 بخضار اخخ٩ا٥ زان. 

َْٓ ؤمغ ألاؿىاث السهاهتؤما        ت،  ْمجها الٗحن، ٞةن الدجغة الى٣ُُت ج٩ٓن ؤْؾ٘ مً الدجغة الخىجٍغ  ،

ٓة اهضٞ ٓاء ٖىضما ًسغط مً الغثخحن ًدخاط بلى ؤن ًداٞٔ ٖلى ٢ ْاحؿإ الدجغة َبُعي؛ ٞالِ ْجغصصٍ،  اّٖ 

ت ٌؿاٖضٍ ٖلى طل٪، ختى ًهل بلى الدجغة الى٣ُُت اإلاخمشلت في مى٣ُت الخل٤، باليؿبت للٗحن،  الخىجٍغ

ٓاء  ٕٓ ٖىض اهدهاع الِ ٞحزصاص جغصصٍ ٖىضما ج٤ًُ ًٖلت الخل٤ م٘ الجضاع الخلٟي لّ، ُٞدضر عهحن مؿم

                                                 
اثُت، م 1 ْٞحًز ْه٣ُُت  ٍٓت  ٍٓت: عئٍت ًٖ ٓاث اللٛ  .138اؾخِخُّ، ؾمحر قٍغ٠، ألان
 .140 -138ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
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ٓاء م ْال٣اٝ ال جضزالن في بىاء ٢ا٫ الخلُل:" خشا٢ال، بُجهما، ُٞجغي الهٓث بُال٢ت، بِىما ًسغط الِ الٗحن 

ْؤضخمِا ظغؾا "  ٝ  .(1)بال خؿيخاٍ؛ ألنهما ؤَل٤ الخْغ

بي؛ ألهّ ًمخاػ بسهاثو ججٗلّ      ال اخخ٩ا٦ُا، بهّ نٓث عهان ج٣ٍغ بطن، ٞهٓث الٗحن لِـ مخٓؾُا، 

ٓاث.  سي البدثًخمحز ًٖ جل٪ ألان ٕٓ مً يان هىاجياخخؤن َىا٥ هٖٓان مً الاخخ٩ا٥:  ٍو َْظا الى  ،

ٓلّ مً ؤًٖاء  ٓاء ًدخ٪ بما خ ْالكحن، ٞالِ عة بنضاع الهٓث، مخل نٓث الٟاء  الاخخ٩ا٥ ًصخبّ بالًْغ

ْ  .ٕٓ َْظا الاخخ٩ا٥ ًسخل٠ ًٖ الؿاب٤ اخخيان ؿىحيه٣ُّ، ْفي ؤزىاء طل٪ ًهضع عهحن الهٓث اإلاؿم  ،

ٓاء بك٩ل اخخ٩ا٧ي مهاخبا لّ ط الِ ٓهّ ال ٣ًخط ي زْغ ٓن في ٧ ، طل٪ ؤن الخ٤ًُِ ٩ًٓن قضًضا؛ لظا ال ٩ً

ٓاء  ٍْب٣ى الِ ْل٨ىّ ٢اصع ٖلى بخضار وٛمت الهٓث، ُٞجغي الهٓث  ط بك٩ل اخخ٩ا٧ي،  ٢اصعا ٖلى الخْغ

ٓاء بٗض ا٦خما٫ ه٤ُ نٓث الٗحن،  ط ص٣ٞت مً الِ ٓ ما ًدضر في نٓث الٗحن، بضلُل زْغ َْ زلّٟ مخشا٢ال، 

ٓاث الاخخ٩ا٦ُت ألازٔغ ٩ً ٓاجي مخهاخبان، ؤما في نٓث الٗحن ؤي ؤن ألان ْالِ ٓحي  ٓن ٞحها الاخخ٩ا٥ اله

ٓحي للٗحن، ختى جدبّٗ ص٣ٞت  ٓاجي، ٞما بن ٨ًخمل الجغؽ اله ٓحي ٌؿب٤ الاخخ٩ا٥ الِ ٞةن الاخخ٩ا٥ اله

ٓاثُا بال نٓث ًصخبها. ٓاء اإلاخشا٢لت بؿبب الخ٤ًُِ، مدضزت اخخ٩ا٧ا َ  الِ

ٓحي ًخٗاعى م٘        بي، ًدضر ُّٞ ج٤ًُِ بال اخخ٩ا٥؛ َْظا الاخخ٩ا٥ اله ال٫ٓ٣ بإن الٗحن نٓث ج٣ٍغ

ٓجُا زم  ٓجُا ٦ما في الخاء، ؤم ن ٓاثُا ْن ٓاء ؤ٧ان َ عة خضْر اخخ٩ا٥، ؾ ألن ٧ل ج٤ًُِ ٣ًخط ي بالًْغ

ٓاثُا ٦ما في الٗحن.  َ 

٫ٓ باخخ٩ا٦ُخّ؛ ألن الغهحن اإلاخإحي مً الترصص ا       ٓهّ عهاها، ٞظل٪ ال ًخٗاعى م٘ ال٣ لٗالي للهٓث، ؤما ٧

ٓاث الاخخ٩ا٦ُت  ٫ٓ بإن ألان ْال٣ اصة في الترصص.  ٓحي، ٨ٞالَما ًاصي بلى ٍػ ًيسجم م٘ خضْر الاخخ٩ا٥ اله

ْلِـ  ٓحي،  ٓاث الغهاهت، ال ًخٗاعى م٘ ما ؾب٤؛ ألن الٗحن نٓث اخخ٩ا٧ي ن ؤ٢ل ْيٓخا في الؿم٘ مً ألان

ٓاجي الظي ًدضر بٗض ا٦خما٫ ٓاثُا، ٞاالخخ٩ا٥ الِ لخٟذ بلُّ؛ ألن نٟاث  اخخ٩ا٦ُا َ ًُ ٓحي ال  ظغؾّ اله

ال ٢بلّ.  الهٓث بهما جغنض ؤزىاء الى٤ُ بّ، ال بٗضٍ 

 الخاجمت:

ْحك٩ل ظغؾِا     ْطل٪ لٛمٓى آلُت ه٣ُِا  ٓاث مك٩لت ٖىض الٗلماء في جدلُل نٟاتها،  حك٩ل ٦شحر مً ألان

٧ْان الؿبُ ٓ الٗحن،  َْ ٓاث،  ٓجا مً َظٍ ألان ٢ْض جىا٫ْ البدض ن ٓحي،  ل بلى بُان ما ُّٞ مً ٚمٓى اله

ْمجهم مً  ْاإلادضزحن، ٞمجهم مً ٢ا٫ بإهّ نٓث مخٓؾِ، ٦ما ٞٗل ال٣ضماء،  ٓا٫ الٗلماء ال٣ضماء  مىا٢كت ؤ٢

٢ْض زلو البدض بلى ما ًإحي: ٓ الخا٫ ٖىض بٌٗ اإلادضزحن،   ٢ا٫ بإهّ نٓث اخخ٩ا٧ي ٦ما َ

ٓاث اإلاخٓؾُت؛ ألهّ ال ًخًمً الهٟت ا -1 لغثِؿت التي حكتر٥ ٞحها جل٪ نٓث الٗحن لِـ مً ألان

ٓاء، زم حؿغبّ.  ٍع بشالر مغاخل: اوٛال١ اإلاسغط، زم خبـ الِ ْهي مْغ ٓاث،   ألان

ٓحي، زم  -2 بُا؛ ألن في ه٣ُّ ج٣ًُِا ٖىض ًٖلت الخل٤، ًاصي بلى اخخ٩ا٥ ن ٓجا ج٣ٍغ نٓث الٗحن لِـ ن

ٓحي ظّ بٗض ا٦خما٫ الجغؽ اله ٗخض بّ في حك٨ُل نٟت الهٓث؛ لخْغ ٌُ ٓاجي ال  َ . 

                                                 
ْم٨خبت الِال٫، الٟغاَُضي، الخلُ 1 ْببغاَُم الؿامغاجي، ص.ٍ، ال٣اَغة، صاع  مي،   .1/13ل بً ؤخمض، )ص.ث(، الٗحن، جد٤ُ٣، مِضي اإلاسْؼ
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ٓحي ال ٣ًخطـــ ي  -3 ْاخخ٩ـــا٥ نـــ ْا٦خمـــا٫ عهِىـــّ،  ط الهـــٓث  ٓاجي ًـــاصي بلـــى زـــْغ ٖٓـــان: اخخ٩ـــا٥ َـــ لالخخ٩ـــا٥ ه

ْبهمـــا ًســـغط بٗـــض  ٓ مـــا ًدـــضر ٖىـــض الىُـــ٤ بهـــٓث الٗـــحن،  َْـــ ٓاء ؤزىـــاء الىُـــ٤ بالهـــٓث،  ط الِـــ عة زـــْغ بالًـــْغ

ٓحي لّ.  ا٦خما٫ الجغؽ اله

 زبذ اإلاـادز واإلاساحؿ

ٓا2000اؾخِخُّ، ؾمحر ، )  - اثُت، ٍم(، ألان ْٞحًز ْه٣ُُت  ٍٓت  ٍٓت: عئٍت ًٖ ْاثل.1ث اللٛ ان، صاع  مَّ ّٖ  ، 

ٍٓت، ص.ٍ، ال٣اَغة، م٨خبت نهًت مهغ. - ٓاث اللٛ  ؤهِـ، ببغاَُم ، )ص.ث(، ألان

ٓاث اللٛت، 1968ٍؤًٓب، ٖبض الغخمً، ) -  ، ال٣اَغة، مُبٗت ال٨ُالوي.2م(، ؤن

ٓاث، ص.ٍ، ال٣اَغة، صاع ٍٚغ2000بكغ، ٦ما٫، ) -  ب. م(، ٖلم ألان

.7م(، ٖلم اللٛت الٗام، 1980ٍــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) -  ، ال٣اَغة، صاع اإلاٗاٝع

ٓ الٟخذ ، ) - غاب، 2000ٍابً ظجي، ؤب  ، بحرْث، صاع ال٨خب الٗلمُت.1م(، ؾغ نىاٖت ؤلٖا

ٓاث اللٛت الٗغبُت،2006ٍظبل، مدمض، ) -  آلاصاب.، ال٣اَغة،  م٨خبت 4م(، اإلاسخهغ في ؤن

ٓحي ٖىض الٗغب، 2000ٍخؿحن، ٖلي، ) -  ، بحرْث، صاع ال٨خب الٗلمُت.1م(، مىهج الضعؽ اله

ٓص، )ص.ث(، ٖلم اللٛت م٣ضمت لل٣اعت الٗغبي، ص.ٍ، بحرْث، صاع الجهًت الٗغبُت.      -  الؿٗغان، مدم

ن، ص.ٍ، بحرْث،     - ٍّٓ، ٖمْغ بً ٖشمان، )ص.ث(، ال٨خاب، جد٤ُ٣، ٖبض الؿالم َاْع  صاع الجُل. ؾِب

ؼ، ) - ٓحي في الضعاؾاث الٗغبُـت، 2007ٍالهاٌٜ، ٖبض الٍٗؼ ، صمكـ٤، 1، صاع ال٨ٟـغ، 1ٍم(، اإلاهُلر اله

 م.2007

ْة، جد٣ُـــ٤، ؤخمـــض خؿـــً 1996ابــً ؤبـــي َالـــب، م٩ــي، )  - ْجد٣ُـــ٤ لٟـــٔ الــخال ٍٓـــض ال٣ــغاءة  اًـــت لخج م(، الٖغ

ّمان، صاع ٖماع.3ٞغخاث، ٍ َٖ  ، 

ْببـــــغاَُم الؿـــــامغاجي، ص.ٍ، الٟغاَُـــــضي، الخلُـــــل بـــــً ؤخمـــــض، )ص. - مـــــي،  ث(، الٗـــــحن، جد٣ُـــــ٤، مِـــــضي اإلاسْؼ

ْم٨خبت الِال٫.  ال٣اَغة، صاع 

ٓع قــــاَحن، م٨خبـــت الكــــباب، ص.ٍ، ال٣ــــاَغة،  - ٓاث، جغظمــــت، ٖبـــض الهــــب مـــاإلابرط، بغجُــــل )ص.ث(،، ٖلـــم ألانــــ

 ص.ث.

 ال٨خب. اإلابرص، مدمض، )ص.ث(، اإلا٣خًب، جد٤ُ٣، مدمض ٖبض الخال٤ ُٖٓمت، ص.ٍ، بحرْث، ٖالم -

ص ي، مدمض، ) - ْعي الخمض، 2008ٍاإلاٖغ ّمان، صاع ّٖماع.2م(، ظِض اإلا٣ل، جد٤ُ٣، ؾالم ٢ض َٖ  ، 

ٓع، مدمض، )ص.ث(، لؿان الٗغب، ٍ -  ، بحرْث، صاع ناصع.1ابً مىٓ

ــــا، ) - ٓ الخؿــــً ال٨ــــغصي، 1992ٍههــــاع، ػ٦ٍغ ٍٓــــض، عاظٗــــّ، ؤبــــ ، 4م(، قــــغح اإلا٣ضمــــت الجؼعٍــــت فــــي ٖلــــم الخج

ٓعٍت، مُبٗت الكام.  ؾ
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 املناص يف رًاّت "انمرّبت كاف" نهرًائِ "ّامسْنت خضرا"
 . طماحي زفُلتد

 اإلادزطت الؾلُا لألطاجرة ببؼاز

 ملخف: 

اجي "ًاؾمُىت زًغا" طل٪ ؤن َظا الىو   بت ٧اٝ" للْغ اًت "ال٣ٍغ ًدىا٫ْ َظا البدض اإلاىام في ْع

ُّٖٓ ألامامي  اجي ػازغ باإلاىاناث ٞىجضٍ مخىٖٓا، ٞمً الٛالٝ بى ْاؾم الْغ ٓان الغثِس ي  ْالخلٟي بلى الٗى

ٓاٍ  ٓان في مؿخ ٢ْٟذ ٖلى الٗى ْاللٓن، ٦ما  ٓعة الٛالٝ  ْالؿلؿلت، ْن ْع اليكغ  ْص ٧ْلمت الىاقغ،  اإلاال٠، 

٤ٍٓ ال٣اعت،  ٓم بدك ٣ٍْ اجي،  اجي بض٢ت لُجهٌ بىهّ الْغ ْالضاللي، ٧ل َظا ازخاٍع الْغ ْالىدٓي  اإلاعجمي 

ْال٣اعت.ْجدٟحٍز إلاخابٗت ألاخضار، ٞخيكإ ٖال اجي  ْالىو الْغ ْاإلاال٠،   ٢ت جٟاٖلُت بحن الىاقغ 

بت ٧اٝ؛اليلماث اإلافخاخُت:  ٓان الغثِس ي؛ ٧لمت  ال٣ٍغ اإلاىام؛ الٛالٝ الخلٟي؛ الٛالٝ ألامامي؛ الٗى

ٓعة.   الىاقغ؛ اللٓن؛ اله

Abstract : 

 This Study deals with paratext in the novel of  «Cousin K» by the novelist 

Yasmina Khadra since this novel is full of paratext. It is variant; from its cover both 

the front and the back one to the main title, the writer’s name, publisher’s word, 

publication house, and the cover’s color, in addition to the title at its linguistic and 

semantic levels. All the above mentioned elements have been carefully selected by 

the novelist to attenuate the narrative and in order to thrill the reader and motivate 

him to follow the events and the actions. Thus, to create an interactive relationship 

between the publisher and the author, the narrative text and the reader.   

 

Key-words : Cousine K ; Paratext; back cover; front cover; main title; publisher 

word; colure; picture . 

 جمهُد: 

جدبٗىا الخًاعة الٗغبُت  ْل٨ً بطاِْغ اإلاىام ٦مهُلر ه٣ضي خضًض م٘ الىا٢ض "ظحراع ظُىِذ"،  

، ٞةهىا هجض لـ"ٖخباث الىو" بقاعاث في ٦خاباث الٗغب ال٣ضامى بٗض ؤن ٧اهذ جلمُداث في مهىٟاث ٖامت

٢ْضمذ ٖضة  ((Para Texteٖخباث الىو  )ْاإلاىام ) ٓاػي ؤْ الىو اإلاهاخب،  هي ما ٌؿمى الىو اإلا

ْمد ْمدمض الِاصي مهُلخاث لترظمت اإلاهُلر ٞترظمِا ؾُٗض ٣ًُحن باإلاىام،  ٓاػي،  مض بىِـ بالىو اإلا

ْالالجُيُت ًدمل ٖضة  ٓهاهُت  ْهجض اإلاىام في الُ ؼ قبل بالىو اإلاداط،  ْٖبض الٍٗؼ ٓاػي الىو،  اإلآُي بم

٢ْض ظاءث ؤٖما٫ ًاؾمُىت زًغا خاٞلت  ْالدؿاْي، اإلاجاوؿت، الخالئم...،  ٓاػي  ْالخ ْالخمازل  مٗاوي: الدكابّ 

بت  اًت "ال٣ٍغ ٠ُ٦ْ باإلاىاناث ٦ْغ ْحٗضصث، ٞإًً ججلذ جل٪ اإلاىاناث؟  ذ مىاناتها  ٧اٝ"، التي جىٖٓ

ٓعٍت مً ٢بل اإلاال٠؟  ٓع جل٪ اإلاىاناث ًٖ خالت قٗ َْل ٧ان خً اجي؟  ؾاَمذ في حك٨ُل بيُت الىو الْغ
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٠ُ اإلاىام  ْما ٢ُمت جْٓ اجي الاؾخٛىاء ًٖ اإلاىام؟  َْل ًم٨ً ألي ٖمل ْع ٓعَا ٧ان ٚحر ٢هض؟  ؤم ؤن خً

اجي؟في الٗمل ال  ْغ

بت واف" للسواجي ًاطمُىت زلسا:  هبرة ؽً زواًت "اللٍس

ْالضٍ مٗل٣ا ٖلى مكى٣ت ج اًت خ٫ٓ ٞتى نضمخّ الخُاة مىظ الهٛغ ٖىضما عؤٔ  ْع ؤخضار الْغ ض

ْالضجّ ٖلُّ بِىما جدىٓ ٖلى ؤزُّ آلازغ،  ْج٣ؿٓ  ع بخل٪ اإلاى٣ُت  ال بك٩ل بك٘ ل٨ٍُغ بٗض طل٪ اإلاْغ ْم٣خ

ْالضجّ  ٞالٟتى ٖاف خُاة ٢اؾُت ة  ْزْغ ٣ت ماإلات ْ َٓ في ؾً نٛحر،  ْالضٍ الظي اهتهذ خُاجّ بٍُغ بحن 

ْ م٘ ٧ل طل٪ ٧ان ٌكتر٥ البُل م٘ ؤمّ في اهخٓاع  ٓتها ٖلُّ،  ٢ْؿ ْ م٩اهتها في مجخمِٗا  ْاع ًدُمو  وؾُضة ص

ْصال ْ ٧ل ما جمشلّ مً جىا٢ًاث لهٟاجّ، ٞإمّ حٗاملِا بل٠ُ  ْ ٚىجِا  ْتها  بت ٧اٝ بك٣ا ٫ٓ ال٣ٍغ ٫، ؤما ْن

اًت بلى  ظت بالٛحرة لخيخ٣ل في الهٟداث ألازحرة مً الْغ ٖال٢خّ ب٩اٝ ٩ٞاهذ ٖال٢ت خب في البضاًت، ممْؼ

٢ْتها في  ْؤمًذ  با.  ٢ْض ٦ؿغث بخضٔ ؾا٢حها ْجخٓذ ُٖىاَا ٖع ٓع ٖلحها في ؤٖما١ البئر  ٍْخم الٗش اهخ٣ام. 

ٓ مً ٢ام بخل٪ الٟٗلت. لُيخ٣ل بٗض الاهخ٣ا٫ مً ُٖاصة بلى مصخت ٣ٖلُت، صْن ؤن ٌك٪ ؤخض في ؤن ال بُل َ

ا لخ٩ٓن ؤمام  َْٛاصع مؿٖغ بت باجؿت، ٣ًظٝ بها ؾاث٤ جا٦س ي مً ؾُاعجّ،  طل٪ بلى مٛامغاث م٘ ٞخاة ٍٚغ

ال مً ؾُاعة ؤظغة حُٗضَا بلى بُتها في ؾاٖت  ٓن الٛغباء  ٓم في ب٣ٗت مٓخكت ؾ٩انها ٨ًَغ ا اإلادخ ٢ضَع

٫ٓ ص ْما ٧ان ؤمامِا ؾٔٓ ٢ب ب،  م.الْٛغ ٓة البُل لِا بلى اإلابِذ في صاَع ٖ 

بت ال جدبّ لُجض هٟؿّ ؤمام ٞخاة  ٢ٍْغ  ،٫ٓ ْؤر مكٛ ٓجت مً ؤم ال تهخم  جخٟجغ مكاٖغ البُل اإلا٨ب

ب اإلاغء بةؾضاء زضمت، ؤْ بمّض ًض  بت حٗاملّ بخجاَل ٞال جُلب مىّ ؤي ش يء: "ما الُٗب في ؤن ًٚغ ٍٚغ

دُت؟" ْ الخهٝغ بإٍع ت ؤزُّ . جدا٫ْ الٟخاة 1الٗٓن، ؤ ٍْضزلِا ٚٞغ بت الِغب ٖضة مغاث ل٨ىّ ًمؿ٨ِا  الٍٛغ

ْلته ألازحرة جسخبئ في اإلاُبش، ٞتهٕغ ًضٍ مً جل٣اء هٟؿِا لخىا٫ْ ؾ٨ُىا  األا٦بر الظي ٌٗمل بالجِل، ْفي مدا

م الضماء اإلاخسثرة، ْل  ٓم ٚع ْجبضؤ بًُٗ الٟخاة َٗىاث ٖضًضة ل٨ىّ لم ًصر مً ؾ٨غة اهضٞاّٖ اإلادم

 ٓ ً بّ.مؿدؿلما لكٗ ال خاظت لآلزٍغ ٓع الٗضم،  اًت، قٗ  ع َاإلاا عا٣ّٞ في نٟداث الْغ

ٓ جل٪ اإلاى٣ُت الًٟاثُت  ٌٗض اإلاىام ؤخضاإلاىاؾ في السواًت:  ت ٖامت، ِٞ ْالكٍٗغ ؤهماٍ اإلاخٗالُاث الىهُت، 

ًٍْ ْمباقغ ٞخضزل يمجها: الٗىا لُت الىاقغ بك٩ل ؤؾاس ي   ْاإلااصًت مً الىو اإلادُِ التي ج٩ٓن ٖلى مؿْا

ٖٓان َما: ْاإلا٣ضماث ْللمىام ه ٧ْلماث الىاقغ.  ٓع  ْاله ٓاجُم   ْالخ

 :)الىف اإلاىاشي( . هىؽا اإلاىاؾ1. 2

٢ْؿمّ بلى ٢ؿمحن  م،1987ِْغ اإلاىام م٘ الىا٢ض الٟغوس ي "ظحراع ظُىِذ" في ٦خابّ "ٖخباث" ٖام 

 :2ؤؾاؾُحن َما

 اإلاىام اليكغي )مىام الىاقغ(: 

لُ ٓص مؿْا باٖخّ، ًخمشل في )الٛالٝ، َٓ ٧ل بهخاط مىاص ي حٗ خّ للىاقغ اإلاىسٍغ في نىاٖت ال٨خاب َْ

ًٍْم ٢ؿمحن ازىحن:   الجالصة، ٧لمت الىاقغ، ؤلاقِاع، الدجم، الؿلؿلت... (، 

 : ؤ.الىف اإلادُط اليؼسي 
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ٓعة الٛالٝ، ٓان، ن ٧لمت الىاقغ، قٗاع صاع  هي جل٪ الٗىانغ اإلادُُت بال٨خاب مجها: الٛالٝ، نٟدت الٗى

ْاإلادلي لل٨خاب...اليكغ،  ْلي   ؾٗغ ال٨خاب، التر٢ُم الض

ف الفىقي اليؼسي 
ّ
 : ب. الى

ٓعاث الضاع،  ٓا٢ٗت زاعط ال٨خاب مجها ؤلاقِاع، اإلالخ٤ الصخٟي لضاع اليكغ، ٢اثمت ميك هي جل٪ الٗىانغ ال

ْبَضاء اليسخ...  ُ٘٢ٓ  ظلؿاث الخ

 : . اإلاىاؾ الخإلُفي )مىاؾ اإلاالف(2

ٓص م  ٓ ٧ل بهخاط مىاص ي حٗ ٕٓ ٢ؿمحن ؤؾاؾُحن َما:َ ًٍْم َظا الى لُخّ للمال٠،   ؿْا

 :ؤ. الىف اإلادُط الخإلُفي

ًٍْ الضازلُت، الاؾتهال٫،   ْالٟغعي، الٗىا ٓان الغثِس ي  ٍْخمشل في: اؾم ال٩اجب، الٗى ْع بٟل٪ الىو  ما ًض

ٓامل. ٓاش ي، الِ  اإلا٣ضمت، ؤلاَضاء، الخهضًغ، اإلاالخٓاث، الخ

 ب. الىف الفىقي الخإلُفي:

ٓصة زاعط ال٨خاب ٧اإلاغاؾالث، حٗل٣ُاث ال٩اجب ٖلى ؤٖمالّ، جى  ضعط يمىّ ٧ل الخُاباث اإلآظ

مالّ ْاث، الكِاصاث، ال٣غاءاث الى٣ضًت أٖل ٓاباث، اإلااجمغاث، الىض   .3الاؾخج

ؾت. اًت اإلاضْع  اهُال٢ا مما ؾب٤ هدا٫ْ جُب٤ُ َاجّ اإلاٟاَُم ٖلى الْغ

 :اإلاىاؾ اليؼسي )مىاؾ الىاػس( .1

 : القالف

ٌٗ ْ ْ ألّي شخو ّض الٛالٝ ؤَم ٖىانغ اإلاىام،  ٓعهذ بهٟداث ال٨خاب، ٞخبض ْع٢ت ؾم٨ُت بطا ما ٢ للٛالٝ 

ٖاصي مجّغص ٚالٝ ًدمي نٟداث ال٨خاب، ل٨ّجها في الخ٣ُ٣ت ؤ٦ثر مً طل٪ ٞهي اإلاغآة الٗا٦ؿت للمتن، التي 

.٫ٓ ت اإلاجِ ٤ٍٓ ال٣اعت إلاٗٞغ ٓم بدك  ج٣

 :القالف ألامامي

ٓعة الٛالٝ  ٓحي  جخّٗضص ن َْظا الخٗضص ً ٓاخضة  اًت ال ٓان مً ٚالٝ آلزغ في الْغ ْجسخل٠ ألال ألامامي 

ْ ٢اع. ٓهّ ٚحر زابذ ؤ ٓبت اٖخماص الٛالٝ آلُت للخدلُل ٧  بهٗ

بت واف1ؤ.  :. الـىزة في زواًت اللٍس

  

الٛال 

 ٝ

(01              )

الٛال 

 ٝ

(02               )
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 (04(                الٛالٝ )03الٛالٝ )

ْا٢ٟت ٖلى ظىب ملخٟت بغصاء ؤبٌُ في لُلت   ٓعة َٟلت  اإلاالخٔ في الٛالٝ ألا٫ْ لليسخت الٟغوؿُت ن

٦ْإنها مل٨ت، في الكإع ب٣غبها ؤشجاع جىٓغ بلى  ْالٛجى  ٓحي باألبهت  ٦ْإنها حكٗغ بالبرص، ٦ما ؤن ق٩لِا ً مٓلمت 

ْاؾ ٓعة اإلاال٠  ْالؿلؿلت. ألاؾٟل. ؤّما الٛالٝ الشاوي ٞمؿاخت بًُاء بها ن ْصاع اليكغ  اًت  ٓان الْغ ْٖى مّ 

ٓعة لُٟل  ٖٓا ما بها ن ٢ْضًمت ه ٓٚغاُٞت ممؼ٢ت  ٓج ٓعة ٞ الٛالٝ الشالض باليسخت الٗغبُت اإلاترظمت ًِٓغ ن

بت  بؼي ٖؿا٦غ زاٌٞ الُٗىحن ًىٓغ بلى الُٟلت التي ب٣غبّ باخدكام ًضٍ الِؿٔغ ٖلى ؾُاط، ْ الُمجى ٢ٍغ

ْ ظمُلت بكٗغ ٞدمي، جىٓغ بلى ألامام بلباؽ ٖغبي مددكم، ؤّما الٛالٝ الغاب٘ مً ًض الٟخاة، ؤما الٟخاة ٞخب ض

ْ البىاًت  ْجبض ٓعة ٞخاة مً بُٗض بلباؽ ؤػع١ ٞاجذ ٢غب مجزلِا جىٓغ بلى الخاعط، بلى ؾاللم مٓلمت  ُِٞٓغ ن

ْب٣غبها ؤشجاع. ٖٓا ما،   ٢ضًمت ه

بت واف"2ؤ.  :.اللىن في زواًت "اللٍس

ٓان مً ًٔغ ألانِٟاوي ؤن:"ألا   ٓإ، ٣ًا٫ ٞالن ًإحي بإل ٓان ٌّٗبر بها ًٖ ألانىاٝ ْألاه ل

ْالُٗام" َْىا٥ ٖكغاث ألاؾماء للخٗبحر ًٖ 4الخضًض،  ْج٣اعبذ،  ْازخلٟذ  ٓان في الُبُٗت  ْحٗضصث ألال  ،

ْ جإ٦ُضٍ ٓ ما ٖٝغ ٢ضًما باؾم بقبإ اللٓن ؤ َْ ْهي جسخل٠ بازخالٝ صعظاث اللٓن  ٓاخض  ْلظا 5اللٓن ال  ،

ا ٖلى ال٣اعت، ٞةن لل ْمضٔ جإزحَر ٓان،  ٢ْض اَخمذ صعاؾاث خضًشت بضعاؾت ألال ٓن ؤَمُت ٦بٔر مىظ ال٣ضم، 

ْجغظمخّ،  اجي  ْع اليكغ، التي اَخمذ بيكغ الٗمل الْغ ؽ بخٗضص ص اجي اإلاضْع ٓان الٗمل الْغ ٣ٞض حٗضصث ؤل

ٓص الظي ًض٫ ٖلى الخ ٕٓ ٟٞي الٛالٝ ألا٫ْ، اللٓن ألاؾ ْجدى لٟت جخٗضص  ، ْألابٌُ لٓن ٞىجض ألٚا ؼن، الخٝٓ

ْالؿٗاصة،  عصاء الٟخاة اإلالخٟت بّ، ٦ما ؤن الٛالٝ الشاوي بمؿاخت بًُاء، ٞاألبٌُ ٖاصة ًض٫ ٖلى اإلاغح 

ْالضماع، ٦ما ًض٫ ٖلى  ْالخغاب، ؤلاٞؿاص  ٓعة اإلاال٠ بلٓن بجي ٢اجم ٞحرمؼ بلى الخحرة  ْالى٣اء، ؤما ن الُِاعة 

ْاإلاداٞٓت ٖلى الىٟـ، ؤما الٛ ٓص ًض٫ ٖلى الٛمٓى الضٞإ  ط باألؾ الٝ الشالض ٞبلٓن عماصي ممْؼ

 ْاإلاإؾاة، الخؼن. 

 : ولمت الىاػس.1: القالف الخلفي

ٓنها حّٗغٝ    حّٗض ٖىهغا َاما مً ٖىانغ اإلاىام اليكغي، لِا ٖال٢ت مباقغة بمىام اإلاال٠ ٧

ْ بمالّٟ.   بّ ؤ

بت واف  ":ؤ.ولمت الىاػس في زواًت "اللٍس
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 (                        02(                                     الٛالٝ )01الٛالٝ )            

ْٞحها م٣اَ٘  ٢ْغاءتها،  اًت  ٣ٍُٓت جدٟحزا لل٣اعت ال٢خىاء الْغ ظاءث ٧لمت الىاقغ في الٛالٝ الخلٟي ٩٦لمت حك

اًت:  مً الْغ

Très petit, j’ai appris à me cacher. 

Je n’avais pas peur ; personne ne me courait après . 

Je me cachais dès que je disparaissais de la vue de ma mère. 

 J'avais l'impression, à chaque fois qu'elle se détournait, de m'éclipser, de 

cesser d'exister. 

Cela ne m'amusait pas. 

J'en étais même très affecté. 

Je ne vivais pas, non : je hantais notre maison tel un esprit frappeur 

domestiqué, ne suscitant ni effroi ni intérêt, sauf, peut-être par moments, un 

agacement que je n'ai jamais réussi à reconnaître... 

Puis, K est arrivée... 

Je n'avais rien vu de plus grand que ses yeux. 

Je n'ai rien connu de plus dur que son coeur. 

Cette fille était, à elle seule, le jour et la nuit. 

اجي في إلادت مسخهغة:  زم ًيخ٣ل الىاقغ لُخدضر ًٖ الْغ

Connu et salué dans le monde entier, Yasmina Khadra est traduit dans 32 

pays. Il explore inlassablement, à la fois l'histoire contemporaine  - en 

militant pour le triomphe de l'humanisme - et l'esprit humain en proie aux 

turpitudes. 

اًت ْشخهُاتها: ٓص لُخدضر ًٖ الْغ  زم ٌٗ

Dans ce récit - d'une grande densité - le personnage campé par l'auteur se 

souvient et raconte sa douleur ; celle d'un enfant Qui perçoit sa profonde 

transparence - sa néantisation - car humilié et mal aimé, à la fois, par sa 

mère et par cousine K. Son exclusion et son isolement le conduiront 

irrémédiablement à la Folie meurtrière. 

 ء الٛالٝ الخلٟي الشاوي مترظما للٛالٝ ألا٫ْ، ٫ٓ٣ً الىاقغ:ظا

 ٓ ُْٚاب ق٣ُ٣ّ الخبِب، اؾدؿلم الكاب الجؼاثغي إلاكاٍٖغ هد ْالضجّ ٖىّ،  ي 
ّ
ْجسل ْالضٍ،  مؿ٩ٓن بمٓث 

ت ٦بحرة، بلى َاظـ...  ٓلذ مكاٍٖغ ؤلاوؿاهُت في الخّب، بؿٖغ ْ ابىت ٖمّ الخؿىاء، ٞخد  وؿُبخّ ؤ

ْاإلاؿخدُلت في آن؟ ل٣ض وكإث بحن اإلاغا٣َحن خالت ٖضاثُت ٠ُ٦ ًبلٜ مإعبّ مً َظ بت  ٍ الكابت اإلاؼاظُت، ال٣ٍغ

ْمً ؤظل تهضثت آالمّ ٖؼم الٗاق٤ ٖلى ؤن ًيخ٣م مً  ْالجّؼاع.  هي الخالت طاتها التي جيكإ ما بحن الطخُت 
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ْٚحر اإلا٨ترزت. ِٞل ٌٗمض بلى حؿمُمِا ؤْ اٚخهابها، ؤْ ٢خلِا؟ في ؾ ْاع الخاه٤ جل٪ الالمبالُت،  ٩ٓن َظا الض

ضث اإلاإؾاة
ّ
ٓل  ...اإلادغ١ ج

اًاجّ بلى ؤ٦ثر مً  ٢ْض جغظمذ ْع ٓاث ألازحرة،  ًاؾمُىت زًغا ٧اجب ظؼاثغي َب٣ذ قِغجّ آلاٞا١ في الؿى

٫ٓ، ؤقباح الجخُم..."، بهّ ٨ًك٠  ٓاث ٧اب ٓه اًاث "الهضمت، ؾى ّ ٢غاء الٗغبُت بًٟل ْع ؤعبٗحن لٛت. ٌٗٞغ

 ٓ ش اإلاٗانغ صْن َ ْالٛغب.الخاٍع ٓاع الخًاعي بحن الكغ١  ٍْىايل مً ؤظل اهخهاع الخ  اصة 

ْال٣اعت ٞإْضخذ  اجي  ْبحن الٗمل الْغ ْال٣اعت  اجي  ٧لمت الىاقغ ٧اهذ بمشابت خل٣ت ْنل بحن الْغ

ذ باإلاال٠ إلاً ًجِلّ، ِٞاجّ ال٩لمت بمشابت بقِاع لل٨خاب بُٛت  لل٣اعت مدخٔٓ ال٨خاب ْزالنخّ ٦ما ٖٞغ

اًت ختى ال ًُُل الىٓغ في ا٢خىاثّ مً ٢بل ال ْازخهغث لّ ما ظاء في الْغ ٣اعت، ٦ما ؾِلذ ٖلى ال٣اعت 

ْجدبِٗا  ت ؤخضا ها  ٓجّ ٞغنت مٗٞغ َْؿٕغ ال٢خىائها ختى ال جٟ ْالٗىاء،  ْالجِض  ٢ٓذ  نٟداتها ٞازخهغث لّ ال

 .ْالاؾخمخإ ب٣غاءتها مً بضاًتها بلى نهاًتها

 ْ ْط٦غ محزاجّ ْٖلُّ ٞةن ٧لمت الىاقغ ؾاَمذ بك٩ل ٦بحر  اجي  ٠ بإؾاؾُاث الىو الْغ ْاضر للخٍٗغ

ت ظؼثُاتها بٗض ا٢خىائها. ْمٗٞغ اًت  ٤ٍٓ ال٣اعت لخدب٘ ؤخضار الْغ ْحك  ْؤلاقِاع لّ، 

 : هجض ؾٗغ ال٨خاب ٖاصة في ؤؾٟل الٛالٝ الخلٟي.. طؾس الىخاب2.2

بت ٧اٝ": اًت "ال٣ٍغ    Prix 400 DA ؾٗغ ْع

ت زم   ٓصٍ مغة ؤزٔغ بهظا ًدُذ ؾٗغ ال٨خاب لل٣اعت مٗٞغ ً ال٨خاب ألظل ا٢خىاثّ، ٣ٞض ًىضع ْظ

ل ٖلى ال٣اعت الٗملُت  ِّ ت الؿٗغ الخ٣ُ٣ي لل٨خاب، ٞالؿٗغ ٌؿ ْمٗٞغ الؿٗغ لظا ًدا٫ْ ظظب اهدباٍ ال٣اعت 

ٓ ْؾُلت ٞٗالت مً ْؾاثل اإلاىام. ْاإلاال٠، ِٞ ْع اليكغ  ْص ض الٗال٢ت بحن ال٣اعت  ٍَْٓ 

ْلي لل٨خاب في الهٟدت الشاهُت بٗض الٛالٝ ألامامي ىخاب. التركُم الدولي واإلادلي لل3.2 : ًٓظض التر٢ُم الض

٨ٍّْغع في ؤؾٟل الٛالٝ الخلٟي م٘ ط٦غ البلض في التر٢ُم اإلادلي.   ْالهٟدت ألازحرة ٢بل الٛالٝ الخلٟي 

بت ٧اٝ": اًت "ال٣ٍغ ْلي اإلآخض لْغ  التر٢ُم الض

 ISBN : 978-9947-872-04-8 

 الجؼاثغ -978-9947-872-56 -7عصم٪:

  

ًّخطر ؤن الغ٢م الضْلي لل٨خاب  

ًٍْ ؤْ الُبٗاث  ىّ مً الّخٗٝغ ٖلى ؤخض الٗىا
ّ
ٍْم٨ ْلُت ٌؿاٖض ال٣اعت  بٓنّٟ ؤخض ؤهٓمت الخ٣ُِـ الض

عَا. ّٓ ٍُْ ل الٗملُت اإلاىانُت  ِّ  الّهاصعة ًٖ هاقغ مّٗحن في بلض مّٗحن، ما ٌؿ

 : .كاثمت ميؼىزاث الداز3

ٓعاث  ا في  -ٚالبا -جٓظض ٢اثمت اإلايك ْعص ط٦َغ في الهٟدت ألازحرة ٢بل الٛالٝ الخلٟي مباقغة، خُض 

ْمجها ما ٧ان  اجي  ٓعاث مجها ما حٗل٤ بمالٟاث الْغ بت ٧اٝ"، ْيمذ ميك اًت "ال٣ٍغ ٓػاًُ٪ في ْع ؾلؿلت م

ْهي  ً حن آزٍغ اثُحن ظؼاثٍغ  :6لْغ

Dans la collection « Mosaïque »                                                     
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Le Poumon étoilé, Anouar Benmalek 

Mes Hommes, Malika Mokeddem 

Mes mauvaises pensées, Nina Bouraoui 

Avant les hommes, Nina Bouraoui  

L’attentat, Yasmina Khadra  

Les sirènes de Bagdad, Yasmina Khadra 

Les Hirondelles De Kaboul, Yasmina Khadra 

Les Agneaux Du Seigneur, Yasmina Khadra 

À quoi rêvent les loups, Yasmina Khadra 

L’imposture des mots, Yasmina Khadra  

Du rêve pour les oufs, Fayza Guène 

Cités à comparaître, Karim Amellal 

Le fleuve détourné, Rachid Mimouni    

Tombéza , Rachid Mimouni  

L’ honneur de la tribu, Rachid Mimouni 

ا ألظل ا٢خىائها  ت ال٨خب التي ٢امذ الضاع بيكَغ ْؤجاخذ لل٣اعت مٗٞغ ٓعاث الضاع  ذ َاجّ ال٣اثمت ٖلى ميك
ّ
صل

ت  لذ ٖلى ال٣اعت مٗٞغ ِّ ٓعة خ٫ٓ ألاصب الجؼاثغي اإلا٨خٓب باللٛت الٟغوؿُت، لظا ؾ ٓعث ال٨خب اإلايك ْجمد

ْؤصخابها، م ٍٓغ الخىام ٩٦ل.    بٌٗ اإلاالٟاث  ْمً زم جُ  ا ؤصث إلزغاء مىام الىاقغ 

ْالدجم الهٛحر  :.الدجم4 ْالدجم ال٨بحر  ٖٓت: الدجم اإلاخٓؾِ  اثُت َىضؾُا بإحجام مخى ما٫ الْغ جُب٘ ألٖا

بت ٧اٝ اًت "ال٣ٍغ ٢ْض ظاءث ْع ْٞؿُٟؿاء، )الدجم الجُبي(،  ٓػاًُ٪  " بذجم مخٓؾِ، يمً ؾلؿلتي م

بت ٧اٝ" اجسظث حجما مؿخُُال، ْ  اًت "ال٣ٍغ ٍْبلٜ ٖضص نٟداث ْع ٓع الؿاب٣ت،  ٦ما َٓ مٓضر في اله

اًت اإلاترظمت  89ألانل:  ْالْغ  نٟدت.  118نٟدت، 

ٓػاًُ٪، .الظلظلت وداز اليؼس6 ٓبت بالٟغوؿُت يمً ؾلؿلت: م اًت اإلا٨خ ْ الضاع التي  mosaïque: وكغث الْغ

اًت هي: صاع ؾُضًا ) ٓلُاع )DIAÉSوكغث ٞحها الْغ بت Julliard( ْظ اًت ال٣ٍغ اًت اإلاترظمت: ْع ( بباَعـ، ؤما الْغ

 ٧اٝ وكغث يمً ؾلؿلت ٞؿُٟؿاء، بمُبٗت الٟىٓن الجمُلت، الجؼاثغ.

 : اإلاىاؾ الخإلُفي )مىاؾ اإلاالف(

: ٌٗض اؾم ال٩اجب مً بحن الٗىانغ اإلاىانُت الِامت، ِٞٓ الٗالمت الٟاع٢ت بحن ٧اجب اطم الياجب .1

ت، صْن الىٓغ ْآزغ، بط ال ًم٨ً ججاَل ْال٨ٍٟغ ٍْد٤٣ مل٨ُخّ ألاصبُت  ٍٓت ال٨خاب لهاخبّ،  ّ، ألهّ ًشبذ َ

 ْ ٓان ؤ ْٖاصة هجض اؾم ال٩اجب في نٟدت الٛالٝ ألامامي ؤٖلى الٗى بلى الاؾم بن ٧ان خ٣ُ٣ُا ؤم مؿخٗاعا، 

٨ٍْغع الاؾم في الهٟدت ا لشاهُت التي جلي ؤؾٟلّ ، بسِ باعػ ٚلُٔ للضاللت ٖلى اإلال٨ُت ْؤلاقِاع لِظا ال٩اجب 

ٓاثم اليكغ  ْ الٛالٝ الخلٟي ْفي ٢ ٍْإزظ اؾم ال٩اجب زالزت ؤق٩ا٫ ٦ما 7ْاإلاالخ٤ ألاصبُت -ؤخُاها-الٛالٝ   ، ...

.٫ٓ  خضصَا ظُىِذ هي: الاؾم الخ٣ُ٣ي لل٩اجب، الاؾم اإلاؿخٗاع، الاؾم اإلاجِ
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بت ٧اٝ" الؾم ال٩اجب الك٩ل الشاوي "الا  اًت ًاؾمُىت زًغا "ال٣ٍغ ْط٦غ ؤزظث ْع ؾم اإلاؿخٗاع" في الدؿمُت، 

ٓان، ْفي اليسخت  الاؾم مغاث ٖضًضة في اليسخت ألانلُت في الٛالٝ ألامامي باللٓن ألاخمغ ال٣اجم بٗض الٗى

ٓص ٢اجم، ٦ما ط٦غ في الٛالٝ الخلٟي باؾمّ اإلاؿخٗاع في اليسخخحن. ٓان بلٓن ؤؾ  اإلاترظمت ط٦غ ٢بل الٗى

ٓاظّ الضاعؽ ٢هضالؾىىان ٠ الخانت بّ،  : ؤ٫ْ ٖخبت ج ٢ْض حٗضصث الخٗاٍع ْاؾخ٣غائها،  اؾدىُا٢ِا 

ٖٓت الٗالماث اللؿاهُت مً ٧لماث ْظمل ْختى ههٓم، ٢ض جِٓغ ٖلى  ٓان مجم ٍٓ٪": "الٗى ّ "لٓي َ ٌٗٞغ

ٓعٍ اإلاؿتهضٝ" ْلخجظب ظمِ ٓاٍ ال٨لي  ْحُٗىّ، حكحر إلادخ عؤؽ الىو لخض٫ ٖلُّ 
ٓان 8 ْمجهم مً ًٔغ الٗى  ،

ٓان  ٓان مً »ؤ٢ل مً ظملت، الٗى ٍْم٨ً الىٓغ بلى الٗى ْ ٖمال ٞىُا،  م٣ُ٘ لٛٓي ؤ٢ل مً الجملت ًمشل هها ؤ

ٍْخحن: ؤ ٓان الؿُاقي ٩ًٓن ْخضة م٘ الٗمل ٖلى اإلاؿخٔٓ الؿُمُاجي، -في ؾُا١، ب-ػا ْالٗى زاعط الؿُا١. 

ٍْل ٖامت ُٟت مغاصٞت للخإ ٓان ٩ًٓن ؤ٢ل مً الجمل، 9«ٍْمل٪ ْْ ٠ ًغ٦ؼ ٖلى ؤن الٗى ت بال ؤن ْم٘ ؤن الخٍٗغ

ْػ الجملت. ًٍْ ٢ض جخجا  َىا٥ ٖىا

بت واف":  الؾىىان السثِس ي لسواًت "اللٍس

بت واف" "  :وجىاؿاجه "Cousine Kمظخىٍاث ؽىىان زواًت "اللٍس

بت: اإلاظخىي اإلاعجمي . ؤ ب مً اليؿب اللٍس ْالٗغب جٟغ١ بحن ال٣ٍغ : ظاء في لؿان الٗغب: ال٣غب ه٣ٌُ البٗض، 

ٓلٓن َ ب مً اإلا٩ان، ٣ُٞ بي مً اإلا٩انْال٣ٍغ َْظٍ ٢ٍغ بتي مً اليؿب،   .10ظٍ ٢ٍغ

ٝ ألابجضًت.واف:   ً مً خْغ ْالٗكٍغ ٓ الخٝغ الشاوي  َْ ٝ اإلاِمٓؾت،   مً الخْغ

سفي ـّ ٓان ظملت اؾمُت زابخت اإلاظخىي الىدىي وال ْالٗى ْالالم،  ب اؾمي مّٗغٝ باألل٠ 
ّ
بت ٧اٝ" مغ٦ : "ال٣ٍغ

اًت خغ  ٢ْض ْي٘ الْغ ْصَا،  بت لِؿخٟؼ ال٣اعت ٢اعة، لُضع٥ ال٣اعت خض ٝ ال٩اٝ صْن ٦خابت اؾم ال٣ٍغ

اًت.   ٍْجٗلّ مخدبٗا ألخضار الْغ

ْبٌٗ الدؿائالث اإلاظخىي الداللي ْالخحرة  ٖٓا مً الٛمٓى  بت ٧اٝ" مىظ بضاًخّ ًدمل ه ٓان "ال٣ٍغ : ظاء ٖى

٧ْا بت ٢ض ج٩ٓن ابىت الٗم ؤم الخا٫، ؤم الٗمت ؤم الخالت،  اًت، ٞال٣ٍغ ٝ الخٝغ ألا٫ْ التي ًُغخِا ٢اعت الْغ

ٓزغ ؤم ٦ُِىت..الخ، ٞدٝغ ال٩اٝ بما ًدملّ مً َمـ لم  ٓم، ٧ مت ؤم ٧لش مً اؾمِا ٣ٞض ٩ًٓن اؾمِا ٦ٍغ

ٓعٍت، المبالُت، ؤهاهُت، ْخكُت،  اًت ٖىُٟت م٘ البُل، ظِ ًىُب٤ ٖلى الٟخاة، التي ٧اهذ َُلت نٟداث الْغ

٢ٓت، ظمٗذ شخهُت الٟخ اة ظمُ٘ َاجّ الخىا٢ًاث ما ظٗل البُل ْفي اإلا٣ابل ع٣ُ٢ت، ظمُلت ظظابت، مخٟ

ٓة  ْال٣ اًت بهبٛت الجمالُت  ا، ٧ل جل٪ اإلاٟاع٢اث نبٛذ الْغ اًت ل٣ُخل ٞخاة ٚحَر ٣ًٟض ؤٖهابّ في نهاًت الْغ

ٓلِؿُت. اًت خب ب  ٩ٞاهذ ْع

بت ٧اٝ" لـ: ًاؾمُىت زًغا ظاءث مكبٗت باإلاىام،   اًت "ال٣ٍغ ٫ٓ بن ْع ْة ٖلى ما ط٦غ ًم٨ً ال٣ ٖال

ٖٓت ألا  لت ٖال٢ت بحن الٗىانغ ألاعبٗت، مخى
ّ
ْال٣اعت، مك٩ ْالىو الؿغصي  ْاإلاال٠  ق٩ا٫ متراْخت بحن الىاقغ 

ْالخىانُت.  عث الٗملُت ؤلابضاُٖت  ّٓ ْاوسجاما َْ  َاجّ الٗال٢ت التي ق٩لذ احؿا٢ا 

 :زاجمت

 ْزخاما ًم٨ً اؾخسالم الىخاثج آلاجُت: 
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1.   ٓ بت ٧اٝ" باإلاىام الظي ٧ان خً اًت "ال٣ٍغ اجي ٢ضعا ٖالُا مً الٟىُت زغاء ْع عٍ باعػا ٞإ٦ؿب الٗمل الْغ

 ْالجمالُت.

اجي. .2 ْجدب٘ ؤخضار الٗمل الْغ  ؾاٖض اإلاىام اإلاخل٣ي ٖلى الِٟم ْؤلاصعا٥، 

ٓان في م٣اَ٘ ٖضًضة اجطخذ م٣هضًت  .3 ْٖبر ج٨غاع ٖباعة الٗى اجي  ٓان نضاٍ الٗم٤ُ في اإلاتن الْغ ٧ان للٗى

اجي.  الْغ

ْبخُاثّ.٧ان للمىام ؤزٍغ البالٜ ف  .4 ٍٓت بيُت الىو  اجي، خُض ؾاَم ب٣ضع ٦بحر في ج٣  ي البىاء الْغ

ْالخضازل ما  .5 ٓع الخٟاٖل  اجي مً زال٫ ن ْاؾخدًاع الىهٓم جإزحرا بلُٛا ٖلى الٗمل الْغ ؤزغ اإلاىام 

ْالخى٣ُب   صٞ٘ باإلاخل٣ي للبدض 

ْٖبر َاجّ الٗال٢ .6 ْالىاقغ  ْبحن ال٣اعت  ْال٣اعت  اجي  اػصاص  ت الخٟاٖلُت ال٣اثمتاإلاىام خل٣ت ْنل بحن الْغ

ٓعٍ في طًَ اإلاخل٣ي.  ٢ْٓي خً اجي ٢ُمت   الٗمل الْغ

جا مً الٗال٢اث ال٣اثمت ٖلى هجاح الٗمل  .7 اإلاىام لم ٨ًً ٖىهغا لكِغة ال٨خاب ٞدؿب بل ؤيخى مٍؼ

ْبض الخُاة ُّٞ. اجي   الْغ

 

 :هىامؽ البدث

بت ٧اٝ، جغ: نهلت بًُٓن، صاع ؾُضًا الجؼا .1 ثغ، مُبٗت الٟىٓن الجمُلت، ُٟٞغي ًاؾمُىت زًغا، ال٣ٍغ

 .115، م: 2014

، ج٣ضًم: ؾُٗض ٣ًُحن، الضاع الٗغبُت ًىٓغ: ٖبض الخ٤ بلٗابض، ٖخباث ظحراع ظُىِذ مً الىو بلى اإلاىام .2

ٓعاث الازخالٝ، ٍ ن، ميك ٓم هاقْغ  .50-45م: ، 2008، 1للٗل

 اإلاغظ٘ هٟؿّ، م،ن. .3

ٓان صائصي، ٍ  الغاٚب ألانِٟاوي، مٟغصاث ؤلٟاّ ال٣غآن، جد٤ُ٣: .4  .752، صاع ال٣لم، صمك٤، م: 1نٟ

ٓان في معجم الٗغبُت، مجلت مجم٘ اللٛت الٗغبُت ألاعصوي، ؾىت  .5 م زلُٟت، ألال ، ٕالٗضص 1987ٖبض ال٨ٍغ

 .37، 36، م: 11

 50-45ٖخباث، م:  .6

 .64، 63ًىٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿّ، م:  .7

8. Leo Hoek, la marque du titre, dispositifs sémiotique d’une pratique textuelle, éd la haye 

mouton, paris, 1981,p ; 17.  

اث اإلا٨خبت الجامُٗت، الضاع البًُاء،  .9 ؾُٗض ٖلٓف، معجم اإلاهُلخاث ألاصبُت اإلاٗانغة، مُبٖٓ

 . 89، م:1984اإلاٛغب، 

ٓع، لؿان الٗغب، اإلاجلض الخامـ، ماصة ٢غب، صاع ناصع، بحرْث، لبىان، م:  .11  .3566ابً مىٓ

 :ـادز واإلاساحؿكاثمت اإلا
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 :اإلاساحؿ الؾسبُت

ٓان صائصي، ٍ  .1  ، صاع ال٣لم، صمك1.٤ألانِٟاوي الغاٚب، مٟغصاث ؤلٟاّ ال٣غآن، جد٤ُ٣: نٟ

، ج٣ضًم: ؾُٗض ٣ًُحن، الضاع الٗغبُت بلٗابض ٖبض الخ٤، ٖخباث ظحراع ظُىِذ مً الىو بلى اإلاىام .2

ٓعاث الازخالٝ، ٍ ن، ميك ٓم هاقْغ  .2008، 1للٗل

اث اإلا٨خبت الجامُٗت، الضاع البًُاء، ؾُٗض ٖلٓف،  .3 معجم اإلاهُلخاث ألاصبُت اإلاٗانغة، مُبٖٓ

 . 1984اإلاٛغب، 

ٓع، لؿان الٗغب، اإلاجلض الخامـ، ماصة ٢غب، صاع ناصع، بحرْث، لبىان. .4  ابً مىٓ

 :اإلاساحؿ اإلاترحمت

بت ٧اٝ، جغ: نهلت بًُٓن، صاع ؾُضًا الجؼاثغ، مُبٗت الٟىٓن 1 الجمُلت، ُٟٞغي .ًاؾمُىت زًغا، ال٣ٍغ

2014. 

 اإلاجالث:

ٓان في معجم الٗغبُت، مجلت مجم٘ اللٛت الٗغبُت ألاعصوي، ؾىت زلُٟت .1 م، ألال  .11، الٗضص 1987ٖبض ال٨ٍغ

 :اإلاساحؿ ألاحىبُت

1 Leo Hoek, la marque du titre, dispositifs sémiotique d’une pratique textuelle, éd la 

haye mouton, paris, 1981 .  
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 دراست حجاجْت تداًنْت يف خطبت

  احلجاج بٍ ٌّسف انثمفِ يف أىم انكٌفت حني ًُيلَ انؼراق 
 د. زكا ؽامس

 حامؾت مُلت 

 اإلالخف: - 

ْلٗل الباخض خحن       ؿاوي الٗغبي،
ّ
ْلُت الدجاظُت مً اإلاباخض الِامت في الضعؽ الل ٌّٗض البدض في الخضا

ْلُت بضاًت مً ًسٓى في َظٍ اإلاؿاثل الى٣ضًت ٖلُّ ؤلا اث الٛغبُت في الخضا  ؤوطخينإلاام الخام بجمُ٘ الىٍٓغ

خت في َظا ؤوظىىمبرْ ْدًىسْ  طىزٌبلى  ْلت ِٞم ٧ل ال٣ًاًا اإلاُْغ ْمدا  ً م مً اإلاىٍٓغ ْٚحَر ...بلخ، 

ٓع  ْجٟؿحر ٧ل جل٪ اله ْالبالُٚت،  ٍٓت  ٛ
ّ
٦ْك٠ زٟاًاٍ الل الهضص،ْ جُب٣ُِا ٖلى الىو التراسي الٗغبي 

ٍْلِا  َْظا ما ؾىدا٫ْ ال٨ك٠ ٖىّ في زُبت الدجاط بً ًٓؾ٠ الش٣ٟي خحن ْجإ في يٓء لؿاهُاث الىو،

َي ٖلى الٗغا١.
ّ
 ْل

ْلُت الدجاظُت اليلماث اإلافخاخُت:- ؿاوي -الخضا
ّ
اث الٛغبُت -الضعؽ الل لؿاهُاث  -الىو التراسي -الىٍٓغ

 الىو.

 

- Summary: 

     The research in the dialectical deliberation of the important Detective in the 

Arabic language lesson, and the researcher when dealing in these monetary issues, 

the full knowledge of all Western theories in the deliberative beginning of Austin to 

Sorrell and Decro and Anscomber, etc., and other theorists and try to understand all 

the issues In this regard, and its application to the Arabic heritage text and reveal its 

linguistic and rhetorical secrets, and the interpretation of all those images and 

interpretation in the light of the linguistic texts, and this is what we will try to 

disclose in the sermon of pilgrims bin Yusuf al-Thaqafi when he was on Iraq. 

-  Keywords: Parliamentary deliberation - Linguistic lesson - Western theories - 

Heritage text - Linguistics of the text. 

 جمهُد: -

ْآلُت جُب٣ُاجّ ٖلت الضعاؾاث ألاصبُت مً بحن ال٣ًاًا الى٣ضًت التي خغم ٖلى ٌّٗض ال     بدض في الدجاط 

ٓم الدجاط في الضعؽ البالغي  ٕٓ مِٟ ْلٗل جى ْلُت، ْاإلاسخهحن في خ٣ل الخضا ْلِا الٗضًض مً الباخشحن  جىا

ْاخض مجها الٛغبي ْختى الٗغبي  ػاص مً جباًً الخٗاَي م٘ ْاَغ الدجاط في ال٣غاءاث الى٣ضًت، ْالتي ؤنبذ ٧ل 

ٕ مخٗضصة  ت الٟلؿُٟت مً ْظِت هٍٓغ ٞإنبذ الدجاط باإلاٗجى الى٣ضي ْٞغ ض الخىٓحر لِظٍ اإلاؿإلت ال٨ٍٟغ ًٍغ

٣ت في جباًً مسخل٠  َْظا الخ٣ؿُم ؾاَم بٍُغ ْلي  ْالدجاط الخضا ْالدجاط اللٛٓي، ،ِٞٓغ الدجاط البالغي 

ْلُت التي جسههذ ب٣ًُ اث الخضا ْالىٍٓغ ْلي.ألا٩ٞاع   ت الدجاط في اإلاىهج الخضا
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ْالبالُٚت ظٗلذ مً الخُاب       ٍْلُت  ْمؿإلت اللٛت ْ جمٟهالتها الخإ ٦ما ؤّن الخىٓحر الٛغبي للدجاط، 

ْمغة آزغة ٞحها  التها، ْمضل ْا٫  ٓ ٧اثً بحن الض ْاوسجام بحن ماَ ألاصبي ًهل بلى زل٤ ٖالث٤ مغة ٞحها احؿا١ 

ْاإلاىُل ً للدجاط جىاٞغ ٨ٞغي بحن اإلاغج٨ؼاث  َْظا ألامغ ظٗل الٗضًض مً اإلاىٍٓغ ٓانل، ٓعٍت للٛت الخ ٣اث اله

امت  ٓا بلى مضعؾخحن َما:اإلاضعؾت البالُٚت اإلاى٣ُُت طاث الخٓظّ الخضاسي بٖؼ ٓعٍ الى٣ضًت ٢ض اه٣ؿم ْن

٦ْال اإلاضعؾخحن ٧ان لِا ألازغ ال٨بحر في ٨ٞغ ػاٌز بيرإلاان  الٗضًض ْاإلاضعؾت الترازُت طاث جٓظّ لؿاوي جضاْلي، 

ْلُت الٗغبُت زانت لضٔ الى٣اص اإلاٛاعبت ْ اإلاكاع٢ت مما ظٗل ال٨ٟغ  ً للخضا ْاإلاىٍٓغ مً اللؿاهُحن الٗغب 

ُت  ٓ ٞٗل ه٣ضي مخباًً بحن اإلاغظُٗخحن للخلُٟت اإلاٗٞغ ْلّ للخُاب ألاصبي الٗغبي َ ْلي في جىا الدجاجي الخضا

 ل٩ل ٞئت مجهم.

 مفهىم الدجاج وآلُت هلده: -1

ْالى٣ضًت ٖلى الترار الٗغبي ٢ضًمّ ل٣ض  ح      ت  ْججلُاجّ ال٨ٍٟغ ٍٓت ْالانُالخُت للدجاط  ٗضص اإلاٟاَُم اللٛ

ٓمحن مً  ْٖلُّ ؾٓٝ وٗغى َظًً اإلاِٟ ْالخُب٤ُ، ْما ًدملّ مً ججلُاث ٖلى مؿخٔٓ الخىٓحر  ْخضًشّ،

 زال٫ آلاحي:

 مفهىم الدجاج: -1.1

 الدجاج لقت: - ؤ

 ْ ٍٓت ٟٞي ل٣ض ظاء لٟٔ الدجاط في الٗضًض مً اإلاٗاظم  ٓامِـ اللٛ  معجم لظان الؾسب البً مىغىز ال٣

غي: الدجت الٓظّ الظي ٩ًٓن ُّٞ  ٢ْا٫ ألاَػ َ٘ بّ الخهم 
ِٞ ٢ُْل الدجت ماُصْ ان،  : البَر

ُ
هجضٍ ٌٗجي:" الُدَجت

َْٓ عظٌل مذجاٌط ؤي َظِض٫ٌ،ْظم٘ حَجت: ُحَجٌج ْحَجاٌط،ْفي الخضًض: َٞداَط آصُم  ٓمت،  الُٟٓغ ٖىض الخه

ٓس ى ؤي ٚلب ُّ بةِْاع  م ْمٛالب  ُّ ُّ ؤي مداُظ ْؤها ٨ُٞم ٞإها حجُج ُّ بالدجِت،ْفي خضًض الضظا٫: بن ًسغْط 

ان" ْالبَر : الضلُل 
ُ
ْالدجت ّ  ، ٦ما(1) الدجت ٖلُّ، ٓلّ: ابً فازض في ملاًِع اللقتٌٗٞغ ٣ًا٫ خاججذ "ب٣

ْاإلاهض ْالجم٘ حجج  ٓمت  ْطل٪ الٟٓغ ٩ًٓن ٖىض الخه في  (2) ع الدجاُط"ٞالها ٞذججخّ ؤي ٚلبخّ بالدجت 

(، argumentفي معجم اإلاهُلخاث ألاصبُت في اللٛت ْألاصب ظاءث بمٗجى" اإلاجاصلت) حجاجخحن هجض لٟٓت 

ْجِٓغ اإلاجاصالث في ألاصب ُٞما ًخٗل٤ زانت باإلاٗاًحر  ؤي مىا٢كت بحن ازىحن جخمحز بالخٗبحر ًٖ آعاء مخًاصة،

ْمشا٫ طل٪ اإلاجاصلت التي زاعث بحن الض٦ ٫ٓ ٦خابّ )الى٣ضًت، ٓمت مً ألاصباء خ ٓع َّ خؿحن ْزه في الؼؾس خ

َْكمل ٖلى الجاهلي غى ال٣ًُت، ن الظي ًلي اإلا٣ضمت ْٖ ْاإلاجاصلت خؿب ج٣ؿُم ؤعؾُٓ ْقِكْغ ،)

ْزاهحهما جٟىُض حجج الخهم" ان  ْلِما البَر ْعٍ مً ظؼثحن: ؤ ْ ًخإل٠ بض  ماؾُمى بالجؼء الجضلي في الخُبت،

ْالدجاط ٌٗج (3) ْالضٞإ ٖلحها.ْٖلُّ ٞالدجت  ان إلزباث ٢ًُت ما  ْالبَر  ي ؤلاجُان بالضلُل 

ا:-ب  الدجاج اؿطالخ 

                                                 
ٓع،لؿان الٗغب،مجابً ( 1)  .                               228، ص. ث،م1لبىان، ٍ -)ماص حجج(، صاع ناصع، بحرْث 02مىٓ
ا ،مؤ( 2) ٓ الخؿحن ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ                             .    27،م1991، 1لُىان،ٍ -٣اًِـ اللٛت، صاع الجُل،بحرْثب
٧ْامل اإلاِىضؽ، معجم اإلاهُلخاث الٗغبُت في اللٛت ْألاصب، م٨خبت لبىان،بحرْث ،لبىان،ٍ(3) َْبت   .                            333،م1984، 1مجضي 
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٠ الدجاط انُالًخا مً زال٫ َغح آعاء الٗضًض مً الى٣اص ٞــ       ٖٓذ حٗاٍع ؽبد الهادي بً عافس جى

ا اؾتراججُت ؤلا٢ىا الؼهسي  ٍْخجؿض ٖبَر ّ"آلالُت ألابغػ التي ٌؿخٗمل اإلاغؾل اللٛت ٞحها،
ّ
، في خحن (1) ٕ"ًٔغ ؤه

ت  ؤبى الىلُد الباجيهجض  ْؤٖٓمِا قإًها ألهّ الؿبُل بلى مٗٞغ ٓم ٢ضًعا  ٘ الٗل ٌكحر بلُّ ؤهّ مً " ؤٞع

" 
ٌ
ت ال جصخُذ الٓي٘ في الجضا٫ إلاا ٢امذ حجَّ ْل ْجمُحز الخ٤ مً اإلادا٫، طه ؽبد ٦ما ًظَب  (2) الاؾخضال٫ 

تراى بلى ؤّن" الدجاط َٓ ٧ل مى١ُٓ بّ مٓظّ بلى ا السخمً لٛحر إلِٞامّ صٖٔٓ مسهٓنت ًد٤ لّ الٖا

ْالضاللت (3) ٖلحها" ٓم الانُالحي للدجاط بحن الى٣اص مما ظٗل َظا اإلاضل٫ٓ ًخإعجر في الِٟم  ٢ْض حٗضص اإلاِٟ ،

ْاإلاُٗى ال٨ٟغي اللؿاوي مما ظٗل الدجاط ٦مِٟٓم ًدخاط بلى يبِ ؤ٦ثر ص٢ت في  بحن اإلاُٗى الٟلؿٟي 

َْظا ألامغ في الخ٣ ٓص في الى٣ض الٗغبي.الُغح، ٓ مٓظ ٓع إلاا ما َ  ٣ُت ًب٣ى مجغص جه

ٍٓت        ٓعاجّ اللٛ ْلُت ًبرػ مً زاللِا الى٣ض الٗغبي ٧ل جه ْم٘ طل٪ ًب٣ى الدجاط ٦جؼء َام مً الخضا

ٓ مًمغ مً ؤبٗاص لؿاهُت جدمل في َُاتها الٗضًض مً ؤلاق٩االث في ٖالم اللٛت،  ٍٓت للٓن٫ٓ إلاا َ ْٚحر اللٛ

ت في ٖالم الى٣ض ْجب٣ى ٧ل ٢غ  ْال٨ٍٟغ خاث الٟلؿُٟت مً ظِت  ْلِا الٗضًض مً الُْغ  
ّ
ٍٓت حجاظُت بال اءة لٛ

ت التي جٓظّ في الجهاًت  ْحٗضص مغظُٗاجّ الىٍٓغ ٓعي ٖىض ٧ل ها٢ض، َْظا ًض٫ّ ٖلى ٖم٤ُ ال مً ظِت آزغة، 

ْعي ه٣ضي ٖغبي ًٓظّ خاث ٚغبُت جبىاَا في ّْل ُٚاب  ا ًٖ ؤَْغ ًٗ ْه٣اصها ٖلى  ُّْٖ مما ًجٗلّ مضاٞ ه٣ضها 

َْٛغ٢ّ في الجض٫ مً خُض َٓ نىاٖت مى٣ُُت" ٓم"مً قإهّ ؤن ٤ًًُ مجا٫ الدجاط،  ،بطن ٖلى (4) الٗم

ٓش ي الضالالث  ْججىب الخٓى في خ ْؤ٩ٞاع ٚغبُت بدمل الجّض،  اث  ْا ٧ل ماًإحي مً هٍٓغ الجمُ٘ ؤن ًإزظ

ْحٛغ١ الى٣ض الٗغبي في الكخاث ْالا   ه٣ؿام في الجهاًت.ْاإلاٗاوي التي جسل٤ الخىا٢ٌ 

ْهي ٦ُُٟت الخٗاَي م٘     ْاخضة  بّن الخٓى في قتى نىٝٓ ألاظىاؽ ألاصبُت الترازُت بك٩ل زام لّ صاللّ 

ٓمت الى٣ضًت، ٩ٞان البّض مً جُب٤ُ  ْالضًم ت  َظا ال٨م الِاثل مً الترار الٗغبي بك٩ل ًًمً لّ الاؾخمغاٍع

ٍْل ماًم٨ً ْجإ ْلُت مً بحن اإلاىاهج الى٣ضًت  اإلاىاهج الى٣ضًت الىهاهُت ٖلُّ،  ْه٣ضٍ، ٩ٞاهذ الخضا ٍْلّ  جإ

ٍْل َظا الترار بضاًت مً الىٓم مً زال٫ ٢غاءة اإلاٗل٣اث الجاَُلت،  ْجإ اإلاٗانغة التي جبيذ مؿإلت جدلُل 

ًّ الخُابت  ال بلى ظيـ الىثر مً زال٫ ٢غاءة ٞ ٠ ْن ْالخضًض الىبٓي الكٍغ بلى ٢غاءة الىو ال٣غآوي 

ْؤصب  ٓإ مدل ال٣غاءة ْاإلا٣امت  ٓإ ألاصبُت التي ؤبضٕ الٗغب ٞحها، ٩ٞاهذ َظٍ ألاه ا مً ألاه ْٚحَر ٢ُٓٗاث  الخ

ٍْل ْالاؾدىُا١ ٞحها هٓغ  ْبن ٧اهذ اإلاىاهج الى٣ضًت اإلاُب٣ت ٖلحها ٚغبُت،ٞخب٣ى مؿإلت الخإ ٓاُٖت، الى٣ضًت ال

ُت اإلاُب٣ت ٖلى الىو اإلا ِْٞمّ للمىهج الى٣ضي ْوؿبُت إلاا ل٩ل ها٢ض مً جم٨ً مً آلالُاث اإلاٗٞغ ء، ٣ْغ

 اإلاؿخسضم في ٖملُت الخدلُل.

 زهًبا في      
ً
ٍٓت في الترار الٗغبي ٌّٗض في الخ٣ُ٣ت مجاال ْاللٛ اجّ البالُٚت  ْهٍٓغ ْبما ؤّن البدض في الدجاط 

ْالتي جإزغ بها ه٣اصها ال٣ضامي في ّْل الترظمت  ال٨ك٠ ًٖ الٗضًض مً اإلاُُٗاث طاث اإلاغظُٗت الٟلؿُٟت،

                                                 
ْلُت،صاع ال٨خاب الجضًض، بحرْث ،لبىان،ٍ ٖبض الِاصي بً ْاٞغ الكِغي، اؾتراججُت(1) ٍٓت جضا  .                               456،م 2004، 1الخُاب م٣اعبت لٛ
ٓلُض الباجي، اإلاساعط في جغجِب الدجاط،جد٤ُ٣ ٖبض اإلاجُض التر٧ي، صاع الٛغب ؤلاؾالمي، اإلاٛغب، ٍ( 2) ٓ ال  .    08،م1987، 2ؤب
ْاإلاحز (3) ٓزغ ال٣ٗلي، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، الضاع البًُاء، اإلاٛغب ،ٍَّ ٖبض الغخمً،اللؿان  ْ الخ٩  .                              226، م1،1988ان ؤ
ٓبُت، صاع الٟغابي، بحرْث،لبىان، ٍ(4) ٓلت، الدجاط في ال٣غآن مً زال٫ ؤَم زهاثهّ ألاؾل                                .15، م2007، 2ٖبض هللا ن
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ْالخإزغ بمسخل٠ الٟلؿٟاث التي حكّغب مً مىابِٗا الترار الى٣ضي الٗغبي زانت الٟلؿٟت ألاعؾُُت ْا لخإزحر 

ْالٗغبي بك٩ل  ٧ْاهذ الكمٗت التي ؤهاعث ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ٖامت،  ن  ٓهُت التي ٚظث جغازىا لٗضة ٢ْغ ْألاٞالَ

ْابً ألازحر، ْ الؿ٩ا٧ي، ْؤبٓ َال٫ الٗؿ٨غي، ْاإلاغػْقي  زام، ٞجهل مجها الجاخٔ، ْٖبض ال٣اَغ الجغظاوي، 

٨َْظا ؾاع جغازىا الٗغبي ال٣ضًم جدذ ٦ى٠  اظجي...بلخ،  ْابً عقض، ْخاػم ال٣َغ ْالٟاعابي  ْابً ٢خِبت، 

ت الدجاظُت في الضعؽ الى٣ضي الٛغبي  ال للضعؽ الى٣ضي الخضًض بٗض هطج الىٍٓغ الٟلؿٟاث الٛغبُت ْن

َا للبالٚت ألاعؾُُت ال٣ضًمت ؤْ ا )ْججاْػ الض ص٨ًْغ ت اللٛٓي الٟغوس ي ؤٞػ ٓع هٍٓغ ِ ( O. Ducrotلخضًشت ْْ

ٍٓت 1973مىظ ؾىت ت لؿاهُت تهخم بالٓؾاثل اللٛ  .(1) هٍٓغ

 آلُت اللساءة الدجاحُت للخطاب ألادبي:-2,1

ْالتي حٗاملذ م٘ الخُاب ألاصبي      ْلُت الدجاظُت في الى٣ض الٗغبي اإلاٗانغ، ٖٓذ الضعاؾاث الخضا ل٣ض جى

ٓع الٗضًض بك٩ل مباق ِ ْْ،ً ْالبالغي الٗغبي م٘ نهاًت ال٣غن الٗكٍغ ٓع الضعؽ الى٣ضي  غ، زانىت بٗض جُ

ْالبدض في مسخل٠ مجاالتها زانت "ما اهتهذ بلُّ  ذ ٖلم اللٛت  ْالتي ٢امذ بدكٍغ مً الخُاعاث الى٣ضًت ،

ت ؤٞٗا٫ ال٨الم التي ؤعس ى صٖاثمِا ؤؾخحن ْؾحر٫، ْػمُل هٍٓغ ْػٞالض ص٨ًْغ  ٓانل هجض ؤٖما٫ ؤ ٓمبر ج ّ ؤوؿ٩

ٍٓت لؿاهُت"ا ما ً في جغؾُش الدجاط ٦ٓاَغة لٛ ٍْب٣ى الدجاط ْاَغة  ،(2) هتهذ بلُّ ؤٖما٫ َظًً آلازٍغ

ِٖٓا في الىو مً  ْجى ٓاُٖت للخُاب ألاصبي  بخدب٘ مسخل٠ آلُاث الدجاط،  ٍٓت بداظت ماؾت بلى ال٣غاءة ال لٛ

ٍٓت جخجؿض في بيُت الىو ألاصبي بك٩ ٓاَغ هد ْجدبِٗا بض٢ت.بالٚت ْْ ْٖلى الىا٢ض ال٨ك٠ ٖجها   ل ؤؾاؽ،

 اإلاالفاث الىلدًت الدجاحُت: -ؤوال -

ْالبالُٚت التي ؾاع      ٍٓت  ْآلُاجّ اللٛ ل٣ض ؾاعث الٗضًض مً الضعاؾاث الٗغبُت في البدض في مؿإلت الدجاط 

ا مً الضع  ًٗ ْاؾ ْالى٣اص مما ظٗل مً الضعؽ الدجاجي ًإزظ مجاال  ؽ اللٛٓي،بٗض الخإزحر في بدثها اللؿاهُٓن 

ْمً زم بؾ٣اَِا ٖلى الترار  اث بالُٚت،  ْم٣اعهتها بما ٖىضها مً هٍٓغ ْجغظمتها  اث الدجاظُت الٛغبُت  بالىٍٓغ

ْالجض٫ْ آلاحي ًٓضر طل٪  الٗغبي، 

 اإلاالفاث الىلدًت:-ؤوال-

الطبؾت  داز اليؼس وبلدها ؽىىان الىخاب طم اإلاالف

 والظىت

ضي  -ٖالم ال٨خب الخضًض لكٗغ الٗغبي ال٣ضًمالدجاط في ا ؾامُت الضٍع

 ألاعصن

 م2001 -1ٍ

ؽ ت الدجاظُت مً زال٫  مدمض َْغ الىٍٓغ

ْاإلاى٣ُُت  الضعاؾاث البالُٚت 

 م2005 -1ٍ اإلاٛغب -صاع الش٣اٞت

                                                 
ْالدجاط، الٗمضة في الُب٘، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، ٍؤب(( 1)  .                             14،م2006، 1ٓ ب٨غ الٗؼاْي، اللٛت 
ْجدلُل الخُاب،ٕ(2) ٓمبر، مجلت الٗمضة في اللؿاهُاث  ْؤوؿ٩ ْػٞالض ص٨ًْغ  ٓي ٖىض ؤ ت الدجاط اللٛ ٓعاث ظامٗت 1،ط03ظاًلي ٖمغ، هٍٓغ ، ميك

 .195،م2018مؿُلت،
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 ْاللؿاهُت

ٓلت م مً زال٫  ٖبض هللا ن الدجاط في ال٣غآن ال٨ٍغ

ٓبُت  ؤَم زهاثهّ ألاؾل

 م2007 -1ٍ لبىان -صاع الٟغابي

ْالدجاط مضازل  نابغ الخبابكت ْلُت  الخضا

 ْههٓم

ت ٓعٍا -ؾ٨ٍغ  م2008-1ٍ ؾ

ٓ ب٨غ الٗؼاْي  ٫ٓ الدجاط ؤب ٓاع خ  -ألاخمضًت لليكغ خ

 اإلاٛغب

 م2010 -1ٍ

ٓلت اث الدجاط صعاؾاث  ٖبض هللا ن في هٍٓغ

 ْجُب٣ُاث

 -مؿ٨ُلُاوي لليكغ

ٓوـ  ج

 م2011 -1ٍ

ْبىاء الخُاب في يٓء  ؤمُىت الضَغي  الدجاط 

 بالٚت الجضًضةال

 م2011 -1ٍ اإلاٛغب -اإلاضاعؽ لليكغ

 

ا-  ُ  هلد الّدزاطاث الدجاحُت: -زاه

ا بُٗضة ٧ل        ًٗ ْلذ الدجاط في محزان الى٣ض هجضَا ظمُ ْالتي جىا ْبطا ٖضها للضعاؾاث الى٣ضًت اإلاٗانغ،

ْلي الدجاجي إلاا في ٖملُ ْاإلاماعؾت الخُب٣ُُت للى٣ض الخضا ت الخدلُل مً ج٣هحر البٗض ًٖ ؤق٩ا٫ الخىٓحر 

ٍْل الظي ًجب ؤن ًغاعي  ْالخإ ْآلُاث الدجاط اإلاُب٣ت م٣هغة ٧ل الخ٣هحر في الُغح  ٞاضر ظٗل مً ْؾاثل 

ُت التي ًبدض ٞحها الىا٢ض الٗغبي بك٩ل ص٤ُ٢،ِٞىا٥ صعاؾاث خهغث  ْاإلاٗٞغ ت  ٧ل الخهٓنُاث ال٨ٍٟغ

ابِ الدجاظُت ُٞما ؤبٗضث ب٣ُت آلالُاث َْىا٥ صعاؾاث ا٢خهغث ٖلى  الدجاط في مؿإلت الْغ ، ألازٔغ

ا مً الٓؾاثل  ْْخضاث معجمُت صْن ٚحَر ٢ْهغ ْقٍغ  ٓامل الدجاظُت مً اؾخِٟام  الخٗامل م٘ الٗ

ٍٓت،في خحن هجض صعاؾاث ؤزٔغ حٗاملذ م٘ الدجاط مً الجاهب  اإلام٨ً الخٓى ٞحها َظا مً الىاخُت اللٛ

(،ؤْ مؿإلت البضٌ٘ ٦ــ اإلاجاش ؤْالخمثُل  ؤْ الاطخؾازة) البالغي ٣ِٞ ٦إن حكحر مشال بلى ٢ًُت البُان:  ٦ــــ

ْ  الطباق) ْ  الجىاضؤ َْظا ُّٞ زلل ٦بحر في ٦ُُٟت الخٗامل م٘ الدجاط  ٣٦ًُت ه٣ضًت جدٓي الخىزٍتؤ  ،)

ٓ ج٩املي صْن ٞهل في ال٣ًاًا ل٩ٓن الىو ألاصبي اإلاغاص  ْبالٚت ٖلى هد ظمُ٘ َظٍ اإلاؿاثل الى٣ضًت مً لٛت 

ْلّٗل الجض٫ آلاحي ٌكحر بلى بٌٗ مً َظٍ الضعاؾاث حجاظّ ًدٓي  ت ، خاث ال٨ٍٟغ ْغ ٖلى ٧ل َظٍ ألَا

 اإلا٣هغة.

 اطم اإلاجلت وطىت ؿدوزه ؽىىان اإلالاٌ اطم الباخث

ْمغظُٗاجّ  حجاظُت الاؾخٗاعة في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم جغ٧ي ؤمدمض ٓلّ  مجلت مسبر الخُاب الدجاجي ؤن

جؼاثغ(،ؾىت ظامٗت جُاعث )ال –1ٕ،01ْآٞا٢ّ مج

 م2012

ا٢اث الاؾخضال٫ؤخمض مدمض  ابِ الدجاظُت َْ ٓم ؤلاوؿاهُت،ٕ الْغ ْلت   -34اإلاجلت الٗغبُت للٗل ص
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م ٍٓذ،ؾىت ٦ْغ  م2016ال٩

ٓع الضًً  ه

ٓػهاقت  ب

الدجاط في زُب البكحر ؤلابغاَُمي بدض 

 في الدجج الىهُت

ٓم ؤلاوؿاهُت ،مج ْالٗل ،  11ٕ،21مجلت آلاصاب 

 ٢ؿىُُىت)الجؼاثغ(. -ال٣اصعظامٗت ألامحر ٖبض 

ْلض  مهُٟى 

 ؾ٠ُ

 

ابِ الدجاظُت ٖىض الجاخٔ ٦خاب  الْغ

ٓطًظا  البسالء ؤهم

ٕ، ظامٗت  15مجلت مٗاٝع

ٍٓغة)الجؼاثغ(،ؾىت  م2014الب

 مسطط بُاوي جىكُخي آللُاث ووطاثل الدجاج            

 
لي   -2  الؾساق كساءة حجاحُت جداولُت في زطبت الدجاج بً ًىطف الثلفي خين و 

ْالخم٨ً مً الٓؾاثل      بّن الضعاؾت الدجاظُت جخُلب مً الباخض الدؿلر بألُاث الى٣ض الدجاجي 

ْاؾدىُا١ الىهٓم التي ٞحها الخداجج بك٩ل مباقغ صْن البدض في ؤوؿا٢ّ  اإلاؿخسضمت في الى٣ض الدجاجي، 

ْالبالُٚت التي ًجضع بالىو ألاصبي ؤن ً ٍٓت  ْبما ؤّن الترار الٗغبي اإلاًمغة ل٩ٓن آلالُاث اللٛ دخٓي ٖلحها،

ْؤّن الدجاط  ٓة، ُٟت الدجاظُت بال٣ ال٣ضًم ًخجؿض ُّٞ الدجاط بك٩ل ٦بحر ل٩ٓن اللٛت الٗغبُت "خاملت للْٓ

 آليات الحجاج

اآلليات 
 اللّغوية

الساللم 
 الحجاجية

العوامل 
 الحجاجية

الروابط 
 الحجاجية

اآلليات 
 البالغية

 المعاني

 البديع

 الجناس
/  الطباق
 المقابلة

 البيان

 التشبيه االستعارة

 التمثيل الكناية
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ْالضاللُت" ْالتر٦ُبُت  ُت  ْالهٞغ ٓجُت  ا اله ْله٤ُ بها في ٧ل مٓاََغ ٛت 
ّ
ْٖلُّ جب٣ى مؿإلت (1) مخجظع في الل ،

ت البدض في الدجاط ٦ٓاَغة حؿخ د٤ مً الباخشحن الٗىاًت، ْالاَخمام بها بك٩ل ًجٗل مً الخٓى في هٍٓغ

ْالبالُٚت في الضعؽ اللؿاوي  ٍٓت  ْججلُاتها اللٛ ْجُب٣ُِا ٖلى الترار الٗغبي ٢ًُت لِا ؤبٗاصَا  الدجاط، 

 الٗغبي.

َي ؽلى الؾساق:2-1 لِّ
 . هف زطبت الدجاج بً ًىطف الثلفي خين و 

         ُٖ ُثي ٢ا٫:خّضر ٖبض اإلال٪ بً 
ّ
 محر الل

ٓمئظ طْ ْخا٫ خؿىت، ًسغط الغظل مجهم في  «    ٓٞت ً ْؤَُل ال٩ ٓٞت،  بِىما هدً في اإلاسجض الجام٘ بال٩

الُّ، بط ؤحى آٍث، ٣ٞا٫: َظا الدجاط ٢ضم ؤمحًرا ٖلى الٗغا١، ٞةطا بّ صزل اإلاسجض  َٓ ً مً َم ْالٗكٍغ الٗكغة 

 
َّ
ى بها ؤ٦ثر ْظِّ، مخ٣ل

َّ
َخًما بٗمامت ٢ض ُٚ ْٗ ٍٓ ختى نٗض ُم م اإلاىبر،٣ٞام الىام هد

ُ
ًبا ٢ًٓؾا، ًا

ًّ
ا، مخى٨ ًٟ ًضا ؾُ

َذ هللا بجي ؤمُت،خُض حؿخٗمل مشل َظا ٖلى  اإلاىبر،ٞم٨ض ؾاٖت ال ًخ٩لم،٣ٞا٫ الىام بًِٗم لبٌٗ: ٢بَّ

ْل ختى هىٓغ،ٞلما  ! الٗغا١ ِِ ْم
َ
ٓا: ؤ ْخهُبّ ل٨م؟ ٣ٞال

ُ
 ؤ

َ
: ؤال محْر بً يابىء الُبْرُظميُّ ُٖ عؤٔ َُٖٓن الىاؽ ختى ٢ا٫ 

ْنهٌ، ٣ٞا٫: شام ًٖ ُّٞ  ِ
ّ
 بلُّ، َخَؿغ الل

ا  ًَ ؼِّ الثىا
 
ال

َ
 وط

َ
ً  َحال ا اب

َ
 حؾسفىوي   ؤه

َ
َم امت  متى ؤكؿ  الؾِّ

ْبوي ألَعٔ ؤبهاًعا       ، ِّ ّ بمشل ْؤظٍؼ ٍْ بىٗلّ، ي ألخمُل الكّغ بدملّ،ْ ؤخظ
ّ
ٓٞت، ؤما ْهللا بو زم ٢ا٫: ًإَل ال٩

 ،
ً
ْلت ا مخُا

ً
ْؤٖىا٢ ،

ً
ي ؤهٓغ بلى الضماء بحن َامدت

ّ
٦ْإو َهاخبها، 

َ
ي ل

ّ
ْبو ِا،

ُ
ؾا ٢ض ؤًىٗذ ْخان ٢ُاٞ ْعْئ

َغ١ُ، زم ٢ا٫:
ْ
َر٢

َ
ت
َ
خى ج ِ

ّ
ْالل  الٗماثم 

مِّ 
ٍَ
ي شِّ ّدِّ

َ
ّدِّ فاػخ

 
 الؼ

 
طْم    هرا ؤوان َظّىاقِّ خ   بِّ

ها اللُل 
 
 كد لف

ْهس َوَؿْم 
َ
جصاز ؽلى ع  فىْم      وال بِّ

َ
لِّ َوال  لَِع بساعي ببِّ

 زم ٢ا٫:   

وّيِّ  اج مً الد  س 
َ
 ز

َ
َمـلبّي     ؤْزَوؼ  بِّ

ها اللُل 
 
 كْد لف

َهاحسِّ لَِع بإؽسابّي   م 

 زم ٢ا٫:   

وا ثِّ الخسب  بىم فجدُّ
وا  وَحد  دُّ

 
 ؽً طاكها فؼ

ْ
َمسث

َ
 كْد ػ

دُّ 
َ

ػ
َ
سِّ ؤو ؤ

ْ
ؼِّ الَبى

َ
زا دٌّ      مثل  ذِّ ــــس  ـــــٌس ؽ 

َ
 واللىض  فيها َوج

دُّ  د  مما لَِع مىه  ب   الب 

َٛمُؼ       ٌُ ال  ُ٘ لي بالكَىان، ْمؿاْت ألازال١ ، ما٣ٗ٣ً ْالىٟا١ ،  ْمٗضَن الك٣ا١  ي ْهللا ًإَل الٗغا١ ، 
ّ
بو

ْبنَّ ؤمحَر   ،ٔ َٓ كذ ًٖ ججغبت، ْظغبُذ بلى الٛاًت ال٣ه
ّ
د
ُ
ْٞ ْل٣ض ٞغعث ًٖ ط٧اء  ظاهبّي ٦خٛماػ الّخحن، 

،ٞ -ؤَا٫ هللا ب٣اءٍ -اإلاامىحن ِّ ، بحَن ًضً ُّ ِؿًغا ٞغما٦م هثَر ٦َىاهخ
ْ
ْؤنلبَها َم٨ ًٓصا، ا ٖ ََ عَجَم ُُٖضاُنَها،ٞٓظضوي ؤمّغ

٨م 
ّ
ٓه َن الػّي،ؤما ْهللا أللُخ

َ
خْم ُؾج

ْ
ْاضجُٗخْم في مغا٢ِض الًال٫ِ، َْؾَىي ا ؤْيٗخم في الٟتِن، 

َ
بي، أله٨ْم َاإلا

                                                 
ٓمبر،م(1) ْؤوؿ٩ ْػٞالض ص٨ًْغ  ت الدجاط اللٛٓي ٖىض ؤ  .194ظاًلي ٖمغ، هٍٓغ
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أليغبى٨م يغب ٚغاثب هبّى٨م ٖهب الَؿلَمِت ،  أْٖل ة،  ْغ
َ
ّى٨م ٢ٕغ اإلا أل٢ٖغ َٓ الٗها،  ؤلابل، ٞةه٨م  لخ

ّ
ّ
ِم الل ُٗ ْ

و
َ
َغْث ِبإ

َ
ٟ

َ
٨

َ
اٍن ٞ

َ
ّلِ َم٩

ُ
٧ ًْ ضا ِم

َ
ا َعٚ َِ ِجحَها ِعْػ٢ُ

ْ
إ ًَ  

ً
ت َمِئىَّ

ْ
 ُمُ

ً
ْذ آِمَىت

َ
اه

َ
٧ 

ً
ت ْغٍَ

َ
ّ   ل٨إَِل  ٢

ّ
ا الل َِ ا٢َ

َ
ط

َ
إ
َ
ُجِٕٓ    ٞ

ْ
ِلَباَؽ ال

ّ
ّ
ْالل ْهَىَٗٓن، بوي  ًَ ٓا 

ُ
اه

َ
ٝ بَما ٧ ْٓ َ

خ
ْ
ال َْ   

ّ
ال ؤَمُّ بال ُْٞذ ،   

ّ
ذ ! ٞةًاي  ال ؤٖض بال  ٍٞغ

ّ
ال ؤزل٤ُ بال ؤمًُِذ، 

ًَّ ٖلى  ْؿَخ٣ُُِم
َ
ْطا٥؟ ؤما ْهللا لد ُْٞم ؤهخم  ٫ُٓ؟  ْما ج٣ ٢ُْال، ٢ْا٫  ْالجماٖاث  ْالؼعاٞاث  َْظٍ الكٟٗاَء،

ْؤن  ُُٖاج٨م، 
ُ
ْبّن ؤمحر اإلاامىحن ! ؤمغوي بةُٖاث٨م ؤ  ، ٍِ  في ظؿض

ً
ال

ْ
ٛ

ُ
ًَّ ل٩ل عظٍل مى٨ْم ق َٖ َص

َ
ْ أل ،ؤ ٤ الخ٤ِّ ٍَغ

ِّ  ؤْظ٨ِم  جسل٠ بَٗض ؤزِظ  ُٖاث
ً
ْبوي ؤ٢ؿُم باهلل ال ؤظُض عظال ب بً ؤبي نٟغة، 

ّ
٦م م٘ اإلاِل ّْ إلاداعبت ٖض

ّ
ّ
ْؤُُٖذ الل ُّ   بشالزت ؤًام!  َْضمُذ مجزل ْ ؤنهبذُ مالّ ،   ُّ  ؾ٨ُٟذ صم

ّ
     . (1)» بال

 . آلُاث اللساءة الدجاحُت في الخطبت:2-2

ٕٓ ظٗل مً الضعاؾاث  ل٣ض حٗضصث آلالُاث الى٣ضًت للدجاط مً     َْظا الخى ، ت ألزٔغ ْمً هٍٓغ ها٢ض آلزغ 

ٍْت  ْمً ػا ت التي ًغصَا ٧ل ها٢ض مً ْظِت هٍٓغ ، ْاإلاىُل٣اث ال٨ٍٟغ ْلُت الدجاظُت حكدذ في الغئٔ  الخضا

ت التي زل٣ذ حكىجا بحن ه٣اص  ْٖلُّ باث الخٓى في َظٍ اإلاؿإلت الِامت مً اإلاؼال٤ ال٨ٍٟغ خّ الى٣ضًت، هٍٓغ

 ٓ ْاخض مجهم البلض ال ْاإلاٛاعبت الزخالٝ مغظُٗت ٧ل  اخض هاَُ٪ ًٖ الخىاٞغ ال٨ٟغي بحن الى٣اص اإلاكاع٢ت 

ٓهُت  ٞٓ ْلُت اه٣ؿمذ بحن ٞغه٩ اث الدجاظُت الخضا ْمكغبّ ال٨ٟغي الظي باث اإلآظّ ألاؾاؽ لّ ٞالىٍٓغ

ٓهُت مكغ٢ُت،ًٞإ بُجهما ال٨ٟغ الٗغبي ْؤلابضإ الى٣ضي الظي ًجب  ْاهجلٓؾ٨ؿ ؤن ٩ًٓن ٖلُّ مٛاعبُت 

ْجغازىا الظي ًإبى في الٗضًض مً ألاخاًحن ٞغى آلالُاث  الخٓظّ الى٣ضي الٗغبي إلاا مً زهٓنُت ألصبىا 

ٓهّ ال ًخٟاٖل مِٗا.  الٛغبُت ٖلُّ ل٩

ت الدجاظُت      ٓعاث ْاإلاخدب٘ للىٍٓغ ْالخه ْآعائها مً زال٫ حٗضص اإلاٟاَُم   ًجضَا جخٗضص في جٓظِاتها، 

ت مً ٢بل اإلا ْاإلادضزحن،بطن الٟٗل الخُابي الدجاجي هجضٍ ًسً٘ ل٩ل ْؾاثل ال٨ٍٟغ ٓلُحن  ً ألان ىٍٓغ

ْم٣هضًخّ طاث ٢ُمت مى٣ُُت في  ٍ جل٣ي َظا ماًجٗل مً ٞٗل الخداجج  ْالٟٗلي،ْقْغ ٓلي  ٓانل ال٣ الخ

ْالبالُٚت،ٞةّن الباخض ؿاهُت 
ّ
ْلُت تهخم بالٓؾاثل الل ت الخضا ٧ْٓن الىٍٓغ ٓانلي،  ؾلم الخساَب ال٨ٟغي الخ

ْطل٪ مً  ٍٓاث مً ؤظل جُب٤ُ ؤمشل لِظا الى٣ض  ْلي ًجب ٖلُّ مغاٖاة ٖضة مؿخ اإلاماعؽ للدجاط الخضا

 زال٫ آلاحي:

قىي  -
ّ
ْآلُاث اَخضٔ بلحها الىا٢ض اإلاظخىي الل ا مً زال٫ جدب٘ ٖضة ْؾاثل  ًُ ْ الخٗامل م٘ اللٛت حجاظ : ًبض

ْطل٪ بدىا٫ْ ) ؿاوي،
ّ
ُٟت ْجُب٣ُِا ٖلى الى السوابط الدجاحُت(الل ْطل٪ بدؿب مُٗاع ْْ هٓم ألاصبُت، 

ْ بدؿب مُٗاع الٗال٢ت بحن الدجج ٦إن ج٩ٓن  ْ مضعظت للىخاثج ،ؤ ابِ مضعظت للدجج ؤ ٓاء ؤ٧اهذ ْع الغابِ ؾ

ْاث  ٠ُ ؤص  مً زال٫ جْٓ
ّ
َْظا ٧لّ الًخإحى بال ابِ للخٗاعى الدجاجي ؤْ مضعظت للدؿا١ْ الدجاجي،  الْغ

ٍٓت مُٗىت حؿاَم في َظٍ الخدلُل.  لٛ

                                                 
ٓع الٗغب الؼاَغة،ط( 1) الصٍ بمهغ، 2ؤخمض ػ٧ي نٟٓث، ظمِغة زُب الٗغب في ٖه ْمُبٗت مهُٟى الباوي الخلبي ْـإ )الٗهغ ألامٓي(، م٨خبت 

 .277، 274، م 1933، 1مهغ،ٍ
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ٓامل  الؾىامل الدجاحُت(٦ما ًم٨ً للىا٢ض جىا٫ْ )    ٓامل الاؾخِٟام،ؤْ ٖ ْجُب٣ُاتها ٦إن وؿخسضم ٖ

٢ْض ًلجإ الباخض في الجهاًت بلى جُب٤ُ الؿاللم  ٓامل الكٍغ ، ؤْ الٓخضاث اإلاعجمُت، ال٣هغ، ؤْ ٖ

ْ الخٌٟ ٖلى هو ؤصبي ما. ْ ال٣لب ؤ  الدجاظُت مً زال٫ جُب٤ُ ٢اهٓن الىٟي ؤ

ْجىا٫ْ)ىي البالغياإلاظخ - ْج٣ىُاتها ًجب ٖلُّ مغاٖاة ٖلم البُان  الاطخؾازة والؼبُه :بّن اإلاؿخسضم للبالٚت 

(،ـإّما ٖلم اإلاٗاوي الطباق واإلالابلت والجىاض والخىزٍت(،ؤْ ٖلم البضٌ٘ مً زال٫ جىا٫ْ)والخمثُل والىىاًت

ْصالالجّ. ٓعٍ   ُٞجب ٖلى الباخض الٛٓم في ن

ت اؾدُٗاًبا بطا ٖضها لخُبت ال      دجاط بً ًٓؾ٠ الش٣ٟي الؿالٟت للظ٦غ ْظضها ؤنها مً ؤ٦ثر الخُب الىثًر

َْٓ ًخمشل في اهجاػ حؿلؿالث اؾخيخاظُت  ْْؾاثل الدجاط،"اإلااصًت بلى هدُجت مُٗىت، للٗضًض مً آلُاث 

ٓا٫،بًِٗا َٓ بمشابت الدج ٓالُاث مً ألا٢ ،ًخمشل الدجاط في بهجاػ مخ ْبٗباعة ؤزٔغ ج صازل الخُاب 

ْبًِٗا آلازغ َٓ بمشابت الىخاثج التي وؿخيخج مجها" ٍٓت، ٛ
ّ
ْالٓؾاثل (1) الل ٍْب٣ى البدض في ٧ل َظٍ آلالُاث  ،

ْجُب٣ُِا ٖلى الىهٓم الترازُت مؿإلت جدخاط بلى بٖاصة هٓغ مً َٝغ الباخشحن ل٩ٓن َىا٥  ٍٓت،  ٛ
ّ
الل

َْظا ما ًجٗل مً صع  ، ٨ْٞغي الباخشحن مً ع٦ّؼ ٖلى ظؼثُت  بالُٚت صْن ؤزٔغ اؾخّ الى٣ضًت ٞحها زلل مجهجي 

ٓاُٖت.  ؤزىاء ٖملُت ال٣غاءة الى٣ضًت ال

 آلالُاث البالفُت: - ؤ

بّن اؾخسضام مسخل٠ آلالُاث البالُٚت في الدجاط مؿإلت جدخاط مً ٧ل باخض الض٢ت في ازخُاٍع ْخؿً     

شام ًٖ الىو ألاصبي ا
ّ
ْالتي مً قإنها بماَت الل ٠ُ إلاسخل٠ جل٨م آلالُاث، ١، ٞالىو التراسي الخْٓ إلاُْغ

ٓامل الخٟاٖل الش٣افي اإلامشلت في الخإزحراث اإلاخباصلت  ٖ ًٖ 
ً
الٗغبي ٖباعة ًٖ ٞؿُٟؿاء مً الىهٓم" ًٞال

ت اإلاٟخٓخت " ٍْب٣ى الىو ألاصبي في بٌٗ ألاخاًحن ٖهُا ًٖ ال٣غاءة ْالاؾدىُا١ (2) بحن ألاق٩ا٫ الخٗبحًر ،

ٓاخض مجهم مً  بطا جم٨ً ال
ّ
ْمً  ٖلى الى٣اص بال ٓاُٖت،  ٍْل ال ِٞم آلالُاث ؤلاظغاثُت اإلاؿخسضمت في ٖملُت الخإ

م.  ْال٣غآن ال٨ٍغ ٟتها الخُبت هظ٦غ الخمشُل مً الكٗغ   جل٨م آلالُاث التي ْْ

ت  الخمثُل:- ْاإلا٣اَ٘ الكٍٗغ  باؾخسضام مسخل٠ الا٢خباؾاث ال٣غآهُت 
ّ
َظٍ آلالُت ال ًم٨جها ؤن جخطر بال

ْالخ٨م الترازُت ا ْلّٗل ْألامشا٫  غ عؾاثل ههُت حجاظُت، لتي ٢ض ًلجإ بلحها ناخب الىو مً ؤظل جمٍغ

زُبت الدجاط بً ًٓؾ٠ الش٣ٟي ٢ض اؾخسضم ناخبها َظٍ آلالُاث البالُٚت ٦ما هي مٓضخت في الجض٫ْ 

 آلاحي:

 بدظب مؾُاز وعُفت السابط -ؤوال

 الىمىذج الخمثُلي السابــــــــط 

                                                 
ْالدجاط،م( 1) ٓ ب٨غ الٗؼاْي، اللٛت                              .16ؤب
(2) ٓ ْالخ       .92، م2006، 1ػَ٘، ال٣اَغة،مهغ،ٍقُٗب خلُٟي، الغخلت في ألاصب الٗغبي)الخجىِـ،آلُاث ال٨خابت، زُاب اإلاخسُل(، عئٍت لليكغ 
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 الخمثُل الؼؾسي  -1

 ٌ  "ؤها ابً حال وطالؼ الثىاًا الىمىذج ألاو

 (1) متى ؤكؿ الؾمامت حؾسفىوي"

 

 

 

 الىمىذح الثاوي

مِّ 
ٍَ
ي شِّ ّدِّ

َ
ّدِّ فاػخ

 
 الؼ

 
 "هرا ؤوان

 
َ
لِّ َوال طْم  لَِع بساعي ببِّ َظّىاقِّ خ   بِّ

ها اللُل 
 
كد لف

 فىْم 

ْهس َوَؿْم 
َ
جصاز ؽلى ع  وال بِّ

َمـلبيّ   بِّ
ها اللُل 

 
 كْد لف

و  اج مً الد  س 
َ
 ز

َ
 ّيِّ ؤْزَوؼ

َهاحسِّ لَِع بإؽسابّي"  (2) م 

 

 

 الىمىذج الثالث

وا دُّ
 

 ؽً طاكها فؼ
ْ

َمسث
َ

 "كْد ػ

وا ثِّ الخسب  بىم فجدُّ
 وَحد 

دٌّ  ــــس  ـــــٌس ؽ 
َ
 واللىض  فيها َوج

دُّ 
َ

ػ
َ
سِّ ؤو ؤ

ْ
ؼِّ الَبى

َ
زا  مثل  ذِّ

 " دُّ د  مما لَِع مىه  ب   (3) الب 

 

 

 الخمثُل اللسآوي-2

 

 

 خمثُليالىمىذج ال السابط

 

 الىمىذج

طىزة الىدل 

 112آلاًت

ِجحَها  «ٞةه٨م ل٨إَِل "
ْ
إ ًَ  

ً
ت َمِئىَّ

ْ
ُ  مُّ

ً
ْذ آِمَىت

َ
اه

َ
٧ 

ً
ت ْغٍَ

َ
٢

ا  َِ ا٢َ
َ
ط

َ
إ
َ
ٞ ِّ

َّ
ِم الل ُٗ ْ

و
َ
َغْث ِبإ

َ
ٟ

َ
٨

َ
اٍن ٞ

َ
ّلِ َم٩

ُ
٧ ً ًضا ّمِ

َ
ا َعٚ َِ ِعْػ٢ُ

ُج 
ْ
ُّ ِلَباَؽ ال َّ

َٓن ــالل ُٗ ْهَى ًَ  
ْ
ٓا

ُ
اه

َ
ِٝ ِبَما ٧

ْٓ َ
خ

ْ
ال َْ  ِٕ ٓ

 «  " (4) 

قىٍت:-ب
ّ
 آلالُاث الل

ْ ٢ض ج٩ٓن      ٍٓت ٢ض ٣ًهضَا ناخب الىو ؤ ٍٓت في الدجاط الىص ي ْاَغة لٛ ٛ
ّ
ٌّٗض اؾخسضام آلالُاث الل

َْىا"ًيبػي ؤن همّحز بحن نىٟحن مً اإلااقغاث  ا،  ْٖلى الىا٢ض ؤن ٩ًٓن مخم٨ًىا مً بِْاَع ٍٓت جإحي ٖغًيا، ٟٖ

ابِ الدجاظُت) ْاث الدجاظُت: الْغ ٓامل الدجاظُت)les connectrursْألاص ْالٗ  )les opérateurs") (5) ٍَْظ  ،

ْجب٣ى َظٍ  ٓاُٖت للىهٓم اإلاغاص ه٣ضَا،  ٤ ال٣غاءة ال ا ًٖ ٍَغ ًُ ج ا جضٍع الٓؾاثل ْآلالُاث ًم٨ً اؾدكٗاَع

ٓاعي ؤن  ْٖلى الىا٢ض ال ْمً ٢اعت لآلزغ،  ٍٓت مؿإلت جسخل٠ مً هو آلزغ   ٟت في الىهٓم اللٛ آلالُاث اإلآْ
                                                 

ٓع الٗغب الؼاَغة،ط( 1)  .274)الٗهغ ألامٓي(،م 2ؤخمض ػ٧ي نٟٓث، ظمِغة زُب الٗغب في ٖه
 .                             275اإلاهضع هٟؿّ،م(2)
 اإلاهضع هٟؿّ،الهٟدت هٟؿِا.                              (3)
 .                                                            276اإلاهضع هٟؿّ،م(4)
ْالدجاط،م( 5) ٓ ب٨غ الٗؼاْي، اللٛت   .                   27ؤب

https://www.omaniyat.com/quran/sora/16.html
https://www.omaniyat.com/quran/sora/16.html
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ْبطا ٩ً ؿاهُت للىو اإلاغاص اؾدىُا٢ّ، 
ّ
ٓمت الل ْال٨ك٠ ٖجها صازل اإلاىٓ ٓن ملما ب٣ضع ٦بحر مً جل٪ آلالُاث،

ال  ٍٓت مجها ما ًخٗل٤ ؤ ض ٖلى زالزت ع٧اثؼ ؤؾاؽ في ٖملُت اإلا٩اقٟت اللٛ
ّ
ٖضها بلى لؿاهُاث الىو ٞةهىا ها٦

ْؤزحًرا ٓامل الدجاظُت   ا ماًخٗل٤ بالٗ ًُ ْزاه ابِ الدجاظُت  َْظٍ آلالُاث  بالْغ ماحٗل٤ بالؿاللم الدجاظُت،

ٓاخض ٣ِٞ ٖلى الضاعؽ الخم٨ً الخام مً  ٓعَا مً ٖضمِا ص ازل الىو ال ٍٓت ٢ض جخٟاْث في خً اللٛ

ْ بٞغاٍ. ِ ؤ ٓاُٖت صْن جٍٟغ  ال٣غاءة الى٣ضًت ال

ْلُت في خ٣ُ٣ت ألامغ هجض ؤّن الىو الٗغبي التراسي ًدٓي في َُاجّ الٗضًض مً ؤق٩ا٫ آلالُاث ا      لخضا

ْالخبر،  ٢ُٓٗاث  ْؤصب الخ ْاإلا٣امت  ْالخُابت  ٓعي مً َٝغ ال٨خاب زانت ما ْظض في ًٞ الترؾل  الدجاظُت ب

ٓان الترار الىثري  ا مً ؤنىاٝ الىثر الٗغبي،ْ في َظا الهضص بٗض جٟدهىا للٗضًض مً ؤل ْٚحَر ْالخ٩ي 

 ْ زُب الدجاط بً ًٓؾ٠ الٗغبي وكحر بلى زُبت ٢ـ بً ؾاٖضة ؤلاًاصي ْزُب الغؾ٫ٓ )نلٗم(،

ْم٣اماث ابً  الش٣ٟي...بلخ ٦ما ها٦ض ٖلى ؤصب الغؾاثل ٧الغؾاثل التي ظمِٗا ابً بؿام الكىتروي، 

 ٕٓ ْ َظا الخى ا مً جل٨م اإلاهىٟاث الترازُت، ْٚحَر ي، ْالؿَُٓ غي  ْالخٍغ ْم٣اماث بضٌ٘ الؼمان الِمظاوي،  ض، صٍع

٘ مً  الىثري ظٗل مً الترار الٗغبي  ًدمل في َُاجّ الٗضًض ٛت الٗغبُت  اإلاؿاٖضة ٖلى الٞغ
ّ
مً ٖىانغ الل

ؿاهُت 
ّ
ْجب٣ى ظل اإلاهىٟاث الؿالٟت للظ٦غ جانل ل٩ل جل٪ اإلادُاث الل ٢ُمت الترار الٗغبي بك٩ل ؤؾاؽ،

ٓص بلى الىٓغة الاؾدكغاُٞت للٛت الٗغبُت مً َٝغ  َْظٍ الض٢ت حٗ ْص٤ُ٢، ٓبُت بك٩ل ممىهج،  ْألاؾل

ٓا ٓا ْيبُ ٓلُحن الظًً ٢ىى ْاعي ْؾلُم بك٩ل ٖام. ألان ْالجؼثُاث التي جهى٘ ٨ٞغ لٛٓي   ال٩لُاث 

 

 السوابط الدجاحُت:-1

ْمجها بدؿب       ُٟت الغابِ، ْلت في الىهٓم مخٗضصة مجها ماًسً٘ إلاُٗاع ْْ ابِ الدجاظُت اإلاخضا ْ الْغ جبض

ٓلحن،ؤْ بحن حجخحن ٖلى ألاصر)ؤْ ؤ٦ ابِ جغبِ بحن ٢ ْحؿدىض ل٩ل مُٗاع الٗال٢ت بحن الدجج بطن"الْغ ثر(، 

ْاث الخالُت: بل  ابِ باألص ٍْم٨ً الخمشُل للْغ ًْعا مدضًصا صازل الاؾتراججُت الدجاظُت الٗامت، ٫ٓ ص ٢

ابِ الدجاظُت مٓضخت في الجض٫ْ آلاحي:(1) ل٨ً،ختى الؾُما،بطن، ألّن،بما ؤّن،بط...بلخ"  ،ْظّل َظٍ الْغ

 بدظب مؾُاز وعُفت السابط -ؤوال

 

 

 

 للدجج السوابط اإلادزحت-1

 الىمىذج الخمثُلي السابط

ْد 
َ
ا ؽلى الؾساق" َظا الدجاط" ك  (2) كد كدم ؤمير 

 
ّ
 (3) "بوي وهللا ًا ؤهل الؾساق ومؾدن الؼلاق والىفاق" بن

 
ّ
 ؤمير اإلاامىين ؤمسوي بةؽطاثىم ؤؽطُاجىم" بن

ّ
 (1) بن

                                                 
 ؿِا.                               اإلاغظ٘ هٟؿّ، الهٟدت هٟ(1)
ٓع الٗغب الؼاَغة،ط( 2)  .                    274)الٗهغ ألامٓي(،م 2ؤخمض ػ٧ي نٟٓث، ظمِغة زُب الٗغب في ٖه
 .                    276اإلاغظ٘ هٟؿّ،م( 3)
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ت" الياف ىم لـــــىإهل كٍس
ّ
 (2) "فةه

 

 

 السوابط اإلادزحت للىخاثج-2

 

 الىمىذج الخمثُلي السابط

مّي:ؤال ؤخـبه لىم؟" ختى ْرح  َميْر بً كابىء الب   (3) "ختى كاٌ ؽ 

 ؤما

 

ًّ ليل  م الخم،ؤو ألدؽ ًّ ؽلى طٍس "ؤما وهللا لدظخلُم 

 في حظده"
 
زحل ػقال

 (4) 

 

ٍٓت ٞحها الٗضًض مً آلالُ زطبت الدجاج بً ًىطف الثلفيْبطا ٖضها لِظا الجض٫ْ ْظضها ؤّن        ٛ
ّ
اث الل

ْماًدملّ مً  ٛٓي، 
ّ
٠ُ للدجاط الل ت الدجاظُت مً زال٫ الخْٓ ٓع الٗضًض مً ال٣ًاًا ال٨ٍٟغ التي جه

ْال٨ٟغي الظي ججلى ٖلى الؿُذ ٨ٌٗـ ٖم٤  ْلٗل الهغإ اإلاظَبي  ُت، ججلُاث ز٣اُٞت لٗال٢ت الخا٦م بالٖغ

ْماجدملّ مً مٟاع٢اث ٖضصتها الخُبت في ِٖض بجي ؤمُت،ٞاله ْاإلاظَبُت هجضَا ألاػمت،  ْالٟتن الخؼبُت  غإ 

الء  ْٞلؿٟخّ الالمخىاَُت في ج٣ضًم ال ٓع  شخهُت الدجاط بً ًٓؾ٠ الش٣ٟي، ْلت،ْ لّٗل ِْ محزة َظٍ الض

ٓتها، ٩ٞان َظا ؾبًبا مباقًغا في  ٍٓت، ْؾُ ْلت ألام ٓط الض ان مً بؿِ هٟ ْالُاٖت م٨ىذ ٖبض اإلال٪ بً مْغ

 ْ ْججلُاتها الدجاظُت،٩ٞان  بزماص الٗضًض مً الٟتن الضازلُت ، ٖلُّ او٨ٗـ  َظا ألامغ ٖلى لٛت الخُبت،

ابِ اإلاضعظت للدجج هدٓ: ) ٍٓت في الىو زانت الْغ ٛ
ّ
ٓع مسخل٠ آلالُاث الل ( التي جُٟض الخد٤ُ٣، كدخً

(ْ)
ّ
ْ ) بن  ؤ

ّ
٦ُٓض ؤْ)ؤن ابِ اإلاضعظتالياف( التي جُٟض الخ ْؤًًا الْغ ْاث ، ا مً ألاص ْٚحَر  ( التي جُٟض الدكبُّ،

٢ٟٓىا ٖىض البٌٗ مجها هدٓ: ) ْالتي ٧اهذ ٖضًضة ج ٓع ؤما( ؤْ )ختىلىخاثج الدجاط في الخُبت،  ٧ْان خً ،)

 َظٍ آلالُاث في هو الخُبت باعَػا.

ْلّٗل الترار الٗغبي ال٣ضًم هجضٍ        ٍٓت مخباًىت مً هو هثري آلزغ، في الخ٣ُ٣ت جب٣ى َظٍ آلالُاث اللٛ

ٗت م٨ش٠ بمسخل٠ َظٍ آلالُاث اإلاخٗض ْ ما ٞحها مً ٞع ٓع خالت اللٛت الٗغبُت في ِٖض بجي ؤمُت، ْالتي جه صة،

ت َظٍ  ْمكخٛلحن في خ٣لِا ؤْ مخ٩لمحن،ٞجل الىهٓم ح٨ٗـ لىا ٖب٣ٍغ ْعقي ٨ٞغي ٖىض ؤَلِا مً ٖلماء 

 
ّ
ْٖلى الباخض الٟظ ْمخ٣لب الضالالث،  ٍْب٣ى الىو ألاصبي مخٗضص ألاْظّ،  ُت، ٫ٓ اإلاٗٞغ اللٛت في ظمُ٘ الخ٣

ْٖلى الخ ًّ مً الٟىٓن ألاصبُت،  ٛت  ل٩ٓن"٢غاءة ٞ
ّ
ْالخ٨ُٟ٪ ل٩ل نىٝٓ جل٨م الل ٍْل  ْالخإ  ٠ُ م٨ً مً الخْٓ

ْم٩اًها -امخضاص ؾاخت ُٖٓت، َظا ٌٗجي ؤن ج٩ٓن َظٍ ال٣غاءة ٖلى ٢ضع مً  -ٖغبُت ػماًها  ْفي خؿاؾُت مٓي

ًّ قضًض ٓا٢٘ الظي ًدخًً َظا الٟ لُت في الخىاػ٫،ْزانت بطا ٧ان ال الخإزغ ظّغاء الخُٛحراث الؿُاؾُت  اإلاؿْا

 (5) ْالاظخماُٖت"

                                                                                                                                                                
 .                    277اإلاغظ٘ هٟؿّ،م( 1)
       .              276اإلاغظ٘ هٟؿّ،م( 2)
 .                    274اإلاغظ٘ هٟؿّ،م( 3)
 .                    277، 276اإلاغظ٘ هٟؿّ،م( 4)
ٓعٍا، ٍ( 5) ٓعاث بجداص ال٨خاب الٗغب،صمك٤،ؾ ْٚان، في ألاصب الجؼاثغي الخضًض)صعاؾت(،ميك  .                    29،م1996، 1ؤخمض ص
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 الؾىامل الدجاحُت:-2

ٖٓت      ْ بحن مجم ْهدُجت ؤ ٓامل الدجاظُت ٞهي"ال جغبِ بحن مخٛحراث حجاظُت) ؤي بحن حجت  ؤّما ٢ًُت الٗ

ْا ٓامل ؤص ٓلت الٗ ْجًم م٣ ٫ٓ ما،  ْج٣ُُض ؤلام٩اهاث الدجاظُت التي ج٩ٓن ل٣ ٓم بدهغ  ْل٨جها ج٣ ث حجج(، 

ْاث ال٣هغ."  ْظل ؤص
ّ
با، ٧اص،٢لُال،٦شحًرا،ما،،،بال ٓامل الدجاظُت جِٓغ في (1) مً ٢بُل: عبما، ج٣ٍغ َْظٍ الٗ ،

ٓز٣ت في الجض٫ْ آلاحي: ْهي م  زُبت الدجاط بً ًٓؾ٠ الش٣ٟي بك٩ل ظلي،

 ؽىامل الاطخفهام -ؤوال

 

 

 الىماذج الخمثُلُت-1

 الىمىذج الخمثُلي السابط

 (2) م؟"" ؤال ؤخـبه لى ؤال

"  ما  (3)" وما جلٌى

 (4) " وفُم ؤهخم وذان"  فُم

 زاهُا ؽىامل اللـس

 

 

 الىماذج الخمثُلُت-2

 الىمىذج الخمثُلي السابط

 (5) " ال ؤؽد  بال وفُذ" ال...بال

 جسلف بؾد ؤزر ؽطاثه بثالزت  ال...بال
 
" ال ؤحد  زحال

 
 

 ماله، وهدمذ
 

، وؤنهبذ  طفىذ دمه 
ّ
ؤًام بال

 (6) زله"من

ْلُت ماػالذ بداظت ماؾت بلى ِٞم مسخل٠ آلالُاث        ْٖلُّ جب٣ى الٗضًض مً الضعاؾاث الدجاظُت الخضا

 ْ ا ٖلى الىهٓم ألاصبُت صْن بٟٚا٫ لبٌٗ مً جل٪ آلالُاث ؤ ًٗ ْجُب٣ُِا ظمُ ْْؾاثل الدجاط،

ٓعة في مسخل٠ ا ْاإلايك ْٖلُّ جب٣ى ؤٚلب الضعاؾاث الؿالٟت للظ٦غ  إلاجالث الٗلمُت اإلاد٨مت بلى اؾخصىائها،

ْماجدملّ  ٓنها بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الضعاؾاث الى٣ضًت الدجاظُت، ْال٨ٟغي ل٩ بٖاصة الىٓغ في َغخِا الى٣ضي 

 ْ ٍٓت في الُغح الى٣ضي مً ظِت ؤ ٍٓت مخٗضصة،بّما ل٩ٓن الىا٢ض ٢ض ؤٟٚل بٌٗ ال٣ًاًا اللٛ ٓعاث لٛ مً جه

ٍٓت ؤّن الضعاؾت الىهُت اإلاؿتهضٞت بال٣غاءة ا ْآلُاجّ اللٛ ٓع الدجاط  لى٣ضًت بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ ن

 ْالبالُٚت.

 زاجمت: -

                                                 
ْالدجاط،م(1) ٓ ب٨غ الٗؼاْي، اللٛت   .27ؤب
ٓع الٗغب الؼاَغة،ط( 2)  .                    274)الٗهغ ألامٓي(،م 2ؤخمض ػ٧ي نٟٓث، ظمِغة زُب الٗغب في ٖه
 .276اإلاهضع هٟؿّ،م( 3)
 اإلاهضع هٟؿّ،الهٟدت هٟؿِا. ( 4)
 اإلاهضع هٟؿّ،الهٟدت هٟؿِا. ( 5)
 .277اإلاهضع هٟؿّ،م( 6)
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ْالٟلؿُٟت في ٖالم       سُت  ْلُت الدجاظُت ٢ًُت لِا ؤبٗاصَا الخاٍع ْفي الجهاًت جب٣ى ٖملُت البدض في الخضا

ْالىا٢ض اإلاخمغؽ في الضعاؾاث الى٣ضًت ٖلُّ ؤن ًدؿلر ب٩ل الٓؾاثل ْآلالُا ٍٓت الى٣ض اللؿاوي، ث الى٣ضًت اللٛ

ْبما ؤّن الى٣ض ط١ْ  ٢ِٓٗا، ْ ها،ْختى ج ْالتي جم٨ىّ مً جسُي ٧ل الهٗاب اإلام٨ً خض ْالبالُٚت 

ٓع اإلا٩اقٟت ل٩ل جل٨م  ْالىام هي ٖال٢ت ج٩املُت بدخت، ٣ِٞ جب٣ى ن ْمماعؾت،ٞالٗال٢ت بحن الىو 

بت مىّ،٦ما ًجب الخٗامل م٘ الىهٓم اإلاؿاثل جدخاط بلى صعاًت جامت بالترار ألاصبي اإلاغاص اؾدىُا٢ّ صْن ٍع

ٍٓحن  ٍٓت لٗلماثىا اللٛ ْاللٛ ت  ٓعي ماؾـ ٖلى اإلاغظُٗاث ال٨ٍٟغ ٢ْغاءتها ب ْٞٗالُت،  الترازُت باَخمام 

ْجب٣ى ظل الضعاؾاث الدجاظُت الٗغبُت بداظت ماؾت بلى الخٗامل م٘  ْالبالُٚحن مً ظِابظة ال٨ٟغ،

ٓنها جدمل في َُاتها ال ْالٟىُت للٛت الٗغبُت.الىهٓم بدظع قضًض ل٩ ْالضالالث الجمالُت   ٫ٓ  ٗضًض مً ألان
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 الجضًض، بحرْث ،لبىان.
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 ًالغ اختاذ انمرار يف اجملال انرّاضِ 

 ًػاللتو باملؼهٌياتْت يف األَدّت احملرتفت اجلزائرّت
 ق  ؤ. داودي ؽبد السشا -د. خظُني مدمد ؤمين  -د. مؼخه ؽبد اللطُف  

اكُت   ، 3حامؾت الجصاثس  -مؾهد التربُت البدهُت والٍس

 

 :ملخف الدزاطت

ٍْخاب٘ هخاثج      ْٖلى اإلاغء ؤن ًغا٢ب  َضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك٠ ًٖ ؤن اجساط ال٣غاع َٓ ٖملُت مخدغ٦ت 

ٓبت ْبال٨ُُٟت اإلاُل  .٢غاعاجّ لُٗضلِا ٖىض الخاظت 

ْٖلى  ألاهضًت ٖلى اٖخباع ؤن العجؼ اإلاالي الظي حٗاوي مىّ    ت في الجؼاثغ ًازغ ٖلى ٞٗالُتها  ايُت اإلادتٞر الٍغ

ْلي مما صٞٗىا  ايُحن ؤْ ألاهضًت ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي ؤْ الٗغبي ال٣اعي ؤْ الض الىخاثج اإلاد٣٣ت مً َٝغ الٍغ

 .للبدض ٖلى مىٟظ لِظٍ الٓيُٗت

ٓص ٓم في مٟتر١ َغ١ ًخمحز بٓظ ت ٠٣ً الُ ايت الجؼاثٍغ ً ؤؾاؾُحن َما الاؾخمغاع  ٦ما ؤن مؿخ٣بل الٍغ زُاٍع

ٓماجُت ٧ٓؾُلت حؿُحر خماص ٖلى اإلاٗل ْ الٖا خماص ٖلى الدؿُحر الخ٣لُضي ؤ  .في الٖا

ٓماث  خُض جٓنلذ الضعاؾت مً زال٫ الخدلُل ألاصبي بلى ؤن ٖملُت اجساط ال٣غاع جىبش٤ مً ظم٘ اإلاٗل

٣ت ٖلمُت، ألامغ الظي ًاصي بلى جدضًض ال ْمٗالجتها بٍُغ بضاثل اإلام٨ىت للخل، ٦ما ؤن اجساط ؤخض ْجدلُلِا 

البضاثل ًخُلب ٚالبا ؤزظ الخـ البكغي في الخؿاباث ٖىض جٟدو ؤًٞلُت ما ًترجب ٖلى بضًل ما مً 

ْالصخُدت ٢ٓت  ٓز ٓماث اإلا  .هخاثج، ٞاجساط ال٣غاع الىاجر ٌٗخمض ٖلى الخ٣ضًغ الؿلُم ٦ما ٌٗخمض ٖلى اإلاٗل

ت: اجساط ال٣غاع، اإلاٗلاليلماث الدالت ت الجؼاثٍغ اض ي، ألاهضًت اإلادتٞر اض ي، الاختراٝ الٍغ  ٓماجُت، اإلاجا٫ الٍغ

 

Abstract: 

    The study aimed to reveal that decision-making is a mobile process and one has to 

monitor and follow the results of his decisions to adjust them when needed and in the 

manner required. 

   On the grounds that the financial deficit experienced by the professional sports 

clubs in Algeria affects their effectiveness and the results achieved by athletes or 

clubs at the local, Arab or continental level, which led us to search for an outlet for 

this situation. 

The future of Algerian sports is at a crossroads with two main options: to continue to 

rely on traditional management or rely on informatics as a means of management. 

The study concluded that the process of decision-making stems from the collection, 

analysis and processing of information in a scientific way, which leads to the 

identification of possible alternatives to the solution, and taking one of the 
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alternatives often requires taking human sense in the calculations when examining 

the benefit of an alternative From results, successful decision-making depends on 

proper judgment and relies on reliable and correct information. 

Keywords: decision making, informatics, sports field, professional sports, 

professional clubs of Algeria 

 . ملدمت وبػيالُت الدزاطت:1

ٓاث الٗكغ ألازحرة مً ال٣غن اإلااض ي ج٣ضما َاثل في ٧اٞت        قِض ال٨شحر مً ص٫ْ الٗالم اإلاخ٣ضم في الؿى

 ْ ٓم ؤلاوؿاهُت مما ٧ان لّ ُٖٓم ألازغ في ؤن جدظ ْجُب٣ُاتها اإلاسخلٟت اإلاغجبُت بالٗل ت  ت الىٍٓغ ٓإ اإلاٗٞغ ؤه

٘ طْ الىخاثج ؤلاًجابُت، ٦ما اهخ٣ذ َظٍ الض٫ْ بغامج ال٨شحر مً ص٫ْ ؤزٔغ بلى صع  ٓع الؿَغ اؾت َظا الخُ

٣ْٞا الخخُاظاث  َِٓٗا بٗض بياٞت اإلاىاؾب  ٍٓغ التي ًم٨ً ؤن جخمص ى م٘ ؾُاؾتها م٘ ال٣ضعة ٖلى جُ الخُ

ٍٓغ  . الخُ

ْالتر        ٓاها للخ٣ضم الخًاعي  ٍٓا ختى ؤنبدذ ٖى ْعا َاما ْخُ ايُت ص بٓي ْالا٢خهاصي، ْجلٗب التربُت الٍغ

ٓاث الٗكغ  ايُت، ٟٞي الؿى ٍٓغ اإلاؿخمغ في ظمُ٘ ؤق٩ا٫ التربُت الٍغ ٓماث الض٫ْ ظاَضة للخُ ْلظا حٗمل خ٩

ايت بك٩ل ٖلمي مخ٣ضم ظضا بهضٝ مؿاًغة ٖهغ  ٓع في الٍغ ألازحرة مً ال٣غن اإلااض ي اػصاصث خغ٦ت الخُ

ْاإلاماعؾت ف ت  ُٖٓت اإلاٗٞغ ايُت ختى ًم٨ً جدؿً ه ٕٓ الجهًت الٍغ ايُت ل٩اٞت ظم ٓإ ألاوكُت الٍغ ي ٧اٞت ؤه

ْٖضًلّ،   .(23: 2007ؤٞغاص الكٗب )َلخّ 

ْبالخالي اؾخُإ مً زال٫ ِٞمّ       اؾخُإ ؤلاوؿان ؤن ٩ًٓن لىٟؿّ ز٣اٞت ٖلمُت جسخل٠ ًٖ ؤ٢غاهّ، 

ٓانل ألا٩ٞاع لضًّ. لظا ٞان ص ْالى ج ت  ٓلِا بلى مٗٞغ ْع الش٣اٞت لخ٣اث٤ َظٍ الش٣اٞت ْؾُُغجّ ٖلحها ؤن خ

ْاإلاِاعاث الخُب٣ُُت اإلاسخلٟت ج٨مً في ؤنها جىٓم ٖملُت الابخ٩اع ال٣ُاس ي،  ت  ُت هدٓ اإلاٟاَُم الىٍٓغ اإلاٗٞغ

ْالك٪،  ْبٖاصة نُاٚتها مً زال٫ ٖملُت ظضلُت بحن الاؾخمغاع  ٓم بهُاٚت الش٣اٞاث  ـ ٣ً خُض ؤن الخضَع

ٓاضر لىا ؤن الخٗلُم الىٓامي قضًض الخإ٦ُض في جد ٤ُ٣ اهدكاع الش٣اٞت اإلاغجبُت ب٩ل مً مضزالجّ ْمً ال

ٍؼ  ْمِاعاث جُب٣ُُت مسخلٟت ًخم حٍٗؼ ْمٟاَُم   ألن ما ًدضر مً ا٦دؿاب مٗاٝع 
ً
ْمسغظاجّ، هٓغا ْٖملُاجّ 

اث  ٍْٔغ ؤصخاب هٍٓغ ٓعة ماصًت.  ٓا٢٘ به ْمِاعاتها اإلا٨دؿبت في اعى ال باؾخسضام الخهُلت الخٗلُمُت 

ٓصة الخٗلُم الُت الش٣اُٞت  ز٣اُٞت ؤزٔغ ؤن ظ ْال٣ُاؽ ٌك٩ل ؤصاة لئلمبًر ٍٓم  ٤ الخ٣ ٍٓغ مسغظاجّ ًٖ ٍَغ ْجُ

 ، ٓصة الكاملت ُٞما بُجها )قٝغ ٓهت لٗىانغ الج  (.115: 2010جخض٤ٞ ٖبر الٗال٢اث اإلادكاب٨ت اإلا٩

اث٠ ألاؾاؾُت للمضًغ، بن       ْالْٓ ت  ٍَٓغ ايت مً اإلاِام الج ت في مُضان الٍغ م٣ضاع بن اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ِْٞمِم  حن  ٦ْٟاءة ال٣اصة ؤلاصاٍع ٠٢ٓ في اإلا٣ام ألا٫ْ ٖلى ٢ضعة  ايُت بهما ًخ الىجاح الظي جد٣٣ّ ؤًت َُئت ٍع

ْجضع٥ ؤَمُت  ْٞاٖلُتها،  ْبما لضيهم مً مٟاَُم جًمً عقض ال٣غاعاث  ْؤؾالُب اجساطَا،  ت  لل٣غاعاث ؤلاصاٍع

ٍٓمِا. ٞب ْج٣ ْحٗمل ٖلى مخابٗت جىُٟظَا  ٢ْْتها،  ٍٓغ ْيٓخِا  مشل َظا الخسُُِ الاؾتراجُجي ًم٨ً جُ

ْمجها ال٣ضعة ٖلى الاؾخ٨كاٝ  خباع  ٓماث صاُٞٗت ًجب ْيِٗا في الٖا ْم٣ بهجاػاث الالٖبحن, ٞلئلهجاػ ؤؾؿا 

ْبىاء ٞلؿٟخّ  ْال٣ضعة ٖلى جدمل ” ْال٣ضعة ٖلى الخسُُِ لخد٤ُ٣ َظا الِضٝ ”ْال٣ضعة ٖلى جدضًض الِضٝ 

ٓلُت ْحٗضًلّ”حز ْؤلاج٣ان ْال٣ضعة ٖلى الخم” اإلاؿئ ٍٓم اإلاؿاع  ٓاهب جل٪ ”. ْال٣ضعة ٖلى ج٣ ْبىٓغة مخإهُت لج



73 الؾدد   

2018دٌظمبر      

ISSN 1112-4652 مت  -الجصاثس – مجلت دزاطاث لجامؾت ؽماز زلُجي ألافىاط
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
72 

ْالتي  ألاَمُت” ْبلى مضٔ بُٗض”ال٣ضعاث، هجض ؤنها ح٨ٗـ  ا الِامت،  ْٖىانَغ ت  اليؿبُت ل٩اٞت الٗملُاث ؤلاصاٍع

اثِٟا الغثِؿُت في  ايت الخىاٞؿُت آلان، خُض جخمشل ْْ ْْي٘ “ جٟخ٣غ بلحها الٍغ الؿُاؾاث الخسُُِ 

ٍٓم  ْالخ٣ ْالغ٢ابت  ْالخيؿ٤ُ  ْال٣ُاصة  ْبك٩ل ؤ٦ثر زهٓنُت ٞةهّ ًم٨ً ؤن هٟغ١ بحن اإلاسُِ “ ْالخىُٓم 

ٓلُت اإلاباقغة للخسُُِ َىا بهما ج٣٘ ٖلى ٖاج٤  ْمً زم ٞةن اإلاؿئ ْاإلاىٟظ ؤلاصاعي ْألازهاجي ؤلاصاعي  ؤلاصاعي 

٫ٓ ًٖ جدضًض  ٓ اإلاؿئ ألاَضاٝ ْنُاٚتها زم ال٣ُام بٗملُاث ظم٘ البُاهاث اإلاسُِ ؤلاصاعي باإلا٣ام ألا٫ْ. ِٞ

ٍٓبها زم جدضًض الٗىانغ اإلاكاع٦ت ٞخدضًض  ما٫ْجب ٝ التي ًم٨ً ان  ألٖا ٣ْٞا للْٓغ ْْي٘ البضاثل  الغثِؿُت 

ْْي٘  ٓػَ٘ الازخهاناث  ْْي٘ البرامج الؼمىُت الالػمت للخىُٟظ ٞخ حٗترى الخىُٟظ، زم عؾم الؿُاؾاث 

ْجدضًض ا ٝ اإلاخٛحرة , اإلاحزاهُاث,  ْحٗضًل زُت الٗمل, بما ًدىاؾب م٘ الْٓغ ْج٣ضًغ الىخاثج  ٓاعص,   ْؤزحراإلا

ْاإلاخابٗت ٍٓم  ٓص،  ..… الخ٣  (. 92-88: 2011)ٖبض اإلا٣ه

 :. الدظائالث الفسؽُت2

 :جدضصث مك٩لت الضعاؾت في ؤلاظابت ًٖ الؿاالحن آلاجُحن      

ايُت مً  (1 ْالُِئاث الٍغ العجؼ اإلاالي ؤلاصاعي بك٩ل صاثم بل ؤنبدذ اإلابرع التي حكخ٩ي الٗضًض مً ألاهضًت 

ط مً َظا اإلاإػ١؟؟؟  حٗل٤ ٖلحها الىخاثج الؿِئت التي جدهضَا ٞما الؿبُل للخْغ

ْا٢ِٗا الا٢خهاصي ٞدؿحر  (2 ٓماجُت م٘  ْبخ٣ىُاث مٗل ٓم خضًض  ت بمِٟ متى ؾدخٗامل ؤهضًدىا الجؼاثٍغ

ط مما هي ُّٞ؟؟؟ ٣ت ٖلمُت للخْغ  بٍُغ

 :لدزاطت وؤهدافها. ؤهمُت ا3

حن في مسخل٠ اإلاُاصًً مً ؤظل جدؿحن       ؤنبدذ ؤلاصاعة الىاجخت خاظت ماؾت ظغاء جؼاًض اَخمام ؤلاصاٍع

 ٤ٍٓ ٓمُت. ٌٗخبر الدؿ ت للمغا٦ؼ ال٣ُاصًت في مسخل٠ الخسههاث، ْفي ظمُ٘ مىاحي خُاجىا الُ ألاؾالُب ؤلاصاٍع

 ْ اض ي مجا٫ ظضًض وؿبُا ٖلى اإلاؿخٔٓ اإلادلي  ٠ الٗام الٍغ لِـ لّ حٍٗغ٠ مؿخ٣ل بهما ٣ً٘ يمً الخٍٗغ

ٓا مًُغصا  ٓاث ألازحرة هم اض ي ٌكِض زال٫ الؿى ٤ٍٓ الٍغ ْالدؿ ْصالالث  ٤ٍٓ ب٩ل ما ًخًمىّ مً مٗاوي  للدؿ

 ٫ٓ ْؤنبدذ الكغ٧اث خ ٓا٢ِا في ْل الؿ١ٓ الٗاإلاُت الخغة  ْلت الكغ٧اث اإلاىخجت جٓؾُ٘ ؤؾ ْمخىاؾبا م٘ مدا

ٍض الباخشحن الٗالم جسهو ههِب ظُض  ْجبرػ ؤَمُت الضعاؾت في جْؼ اض ي مً محزاهُتها الٗامت  ٤ٍٓ الٍغ للدؿ

ايت ـ مً زال٫ هخاثج َظٍ  ْالٍغ ت الكباب  ْْا٢ُٗت ًٖ ماقغاث الٟٗالُت ؤلاصاٍع ْاضخت  ٓعة  ْاإلاِخمحن به

ْعٞ٘ مؿخٔٓ ألاصاء اإلاا  ، ٍٍٓغ ْجُ ٓػاعة لخدؿحن ؤصاء ماؾؿتهم  ْجدؿحن الضعاؾت ـ مؿاٖضة اإلاٗىُحن في ال لي 

 الخضماث التي ج٣ضمِا، ْزل٤ بِئت صازلُت مىاؾبت.

 . اإلافاهُم واإلاـطلخاث ألاطاطُت للدزاطت:4

اض ي4-1  :. الاختراف الٍس

  :ف الاؿطالحي ٓ  اإلادترفًُل٤ ٖلى الخؾٍس ٍٓا، الظي َ ٓاء ٧ان شخها َبُُٗا ؤم مٗى اؾم " اإلانهي ؾ

ْ ٣ٖض ج٣ضًم زالٞا للمؿتهل٪، ْبمٓظب ازخهانّ  ًخهٝغ في ٣ٖض البُ٘ ؤ الخضماث في بَاع وكاَّ اإلانهي 

  "ُّٞ(Le Robert, 1970 : 484) . 
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ْمؿخمغة الاختراف ُٞٗٝغ ْطل٪ بإن ًباقٍغ بهٟت مىخٓمت  ت  : بإهّ مماعؾت الصخو ليكاَّ ٖلى ؤهّ خٞغ

ْالؿٗضاوي:بٛغى جد٤ُ٣ ٖاثض ماصي ٌٗخمض ٖلُّ ٧ٓؾُلت للِٗل ) َل   (.41صْع

اض ي      اض ي مخسهو بهُٛت مىخٓمت ْالاختراٝ الٍغ اض ي مً وكاٍ ٍع ا الصخو الٍغ َٓ مِىت ًباقَغ

ْمؿخمغة مً زال٫ مماعؾخّ ليكاٍ مٗحن بهضٝ جد٤ُ٣ ٖاثض ماصي ٌٗخمض ٖلُّ م٘ الخٟٙغ الخام ْالالتزام 

ْاإلادضص اإلاضة. ٓص ال٣ٗض اإلاخ٤ٟ ٖلُّ   بدىُٟظ بى

ْاخض ْؾُ ٨ْٞغ  ْاؾتراجُجُت  ٓمت ٧املت مبيُت ٖلى ؤؾـ  ٓ مىٓ ْاإلاضعب َ ْاخضة جُب٤ ٖلى الالٖب  اؾت ٖمل 

ٍٓغ اللٗبت ) ْجُ ٓاهحن لخد٤ُ٣  ٢ْ ٓاثذ  ٓعػامت، ْؤلاصاعة بل  (.35: 2013ب

اض ي اإلادترف4-2  :. الىادي الٍس

ْتهضٝ        ْلت  ٓنها مجمٖٓت مً ألاٞغاص بةعاصتهم اإلاىٟغصة صْن جضزل مباقغ مً الض ايُت ٩ً ٌٗخبر ظمُٗت ٍع

٢ْذ ٞغاٙ  اض ي  ؤًٖائهاالؾدشماع  ْاليكاٍ الاظخماعي ٦يكاٍ ٍع اض ي ٦يكاٍ ؤؾاس ي  ٤ اليكاٍ الٍغ ًٖ ٍَغ

ايُت  ٓ الىاصي اإلادتٝر الظي ًغ٦ؼ ٖلى جإؾِـ قغ٦ت ٍع ت ِٞ اما الىاصي الظي ًُمذ الُّ ٦غة ال٣ضم الجؼاثٍغ

ٓعي. ٕ جُ اض ي ٦مكْغ  ْجُب٤ُ الاختراٝ الٍغ

ضة الغؾمُت   في: 13-05ْخؿب ال٣اهٓن الجؼاثغي الهاصع في الجٍغ

اض ي ًم٨ً ؤن ًخسظ 78اإلااصة  ت طاث َضٝ ٍع اض ي اإلادتٝر قغ٦ت ججاٍع الكغ٧اث  ؤق٩ا٫: ٌٗض الىاصي الٍغ

ت   .آلاجُتالخجاٍع

ْصة. - لُت اإلادض ايت طاث اإلاؿْا  اإلااؾؿت طاث الصخو الٓخُض الٍغ

ْصة. - لُت اإلادض ايُت طاث اإلاؿْا  الكغ٦ت الٍغ

ايُت طاث ألاؾِم )  -  (. 12: 2013، 05-٢13اهٓن ع٢م الكغ٦ت الٍغ

 :ف ؤلاحساجي  الخؾٍس

ٕ اختراٝ ٢ضمخّ     ْمكْغ ٦ْغة ال٣ضم زانت مل٠  ايت ٖامت  ت في مُضان الٍغ ْلت الجؼاثٍغ اٖخمضث الض

ايُت بهضٝ جُب٣ُّ بهٟت عؾمُت ابخضاء  ٓاصي الٍغ ىُت بلى الى ْالغابُت الَٓ ت ل٨غة ال٣ضم  الاجداصًت الجؼاثٍغ

ْ  2011-2010مً مٓؾم  ٓاثذ  ْل ٓاٖض  ٍ لخىُٓم اللٗبت ْالاعج٣اء بها الى اإلاؿخٔٓ الٗالي ٍْخًمً ٢ صٞاجغ قْغ

ْالخ٣ىُت ْالبضن  ْال٨ٟغ   .في الدؿُحر ْؤلاصاعة 

ٓاهحن  ٤ْٞ ٢ ايُت التي حؿحر  ٓابِ في اإلااؾؿاث ْألاهضًت الٍغ اض ي ًسً٘ بلى مباصت ْي ْجُب٤ُ الاختراٝ الٍغ

ْالتي ْجدبجى ألا٩ٞاع بجضًت  ٓاثذ الخانت  ْلجان جهضع الل اض ي  ظُضة  جدا٫ْ ؤن ججهٌ بىٓام الاختراٝ الٍغ

عة بىاء اؾتراجُجُت  ايُحن ْألاهضًت ْيْغ ْعبِ الخٟاٖل بحن الٍغ ْجدضًض جىُٓم  اًاجّ  ْجد٤٣ ؤَضاّٞ ْٚ

اض ي. ٤ٍٓ الٍغ ْالدؿ ٍٓل  ْالخم ْاإلاىٓمت للٗمل الاؾدشماعي  ٓاثذ الخانت   ْْي٘ الل

اض ي اإلادترف لىسة اللدم: 4-3   . الىادي الٍس

ا ؤشخام َٓ هاصي ًا  َٓٞغ ٓاؾُت خهو مخىٖٓت الُبُٗت، ً اض ي صاثم، ب ؾـ مِامّ ٖلى وكاٍ ٍع

ايُت م٣ابل ؤظغ. ٍٓٓن، ٩ًٓن َضّٞ جد٤ُ٣ هخاثج ٍع ْ مٗى    َبُُٗٓن ْ/ ؤ
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ّ ال٣اهٓن  ايُت في ماصجّ  2004ؤْث  14اإلااعر في  10-04ٌٗٞغ ْالٍغ ؤهّ: "ظمُٗت  46ْاإلاخٗل٤ بالتربُت البضهُت 

ْعٍايُحن م٣ابل طاث َضٝ ججاعي  بدذ   ً ٍغ ْحكُٛل مَا ْمىاٞؿاث ماظغة،  ْعاء جىُٓم جٓاَغاث  مً 

س ي،  ت اإلاغجبُت بهضّٞ." )بلْٗغ ٦ْظل٪ ٧ل اليكاَاث الخجاٍع  (. 21: 2006ؤظغ، 

ٍْامً  ْمً اإلاىاٞؿاث،  ً، ألاههاع  ٍغ ْاإلاَا َٓ الخلُت ال٣اٖضًت ل٨غة ال٣ضم، مغ٦ب مً ٖضص الالٖبحن 

ال بلى الالٖب ٧ل ما ًجب ؤن ًإزظٍ  ٓم ْن ْالهج عا بالضٞإ  ايت ٦غة ال٣ضم ابخضاء مً الخاعؽ مْغ مً ٍع

س ي،   (. 54: 2006حسجُل ألاَضاٝ. )بلْٗغ

 :ف ؤلاحساجي  الخؾٍس

ٖٓت الُبُٗت  حٗض ٓاؾُت خهو مخى اض ي صاثم ب ٓاصي التي جاؾـ ٖلى وكاٍ ٍع ٓاصي الاختراُٞت ٧الى الى

٩ٍْٓن َضِٞا  ٍٓحن،  ا ؤشخام َبُُٗحن ؤْ مٗى َٓٞغ ٍْسً٘ جإؾِـ ً ايُت م٣ابل ؤظغة،  جد٤ُ٣ هخاثج ٍع

ْاإلاخٗل٤ بالكغ٧اث  ٓلِما  ْالخىُٓم الؿاعي مٟٗ  ٘ ت بلى ألاخ٩ام اإلا٣غعة في الدكَغ ايُت اإلادتٞر ٓاصي الٍغ الى

ْجماعؽ  ايت،  ٓػٍغ اإلا٩ل٠ بالٍغ ت مً َٝغ ال ايُت اإلادتٞر ٦ُُْٟت اإلاماعؾت الٍغ  ٍ ْجدضص قْغ ت،  الخجاٍع

ايُت اإلا ٓاصي الٍغ ْالغابُاث الى ٓاهحن ألاؾاؾُت لالجداصًاث  ْال٣ ت وكاَِا في اخترام الخىُٓماث  دتٞر

ايُت التي ًجب اهًمامِا بلحها.   الٍغ

اض ي5  : . ؤهمُت اجساذ اللسازاث في اإلاُدان الٍس

ت، ٦ما ط٦غها، طل٪ ؤنها ٖملُت        ٓع الٗملُت ؤلاصاٍع اض ي هي مد ت في اإلاُضان الٍغ اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ُٟت الخسُُِ ٞةنها جخسظ ٢غاعاث مخ ْوكاَاتها، ٞٗىضما جماعؽ ؤلاصاعة ْْ اث٠ ؤلاصاعة  ضازلت في ظمُ٘ ْْ

 ْ ْ بٖضاص البرامج ؤ ْ عؾم الؿُاؾاث ؤ ٓاء ٖىض ْي٘ الِضٝ ؤ مُٗىت في ٧ل مغخلت مً مغاخل ْي٘ الخُت ؾ

ْٖىضما ج ٓاعص اإلاالثمت ؤْ ازخُاع ؤًٞل الُغ١ ْألاؾالُب لدكُٛلِا،  ً٘ ؤلاصاعة الخىُٓم اإلاالثم جدضًض اإلا

ْؤؾـ ج٣ؿُم  ّٖٓ ْحجمّ  ْه ْؤوكُتها اإلاخٗضصة ٞةنها جخسظ ٢غاعاث بكإن ال٩ُِل الخىُٓمي  إلاِامِا اإلاسخلٟت 

ْهُا١ ؤلاقغاٝ اإلاىاؾب ْزٍُٓ  ما٫ اإلاسخلٟت  ؤلاصاعاث ْألا٢ؿام، ْألاٞغاص الظًً جدخاط لضيهم لل٣ُام باأٖل

ى لُت ْالاجها٫ .. ْٖ ْاإلاؿْا ٖٓت مً ال٣غاعاث الؿلُت  ُٟخّ ال٣ُاصًت ٞةهّ ًخسظ مجم ضما ًخسظ اإلاضًغ ْْ

م ٖلى ألاصاء الجُض ؤْ خل  ْجدٟحَز ْاِٞٗم  ٓصاتهم ؤْ اؾدكاعة ص ْجيؿ٤ُ مجِ ٓاء ٖىض جٓظُّ مغئْؾُّ  ؾ

ا جخسظ ٢غاعاث بكإن جدضًض اإلاٗاًحر اإلاالثمت ل٣ُاؽ  ًً ُٟت الغ٢ابت ٞةنها ؤً ْٖىضما جاصي ؤلاصاعة ْْ مك٨التهم، 

٨َْظا ه ْالٗمل ٖلى جصخُذ ألازُاء بن ْظضث،  ْالخٗضًالث لتي ؾٝٓ ججغيها ٖلى الخُت،  ما٫،  خاثج ألٖا

ت هٟؿِا )زلُل،  ْعة مؿخمغة م٘ اؾخمغاع الٗملُت ؤلاصاٍع  .( 212: 2008ججغي ٖملُت اجساط ال٣غاعاث في ص

اض ي6 ت في اإلاُدان الٍس  : . مساخل اجساذ اللسازاث ؤلاداٍز

 :يلت.  حشخُف اإلاؼ6-1

ْؤبٗاصَا، هي        ٓ بهضص الخٗٝغ ٖلى اإلاك٩لت ألاؾاؾُت  َْ ٓع اإلاِمت التي ًيبػي ٖلى اإلاضًغ بصعا٦ِا  ْمً ألام

ْؤؾبابها،  ْٖضم الخلِ بحن ؤٖغايِا  ْصعظت ؤَمُت اإلاك٩لت،  ٠٢ٓ الظي زل٤ اإلاك٩لت،  جدضًضٍ لُبُٗت اإلا

ْاإلاى ْاجساط ال٣غاع الٟٗا٫  ٢ٓذ اإلاالثم للخهضي لخلِا   .اؾب بكإنهاْال



73 الؾدد   

2018دٌظمبر      

ISSN 1112-4652 مت  -الجصاثس – مجلت دزاطاث لجامؾت ؽماز زلُجي ألافىاط
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
75 

 :. حمؿ البُاهاث واإلاؾلىماث6-2

ٓماث طاث        ْاإلاٗل ْا٢تراح بضاثل مىاؾبت لخلِا ًخُلب ظم٘ البُاهاث  ا،  ًُ بن ِٞم اإلاك٩لت ًِٞما خ٣ُ٣

٫ٓ ٖلى ؤ٦بر ٢ضع  الهلت باإلاك٩لت مدل ال٣غاع، طل٪ ؤن اجساط ال٣غاع الٟٗا٫ ٌٗخمض ٖلى ٢ضعة اإلاضًغ في الخه

ْمً زم جدضًض مم٨ً مً البُاهاث ا ا اإلاسخلٟت،  ا مً مهاصَع ًُ ْاإلاالثمت ػمى ٓماث اإلاداًضة  ْاإلاٗل لض٣ُ٢ت 

 ص٣ًُ٢ا
ً
ٓم بخدلُلِا جدلُال ٫ٓ ٖلحها، زم ٣ً  .ؤخؿً الُغ١ للخه

 ٫ٓ بلى ال٣غاع اإلاىاؾب ٓماث حؿاٖضٍ ٖلى الٓن ْمٗل ٍْسغط مً طل٪ بماقغاث   .٣ٍْاعن الخ٣اث٤ ْألاع٢ام 

 ٓماث التي ٌؿخسضمِا اإلاضًغ٢ْض نى٠ بٌٗ ٖلماء ؤلاصاعة ؤه ْاإلاٗل  .ٓإ البُاهاث 

ٍٓت (1 ْالشاه ْلُت  ٓماث ألا ْاإلاٗل  .البُاهاث 

ٓماث ال٨مُت (2 ْاإلاٗل  .البُاهاث 

ُٖٓت (3 ٓماث الى ْاإلاٗل  .البُاهاث 

 :. جددًد البداثل اإلاخاخت وجلىٍمها6-3

ٓامل مجها       ِٖٓا ٖلى ٖضة ٖ ْه ٫ٓ البضًلت  ٠٢ٓ ٖضص الخل  :ًخ

ا    ٢ٓذ ْي٘ الُِئت الٍغ ْال ْبم٩اهُاتها اإلااصًت،  ْالٟلؿٟت التي جلتزم بها،  ْالؿُاؾاث التي جُب٣ِا،  يُت، 

ْاإلابضٕ، الظي ٌٗخمض  ٢ْضعجّ ٖلى الخ٨ٟحر اإلاى٣ُي  ْاججاَاث اإلاضًغ )مخسظ ال٣غاع(  اإلاخاح ؤمام مخسظ ال٣غاع، 

٢ٓ٘ ْزلّٟ ألا٩ٞاع مما ٌؿا ْالخ ٓع  ٖض ٖلى جهي٠ُ البضاثل ٖلى الخ٨ٟحر الابخ٩اعي الظي ًغج٨ؼ ٖلى الخه

ْص مجها ْالخٓنل بلى ٖضص مدض ْجغجُبها  ٓاجغة   .اإلاخ

 :. ازخُاز البدًل اإلاىاطب لخل اإلاؼيلت6-4

ُٖٓت        ْاٖخباعاث مٓي ٣ًْٞا إلاٗاًحر  ْازخُاع البضًل ألاوؿب  ْجخم ٖملُت اإلاٟايلت بحن البضاثل اإلاخاخت 

ْؤَم َظٍ اإلا  :ٗاًحرٌؿدىض بلحها اإلاضًغ في ٖملُت الازخُاع 

  ا جد٤ُ٣ البضًل للِضٝ ؤْ ألاَضاٝ اإلادضصة، ًُٟٞل البضًل الظي ًد٤٣ لِم ألاَضاٝ ؤْ ؤ٦ثَر

 .مؿاَمت في جد٣ُ٣ِا

 ْبظغاءاتها ْهٓمِا  ٢ُْمِا  ْؤَضاِٞا  ايُت   .اجٟا١ البضًل م٘ ؤَمُت الُِئت الٍغ

 ٍْاؾخٗضاصَم لخىُٟظ ايُت للخل البضًل  ٫ٓ ؤٞغاص الُِئت الٍغ  .٢ب

 ايُتصعظت جإزحر ال ْاإلاٗامالث الىاجخت بحن ؤٞغاص الُِئت الٍغ  .بضًل ٖلى الٗال٢اث 

 ٓبت ٖٓض الظي ًغاص الخه٫ٓ ُّٞ ٖلى الىخاثج اإلاُل ْاإلا ٓبت في الخل البضًل،  ت اإلاُل  .صعظت الؿٖغ

  ْالخ٣الُض ال٣ُم ايُت مشل الٗاصاث  ٓامل البُئُت الخاعظُت للُِئت الٍغ مضٔ مالثمت ٧ل بضًل م٘ الٗ

٢ٓت ل٩ل بضًل ْؤهماٍ الؿل٥ٓ ْ مٗ ٓامل مؿاٖضة ؤ  .ْما ًم٨ً ؤن حٛغػٍ َظٍ البِئت مً ٖ

 ْالٗاثض الظي ؾُد٣٣ّ بجبإ البضًل اإلاسخاع  .٦ٟاءة البضًل، 

 :. مخابؾت جىفُر اللساز وجلىٍمه6-5
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  ْٖىضما الن ال٣غاع ختى ًاصي ال٣غاع ؤخؿً الىخاثج.  ٢ٓذ اإلاىاؾب إٖل ًجب ٖلى مخسظ ال٣غاع ازخُاع ال

ْم٣ضاع هجاح ال٣غاع ًُب٤ ال٣غ  ٍٓم َظٍ الىخاثج لحٔر صعظت ٞاٖلُتها،  ٓم اإلاضًغ بخ٣ ْجِٓغ هخاثجّ ٣ً اع اإلاخسظ، 

 .في جد٤ُ٣ الِضٝ الظي اجسظ مً ؤظلّ

  ٓا٢ُٗت في الخدلُل ْال ْ مؿاٖضيهم ال٣ضعة ٖلى جدغي الض٢ت  ٖملُت اإلاخابٗت جىمي لضٔ مخسظ ال٣غاعاث ؤ

ْا٢تراح ؾبل ٖالظِاؤزىاء ٖملُت الخىُٟظ مما ٌؿاٖض ٖلى ا ت ؤؾبابها  ْمٗٞغ ٓع  ٓا٢٘ ال٣ه  .٦دكاٝ م

  لُت لضٔ اإلاغئْؾحن ْخثهم ح اإلاؿْا ًًاٝ بلى طل٪ ؤن ٖملُت اإلاخابٗت لخىُٟظ ال٣غاع حؿاٖض ٖلى جىمُت ْع

 .ٖلى اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاع

 اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث. 

 مؼاًا اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث. 

 لضٔ الٗاملحن في الخ٣ل  حؿاٖض ٖلى جدؿحن 
ً
ال ٢ْب ُٖٓت ال٣غاع، ْظٗل ال٣غاع اإلاخسظ ؤ٦ثر زباًجا  ه

ْعٚبت ناص٢ت اض ي، ُٞٗملٓن ٖلى جىُٟظٍ بدماؽ قضًض   .الٍغ

  ْبحن ايُت مً هاخُت،  ْبحن ؤٞغاص الُِئت الٍغ ٦ما جاصي اإلاكاع٦ت بلى جد٤ُ٣ الش٣ت اإلاخباصلت بحن اإلاضًغ 

ٓع الظي ً ْالجمِ ايُت  ٔ الُِئت الٍغ  .خٗامل مِٗا مً هاخُت ؤزغ

  ٍٓاث ايُت في اإلاؿخ ت للُِئاث الٍغ ا في جىمُت ال٣ُاصاث ؤلاصاٍع ْللمكاع٦ت في ٖملُت نى٘ ال٣غاعاث ؤزَغ

ْججٗلِم ؤ٦ثر  ٫ٓ بّ،  ْجِٟمِم ألَضاٝ الخىُٓم اإلاٗم ٓلُت  ض مً بخؿاؾِم باإلاؿئ ْجٍؼ الضهُا مً الخىُٓم، 

ْجىُٟظ ال٣ ٓا في نىِٗااؾخٗضاًصا لخ٣بل ٖالط اإلاك٨الث   .غاعاث التي اقتر٧

  ْبقبإ خاظت ايُت  ٍٓت ألٞغاص الُِئت الٍغ ح اإلاٗى ٘ الْغ ٦ما حؿاٖض اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث ٖلى ٞع

َل،  ْجإ٦ُض الظاث )صْع  .( 123-95: 2013الاخترام 

 :. الاخخُاطاث الىاحب جىفسها في مؼازهت ألافساد7

  ْالٗاملحن في ْالتي ًمل٩ٓن ٢ضعاث بقغا٥ الٟاٖلحن في اإلاُضان  ٖٓاث التي جضزل في هُا١ ٖملِم،  اإلآي

 .ْمِاعاث جم٨جهم مً اإلاؿاَمت ٞحها

  ًٓماث الالػمت ختى ًخم٨ ْاإلاٗل ٓٞحر البُاهاث  ْج ْالخٟاَم،  ْاإلاالثم مً الهغاخت  تهُئت اإلاىار الهالر 

ْجدضًض البضاثل ٖلى ؤؾاؾِا ْجدلُلِا   .ألاٞغاص مً صعاؾتها 

 ت اإلاىاؾبت لٗملُت اإلاكاع٦ت، مشل ألازظ باآلعاء التي ًضلي بها ألاٞغاص بطا ٧اهذ مالثمت ْؤزحًرا بُٖاء الٟغن

ْعقض ال٣غاع الظي ًخم اجساطٍ ًٖ  ٍْترجب ٖلى جُب٣ُِا هخاثج بًجابُت جى٨ٗـ ٖلى ٞٗالُت  ْطاث ٞاثضة ٖملُت 

٤ اإلاكاع٦ت )زلُل،   .(133: 2008ٍَغ

ت8  :. ؤهىاؼ اللسازاث ؤلاداٍز

 :الخللُدًت . اللسازاث8-1

 :. اللسازاث الخىفُرًت8-1-1
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ْالُٛاب        ٓػَ٘ الٗمل  ْج ٓع ْالاههغاٝ  ْهي جخٗل٤ باإلاك٨الث البؿُُت اإلاخ٨غعة ٦خل٪ اإلاخٗل٣ت بالخً

ٔ ْؤلاظاػاث ٦ُُْٟت مٗالجت الك٩اْ ايُت  ْجىُٓم الل٣اءاث الٍغ ايُت  ْاإلاكاع٧اث في اإلاىاٞؿاث الٍغ  ،. 

ٕٓ مً ال٣غاعاث ً       ْالخجاعب التي ا٦دؿبها اإلاضًغ َظا الى ٓع هدُجت الخبراث  م٨ً البذ ُّٞ ٖلى الٟ

ٓماث التي لضًّ  .ْاإلاٗل

 :. اللسازاث الخىخُىُت8-1-2

     
ً
ْجٟهُال ْؤ٦ثر ٞىُت  ْبن ٧اهذ في مؿخٔٓ ؤٖلى مً ال٣غاعاث الخىُٟظًت   .ْجخه٠ بإنها ٢غاعاث مخ٨غعة 

ْاإلاخس ٓاظِتها بلى الغئؾاء الٟىُحن  ٧ٓل ؤمغ م ؼ: ٍْ  (.115-114ههحن )ٍٖؼ

 :. اللسازاث فير الخللُدًت8-2

 :. اللسازاث الخُىٍت8-2-1

ْاؾ٘، ْفي        ْجباص٫ الغؤي ٖلى هُا١  ْاإلاىا٢كت  ٍٓت ًدخاط في خلِا بلى الخٟاَم  هي جخٗل٤ بمك٨الث خُ

ّ مً  ْمؿدكاٍع ٓة مؿاٖضًّ  ٕٓ مً اإلاك٨الث ًباصع اإلاضًغـ مخسظ ال٣غاعـ بضٖ ٓاظِت َظا الى حن م ؤلاصاٍع

َْىا ٌؿعى اإلاضًغـ مخسظ ال٣غاعـ إلقغا٥ ٧ل مً  ٓهُحن بلى اظخمإ ٣ٌٗض لضعاؾت اإلاك٩لت،  ْال٣اه ْالٟىُحن 

ٓة  ت اإلاىا٢كت م٘ جٓيُذ ه٣اٍ ال٣ ا خٍغ ًٗ ْؤن ٌُٗحهم ظمُ غاٝ في ماجمغ،  ٌٗىحهم ؤمغ ال٣غاع مً ظمُ٘ ألَا

 .ْال٠ًٗ

 :. اللسازاث الاطتراجُجُت8-2-2

ْٖلى ظاهب ٦بحر مً الٗم٤ هي ٢غاعاث ٚ     ْطاث ؤبٗاص مخٗضصة،  حر ج٣لُضًت، جخهل بمك٨الث اؾتراجُجُت 

ْاإلاخسههت  ْاإلاؿخًُٟت  ْالضعاؾت اإلاخإهُت  ُٖٓت مً ال٣غاعاث جخُلب البدض اإلاخٗم٤  َْظٍ الى ْالخ٣ُٗض، 

م ٖضم ص٢تها بال ؤنها ٢اصعة ٖلى بً ْجىا٢كِا.. ٞٚغ ى ْالاخخماالث  ٫ٓ مغيُت. التي جدىا٫ْ ظمُ٘ الْٟغ جاص خل

 : بطا ٦ىذ ٚحر ٢اصع ٖلى بجبإ ٖملُت خل اإلاك٨الث ب٩املِا, ٢م بالخ٣ىُاث الخالُت ٖىضما

 ٢ْذ ٢لُل للبدض  .٩ًٓن لضً٪ 

 ال جدخاط بلى جدلُل ٧امل . 

 ًم٨ى٪ ؤن ج٣بل بٌٗ اإلاساَغاث . 

 ٪٢غاعاج ًٖ ٕٓ  ٖلى الغظ
ً
 . ج٩ٓن ٢اصعا

٢ُْم٪,  صخُذ ؤهّ في ال٨شحر مً ألاخُان ًم٨ى٪     ْؤخاؾِؿ٪   ٖلى زبراج٪ 
ً
٫ٓ بلى الخ٣ُ٣ت اٖخماصا الٓن

٢ْغاعاث  ت  ٓص بلى ؤخ٩ام مدؿٖغ خماص ٖلى َظٍ اإلاُُٗاث بك٩ل خهغي. ٞهي ٢ض ج٣ ٓاَٟ٪ بال ؤن ٖضم الٖا ْٖ

ؼ:   زم بهحرج٪ ل٩ي حكٗغ باعجُاح ججاٍ ال٣غاع )ٍٖؼ
ً
ال  .( 117-116َٓظاء. اؾخٗمل اإلاى٤ُ ؤ

ٓ ججٖضم اجساط ال٣غاع ٓاظِت : َ ٌ م ٓص، ٞع ْال٣ل٤ الجم ْالخٝٓ   مً اإلاساَغة 
ً
ْطل٪ تهغبا ىب اجساط ال٣غاع 

ٗت ظم٘ الخ٣اث٤ التي ال جيخهي ٖجها.  طَع
ً
 اإلاؿإلت, مؿخسضما

  !ما هى اللساز ؟ 
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ْ حؿُحر ٖمل       ْ ؤػمت ؤ خت لخل مك٩لت ما ؤ ٖٓت بضاثل مُْغ ال٣غاع في الخ٣ُ٣ت ٖباعة ًٖ ازخُاع بحن مجم

ْلظل٪ ٞ ْالبٌٗ مٗحن.  ْهضعؾّ  ٖٓت مً ال٣غاعاث بًِٗا هىدبّ   مجم
ً
ٓمُا ةهىا في خُاجىا الٗملُت ه٩اص هخسظ ً

ٓص،   بٛحر صعاؾت )ٖبض اإلا٣ه
ً
ٓاثُا  . (66: 2011آلازغ ًسغط ٖك

 هل اجساذ اللساز زطىة ؤو ؽملُت ؟ 

ٓاث اإلادكاب٨ت اإلاخضعظت التي جهل       ٖٓت مً الخُ بلى َضٝ مٗحن  ال ق٪ ؤن اجساط ال٣غاع ٖباعة ًٖ مجم

ْاخضة الق٪ ٣ًٟضْن  ٓة  ْالظًً ًخٗاملٓن م٘ ال٣غاع ٦سُ ٫ٓ لِضٝ ما ..  َْٓ بظل٪ ٖملُت جخسظ للٓن

ٓاث مخخابٗت لالزخُاع  ْهي الضعاؾت زم زُ ْلى  ٓة ؤ ٓاب في ٢غاعاتهم اإلاخسظة ألن اجساط ال٣غاع ًدخاط بلى زُ اله

٫ٓ لل٣غاع الؿلُم  .بحن البضاثل زم الٓؾاثل للٓن

ٓبت لِا بازخهاعْهدا٫ْ  ْْي٘ اإلادضصاث اإلاُل ٓة   :جٓيُذ ٧ل زُ

 . زطىاث اجساذ اللساز: 9

 :. الدزاطت9-1

 : ْجدخٓي ٖلى زالر مغاخل َامت      

َْل جم ٖالظِا جدضًض اإلاك٩لت -1 إلااطا ِْغث  ا  ْمضٔ جإزحَر ْْنِٟا الض٤ُ٢  : بمٗجى ؤن هخِٟم حجم اإلاك٩لت 

ْمً  ْ ها  ٧ْان خض ٦ْظل٪  ٦ْظل٪ الظًً ٌؿخُٟضْن مً خل مً ٢بل ؤم ال  ٓ اإلاازغ ألا٫ْ في خضْر اإلاك٩لت  َ

 .اإلاك٩لت

ٖٓت مً البضاثل لخل اإلاك٩لت بدُض ج٩ٓن ظمُِٗا ٢ابلت ْي٘ البضاثل -2 ٓة ظم٘ مجم ٓص بهظٍ الخُ ْاإلا٣ه  :

 .للخُب٤ُ

ْاخالازخُاع -3  
ً
ْهسخاع بضًال ٓة ؤن هدظٝ ظمُ٘ البضاثل ٚحر اإلاىاؾبت  ٓص بهظٍ الخُ ْاإلا٣ه  : ْ  )ؤ

ً
با  ٢ٍغ

ً
ضا

 بضًلحن بن حٗظع(.

ٕٓ :. الاطدؼازة9-2 ٓ اللجٓء الٛحر ٢هض ؤلاإلاام باإلآي ٓص بهظٍ الٗملُت َ  ْاإلا٣ه

ْازخُاع البضاثل  . ؤلاؽداد:9-3 ٓة بصزا٫ ال٣غاع خحز الخىُٟظ بٗض صعاؾت اإلاك٩لت  ٓص بهظٍ الخُ ْاإلا٣ه

ٓص،  ً )ٖبض اإلا٣ه  .(75-74: 2011ْاؾدكاعة اإلاؿدكاٍع

 طىاث الىفظىاحخماؽُت الجساذ اللساز: . الخ10

ٓهت مً زمؿت مغاخل جٓضر ٦ُُٟت اجساط ال٣غاع        ٣ت ْيِٗا ٖلماء الىٟـ ْالاظخمإ م٩ َىا٥ ٍَغ

ْهي  :بك٩ل مؿخ٣ل 

ْلى ٓ اجساط ال٣غاعاإلاغخلت ألا ٓاجىا هد ٓظّ زُ ٓح، ألهّ بظل٪ ً  .: جدضًض الِضٝ بٓي

ٍْىبش٤ ال٣غاع : الخ٨ٟحر بإ٦بر ٖضص مم٨ًاإلاغخلت الشاهُت  .مً ؤلام٩اهُاث، ٞمجها ٌؿخسلو 

ٓصها بلى ٢غاع ٚحر صخُذاإلاغخلت الشالشت ٓماث ٢ض ٣ً ٓٞغ اإلاٗل  .: ٞدو الخ٣اث٤ مِم ظضا، ٞٗضم ج

ْما ًم٨ً اإلاغخلت الغابٗت ْالؿلبُاث لل٣غاع الظي جم اجساطٍ، ُٞجب ٞدو ٧ل بم٩اهُت  : الخ٨ٟحر في الاًجابُاث 

٢ُْاؽ مضٔ ٧ ْ ٚحر مىاؾبتان ًيخج ٖجها   .ٓنها مىاؾبت ؤ
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، ْالاهدباٍ ُٞما بطا ؤيُٟذ مُُٗاث ظضًضة ؤْ خضر اإلاغخلت الخامؿت : مغاظٗت ظمُ٘ اإلاغاخل مغة ؤزٔغ

َل،  ْبطا لم ٨ًً ال٣غاع مىاؾبا ًم٨ً ٖمل ٞدو ظضًض )صْع  .(135: 2013حُٛحر، زم ه٣غع بٗضثظ، 

 :. ؤهىاؼ اللسازاث11

ٕٓ في ٚالب ألا        ْاإلايكأث ألن َظا اإلآي ت  ت في اإلااؾؿاث الخجاٍع ٓا٫ ًخدضزٓن ٖىّ في ال٣غاعاث ؤلاصاٍع خ

ال١ ْهدً هخدضر َىا ًٖ ال٣غاعاث الصخهُت في الخُاة الٗامت ٖلى ْظّ ؤلَا  .الهىاُٖت، 

 :. اللسازاث الفسدًت11-1

ض ان ًدضص       ْؤزٔغ ظماُٖت،٢غاع ٞغصي ًسه٪ ْخض٦،٥ما ٢لىا َالب ًٍغ ْ  َىا٥ ٢غاعاث ٞغصًت  ظامٗت ؤ

ْص،ل٨ً بطا ٧ان ال٣غاع ًسو ظمٗا مً الىاؽ ؤْ ًسو  اط امغؤة، ِٞظا ؤمغ مدض ض ان مسخاع للْؼ عظل ًٍغ

حن مسخلٟحن، ان مشل َظا  ْ ٦د٨م ًخسظٍ ال٣اض ي بكإن مخىاٖػ ألامت بغمتها،٣٦غاع الغثِـ في مهلخت ألامت ؤ

ض مً ؤ ال بض لّ مً مٍؼ ْؤ٦ثر ؤَمُت،  زظ ألاؾباب اإلآنلت لل٣غاعاث، الن ألا٫ْ ال٣غاع ٩ًٓن ؤ٦ثر خؿاؾُت 

ْان ٧ان بّ يغع ٞضاثغجّ مسهٓنت بّ ْخض٥،  ٢ْ٘ ُّٞ زُإ ٞإهذ الظي جخدملّ  ٢غاع ًسه٪ ْخض٥،ٞان 

ْ الىٓام  ْ ؤن جخسظ الخ٨م ُٞخًغع بّ ؤ ْ ٖامت الىاؽ، ؤ ؤما ان ٩ًٓن ال٣غاع الظي جخسظٍ ًخًغع مىّ ؤالٝ ؤ

ض مً الترْيُٞخًغع بّ ٦شحر مً الىاؽ ِٞظا ؤمغ   . ًدخاط بلى مٍؼ

ت11-2  :. اللسازاث اإلاـيًر

ت       ْؤزٔغ مهحًر َْل … ؤًًا مً ظِت ؤزٔغ َىا٥ ٢غاعاث ٖاصًت  ض ان تهضي ألر ل٪ َضًت،  ٢غاع ٖاصي جٍغ

ال ٦بحرة، ل٨ً  ًا جٔغ ؤَضًّ مً ٢مُو ؤم ؤَضًّ ٦خاب مً ال٨خب ؟٢ًُت ٖاصًت مخ٨غعة لِؿذ زُحرة 

ما َىا٥ ٢غاع عبما ٩ًٓن  ْ حٗمل ؟ ٍع ض ان جضعؽ ؤ ا، َل جٍغ ْؤخُاها ٖلى مؿخٔٓ ألامت مهحًر باليؿبت للٟغص 

ٓع لِا ؤزاع ؤ٦بر  ض ان جب٣ى في َظٍ البالص ؤْ جغخل بلى بالص ؤزٔغ ؟ؤم ا باليؿبت ل٪ َل جٍغ ٩ًٓن ٢غاعا مهحًر

ْالبظ٫ للجِض في ٢غاع ٖاصي ًخ٨غ  ض ؤلاوؿان مً الخ٨ٟحر  ع ُٞجم٘ ظمٗا مً لظل٪ ال ًيبػي ؤخُاها ان ًٍؼ

م َْؿدكحَر ٓ في ظلؿت … الىاؽ  َْ ٣ٍْغعٍ  ْ طا٥ ؤًًا ال٨ٗـ ُٞإحي في ٢غاع مهحري ُٞخسظٍ  َل ًسخاع َظا ؤ

ٓعة التي جترجب ٖلى طل٪  .لكغب الكاي صْن ان ًىدبّ للخُ

 :. اللسازاث الدوزٍت11-3

ْعٍت ؟ ؤي ج       ْؤزٔغ َاعثت، ما مٗجى ٢غاعاث ص ْعٍت  خ٨غع صاثما، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ َْىا٥ ؤًًا ٢غاعاث ص

 ْ ْ بضعاؾت اإلاظ٦غة ؤ باليؿبت للُالب الازخباعاث ؤمغ ًخ٨غع صاثما، ُٞدخاط ان ٣ًغع َل ًبضؤ بضعاؾت ال٨خاب ؤ

ٟحن لضيها  ٠ُ مْٓ ْعٍت مشال الكغ٧اث ؤْ اإلااؾؿاث جْٓ ٓع الض ْلى ؤْ الشاهُت ؟ ٞاألم ًبضؤ بضعاؾت اإلااصة ألا

 ٓ ً َظٍ ألام ٓ اجساط الىٓام ألامشل، بدُض ال جدخاط في ٧ل ْؤخُاها جٟهل آزٍغ ْعٍت اإلاخ٨غعة ال٣غاع ٞحها َ ع الض

ٟحن هً٘ هماطط هدخاط بلحها  ٍ لخُٗحن اإلآْ ْاخضة هً٘ قْغ مغة بلى ؤن وُٗض ال٣غاع هضعؽ ال٣ًُت مغة 

ْعي ًإزظ صاثما ؤما الص يء الُاعت الظ ْص الخ٨ٟحر، ٦ال ! ٢غاع ص ي ًدخاط بلى ٍْيخهي ألامغ ؤما في ٧ل مغة وٗا

 ، ْا٢٘ خُاجىا )قٝغ ٍْالمـ  ْبإؾلٓب مبؿِ  ٓعة الٗامت في ال٣غاعاث   ِٞمىا َظٍ اله
ً
بٌٗ طل٪ ألامغ بطا

2010 :128-144.) 
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 :. خُثُاث اجساذ اللساز12

 ْالخجغبت ْبهما ؤ٦ثر باإلاماعؾت  لً ج٩ٓن ناخب ٢غاعاث ناثبت بمجغص  :اجساط ال٣غاع ال ٨ًدؿب بالخٗلُم 

ْل٨جها الخبرة ج٨دؿب م٘ ؤن ج٣غؤ ٦خابا، ؤ ْل٨جها الخجغبت جىطج٪ قِئا ٞكِئا،  ْ بمجغص ؤن حؿخم٘ إلادايغة، 

ْؤصخاب الخجغبت بالخى٨ت … ألاًام  ْمً َىا ًخمحز ٦باع الؿً  جي  ٍْمخل٨ِا ؤلاوؿان باإلاماعؾت بك٩ل جضٍع

م، ٞالكاب الىاش ئ ٦شحر ما ال جٓظض لضًّ ألا  ْص٢ت الازخُاع ؤ٦ثر مً ٚحَر ٓاب الغؤي  ْاإلال٩اث الجساط ْن ؾباب 

ْٖضًلّ،  ْ الىهُدت )َلخّ  ٓهت ؤ ْ اإلاٗ ٓعة ؤ  .( 152: 2007ال٣غاع الصخُذ، َىا ًدخاط بلى اإلاك

  ٓع التي ال بض مجها مً اجساط ْان ٧ان في ال٣غاع ؤزُاء زانت في ألام اجساط ال٣غاع ؤًٞل مً ٖضم اجساطٍ 

ْالكلل ٓاظِت ألاخضار ْخل اإلاك٨الث ٢غاع، الن ٖضم اجساط ال٣غاع ًهِب ؤلاوؿان بالعجؼ   .في م

ال        ال ًخسظ ٢غاع بل ًب٣حها مٗل٣ت ٞخجضٍ خُيئظ شخو ٚحر مىجؼ،  ٓع  بٌٗ الىاؽ صاثما ال ًبذ في ألام

٢ٓذ صْن ؤن ًىجؼ قِئا، ألهّ لم ًستر بٗض، َل ًضزل في  ت، ًمّغ ال ْع في خل٣ت مٟٚغ مخسظ ٢غاع، صاثما ًض

ْالظي ًترصص ٧لُت الُب ؤم ًضعؽ في ٧لُت الِ َْٓ ٖلى ٚحر اؾخ٣غاع ٞال ًىجؼ،  ْالٗامحن  ىضؾت ؟ًمغ الٗام 

ْالشاوي ًسخاٍع في الِىضؾت زم ٫ٓ٣ً لِـ طل٪ ازخُاعا ناثبا ُٞمط ي للٗلٓم،  ٦شحرا ُٞضعؽ ٞهال في الُب 

 َْٓ ٓاث ًخسغط الُالب  ٓلٓن  –زم ًٔغ ؤنها ال جىاؾبّ ٞخمغ الؿى ًخسغط بإ٢ضمُت ٩ًٓن مِٗا ٢ض  –٦ما ٣ً

ْٖضًلّ،  ْاخضة )َلخّ   .(154: 2007اؾخد٤ ؤن ًإزظ ٖضة قِاصاث بض٫ قِاصة 

َْظٍ مؿإلت ؤًًا        ْحٛخىم الٟغنت الن الٟغم ال جخ٨غع،  ْجمّغ، ٞان لم جخسظ ال٣غاع  ؤًًا جًُ٘ الٟغم 

ْؤًًا ًدُذ ل٪ َُُْٗ٪ الصجاٖت،  ْاجساط ال٣غاع ٨ًؿب٪ ظغؤة   مِمت، البضًل الجساط ال٣غاع َٓ ال ش يء 

ٍٓم بٗض الخُإ ٞال ج٨ً ؤبضا مترصصا في اجساط ال٣غاعاث.  الٟغنت للخ٣

 :الىاحب ججىبها ؽىد اجساذ اللساز الىلاط. ؤهم 13

 :. ال للمجامالث في اجساذ اللساز13-1

٧ٓل ٖلى بغ٦ت        ٫ٓ لّ: ج ْج٣ ْجٔغ ؤهّ ال ًهلر لِظا ل٨ى٪ ججاملّ  بطا ؤجا٥ مً ٌؿدكحر٥ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ 

 ٓ ْج٣٘ بّ ٖلُّ مك٩لت صْن ؤن هللا ج٩ ْ ؤمغا ًخًغع بّ  ْج٩ٓن ٢ض َُإث لّ ؾببا ؤ ْلم جىصر لّ  ن ٚككخّ 

٫ٓ ال  ٓم ٖىضما ج٣ دا م٘ هٟؿ٪ قال ججاملّ ًإجُ٪ الل ْ ختى ٦ً نٍغ ٩ًٓن لظل٪ ٞاثضة، صّٖ ٌٗٝغ الخ٤ ؤ

ٓاهب  َْظا ؤخُاها ًدهل في ظ ٫ٓ ال في الجهاًت  ٦شحرة ٞبٌٗ الىاؽ في البضاًت ل٨ىّ ًإجُ٪ مًا٠ٖ ٖىضما ج٣

ض مشال ظاءٍ عظال  ن مجي ٢غاع خاؾما ! ؤْ ًٍغ ٫ٓ الىاؽ ٖجي آلان ؟ًيخْٓغ ٫ٓ: ماطا ؾ٣ُ ٓلّ ٣ُٞ ًخإزغ بمً خ

ْالٓؾِ  ظذ ٦ظا،  ْا٤ٞ ل٨ً البيذ ؤزتها ٢ض جْؼ ض ؤن ؤ ٫ٓ ؟ ٢ل: ؤٍع مىاؾبا البيخّ ْنالخا ج٣ي ماطا ٣ً

ْال٣غا ٦ْظا، ُٞتر٥ الغؤي الؿضًض  ٫ٓ ٦ظا  ٓص يغع خ٣ُ٣ي الاظخماعي ٣ً ْهما ْظ ً ص ع الهاثب مجاملت لآلزٍغ

ْ مسالٟت خ٣ُ٣ُت  .ؤ

 :. ال للؾىاطف13-2



73 الؾدد   

2018دٌظمبر      

ISSN 1112-4652 مت  -الجصاثس – مجلت دزاطاث لجامؾت ؽماز زلُجي ألافىاط
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
81 

َْظا هغاٍ ٦شحرا بحن آلاباء ْألابىاء، ٦م حٛلب الٗاَٟت ٖلى آلاباء ْألامِاث        ٓان٠،  ٓا٠َ ٖ ألن الٗ

ْؤًًا ٦م  ْنهم ٖلى مؿاعاث في ٖحن الًغع ٖلحهم،  ْ ٌؿاٖض ج٩ٓن الٗاَٟت ؾببا ُٞخسظْن ألبىائهم ٢غاعاث ؤ

ْ ًسال٠ ما ًيبػي ان ٩ًٓن ٖلُّ ؤلاوؿان. ْاإلاُشا١ ؤ ْ ًسال٠ الِٗض  ٠٢ٓ ال ًخ٤ٟ م٘ اإلابضؤ ؤ  في اجساط م

 :. ال للتردد والتراحؿ13-3

ال ًبضْن مماعؾت، ٞخًُ٘        /
ً
ال ًيكئٓن ٖمال  ،

ً
ال ًخسظْن ٢غاعا ال ٌٗؼمٓن ؤمغا  ٦شحرا ما ًترصص الىاؽ 

ْهما ٢ْاث ص ْمًُ٘  ألا ٍْإزظ زاهُت زم ًخ٣اٖـ َظا ؤًًا مبضص للجِض  ْؤًًا التراظ٘ ًبضؤ زم ًغظ٘  ش يء، 

َل،  ْمازغ في الىٟـ )صْع ٢ٓذ   .( 226-222: 2013لل

 :. الؾىامل اإلاازسة في اجساذ اللساز14

ْصْن طل٪ ًخٗاعى م٘ خ٣اث٤ :. اللُم واإلاؾخلداث14-1 ْاإلاٗخ٣ضاث جإزحر ٦بحر في اجساط ال٣غاع  بُٗت  لل٣ُم  َْ

ْجٟاٖلِا في الخُاة ت   .الىٟـ البكٍغ

ْالتي جازغ ٖلى  :. اإلاازساث الشخـُت14-2 ْاإلاٗخ٣ضاث التي ًدملِا  ل٩ل ٞغص شخهِخّ التي جغجبِ باأل٩ٞاع 

ْالخٓظِاث الصخهُت للٟغص ْبالخالي ٩ًٓن ال٣غاع مخُاب٣ا م٘ جل٪ ألا٩ٞاع   .ال٣غاع الظي ؾِخسظٍ، 

ٓ  :. اإلاٌُى والطمىخاث14-3 ْع مِم في اجساط ال٣غاع لظل٪ ًخسظ الٟغص ال٣غاع الىاب٘ لُم ٓلّ ص ْمُ خاث الٟغص 

ُٖٓت اإلاترجبت ٖلى طل٪ ْ الخؿاباث اإلآي مٓخاجّ صْن الىٓغ بلى الىخاثج اإلااصًت ؤ ٓلّ َْ  .مً مُ

 :. الؾىامل الىفظُت14-4

ٓجغ الىٟس ي       ٓابِخّ، ٞةػالت الخ ٓامل الىٟؿُت ٖلى اجساط ال٣غاع ْن ْالترصص لِا  جازغ الٗ ْالخحرة  ْالايُغاب 

ْالُمٓخاث ْآلاما٫ التي ٌؿعى بلحها الٟغص ْجد٤ُ٣ ألاَضاٝ   .جإزحر ٦بحر في بهجاػ الٗمل 

ٓ الظي ًضٞٗىا إلًجاص الٗال٢ت بحن اجساط ال٣غاع  ْالُِئاث اإلاسخلٟت َ ايت في اإلااؾؿاث  ْا٢٘ الٍغ ال ق٪ ؤن 

ن،  ْآزْغ ٓماجُت )ؾٗض  ْطل٪ لؤلؾباب الخالُت(15: 2011ْٖال٢خّ باإلاٗل  ،: 

ايُت ٖلى ؤنها ٧لُاث اإلاازغة  (1 ايُت في خالت جضوى ًىٓغ ُّٞ بلى ٧لُاث التربُت الٍغ في مجخم٘ ز٣اٞخّ الٍغ

ٓص  م ْظ ْؤن الُالب الخانلحن ٖلى وؿب مً الضعظاث اإلاىسًٟت َم الظًً ًلخد٣ٓن بهظٍ ال٩لُاث ٚع

٫ٓ َظٍ ال٩لُاث ٖلى ٨ٖـ اإلا َت لضز جخمٗاث اإلاخدًغة ٞإنها ًىٓغ بلى ٧لُاث التربُت الازخباعاث اإلاكْغ

ايُت مسخلٟت  ْان الُالب اإلالخد٣حن بها َم َالب ؤبُا٫ في ؤوكُت ٍع ايُت ٖلى ؤنها ٧لُاث ال٣مت  الٍغ

٫ٓ ال٩لُاث لت لضز ٍٓت اإلاَا  . باإلياٞت بلى وؿب الىجاح الٗالُت في امخداهاث اإلاضاعؽ الشاه

2)  ٓ ٓماث بخضٔ ال ٓلٓظُا اإلاٗل ْبٖضاص اإلاٗلمحن في جمشل ج٨ى ؾاثل الِامت التي حؿاٖض في ٖملُت ن٣ل 

ٓاهب اإلاسخلٟت )ؤ٧اصًمُا   طاجُا(. –مِىُا  –ز٣اُٞا  –الج

ْالٓؾاثل الخ٣لُضًت في  (3 ْاإلاٗلمحن بهما ٌٗٔؼ بلى اؾخسضام ألاؾالُب  بن اهسٟاى ؤصاء الُالب اإلاٗلمحن 

ؿُت صازل ال٩لُاث ختى آلان  . الٗملُت الخضَع
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ٓاظِٓن جالمُظ في اإلاضاعؽ َم مً هخاط مجخمٗاث مخباًىت في الش٣اٞت بن الُالب ا (4 ْ اإلاٗلمحن ؾُ إلاٗلمحن ؤ

ْج١ٟٓ ٖلمي  اض ي  ْمً َظٍ اإلاجخمٗاث جالمُظ ًدملٓن صازلِم ج١ٟٓ ٍع ْالبِئت الاظخماُٖت،  ْألا٩ٞاع 

ٓجي ٓل  .ج٨ى

ٓما بٗض آلازغ، جٟغى ٖ (5 ْالتي جؼصاص خضة ً لُىا ؤن هىٓغ بلى الدك٨ُل ألاخضار اإلاخٛحرة في مجخمٗىا ألام 

ْبٖضاص الُالب اإلاٗلمحن  .التربٓي لِاالء الُالب م٘ بصزا٫ ْؾاثل الخ٣ىُاث الخٗلُمُت الخضًشت في تهُئت 

ٓباث في  (6 ْالتي جمشل في ٚاًتها نٗ ٓماث  ٓلٓظُا اإلاٗل ْج٨ى ٖلُىا ؤن ها٦ض الٗال٢ت بحن بٖضاص اإلاٗلمحن طاجُا 

ْْؾاثل جىُٟظَ ٫ٓ ْالاؾتراجُجُاث   . االخل

ت ٞاث٣ت في ظمُ٘ اإلاجاالث الٗلمُت ألازٔغ لضعظت اهّ ًهٗب ٖلُىا  (7 ٓع بؿٖغ ٓماث جخُ ٓلٓظُا اإلاٗل ؤن ج٨ى

ب ٓ ٢اصم في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ  .الخيبا بما َ

ـ التربُت  (8 ٦ْشحرا مً جُب٣ُاتها في مجا٫ جضَع ْلى  ٓماجُت ماػالذ في مغاخلِا ألا ٍٓت للمٗل بن الخ٣ىُاث الترب

ايُت ماػالذ في  ن، الٍغ ْآزْغ ب )ؾٗض  ْالخجٍغ  .(25-17: 2011بضاًاث البدض 

  ّْبهٟخ ْبًجابُاجّ  ْؤقاص الجمُ٘ مً الىاؽ بهظا الجِاػ  ٓجغ  ن ِْغ ال٨مبُ في مىخه٠ ال٣غن الٗكْغ

ٓع ال٣ضعاث  ٓجغ تهضًضا خ٣ُ٣ُا لًم ألاصاة اإلاشلي للخٗلُم ؤما الغؤي اإلاٗاعى ٩ٞان ًٔغ ؤن في اؾخسضام ال٨مبُ

خماصٍ ٖلى َظٍ آلالت في ال٣ُام بظل٪الظَىُت للمش البك ٣ْٞض ؤلاوؿان إلاِاعاث الٗملُاث الخؿابُت اٖل  ،  . ٔغ

  ٓماث )الاهترهذ( ٣ٞض ؤقاص ال٨شحر مً الىاؽ ٖلى زانُتها في ؤما في ما ًسخو با٦دكاٝ قب٨ت اإلاٗل

ت بدُض ًدىا٢لِا الىاؽ ْؤنها ؾٝٓ جسغط م٨ىٓن اإلاٗٞغ ٖبر الكب٨ت  الخٗامل اإلاٗغفي ٖبر ؤعظاء ال٩ٓن ٧لّ 

٢ْذ ْفى ؤي م٩ان، ؤما الغؤي اإلاٗاعى ٞحٔر ؤن  ٓماث للجمُ٘ في ٧ل  بجمُ٘ اللٛاث، ٦ما ؤنها ؾٝٓ جدُذ اإلاٗل

ٓػ التي ًخملتئ بها  ٓماث الؼاثض باإلياٞت بلى اوٗؼالُت الٟغص باوٛال٢ّ في ٖالم الغم ال٣ٗل مِضص هدُجت خمل اإلاٗل

ؼ:    (.44-43الًٟاء )ٍٖؼ

 : زاجمت

اصة مجا٫ ٢ض        ؤنبدذ ؤلاصاعة ٖملُت َامت في اإلاجخمٗاث الخضًشت، بل بن ؤَمُتها جؼصاص باؾخمغاع بٍؼ

٢ْض   . ٕٓ مً هاخُت ؤزٔغ ْالخى ض مً الخسهو،  ْاججاَّ هدٓ مٍؼ ْاحؿاّٖ مً هاخُت،  ت  اليكاَاث البكٍغ

ْؤهماَِا،  ْما ػالذ جدضر، حُٛحراث ٦شحرة في ؤلاصاعة  ٓلٓظُت،  ٓعاث الخ٨ى ْؤنبذ ٖلى ال٣اثمحن ؤخضزذ الخُ

ْح٣ُٗضاتها باؾخمغاع، باإلياٞت بلى  ْالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت  ٓاظِت جدضًاث الخىُٓم البكغي،  بإٖما٫ ؤلاصاعة م

ٓ في ظماٖت ٖمل  ٓم الُبُُٗت، ٞهي جخٗامل مّٗ ٦ًٗ ْلِـ الٗل ٓم ؤلاوؿاهُت  ؤن ؤلاصاعة جهى٠ يمً الٗل

ْهي جضعؽ الصخهُت ؤلاو ٍْخإزغ بها،  ِا  ٦ُٓاتها التي جخه٠ بدغ٦تها اإلاؿخمغة، ًسً٘ لًَٛٓ ؿاهُت ْؾل

ٍْا٦ض ٖابضًً ) ٦ِٓا، 2013ْٖضم زباتها،  ( ؤن طل٪ ؤصٔ بلى ازخالٝ جٟؿحر الصخهُت ؤلاوؿاهُت، ْؾل

ن،  ْآزْغ ْْا٢ُٗتها مً م٨ٟغ آلزغ )ؾٗض   .(114: 2011ْجىُٓمِا، 

ْج       ٓا٢٘، جسخل٠ مماعؾاث ال٣اثمحن ٖلى بصاعاث اإلااؾؿاث،  ٖٓت، مجها ْفي ال ٓامل مخى  لٗ
ً
٣ْٞا اتهم  هٞغ

ْ باإلم٩اهُاث اإلااصًت،  ْ بالىٓام ؤلاصاعي، ؤ ْبٖضاصٍ، ؤ ْٞلؿٟخّ،  ْبصعا٧اجّ،  ما ًخٗل٤ بظاث اإلاضًغ، ْشخهِخّ، 
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ْالؿُُغة  اتها بالؿلُت  ْجهٞغ ٢ْض جخه٠ مماعؾاث بصاعاث اإلااؾؿاث،  ْٚحر طل٪.  ٓٞغة  ْالبُئُت اإلاخ

ْالٗمل، ؤْ ٢ض ٌٛلب ٖلحها ؤلاحجام ًٖ الخهضي اإلاُل٣ت، ؤْ جمُل بلى الخٗاْن  ْاإلاكاع٦ت في الغؤي 

ٕٓ في  َْظا الخى ْاإلاباصعة اإلابضٖت،  ْجىإٔ بىٟؿِا ًٖ ألازظ بؼمام ألامغ  ْاإلاخابٗت  ًْٖ الخٓظُّ،  للمك٨الث، 

ْجُب٤ُ   ،
ً
ْمِىُا  ،

ً
اث لضٔ بصاعاث اإلااؾؿاث مً خُض الخٗامل م٘ الٗاملحن شخهُا ْالخهٞغ اإلاماعؾاث، 

 ًم٨ً ا
ً
 مُٗىا

ً
ت اإلاخبٗت ًًٟي ٖلى ٧ل بصاعة همُا ْالٓؾاثل ؤلاصاٍع ْجىُٟظ الؿُاؾاث ْؤلاظغاءاث  لىٓام، 

 .ْنِٟا بّ

ا،        ت مً ؤَم ٖىانَغ ْحٗخبر ال٣ُاصة ؤلاصاٍع ٤ في اإلااؾؿت.  ٓم بها ٍٞغ ْوكاَاث ميؿ٣ت، ٣ً ٓص  ٞاإلصاعة ظِ

ْلى في الٗملُت ٓاء ٧اهذ  ْؤشخانِا، بل بنها حٗخبر الغ٦حزة ألا عة ؤؾاؾُت في هجاح اإلااؾؿت ؾ ت ْيْغ ؤلاصاٍع

ٓع في ؤًت ماؾؿت. لظا ٣ٞض اججّ  اث ألام ْطل٪ إلاا لل٣اثض ؤلاصاعي مً جإزحراث ٖلى مجٍغ نٛحرة ؤم ٦بحرة، 

ْع اإلاِم  ْطل٪ بؿبب الض ْع،  ْالخ٣ضم الشابذ الجظ ٍٓغ،  ٓ ال٣ُاصة اإلااؾؿُت ٦إؾاؽ للخُ التر٦حز ْالاَخمام هد

ٓاعي )الظي ًلٗبّ  ٢ْض بّحن َ ْهجاخِا.  ْٞاٖلُتها  تها،  ْاؾخمغاٍع ( ؤن هجاح 1964ال٣اثض في خُاة اإلااؾؿت، 

ْاخضة لضٔ ٧ل  ، خُض ؤن الخإزحر ال ٩ًٓن بضعظت 
ً
ْبهخاظُا  ،

ً
ً جىُٓمُا ْٞٗالُتها ًازغ ٖلى ؾل٥ٓ آلازٍغ ؤلاصاعة، 

ْجت ْبهما ج٩ٓن الٟٗالُت ٖلى صعظاث مخٟا  ،ً  اإلاضًٍغ

ُٖٓت مً  –٦ما ؾب٤ ؤن ؤْضخىا  –هي ال٣غاع بن ال٣ُاصة        ٓم همغ بدالت هدخاط ٞحها بلى ه ْبالخ٤ ٞةهىا الُ

ئت الىاجخت.  ال٣غاعاث الجٍغ

٤ الخٗلم بال ؤهّ لِـ مً الؿِل حٗلم        م مً ؤهّ ًم٨ً ا٦دؿاب ال٨شحر مً اإلاِاعاث ًٖ ٍَغ ٖلى الٚغ

ْؤن ؤلاوؿان ملؼ  ْاجساط ال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاعاث الهاثبت،  ْالخدغ٥  ُت  م باالظتهاص مً الىاخُت الكٖغ

ٓ ألازُاء ٧لِا ٓ ؤؾ ٓ جغجب ٖلى طل٪ بٌٗ ألازُاء، ٞٗضم اجساط ال٣غاع َ ْل  .ال٣غاع 

خت        ْبطا لم ٨ًً بحن البضاثل اإلاُْغ بن اإلاغء م٩ل٠ باالظتهاص ب٩ل ما ًمخل٪ للخٓنل بلى ال٣غاع الؿلُم، 

ٓاظب ازخُاع ؤ٢ل ْاخضة ْفي خل مىاؾب ٢اَ٘ ٞال ْبطا ما جبحن بٗض طل٪ زُا في ال٣غاع ٧ان ألاظغ مغة   
ً
ِا يغعا

ٓاب ٧ان للمجتهض ؤظغان  .خا٫ اله

ْبال٨ُُٟت  ٍْخاب٘ هخاثج ٢غاعاجّ لُٗضلِا ٖىض الخاظت  ْٖلى اإلاغء ؤن ًغا٢ب  ٓ ٖملُت مخدغ٦ت  ان اجساط ال٣غاع َ

ٓبت  .اإلاُل

٣ت ٖلمُت، ألامغ الظي ٦ما ؤن ٖملُت اجساط ال٣غاع جىبش٤ مً ظم٘ ا       ْمٗالجتها بٍُغ ْجدلُلِا  ٓماث  إلاٗل

ًاصي بلى جدضًض البضاثل اإلام٨ىت للخل،٦ما ؤن اجساط ؤخض البضاثل ًخُلب ٚالبا ؤزظ الخـ البكغي في 

الخؿاباث ٖىض جٟدو ؤًٞلُت ما ًترجب ٖلى بضًل ما مً هخاثج،ٞاجساط ال٣غاع الىاجر ٌٗخمض ٖلى الخ٣ضًغ 

ٓم بخهمُم الٗملُت الؿلُم ٦ما ٌٗخمض  ْمً الجضًغ بالظ٦غ ؤن اإلاٗلم ٖىضما ٣ً ٢ٓت.  ٓز ٓماث اإلا ٖلى اإلاٗل

ْجىُٓمّ في خحن ًسُِ ٣ِٞ لٗملُاث جُب٤ُ الخٗلُم  الخٗلُمُت ًىضمج جل٣اثُا بٗملُاث جدلُل الخٗلُم 

ال ًىسٍغ ٞحها بال ٖىضما ًباقغ ٖملُت الخٗلُم. ٍٓمّ  ْج٣  ْبصاعجّ 
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 :اإلاساحؿ

 لقت الؾسبُت: . اإلاساحؿ بال1

ٓص ) .1 ت 2011ببغاَُم ٖبض اإلا٣ه ايُت، مهغ، الُِئت اإلاهٍغ ْالٍغ (، الخىُٓم ْؤلاصاعة في التربُت البضهُت 

ت.  الٗامت لل٨خاب ٕٞغ ؤلاؾ٨ىضٍع

س ي، ظُاللي ل٨دل ) .2 ايت في ْل الاختراٝ في الجؼاثغ، 2010ٍؤخمض الخُجاوي بلْٗغ ، 1(، ٢اهٓن الٍغ

ٓمت لل ٗت، الجؼاثغ، صاع َ ٓػَع ٓػَ٘،.ب ْالخ ْاليكغ   ُباٖت 

ِْٖس ي مُغ ٖضًلّ ) .3 ايُت، ال٣اَغة، مهغ، مغ٦ؼ 2007خؿام الضًً َلخّ  (، م٣ضمت في ؤلاصاعة الٍغ

 ال٨خاب لليكغ.

ت ) .4 ْاليكغ.2008زلُل ملٓزُت ق٨ٍغ اض ي، ال٣اَغة، الٟىُت للُباٖت   (، ؤلاصاعة في اإلاجا٫ الٍغ

ا2010ٖبض الخمُض قٝغ ) .5 ْالخُب٤ُ، ال٣اَغة، مهغ، مغ٦ؼ (، ؤلاصاعة في التربُت الٍغ ت  يُت بحن الىٍٓغ

 ال٨خاب لليكغ.

ٓوـ )بضْن  .6 ؼ ً ٓوـؾىت ٍٖؼ ٓعاث ظامٗت ٢اع ً ٓماث الخضًشت، ميك  .(، هٓم اإلاٗل

َل، الؿٗضاوي زلُل الؿٗضاوي ) .7 (، الاختراٝ في ٦غة ال٣ضم ٦2008ما٫ الضًً ٖبض الغخمان صْع

ٓا٢٘-)اإلآِٟم  غ٦ؼ ال٨خاب لليكغ،.، ال٣اَغة، مهغ، م1اإلا٣ترح(، ٍ-ال

َل، مدمض الخماخمي، ؾِحر اإلاِىضؽ )  .8 ْالخُب٣ُاث(، ٦2013ما٫ صْع ايُت )ألاؾـ  (، ؤلاصاعة الٍغ

ْاليكغ.   ال٣اَغة، مهغ، مغ٦ؼ ال٨خاب للُباٖت 

ن ) .9 ْآزْغ ايُت، ال٣اَغة، مهغ، مغ٦ؼ 2013مدمض ؾٗض  ْؤؾالُبها في التربُت الٍغ ٓلٓظُا الخٗلُم  (، ج٨ى

 ال٨خاب لليكغ.

 :والدوزٍاث حالثلما .2

  ايت اإلاؿخٔٓ الٗالي في ْل ٍٓغ ٍع ْعَا في جُ ْص ايُت  ت ٖلى ألاهضًت الٍغ ٓعػامت عابذ: ))الغ٢ابت الاصاٍع ب

ْج٣ىُاث اليكاٍ البضوي  ٓم  إلات((، مجلت ٖلمُت مد٨مت جهضع ًٖ مسبر ٖل ْجدضًاث الٗ اض ي  الاختراٝ الٍغ

اض ي، ظامٗت الجؼاثغ   . 2013، ظاهٟي 05، الٗضص 3ْالٍغ

 . اللىاهين:3

  ٓا٤ٞ لـ  1425ظماصي الشاهُت ٖام  27اإلااعر في  10-04ال٣اهٓن ، ًخٗل٤ بالتربُت 2004ٚكذ ؾىت  14اإلا

ايُت ْالٍغ  .البضهُت 

  ٓا٤ٞ لـ  1434عمًان ٖام  14اإلااعر في  05-13ال٣اهٓن ٓ ؾىت  23اإلا ٓلُ ، الظي ًخٗل٤ بدىُٓم 2013ً

ا ٍَٓغ ْجُ ايُت  ْالٍغ  .ألاوكُت البضهُت 

 . اإلاساحؿ باللقت ألاحىبُت:4

 Le Robert(1970), Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris.  
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 طؼٌباث تٌظْف املؼايم االفرتاضْت يف تدرّس انؼهٌو نهًرحهت األساسْت انؼهْا 

 يٍ ًجيت َظر يؼهًِ انؼهٌو يف حمافظت طٌنكرو 
 حامؾت الىجاح الىطىُت-: ولُت التربُت وبؽداد اإلاؾلمين د. مدمىد ؤخمد الؼمالي

ت التربُت والخؾلُم  طىلىسم -ؤ.مدمد فسسي هسػه: مدًٍس

 اإلالخف:

ٓم للمغخلت ألاؾاؾُت الٗلُا َضٝ البدض الخٗٝغ ٖلى  ـ الٗل ٠ُ اإلاٗامل الاٞخترايُت في جضَع ٓباث جْٓ نٗ

ٓل٨غم ٓم في مداٞٓت َ ْلخد٤ُ٣ ؤَضاٝ البدض ؤؾخسضم الباخشان ٞلؿُحن،  -مً ْظِت هٓغ مٗلمي الٗل

ٓاثُت  اإلاىهج الٓنٟي اإلاؿخي، ٦ما ؤؾخسضم الاؾخبُان ٦إصاة لجم٘ البُاهاث، جم جُب٤ُ البدض ٖلى ُٖىّ ٖك

ٓهّ مً )  113م٩
ً
ْجدلُلِا  ،( مٗلما ٓم باؾخسضام  بخهاثُاْجم ظم٘ البُاهاث  بغهامج الغػمت ؤلاخهاثُت للٗل

ٍٓت، جدلُل ( خُض جم اؾSPSSالاظخماُٖت ) ْاليؿب اإلائ خسضام: اإلاخٓؾُاث الخؿابُت، ْالاهدغاٝ اإلاُٗاعي، 

ٓباث في  ،(One Way ANOVA)الخباًً ألاخاصي ٓص نٗ ْؤقاعث الىخاثج  بلى ْظ هبار ؤلٟا،  مٗامل الشباث ٦ْغ

٠ُ اإلاٗامل الاٞترايُت في اإلاجاالث اإلاسخلٟت .   جْٓ

ْجسهُو م٣غ زابذ ْفي يٓء هخاثج الضعاؾت ًٓص ي الباخشان : ج٣لُل  ؤٖضاص الُلبت في الٛٝغ الهُّٟ 

٠ُ الخٗلُم  ،للمٗامل الاٞترايُت ًدخٓي ٖلى ٖضص ٧اٝ مً ؤظِؼة الخاؾٓب ب اإلاٗلمحن ٖلى جْٓ اصة جضٍع ٍػ

ٓٞحر وسخ مخٗضصة لبرمجُاث اإلاٗامل الاٞترايُت في اإلاضعؾت.  الاٞتراض ي، ج

ٓم، اإلاٗامل اليلماث اإلافخاخُت:  ٓباث، حٗلُم الٗل  الاٞترايُتنٗ

 

Abstract:  

The research aimed to identify the difficulties of employing the virtual laboratories  

in the teaching of science for the upper secondary stage from view of the science 

ves, the researchers teachers in Tulkarm governorate. To achieve the research objecti

used the descriptive method. The questionnaire was used as a tool to collect the data 

needed to answer the research questions. Sample consisted of (113) teachers of 

the Statistical  science. The data were collected and analyzed statistically with using

Package for Social Science (SPSS).  Were used: arithmetical averages, standard 

deviation and percentages, one way ANOVA analysis, And the results of the 

research indicate that the difficulties of employing virtual laboratories were in 

rent fields. the researchers made a number of recommendations, the most defe

important of which are: reducing the number of students in the classroom and 

allocating a fixed base for virtual laboratories that contains sufficient computers, 

teachers to employ virtual education, and providing multiple  increasing training of

copies of virtual lab programs in the school. 

Key words: Difficulties, science, virtual laboratories  
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 اإلالدمت

اث،  ْالىٍٓغ ٓالى جغا٦م الا٦دكاٞاث  ٓلٓظُت َاثلت، خُض ًخ ْج٨ى ُت  ْمٗٞغ ٓعة ٖلمُت  ٌكِض الٗهغ الخضًض ز

ت َظا الظي ًدمل في َُاجّ  ت مً ٢بل، ْفي ٖهغ اإلاٗٞغ ٓعة لم حكِضَا البكٍغ ٓلٓظُت به ْجُب٣ُاتها الخ٨ى

ْهدُجت لِظٍ الخٛحراث ٧ان  عي الاؾخجابت لِا مً زال٫ حٛحراث ٖضًضة في ظمُ٘ مىاحي الخُاة،  مً الًْغ

ٍٓت زانت ْاإلااؾؿاث الترب ٍٓغ ماؾؿاث اإلاجخم٘ ٧اٞت،  ْال٣اثمحن ٖلى الخٗلُم  ،جُ ٍٓحن  ٍْتزاًض اَخمام الترب

ْلِا،  ْجضا ت  ْالٓؾاثل اإلاُٗىت ٖلى ه٣ل اإلاٗٞغ في الٗهغ الخالي باإلاخٛحراث  الخضًشت في ج٣ىُت الخاؾٓب 

 ال ًم٨ً بٟٚالّٟٞاٖلُت َظٍ الخ٣ىُت ؤنبذ ؤمغ 
ً
 ما٦ضا

ً
ْج٣ىُاجّ ٌؿاٖض  ،ا ِْٞم اإلاخٛحراث  الخضًشت لالجها٫ 

٠ُ ج٣ىُاث الاجها٫ ٞحها بما ًدىاؾب  ٝ البُئُت اإلاىاؾبت للٗملُت الخٗلُمُت التي ًخم جْٓ ٓٞحر الْٓغ في ج

٘ مٗض٫ ال ض ال٣ضعة ٖلى ٞع ٝ البُئُت اإلادُُت باإلاخٗلم زاعط هُا١ ٢اٖت الضعؽ، مما ًٍؼ خدهُل ْالْٓغ

ٓماث بلى مخٟاٖل م٘ البِئت  ْع الُالب مً مؿخ٣بٍل للمٗل ٫ٓ ص ٓماث، ُٞخد  ًٖ الخل٣ي ْؾغص اإلاٗل
ً
بُٗضا

 في طل٪ ٧ل بم٩اهُاتها اإلاخاخت.
ً
 الخٗلُمُت مً زال٫ الخ٣ىُت مؿخٛال

ُ  مٗٞغ
ً
ٓاء ٧ان اعجباَا ٓلٓظُت، ؾ  بالخ٣ىُاث الخ٨ى

ً
ٓاص الضعاؾُت اعجباَا ٓم ؤ٦ثر اإلا ٓاص الٗل  مً زال٫ ْحٗض م

ً
ا

ٍٓحن  ْالٗضًض مً الترب  طا مٗجى، 
ً
ٓ الُالب الٗلمي اإلاخ٩امل الظي ٌؿعى بلى ؤن ٩ًٓن حٗلُما صمج الخ٣ىُت في هم

ْؤمحن، ٓم. )خاٞٔ  ـ الٗل ٓلٓظُا في جضَع ْالخ٨ى ٓماث  ْمً َىا جم 2012ًا٦ضْن ٖلى ؤَمُت صمج ج٣ىُت اإلاٗل  )

َْٓ ما  ٌؿمى بالخٗلُم ؤلال٨ترْوي، ِٞٓغث ؤق٩ا٫ مسخلٟت جإؾِـ حٗلم مخ٩امل مٗخمض ٖلى َظٍ الخ٣ىُت 

ْاإلا٨خباث  ْما الهٟٝٓ الاٞترايُت،  ْالىٓم الخبحرة،  مً الخٗلم مشل: الخٗلم بمؿاٖضة الخاؾٓب، 

ْبىٓام   
ً
ٓصة اٞترايُا ٧ْلِا مٓظ ْاإلاٗلم الاٞتراض ي  ْالُالب الاٞتراض ي  ْاإلاسخبراث الاٞترايُت،  الاٞترايُت، 

ٓبي بل٨ترْوي، ججٗل  ْا٢٘ ٞٗلي م٘ ؤهّ خاؾ ٦ْإهّ في  َْكٗغ  ٓا٢٘،  مً اإلاخٗلم ٌكٗغ ؤهّ ٌِٗل في ٖالم ال

ْهي مدا٧اة قبّ ٧املت )ببغاَُم، ٓا٢٘،   (.2010مجغص مدا٧اة  لل

ٓماث   ٓلٓظُا اإلاٗل ْالخ٣ضم الِاثل في ج٨ى ٓع مجا٫ الاجهاالث الغ٢مُت،  ٓلٓظُا ؤؾِم في جُ ٓع الخ٨ى ؤن جُ

ٓجُت ْقب ٍٓغ بغمجُاث الٓؾاثِ اإلاخٗضصة ،٩اث الخاؾٓبْاهدكاع الكب٨ت الٗى٨ب ْجُ  ْالخٓؾ٘ في اؾخسضام 

اِمل اٞترايُتْ  بغامج اإلادا٧اة،ْ  َٗ  . (2008الغاض ي، )الخٓؾ٘ في بٖضاص بغمجُاتها  ْ  بم٩اهُت بوكاء ما ٌؿمى بَم

عة الغبِ في ب٦ؿاب ال ْج٨مً يْغ ْالٗملي،  ٓم ًغبِ بحن الجاهبحن الىٓغي  ـ الٗل ُالب ٞاإلاسخبر في جضَع

ً الُالب مً الاؾخيخاط،
ّ
ْٖمل ججغبت ما ؾٝٓ ًم٨ ب  ت، ٣ُٞام الُالب بالخجٍغ ٍىمي مِاعة ْ  اإلاٗٞغ

ْ الاؾخيخاط لضًّ ْع بًجابي ٢اثم ٖلى الاؾخيخاط،  ْع الُالب بلى ص ٫ٓ ص ًٍْ الىخاثج ْ  بالخالي ًخد جض

م ال٦دكاْ  َْٗض اإلاسخبر ْؾُلت إلزاعة الخ٨ٟحر لضٔ الُالب ،ْاإلاكاَضاث ْلخل جدٟحَز ٫ٓ مً ظِت،  ٝ الخل

 ٔ ٓ ؤلابضإ ،اإلاك٨الث الجضًضة مً ظِت ؤزغ ٍٓت مؿخمغة الابخ٩اع ْ ُٞٗخبر صاٞٗا هد  مما ًجٗل الٗملُت الترب

٢ت ْ  ّٓ غاوي، )مك  .(2009الَؼ

ْالؼمان  ْلِـ اإلا٩ان  بن الىٓغة الخضًشت للمسخبر جغ٦ؼ ٖلى ؤهّ الٗملُت التي بها ًخم الخٓنل الى الاؾخيخاظاث 

ٔغ ُّٞ اليكاَاث الٗلمُت، لظل٪ ال وٗخبر ؤن اإلاسخبر ٣ِٞ َٓ اإلاسخبر اإلاضعس ي، ُٞم٨ً للُالب الظي جج
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ْطل٪ ٦مٗمل اٞتراض ي  ٓبّ في اإلاجز٫،  غاوي ,)ٖمل مسخبٍر الخام ٖلى خاؾ ( ٞاإلاٗامل الاٞترايُت 2009الَؼ

ْالخٗلم الاٞتراض  ْ يجمشل ؤخض الخ٣ىُاث الخضًشت التي جغبِ بحن الخٗلم ؤلال٨ترْوي  ٓص بِئت ،  تهضٝ بلى ْظ

ْالُالب ٓلٓظُا )ال٣دُاوي، ْ  حٗلُمُت جٟاٖلُت بحن اإلاٗلم  ْالخ٨ى  .(2010بحن الُالب 

 مؼيلت الدزاطت وؤطئلتها: 

ٓلٓظُا بلى الٗملُت الخٗلُمُت  ٫ٓ الخ٨ى ْصز ٍٓغ الٗملُت الخٗلُمُت،  ٓع الٗلمي، ْالاَخمام بخُ م٘ اػصًاص الخُ

ٓاع١ ال٨بحرة بحن ألا  ٓص الٟ ٓٞحر بضاثل م٣ىٗت للُلبت ْْظ  ج
ً
ٓم، ٧ان لؼاما ت زانت في حٗلُم الٗل ْاث اإلاسبًر ص

 ٝ  في ْل الْٓغ
ً
ْاإلاا٫ ْزهٓنا ْالجِض  ٢ٓذ  ٓٞحر ال ْج الؿِئت التي  الا٢خهاصًت٢اصعة ٖلى جدؿحن الخٗلُم 

ٓاث  ْالخ٤ًُِ ألامجي مً ٢ ٓاص ال الاخخال٫ٌٗاوي مجها الٟلؿُُيُٓن،  ٨ُمُاثُت اإلاخمشل في مى٘ اؾخحراص اإلا

َْظا  ٓصة ْظضْٔ ٖالُت،  ٓع خ٫ٓ اإلاخٗلم بج ٦ْظل٪ الؿعي الى جد٤ُ٣ حٗلم مخمد الخانت بالٗلم اإلاسبري، 

ت  ْبالخالي ٣ٞض ظاءث َظٍ الضعاؾت إلاٗٞغ ٕٓ اإلاٗامل الاٞترايُت،  ما صعى الباخخان الى البدض في مٓي

ٓاظِِا اإلاٗلمٓن في اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت ف ٓباث التي ً ٍْم٨ً الهٗ ي جضَعـ َلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت، 

ع ما ؤهم بالؿاا٫ الغثِـ آلاحي:  الضعاؾتجدضًض مك٩لت  ؿؾىباث جىعُف اإلاؾامل ؤلافتراكُه في جدَز

 ؟ الؾلىم للمسخلت ألاطاطُت الؾلُا مً وحهت هغس مؾلمي الؾلىم في مدافغت طىلىسم

ُت آلاجُت :  ْ ًىبش٤ ًٖ الؿاا٫ الغثِـ ألاؾئلت الٟٖغ

ٓباث ج٠ُْٓ اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت ما ن -1 ٓم للمغخلت ألاؾاؾُت  بالبِئت اإلاضعؾُتٗ ـ الٗل في جضَع

ٓل٨غم؟ ٓم في مداٞٓت َ  الٗلُا مً ْظِت هٓغ مٗلمي الٗل

ٓباث ج٠ُْٓ اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت  -2 ٓم للمغخلت ألاؾاؾُت الٗلُا مً  باإلاٗلمحنما نٗ ـ الٗل في جضَع

ٓل٨غم؟ْظِت هٓغ مٗلمي الٗل  ٓم في مداٞٓت َ

ٓباث ج٠ُْٓ اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت  -3 ٓم للمغخلت ألاؾاؾُت الٗلُا مً  بالُلبتما نٗ ـ الٗل في جضَع

ٓل٨غم؟ ٓم في مداٞٓت َ  ْظِت هٓغ مٗلمي الٗل

ٓباث ج٠ُْٓ اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت  -4 ٖٓاث الضعاؾُتما نٗ ٓم للمغخلت  باإلآي ـ الٗل في جضَع

ٓل٨غم؟ألاؾاؾُت الٗ ٓم في مداٞٓت َ  لُا مً ْظِت هٓغ مٗلمي الٗل

ٓباث ج٠ُْٓ اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت ببرمجُاث اإلاٗامل -5 ٓم للمغخلت  الاٞترايُت ما نٗ ـ الٗل في جضَع

ٓل٨غم؟ ٓم في مداٞٓت َ  ألاؾاؾُت الٗلُا مً ْظِت هٓغ مٗلمي الٗل

٠ُ : هدف البدث ٓباث جْٓ ٓم امل الاٞترايُّ اإلاٗيهضٝ البدض بلى الخٗٝغ ٖلى نٗ ـ الٗل في جضَع

ٓل٨غم ٓم في مداٞٓت َ في ٞلؿُحن اإلاخٗل٣ت باإلاخٛحراث  للمغخلت ألاؾاؾُت الٗلُا مً ْظِت هٓغ مٗلمي الٗل

 آلاجُت :

ْالبرمجُاث اإلاخٗل٣ت باإلاٗامل الاٞترايُت(.  ٖٓاث الضعاؾُت،  ْاإلآي ْالُلبت،  ْاإلاٗلمحن،   )البِئت اإلاضعؾُت، 
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ْالتي ٢ض جُٟض ُٞما ًإحي: ا٦  ؤهمُت الدزاطت: ٫ٓ بلحها  دؿبذ َظٍ الضعاؾت ؤَمُتها مً الىخاثج التي جّم الٓن  

ت : ج٨مً ؤَمُتها مً الجاهب الىٓغي في ؤّنها ٢ض حٛجي ألاصب التربٓي ُٞما ًخٗل٤ بمىخى   ت الىٍٓغ ُّ ألاَم

ٓباتها اإلاخٗل٣ت  ـ بٞترايُت ْنٗ ٣ت جضَع ْالُلبت، )البِئت اإلاضعؾُالخٗلُم ؤلاٞتراض ي ٦ٍُغ ْاإلاٗلمحن،  ت، 

ْالبرمجُاث اإلاخٗل٣ت باإلاٗامل الاٞترايُت( ٖٓاث الضعاؾُت،  ٍٓٞغ َظٍ الضعاؾت ْاإلآي ْما ج ٓم   ـ الٗل في جضَع

ٓباث الخٗلُم الاٞتراض ي .   مً ؤصاة  لل٨ك٠ ًٖ نٗ

ٓم   ْْايعي مجهاط الٗل ْاإلاٗلمحن في ألاَمُت الٗملُت: ؤّما في الجاهب الٗملي الخُب٣ُي ٢ض جُٟض اإلاخسههحن 

ٓباث التي ٢ض ج٠٣  ْجٟاصي الهٗ ْالخسُُِ الجُض  ٓم  ـ الٗل التر٦حز ٖلى اؾخسضام اإلاىخى الاٞتراض ي في جضَع

 في ْظّ الخٗلُم الاٞتراض ي. 

 خدود الدزاطت:

ْص ػماهُت: الٟهل الشاوي  -1  .2018-2017خض

ٓل٨غم في ٞلؿُحن.  -2 ْص م٩اهُت: مداٞٓت َ  خض

ٓ الٗلٓم في مد -3 ت: مٗلم ْص بكٍغ ٓل٨غم.خض  اٞٓت َ

 مـطلخاث الدزاطت:

ْمٗامل  ْحٗلم بل٨ترْهُت اٞترايُت ًخم  زاللِا مدا٧اة مسخبراث  اإلاٗامل الاٞترايُت: حّٗغٝ بإنها بِئاث حٗلُم 

ْج٩ٓن مخاخت  ْطل٪ بخُب٤ُ الخجاعب الٗملُت بك٩ل اٞتراض ي ًدا٧ي الخُب٤ُ الخ٣ُ٣ي،  ٓم الخ٣ُ٣ُت،  الٗل

٢ٓ٘ ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذلالؾخسضام مً زال٫ ألا٢غام اإلاض ْ مً زال٫ م  .(2014)الؿُالي،  مجت، ؤ

 الدزاطاث الظابلت: و  ؤلاطاز الىغسي،

ت البىاثُت:  ت ؤلاطاز الىغسي:  الىغٍس ت في اإلاٗٞغ ٍٓت بلى ؤنها ٢ض وكإث في مِضَا ٦ىٍٓغ حكحر ألاصبُاث الترب

ت، بال ؤنها ؤنبدذ بٗض طل٪ هٓ ت في الخٗلم جٟؿغ ٦ُُٟت حٗلم حؿعى لخٓيُذ ٦ُُٟت همٓ اإلاٗاٝع البكٍغ ٍغ

خّ الؿاب٣ت،  ت ما ًجغي صازل ٣ٖل اإلاخٗلم مشل مٗٞغ ْحكغح ٦ُُٟت ا٦دؿابّ للمٗاوي مً زال٫ مٗٞغ الٟغص، 

ت البىاثُت  ْحٗٝغ الىٍٓغ  ، ْؤهماٍ ج٨ٟحٍر ْاهدباَّ  ْصاُٞٗخّ للخٗلم،  ْاإلاٗخ٣ضاث الؿاب٣ت ٚحر الصخُدت، 

ٓ الُ ْهم ت الخٗلم   في بىاء ؤهماٍ الخ٨ٟحر لضًّ، هدُجت بإنها: عئٍت في هٍٓغ
ً
ٓامِا ؤن الُٟل ٩ًٓن وكُا ٟل ٢

ت م٘ الخبرة )الضلُمي،  (. 2014 جٟاٖل ٢ضعاجّ الٍُٟغ

 ٠ ْمً ؤههاع َظا الخٍٗغ ت بىاء شخص ي(  خّ بىٟؿّ )اإلاٗٞغ ت جا٦ض ٖلى ؤن الٟغص ًبجي مٗٞغ البىاثُت ٦ىٍٓغ

ٍْخ٣ٟان ٖلى ؤن البىاثُت حكحر  ال،  ؾُجل، ْؾدًُٟ لبرمان،   (. 2014بلى ٖملُت بىاء ٣ٖلي )ٖبض اإلا

ت البىاثُت:   ؤطع الىغٍس

ال جيخ٣ل بلُّ   ت ج٩ٓن مخإنلت في ٣ٖل اإلاخٗلم،  ًبجي اإلاخٗلم مٗجى طاحي مً زال٫ ظِاٍػ اإلاٗغفي: ألن اإلاٗٞغ

ٓاؾّ م٘ الٗالم الخا ْ مً الُبُٗت، ٞاإلاٗجى ًدك٩ل صازل ٣ٖل اإلاخٗلم هدُجت جٟاٖل خ ال مً اإلاٗلم، ؤ عجي، 

ٓماث لّ. ْ َظا الِٟم ٖىضٍ بؿغص اإلاٗل  ًم٨ً ؤن ًدك٩ل َظا اإلاٗجى، ؤ
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ت طاث ٖال٢ت  َْظا ٌٗجي ؤّن اإلاٗٞغ ت الٟغص صالت لخبرجّ  ت الٟغص: ؤي ؤّن مٗٞغ الخبرة هي اإلادضص ألاؾاس ي إلاٗٞغ

ْوكاَّ في الخٗامل م٘ مُُٗاث الٗالم اإلادُِ بّ. ًٔغ البىاثُ ْمماعؾخّ،  ٓن ؤّن ؤٚغاى لخبرة اإلاخٗلم، 

ْاخخُاظاجّ. ْاَخماماجّ،  ْا٢٘ خُاة اإلاخٗلم،   الخٗلم جيب٘ مً 

 ْ ُت، ؤ ٓاخض جبٗا للترا٦ُب اإلاٗٞغ جا٦ض البىاثُت ٖلى ؤّن اإلاخٗلمحن ًسخلٟٓن في صعظت ِٞمِم للمٗجى ال

١ ٞغصًت )الضلُمي،  ُت الخانت ل٩ل مجهم ؤي ؤهّ ًٓظض ْٞغ ٓماث اإلاٗٞغ  (. 2014اإلاىٓ

 ؾلم البىاجي: زـاثف بِئت الخ

ت البىاثُت التي جا٦ض بىاء الُالب )اإلاخٗلم(   ُت بلى الىٍٓغ ت اإلاٗٞغ ٦ُٓت بلى الىٍٓغ ت الؿل ٫ٓ مً الىٍٓغ بّن الخد

ْبمٗجى آزغ الخد٫ٓ  ُِٟا مما ًجٗل حٗلمِم طا مٗجى ؤصٔ بلى جبجي البىاثُت في الخٗلم،  ْجْٓ خّ بىٟؿّ،  إلاٗٞغ

ٓع  ٓعٍت اإلاٗلم بلى مد  ٍت الُالب اإلاخٗلم . مً التر٦حز ٖلى مد

ْطاجُت  َْظا ٧لّ ًخُلب الخد٫ٓ مً بِئت الخٗلم الخ٣لُضًت بلى بِئت الخٗلم البىاثُت، بِئت ج٣بل اؾخ٣اللُت 

ٍٓاث الخ٨ٟحر الٗالي  ْبِئت حصج٘ مؿخ ْبِئت ًُغح ٞحها اإلاٗلم ؤؾئلت مٟخٓخت الجهاًت،  ْحصجِٗا،  الُالب 

ْاإلاىا ٓاع  ْبِئت حصج٘ الُالب لالهسغاٍ ْالانهما٥ في الخبراث التي ْبِئت ًيكٛل ٞحها الُالب في الخ ٢كاث، 

خٓن،  ْلُت )ٍػ ْبِئت ٌؿخسضم بها الُالب البُاهاث الخام مً اإلاهاصع ألا  (. 2007جخدضٔ الٟغيُاث مً ظِت، 

ع:   البىاثُت وطسق الخدَز

ْا  
ً
ٍٓت الخضًشت التي جل٣ى اَخماما ت البىاثُت مً ؤَم الاججاَاث الترب  في ال٨ٟغ حٗض الىٍٓغ

ً
ْمتزاًضا  

ً
ؾٗا

ُت  ت البىاثُت جٔغ ؤن البجى اإلاٗٞغ ت ما ًإحي:  لىٍٓغ ْمً ؤبغػ هخاثج َظٍ الىٍٓغ ـ اإلاٗانغ.  ْالخضَع التربٓي، 

ـ في اإلاٟاَُم الخاَئت،  ْلظل٪ اَخم اإلاىخى البىاجي في الخضَع ْم الخٛحر بك٩ل ٦بحر،  ٓهت لضٔ اإلاخٗلم ج٣ا اإلاخ٩

ْجصخُدِا ٢ب عة حٗضًلِا،  ّ ٖملُت بىاء ْيْغ
ّ
ت البىاثُت جىٓغ بلى الخٗلم ٖلى ؤه ل ؤزىاء ٖملُت الخٗلم. الىٍٓغ

غيُت. ْوكُت، ْٚ  مؿخمغة، 

ْالخبراث  ٓماث  ت جبجى بيكاٍ اإلاخٗلمحن ؤهٟؿِم مً زال٫ ج٩امل اإلاٗل ت البىاثُت جٔغ ؤّن اإلاٗٞغ الىٍٓغ

ٍْهبذ الخٗلم طا مٗجى با ٓماث الؿاب٣ت،  ْٖلُان، الجضًضة م٘ ِٞم الؿاب٤ للمٗل ليؿبت للمخٗلم )الكب٫ٓ 

2014.) 

                                           اطخسدام الخاطىب في حؾلم الؾلىم:                                                                                              

ٓلٓظُت الخضًشت في ٖ ٓ ًجم٘ بحن مؼاًا ٦شحر ٌٗض الخاؾٓب مً ؤَم الٓؾاثل الخ٨ى ْالخٗلم، ِٞ ملُتي الخٗلُم 

َْصج٘  ْالخٟاٖل م٘ اإلاخٗلم.  ٓان،  ْاإلآؾ٣ُا، ْألال ٓع،  ْاله ٓٞغ الخغ٦ت،  مً الخ٣ىُاث الخٗلُمُت، بط ً

ا  ٓٞغ لِم بِئت مغهت بط ٌؿخُُ٘ الخالمُظ ؤن ًسخاْع الخاؾٓب الُالب ٖلى ا٦دؿاب مِاعاث الخ٨ٟحر، خُض ً

 ٓ ٗ٢ٓ ٓا ألا٩ٞاع الجضًضة صْن زٝٓ مً جإهِب ٖلى اعج٩اب ؤي ؤلاظابت التي ًخ ْؤن ًجغب  ،ّ ن ؤنها صخُدت بدٍغ

ْٖلُان،   ٫ٓ  (.2014زُإ )الكب

 الخؾلم ؤلالىترووي:
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ٓماث  ْالخٗلُم الظي ًغ٦ؼ ٖلى الخاؾٓب ٧ٓؾُلت لى٣ل اإلاٗل ْجخمشل ال٨ٟغة في  ٬:ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخٗلم 

٫ٓ بٖضاص بغامج ًم٨ً ؤن حؿاٖض اإلاؿخسضم في ا ت خ ٍع ت مً زال٫ ج٣ضًم الخ٣اث٤ الًْغ لخه٫ٓ ٖلى اإلاٗٞغ

ّٟ بإهّ: ؤي حٗلم ٌؿخسضم الكب٨ت اإلادلُت  ٓاؾٗت  LANمك٩لت مدضصة. ٦ما ًم٨ً حٍٗغ ْ  WANؤْ ال ؤ

ْحؿُِل الخٗلم ْ ج٣ضًم   (.2011مغعي،ْ  الخُلت) ؤلاهترهذ مً ؤظل الخٟاٖل، ؤ

 ؤهىاؼ الخؾلم ؤلالىترووي:

ٓ  الخٗلم اإلاتزامً:-1 ٍٓب ْؤلاهترهذ مً زال٫ َ ْالخٗلُم بك٩ل بل٨ترْوي باٖخماص ج٣ىُاث ال ب،  جد٤ُ٣ الخضٍع

٢ُٓذ مىاؾب لجمُ٘  ْالخٗلُم في ج ب  ٓٞحر الخضٍع م مً البٗض الجٛغافي ال٨بحر الظي ٢ض الُلبتج ، ٖلى الٚغ

ٓص مدايغ ؽ بل٨ترْهُت باؾخس ًٟهلِم في ْظ ْصْع ٓم بالخٟاٖل م٘ َلبخّ ٖبر ج٣ضًم مدايغاث،  ضام ٣ً

ٓص،  (2012الٓؾاثِ اإلاخٗضصة )مدم

٢ٓذ ؤْ في هٟـ -2 ٓص مخٗلمحن في هٟـ ال الخٗلم ٚحر اإلاتزامً : َٓ الخٗلُم ٚحر اإلاباقغ الظي ال ًٟترى ْظ

 (.2014ْجخم ٖملُت الخٗلم ٖبر ج٣ىُاث الخٗلُم ؤلال٨ترْوي )ٖالم، ،اإلا٩ان

 ؤهداف الخؾلُم ؤلالىترووي: 

ٓماث ٧ٓؾُلت- ْبظل٪ ًجخاػ  بصزا٫ ج٣ىُت اإلاٗل ْص َا٢اجّ،  ؼ م٣ضعة الُالب ٖلى الخٗلم بلى ؤ٢ص ى خض لخٍٗؼ

٣ت الخ٣لُضًت.  ْالخٗلم الٍُغ  الخٗلُم 

ْمِاعجّ.- ٓاَبّ، ْالاعج٣اء ب٣ضعاجّ،  ْم ٓلّ،  ْجىمُت مُ  ،
ً
ْْظضاها  ،

ً
، ْظؿضا

ً
٣ْٖال  ،

ً
خا ٍٓغ شخهُت الٟغص ْع  جُ

لت- ْبٖضاص َُئت حٗلُمُت مَا ٓٞحر بِئت حٗلُمُت مغهت،  ْؤؾالُب ج ْماَغة في اؾخسضام اؾتراجُجُاث   ،

ؿُت خضًشت. )اإلاالح،  (2010جضَع

ًٍٓ م٩اهّ َامت، مميزاث الخؾلُم ؤلالىترووي : ًمخاػ الخٗلُم ؤلال٨ترْوي بمؼاًا ٖضة ظٗلذ لّ في ٢لٓب الترب

ْمً َظٍ اإلامحزاث : ْبزغاء مؿخٔٓ الخٗلُم،   ًدؿاب٣ٓن بلُّ لخدؿحن 
ً
 ْخال

ْع اإلاٗلم م-1 ٫ٓ بلُّ ختى زاعط حٛحر ص ٓلت الٓن ْع اإلآظّ، ْؾِ ٓماث بلى ص ْاإلاهضع الٓخُض للمٗل ً اإلال٣ي 

٢ْاث الٗمل الغؾمُت.  ؤ

ٓماث-2 ْالبرامج ٖلى الكب٨ت الٗاإلاُت للمٗل ْحُٛحر اإلاىاهج  ٍٓغ  ت جُ ٓا٦ب زُِ اإلااؾؿاث  ،ؾٖغ بما ً

ْمخُلباث الٗهغ صْن ج٩ال٠ُ بياُٞت بآَت.   الخٗلُمُت، 

ٓجُت. حٗضص مهاصع ا-3 ٓا٢٘ اإلاسخلٟت ٖلى الكب٨ت الٗى٨ب ت هدُجت الاجها٫ باإلا  إلاٗٞغ

٘ )ال٣دُاوي،-4 ْجصخُذ ألازُاء بك٩ل ؾَغ ْالخٗٝغ ٖلى الىخاثج،   ،٘ ْالؿَغ ٓعي   (2010الخ٣ُُم الٟ

 دوز اإلاؾلم، واإلاخؾلم في الخؾلم ؤلالىترووي:

ْع اإلاٗلم في الخٗلم ؤلال٨ترْوي بما ًلي دوز اإلاؾلم  : : ًخمشل ص

ْبجاخت الٟغنت للُالب باإلاكاع٦ت في الٗملُت الخٗلُمُت، ج ْبٖضاصَا،  ْجهمُمِا،  سُُِ الٗملُت الخٗلُمُت، 

ْصمج الُالب بيكاَاث  ٦ُُْٟت اؾخسضامِا،  ْالخٗٝغ ٖلى الٓؾاثل ؤلال٨ترْهُت،  خماص ٖلى الظاث،  ْالٖا

ْٚحر مىهجُت. ٍٓت مىهجُت،   جغب
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 :دوز اإلاخؾلم في الخؾلم ؤلالىترووي 

ْؤبدار ًخمش ٖاث  ْاظباجّ ْخلِا، جىُٟظ مكْغ ً، مخابٗت  ل في الخٗلم الظاحي، جباص٫ الخبراث م٘ َالب آزٍغ

ْالى٣اف مً زال٫  ٓاع  ٓماث، اإلاكاع٦ت في الخ ْالبدض ًٖ اإلاٗل ٓاص الضعاؾُت، اؾخسضام ؤلاهترهذ  جسضم اإلا

 
ً
ا ْبهٍغ  ،

ً
ٓماث ؾمُٗا ض ؤلال٨ترْوي، الخٟاٖل م٘ اإلاٗل ْالبًر ْٖلُان،  ٚٝغ اإلاداصزت   ٫ٓ  (2014)الكب

 هفاًاث الخؾلم ؤلالىترووي لدي مؾلمي الؾلىم:  

ْٚضا اؾخسضام ألاؾالُب ْألاظِؼة   ل٩ل مٗلم، 
ً
ْمِىُا  

ً
 ٖلمُا

ً
ٓلٓظُا الخٗلُمُت مُلبا ؤنبذ بٖضاص اإلاٗلم للخ٨ى

عة خخمُت للمٗلم ختى جهبذ مِىت ا ٍٓمِا يْغ ْج٣ ْجىُٟظَا  ؽ  لخٗلُم ْألاهٓمت الٗلمُت في جهمُم الضْع

ٖاث الخٗلُمُت )الكىا١،   ( 2009َىضؾت حٗلُمُت جُب٤ ٞحها ألاؾالُب الٗلمُت في الخد٨م باإلاكْغ

 الخؾلُم الافتراض ي: 

 مفهىم الخؾلُم الافتراض ي:

ٓ الخٗلُم  ٓماث، ْالاجهاالث الخضًشت ؤلال٨ترْويالخٗلُم الاٞتراض ي: َ ال  LCT الظي ٌٗخمض ٖلى ج٣ىُاث اإلاٗل

ٓماثؾُما الكب٨ت الض  ًٖ ألاؾالُب  Internet ْلُت للمٗل
ً
ٍْبخٗض ٧لُا ْجخم الٗلمُت الخٗلُمُت ُّٞ ًٖ بٗض، 

ْبىاًاث،  َْٓ ٞٗلي، ْخ٣ُ٣ي، ًخمحز باوٗضام اإلآاَغ اإلااصًت للخٗلُم الخ٣لُضي مً خغم ظامعي،  الخ٣لُضًت 

ُي،  خماصٍ الىٓم الغ٢مُت )ال٨ٍغ  .(2014ْما بلى طل٪ اٖل

 :ؤهداف الخؾلم الافتراض ي

ْمىا٢كت ال٣ًاًا لُخم٨ً -1  ا٦دؿاب اإلاخٗلم مِاعاث الخٗلم الظاحي التي جدُذ لّ ال٣ضعة ٖلى َغح ألاؾئلت، 

ْعٍ ًاصي بلى ما ٌؿمى باؾخ٣اللُت الخٗلم لضًّ. ْ  مً مؿاًغة الخٛحر الضاثم للمٗاٝع َْظا بض ٓماث،   اإلاٗل

 بلى خحز الخُب٤ُ-2
ً
ا ٓماث هٍٓغ  الٗملي. ه٣ل اإلاخٗلم مً خحز جل٣ي اإلاٗل

ٓلٓظُت الخضًشت -3 بت في اؾخسضام ألاؾالُب الخ٨ى ٓة الَغ ْػ َ ٓٞحر ماصة حٗلُمُت مخمحزة للمخٗلم ججٗلّ ًخجا ج

ْاإلاخٗلم.  بحن اإلاٗلم، 

ىّ، -4 ٓ ٍػ ْاؾخيباَِا مً مهاصع مخٗضصة )ؤب ْاججاَاث بًجابُت  للمخٗلم جم٨ىّ مً بصعا٦ِا  ٧ٓاث،  حك٨ُل ؾل

2011) 

 ُت:اإلاؾامل الافتراك مفهىم

ٓعة ؤ٢غب بلى  ْمجها: هي التي تهضٝ بلى ج٣ضًم الخجاعب اإلاٗملُت به حٗضصث مٟاَُم اإلاٗامل الاٞترايُت، 

ٍْم٨ً  ْالخغ٦ت،  ٓعة،  ْاله ٓبت بالهٓث،  ْ زالزُت ألابٗاص مصخ ٓعة زىاثُت، ؤ ْحٗغى البرامج في ن ٓا٢٘،  ال

ْا  مً الخٟاٖل بحن الُالب 
ً
 ٦بحرا

ً
ْجدُذ ٢ضعا ٍْم٨ً الخد٨م في ؾماتها، الخٗضًل في بِئتها،  لبِئت الاٞترايُت، 

٫ٓ صازل اإلاٗمل، ٍْم٨ً أل٦ثر مً شخو ؤن ًخج  (2011ْؤن ًخٟاٖل م٘ ألازٔغ )الؿٗضي، ْزهاثهِا، 

ٕٓ مً الخٗلُم ؤلال٨ترْوي ال٣اثم ٖلى اؾخسضام الخاؾٓب  في ٖمل  َّْٗغٝ الخاٞٔ اإلاسخبر الاٞتراض ي بإهّ ه

ٓمالخجاعب التي جدهل في مسخبر الٗ ٣ت اإلادا٦ت ٖلى الخاؾٓب  ،ل  (2012الخاٞٔ، )بٍُغ
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جدخٓي ٖلى  (الجامٗاثْ  في اإلاضاعؽ)ْجٔغ " صاع ببغاَُم " ان اإلاٗامل الاٞترايُت: هي مسخبراث ٖلمُت ع٢مُت 

ت ٖالُت، ً،ْ  ؤظِؼة خاؾٓب طاث ؾٖغ ْؾاثل الاجها٫ بالكب٨ت ْ  بغمجُاث ٖلمُت مىاؾبت،ْ  َا٢ت جسٍؼ

ْالغ٢مُت،جم٨ً اإلاٗلم  ،الٗاإلاُت ا،ْ  مً ال٣ُام بالخجاعب الٗلمُت  ْالىخاثج صْن ْ  ج٨غاَع مكاَضة الخٟاٖالث 

 ( 2014صاع ببغاَُم، )ج٩لٟت مم٨ىت ْ  بإ٢ل ظِض،ْ  حٗغى الُالب إلاساَغة،

حٗلم اٞترايُت حؿتهضٝ جىمُت مِاعاث الٗمل ْ  ْ ٌٗٝغ الغاض ي اإلاٗمل الاٞتراض ي بإهّ: ٖباعة ًٖ بِئت حٗلُم

ٓجُت اإلاسبري لضٔ ال ٓا٢٘ في الكب٨ت الٗى٨ب ْج٣٘ َظٍ البِئت ٖلى ؤخض اإلا ٓص (،ؤلاهترهذ)ُالب،  ٤ ْظ ًٖ ٍَغ

ابِ  ٓهاثنٟدت عثِؿُت لِا ٖضص مً الْغ ْ  ْألا٣ً ٓص جُب٤ُ ؤ ٤ ْظ ْ ًٖ ٍَغ ت، ؤ اإلاخٗل٣ت في ألاوكُت اإلاسبًر

ٓم بٗمل مسخبر بل٨ترْوي ٓبُت ج٣ ٓهاثٍٓظض بّ ْ  بغمجُت خاؾ ْاث اإلاسخبر  )ال ؤ٣ً  . (2008غاض ي، ألص

ع الؾلىم:  ل الافتراكُت في جدَز ؾامِّ
َ
 فىاثد اإلا

ٓم مجها: ـ الٗل ٓاثض ٦شحرة  في جضَع  للمسخبراث الاٞترايُت ٞ

 مً الخبرة -1
ً
بت ظضا ت ٢ٍغ  ًٖ اإلاسخبراث الخ٣لُضًت بدُض ج٣ضم للُالب زبراث مِاٍع

ً
 ممخاػا

ً
حٗض بضًال

 اإلاباقغة.

ٓع ال-2 .حُٗي الُالب ٢ضعة ٦بحرة ٖلى جه
ً
ْا٢ُٗا  ٨شحر مً اإلاٟاَُم التي ًهٗب ٖلُّ ؤن ًخسُلِا 

ٓا٢ُٗت. -3 ٫ٓ صْن مماعؾت الخجاعب ال ٢ٓاث التي جد  حؿِم في الخٛلب ٖلى اإلاٗ

4-.
ً
٢ٓا  مك

ً
 جٟاٖلُا

ً
 ٖلمُا

ً
ٓٞغ للمخٗلمحن مىازا  ج

ٓة.-5 ٓة بسُ  جدُذ للُالب بم٩اهُت مماعؾت الخجغبت الٗلمُت زُ

ٓاؾُت َظٍ الخ٣ىُت الا -6 ا )الخاًٞٔم٨ً ب ٓٞحَر ْؤمحن،   ،ؾخٗايت ًٖ بٌٗ الخجِحزاث التي ًهٗب  ج

2012 ) 

 مميزاث اإلاؾامل الافتراكُت: 

 هي : ْ  ( ممحزاث اإلاٗامل الاٞترايُت٢ْ2012ض ٖغى ٖبض الغخمً )

٣ت بل٨ترْهُت مً ؤظل الخ٣ُُم الكامل.  -1  بم٩اهُت خٟٔ هخاثج الخجاعب بٍُغ

ل٨ً اإلاٗامل الاٞترايُت حؿمذ للمخٗلم  ،ٖخّ ال٨بحرة٢ض ٩ًٓن مً الهٗب مكاَضة الخٟاٖل لؿغ  -2

ت الخٟاٖل.   بالخد٨م بؿٖغ

ٓلتْ  حٗمل ٖلى بًها٫ اإلاًمٓن للُالب، -3  لل٣ُام بالخجاعب بمٟغصٍ بمىخهى الؿِ
ً
 مشالُا

ً
 ج٣ضم لّ خال

 الِؿغ. ْ 

٤ ٖغى مغجي للبُاهاث، -4 ٓػ ع ْ  الخٟاٖالث،ْ  اإلاٗامل الاٞترايُت جٓضر الىخاثج بك٩ل ؤًٞل ًٖ ٍَغ م

 الخٟاٖل. 

خماًت الُالب مً اإلاساَغ التي ٢ض ًدهل ٖلحها في اإلاسخبر اإلاضعس ي ٖىض ٖمل الخجغبت في اإلاضعؾت لٓخضٍ. -5  

 ؤهىاؼ اإلاؾامل الافتراكُت: 
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ٓاٞغ ٞحها الاٞترايُتاإلاٗامل  -1 ٓاع مً  اإلاتزامىت :جخ ٖملُت الخٟاٖل اإلاباقغ بُجهم ٦إن ًدباص٫ الازىان الخ

 ْ ؽ مً زال٫ اإلاٗامل الاٞترايُت.)ؾبخي، زال٫ اإلاداصزت، ؤ  (2016جل٣ي الضْع

َْظٍ اإلاٗامل ال  -2 اإلاٗامل الاٞترايُت ٚحر اإلاتزامىت : ًُل٤ ٖلحها البٌٗ ؤهٓمت الخٗلم ؤلال٨ترْوي الظاحي 

ْاث بل٨ترْهُت ٚحر جؼامىُّ خُض ؤنها حؿمذ للُالب  ْؤص ْ م٩ان، لِظا ٞهي حؿخسضم بغمجُاث  جخ٣ُض بؼمان ؤ

ٓص، بإن ًخٟاٖل ْ الؼمان.)مدم ْص اإلا٩ان ؤ  (2012مِٗا صْن خض

 : الافتراكُتمؾىكاث اطخسدام اإلاؾامل 

٢ٓاث الؾخسضامِا: ْاإلاحزاث الٗضًضة للمسخبراث الاٞترايُت بال ؤّن َىا٥ الٗضًض مً اإلاٗ م ؤلاًجابُاث   ٚع

ْعي اإلاخٗلمحن ب٨ُُٟت اؾخسضام الخ٣ىُاث التي ٌٗخمض ٖلحها .1 ٕٓ مً الخٗلم ٖضم   .َظا الى

ًٍُٓت التي حصج٘ اإلاخٗلمحن ٖلى الخٗلم الاٞتراض ي. .2 ٓاٞؼ الخٗ ْالخ ٓص ألاهٓمت   ٖضم ْظ

3. .
ً
٢ْلُلت ظضا  اإلاٗامل الاٞترايُت التي حٗخمض ٖلى اللٛت الٗغبُت هاصعة 

ْالؼمالء.  .4 ْاث   ه٣و الخٟاٖل الخ٣ُ٣ي م٘ ألاظِؼة ْألاص

 (2013م ٖلى اؾخسضامِا )الجنهي، ٖضم ا٢خىإ بٌٗ اإلاٗلمحن بيخاثج الخجاعب الاٞترايُت ال ٌصجِٗ .5

 

 الدزاطاث الظابلت: 

ْاخخُاظاث اإلاٗلمحن الخاًالهضًحن الظًً  (2018دزاطت ولُيخين واهاطاوادي) بدشذ َظٍ الضعاؾت في مكا٧ل 

ٍٓغ مِاعاث الخ٨ٟحر الخدلُلي لضٔ َالب اإلاغاخل اإلاخٓؾُت. جم  ٓم الاٞترايُت لخُ ًضعؾٓن في مسخبراث الٗل

ْالخٗلُم مً زال٫  400مً ظم٘ البُاهاث  ْػاعة التربُت  مٗلم جابٗحن إلا٨خب لجىت الخٗلُم ألاؾاس ي في 

ٓاثُت  ْالُٗىت الٗك ٓاثُت اإلاخٗضصة اإلاغاخل،  ْازخحرث الُٗىت مً زال٫ ؤؾلٓب الُٗىت الٗك الاؾخبُاهاث. 

ْم٣ُاؽ الخهي٠ُ، ْ ْجإلٟذ الاؾدباهت مً ؤؾئلت مٛل٣ت حكمل ال٣اثمت اإلاغظُٗت،  ألاؾئلت البؿُُت. 

ٓم هي الاٞخ٣اع بلى مٗضاث الٓؾاثِ  ـ الٗل اإلاٟخٓخت. جٓنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن اإلاك٩لت الغثِؿُت في جضَع

ٓم. مً ؤظل  ْصة التي ح٤ُٗ بوكاء مسخبر الٗل ٓم. بياٞت الى اإلاحزاهُت اإلادض ْاإلاٗضاث في مسخبراث الٗل اإلاخٗضصة 

ٓطط الخ ٍٓغ مِاعاث الخ٨ٟحر الخدلُلي ازخحر هم ٫ٓ الضعاؾُت الخ٣لُضًت جُ ٗلم اإلاسلٍٓ الظي ًضمج بحن الٟه

ٓم الٗاصي ٢ضع ؤلام٩ان،   إلاسخبر الٗل
ً
ٓم الاٞتراض ي مكابها ْالخٗلم ٖلى ؤلاهترهذ، ٖلى ؤن ٩ًٓن مسخبر الٗل

ْالبرامج ٧اُٞت لٗضص الُالب، ختى  ٍْيبػي ؤن ج٩ٓن ألاظِؼة  ْاإلاٗضاث الٗلمُت.  ْاإلاكِض،  ٌكمل الجضا٫ْ، 

 للخٗلم الجماعي.ًم٨جهم ال
ً
ْمهمما  ،

ً
ٍْيبػي ؤن ٩ًٓن البرهامج جٟاٖلُا ْالخٟاٖل.   خٗلم، 

ـ  (2016دزاطت طبخي ) ْا٢٘ اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت في جضَع َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى 

ٍٓت مً ْظِت هٓغ اإلاٗلماث بمضًىت ؤبها ٓعة باإلاغخلت الشاه ٓم اإلاُ ٓنٟي ٢ْض جم اؾخسضام اإلاىهج ال ،الٗل

٢ْض جٓنلذ  ْال٠ًٗ مً زال٫ ظم٘ البُاهاث،  ٓة  ٓاهب ال٣ ٢ٓٝٓ ٖلى ظ ٓا٢٘ لل اإلاؿخي الظي ًضعؽ ال

ٍٓت بمضًىت ؤبها مً ْظِت هٓغ اإلاٗلماث  الاٞترايُتالضعاؾت بلى ؤن اإلاٗامل  ٓاٞغ بمضاعؽ اإلاغخلت الشاه جخ

ا  ٍٓت م٣ضاَع ْؤن مخُلباث اؾخسض75.933بيؿبّ مئ ٓٞغ مخٓؾُت.  ْهي صعظت ج ام اإلاٗامل الاٞترايُت مً % 
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ٍٓت بلٛذ  ٢ٓاث اؾخسضام اإلاٗامل 56.267ْظِت هٓغ اإلاٗلماث بيؿبت مئ ْؤن مٗ ْهي صعظت مخٓؾُت .   %

ٍٓت بمضًىت ؤبها مً ْظِت هٓغ اإلاٗلماث بلٛذ  ٓعة باإلاغخلت الشاه ٓم اإلاُ ـ الٗل % 51.267الاٞترايُت في جضَع

٢ٓاث اؾخسضام اإلاٗامل  ٤ ٖمل ٢ْض بلٛذ ؤٖلى وؿبت  إلاٗ الاٞترايُت ل٣ٟغة "جدخاط الخجاعب الاٞترايُت لٍٟغ

ٓٞغ طل٪ . البا ال ًخ ْجهمُمُا ْٚ ضاصَا   مً اإلاخسههحن إٖل

ْالخدضًاث اإلاغجبُت باؾخسضام اإلاسخبراث  (2013دزاطت لىوا وقىي ) ٓاثض  جم في َظٍ الضعاؾت  جدضًض الٟ

٫ٓ للخٛلب ٖلحها.  ٦ْظل٪ الخل ٍٓغ الاٞترايُت في ٖملُت الخٗلُم،  ْاهُل٣ذ َظٍ الضعاؾت مً الخاظت بلى جُ

ْجىُٟظ اإلاسخبراث الاٞترايُت في اإلااؾؿاث الخٗلُمت في ػامبُا خُض ْيٗذ الخُِ الؾخسضام اإلاسخبراث 

ْاقخملذ الضعاؾت ٖلى  ْاخضة.  ْصمجِا في بِئت  ت ال٣اثمت،  الاٞترايُت لخ٨مُل الُِا٧ل ألاؾاؾُت اإلاسخبًر

ْالخ٣جي م٣ابالث م٘ ٖكغة مٗلمحن مً م ْالخ٣جي، ْزمؿت مضعاء مً مضًغي الخٗلُم اإلانهي  ٗلمي الخٗلُم اإلانهي 

ْجدلُل  ٢ْام الباخض بةظغاء اإلا٣ابالث،  ْاخضة مً ٧لُاث اإلاجخم٘.  ٧ْلُت  مً مسخل٠ اإلاضاعؽ اإلادلُت، 

ْجٓنل بلى هخاثج مدضصة. ْالخ٣جي ٖلى ان اإلاسخبرا البُاهاث،  ٓ الخٗلُم اإلانهي  ْمٗلم ث الاٞترايُت ْاج٤ٟ مضعاء 

ُْٞما ًخٗل٤ بالخدضًاث ؤقاع اإلاضعاء بلى  ْالغاخت.  ب الٗملي،  ْالخضٍع هت،  لِا الٗضًض مً اإلاؼاًا مشل: اإلاْغ

ٓلٓظُت  ْالخٛحراث الخ٨ى ٓباث ؤَمِا: ٖضم جإَُل اإلاٗلمحن بك٩ل ٧افي للخضَعـ الاٞتراض ي،  الٗضًض مً الهٗ

ْمت اإلاٗلمحن ل ْم٣ا ْمكا٧ل البرمجُاث،  ْاظّ اإلاضعؾٓن اإلاؿخمغة،  لخٛحراث في مىاهجِم الضعاؾُت. ٦ما 

ْالخُٗل  ٓلٓظُا في اإلاضاعؽ،  ْبحن مغا٦ؼ الخ٨ى ٓانل بُجهم  ٓباث ؤَمِا: ٖضم ٦ٟاًت الخ الٗضًض مً الهٗ

ْٖضم ٦ٟاًت  ْالؿماح للُالب الًٟٗاء بالضعاؾت الاٞترايُت،  ت،  ْالبرمجُاث اإلاسخبًر اإلاخ٨غع للمٗضاث 

ـ في البِ ب للخضَع  ئت الاٞترايُت.الخضٍع

ـ  (2013دزاطت الجنهي) ٢ٓاث اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت في جضَع ؾٗذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مٗ

ْبغمجُاث قغ٦ت  ٓم،  ْم٣غعاث الٗل ْالُالب،  ْاإلاٗلمحن،  ٍٓت اإلاخٗل٣ت بالبِئت اإلاضعؾُت،  ٓم باإلاغخلت الشاه الٗل

ْاإلاٗلمحن  حن  ْالخٗٝغ بلى اججاَاث اإلاكٞغ ٓصاًل،  ٧ ٢ْض جٓنلذ ٦ْغ ٫ٓ اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت،  خ

ٓص ٖضص ٧اٝ مً ؤظِؼة  ْهي: ٖضم ْظ ٢ٓاث اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت ألا٦ثر ؤَمُت  الضعاؾت الى مٗ

٫ٓ  ،الخاؾب آلالي ْاعجٟإ ٖضص الُالب في الٟه ب ٖلى اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت،  ٢ْلت بغامج جضٍع

ْجغ٦حز ٦خب ألاوكُت الٗ ٓاٞغ وسخ مخٗضصة مً  ،لمُت ٖلى ؤصاء اإلاٗامل الخ٣ُ٣ُتالضعاؾُت،  ْٖضم ج

ٍٓت. ٓصاًل في اإلاضاعؽ الشاه ٧  بغمجُاث قغ٦ت ٦ْغ

ٓ اؾخسضام  (2010دزاطت اللدطاوي )  ـ هد َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى آعاء ؤًٖاء َُئت الخضَع

ْالخٗٝغ ٖلى ؤَمُت اؾخ ٫ٓ الاٞترايُت في بغهامج الخٗلم ًٖ بٗض،  ٫ٓ الاٞترايُت، الٟه سضام الٟه

ٓباث التي جدض مً اؾخسضام الٟه٫ٓ الاٞترايُت في بغهامج الخٗلُم ًٖ بٗض مً ْظِت  ْالخٗٝغ ٖلى الهٗ

٢ْض جٓنلذ الضعاؾت  ١ بحن اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت،  ْالخٗٝغ بلى الْٟغ ـ،  هٓغ ؤًٖاء َُئت الخضَع

 ٫ٓ ٓباث اإلاخٗل٣ت بالٟه ؤزىاء ا لٗمل في  خُض جمشلذ ببِء قب٩اث الاجها٫الاٞترايُت  ُٞما ًسو الهٗ
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ُا٫  ْج٨غاع خضْر ألٖا ٫ٓ الاٞترايُت في بٌٗ اإلاىا٤َ،  ٫ٓ الاٞترايُت، ْي٠ٗ البجى الخدخُت للٟه الٟه

٫ٓ الاٞترايُت.  الٟىُت في الٟه

  مىهجُت البدث:

٠ُ ٫ٓ جم اؾخسضام اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي ألهّ ؤ٦ثر مالثمت لئلظابت ًٖ ؤؾئلت البدض خ ٓباث جْٓ نٗ

ٓم في مداٞٓت  ٓم للمغخلت ألاؾاؾُت الٗلُا مً ْظِت هٓغ مٗلمي الٗل ـ الٗل اإلاٗامل الاٞترايُت في جضَع

ٓل٨غم. َ 

 :مجخمؿ البدث وؽُيخه

ٓل٨غم في ٞلؿُحن زال٫  ٓم للمغخلت ألاؾاؾُت في مداٞٓت َ ج٩ٓن مجخم٘ البدض مً ظمُ٘ مٗلمي الٗل

ٓاثُت ٖضصَا )180ْالبالٜ ٖضصَم ) 2017/2018الٟهل الضعاس ي الشاوي  ْجم ؤزظ ُٖىت ٖك  ،
ً
( 113( مٗلما

  . 
ً
 مٗلما

 :ؤداة الدزاطت

ْاقخملذ الاؾدباهت بٗض الخٗضًل ٖلى ) ٓػٖت ٖلى 31جم اؾخسضام الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث،  ( ٣ٞغة م

ٓباث اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت ب: )البِئت اإلاض ْهي: نٗ ْع  عؾُت، اإلاٗلمحن، الُلبت، زمؿت مدا

ٖٓاث الضعاؾُت. بغمجُاث الخٗلُم الاٞتراض ي ٤ْٞ م٣ُاؽ  (اإلآي ن ؾلم ؤلاظابت مً زمـ اؾخجاباث  ّٓ ْج٩

 ل٨ُغث الخماس ي ٦ما ًلي:

ٓا٤ٞ بكضة  ٓا٤ٞ  5م ٖالمت  1ٖالمخان، مٗاعى بكضة  2ٖالماث، مٗاعى  3ٖالماث، مداًض 4ٖالماث، م

 ْاخضة

ْالضعظاث  اإلابِىت في الض٫ْ )ْمً ؤظل جٟؿحر الىخاثج ا ٍٓت   (.1ٖخمضث اليؿب اإلائ

 

 ( ٌؼير الى الدزحاث واليظب اإلائىٍت1حدٌو )

 اليظب اإلائىٍت دزحت الـؾىبت 

 %59.9-%50 صعظت ٢لُلت ظضا                                                

 %69.9-%60 صعظت مخٓؾُت

 %79.9-%70 صعظت ٦بحرة

 % ٞإ٦ثر80 صعظت ٦بحرة ظضا

 

 : ؿدق وزباث ألاداة

ْم٣اعهت  ،للخد٤٣ مً نض١ ألاصاة ٢ام الباخض بٗغيِا ٖلى ٖضص مً اإلاد٨محن مً طْي الخبرة ْبٗض جدلُل 

ْلٟدو زباث ؤصاة  َْظا بمشابت الهض١ الٓاَغي.  آعاء اإلاد٨محن جم بظغاء بٌٗ الخٗضًالث البؿُُت 

هبار ؤلٟ ٧ْاهذ الىخاثج مٗامل الشباث ال٨لي )الضعاؾت جم اؾخسضام مٗامل الشباث ٦ْغ  (.2(  ظض٫ْ )0.88ا 



73 الؾدد   

2018دٌظمبر      

ISSN 1112-4652 مت  -الجصاثس – مجلت دزاطاث لجامؾت ؽماز زلُجي ألافىاط
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
96 

لت هسوهبار ؤلفا2حدٌو )  ( كُم زباث ؤداة الدزاطت اإلادظىبت بطٍس

 مؾامل الثباث اإلاجاٌ السكم

ٓباث  اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت  1 مجا٫ نٗ

 بالبِئت اإلاضعؾُت
0.68 

ٓباث  اؾخسضام اإلاٗامل  الاٞترايُت 2 اإلاخٗل٣ت  مجا٫ نٗ

 باإلاٗلمحن
0.75 

ٓباث اؾخسضام الُلبت للمٗامل الاٞترايُت 3  0.76 مجا٫ نٗ

ٓباث اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت  4 مجا٫ نٗ

ٖٓاث الضعاؾُت  باإلآي
0.67 

٫ٓ البرمجُاث اإلاخٗل٣ت باإلاٗامل  5 ٓباث خ مجا٫ نٗ

 الاٞترايُت
0.76 

 0.88 الدزحت اليلُت 

َْظا ٌكحر 0.88( ؤن ٢ُمت مٗامل الشباث ال٩لُت لالؾدباهت بلٛذ )2)ًدبحن مً الجض٫ْ  ْهي ٢ُمت مىاؾبت،   )

ْاٖخماص هخاثجِا.  بلى ؤن الاؾدباهت طاث زباث مغجٟ٘، مما ًا٦ض ٖلى نالخُت ألاصاة لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت 

 

 اإلاؾالجاث ؤلاخـاثُت:

ٓم الاظخماُٖـــــــت )مـــــــً ؤظـــــــل مٗالجـــــــت البُاهـــــــاث جـــــــم اؾـــــــخسضام بغهـــــــامج الغػمـــــــت ؤلاخهـــــــاث ْطلـــــــ٪ SPSSُت للٗلـــــــ  )

ٍٓـت، جدلُـل  ْاليؿـب اإلائ باؾخسضام اإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت الخالُت: اإلاخٓؾُاث الخؿابُت، ْالاهدغاٝ اإلاُٗاعي، 

هبار ؤلٟا. (One Way ANOVA). الخباًً ألاخاصي  مٗامل الشباث ٦ْغ

 هخاثج البدث ومىاكؼتها:

 الىخاثج اإلاخؾللت بالظااٌ السثِع للبدث: 

ْالظي ًىو:  ع الؾلىم  ما اهمْلئلظابت ًٖ الؿاا٫ الغثِـ  ؿؾىباث  جىعُف اإلاؾامل الافتراكُت في جدَز

اإلاخٓؾُاث جم اؾخسضام  ،للمسخلت ألاطاطُت الؾلُا مً وحهت هغس مؾلمي الؾلىم  في مدافغت طىلىسم؟

ٍٓت  ْاليؿب اإلائ ٓبت ٦ما ًٓضر الجض٫ْ الخؿابُت ْالاهدغاٝ اإلاُٗاعي   (.3)ْصعظت الهٗ

( ودزحت الـؾىبت  في (اإلاخىططاث الخظابُت، والاهدساف اإلاؾُازي، واليظب اإلائىٍت للـؾىبت، 3حدٌو

ع الؾلىم للمسخلت ألاطاطُت الؾلُا مً وحهت هغس مؾلمي الؾلىم  في  جىعُف اإلاؾامل الافتراكُت في جدَز

 مدافغت طىلىسم

1 

ٓباث الُلبت في اؾخسضام ااإلاٗامل  مجا٫ نٗ

 ٦بحرة 77.80 0.59 3.89 الاٞترايُت
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2 

ٓباث اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت  مجا٫ نٗ

ٖٓاث الضعاؾُتاإلا  ٦بحرة 74.60 0.60 3.73 خٗل٣ت باإلآي

3 

ٓباث الاٞترايُت   اؾخسضام اإلاٗامل  مجا٫ نٗ

 ٦بحرة 74.20 0.59 3.71 اإلاخٗل٣ت باإلاٗلمحن

4 

ٓباث  اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت  مجا٫ نٗ

 ٦بحرة 70.60 0.76 3.53 اإلاخٗل٣ت بالبِئت اإلاضعؾُت

5 

٫ٓ البرمجُاث اإلا ٓباث خ خٗل٣ت مجا٫ نٗ

 ٦بحرة 70.40 0.57 3.52 باإلاٗامل الاٞترايُت

 ٦بحرة 73.60 0.44 3.68 الضعظت ال٩لُت 

 

ٓم 3طر مً الجض٫ْ)ًخ ـ الٗل ٠ُ اإلاٗامل الاٞترايُت في جضَع ٓباث جْٓ ( ؤن الضعظت ال٩لُت إلاخٓؾُاث نٗ

ٓل٨غم بلٛذ  ٓم  في مداٞٓت َ خُض ْنلذ اليؿبت  3.68للمغخلت ألاؾاؾُت الٗلُا مً ْظِت هٓغ مٗلمي الٗل

ٍٓت لالؾخجابت بلى) ٍْبحن 73.60اإلائ ٓباث اإلاخٗل٣ت باإلاجاالث الخمؿت  ٧اهذ ٦بحرة  %( مما ًا٦ض ٖلى ؤن الهٗ

ٓباث اإلاخٗل٣ت بالُلبت خُض بلٛذ ؤٖلى وؿبت اؾخجابت 10الجض٫ْ ) ٓباث هي: الهٗ % 77.8( ؤّن ؤَم الهٗ

ٓا٢٘ الخ٣ُ٣ي ل ٓػ اإلاِاعاث ْحٗٔؼ َظٍ الىدُجت الى انها جمشل ال لُلبت في اإلاضاعؽ الٟلؿُُيُت مً خُض ٖ

ال٩اُٞت للخٗامل باإلاٗامل الاٞترايُت بؿبب ه٣و ٞغم جم٨حن الُلبت مً اؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًشت في 

ْٖضم ٢ىاٖت اإلاٗلمحن ْؤلاصاعة اإلاضعؾُت بإَمُت الخٗلُم  بُت،  ْالبرامج الخضٍع ْاث  ْال٣ٟغ في الىض الخٗلُم 

ْعٍ  ْص ْجِؿحر ٖملُت الخٗلمالاٞتراض ي   ْٖضم صمج اإلاٗامل باإلاىاهج . ،في حؿُِل 

 الىخاثج اإلاخؾللت بالظااٌ ألاٌو اإلاىبثم ؽً الظااٌ السثِع ومىاكؼتها: 

ع الؾلـىم للمسخلـت ألاطاطـُت ما  ؿؾىباث  جىعُف اإلاؾامل الافتراكـُت اإلاخؾللـت بالبِئـت اإلادزطـُت فـي جـدَز

 مدافغت طىلىسم؟ الؾلُا مً وحهت هغس مؾلمي الؾلىم  في

ٍٓت ْلئلظابت ًٖ الؿاا٫ ألا٫ْ جم اؾخسضام  ْاليؿب اإلائ  ْصعظتاإلاخٓؾُاث الخؿابُت، ْالاهدغاٝ اإلاُٗاعي، 

ٓبت ٦ما ًٓضر الجض٫ْ )  (.4الهٗ

إلاجاٌ  (اإلاخىططاث الخظابُت، والاهدساف اإلاؾُازي، واليظب اإلائىٍت، ودزحت الـؾىبت4حدٌو )

 كُت اإلاخؾللت بالبِئت اإلادزطُتؿؾىباث اطخسدام اإلاؾامل الافترا
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ٓبت اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت بالبِئت 4ًدبحن مً الجض٫ْ)  ( ؤن الضعظت ال٩لُت إلاخٓؾُاث نٗ

ٓ 70.60( بيؿبّ 3.53اإلاضعؾُت بلٛذ ) ٧ْان جغجِب ؤَمُت الهٗ ٓبت ٦بحرة  باث ٦ما ًلي: % ؤي ؤن صعظت الهٗ

ْمخٓؾِ خؿابي 74.60)ال ًٓظض م٣غ زابذ للمٗامل الاٞترايُت في اإلاضعؾت( خهل ٖلى وؿبت اؾخجابت   %

ٓٞغ ٖضص ٧اٝ مً ؤظِؼة الخاؾٓب( خُض خهلذ ٢3.73ضٍع ) ( ؤما باليؿبت لل٣ٟغة التي جلحها ٧اهذ )٢لت ج

)72ٖلى وؿبت اؾخجابت  ْمخٓؾِ خؿابي ٢ضٍع ٓٞغ مخسهو في (،بِىما ال٣ٟغة الت%3.60  ي جلحها ٧اهذ)ال ًخ

زم ظاءث  ،(3.59% بمخٓؾِ خؿابي ٢ضٍع )71.8الضٖم الٟجي صازل اإلاسخبر( خُض بلٛذ وؿبت الاؾخجابت 

ٓاٞغ زضمت ؤلاهترهذ في اإلاضعؾت( خُض بلٛذ وؿبت الاؾخجابت )اإلاغجبت الغابٗت ل٣ٟغة  ْمخٓؾِ ٢70.40لت ج   %

٧ْاهذ الغجبت ألازح3.52خؿابي ٢ضٍع ) ٓع هي )ؤظِؼة الخاؾب آلالي في اإلاضعؾت لِا زهٓنُت (،  رة لِظا اإلاد

ٕٓ مغجبِ بها مً زال٫ بغامج ؤلاصاعة( بيؿبت  ْمخٓؾِ خؿابي ٢ضٍع )64.40ل٩ل مٓي ( ؤي  بضعظت %3.22 

َْٗٔؼ طل٪ الى  ٓباث اإلاخٗل٣ت بالبِئت اإلاضعؾُت ٧اهذ بضعظت ٦بحرة،  ْمجها وؿخيخج ؤن الهٗ ٓبت مخٓؾُت،  نٗ

ِحزاث للمضاعؽ الٟلؿُُيُت مً خُض جسهُو م٣غ زابذ للمٗامل الاٞترايُت في اإلاضاعؽ خُض ه٣و الخج

ْبن ْظض ٩ًٓن ٖضص ألاظِؼة ٚحر ٧اٝ لٗضص الُالب، ٦ما ؤن اإلاضاعؽ ْ  ال ًٓظض ؤي م٣غ زابذ باإلاضاعؽ 

َْظا ٚحر م ْالُالب في اإلاضاعؽ  ٓم  ٓٞغ بياٞت بداظت بلى مخسههحن  في الضٖم الٟجي إلاؿاٖضة مٗلمي الٗل خ

ٓاٞغ آلُت  لت  اجها٫الى ٖضم ج َْظا ًجٗل مً البِئت اإلاضعؾُت ٚحر مَا ٓجُت  للمضعؾت م٘ الكب٨ت الٗى٨ب

٢ْض اج٣ٟذ هخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ صعاؾت  للخٗلُم الاٞتراض ي الظي َٓ بداظت الى بيُت جدخُت مىاؾبت.

ْم٘ صعاؾت الجنهي )2010ال٣دُاوي )  )2013) 

1 3 

ال ًىحـــــــــــــــد ملـــــــــــــــس زابـــــــــــــــذ للمؾامــــــــــــــــل 

 هبيرة 74.6 1.10 3.73 الافتراكُت في اإلادزطت

2 1 

كلـــــــت جـــــــىفس ؽـــــــدد وـــــــاف مـــــــً ؤحهـــــــصة 

 هبيرة 72.0 1.18 3.60 الخاطىب

3 5 

ال ًخىفس مخســف فـي الـدؽم الفنـي 

 هبيرة 71.8 1.16 3.59 دازل اإلاسخبر

4 2 

زدمــــت الاهترهــــذ فــــي   جــــىفس كلــــت

 هبيرة 70.4 1.18 3.52 اإلادزطت

5 4 

ؤحهـــــصة الخاطـــــب آلالــــــي فـــــي اإلادزطــــــت 

لها زـىؿُت ليل مىكىؼ مـسجبط 

 مخىططت 64.4 1.12 3.22 زالٌ بسامج الادازة بها مً

 هبيرة 70.6 0.76 3.53 الدزحت اليلُت
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ؿؾىباث  جىعُف اإلاؾامل الافتراكُت  اإلاخؾللت ما لظااٌ الثاوي، ومىاكؼتها: الىخاثج اإلاخؾللت با 

ع الؾلىم للمسخلت ألاطاطُت الؾلُا مً وحهت هغس مؾلمي الؾلىم  في مدافغت  باإلاؾلمين  في جدَز

 طىلىسم؟

ٍْٓلئلظابت ًٖ الؿاا٫ الشاوي جم اؾخسضام  ْاليؿب اإلائ ت، اإلاخٓؾُاث الخؿابُت، ْالاهدغاٝ اإلاُٗاعي، 

ٓبت ٦ما ًٓضر الجض٫ْ )  (:5ْصعظت الهٗ

( إلاجاٌ ؿؾىباث ودزحت الـؾىبت (اإلاخىططاث الخظابُت، والاهدساف اإلاؾُازي، واليظب اإلائىٍت، 5حدٌو

 اطخسدام 

 اإلاؾامل الافتراكُت اإلاخؾللت باإلاؾلمين

1 6 

ٓاٞؼ للمٗلمــــــــحن فــــــــي  ٓٞغ الخــــــــ ٢لــــــــت جــــــــ

اإلاسخبــــــــــــــــــــراث لخُبُــــــــــــــــــــ٤ الخجــــــــــــــــــــاعب 

 ٦بحرة 79.82 0.86 3.99 الاٞترايُت

2 4 

ب ٖلــى اؾــخسضام  ٢لــت بــغامج الخــضٍع

 ٦بحرة 79.12 0.82 3.96 اإلاٗامل الاٞترايُت

3 1 

ْصًــــــــــــــــــت مِـــــــــــــــــــاعاث  ا  إلاٗلمـــــــــــــــــــحن مدض

 ٦بحرة 76.46 0.99 3.82 باإلاسخبراث في اؾخسضام الخاؾٓب

4 5 

ٍٓم اإلاٗلمحن باإلاسخبراث ال   ج٣

ًغجبِ باؾخسضامِم للمٗامل 

 ٦بحرة 74.69 0.81 3.73 الاٞترايُت

5 2 

ٓبت الخٗامــل مــ٘ الاهترهــذ لــضٔ  نــٗ

 ٦بحرة 70.44 1.01 3.52 .بٌٗ اإلاٗلمحن

6 7 

الٗاملٓن  في اإلاسخبراث ال 

ؿخُُٗٓن مٗالجت اإلاك٨الث التي ٌ

جُغؤ في ؤزىاء مماعؾت الُالب 

 مخٓؾُت 69.38 1.01 3.47 للخجاعب الاٞترايُت

7 3 

ْاإلاٗلمحن ت  اٞخ٣اع ؤلاصاعة  إلاٗٞغ

ؤَمُت اإلاٗامل الاٞترايُت في 

ـ  مخٓؾُت 68.85 1.03 3.44 الخضَع

 ٦بحرة 74.20 0.59 3.71 الضعظت ال٩لُت
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ٓبت اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت باإلاٗلمحن  ( ؤن ا5ًدبحن مً الجض٫ْ) لضعظت ال٩لُت إلاخٓؾُاث نٗ

ٓبت ٦بحرة74.20( بيؿبت 3.71بلٛذ ) ٓباث ،% ؤي ؤن صعظت الهٗ التي مً ْ  ٍْخطر مً الجض٫ْ ؤبغػ الهٗ

ب ٖلى اؾخس ٢ْلت بغامج الخضٍع ٓاٞؼ للمٗلمحن في اإلاسخبراث لخُب٤ُ الخجاعب،  ٓاٞغ الخ ضام ؤَمِا: )٢لت ج

ٓص 79.12%،79.82اإلاٗامل الاٞترايُت، خُض بلٛذ وؿبت الاؾخجابت لِما  ٍْم٨ً جٟؿحر طل٪ بٗضم ْظ  ،

ب اإلاٗلمحن ٖلى ٦ُُٟت اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت  ٢ْلت جضٍع ٓم ٖلى اؾخسضامِا،  ٓاٞؼ حصج٘ مٗلمي الٗل خ

ب اإلاٗلمحن ْعاث مخسههت لخضٍع ـ خُض ال ًخم جسهُو ص ٓباث ؤَمُت هي  ٧ْاهذ ؤ٢ل ،في الخضَع الهٗ

ٍٓم اإلاٗلمحن باإلاسخبراث ال ًغجبِ  ْج٣ ْصًت مِاعاث اإلاٗلمحن باإلاسخبراث في اؾخسضام الخاؾٓب،  مدض

ٓبت ٧ْاهذ وؿبت  ألاهترهذالخٗامل م٘  باؾخسضامِم للمٗامل الاٞترايُت، ْنٗ لضٔ بٌٗ اإلاٗلمحن، 

ٍْم٨ً جٟؿحر طل٪ ؤن بٌٗ اإلا70.44ٗ%، 74.69%،76.46الاؾخجابت  لمحن ال جٓظض لضيهم اإلاِاعاث % 

ْالُلبت ٚحر مغجبِ  ٍٓم للمٗلمحن  اإلاٗامل  باؾخسضامال٩اُٞت في اؾخسضام الخاؾٓب، ٦ما ؤن الخ٣

مغجبِ بم٣ضعة اإلاٗلم ٖلى الخٗامل م٘ اإلاك٨الث الٟىُت التي جدضر  ألاهترهذالاٞترايُت، ٦ما ؤن الخٗامل م٘ 

 ٔ ٢ْض ٌٗؼ ْاإلاٗلمحن ألَمُت  ازىاء اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت  ْعي ؤلاصاعة اإلاضعؾُت   الى ٢لت 
ً
طل٪ ؤًًا

ْؤ٢ل  ْؤ٢ل ظِض مم٨ً  ٢ْذ مم٨ً  ْعَا في حؿُِل ٖملُت الخٗلم بإ٢ل  ْلض ـ  اإلاٗامل الاٞترايُت في الخضَع

٢ْض اج٣ٟذ هخاثج َظٍ الضعاؾت م٘   لضٔ اإلاخٗلم 
ً
 في ظٗل الخٗلم ؤ٦ثر اخخٟاْا

ً
ْعَا ؤًًا ْلض ج٩لٟت مم٨ىت 

٧ٓ  (.2013ا وٛٓي )صعاؾت ل

ؿــــــؾىباث  جىعُــــــف اإلاؾامــــــل الافتراكــــــُت  اإلاخؾللــــــت مــــــا الىخــــــاثج اإلاخؾللــــــت بالظــــــااٌ الثالــــــث، ومىاكؼــــــتها:  

ع الؾلىم للمسخلت ألاطاطُت الؾلُا مً وحهت هغس مؾلمي الؾلىم  في مدافغت طىلىسم؟  بالطلبت في جدَز

ٍٓت، اإلاخٓؾُاث الخؿابُت، ْْلئلظابت ًٖ الؿاا٫ الشالض جم اؾخسضام  ْاليؿب اإلائ الاهدغاٝ اإلاُٗاعي، 

ٓبت ٦ما ًٓضر الجض٫ْ )  (:6ْصعظت الهٗ

إلاجاٌ ودزحت الـؾىبت، اإلاخىططاث الخظابُت، والاهدساف اإلاؾُازي، واليظب اإلائىٍت،  (6حدٌو )

 ؿؾىباث اطخسدام الطلبت للمؾامل الافتراكُت

 السجبت

السكم 

 باالطدباهت

ؿؾىباث اطخسدام الطلبت للمؾامل 

 راكُتالافت

اإلاخىططاث 

 الخظابُت

الاهدساف 

 اإلاؾُازي 

اليظبت %

ت  اإلائٍى

 

 الـؾىبت

1 6 

اعجٟــــــــإ ٖــــــــضص الُــــــــالب فــــــــي الٛــــــــٝغ 

 87.20 0.76 4.36 الهُٟت

٦بحرة 

 ظضا

2 5 

مِـــــــــــــــاعاث الُــــــــــــــــالب فـــــــــــــــي مماعؾــــــــــــــــت 

الخجاعب في اإلاٗامل الاٞترايـُت ٚحـر 

 ٦بحرة 79.20 0.80 3.96 ٧اُٞت

3 4 

ــــت الُلبــــت  ٓاٞغ مٗٞغ ٓا٢٘ ٢لــــت جــــ بــــاإلا

الخانــت باإلاٗامــل  الاٞترايــُت ٖلــى 

 ٦بحرة 79.20 0.96 3.96 الاهترهذ
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4 3 

بُـــــــــــــــــــت   ْصًـــــــــــــــــــت البـــــــــــــــــــرامج الخضٍع مدض

اإلاٗامـــــل  للُـــــالب ٖلـــــى اؾـــــخسضام

 ٦بحرة 78.00 0.91 3.90 الاٞترايُت

5 7 

ٓ بظــغاء  يــ٠ٗ صاُٞٗــت الُــالب هدــ

 ٦بحرة 74.40 1.06 3.72 الخجاعب الاٞترايُت

6 2 

بـــت ٞغنـــت إلاماعؾـــت ٖـــضم مـــىذ الُل 

 ٦بحرة 73.80 0.94 3.69 الاٞترايُت بإهٟؿِم الخجاعب

7 1 

بٌٗ الُالب ال ًجُضْن 

 ٦بحرة 72.20 1.01 3.61 اؾخسضام الخاؾٓب

 ٦بحرة 77.80 0.59 3.89 الضعظت ال٩لُت

ٓبت اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت با6ًدبحن مً الجض٫ْ) لُلبت  ( ؤن الضعظت ال٩لُت إلاخٓؾُاث نٗ

ٓبت ٦بحرة77.80وؿبت الاؾخجابت ْ  (،3.89بلٛذ ) ٍْخطر مً الجض٫ْ ؤن ٣ٞغة  ،%، ؤي ؤن صعظت الهٗ

هي صعظت ْ  % 87.20خهلذ ٖلى ؤٖلى وؿبت اؾخجابت خُض بلٛذ  ()اعجٟإ ٖضص الُالب في الٛٝغ الهُٟت

ٍْم٨ً جٟؿحر طل٪ ؤن ٖضص الُالب ٦بحر ظضا في الٛٝغ الهُٟت باإلاضا  ،
ً
ال ٦بحرة ظضا عؽ الٟلؿُُيُت،  

٧ْاهذ بضعظت ٦بحرة هي :  ،ٌؿاٖض في اؾخسضام مسخبراث اإلاٗامل الاٞترايُت ٓباث  ألا٢ل ؤَمُت،  بِىما الهٗ

ٓا٢٘ ))مِاعاث الُالب في مماعؾت الخجاعب في اإلاٗامل الاٞترايُت ٚحر ٧اُٞت( ْ ت الُلبت باإلا ٓٞغ مٗٞغ ٢لت ج

بُت للُالب ٖلى اؾخسضامْ (الخانت باإلاٗامل  الاٞترايُت ٖلى الاهترهذ ْصًت البرامج الخضٍع اإلاٗامل  )مدض

ٍْم٨ً جٟؿحر طل٪ ؤن مِاعاث الُالب  79.20% بلى 78وؿبت الاؾخجابت مً  جغاْخذالاٞترايُت(  خُض   %

ٓا مً اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت  ب ختى ًخم٨ى ْبداظت بلى جضٍع باؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت يُٟٗت 

ٓا٢٘ الخانت باإلاٗامل  ٦ما ؤهّ ال ًٓظض ت الُلبت باإلا بُت زانت بالُلبت مما ًاصي بلى ٖضم مٗٞغ ْعاث جضٍع ص

ٓبُت اإلاخٗل٣ت ببرمجُاث  الاٞترايُت ٦ما ٌٗٔؼ طل٪ الى ٖضم جم٨حن الُلبت مً اؾخسضام اإلاِاعاث الخاؾ

ْعة في جشبُ ْص ٦ْظل٪ ٖضم اصع٦ِم ألَمُت اؾخسضام الخٗلم الاٞتراض ي  ت الخٗلُم الاٞتراض ي  ذ اإلاٗٞغ

.٫ٓ ْصعاؾت صعاؾت ٢ْ2016ض اج٣ٟذ هخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت ؾبخي ) ْالاخخٟاّ بها إلاضة ؤَ  )

٧ٓا وٛٓي( )  (2013)ل

 الىخاثج اإلاخؾللت بالظااٌ السابؿ،  ومىاكؼتها: 

ع الؾلــــىم للمسخلــــتمـــا   ؿــــؾىباث  جىعُــــف اإلاؾامــــل الافتراكــــُت اإلاخؾللــــت باإلاىكـــىؽاث الدزاطــــُت فــــي جــــدَز

 ألاطاطُت الؾلُا مً وحهت هغس مؾلمي الؾلىم  في مدافغت طىلىسم؟

ٍٓت، ْلئلظابت ًٖ الؿاا٫ الغاب٘ : جم اؾخسضام  ْاليؿب اإلائ اإلاخٓؾُاث الخؿابُت، ْالاهدغاٝ اإلاُٗاعي، 

ٓبت، ٦ما ًٓضر الجض٫ْ )   (.7ْصعظت الهٗ
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ودزحت الـؾىبت إلاجاٌ  (اإلاخىططاث الخظابُت، والاهدساف اإلاؾُازي، واليظب اإلائىٍت،7حدٌو )

 ؿؾىباث اطخسدام اإلاؾامل الافتراكُت اإلاخؾللت باإلاىكىؽاث الدزاطُت

1 3 

 ٓ ٔ الٗلمي في ٦شاٞت اإلادخ

 84.00 0.81 4.20 الخسههاث الٗلمُت

٦بحرة 

 ظضا

2 2 

ٓٞغ بغامج للمٗامل الاٞترايُت  ٢لت ج

ٖٓاث  ٦بحرة 75.80 0.83 3.79 لبٌٗ اإلآي

3 4 

ابِ الا٦ترْهُت  ٓٞغ الْغ  ٢لت ج

 ٦بحرة 74.80 0.96 3.74 للمٗامل الاٞترايُت

4 5 

بٌٗ الخسههاث ٚحر مالثمت إلاشل 

ٕٓ مً اإلا  ٦بحرة 72.60 0.84 3.63 ٗاملَظا الى

5 1 

ٓاهب  ٖٓاث جغ٦ؼ ٖلى الج اإلآي

ٓاهب الٗملُت ت صْن الج  65.80 1.09 3.29 الىٍٓغ

مخٓؾ

 َت

 ٦بحرة 74.60 0.60 3.73 الضعظت ال٩لُت

ٓايُ٘ 7ًدبحن مً الجض٫ْ) ٓبت اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت باإلا ( ؤن الضعظت ال٩لُت إلاخٓؾُاث نٗ

ْوؿبت الاؾخجابت 3.73لٛذ )الضعاؾُت  ب ٓبت ٦بحرة74.60(  ٍْخطر مً الجض٫ْ ؤن  ،% ؤي ؤن صعظت الهٗ

%  ٣ٞ84غة )٦شاٞت اإلادخٔٓ الٗلمي في الخسههاث الٗلمُت( خهلذ ٖلى ؤٖلى وؿبت اؾخجابت خُض بلٛذ 

٦ْثرة  ٓم،  ٍْم٨ً ْٖؼ َظٍ الىدُجت الى ٦شاٞت اإلادخٔٓ الٗلمي إلاىاهج الٗل في  ألاوكُتْهي صعظت ٦بحرة ظضا، 

ٓاء باإلاسخبراث الخ٣ُ٣ُت اْ اإلاٗامل  ألاوكُتمًمٓن اإلاىاهج خُض جدض مً جىُٟظ اإلاٗلم ظمُ٘  ؾ

ْالتي جمشل زالر خهو  الاٞترايُت، ٓم حٗخبر ٚحر ٧اُٞت  باإلياٞت الى ٖضص الخهو الهُٟت إلااصة الٗل

 
ً
ُٖٓا ٓباث ألا٢ل  ،ؤؾب ٓٞغ  ؤَمُتبِىما الهٗ الاٞترايُت لبٌٗ  بغامج للمٗامل ٧ْاهذ بضعظت ٦بحرة هي )٢لت ج

ٖٓاث(، ابِ ْ اإلآي ٓٞغ الْغ )بٌٗ الخسههاث ٚحر مالثمت إلاشل ْ للمٗامل الاٞترايُت(، ؤلال٨ترْهُت)٢لت ج

ٕٓ مً اإلاٗامل( خُض جغاْخذ وؿبت الاؾخجابت ما بحن  ٍْم٨ً جٟؿحر طل٪ ؤن 75.80-%72.62َظا الى  ،%

 ٓ ْصة مما ًدض مً اإلاٗامل الاٞترايُت ال حكمل ظمُ٘  مدخٔٓ م ٓاص مدض ْج٩ٓن ٢اثمت اإلا ايُ٘  اإلاىاهج، 

ابِ  ٓاٞغ الْغ  ٢لت ج
ً
ْاًًا ٢ْض  ؤلال٨ترْهُتالخٗامل باإلاٗامل الاٞترايُت،  الخانت  باإلاٗامل الاٞترايُت 

ْاصي) ْاهاؾا  ( .2018اج٣ٟذ هخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ صعاؾت ٧لُيخحن 

 الىخاثج اإلاخؾللت بالظااٌ الخامع، ومىاكؼتها: 

ع الؾلــــىم للمسخلــــت ا مـــ ؿــــؾىباث  جىعُــــف اإلاؾامـــل الافتراكــــُت اإلاخؾللــــت بالبرمجُـــاث الافتراكــــُت فــــي جـــدَز

 ألاطاطُت الؾلُا مً وحهت هغس مؾلمي الؾلىم  في مدافغت طىلىسم؟
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ٍٓت، جم اؾخسضام  ْلئلظابت ًٖ الؿاا٫ الخامـ ْاليؿب اإلائ اإلاخٓؾُاث الخؿابُت، ْالاهدغاٝ اإلاُٗاعي، 

ٓبت  .(٦8ما ًٓضر الجض٫ْ ) ْصعظت الهٗ

إلاجاٌ ودزحت الـؾىبت ( اإلاخىططاث الخظابُت، والاهدساف اإلاؾُازي، واليظب اإلائىٍت، 8حدٌو )

 الـؾىباث خٌى البرمجُاث اإلاخؾللت باإلاؾامل الافتراكُت

1 1 

ٓاٞغ  وســـخ مخٗـــضصة مـــً البرمجُـــاث  ٢لـــت جـــ

 ٦بحرة 78.60 0.72 3.93 في اإلاضعؾت

2 7 

البرمجُــــــــــــــــــــاث ال جم٨ــــــــــــــــــــً اإلاٗلمــــــــــــــــــــحن فــــــــــــــــــــي  

ٍٓم َلبتهم  ٦بحرة 73.20 0.96 3.66 اإلاسخبراث مً ج٣

3 6 

ٖـــضم ه٣ــــل البرمجُــــاث الـــى ؤظِــــؼة الُــــالب 

 ٦بحرة 71.60 0.98 3.58 في مىاػلِم

ٓبت في اؾخسضام البرمجُاث 4 4  ٦بحرة 70.60 0.88 3.53 َىا٥ نٗ

5 2 

ٓص خماًــت للبرمجُــاث ال ًدــُذ الٟغنــت  ْظــ

الؾــخسضامِا فــي هٟـــ   أل٦ثــر مــً شــخو

 مخٓؾُت 69.20 0.94 3.46 اإلاسخبر

6 5 

١ الٟغصًـــت بــــحن  البرمجُـــاث ال جغاعـــي الٟــــْغ

 مخٓؾُت 68.40 0.97 3.42 الُالب

٢ٓت  جهامُم 3 7  مخٓؾُت 61.00 0.92 3.05 البرمجُاث ٚحر مك

 ٦بحرة 70.40 0.57 3.52 الضعظت ال٩لُت  

ٓبت اؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت اإلاخٗل٣ت باإلاٗامل 8ًدبحن مً الجض٫ْ) ( ؤن الضعظت ال٩لُت إلاخٓؾُاث نٗ

ٓبت 70.40٦وؿبت الاؾخجابت ْ  (،3.52الاٞترايُت بلٛذ ) ٍْخطر مً الجض٫ْ ؤن   ،بحرة% ؤي ؤن صعظت الهٗ

ٓاٞغ وسخ مخٗضصة مً البرمجُاث في اإلاضعؾت(، ٓباث هي: )٢لت ج )البرمجُاث ال جم٨ً اإلاٗلمحن في  ْ ؤَم الهٗ

ٓبت في  ٍٓم َلبتهم(، ْ)ٖضم ه٣ل البرمجُاث الى ؤظِؼة الُالب في مىاػلِم(، ْ)َىا٥ نٗ اإلاسخبراث مً ج٣

٢ْض جغاْخذ وؿبت الا  ٍْم٨ً جٟؿحر طل٪ بؿبب ه٣و  78.60-70.60ؾخجابت بحن اؾخسضام البرمجُاث(،   %

ٓص وسخ مخٗضصة مً البرمجُاث  ًٓظض  خماًت ٖلى بغامج اإلاٗامل الاٞترايُت مما ًاصي ؤًًا الى  ألهّفي ْظ

ٓبت ه٣لِا الى  ٓاٞظ مخسههت  ْؤًًا ،الُالب في مىاػلِم ؤظِؼةنٗ جهامُم البرمجُاث ال جدخٓي ٖلى ه

ٍٓم الُلبت  ٍٓم ظمُ٘  ألاوكُتجُب٤ُ  ؤزىاءلخ٣ باؾخسضام اإلاٗامل الاٞترايُت مما ًهٗب ٖلى اإلاٗلم ج٣

٢ْض اج٣ٟذ هخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت ٧لُيخحن  ت اله٠  الُلبت؛ بؿبب ٖضصَم اإلاغجٟ٘ في الٛٞغ

ْاصي) ْصعاؾت الجنهي )2018ْاهاؾا  )2013.) 

 الخىؿُاث 
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 ٖلى هخ
ً
ْاٖخماصا ْعص في البدض،   اثج البدض ًٓص ي الباخض بما ًلي:في يٓء ما 

 ج٣لُل ؤٖضاص الُلبت في الٛٝغ الهُٟت. -1

 جسهُو م٣غ زابذ للمٗامل الاٞترايُت ًدخٓي ٖلى ٖضص ٧اٝ مً ؤظِؼة الخاؾٓب. -2

ب اإلاٗلمحن ٖلى اؾخسضام بغمجُاث الخٗلُم الاٞتراض ي  -3 ْعاث لخضٍع  ٣ٖض ص

ْالخضعب ٖلحها لدؿاٖض ال -4 ٓبُت  ٠ُ الخٗلُم الاٞتراض ي في ٖمل تهُئت في الش٣اٞت الخاؾ ُلبت ٖلى جْٓ

 الخٗلم.

ٓٞحر وسخ مخٗضصة لبرمجُاث اإلاٗامل الاٞترايُت في اإلاضعؾت. -5  ج

 الخ٣لُل مً ٦شاٞت اإلادخٔٓ الٗلمي في اإلاىاهج الضعاؾُت. -6
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 انتنًْت املؼرفْت أثر حجى انؼْنت ػهَ دلت تمدّر خظائض املفردة ًانمدرة يف اختبار

 يف يادة انؼهٌو نطهبت انظف انسابغ بسهطنت ػًاٌ 

 د.ؽلي واعم-د. زاػد طُف اإلادسشي-ؤ. فاطمت خمد زمِع البادًت

مان -حامؾت الظلطان كابىض /-وشازة التربُت  طلطىت ؽ 

 اإلالخف: 

ْال٣ضعة في ازخباع الخىمُت  اإلاٟغصة ج٣ضًغ زهاثو ص٢ت ٖلى الُٗىت حجم ؤزغ ًٖ ال٨ك٠ لضعاؾت بلىا َضٞذ

ٓم بؿلُىت ٖمان باؾخسضام ُت في ماصة الٗل ٓهذ  اإلاٗٞغ ٓطط عاف. ج٩ ُٖىت الضعاؾت مً ظمُ٘ َلبت اله٠ هم

ُت في الٗامالؿاب٘ بمداٞٓت قما٫ الباَىت  ٓا الزخباع الخىمُت اإلاٗٞغ ( 2017-2016الضعاس ي ) ْالظًً زًٗ

ْباإلياٞت بلى َظٍ الُٗىت ال٩لُت جم اؾخسضام 8484ْالبالٜ ٖضصَم ) البت.  ُٖىت بإحجام  12( َالبا َْ

٣ت الخ٣اَ٘ اإلادخمل مً الُٗىت ال٩لُت، خُض جم سخب  ٓاثُا بٍُغ ٓاثُت  4مسخلٟت جم سخبها ٖك ُٖىاث ٖك

ُٖىاث مسخلٟت  3ً الُٗىاث ألاعب٘ جم سخب (، ْفي ٧ل ُٖىت م1500، 1000، 500، 200مسخلٟت الدجم )

ًٍٓ الُٗىاث  ْلئلظابت12بىٟـ الدجم لخ٩ جمذ مٗاًغة مٟغصاث الازخباع باؾخسضام الضعاؾت  ؤؾئلت ًٖ . 

ٓماث الازخباع  Multilog7.0بغهامج  ْصالت مٗل ٢ْضعاث الُلبت  ٓبت للمٟغصاث  ٣ت ْج٣ضًغ مٗلمت الهٗ ٤ْٞ ٍَغ

 اٖخمض ٣ٞض الخ٣ضًغ، ص٢ت ٖلى ْللخ٨م. Marginal Maximum Likelihoodألاعجخُت ال٣هٔٓ الِامكُت 

١ مغبٗاث إلاخٓؾِ التربُعي الجظع ْاإلاٗالم اإلا٣ضعة مً الُٗىاث  اإلاٗالم بحن الْٟغ  12اإلا٣ضعة للُٗىت ال٩لُت 

ْؤقاعثRoot Mean Square Error (RMSE)اإلاسخلٟت في الدجم  ٓص بلى الضعاؾت هخاثج ،   صاللت طي ؤزغ ْظ

ٓبت ج٣ضًغاث ص٢ت في الُٗىت ثُت لدجمبخها ٓماث الازخباع، خُض  ٢ْضعة مٗلمت الهٗ ْصالت مٗل ألاٞغاص 

اصة ص٢ت الخ٣ضًغ الىخاثج ٦كٟذ اصة حجم الُٗىت. ٦ما ؤقاعث الضعاؾت بلى ؤن حجم ُٖىت بٗضص  ًٖ ٍػ  500بٍؼ

ٓماث الازخباع بض٢ت باؾخسض ْصالت مٗل ْال٣ضعة  ٓبت  ٓطط عاف.مٟدٓم ٧اٝ لخ٣ضًغ مٗلمت الهٗ  ام هم

ت الا اليلماث اإلافخاخُت:  ُت، ٖمانؾص٢ت الخ٣ضًغ، هٍٓغ  .خجابت للمٟغصة، حجم الُٗىت، ازخباع الخىمُت اإلاٗٞغ

 

Abstract:  

The study aims at investigating the effect of sample size on the accuracy of item 

parameter and ability parameter estimation for cognitive development test in science 

for seventh grade in Sultanate of Oman using Rasch model. The sample consists of 

8484 students from seventh grade who are taken the Cognitive Development Test in 

the academic year of 2016/2017. From this sample 12 subsamples were randomly 

selected with replacement with 4 different sample sizes (200, 500, 1000, 1500). In 

each of these four sample size, three replicated samples were randomly selected 

consisting the 12 subsamples. All data sets were caliberated with Multilog7.0 

software using Rasch model to estimate item difficulty, person ability, and test 
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information using Marginal Maximum Likelihhod estimation method. To evaluate 

the estimation accuracy of these three types of parameters, root mean square error 

(RMSE) was used to compare the estimation of the three types of parameters from 

each subsamples to the corresponding estimation from the large sample (treated here 

as a true value). Results showed that sample size influenced the estimation accuracy 

of item and ability parameters, and test information. The accuracy improved with 

increasing sample size. In addition, a sample size of 500 was found as sufficient 

sample size to obtain accepatable estimation accuracy for the three types of 

parameters with Rasch model.  

Keywords: Estimation accuracy, item response theory, sample size, cognitive 

development test, Oman 

 

 اإلالدمت: 

ْعٞ٘  ا جإزحرا في ج٣ضمِا  ْؤ٦ثَر ٍٓت  ٓمت الترب ٓهاث الغثِؿُت للمىٓ ٍٓم التربٓي ؤخض اإلا٩ ْالخ٣ ٌٗض ال٣ُاؽ 

ٍٓغ  ْٖلُّ ٣ٞض خٓي مجا٫ جُ ٓمت،  ٍٓغ جل٪ اإلاىٓ ْجُ ٓعٍ اؾِاما اًجابُا في انالح  ٦ٟاءتها، خُض ٌؿِم جُ

ٍٓم باَخمام ٦بحر مً ٢بل ال٣اثم ْالخ٣ ْؤؾالُب ال٣ُاؽ  ْحٗض هٓم  ٍٓغ الىٓم الخٗلُمُت.  حن ٖلى جُ

ْاؾ٘ للخٗٝغ ٖلى  ٍٓم التربٓي خُض حؿخسضم ٖلى هُا١  الازخباعاث ؤخض الٓؾاثل الغثِؿُت لٗملُاث الخ٣

َْٗخمض  ْم٣ُاؽ إلاضٔ جد٣ُ٣ّ لؤلَضاٝ الخٗلُمُت  م٣ضاع الخ٣ضم في مؿخٔٓ الخدهُل الضعاس ي للُالب 

ْالخٗلُم. ٖلحها في نى٘ ال٣غاعاث التي جخٗل٤ بٗملُتي  الخٗلم 

ْجدلُــل البُاهــاث  ْاإلا٣ــاًِـ  ْبىــاء الازخبــاعاث  ْالتربــٓي بــحن مــضزلحن عثِؿــحن فــي جهــمُم  ٍْمحــز ال٣ُــاؽ الىٟســ ي 

ْاإلاـضزل اإلاٗانـغ اإلاخمشـل فـي  ـت ال٨الؾـ٨ُُت لالزخبـاعاث  اإلاؿخمضة مجها، َما اإلاضزل الخ٣لُضي اإلاخمشـل فـي الىٍٓغ

ت الاؾخجابت للمٟغصة   Item ResponseTheory .(Hulme-Lowe, 2016)هٍٓغ

ٓاث ٖضًـضة.  ٦ُٓت لؿـى ٓم الؿـل ْالٗملـي فـي الٗلـ ت ال٨الؾ٨ُُت لالزخباع حك٩ل ألاؾاؽ الىٓغي  ل٣ض ْلذ الىٍٓغ

ْالـظي ًـىو ٖلـى ؤن صعظـت الٟـغص اإلاالخٓـت فـي الازخبـاع  ٓطط بؿـُِ لل٣ُـاؽ  ت ٖلى هم ٢ْض اؾدىضث َظٍ الىٍٓغ

ٕٓ الضعظـــــت الخ٣ُ٣ُـــــت للٟـــــغص فـــــي ا ْٖلُـــــّ هجـــــض ؤن حؿـــــاْي مجمـــــ ْالضعظـــــت الخُـــــإ فـــــي الازخبـــــاع.  لؿـــــمت اإلا٣اؾـــــت 

ُٖٓـــت اإلاٗالجـــت  ْبى ـــا بسهـــاثو ُٖىـــت ألاٞـــغاص اإلاٟدٓنـــحن،  ـــت ال٨الؾـــ٨ُُت ًخـــإزغ جـــإزغا ملخْٓ ال٣ُـــاؽ فـــي الىٍٓغ

ٓبت ٖلـى ٧ـل  ْالهـٗ ٓبت اإلاٟغصاث التي ٌكخمل ٖلحها الازخباع، خُض حٗخمـض ٢ـُم مٗلمـت الخمُحـز  ْبهٗ الخٗلُمُت 

ُْٖىت اإلاٟغصاث. ٦ما ؤن صعظاث ألاٞغاص حٗخمض ٖلى ُٖىت اإلاٟغصاث التي ًسخبرْن بها مً ُٖىت ألا   Stone).ٞغاص 

& Yumoto, 2004) 

٣ت لىمظظت البُاهاث مً زال٫ همظظت الٗال٢ت بـحن اإلاخٛحـر ٚحـر  ت الاؾخجابت للمٟغصة ٍَغ ْفي اإلا٣ابل، حٗض هٍٓغ

ْاخخمــا٫ اؾــخجابت اإلامــخدً  ٍْــخم ٞحهــا التر٦حــز اإلاالخــٔ )٢ــضعة الٟــغص(،  ٓابا ٖلــى مٟــغصة مــا )اإلاخٛحــر اإلاالخــٔ(،  نــ

 ً ــت بــضال مــً التر٦حــز ٖلــى الازخبــاع ٩٦ــل، ٦مــا ًم٨ــً مــً زاللِــا ٞهــل زهــاثو اإلاسخبــًر ٖلــى اإلاٟــغصة الازخباٍع

ٍْىــضعط  ــت.  ْالض٢ــت فــي الخ٨ــم ٖلــى الىخــاثج اإلاؿــخمضة مــً الىٍٓغ ٓ مــا ًد٣ــ٤ الهــض١  َْــ ٖــً زهــاثو الازخبــاع 
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ت الا  ايُت حٗٝغ باؾم هماطط الاؾـخجابت للمٟـغصة جدذ هٍٓغ ٖٓت مً الىماطط الٍغ  Itemؾخجابت للمٟغصة مجم

Response Models  ،(:2005ْهي )ٖالم 

 ٓطط ؤخاصي اإلاٗلم ٓطط عاف : الىم ٍْٟترى َظا  Rasch Modelٌٗض هم ٓطط ؤخاصي اإلاٗلم،  مشاال ٖلى الىم

ٓطط ْ  الىم ٓبتها  ْجسمُجها مؿاْي للهٟغؤن مٟغصاث الازخباع جسخل٠ ٣ِٞ في نٗ ا   . جدؿأْ في جمُحَز

 ٍٓاث : الىماطط زىاثُت اإلاٗالم ا بحن اإلاؿخ ْجمُحَز ٓبتها  جٟترى َظٍ الىماطط ؤن اإلاٟغصاث جسخل٠ في نٗ

ْجسمُجها مؿاْي للهٟغ  . مسخلٟت ال٣ضعة 

 ٦ْظ: الىماطط زالزُت اإلاٗالم ا،  ْجمُحَز ٓبتها  ل٪ في مٗلم جٟترى َظٍ الىماطط ؤن اإلاٟغصاث جسخل٠ في نٗ

الخسمحن الظي ًمشل اخخما٫ جٓنل ألاٞغاص طْٔ ال٣ضعة اإلاىسًٟت بلى ؤلاظابت الصخُدت ًٖ اإلاٟغصة، 

ٕٓ الازخُاع مً مخٗضص  .ْزانت في اإلاٟغصاث مً ه

ا ص٢ت ٖلى اؾخسضام َظٍ الىماطط ٌٗخمض هجاح بال ؤن اإلاٟدٓنحن،  ألاٞغاص ْل٣ضعة اإلاٟغصة إلاٗلماث ج٣ضًَغ

ٓبت ألنها صاثما حٗامل ٣٦ُم خ٣ُ٣ُت في جُب٣ُاث ال٣ُاؽ اإلاسخلٟت.ٞالخ٣ضًغاث الض٢ ْجٓظض ٖضة  ٣ُت مُل

٣ت ألاعجخُت الٗٓمى ٓطط عاف مجها ٍَغ َْىا٥  Maximum Likelihood Estimationَغ١ لخ٣ضًغ مٗلمي هم  .

٣ت الاعجخُت الٗٓمى لخ٣ضًغ مٗالم مٟغصاث الىماطط ؤخاصً ت البٗض زالزت ؤؾالُب عثِؿت حٗخمض ٖلحها ٍَغ

ْهي )ٖالم،  ٓمت  ٍٓاث ال٣ضعة ٚحر اإلاٗل  (:2005ْجسخل٠ في حٗاملِا م٘ مؿخ

 ٣ت الاعجخُت الٗٓمى اإلاكتر٦ت : ًم٨ً جُب٣ُِا في Joint Maximum Likelihood Estimationج٣ضًغاث ٍَغ

٣ت ج٣ضًغ مٗالم  ٣ْٞا لِظٍ الٍُغ ٍْخم  ْالشالزُت اإلاٗلم،  ْالشىاثُت  ْاإلاٟغصة الىماطط اللٓظؿدُت ألاخاصًت  ال٣ضعة 

 في آن مٗا. 

  َت ٓم بٟهل Conditional Maximum Likelihood Estimationج٣ضًغاث ألاعجخُت الٗٓمى اإلاكْغ : ج٣

ٓطط ألاخاصي اإلاٗلم. ْجُب٤ ٖلى الىم ج   اإلاٗالم الاخهاثُت للمٟدٓنحن في ؤزىاء ٖملُت الخضٍع

 ج٣ضًغاث ألاعجخُت الٗٓمى الِامكُتMarginal Maximum Likelihood Estimation ًم٨ً جُب٣ُِا ٖلى :

٣ت اًجاص ٢ُمت  ٣ْٞا لِظٍ الٍُغ ْزالزُت اإلاٗلم، خُض ًخم  ْزىاثُت  التي ججٗل ٢ُمت  (𝜃)الىماطط ؤخاصًت 

 𝜃   ٣ْٞا لِظٍ اإلاٗاصلت اًجاص ا٢تران الاخخمالُت الِامص ي ايُت، خُض ًخم  ؤ٦بر ما ًم٨ً مً زال٫ مٗاصلت ٍع

 ن ال٨شاٞت ٖلى مٗالم ال٣ضعة زم اًجاص ج٣ضًغاث مٗالم اإلاٟغصاث.إلاٗالم اإلاٟغصة مً زال٫ ا٢ترا

ْال٣ضعة  َْٗخبر الخ٣ضًغ ؤلاخهاجي للٗال٢ت بحن اخخما٫ الاؾخجابت الصخُدت ًٖ مٟغصة مً مٟغصاث الازخباع 

ت، خُض بُيذ ال٨شحر مً الضعاؾاث ؤن ج٣ضًغ  التي ٣ًِؿِا الازخباع اإلاك٩لت الغثِؿت إلاؿخسضمي َظٍ الىٍٓغ

ْمً َظا اإلاىُل٤ مٗا ت الاؾخجابت للمٟغصة.  لم اإلاٟغصة ٌٗض مً ؤَم ال٣ًاًا التي ٌٗخمض ٖلحها هجاح هٍٓغ

٢ْضعاث الاٞغاص.  ٓامل التي جازغ في ص٢ت الخ٣ضًغاث إلاٗالم اإلاٟغصاث  اَخمذ ال٨شحر مً الضعاؾاث بضعاؾت الٗ

ٓابُت ) ٟحن )2010خُض ؤقاعث هخاثج بٌٗ الضعاؾاث مشل الش ْالكٍغ ( بإن الخض ألاصوى للمٟدٓنحن 2012( 

ٓطط اإلاؿخسضم، ٦ما ؤقاع ُٖا ) ْالىم ٓا٠٢ الازخباع  ( بإن 2014إلهخاط ج٣ضًغاث ص٣ُ٢ت جسخل٠ بازخالٝ م

 إلاٗالم اإلاٟغصاث مً ٫َٓ الازخباع. RMSEحجم الُٗىت ٧ان ؤ٦ثر بؾِاما في جباًً ٢ُم 
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ذ الٗضًض مً الضعاؾاث خ٫ٓ ؤزغ حجم الُٗىت ٖلى ص٢ت ْال٣ضعة  ْٖلُّ ؤظٍغ ج٣ضًغاث مٗالم اإلاٟغصة 

ت الاؾخجابت للمٟغصة مً بُجها ٖضص مً الضعاؾاث اَخمذ بالخد٤٣ مً ص٢ت ج٣ضًغ باعمتراث  باؾخسضام هٍٓغ

ٓطط عاف وٗغى مجها الخالي: ْال٣ضعة باؾخسضام هم  اإلاٟغصة 

 ٔ ٫ٓ الازخباع ٖلى الخد٤٣ بلى َضٞذ صعاؾت (2001الضعابُ٘ ) ؤظغ  ٢ضعة ج٣ضًغ ص٢ت مً ؤزغ حجم الُٗىت َْ

ٓبت ْمٗلمت الٟغص ٔ  حجم اإلاٟغصة ٖىض اؾخسضام نٗ الازخباع  مٟغصاث ْٖضص ،500، 100، 50 ُٖىت بمؿخٓ

ٓا٫  ٢ْض اؾخسضم بغهامج 300، 50، 25بإَ  ،BILOG 3.0  ٓبت اإلاٟغصة، زم جم لخ٣ضًغ مٗلمتي ٢ضعة الٟغص ْنٗ

ْبُيذ هخاثج RMSEاًجاص  ١الض للخ٨م ٖلى ص٢ت َظٍ الخ٣ضًغاث.  ٓص ْٞغ ت عاؾت ٖضم ْظ ٍَٓغ  ج٣ضًغ ص٢ت في ظ

ٔ  الٟغص ٢ضعة ١ في ص٢ت ج٣ضًغ حٗؼ ٓبت حٗٔؼ الى حجم الُٗىت.  مٗلمت بلى حجم الُٗىت، في خحن جٓظض ْٞغ الهٗ

مٟدٓم َٓ ٧اٝ لخ٣ضًغ مٗامل  100خُض ؤقاعث هخاثج الخدلُالث البٗضًت ؤن حجم الُٗىت اإلا٩ٓن مً 

ٓبت بض٢ت.  الهٗ

٢ْضعة 2013) ٦ما َضٞذ صعاؾت قما ٓبت اإلاٟغصاث  ( بلى الخٗٝغ ٖلى ؤزغ حجم الُٗىت ٖلى ص٢ت ج٣ضًغ نٗ

ْجِـ لُىٓن لل٣ضعة ال٣ٗلُت ٖلى  ْلخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ جم جُب٤ُ ازخباع ؤ ٓطط عاف  الاٞغاص باؾخسضام هم

ٓهت مً َلبت الخل٣ت الشاهُت في مغخلت الخٗلُم الاؾاس ي ٖلى الترجِب  ْا800، 200زالر ُٖىاث م٩ ؾخسضم ، 

ٓم الُٗىت  BILOG-MG3بغهامج  ٣ْٞا ل٩ل حجم مً حج ٢ْضعة ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت  ٓبت اإلاٟغصاث  لخ٣ضًغ نٗ

ٓبت مٟغصاث الازخباع  ْجٓنلذ الضعاؾت بلى جإزحر ازخالٝ حجم الُٗىت ٖلى ص٢ت ج٣ضًغاث نٗ اإلاؿخسضمت، 

اصة حجم الُٗىت باإلياٞت بلى ٖضم جإزحر ازخ الٝ حجم الُٗىت ٖلى ص٢ت ج٣ضًغاث خُض جؼصاص ص٢ت الخ٣ضًغ بٍؼ

 ٢ضعة ألاٞغاص.

( ١ ٓبت مٟغصة ْحجم الُٗىت في ص٢ت مٗاصلت صعظاث ٦2015ما َضٞذ صعاؾت اإلادْغ ت ؤزغ نٗ ( بلى مٗٞغ

ْطل٪ مً زال٫ صعاؾت  ٓلُض  1000ْ 600ْ 300ؤحجام هي  3الازخباعاث،  ٓبت، خُض جم ج ٍٓحن للهٗ ْمؿخ

بُت باؾخسضام بغمجُت  ْؤِْغث الىخاثج ؤن حجم  Wingen2بُاهاث ججٍغ ْجم مٗاصلت صعظاث الازخباعاث. 

ٓبتها  الُٗىاث ال٨بحرة ٣ًلل مً الخُإ اإلاُٗاعي للمٗاصلت، ٦ما ؤِْغث الىخاثج ؤن الىماطط اإلاسخلٟت في نٗ

٢ُْم  ْالىماطط  RMSEجمُل ٢ُم الخُإ اإلاُٗاعي  ٓبت ٞحها  ٍٓاث الهٗ بلى الاهسٟاى ٖىضما جسخل٠ مؿخ

ٓبتها جمُل ٢ُم الخُإ اإلاُٗاعي ْاإلادكابهت في ن ٗRMSE .ٓبت ٞحها ٍٓاث الهٗ  بلى الاعجٟإ ٖىضما جدكابّ مؿخ

ٓطط زىاجي اإلاٗالم.  ْلذ الخد٤٣ مً ص٢ت الخ٣ضًغ باؾخسضام الىم ذ ٖضص مً الضعاؾاث التي جىا ٦ما ؤظٍغ

 ً ْآزٍغ  ٫ ج٣ضًغ اإلاٗالم، ( بلى الخٗٝغ ٖلى ؤزُاء (Harwell, Stone & Kirisci, 1996ِٞضٞذ صعاؾت َاْع

٢ْض بلٜ ٖضص  ٓلُض البُاهاث الشىاثُت،  ٢ْض اؾخسضمذ َظٍ الضعاؾت ؤؾلٓب اإلادا٧اة للخاؾب آلالي في ج

ٓاثُت 2000، 1500، 1000، 500اإلامخدىحن  ٓعة ٖك ٓبت ل٩ل مٟغصة به ٓلُض ٧ل مـً الخمُحز، الهٗ ْجم ج  ،

ْطل٪ باؾخسضام بغهامج الخاؾب  ٓػَ٘ الاٖخضالي اإلاىخٓم،  ٢ْض جمذ م٣اعهت هخاثج Genirvآلالي مً الخ ، َظا 

ْعنضث ألازُاء  جدلُل الاؾخجاباث الشىاثُت ٖلى الازخباع ل٩ل ُٖىت مً ُٖىاث اإلادا٧اة ٧ل ٖلى خضة، 

ٓبت ج٣ل  ت لخ٣ضًغاث الهٗ ٢ْض ْظض ؤن ألازُاء اإلاُٗاٍع ْال٣ضعة.  ٓبت  ت لخ٣ضًغاث ٧ل مً الهٗ اإلاُٗاٍع
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 م٘ اػصًاص حجم الُٗىاث اإلا
ً
جُا ت لخ٣ضًغاث ال٣ضعة الىاججت مً جضٍع ؿخسضمت، بِىما ا٢تربذ ألازُاء اإلاُٗاٍع

ٍْٔغ الباخشان ؤن َظٍ الىدُجت هي هدُجت مى٣ُُت خُض  جدلُل البُاهاث لجمُ٘ الُٗىاث ٖلى الازخباع هٟؿّ. 

عي، بن الخُإ اإلاُٗاعي لل٣ُاؽ ًغجبِ بذجم الُٗىت اإلاؿخسضمت، ٩ٞلما اػصاص حجم الُٗىت ٢ل الخُإ اإلاُٗا

 لشبٓث ُٖىت 
ً
ت لجمُ٘ ؤٞغاص ُٖىاث اإلادا٧اة هٓغا ٓص ازخالٞاث بحن ألازُاء اإلاُٗاٍع بِىما ًخطر ٖضم ْظ

ْهي   مٟغصة.  25مٟغصاث الازخباع 

إلاا لٓي  ٢ام صعاؾت ْفي بلى م٣اعهت ج٣ضًغاث ألاعجخُت الٗٓمى الِامكُت  َضٞذ (Hulme-Lowe, 2016) بها َ

٣ت بُحز لخ٣ضًغ مٗالم اإلاٟغ  ٍغ ٓهتي ٧اعلٓ لُٗىاث َْ ٣ت م ٓلُض البُاهاث باؾخسضام ٍَغ ْال٣ضعة، خُض جم ج صة 

ٓا٫ مسخلٟت للمٟغصاث،  ٓلُـض ازخبـاعاث طاث ؤَ خمـاص ٖلـى مٗلمـت ال٣ـضعة جـم ج ْبااٖل طاث ؤحجام مسخلٟت، 

ْمً زم جمذ م٣اع  مٟغصاث ْمٗالم ٢ضعاث اإلاٟدٓنحن لخ٣ضًغ LOGISTالبرمجُت  اؾخسضمذ ٢ْض هت الازخباع، 

ٓلضة باؾخسضام ماقغي الخدحز ْالجظع التربُعي إلاخٓؾِ مغبٗاث  BIAS اإلاٗالم اإلا٣ضعة م٘ اإلاٗالم الخ٣ُ٣ُت اإلا

٢ْض RMSEالخُإ اصة بلى ٖضة هخاثج مً ؤَمِا جدؿً ص٢ت ج٣ضًغاث اإلاٟغصة الضعاؾت جٓنلذ ،  ُٖىت  حجم بٍؼ

 .اإلاٟدٓنحن

ٓطط زالسي اإلاٗالم صعاؾت ٦ُلحر ْلذ الخد٤٣ مً ص٢ت الخ٣ضًغ باؾخسضام الىم  ,Keller)ْمً الضعاؾاث التي جىا

ٓهذ  (2002 ْال٣ضعة باؾخسضام ؤؾلٓب اإلا ٍٓم الض٢ت الاخهاثُت في ج٣ضًغ مٗالم اإلاٟغصة  التي َضٞذ بلى ج٣

ٓطط زال ٧Monte Carloاعلٓ ٓلُض البُاهاث باؾخسضام الىم ٢ْض ؤظغي ج ٤ زالزت ازخباعاث ،  سي اإلاٗالم ًٖ ٍَغ

ُْٖىاث مسخلٟت الدجم  40، 25، 15اٞترايُت جخ٩ٓن مً  ٢ْض1000، 500، 200، 100مٟغصة   اؾخسضمذ ، 

ٓماث الازخباع الازخباع مٟغصاث ْمٗالم ٢ضعاث اإلاٟدٓنحن لخ٣ضًغ BILOGالبرمجُت  الخ٣ضًغ،  في ْصالت مٗل

ْالخمُحز بازخالٝ حجم الُٗىت خُض ػاصث ص٢ت الخ٣ضًغ ْؤقاعث الىخاثج بلى جإزغ ص٢ت ج٣ضًغ مٗلم ٓبت  ت الهٗ

ٓماث  اصة حجم الُٗىت في خحن لم جخإزغ ص٢ت ج٣ضًغ الخسمحن بذجم الُٗىت، ٦ما ػاصث ص٢ت ج٣ضًغ صالت اإلاٗل بٍؼ

اصة حجم الُٗىت.  بٍؼ

ٓابُت صعاؾت ؤما ٓبتمٗلم ج٣ضًغ في ص٢ت الُٗىت حجم ؤزغ اؾخ٣هاء بلى ٣ٞض َضٞذ (2010) الش  مٟغصة ت نٗ

ْطل٪ اإلاُٗاعي  ْالخُإ ا  ٓطط باؾخسضام في ج٣ضًَغ ْلخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت زالسي اللٓظؿتي الىم  جّم  اإلاٗلم، 

ٓبت، مٗلمت اقخ٣ا١ ا اإلاُٗاعي  ْالخُإ الهٗ ايُاث جدهُلي ازخباع باؾخسضام في ج٣ضًَغ  لله٠ في الٍغ

ٓعجّ الجهاثُت مً  في ألاؾاس ي، ج٩ٓن  الٗاقغ ٕٓ مً مٟغصة 80ن ب٤ .اإلاخٗضص الازخباع مً ه  ٖلى الازخباع َْ

ٓاثُت ُٖىاث ْح َب٣ُت ٖك ٢ْض َالبا 11292بلى  200بحن  ما حجمِا جغا البت،   - BILOG بغمجُت اؾخسضمذ َْ

MG ْالخُإ اإلاُٗاعي  مٗلمت لخ٣ضًغ ٓبت،  ا، في الهٗ  مٗلمت ٢ُمت ؤن ص٢ت بلى الضعاؾت جٓنلذ ٢ْض ج٣ضًَغ

ٓبت اصة جؼصاص مٟغصة نٗ ٓبت مٗلمت ج٣ضًغ في اإلاُٗاعي  الخُإ ؤن بلى جٓنلذ ٦ما جم الُٗىت،ح بٍؼ  مٟغصة نٗ

اصة ًدىا٢و  .الُٗىت ٖضص ؤٞغاص بٍؼ

ٟحن ) ٣ت الخ٣ضًغ اإلاؿخسضمت ٖلى ص٢ت ( بلى الخد٦2012٤٣ما َضٞذ صعاؾت الكٍغ ٍغ  مً ؤزغ حجم الُٗىت َْ

ٓبت ْمٗلمت الٟغص ٢ضعة ج٣ضًغ ْلخد٤ُ٣ َضٝ الضعاؾت جم نٗ اء مً  اإلاٟغصة،  بىاء ازخباع جدهُلي في الٟحًز
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ٓعجّ الجهاثُت مً  ٕٓ الازخُاع مً ؤعبٗت بضاثل ج٩ٓن به ٓهت  33ه مٟغصة. َب٤ الازخباع ٖلى ُٖىت الضعاؾت اإلا٩

ٓطط الشالسي اإلاٗالم  1000مً  ٤ْٞ الىم البت مً اله٠ الشاوي الشاهٓي الٗلمي ْخللذ الىخاثج  َالب َْ

ْهي باؾخ Bilog-Mgباؾخسضام بغمجُت  ْبُيذ الىخاثج 1000ْ 500ْ 100سضام زالزت ؤحجام مسخلٟت   ،

ت لخ٣ضًغاث مٗالم اإلاٟغصاث حٗؼي للخٟاٖل  ١ طاث صاللت اخهاثُت في مخٓؾُاث ألازُاء اإلاُٗاٍع ٓص ْٞغ ْظ

١ طاث صاللت اخهاثُت حٗٔؼ إلاخٛحر حجم الُٗىت، ٦ما  ٣ت الخ٣ضًغ ْحجم الُٗىت في خحن لم جِٓغ ْٞغ بحن ٍَغ

١ صالت اخهاثُا في ص٢ت ج٣ضًغ ال٣ضعة حٗٔؼ لدجم الُٗىت. ٦ما ؤقاعث هخاثج ؤِْغث ال ٓص ْٞغ ىخاثج ٖضم ْظ

ْزباث الدجم،  ٣ت  ٓماث التي ٣ًضمِا الازخباع مخمازلت بلى خض ٦بحر ظضا بازخالٝ الٍُغ الضعاؾت ؤن ٦مُت اإلاٗل

ٓما ٣ت الخ٣ضًغ ُٞالخٔ ان ٦مُت اإلاٗل ْزباث ٍَغ ث التي ٣ًضمِا الازخباع ٧اهذ ْؤما في خالت ازخالٝ الدجم 

 .100ؤ٦بر ما ًم٨ً ٖىضما ٧ان حجم الُٗىت

ت الاؾخجابت للمٟغصة بهضٝ ال٨ك٠ ًٖ ٞٗالُت  ٦ما ٢امذ بٌٗ الضعاؾاث بٗمل م٣اعهاث بحن هماطط هٍٓغ

٫ٓ  (Darabi, 1997)ٖملُت الخ٣ضًغ مشل صعاؾت صعابي  التي َضٞذ بلى ال٨ك٠ ًٖ ؤزغ حجم الُٗىت ْ َ

ٓطط الشالسي اإلاٗلم، اٖخماصا ٖلى الازخباع ٖل ْالىم ٓطط عاف  ْال٣ـضعة باؾـخسضام هم ى ص٢ت ج٣ضًغ مٗـالم اإلاٟغصة 

ْلخد٤ُ٣ ؤٚغاى الضعاؾت  RMSEْالجظع التربُعي إلاخٓؾِ مغبٗاث الخُإ BIAS ماقغي ص٢ت ال٣ُاؽ الخدحز

ٓلُض ٢ضعاث ألٞغاص ُٖىاث حجمِا  خمـاص ٖ 300ْ 200ْ 150ْ 100جم ج ْبااٖل ٓلُـض ٞغصا.  لـى مٗلمـت ال٣ـضعة جـم ج

٣ْٞـا للخهـي٠ُ آلاجـي  ْجم اؾخسضام بغمجُت  75ْ 50ازخبـاعاث  ٢ْض  BILOGمٟغصة،  لخ٣ضًغ مٗالم اإلاٟغصة، 

ٓطط الشالسي في ص٢ت ج٣ضًغ مٗالم  ٓطط عاف في ص٢ت ج٣ضًغ ال٣ضعة، في خحن ج١ٟٓ الىم ؤِْغث الىخاثج ج١ٟٓ هم

ٓبتلل٣ض ، ٦ما ؤن ص٢ت الخ٣ضًغاإلاٟغصة ْمٗلمت الهٗ اصة حجم الُٗىت.  عة   جؼصاص بٍؼ

ْؤهُل  ٫ٓ الازخباع  ( صعاؾت(٦Sahin & Anil, 2017ما ؤظٔغ ؾاَحن  َضٞذ بلى ٞدو جإزحر حجم الُٗىت َْ

ْلئلظابت ٖلى  ٖلى ج٣ضًغ مٗالم اإلاٟغصة ت اؾخجابت اإلاٟغصة،  الزخباع لٛٓي باؾخسضام زالزت هماطط مً هٍٓغ

، 1000 ،750، 500، 350 ،250، 150م حؿٗت ؤحجام لُٗىاث مسخلٟت هي ؤؾئلت الضعاؾت جم اؾخسضا

ْٖضص مٟغصاث الازخباع 5000ْ 3000، 2000  Xcalibre ٢ْض اؾخسضم بغهامج. 30، ْ 20 ،10مٟدٓم، 

ْبُيذ هخاثج RMSEللخ٣ضًغ زم جم اًجاص 4.1 ؤن ص٢ت ج٣ضًغ  الضعاؾت للخ٨م ٖلى ص٢ت الخ٣ضًغ إلاٗالم اإلاٟغصاث. 

اصة حجم الُٗىت في الىماطط الشالزتمٗالم اإلاٟ ض بٍؼ ْزالسي اإلاٗالم-غصاث جٍؼ ْزىاجي   ٖامت. -ؤخاصي 

في يٓء ما ج٣ضم ٖغيّ مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ًم٨ً مالخٓت ؤن مٗٓم الضعاؾاث التي جم ال٣ُام بها ٢ض 

 ْ ْلِؿذ باؾخسضام بُاهاث ٞٗلُت،  ؤن مٗٓمِا جمذ مً زال٫ بُاهاث مدا٧اة باؾخسضام البرامج الاخهاثُت 

ْلم حؿخسضم اؾالُب الاخهاء الاؾخضاللي، ٦ما ان الضعاؾاث لم جدؿم  ٢ض اؾخسضم الاخهاءاث الٓنُٟت 

٢ْض اؾخسضمذ الباخشت ُاء ؤ٦بر ص٢ت في الخ٣ضًغ.  ٫ٓ الدجم اإلاىاؾب إٖل ٓطط الجض٫ خ عاف إلاالثمخّ  هم

ْالشالسي اإلاٗالم، اياٞت ٓطط الشىاجي  ٓلت اؾخسضامّ بلى ؤهّ ًخمحز ْمُاب٣خّ للبُاهاث م٣اعهت بالىم  بؿِ

 ٝ ٓطط مىاؾب ظضا في خالت الْٓغ ُٖٓخّ، ٦ما ؤقاعث مٗٓم الضعاؾاث الؿاب٣ت ٞان َظا الىم ْمٓي
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ت في  ٝ الازخباٍع ٓا٢٘ في الْٓغ ْاإلاٟغصاث ٦ما َٓ ال ت التي جخُلب ٖضصا ٢لُال مً اإلاٟدٓنحن  الازخباٍع

ْالجامٗاث.   اإلاضاعؽ 

 مؼيلت الدزاطت:

ـت ظـاءث  ٓع  اؾـخجابت للمٟـغصة الاؾـخجابت هٍٓغ ٓمتري، بال البدثـي للخُـ ٢ٓـ٠ ألاؾاؾـُت التـي الغ٦حـزة ؤن الؿـ٩ُ  ًخ

ـت اؾـخسضام ٖلحهـا ْالتـي  ٢ْـضعة إلاٗـالم اإلاٟـغصاث ؤلاخهـاجي الخ٣ـضًغ ٢ًـُت هـي للمٟـغصة الاؾـخجابت هٍٓغ ألاٞـغاص، 

ٓامـل ؤَمِـا حجـم الُٗىـت، خُـض مـً ٦شحـر ٖلـى حٗخمـض  خلٟـت طاث ألاحجـام اإلاسخلٟـتاإلاس الُٗىـاث ًالخـٔ ؤن الٗ

ٓلض ٢ض    .مسخلٟت ج٣ضًغاث ج

ـت  َْٗخبر جدضًض الخض ألاصوي مً حجم الُٗىت الـظي ٌُٗـي ؤًٞـل ج٣ـضًغ للخ٣ـضًغ الاخهـاجي مٗـالم همـاطط هٍٓغ

٫ٓ ٖلــــى  ٓ الــــظي ًم٨ىىــــا مــــً الخهــــ الاؾــــخجابت للمٟــــغصة مــــً اإلاؿــــاثل اإلاِمــــت خُــــض ؤن ج٣ــــضًغ حجــــم الُٗىــــت َــــ

ـــٓب ْطلـــ٪ لخجىـــب ؤزـــظ ُٖىـــت نـــٛحرة ظـــضا ٩ًـــٓن  ج٣ـــضًغاث طاث ص٢ـــت مٚغ ْبخ٩ـــال٠ُ مىاؾـــبت لئلم٩اهُـــاث  ٞحهـــا 

ْالجِـــض  ٢ٓـــذ   جخُلـــب ال٨شحـــر مـــً ال
ً
ْ ؤزـــظ ُٖىـــت ٦بحـــرة ظـــضا ْٚحـــر ص٢ُـــ٤ ؤ ا للمجخمـــ٘ ألانـــلي ٚحـــر مُٟـــض  ج٣ـــضًَغ

٫ٓ ٖلـى بُاهـاث  ْالخ٩لٟت الا٢خهاصًت، لـظا ٌٗخبـر جدضًـض حجـم الُٗىـت اإلاىاؾـب مـً ؤَـم ٢ـغاعاث الباخـض للخهـ

خماص ٖلحها لخٗمُم الىخاثج )ػ٦غي،  ٓماث ًم٨ً الٖا صٍ بمٗل  (.2014جْؼ

ْؤِْغث هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جم اؾخٗغايِا ٖضم اجٟا٢ِا ٖلى حجـم الُٗىـت اإلاىاؾـب لخ٣ـضًغ ٧ـل مـً 

ْحؿــعى َــظٍ الضعاؾــت الــى ج٣صــ ي  ٢ْــضعاث ألاٞــغاص فــي الىمــاطط الشالزــت لالؾــخجابت للمٟــغصة.  ؤزــغ مٗــالم اإلاٟــغصاث 

ٍْخد٣ـ٤ َـضٝ الضعاؾـت مـً زـال٫  ٓطط عاف.   ؤلاظابـت ٖـً ألاؾـئلتازخالٝ حجم الُٗىت ٖلـى ص٢ـت ج٣ـضًغاث همـ

 البدشُت الخالُت:

ٓم  .1 ُــت فــي مــاصة الٗلــ ٓبت مٟــغصاث ازخبــاع الخىمُــت اإلاٗٞغ مــا جــإزحر حٛحــر حجــم الُٗىــت ٖلــى ج٣ــضًغاث مٗلمــت نــٗ

ٓطط عاف؟  باؾخسضام هم

ٓم مـــــا جـــــإزحر حٛحـــــر حجـــــم الُٗىـــــت ٖلـــــى  .2 ُـــــت فـــــي مـــــاصة الٗلـــــ ج٣ـــــضًغاث ٢ـــــضعاث الُلبـــــت فـــــي ازخبـــــاع الخىمُـــــت اإلاٗٞغ

ٓطط عاف؟  باؾخسضام هم

ٓطط ما جإزحر حٛحر حجم الُٗىت ٖلى  .3 ٓم باؾـخسضام همـ ُت في مـاصة الٗلـ ٓماث ازخباع الخىمُت اإلاٗٞغ مىدجى مٗل

 عاف؟

 ؤهمُت الدزاطت: 

ـ ْلذ اؾخسضام همـاطط هٍٓغ م مً ؤن بٌٗ البدٓر ٢ض جىا ج الازخبـاعاث ٖلى الٚغ ت الاؾـخجابت للمٟـغصة فـي جـضٍع

ــت الاؾـخجابت للمٟــغصة فـي جدلُــل  ٍٓـت بال ؤن الضعاؾــت الخالُـت حؿــلِ الًـٓء ٖلــى اؾـخسضام هٍٓغ ْالترب الىٟؿـُت 

ايــُاث، ٦مــا ؤن ؤَمُتهــا جِٓــغ مــً زــال٫  ْالٍغ ٓم  ٓاص الٗلــ ُــت فــي مــ ىُــت مشــل ازخبــاع الخىمُــت اإلاٗٞغ ازخبــاعاث َْ

ْهي:  ٖضة اٖخباعاث 

  ٍٓــت خُــض ؤن مٗغ ْالترب ْالــظي ًم٨ــً اؾــخسضامّ فــي ج٣ُــُم الازخبــاعاث الىٟؿــُت  ٞــت حجــم الُٗىــت اإلاىاؾــب 

ُاء ؤ٦بر ص٢ت في الخ٣ضًغ. ٫ٓ الدجم اإلاىاؾب إٖل  الضعاؾاث لم جدؿم الجض٫ خ
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  ــــــت ت اإلاخٗل٣ــــــت باؾــــــخسضام هٍٓغ ٓمتًر ٓاب للضعاؾــــــاث الٗغبُــــــت فــــــي الخد٣ــــــ٤ مــــــً ال٣ًــــــاًا الؿــــــ٩ُ جٟــــــخذ ألابــــــ

ٓمتري الٗغبـيالاؾخجابت للم ٓامل التي جازغ في ص٢ت الخ٣ضًغاث لىضعتها في ألاصب الؿـ٩ُ ْالٗ ْص ٖلـم  -ٟغصة  فـي خـض

 .-الباخشت 

  ٫ٓ أل٢صـ ى ص٢ـت فــي ٓمــاث ٧اُٞـت ٖـً ٦ُُٟـت الٓنـ ٍٓـت بمٗل ْالترب ٍـض ال٣ـاثمحن ببىـاء الازخبـاعاث الىٟؿـُت  جْؼ

ٓعي.  هخاثجِا مما ًاصي بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ال٣ُاؽ اإلآي

 ٓٞحر ؤصلــت ا ٓاٖــض للبــاخشحن ٖىــض اؾــخسضام جــ ٫ٓ بلــى ٢ ٣ُــت مــً زــال٫ ؤؾــالُب الاخهــاء الاؾــخضاللي للٓنــ مبًر

٢ْضعة الاٞغاص. ُاء ج٣ضًغاث ص٣ُ٢ت إلاٗالم اإلاٟغصاث  ٓطط عاف بإًٞل حجم للُٗىت إٖل  هم

 خدود الدزاطت:

داٞٓـت قـما٫ ج٣خهغ الضعاؾت الخالُت ٖلى بُاهاث َلبت اله٠ الؿاب٘ بمضاعؽ الخٗلُم الٗـام ْألاؾاسـ ي بم 

ٓم للٗــــام الضعاســــ ي  ُــــت فـــي مــــاصة الٗلــــ الباَىـــت بؿــــلُىت ٖمــــان الــــظًً َبــــ٤ ٖلـــحهم ازخبــــاع بغهــــامج الخىمُــــت اإلاٗٞغ

م. ٦مـــا ج٣خهـــغ الضعاؾـــت الخالُـــت ٖلـــى اؾـــخسضام ؤخـــض همـــاطط الاؾـــخجابت للمٟـــغصة ؤخاصًـــت البٗـــض 2016/2017

ْاؾــخسضام بغهــامج  ٓطط عاف،  ٓ همــ ٣ــت لخ٣ــضًغ ٢ــضعة ال Multilog7.03َْــ ْٞــ٤ ٍَغ ٓبت اإلاٟــغصة  ْمٗلمــت نــٗ ٟــغص 

 .Marginal Maximum likelihoodألاعجخُت ال٣هٔٓ الِامكُت

  مـطلخاث الدزاطت

  ٓطط عاف ٢ٓ٘ اإلاٟغصة  Rasch Modelهم ْيهخم بخدضًض م ت الاؾخجابت للمٟغصة  : ؤخض هماطط هٍٓغ

ٓبت ظمُ٘ اإلاٟغصاث التي حك٩ل الازخباع، ٦ما يه ت ٖلى محزان نٗ ٍٓاث ٢ضعة الٟغص الازخباٍع ج مؿخ خم بخضٍع

ٓطط بازخباع مٗحن ٖلى هٟـ مخهل اإلاٟغصاث ؤن مٟغصاث الازخباع جسخل٠ ٣ِٞ في  ٍْٟترى َظا الىم

ْجسمُجها مؿاْي للهٟغ )ٖالم،  ا،  ْجدؿأْ في جمُحَز ٓبتها   . (2005نٗ

  ٓبت اإلاٟـغصة  جىـاْغ التـي ال٣ـضعة ٢ُمـت ْحٗـاص٫ للمٟـغصة الاؾـخجابت صالـت مٗـالم : "ؤخـضItem Difficultyنـٗ

ٓابُت،  حؿاْي  الخسمحن ٢ُمت ج٩ٓن  ٖىضما لئلظابت الصخُدت %50 اخخما٫ " )الش
ً
 (.539: 2010نٟغا

  ٓمــاث الازخبــاع ٓمــاث  Test Information Function:صالــت مٗل ْا٫ اإلاٗل ٕٓ ص اضــ ي ٌٗبــر ٖــً مجمــ "ا٢تــران ٍع

 (.1325: 2013إلاٟغصاث الازخباع" )الؼبٓن، 

 ا" )ػ٦غي، حجم الُٗىت: "ٖضص ْخ  (.39: 2014ضاث اإلاٗاًىت التي ًخم ازخُاَع

  ًــب مـــ ــا الاخخمالُــت ال٨بحــرة فــي ؤن الخ٣ــضًغ ٢ٍغ ٓصة الخ٣ــضًغ التــي ًمحَز ص٢ــت الخ٣ــضًغ: "مهــُلر ٌكــحر بلــى ظــ

١ بـــحن اإلاٗـــالم  خمـــاص ٖلـــى الجـــظع التربُعـــي إلاخٓؾـــُاث مغبٗـــاث الاهدغاٞـــاث للٟـــْغ ْطلـــ٪ بااٖل اإلاٗـــالم الخ٣ُ٣ُـــت، 

ْاإلاٗ  (.8: 2014الم الخ٣ُ٣ُت" )ُٖا، اإلا٣ضعة 

 ( ُـــــت: " بغهـــــامج جغبـــــٓي ًـــــخم جىُٟـــــظٍ فـــــي مـــــضاعؽ الؿـــــلُىت ( ابخـــــضاء مـــــً الٗـــــام 10-5بغهـــــامج الخىمُـــــت اإلاٗٞغ

ْاإلاٟـــاَُم الجٛغاُٞـــت مـــً 2007/2008الضعاســـ ي  ايـــُاث  ْالٍغ ٓم  ٓاص الٗلـــ ْحٗلـــم مـــ ٍٓغ حٗلـــُم  ْيهـــضٝ بلـــى جُـــ م، 

ْاث ٧اإلاؿاب٣اث ا ٖٓت مً ألاص ْالبـرامج الضاٖمـت" زال٫ جىُٟظ مجم  ٘ ْاإلاكـاَع ـت،  ٍغ لكُِٟت، ْالازخباعاث الخدٍغ

ْالخٗلُم،  ْػاعة التربُت  (2013 :4.) 
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 مجخمؿ الدزاطت: 

ٓمُت التي ًُب٤ ٞحها بغهامج الخىمُت  ًخ٩ٓن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمُ٘ َلبت اله٠ الؿاب٘ في اإلاضاعؽ الخ٩

ُت في ؾلُىت ٖمان زال٫ الٗام الضعاس ي ) ْالبالٜ ٖضصَم )2017-2016اإلاٗٞغ َْالبت خؿب 48521(  ( َالبا 

ْالخٗلُم،  ْػاعة التربُت  ْالخٗلُم ) ْػاعة التربُت   (. 2016بخهاثُاث 

 ؽُىت الدزاطت: 

م بك٩ل  ٓهذ ُٖىت الضعاؾت مً ظمُ٘ َلبت اله٠ الؿاب٘ بمداٞٓت قما٫ الباَىت التي جم ازخُاَع ج٩

ٓاجي مً اإلاجخم٘ ال٨لي ٓا الزخباع ال ٖك ُت في الٗام الضعاس ي )ْالظًً زًٗ ْالبالٜ 2017-2016خىمُت اإلاٗٞغ  )

ْباإلياٞت بلى َظٍ الُٗىت ال٩لُت، جم اؾخسضام 8484ٖضصَم ) البت.  ُٖىت بإحجام مسخلٟت جم  12( َالبا َْ

٣ت الخ٣اَ٘ اإلادخمل مً الُٗىت ال٩لُت، خُض جم سخب  ٓاثُا بٍُغ ٓاثُت مسخلٟت  4سخبها ٖك ُٖىاث ٖك

ُٖىاث مسخلٟت بىٟـ  3(. ْفي ٧ل ُٖىت مً الُٗىاث ألاعب٘، جم سخب 1500، 1000، 500، 200الدجم )

ْل٣ض جم سخب  ًٍٓ الُٗىاث الازجي ٖكغ.  ُٖىاث في ٧ل حجم للخد٤٣ مً احؿا١ الىخاثج  3الدجم لخ٩

ٓاثُت.  ا بالهضٞت ْألازُاء الٗك ضم جإزَغ  اإلاؿخسلهت مً الخدلُل ْٖ

 ؤداة الدزاطت:

ٓم لُلبت اله٠ الؿاب٘ ألاؾاس ي للٗام الضعاس ي اؾخسضمذ الضعاؾت ازخباع   ُت في ماصة الٗل الخىمُت اإلاٗٞغ

ْالخٗلُم، خُض جم بٖضاص 2016/2017 ٓػاعة التربُت  ٍٓم التربٓي ب ت الٗامت للخ٣ م اإلاٗض مً ٢بل اإلاضًٍغ

ْاإلاىاهج ْؤلاقغاٝ ٍٓم التربٓي  ٓػاعة،  الازخباع مً ٢بل ٞغ١ ٖمل جًم مسخهحن مً الخ٣ ْجم التربٓي بال

ٓمُت بالؿلُىت.  ٍْخ٩ٓن جُب٣ُّ زال٫ الٟهل الضعاس ي الشاوي ٖلى ظمُ٘ َلبت اله٠ الؿاب٘ باإلاضاعؽ الخ٩

ًغ٦ؼ الازخباع ٖلى ؤعبٗت مجاالث )ألاخُاء، ال٨ُمُاء،  مٟغصة مً همِ الازخُاع مً ؤعب٘ بضاثل. 25الازخباع مً 

اء، اإلاٟاَُم الجٛغاُٞا البُئُت(،  ٓص( في صٞتر بظاباث الُلبت ٍْخم اؾخسضام الكالٟحًز ٟغة الال٨ترْهُت )الباع٧

ٍْخم ٢غاءة  خّ،  ْص٢ت الغنض ْؾٖغ ت البُاهاث ؤزىاء ٖملُت الخصخُذ،  ْاؾخماعة الغنض آلالي لًمان ؾٍغ

ْبظغاء الخدلُالث ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت ْعنضَا آلُا، الؾخسغاط الىخاثج   .بظاباث الُلبت 

ت ألداة الدزاطت    :الخـاثف الظُىىمتًر

ت الاؾخجابت للمٟغصة ما بحن ٤ْٞ هٍٓغ ْح مٗامل الشباث للُٗىاث   مٗامـل . ٦ما جم خؿاب)0.812 - 0.809) جغا

ٕٓ بٗـض ٧ـل بـحن الاعجبـاٍ ٢ْـض جغاْخـذ ٢ـُم مٗامـل الاعجبـاٍ مـا بـحن ) ْاإلاجمـ ْهـي 0.701 -0.475ال٨لـي للُٗىـاث   )

ؤخاصًــــت البٗــــض باؾــــخسضام الخدلُــــل  بــــالخد٤٣ مــــً اٞتــــراىبلــــى طلــــ٪ ٢امــــذ الباخشــــت  بيــــاٞت، بخهــــاثُاصالــــت 

ٓهـــاث الغثِؿـــُت ٖلـــى  الىخـــاثج ؤن  ؤِْـــغث. خُـــض SPSSؤٞـــغاص الُٗىـــاث باؾـــخسضام بغهـــامج  بظابـــاثالٗـــاملي للم٩

ْبالخـــالي ًم٨ـــً اٖخبـــاٍع ٖـــامال ؾـــاثضا، ٦مـــا ؤن  ْع  الٗامـــل ألا٫ْ لـــّ ظـــظع ٧ـــامً ٢ُمخـــّ ٦بحـــرة م٣اعهـــت بب٣ُـــت الجـــظ

ْحٗـــض َـــظٍ ال٣ـــُم ٦مـــا ٌكـــحر 2لـــى الجـــظع ال٩ـــامً للٗامـــل الشـــاوي ؤ٦بـــر مـــً وؿـــبت الجـــظع ال٩ـــامً للٗامـــل ألا٫ْ ب  ،

(Hambleton & Swaminathan, 1985( ْجُٛؼة ْع 2012(،  ( ماقغاث ٖلى ؤخاصًت البٗض، ٦مـا جـم جمشُـل الجـظ
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ٓهــــت لالزخبــــاع بُاهُــــا  ٓامــــل اإلا٩ ٓص ٖامــــل ؾــــاثض ٌٗبــــر ٖــــً الؿــــمت  (scree plot)ال٩امىــــت للٗ ٓ ًا٦ــــض ٖلــــى ْظــــ َْــــ

 اؾت. اإلا٣

ْللخد٤٣ مً اٞتراى الاؾخ٣ال٫ اإلآيعي ٞةن اٞتراى الاؾخ٣ال٫ اإلآيعي مخًمً اٞتراى ؤخاصًت البٗض 

ٓعي ) ٓهؼ ٦2011ما ؤقاع الخم َْامبلخٓن ْظ  )(Hambleton & Jones, 1994) ً٦ْظل٪ جم الخد٤٣ م  ،

ت في ألاصاء، خُض ؤههى ظمُ٘ الُلبت ؤلاظابت ٖلى مٟغصاث الازخباع  ٢ٓذ اإلادضص.  اٞتراى الؿٖغ  يمً ال

ٓصة مُاب٣ت  ٓم جم ٞدو ظ ُت في ماصة الٗل ٓطط عاف لبُاهاث ازخباع الخىمُت اإلاٗٞغ ْللخإ٦ض مً مالثمت هم

ٓطط عاف باؾخسضام ازخباع ٧اي جغبُ٘ ليؿبت الترظُذ  . likelihood-ratio chi-squared testاإلاٟغصاث لىم

ٓطط مُاب٤ للبُاهاث. بخهاثُاْجبحن مً زال٫ الىخاثج ؤن ال٣ُم ٚحر صالت   ألامغ الظي ٌٗجي ؤن َظا الىم

 بحساءاث الدزاطت: 

ٓا ٖلــى صعظــت نــٟغ فــي ظمُــ٘ اإلاٟــغصاث، ٦مــا جــم الخد٣ــ٤ مــً  355جـم خــظٝ اؾــخجابت  مــً الُلبــت الــظًً خهــل

ٓص مٟــغصة ؤظــاب ٖلحهــا ظمُــ٘ الُلبــت  ْٖلُــّ لــم ًــخم اؾــدبٗاص ؤي مٟــغصة مــً  بظابــتٖــضم ْظــ ْ زُــإ  صــخُدت ؤ

 خباع.مٟغصاث الاز

٢ْضعاث  Multilog7.0جمذ مٗاًغة مٟغصاث الازخباع باؾخسضام بغهامج  ٓبت للمٟغصاث  ْج٣ضًغ مٗلمت الهٗ

٣ت ألاعجخُت ال٣هٔٓ الِامكُت  ٤ْٞ ٍَغ ٓماث الازخباع  ْصالت مٗل . Marginal Maximum likelihoodالُلبت 

١ا مغبٗاث إلاخٓؾِ التربُعي الجظع اٖخمض ٣ٞض الخ٣ضًغ، ص٢ت ٖلى ْللخ٨م اإلاٗالم الخ٣ُ٣ُت للُٗىت  بحن لْٟغ

ٓماث الازخباع -ال٩لُت  ْصالت مٗل ٢ْضعة الٟغص  ٓبت   Root Meanْاإلاٗالم اإلا٣ضعة مً الُٗىاث -ْهي مٗلمت الهٗ

Square Error (RMSE) ايُت ٌُٗى الظي الضعاؾت لِظٍ جابٗا ْالظي ٌٗخبر مخٛحرا  :آلاجُت بالٗال٢ت الٍغ

RMSE=√
∑   ̂       

  
   

 
 

مً الُٗىاث مسخلٟت  اإلا٣ضعة اإلاٗلمت بلى ٌكحر    ̂ ْالغمؼ اإلاٗلمت اإلا٣ضعة مً الُٗىت ال٩لُت، بلى   حكحر خُض

َْٗض ٖضص بلى  Kْحكحر الدجم، ا بخهاثُا ماقغا RMSE ماقغ مغاث الخ٨غاع.   اوسجام مضٔ مً للخد٤٣ مِمًّ

ٓطط البُاهاث م٘ ٍل ) بها ؤْص ى التي اإلااقغاث مً َْٓ اإلاؿخسضم، الىم  ماقغا باٖخباٍع Harwell, 1996)َاْع

ت ٧ٓخضة لّ ًىٓغ ؤن ًم٨ً الخ٣ضًغ، خُض ص٢ت ج٣ُُم في ٖلُّ ٌٗخمض بخهاثُا  ال٣ُم ابخٗاص مضٔ جمشل مُٗاٍع

بت مً الهٟغ ٧اهذ الخ٣ُ٣ُت. ٩ٞلما ال٣ُم اإلا٣ضعة ًٖ ٢ٍْغ الخ٣ضًغ؛  ص٢ت ٖلى طل٪ ص٫ ٢ُمخّ مىسًٟت 

ٓػَ٘ الُبُعي للبُاهاث،  .ال٣ُم َظٍ بحن الٗالي خجاوـال بؿبب ٍْخم اؾخسضام َظا اإلااقغ جدذ اٞتراى الخ

ت هٟؿِا، اط  ٝ الازخباٍع ٓلُضَا ؤ٦ثر مً مغة جدذ الْٓغ ٦ما ؤهّ ًٓص ى باؾخسضامّ م٘ البُاهاث التي ًخم ج

َْظا ما ً بػالتؤهّ ٌٗمل ٖلى  دضر ؤخُاها ٖىض اؾخسضام بُاهاث ؤزغ الخدحز في البُاهاث الضازلت في الخدلُل، 

ٓا٢٘ )الضعابُ٘،  ت مً ال ٓا٠٢ ازخباٍع  (.2001مً م

 اإلاؾالجت ؤلاخـاثُت: 

ٓطط Multilog7.03لئلظابـــــت ٖـــــً الؿـــــاا٫ ألا٫ْ جـــــم اؾـــــخسضام بغهـــــامج  عاف اإلاخمشلـــــت فـــــي  لخ٣ـــــضًغ ماقـــــغاث همـــــ

ْجــم اؾــخسضام ماقــغ  ــت،  ٓبت اإلاٟــغصاث الازخباٍع ٓبت لالؾــخضال٫ ٖلــى ص٢ــت ا RMSEنــٗ لخ٣ــضًغ بــحن مٗلمــت الهــٗ
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ٓبت اإلا٣ـــــضعة مـــــً الُٗىـــــاث  ْمٗلمـــــت الهـــــٗ ، ٦مـــــا جـــــم اؾـــــخسضام جدلُـــــل الخبـــــاًً 12اإلا٣ـــــضعة مـــــً الُٗىـــــت ال٩لُـــــت 

١ في صالالث بلى ألاخاصي للخٗٝغ  الُٗىت.  بازخالٝ حجم  RMSE ٢ُم الْٟغ

بٗضَا ٢امذ الباخشت  لبت،لخ٣ضًغ ٢ضعاث الُ Multilog7.03لئلظابت ًٖ الؿاا٫ الشاوي جم اؾخسضام بغهامج 

ْل٣ض جم اؾخسضام ماقغ  2ْ+ 2-ٞئت جغاْخذ ما بحن 11بخ٣ؿُم ٢ضعاث الُلبت بلى   ،RMSE  لالؾخضال٫ ٖلى

ْال٣ضعة اإلا٣ضعة مً الُٗىاث  ٖٓا بخدلُل  12ص٢ت الخ٣ضًغ بحن مٗلمت ال٣ضعة اإلا٣ضعة مً الُٗىت ال٩لُت  مخب

١  صالالث بلى الخباًً ألاخاصي للخٗٝغ  الُٗىت. بازخالٝ حجم RMSE في ٢ُمالْٟغ

ْالتي ٣ًضمِا بغهامج ٓماث الازخباع  خماص ٖلى ٢ُم مٗل يمً  Multilog لئلظابت ًٖ الؿاا٫ الشالض جم الٖا

ْجم اؾخسضام ماقغ  31هخاثج ٖملُت الخ٣ضًغ ٖىض  لالؾخضال٫ ٖلى  ٢RMSEُمت مسخلٟت ٖلى مخهل ال٣ضعة، 

ٓماث الاز ٓماث الازخباع اإلا٣ضعة مً ص٢ت الخ٣ضًغ بحن ٢ُم صالت مٗل ْصالت مٗل خباع اإلا٣ضعة مً الُٗىت ال٩لُت 

 بخدلُل الخباًً ألاخاصي للخٗٝغ12الُٗىاث 
ً
ٖٓا ١ في ٢ُم صالالث بلى ، مخب بازخالٝ حجم  RMSE الْٟغ

 الُٗىت.

 : هخاثج الدزاطت ومىاكؼتها

مُت اإلاؾسفُت في مادة الؾلىم ما جإزير حقير حجم الؾُىت ؽلى جلدًس مؾالم مفسداث ازخباز الخىؤوال: "

 باطخسدام همىذج زاغ؟"

ٓبت  Multilog7.03 لئلظابت ًٖ الؿاا٫ ألا٫ْ جم اؾخسضام بغهامج ٓطط عاف اإلاخمشلت في نٗ لخ٣ضًغ مٗالم هم

ٓبت  ت جإزغ ج٣ضًغاث مٗلمت نٗ إلاٗٞغ ت م٣ضعة بٓخضة اللٓظُذ للُٗىاث اإلاسخلٟت الدجم،  اإلاٟغصاث الازخباٍع

١ مغبٗاث إلاخٓؾِ ع بخٛحر حجم ُٖىت ألاٞغاص، جم خؿاب الجظع التربُعيمٟغصاث الازخبا  بحن الاهدغاٞاث للْٟغ

ٓبت ٍْٓضر اإلا٣ضعة مً الُٗىت ال٩لُت مٗلمت الهٗ ٓبت اإلا٣ضعة مً ألاحجام اإلاسخلٟت للُٗىاث.   ْمٗلمت الهٗ

ٓبت بازخالٝ حجم الُٗىاث. ٢RMSEُم  (1) الجض٫ْ   لخ٣ضًغ مٗلمت الهٗ

 

 (1ظض٫ْ)

ُت بازخالٝ حجم الُٗىت RMSE ٢ُم ٓبت إلاٟغصاث ازخباع الخىمُت اإلاٗٞغ  لخ٣ضًغ مٗلمت الهٗ

ْلى حجم الُٗىت عمؼ حجم الُٗىت  اإلاخٓؾِ الُٗىت الشالشت الُٗىت الشاهُت الُٗىت ألا

1 200 0.165 0.147 0.168 0.160 

2 500 0.112 0.117 0.085 0.105 

3 1000 0.114 0.093 0.080 0.096 

4 1500 0.044 0.059 0.054 0.052 

 

 ؤٖلى ٧اهذ هدُجت الازخالٝ في حجم الُٗىت، خُض RMSEجباًىا في ٢ُم  َىا٥ ( ان1ًالخٔ مً الجض٫ْ )

ْ مً زال٫ اإلاخٓؾِ الٗام للدجم الظي  200 حجم الُٗىت ٧ان ٖىضما لّ ٢ُمت ٓاء ٖبر الُٗىاث مىٟغصة ؤ ؾ
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ٓبت لِظا الدجم،  ْهي ٢ُمت ٦بحرة جض٫ ٖلى ٖضم الخجاوـ 0.160بلٜ  ْح٨ٗـ ؤ٢ل ص٢ت لخ٣ضًغ مٗلمت الهٗ

 ٖىض اؾخسضام حجم 
ً
جُا ْ  0.105، خُض بلٜ الٓؾِ الخؿابي 1000ْ 500زم بضؤث ال٣ُم جخدؿً جضٍع

ٓالي، بلى ؤن بلٜ الٓؾِ الخؿابي ؤ٢ل0.096 ْٖلُّ 1500حجم  ٖىض اؾخسضام 0.052ْهي  لّ ٢ُمت ٖلى الخ  .

ُتوؿخيخج ؤن ص٢ت الخ٣ضًغ إلاٗلمت  ٓبت إلاٟغصاث ازخباع الخىمُت اإلاٗٞغ اصة حجم الُٗىت.  الهٗ ٍْلخو جؼصاص بٍؼ

لى مؿخٔٓ اإلاخٓؾِ الٗام  RMSE( ازخالٝ ٢ُم 1الك٩ل ) بازخالٝ الدجم ٖلى مؿخٔٓ الُٗىاث مىٟغصة ْٖ

 في ٧ل حجم.

  

 
ٓبت إلاٟغصاث الازخباع بازخالٝ حجم الُٗىت ٢RMSEُم ( 1ق٩ل)  لخ٣ضًغ مٗلمت الهٗ

 

١ فـي صالالث بلـى اؾخسضام جدلُـل الخبـاًً ألاخـاصي للخٗـٝغ ٦ما جم ٓبت  ٢ـُم الٟـْغ مغبـ٘ الٟـغ١ بـحن مٗلمـت الهـٗ

ٓبت اإلا٣ـــضعة مـــً الُٗىـــت ال٩لُـــت بـــازخالٝ حجـــم ْمٗلمـــت الهـــٗ الُٗىـــت.  اإلا٣ـــضعة مـــً الُٗىـــاث اإلاسخلٟـــت الدجـــم 

 فـــي 2ٍْخطـــر مـــً الجـــض٫ْ )
ً
١ صالـــت بخهـــاثُا ٓص ٞـــْغ ٓبت حٗـــٔؼ بلـــى لخ٣ـــضًغ م٢ـــُم مغبـــ٘ الٟـــغ١ ( ْظـــ ٗلمـــت الهـــٗ

َْكــحر حجــم ألازــغ بلــى ؤن حجــم الُٗىــت َــا بلــى حجــم الُٗىــت% مــً الخبــاًً فــي 12.  . ٢ــُم مغبــ٘ الٟــغ١ ًم٨ــً ْٖؼ

١ اججـاٍ ٖـً ْلل٨كـ٠ ٓبت ج٣ـضًغ فـي مغبـ٘ الٟـغ١  ل٣ـُم الخؿـابُت اإلاخٓؾـُاث بـحن الٟـْغ  الٗاثـض مٗلمـت الهـٗ

َْكـحر الجـض٫ْ )Scheffeجـم اؾـخسضام ازخبـاع قـُُّٟ )٣ٞـض  الُٗىـت، لدجـم ٓص 3( للم٣اعهـاث البٗضًـت،  ( بلـى ْظـ

١ طاث صاللــت  ٔ  ٧ــان ٖىــضما ( فــي مغبــ٘ الٟــغ١ α =0.05) بخهــاثُتٞــْغ  ب٣ُــت مــ٘ 200 الُٗىــت حجــم مؿــخٓ

ٍٓاث ) ١ صالـــــت 1500، 1000، 500اإلاؿـــــخ . ؤي ؤن  بخهـــــاثُا(، بِىمـــــا ال جٓظـــــض ٞـــــْغ بـــــحن ؤحجـــــام الُٗىـــــت ألازـــــٔغ

ْ  500، ٢ض ؤصٔ بلى ص٢ت في الخ٣ضًغ لهـالر الدجـم 500بلى مؿخٔٓ الدجم  200الاهخ٣ا٫ مً مؿخٔٓ الدجم 

، فـي خـحن 1500ْ ٢ض ؤصٔ بلى ص٢ت في الخ٣ضًغ لهالر الدجم  ٢1000ض ؤصٔ بلى ص٢ت في الخ٣ضًغ لهالر الدجم 

بلـــى مؿـــخٔٓ حجـــم  1000ْالاهخ٣ـــا٫ مـــً مؿـــخٔٓ حجـــم  1000بلـــى حجـــم  500ؤن الاهخ٣ـــا٫ مـــً مؿـــخٔٓ حجـــم 

١ صالت لم ًٓظ 1500 ْجض٫ َظٍ الىخاثج بلى ؤن ؤي حجـم ؤ٦بـر مـً بخهاثُاض ْٞغ ـض مـً ص٢ـت ج٣ـضًغ  500.  ال ًٍؼ

ٓبت اإلاٟغصاث بضاللت  ْبالخالي ٩ًٓن حجم الُٗىـت بخهاثُتمٗلمت نٗ ٫ٓ ٖلـى ص٢ـت  500،  حجمـا مىاؾـبا للخهـ

ٓطط عاف. ٓبت اإلاٟغصاث ٖىض اؾخسضام هم  في ج٣ضًغ مٗلمت نٗ

0
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 المتوسط العينة الثالثة العينة الثانية العينة االولى
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(2ظض٫ْ )  

ٓبت اإلا٣ضعة مً الُٗىاث اإلاسخلٟت الدجم اًً ألاخاصي في ٢ُم مغب٘ الٟغ١ هخاثج جدلُل الخب بحن مٗلمت الهٗ

ٓبت اإلا٣ضعة مً الُٗىت ال٩لُت بازخالٝ حجم  الُٗىت . ْمٗلمت الهٗ

ٕٓ  مهضع الخباًً مجم

 اإلاغبٗاث

صعظاث 

ت  الخٍغ

مخٓؾِ 

 اإلاغبٗاث

٢ُمت 

)ٝ( 

ال٣ُمت 

 الاخخمالُت

حجم 

 ألازغ

ٖٓاث  0.12 0.000 13.870 0.007 3 0.021 بحن اإلاجم

ٖٓاث  0.001 296 0.149 صازل اإلاجم

 300ؤحجام = 4× ُٖىاث(  3× مٟغصة  25)

 

 (3ظض٫ْ)

٣ت ازخباع قُُّٟ )  لدجم الُٗىتScheffeهخاثج اإلا٣اعهاث البٗضًت بٍُغ
ً
٣ْٞا ٓبت  ١ في مٗلمت الهٗ  ( للْٟغ

 حجم الُٗىت اإلاخٓؾِ الخؿابي حجم الُٗىت

200 500 1000 1500 

200 0.026 - 0.002* 0.000* 0.000* 

500 0.011  - 0.953 0.138 

1000 0.009   - 0.371 

1500 0.003    - 

 *صالت اخهاثُا

 : ٓبت مٟغصاث مىاكؼت هدُجت الظااٌ ألاٌو ؤقاعث الىخاثج الى جإزحر حجم الُٗىت ٖلى ص٢ت ج٣ضًغ مٗلمت نٗ

ٓطط عاف خُض ػاصث الض اصة حجم الُٗىت الازخباع باؾخسضام هم ٓص بلى ؤن ٍػ َْظا ٌٗ اصة حجم الُٗىت.  ٢ت بٍؼ

٣ت ألاعجخُت ال٣هٔٓ الِامكُت ٌُٗي ٞغنت ؤ٦بر ل ٓطط عاف مً الخه٫ٓ ٖلى ٍُغ التي ٌؿخسضمِا هم

ٓا٤ٞ مضٔ ال٣ضعة للمٟدٓنحن م٘ مضٔ  ٓبت اإلاٟغصاث مً زال٫ ج  إلاٗلمت نٗ
ً
ج٣ضًغاث ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا

ٓبت للمٟغصاث، ٣ٞض ؤقاعث  ٟحن )الهٗ ٓبت جؼصاص ٖىضما 2012صعاؾت الكٍغ ( ؤن الض٢ت في ج٣ضًغ مٗلمت الهٗ

ٓبت للمٟغصاث، ٞذجم الُٗىت ال٣لُل عبما ًاصي بلى اخخما٫ ابخٗاص   م٘ مضٔ الهٗ
ً
ٓا٣ٞا ٩ًٓن مضٔ ال٣ضعة مخ

ٓبت للمٟغصاث.   مضٔ ال٣ضعة للمٟدٓنحن ًٖ مضٔ الهٗ

٤ْٞ  500ؤن حجم ٦ما بُيذ هخاثج اإلا٣اعهاث البٗضًت لِظٍ الضعاؾت  ٓبت بض٢ت  ٧اٝ لخ٣ضًغ مٗلمت الهٗ

ْجخ٤ٟ َظٍ الىخاثج م٘ الٗضًض مً الضعاؾاث )قما،  ٓطط عاف.  ١، 2013هم ؛ 2012؛ ُٖا، 2015؛ اإلادْغ

Darabi, 1997 ؛ .(Şahin & Anıl, 2017  ُ٘بال ان هدُجت َظٍ الضعاؾت ازخلٟذ م٘ هدُجت صعاؾت الضعاب

في ص٢ت ج٣ضًغ  500ٖلى حجم الُٗىت  100هاث البٗضًت ج١ٟٓ حجم الُٗىت ( التي ؤِْغث هخاثج اإلا٣اع 2001)
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ٟحن ) ٓبت، ٦ما ؤنها حٗاعيذ م٘ صعاؾت الكٍغ ١ صالت 2012مٗلمت الهٗ ٓص ْٞغ ( التي ٦كٟذ ًٖ ٖضم ْظ

ٓبت اإلاٟغصة. بخهاثُا  حٗٔؼ ألزغ حجم الُٗىت ٖلى ج٣ضًغ مٗلمت نٗ

 

كدزاث الطلبت في ازخباز الخىمُت اإلاؾسفُت في مادة الؾلىم ما جإزير حقير حجم الؾُىت ؽلى جلدًس زاهُا: "

 "باطخسدام همىذج زاغ؟

٣ت ألاعجخُت الٗٓمى الِامكُت  لئلظابت ًٖ الؿاا٫ الشاوي جم ج٣ضًغ ٢ُم مٗالم ال٣ضعة للُلبت باؾخسضام ٍَغ

ْالُٗىاث مسخلٟت الدجم مً زال٫ بغهامج  ْبٗضَا جم خؿاب Multilog7.03ُ٢للُٗىت ال٩لُت   بحن RMSE مت. 

( ٢ُم 4) الجض٫ْ  ٍْٓضر ْال٣ضعة اإلا٣ضعة مً ألاحجام اإلاسخلٟت للُٗىاث، الخ٣ُ٣ُت للُٗىت ال٩لُت ال٣ضعة

RMSE .لخ٣ضًغ ال٣ضعة بازخالٝ حجم الُٗىت 

 (4ظض٫ْ)

 لخ٣ضًغ ال٣ضعة بازخالٝ حجم الُٗىت ٢RMSEُم 

 عمؼ حجم الُٗىت
حجم 

 الُٗىت
ْلى  اإلاخٓؾِ ىت الشالشتالُٗ الُٗىت الشاهُت الُٗىت ألا

1 200 0.029 0.013 0.020 0.021 

2 500 0.005 0.017 0.014 0.012 

3 1000 0.012 0.012 0.007 0.010 

4 1500 0.002 0.007 0.005 0.005 

 

ا في ٢ُم  َىا٥ ( ؤن4ًالخٔ مً الجض٫ْ ) حجم  ٧ان ٖىضما لّ ٢ُمت ؤٖلى ٧اهذ ، خُضRMSEجباًىا ملخْٓ

ٓاء ٖب 200 الُٗىت ْ مً زال٫ اإلاخٓؾِ الٗام للدجم الظي بلٜ ؾ ، زم بضؤث ٢ُم 0.021ر الُٗىاث مىٟغصة ؤ

 0.010ْ  0.012خُض بلٜ الٓؾِ الخؿابي للماقغ ٖىضَا  1000ْ 500اإلااقغ ج٣ل ٖىض اؾخسضام حجم 

ٖٓا ما. في خحن ؤن اؾخسضام ْهي ٢ُم مخ٣اعبت ه ٓالي  في الخ٣ضًغ،  ص٢ت ؤ٦بر ٢ض ٨ٖـ 1500حجم  ٖلى الخ

 ٧ان 1500 ُٖىت حجم ج٣ضًغ ال٣ضعة ٖىض ص٢ت ؤن ٌٗجي مما 0.005ْهي  لّ ٢ُمت ض بلٜ الٓؾِ الخؿابي ا٢لخُ

  ص٢ت ؤ٦ثر
ً
ا ٓم الُٗىاث  ٧ان مما ْاٍَغ ْٖلُّ  1000ْ 500ْ 200ٖلُّ ٖىضما ٧اهذ حج مً اإلاٟدٓنحن. 

ٍْلخو الك٩ل ) اصة حجم الُٗىت.  بازخالٝ  RMSEُم ( حٛحر 2٢وؿخيخج ؤن ص٢ت ج٣ضًغ ال٣ضعة جؼصاص بٍؼ

ْٖلى مؿخٔٓ اإلاخٓؾِ الٗام في ٧ل حجم.   الدجم ٖلى مؿخٔٓ الُٗىاث مىٟغصة 
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 لخ٣ضًغ ال٣ضعة بازخالٝ حجم الُٗىت ٢RMSEُم ( 2ق٩ل )

 

 فـــي 5الجـــض٫ْ )ْؤِْــغ جدلُـــل الخبـــاًً ألاخـــاصي )
ً
١ صالــت بخهـــاثُا ٓص ٞـــْغ مغبـــ٘ الٟـــغ١ لخ٣ـــضًغ ال٣ـــضعة ٢ـــُم (( ْظـــ

ْ حجـــم الُٗىـــتحٗـــٔؼ بلـــى  َـــا بلـــى  مغبـــ٘ الٟـــغ١ ٢ـــُم % مـــً الخبـــاًً فـــي 10.2َكـــحر حجـــم ألازـــغ بلـــى ؤن .  ًم٨ـــً ْٖؼ

١ اججـاٍ ٖـً ْلل٨كـ٠. حجم الُٗىت  الٗاثـض ال٣ـضعة ج٣ـضًغ فـي مغبـ٘ الٟـغ١  ل٣ـُم الخؿـابُت اإلاخٓؾـُاث بـحن الٟـْغ

ْالجــض٫ْ )Scheffeجــم اؾــخسضام ازخبــاع قــُُّٟ )٣ٞــض  الُٗىــت، لدجــم هخــاثج ( ًٓضــر 6( للم٣اعهــاث البٗضًــت، 

٢ــا طاث صاللــت اخهــاثُت ) ٢ْــض ؤِْــغث الىخــاثج ؤن َىــا٥ ْٞغ  لض٢ــت ( فــي اإلاخٓؾــُاث الخؿــابُتα =0.05طلــ٪. 

ٍٓاث الدجـم  200ال٣ــضعة ٖىـضما ٧ـان مؿــخٔٓ الدجـم  ج٣ـضًغ ١ 1500ْ 1000مـ٘ مؿــخ ، فـي خــحن لـم جِٓـغ ٞــْغ

، ؤي ؤن الاهخ٣ـــا٫ مـــً حجـــم ؤ٢ـــل بلـــى ال ٍٓاث ألاحجـــام ألازـــٔغ دجـــم الـــظي ًلُـــّ لـــم ًٓظـــض صالـــت بـــحن بـــاقي مؿـــخ

ْٖلُّ ٞةن الدجم  ١ صالت،  ٓلت لخ٣ضًغ ٢ضعة ألاٞغاص. 500ْٞغ ٫ٓ ٖلى ٢ضة م٣ب ٓطط عاف ٧اٝ للخه  ٤ْٞ هم

 

 (5ظض٫ْ)

ْال٣ضعة  هخاثج جدلُل الخباًً ألاخاصي في ٢ُم مغب٘ الٟغ١ بحن ال٣ضعة اإلا٣ضعة مً الُٗىاث اإلاسخلٟت الدجم 

 الُٗىت . جماإلا٣ضعة مً الُٗىت ال٩لُت بازخالٝ ح

ٕٓ  مهضع الخباًً مجم

 اإلاغبٗاث

صعظاث 

ت  الخٍغ

مخٓؾِ 

 اإلاغبٗاث

٢ُمت 

)ٝ( 

ال٣ُمت 

 الاخخمالُت

حجم 

 ألازغ

ٖٓاث  0.102 0.003 4.855 6-10×1.247 3 6-10×3.742 بحن اإلاجم

ٖٓاث  7-10×2.569 128 5-10×3.288 صازل اإلاجم

 132ؤحجام=  4× ُٖىاث( 3× ٞترة لل٣ضعة 11)
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 ْ  (٫6)ظض

٣ت ازخباع قُُّٟ ) ٣ْٞا لدجم الُٗىتScheffeهخاثج اإلا٣اعهاث البٗضًت بٍُغ ١ في ال٣ضعة   ( للْٟغ

 

 

 حجم الُٗىت اإلاخٓؾِ الخؿابي

200 500 1000 1500 

200 0.0005 - 0.130 0.043* 0.006* 

500 0.0002  - 0.969 0.703 

1000 0.0001   - 0.924 

1500 0.00001    - 

 بخهاثُا*صالت 

ؤقاعث الىخاثج بلى ازخالٝ ص٢ت ج٣ضًغ ٢ضعاث ألاٞغاص بازخالٝ حجم الُٗىت، مىاكؼت هدُجت الظااٌ الثاوي: 

اصة حجم الُٗىت.  ٓص عبما بلى اعجباٍ حجم الُٗىت بالخُإ اإلاُٗاعي، خُض ان خُض ػاصث الض٢ت بٍؼ َْظا ٌٗ

ْبالخالي ج اصة حجم الُٗىت ٣ًلل مً الخُإ اإلاُٗاعي للخ٣ضًغ،  ض ص٢ت ج٣ضًغ ال٣ضعة. ٍػ  ًيسجم َْظا ؤًًاٍؼ

 م٘ ألاؾاؽ
ً
ا ٓطط عاف الىٓغي  هٍٓغ ٓطط لِا مً اإلا٣ضعة ألاٞغاص ٢ضعة بإن لىم  زهاثو بضالت ٖال٢ت الىم

٦ما بُيذ الُٗىت.  بذجم الضعاؾت ؤقاعث هخاثج ٦ما جخإزغ التي اإلاٟغصاث مٗالم ٖلى ٌٗخمض الظي الازخباع

ٓطط عاف. 500لدجم اإلا٣اعهاث البٗضًّ لكاُّٞ ؤن ا ٤ْٞ هم  ٧اٝ لخ٣ضًغ ال٣ضعة بض٢ت 

 ،١  ;Darabi, Hulme, 2016؛ 2014؛ ُٖا، 2015ْجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ الٗضًض مً الضعاؾاث )اإلادْغ

اصة حجم الُٗىت. ( 1997 اصة ص٢ت ج٣ضًغ ال٣ضعة بٍؼ ا بلى ٍػ بال ؤن َظٍ الىدُجت حٗاعيذ م٘ ٖضص الظًً ؤقاْع

ٟحن، 2001ْالضعابُ٘،  ؛2013مً الضعاؾاث )قما،  ْالكٍغ ٓص صاللت 2012؛  ا بلى ٖضم ْظ ( خُض ؤقاْع

 اخهاثُت لدجم الُٗىت ٖلى ص٢ت ج٣ضًغ ٢ضعة ألاٞغاص. 

ما جإزير حقير حجم الؾُىت ؽلى جلدًس دالت مؾلىماث ازخباز الخىمُت اإلاؾسفُت في مادة الؾلىم "زالثا: 

 "باطخسدام همىذج زاغ؟

ٓماث لالزخباع ل٩ل حجم ٖلى خضة مً زال٫ لئلظابت ًٖ الؿاا٫ جم ج٣ضًغ  ْمً زم خؿاب  صالت اإلاٗل البرهامج 

ٓماث للُٗىت ال٩لُت بحن ٢RMSEُمت  ْال٣ُم اإلا٣ضعة مً ألاحجام اإلاسخلٟت  ال٣ُم الخ٣ُ٣ُت لضالت اإلاٗل

ٍْٓضر ٓماث لالزخباع بازخالٝ حجم الُٗىت. ٢RMSEُم  (7الجض٫ْ ) للُٗىاث.   لخ٣ضًغ صالت اإلاٗل

 

 (7ظض٫ْ)

ُت بازخالٝ حجم الُٗىت ٢RMSEُم  ٓماث الزخباع الخىمُت اإلاٗٞغ  لخ٣ضًغ صالت اإلاٗل

 عمؼ حجم الُٗىت
حجم 

 الُٗىت
ْلى  اإلاخٓؾِ الُٗىت الشالشت الُٗىت الشاهُت الُٗىت ألا

1 200 0.363 0.077 0.107 0.182 
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2 500 0.031 0.069 0.051 0.050 

3 1000 0.043 0.041 0.045 0.043 

4 1500 0.006 0.009 0.006 0.007 

 

ْ  َىا٥ ( ان7ًالخٔ مً الجض٫ْ )  لّ ٢ُمت ؤٖلى ٧اهذ ، خُضRMSE ٢ُم ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن حجم الُٗىت 

ْ مً زال٫ اإلاخٓؾِ الٗام للدجم الظي بلٜ  200 حجم الُٗىت ٧ان ٖىضما ٓاء ٖبر الُٗىاث مىٟغصة ؤ  0.182ؾ

ْح٨ٗـ ٓماث الازخباع ْهي ٢ُمت ٦بحرة ظضا جض٫ ٖلى ٖضم الخجاوـ  لِظا  ؤ٢ل ص٢ت في ج٣ضًغ صالت مٗل

خُض بلٜ الٓؾِ الخؿابي  500ٖىض اؾخسضام حجم  -ج٣ل -زم بضؤث ال٣ُم جخدؿً بك٩ل ملخّٓ الدجم،

ْباالهخ٣ا٫ بلى الدجم 0.050للماقغ  ْهي ٢ُمت مخ٣اعبت هٖٓا ما م٘ الدجم  ٢0.043لذ ال٣ُمت لخبلٜ  1000، 

 خ٣ضًغ، خُض بلٜ الٓؾِ الخؿابي ؤ٢لفي الص٢ت  ؤٖلى ٢ض ٨ٖـ 1500م حج الؿاب٤. في خحن ؤن اؾخسضام

ٓماث لالزخباع ٖىض ص٢ت ؤن ٌٗجي مما 0.007ْهي  لّ ٢ُمت  ص٢ت ؤ٦ثر ٧ان 1500 ُٖىت حجم ج٣ضًغ صالت اإلاٗل

 
ً
ا ٓم الُٗىاث  ٧ان مما ْاٍَغ ْٖلُّ وؿخيخج ؤن  1000ْ 500ْ 200ٖلُّ ٖىضما ٧اهذ حج مً اإلاٟدٓنحن. 

ٓماث الازخباع ج٣ضًغ ص٢ت اصة حجم الُٗىت.  صالت مٗل بازخالٝ  RMSE( حٛحر 3ٍْلخو الك٩ل )جؼصاص بٍؼ

ْٖلى مؿخٔٓ اإلاخٓؾِ الٗام في ٧ل حجم.   الدجم ٖلى مؿخٔٓ الُٗىاث مىٟغصة 

 

 
 

ٓماث الازخباع بازخالٝ حجم الُٗىت ٢RMSEُم ( 3ق٩ل )  لخ٣ضًغ صالت مٗل

 في (( 8الجض٫ْ )ْؤِْغ جدلُل الخباًً ألاخاصي )
ً
١ صالت بخهاثُا ٓص ْٞغ حجم حٗٔؼ بلى  ٢ُم مغب٘ الٟغ١ ْظ

َْكحر حجم ألازغ بلى ؤن الُٗىت َا بلى حجم الُٗىت مغب٘ الٟغ١ ٢ُم % مً الخباًً في 17.  . ًم٨ً ْٖؼ

ٓا٢٘ ًٖ ْلل٨ك٠ ١ م ٓماث ج٣ضًغ فيمغب٘ الٟغ١  ل٣ُم الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن الْٟغ  لدجم الٗاثض صالت اإلاٗل

ْالجض٫ْ )Scheffeجم اؾخسضام ازخباع قُُّٟ )٣ض ٞ الُٗىت، ٢ْض 9( للم٣اعهاث البٗضًت،  ( ًٓضر هخاثج طل٪. 

٢ا طاث صاللت اخهاثُت ) صالت  ج٣ضًغ لض٢ت ( في اإلاخٓؾُاث الخؿابُتα =0.05ؤِْغث الىخاثج ؤن َىا٥ ْٞغ

ٓماث ٖىضما ٔ  ٧ان اإلاٗل ٍٓاث ) ب٣ُت م٘ 200 الُٗىت حجم مؿخٓ (، ؤي ؤن الاهخ٣ا٫ 1500، 1000، 500اإلاؿخ

، في خحن ٢500ض ؤصٔ بلى ص٢ت في الخ٣ضًغ لهالر الدجم  500بلى مؿخٔٓ الدجم  200مً مؿخٔٓ الدجم 

0
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بلى مؿخٔٓ حجم  1000ْالاهخ٣ا٫ مً مؿخٔٓ حجم  1000بلى حجم  500ؤن الاهخ٣ا٫ مً مؿخٔٓ حجم 

١ صالت  1500 ْؤِْغث الىخاثج ؤن حجم بخهاثُالم ًٓظض ْٞغ ٫ٓ ٖلى ص٢ت ٌٗض حج 500.   للخه
ً
ما ٧اُٞا

ْالظي ِْغ بإن ألاحجام ألا٦بر مً حجم  ٓماث الازخباع   بخهاثُتلم حُٗي صاللت  ٧500اُٞت لخ٣ضًغ صالت مٗل

ٓماث  .في جدؿحن مؿخٔٓ ص٢ت ج٣ضًغ صالت اإلاٗل

 (8ظض٫ْ)

ٓماث الازخباع اإلا٣ضعة مً ال ُٗىاث اإلاسخلٟت هخاثج جدلُل الخباًً ألاخاصي في ٢ُم مغب٘ الٟغ١ بحن صالت مٗل

ٓماث الازخباع مً الُٗىت ال٩لُت بازخالٝ حجم ْصالت مٗل  الُٗىت . الدجم 

ٕٓ  مهضع الخباًً مجم

 اإلاغبٗاث

صعظاث 

ت  الخٍغ

مخٓؾِ 

 اإلاغبٗاث

ال٣ُمت  ٢ُمت )ٝ(

 الاخخمالُت

حجم 

 ألازغ

ٖٓاث  0.17 0.000 26.313 0.054 3 0.162 بحن اإلاجم

ٖٓاث  0.002 368 0.754 صازل اإلاجم

ٓماث الازخباع=)  372 ؤحجام= 4× ُٖىاث(3× 31ْخضة الخدلُل ٢ُم صالت مٗل

 

 (9ظض٫ْ)

٣ت ازخباع قُُّٟ ) ٣ْٞا لدجم Scheffeهخاثج اإلا٣اعهاث البٗضًت بٍُغ ٓماث الازخباع  ١ في صالت مٗل ( للْٟغ

 الُٗىت

 حجم الُٗىت اإلاخٓؾِ الخؿابي حجم الُٗىت

200 500 1000 1500 

200 0.050 - 0.000* 0.000* 0.000* 

500 0.003  - 0.999 0.983 

1000 0.002   - 0.995 

1500 0.0001    - 

 بخهاثُا*صالت 

 

ٓماث ؤقاعث مىاكؼت هدُجت الظااٌ الثالث:  الىخاثج بلى جإزحر حجم الُٗىت ٖلى ص٢ت ج٣ضًغ م٣ضاع اإلاٗل

اصة حجم ٓطط عاف خُض ػاصث الض٢ت بٍؼ ْجخ٤ٟ َظٍ الىخاثج م٘ الُٗىت.  اإلا٣ضمت مً الازخباع باؾخسضام هم

ٓماث ص٢ت ج٣ضًغ صالت خُض ؤقاع بلى ؤن( Keller, 2002صعاؾت ٦ُلحر) اصة جؼصاص الازخباع مٗل  الُٗىت، حجم بٍؼ

ٓماث صالت لخ٣ضًغ الخُإ اإلاُٗاعي  ؤن ٦ما اصة ًدىا٢و الازخباع مٗل ٦ما ؤقاعث صعاؾت  .حجم الُٗىت بٍؼ

ٓهؼ َامبلخٓن  ٓماجُت اإلاٟغصة. (Hambleton and Jones, 1994) ْظ  بلى ؤن حجم الُٗىت ًازغ في ص٢ت ج٣ضًغ مٗل
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١ صالت  ٓص ْٞغ ، في 500ْالدجم  200بحن الدجم  بخهاثُا٦ما بُيذ هخاثج اإلا٣اعهاث البٗضًت لكاُّٞ ْظ

١ بحن ألاحجام  ٔ خحن لم جٓظض ْٞغ َْظا ٌٗجي ؤن الدجم  ألازغ ٌٗخبر ٧اٝ لخ٣ضًغ صالت  500في الضعاؾت 

ٓماث  ٟحن )مٗل ْجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾت الكٍغ ٓطط عاف،  ٤ْٞ هم ( خُض الخٔ ؤن 2012الازخباع بض٢ت 

ٓماث التي ٣ًضمِا الازخباع ٧اهذ ؤ٦بر ما ًم٨ً ٖىض الدجم   .1000ًلحها ٖىض الدجم  ٦500مُت اإلاٗل

 الخىؿُاث

ٓطط عاف لخ٣ضًغ ٧ل م 500اؾخسضام ُٖىت ألاٞغاص بذجم ال ٣ًل ًٖ  .1 ً مٗلمت ٖىض اؾخسضام هم

ٓماث الازخباع بض٢ت. ْصالت مٗل ْال٣ضعة  ٓبت   الهٗ

ت الاؾخجابت للمٟغصة في جدلُل  .2 ُٖٓت اإلاخسههحن في مجا٫ ال٣ُاؽ التربٓي بإَمُت اؾخسضام هٍٓغ ج

ا. ٍَٓغ ْلت جُ ْمدا  مٟغصاث الازخباعاث الخدهُلُت 

ت الاؾخجابت للمٟغصة في بىاء الازخباعاث .3 ٓطط عاف ٦إخض هماطط هٍٓغ  الخدهُلُت. اؾخسضام هم

 اإلالترخاث

٣ت الخ٣ضًغ ٖلى زانُت  .1 ٍغ ٓطط َْ ٕٓ الىم ْه ْصعظت اإلاالءمت للبُاهاث  ٫ٓ الازخباع  صعاؾت جإزحر ٧ل مً َ

 ص٢ت الخ٣ضًغاث في بىاء الازخباعاث الخدهُلُت.

ٝ جدذ ْال٣ضعة اإلاٟغصة مٗالم ج٣ضًغ ص٢ت ٖلى حجم الُٗىت ؤزغ صعاؾت .2 ٓػَٗاث مً زانت ْْغ ٍٓاث  ج مؿخ

ٍٓاث ال٣ضعة  اإلاٟغصاث. مٗالم ْمؿخ

ٓطط  .3 ٤ْٞ الىم صعاؾت جإزحر حٛحر حجم الُٗىت ٖلى ازخباعاث جدهُلُت طاث بُاهاث ٚحر زىاثُت الاؾخجابت 

ج.  مخٗضص الخضٍع

 اإلاساحؿ

ٓػٍان ) الخدلُل الؾاملي الاطخىؼافي والخىهُدي: مفاهُمهما، مىهجُتهما بخىعُف (. 2012جُٛؼة، ؤمدمض ب

  اإلاؿحرة. صاع ٖمان: LISREL. وليززٌ SPSSخصمت 

ٓابُت، ؤخمض ٓبت ج٣ضًغ ٖلى الُٗىت حجم (. ؤزغ2010) الش ا اإلاُٗاعي  ْالخُإ ال٣ٟغة نٗ  باؾخسضام في ج٣ضًَغ

ت  .556-525(، 1)26دمؼم،  حامؾت مجلتلل٣ٟغة.  الاؾخجابت هٍٓغ

ٓعي، َىض ) ت الاؾخجابت للمٟغصة في 2011الخم بىاء ازخباع جدهُلي (. صعاؾت اؾخ٨كاُٞت إلاالثمت هماطط هٍٓغ

 .81-47(، 2)12مجلت الؾلىم التربىٍت والاوظاهُت، مً اٖضاص اإلاٗلم. 

ٓطط (. ٞٗالُت2001الضعابُ٘، ماَغ ) خمي الىم ٓٚاٍع ٓاخضة اإلاٗلمت طي الل ٓطط -ال ٢ضعة  ج٣ضًغ ص٢ت في -عاف هم

ٓبت ْمٗامل الٟغص ٫ٓ  الُٗىت حجم بازخالٝ ال٣ٟغة نٗ الازدن، – التربىٍت مالؾلى  - دزاطاث الازخباع. َْ

28(1 ،)197-208. 

ْجِـ - الزخباع الشباجُت ٞدو ٖلى الُٗىت حجم ازخالٝ ؤزغ(. 2014ػ٦غي، ٖلي )  ال٣ٗلُت لل٣ضعة – لُٓن  ؤ

 ٔ ٓعة اإلاخٓؾِ اإلاؿخٓ ٓطط باؾخسضام - j - اله  .66-37(، 131)35الظؾىدًت، – الؾسبي الخلُج زطالت. عاف هم
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ٟحن، هًا٫ ) ال٣ٟغة،  ٢ُم مٗالم ٖلى ألاٞغاص ٢ْضعاث ال٣ٟغة مٗالم ج٣ضًغ ٣ٍتَغ  (. ؤزغ2012الكٍغ

ت ْالخهاثو ٓمتًر -177 (،104)26الىىٍذ، – التربىٍت اإلاجلتالُٗىت.  حجم حٛحر في يٓء لالزخباع الؿ٩ُ

238. 

ٓبت ج٣ضًغ ص٢ت ٖلى الُٗىت حجم (. ؤزغ2013قما، ًمان ) ٓطط باؾخسضام ألاٞغاص ٢ْضعة اإلاٟغصاث نٗ . عاف هم

 .698-673، (105، )الؾساق – بقداد حامؾت آلاداب ولُت تمجل

ٓطط ج٣ضًغ ص٢ت (. ج٣ص ي2014ُٖا، ػاًض ) ٓظؿتي الىم  يٓء في ألاٞغاص ٢ْضعة إلاٗالم ال٣ٟغة اإلاٗلمت زالسي الل

  .37-1(، 7)11، والاحخماؽُت ؤلاوظاهُت للؾلىم الؼازكت حامؾت مجلتْحجم الُٗىت.  الازخباع ٫َٓ  حٛحر

ت ؤخادًت البؾد ومخؾددة ألابؾاد (. 2005الضًً )ٖالم، نالح  هماذج الاطخجابت للمفسدة الازخباٍز

 . ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي.وجطبُلاتها في اللُاض الىفس ي والتربىي 

١، ًٓؾ٠ ) ٓبت ال٣ٟغة ْحجم الُٗىت في ص٢ت مٗاصلت صعظاث الازخباعاث باؾخسضام 2015اإلادْغ (. ؤزغ نٗ

ت الاؾخجابت للمٟغص  .200-182(، 1)10مجلت الدزاطاث التربىٍت والىفظُت، ة. هٍٓغ

ْالخٗلُم ) اكُاث واإلافاهُم (. 2013ْػاعة التربُت  دلُل بسهامج الخىمُت اإلاؾسفُت للطلبت في الؾلىم والٍس

 . ؾلُىت ٖمان.البُئُت

ْالخٗلُم )  . ؾلُىت ٖمان.الىخاب الظىىي لإلخـاءاث الخؾلُمُت(. 2016ْػاعة التربُت 
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 ػبء انؼًم ًػاللتو بانظحت اننفسْت ندٍ املًرضني

 "  ً"طٍ" WISNدراست يْداَْت بتٌظْف برَاجمِ "

 ببؼض املظاحل االستشفائْت يف لطاع انظحت بٌالّت اجلهفت 

ً، د. ػيُسس ؽبد السخمان د. ؽمس   بً ػٍس

ان ؽاػىز الجلفت    حامؾت ٍش

 اإلالخف:

٢ْض ؤظمٗذ هخاثج      اًت الصخُت للمجخم٘،  ٓاظض في ٢لب هٓام الٖغ ُْْْٟت ًخ بن الخمٍغٌ ٦مِىت 

ْالضعاؾاث بضْن مجا٫ للك٪ ٖلى ؤن لٍٟغ ٖبإ الٗمل لضٔ اإلامغيحن هخاثج ؾلبُت ٖلى اإلامغيحن  البدٓر 

٢ٓذ،ْاإلاغض ى في ه لِظا َضٞذ َظٍ الضعاؾت للبدض في جإزحر ٖبإ الٗمل ٖلى الصخت الىٟؿُت  ٟـ ال

٠ُ الىمظظت باإلاٗاصالث البىاثُت ٖلى ُٖىت مً  ٓطط م٣ترح بخْٓ للممغيحن مً زال٫ الخد٤٣ مً ٦ٟاءة هم

الًت الجلٟت، خُض اٖخمضها ٖلى بغهامجي " 150 ٍٓا  "WISNممغى بال٣ُإ الهخي ل ث ْ"نً" لخ٣ُُم مؿخ

ٍ خؿً  ٓطط اإلا٣ترح لكْغ ْؤزبدذ هخاثج الضعاؾت اؾخٟاء الىم ٓالي،  ْالصخت الىٟؿُت ٖلى الخ ٖبء الٗمل 

ْمؿخٔٓ مىسٌٟ للصخت الىٟؿُت ٖىض ُٖىت الضعاؾت.   ٓص مؿخٔٓ مغجٟ٘ لٗبء الٗمل   اإلاُاب٣ت م٘ ْظ

 . WISNٖبء الٗمل، الصخت الىٟؿُت، بغهامج نً، بغهامج  اليلماث اإلافخاخُت:

Summary: 

Nursing as a profession and job is at the heart of the community's health care 

system, and the results of researches and studies have concluded that there is no 

doubt that the excessive workload has negative consequences for nurses and patients 

at the same time. The aim of this study was to investigate the effect of workload on 

wellbeing among nurses. Two electronic programs (“WISN” and “Sun”) were used 

to collect empirical data from a sample of 150 nurses in the health sector of Djelfa. 

The model fit was analyzed using the confirmatory factor analysis technique. The 

results showed that the proposed model demonstrated a good fitness level, with a 

high level of workload and a low level of wellbeing at the study sample.  

Keywords:  Workload, Wellbeing, Sun program, WISN program. 

 

 الدزاطت:     بػيالُت -1

ْالخىمُت      ْماقغاث ج٣ُُم الخ٣ضم  في  جًُل٘ مسغظاث الىٓام الهخي بم٩اهت ؤؾاؾُت يمً مٗاًحر 

ْمؿخٔٓ  ْلُاث م٘ صزل الٟغص  ْٖلى عؤؾِا البى٪ الضْلي جًِٗا ٖلى عؤؽ ألا الض٫ْ ٞالٗضًض مً اإلاىٓماث 

خُض جدخل اإلاغجبت الشالشت بٗض ال٣ًاء ٖلى  2030الخىمُت لؤلمم اإلاخدضة ختى  ْهي في ٢لب ؤَضاٝ 1الخٗلُم

                                                 
1
 - World Bank,2017 
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ْهي ظؼء ؤؾاس ي مً   ٕٓ ْالج ٔ  8ال٣ٟغ  ْالِٓؽ بها ؤخُاها ًم٨ىىا 1ؤَضاٝ ؤزغ ْبُٗضا ًٖ ح٣ُٗض ألاع٢ام   ،

ْجد٤ُ٣ الصخت ًخُلب الخٛظًت  ْمخٗلم ْؾُٗض ب٩ل بؿاَت،  ٓ مجخم٘ نخي  الجؼم بإن اإلاجخم٘ اإلاخ٣ضم َ

٧ٓل َظٍ اإلاِمت ألازحرة بلى ألاهٓمت الصخُت ممشلت في ٚالب  ٓصة،  خُض ج ْعٖاًت صخُت طاث ظ الؿلُمت 

ْالخ٩اٞل الاظخماعي.   ٫ٓ مً اإلاجاهُت  ٓمُت ؤًً ًًمً خض م٣ب ْٖضص مً اإلااؾؿاث الخ٩ ٓػاعاث   ألاخُان في ال

ىُــت مــا ٖلــى الىٓــام الهــخي فــي البلــض ٦مــا      ْ َُئــت َْ ْػاعة ؤ ٧ٓــل َــظٍ اإلاِمــت بن ْنــاًت  ٓ فــي الجؼاثــغ ؤًــً ج َــ

ْالؿــــ٩ان  ٓػاعة الصــــخت  ْعٖاًــــت الصــــخت ًٟتــــرى  بهخــــاطاإلاؿدكــــُٟاث ًجٗــــل الخدــــضي ٦بحــــرا، ٣ٞبــــل  ْبنــــالحلــــ

ٓعص البكـــغي الـــظي ٌكـــ٩ل  ٓاحي زانـــت اإلاـــ ْالىـــ ٓاهـــب  صـــخت ْؾـــالمت اإلاا٦ىـــت التـــي حؿـــِغ ٖلـــى طلـــ٪ مـــً ٧ـــل الج

اًــت الصــخُت، ٞالصــخت الىٟؿــ ٓع ٖملُــت ج٣ــضًم الٖغ ٓبــت فــي اإلاىٓمــاث مدــ ت ٚاًــت مُل ٓاعص البكــٍغ ُت إلاجمــل اإلاــ

 ْ ت ًم٨ــــً يــــمان ؤصاء ط ٓاعص البكــــٍغ ْمٟخــــاح الدؿــــُحر الاؾــــتراجُجي للمىٓمــــاث الىاجخــــت، ٞبصــــخت اإلاــــ الغقــــُضة 

ٓصة ال حٗخمـض ٖلـى  اًت الصخُت ٖالُت الجـ ْؤن َىا٥ بظمإ متزاًض ٖلى ؤن الٖغ ٓانٟاجّ،  زانت  ٓصة ب٩ل م ظ

ْل٨ــً  ت( الخــإل٤ الٟــغصي  ٓاعص البكــٍغ ْاإلاــ ــت  ْاإلاٗٞغ ٓاعص اإلااصًــت  ت )اإلاــ ٍع ٖلــى يــمان جًــاٞغ ظمُــ٘ الٗىانــغ الًــْغ

ْع َــــام فــــي بصاعة َــــظٍ الٗىانــــغ،  ْللخمـــٍغٌ ص ْالًٟــــاء الاظخمــــاعي اإلاُلــــٓب  ٢ٓـــذ  لخلبُـــت خاظــــت اإلاــــٍغٌ فــــي ال

اًت الصخُت The glueخُض ٚالبا ما ٌكاع بلُّ باؾم "الٛغاء   . 2" في ؤهٓمت الٖغ

اًـــت الصـــخُت ٞـــالجمُ٘ ٌٗلـــم ؤن اإلامـــغى ؤ٢ـــغب بن       ٓاظـــض فـــي ٢لـــب هٓـــام الٖغ ُْْْٟـــت ًخ الخمـــٍغٌ ٦مِىـــت 

ْؤ٢ـــغب بلـــى اإلاغاٞـــ٤ مـــً بـــاقي  ْؤ٢ـــغب لـــئلصاعي مـــً الُبِـــب  ْؤ٢ـــغب للُبِـــب مـــً اإلاـــٍغٌ  للمـــٍغٌ مـــً الُبِـــب 

ْٚالبـــا مـــا ٓ خل٣ـــت الٓنـــل فـــي الًٟـــاء الاظخمـــاعي اإلادـــُِ بـــاإلاٍغٌ  ًلجـــإ بلُـــّ  ؤًٖـــاء الُـــا٢م الُبـــي، لِـــظا َـــ

 ْ ـت ؤًـً هجـض ؤن َلبـاث اإلاـٍغٌ للُبِـب ؤ غ الغؾاثل مً ؤخض ٖىانٍغ بلى آلازـغ زانـت فـي البِئـت الجؼاثٍغ لخمٍغ

 ٓ ـــاصة ٖلـــى ؤهـــّ فـــي الٛالـــب َـــ ْجٓظحهـــاث الُبِـــب للمـــٍغٌ ًخابِٗـــا اإلامـــغى ٍػ ال بال اإلامـــغى  ؤلاصاعي ال ججـــض عؾـــ

َْظٍ اإلا٩اهت ا ٓصّٖ،  ْآزغ مً ً اًـت الصـخُت ؤ٫ْ مً ٌؿخ٣بل اإلاٍغٌ  لتـي ٌؿـخٟغص بهـا الخمـٍغٌ فـي ْؾـِ الٖغ

ْج٣ــــضًم الخضمــــت الٗالظُــــت حكــــ٩ل جدــــضًا ٦بحــــرا ٞاإلامغيــــحن فــــي اإلاؿدكــــُٟاث ٧الىدــــل فــــي زالًــــاٍ ال ًم٨ىــــّ ؤن 

اًــت صــخُت طاث  عي لًــمان ٖع ْالًــْغ َْــظا اليكــاٍ اإلاُلــٓب  ٢ٟٓــّ ٌٗجــي حُٗــل الىٓــام ٩٦ــل،   ٢ٓــ٠ ألن ج ًخ

ْما في اإلاخىـ ٓصة ٢ض ال ٩ًٓن ص ْٖلـى ظ ٓامـل التـي ٢ـض جىـا٫ مـً الُـا٢م الكـبّ َبـي  ا٫ْ ألن َىـا٥ الٗضًـض مـً الٗ

ْالغيا ْالاخترا١ اإلانهي.       ْبِئت الٗمل ٚحر اإلاالثمت   عؤؾِا ٍٞغ ٖبء الٗمل 

بن الخإزحر الؿلبي لٍٟغ ٖبء الٗمل لضٔ اإلامغيحن ٖلى هخاثج اإلاغض ى هي  Berry et Curry (2012)ٞدؿب 

الًاث  2002التي ال لبـ ٞحها، ٟٞي ٖام  مً ؤَم هخاثج البدض خا في ال ٓعٍخان ؤظٍغ ؤؾٟغث صعاؾخان مد

ْعيا اإلاغض ى، ْفي صعاؾت  ٍٓاث ٖبء ٖمل اإلامغيحن  ٓص ٖال٢ت ال ًم٨ً صخًِا بحن مؿخ اإلاخدضة ًٖ ْظ

Needleman et al  ًالًاث اإلاخدضة ألام 11مؿدكٟى بـ  799ْالتي اٖخمض ٞحها ٖلى بُاهاث م ٨ُت الًت في ال ٍغ

ُٓٞاث ْالالتهاب الغثٓي اإلا٨دؿب )مً  ْمٗضالث ال  ٌ ْاضخت بحن ٍٞغ ٖبء الٗمل في الخمٍغ ْظضث ٖال٢ت 

٢ْغح  ا اإلاؿدكُٟاث(،  ْالتهاباث اإلاؿدكُٟاث )التي مهضَع ٓلُت،  ْالتهاباث اإلاؿال٪ الب اإلاؿدكُٟاث(  
                                                 

1
 - united nations,2015 

2
 - Allen, 2018 
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٠ اإلاٗضًت ْالجًز ٍٓت،-الًِٛ،  ، ْؤلا٢امت في الهضماث، الؿ٨خت ال٣لبُت، ألازُاء ال اإلاٗ ُبُت، الؿ٣ٍٓ

ْ الخإزحر في ج٣ضًم الٗالط(  بؿبب الخ٣ُٗضاث ؤ
ً
٢ٓ٘ )ٖاصة  1.اإلاؿدكٟى التي ج٩ٓن ؤ٫َٓ مً اإلاخ

ذ ٖام  ْؤ٦ثر مً  10000ٖلى ُٖىت مؼصْظت مً   2002ْفي صعاؾت ؤزٔغ ؤظٍغ ً 232000ممغى   امٍغ

ٓا مً  ت الٗال٢ت ب 168زغظ ُٓٞاث  -حن اليؿبت اإلامغيحنمؿدكٟى بيؿلٟاهُا ٧ان الِضٝ مجها مٗٞغ ْال مغض ى 

ض ٧ل مٍغٌ ًًاٝ بلى ٖبء  التي ٧ان مً اإلام٨ً ججىبها ؤؾٟغث الىخاثج ٖلى ؤهّ في اإلاهالر الجغاخُت ًٍؼ

اًت طاث اإلامغى بيؿبت  ٌ جدذ ٖع ْٞاة مٍغ ض وؿبت 7ٖمل اإلامغى مً زُغ  ْم٘ ٧ل مٍغٌ بيافي جٍؼ  ٪

ٍْؼصاص ٖضم الغيا 23ًٖاظِاص اإلامغى بيؿبت  ْمً ظِت ؤزٔغ زبذ ؤن َىا٥   ،2٪15الٗمل بيؿبت  ٪ 

٣ْْٞا  ْمؿخٔٓ عيا لضٔ اإلاغض ى،  ٓصة خُاة اإلامغيحن   ٌ ْظ ْاضخت بحن ٖبء الٗمل في الخمٍغ ٖال٢ت 

٨ُت ٖام  ٌ بك٩ل بًجابي بجمُ٘ ؤبٗاص عيا  430بـ:  2009لضعاؾت ؤمٍغ ٓصة بِئت الخمٍغ مؿدكٟى جغجبِ ظ

ذ صعاؾ 3اإلاغض ى ْاؾتهضٞذ ؤ٦ثر مً ْفي طاث الؿُا١ ؤظٍغ ْممغيت جبحن ٞحها  55ت بؿخت ص٫ْ   ؤل٠ ممغى 

ٓع  اًت بٌٛ الىٓغ ًٖ جه ٓصة الٖغ ٍٓاث صهُا مً ظ لى مً الاخترا١ اإلانهي مغجبُت بمؿخ ٍٓاث ألٖا ؤن اإلاؿخ

ذ صعاؾت قملذ  4اإلامغيحن لبِئت ٖملِم مؿدكٟى زبذ ٞحها ؤن   42ممغى بـ:  546ؤما في بلج٩ُا ٣ٞض ؤظٍغ

ٓصة َىا٥ ٖال٢ت  ْمؿخٔٓ ظ ُٟت  بت في جغ٥ الْٓ ْالٚغ ُٟي ْؤلاظِاص  ٧ْل مً الغيا الْٓ بحن بِئت الٗمل 

  5.الخضماث الٗالظُت

ْالٗضًض مً اإلاخٛحراث طاث     ْلذ الٗال٢ت بحن ٍٞغ ٖبء الٗمل  ْصعاؾاث ؤزٔغ جىا مما ج٣ضم مً صعاؾاث 

اًت الصخُت اإلا٣ ٓصة الٖغ ْمؿخٔٓ ظ م مً الٗال٢ت بالصخت الىٟؿُت للممغيحن  ْٖلى الٚغ ضمت للمغض ى 

ْؤَمُت ال٣ُإ اإلاؿتهضٝ )٢ُإ الصخت( زانت في  ٢لتها باإلا٣اعهت م٘ حجم اإلاجخم٘ اإلاٗجي )اإلامغيحن( 

ْٖبء الٗمل  ٓصة،  اًت الصخُت طاث الج ت بال ؤنها ججم٘ ٖلى ؤَمُت ٖبء الٗمل باليؿبت للٖغ البِئت الجؼاثٍغ

ال في  Ratioإلامغيحن في م٣ابل اإلاغض ى في ؤبؿِ ؤق٩الّ بٗضص ا ٌكاع بلُّ في الٛالب ْهي ؤ٦ثر الهُٜ جضا

ْ ٢ُاؾُت ٖلى الض٫ْ ألا٦ثر ج٣ضما،  البا ما ج٩ٓن اٖخباَُت ؤ ؾُاؾاث ؤهٓمت الصخت في ؤٚلب ص٫ْ الٗالم ْٚ

ْالض٤ُ٢ لٗبء الٗمل، ل٨ً مىٓمت  ال ًم٨ً الاج٩ا٫ ٖلحها في الخؿاب الجُض  ل٨ً َظٍ اإلا٣اعبت بؿُُت ظضا 

ألَمُت ٖبءالصخت الٗ ٓاث لخ٣ضًم  ثالٗمل في ٢ُإ الصخت سخغ  اإلاُت  ٓصا مٗخبرة ٖلى مضٔ ؾى مجِ

ْال٩اُٞت  ت اإلاىاؾبت  ٓاعص البكٍغ ْمً زم ج٣ضًغ اخخُاظاث اإلا ْؤ٦ثر ص٢ت في خؿاب ٖبء الٗمل  مىهجُت ظضًضة 

ٓ ما ٌٗٝغ بمىهجُت  َْ ٓصة  اًت الصخُت طاث الج ل لخ٣ضًغ ازخهاعا إلااقغاث ٖبء الٗم WISNلًمان الٖغ

ْالتي ؤنبدذ حكِض جُب٣ُا متزاًضا  ْالتي ؾىإحي ٖلى قغخِا الخ٣ا(  ت، ) ٠ُ باللٛت ؤلاهجلحًز اخخُاظاث الخْٓ

ا ْٚىضا خُض ؤخغػث هخاثج ظض مِمت في الٗضًض مً الض٫ْ ٖلى ٚغاع مالحًز   .6ْؤ

                                                 

1 - Needleman, Buerhaus, Mattke et Stewart, 2002 

2 - Aiken,Clarke,Sloane,Sochalski et Hiber, 2002 

3 - Kutney-Lee et al,2009 

4 - Poghosyan,Clarke et Finlayson,2010 

5 - Van Bogaert,Clarke, Roelant, Meulemans et Van de Heyning,2010 

6 - philip et al,2015 
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غيحن، ألن ْهدً مً زال٫ َظٍ الضعاؾت نهضٝ لضعاؾت جإزحر ٖبء الٗمل ٖلى الصخت الىٟؿُت للمم   

ْالؿُاؾُحن ْنىإ ال٣غاع  ٓم الاظخماُٖت  الصخت الىٟؿُت ؤنبدذ في نلب اَخماماث الباخشحن في الٗل

اَُت  ْالٞغ ْلُت، م٘ الٗلم ؤن ال٨شحر مجهم ٌؿخٗملِا بك٩ل مخباص٫ م٘ مٟاَُم مشل الؿٗاصة  ْاإلاىٓماث الض

ْبُيذ الٗضًض مً الض ٓصة الخُاة،  ْالبهاء ْالاعجُاح ْظ عاؾاث اعجباَِا ال٣ٓي بمسخل٠ اإلاخٛحراث ْالٗاُٞت 

 طاث ألازغ في بِئت الٗمل. 

 حظائالث الدزاطت:  -2

ْالصخت الىٟؿُت ٖىض  2-1 ٓطط اإلا٣ترح في جمشُل الٗال٢ت بحن مؿخٔٓ ٖبء الٗمل  ما مضٔ ٦ٟاءة الىم

ْال ْاإلامشل إلاخٛحراث ٖبء الٗمل  ٓطط جدلُل اإلاؿاع اإلا٣ترح  ْ ما مضٔ اؾدُٟاء هم صخت الىٟؿُت اإلامغيحن ؟ ؤ

ٓطط مٓضر في الك٩ل ع٢م )  ((01إلاٗاًحر خؿً اإلاُاب٣ت؟  )الىم

 ما مؿخٔٓ الصخت الىٟؿُت ٖىض ُٖىت اإلامغيحن خؿب بغهامج "نً"؟ 2-2

بمٗاصلت ٖبء  wisnما مؿخٔٓ ٖبء الٗمل ٖىض ُٖىت اإلامغيحن خؿب مٗالجت مسغظاث بغهامج  2-3

 الٗمل؟ 

 اإلامغيحن بك٩ل ؤ٦بر خؿب بغهامج "نً"؟  ما هي ؤبٗاص الصخُت الىٟؿُت التي ٌٗاوي ٞحها  2-4

 .(: الىمىذج اإلالترح لخمثُل الؾالكت بين ؽبء الؾمل وؤبؾاد الصخت الىفظُت01الؼيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؤهداف الدزاطت:  -3

الًت الجلٟت.   3-1  ٢ُاؽ مؿخٔٓ ٖبء الٗمل ببٌٗ اإلاهالر الاؾدكٟاثُت لل٣ُإ الهخي ب

الًت ٢ُاؽ مؿخٔٓ الصخت الىٟؿُت لضٔ ُٖى 3-2 ت مً اإلامغيحن باإلاهالر الاؾدكٟاثُت لل٣ُإ الهخي ب

 الجلٟت.

 ْ"نً" في مجا٫ الصخت. wisnاؾخ٨كاٝ جُب٣ُاث بغهامجي  3-3

ْؤبٗاص الصخت الىٟؿُت مً ؤظل ِٞم ؤًٞل للٓاَغة. 3-4  همظظت الٗال٢ت بحن ٖبء الٗمل 

الصحة 
 النفسية 

 السعـــــــــــادة

 عبأ العمل 

 الضغط الىفسي

 اإلتزان االوفعالي

 ضبط الىفس

وكاث السل

 اإليجابيت

 االستقالليت 
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اًت الصخُت. 3-5 ٓعي في ٖملُت الٖغ ْعَا اإلاد ْص  حؿلُِ الًٓء ٖلى مِىت الخمٍغٌ 

 ؤهمُت الدزاطت:  -4

ْمِـــم  ٓ ٢ُـــإ خُـــٓي  َْـــ ْلِمـــا ؤنهـــا تهـــخم ب٣ُـــإ الصـــخت  ج٨دســـ ي صعاؾـــدىا َـــظٍ ؤَمُتهـــا مـــً بٗـــضًً ؤؾاؾـــُحن ؤ

هـــاب الشالزـــ ْالٗضالـــت، خُـــض ال ًل٣ــــ تْؤخـــض ألٖا ٓاع التربُـــت  َـــظا ال٣ُـــإ الخـــٔ الـــالػم مــــً  ىلجهًـــت ألامــــم بجـــ

ٓاهبــّ، ٦مــا ؤنهــا مىاؾــبت لدؿــلُِ الًــٓء ٖلــى مِىــت الخمــٍغٌ  الضعاؾــاث الىٟؿــُت ْالاظخماُٖــت فــي مسخلــ٠ ظ

ٓصة  اًــت الصــخُت طاث الجــ ْؤنهــم ؤخــض ألاع٧ــان ألاؾاؾــُت لخ٣ــضًم الٖغ ْمٗاهــاة اإلامغيــحن فــي بِئــت الٗمــل زانــت 

ـــ٠  ْجمخــاػ صعاؾــدىا الخالُــت بإنهــا جْٓ ٢ْخىــا الخــالي،  التــي ؤنــبدذ فــي نــلب اَخمامــاث اإلاجخمٗــاث ْألاٞــغاص فــي 

ْلِا بم٣اعبــــت بـــغامج ال٨ترْهُـــت فـــي ٢ُـــاؽ م ْالصـــخت الىٟؿـــُت التـــي ؾـــىدىا َْمــــا ٖـــبء الٗمـــل  خٛحـــراث الضعاؾـــت 

 ظضًضة.  

 ؤهم مفاهُم الدزاطت: -5

 الصخت الىفظُت:   5-1

اث الؿاب٣ت Dodge et al (2012) ٦ما ٌكحر       ,.e.g) بإن البدض في الصخت الىٟؿُت جىامى زال٫ الٗكٍغ

Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999; Keyes, Schmotkin, & 

Ryff, 2002; Stratham & Chase, 2010; Seligman, 2011) ٢ْاٖضًت للصخت اث مغ٦بت  ، بال ؤن " ُٚاب هٍٓغ

٠  Ryff ْ(1995) Keyes (  ٦ما ؤ٦ضث220-219الىٟؿُت لخض آلان ؤمغ مدحر )م م،  ٞال جؼا٫ مك٩لت حٍٗغ

ْاضختالصخت الىٟؿُت صْن خل بلى خض  ْٚحر  ْاؾٗت  ٟاث  ٓع حٍٗغ  ,Forgeard) ٦بحر، ألامغ الظي ؤصٔ بلى ِْ

Jayawickreme, Kern, & Seligman 2011, p. 81)   (Dodge et al,2012) ٠ًٍُْ Jawad & Jackson 

َْظا مغصٍ  (2016)  ،ٌ ِٟا مٍغ ٫ٓ الصخت الىٟؿُت ؤن حٍٗغ ْالخُب٤ُ خ بإن ؤخض اإلآاَغ اإلادحرة في البدض 

ْٖلم الىٟـ بلى ح٣ٗض  ٓم الاظخماُٖت  ْجضازلّ م٘ ال٨شحر مً اإلاٟاَُم ألازٔغ التي ٚظث ؤصبُاث الٗل ٓم  اإلاِٟ

اصة ًٖ جغ٦حز الباخشحن  ٓعْر الظي ًهٗب ظضا الخىهل مىّ، ٍػ ٕٓ مً اإلا ن، ٞك٩لذ ه ْال٣ْغ ٓص  ٖلى مغ ال٣ٗ

ْ الاؾخ ٓاء صْن اإلاغى ؤ ْم٩اهتها في الؿ ْؤؾبابها  ْمغ٦باتها بما ٖلى ْن٠ الصخت الىٟؿُت  ٛغا١ في ٩َُلتها 

٠ الؿاب٣ت ألهىا ْظضانها ٚحر مخىاؾ٣ت  ْػ اؾخٗغاى الخٗاٍع ٓم زام ؾيخجا ٍٓغ مِٟ ْؤبٗاصَا، ْفي ؾبُل جُ

 ٫ٓ ٢ْٟىا ٖلى صعاؾت ؤْ ٦خاب ؤْ م٣ا٫ خ ٓم، ٩ٞلما  ٓنها حٗبر ًٖ جُاعاث مسخلٟت في الخٗامل م٘ اإلاِٟ ٧

ْٞدكىا في زىاًاَا ْظض ؤن ؤٚلب اَُت  الصخت الىٟؿُت  ْ الٞغ ٓم بٓنّٟ الؿٗاصة ؤ ال٨خاب ًخٗاملٓن م٘ اإلاِٟ

ْاإلاجا٫ ال ٨ًٟي للخٗم٤ في مٗالجتها ٧لِا ْ الاعجُاح   ٓصة الخُاة ؤ ْ الغيا ًٖ ظ  .ؤ

ا الٟغص هدُجت بصعا٦ّ      ٓعٍت اهٟٗالُت ٣ٖلُت صًىام٨ُُت ًسخبَر ؤما هدً ٞجٔر بإن الصخت الىٟؿُت خالت قٗ

ٓامل بًجابُت ْؾلب ْجى٨ٗـ ٖلى مؿخٔٓ لخٟاٖل ٖ ٓاػن بُجها مً ؤظل الخ٠ُ٨،  ُت ْؾُّٗ لخد٤ُ٣ الخ

ٍٓاث الؿٗاصة ؤلاًجابُت ٓ مً اإلاغى ال٣ٗلي ْيِٛ مىسٌٟ بلى ؤٖلى مؿخ ْجخضعط مً الخل ٧ٓاجّ   1.في ؾل

                                                 
٪ ْقيُسغ، - 1  .2017بً قٍغ
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     ٓ ٟىا اإلا٣ترح ًم٨ً لل٣اعت ؤن ٌؿدك٠ بإهىا هخ٩لم ًٖ الصخت الىٟؿُت في مجا٫ الخل مً جٟدو حٍٗغ

٣ْٖلُا مً اإلاغى ال ٢ٓذ جمشل الخالت التي ٩ًٓن ٖلحها الٟغص اهٟٗالُا  ْعة، ٞهي في هٟـ ال ٣ٗلي ٦ىاجج ْؾحر

ْعة التي  ْجخمحز بإنها صًىام٨ُُت ؤي زابخت وؿبُا ٢ض ًمؿِا الخٛحر بؿبب الخ٠ُ٨،  ٦ما ؤنها هي الؿحر ْاظخماُٖا 

ْ الٗ ٓاػن بحن اإلاضع٥ مً الخدضًاث ؤ ْالؿلبُت ًدا٫ْ مً زاللِا الٟغص جد٤ُ٣ الخ الضازلُت -ٓامل ؤلاًجابُت 

ٓاعص ججخم٘ في ظِاػ صخخّ الىٟؿُت  لُى٨ٗـ طل٪ ٖلى اإلآاَغ مً  -ْالخاعظُت مٗخمضا ٖلى ما ًمخل٪ مً م

ْصعظت  ٍٓاث ؾٗاصجّ ْيُّٛ الىٟس ي  ٧ٓاجّ ؤي ؤهىا هٔغ ؤن ؤبٗاص الصخت الىٟؿُت  ؤلاًجابُتمؿخ في ؾل

ٍٓاث الصخت الىٟؿُت لاجى٣ؿم بحن الجِاػ الظي ًمشل الٗملُاث  تي جخم في ؾبُل جد٤ُ٣ ؤًٞل مؿخ

 ْاإلآاَغ التي ًم٨ً ؤن ح٨ٗـ مسغظاث َظا الجِاػ.              

 ؽبء الؾمل:  5-2

ْجٓيُذ بٌٗ اللبـ الظي    ٓم ٖبء الٗمل الاظتهاص في يبُّ بك٩ل ظُض  مً اإلاِم ظضا ٖىض جىا٫ْ مِٟ

ّ ؤْ ب٩لمت ٖبء ٖلى ْظّ الخهٓم، ٞالٗضًض ممً لُاإلاا ًلخه٤ بّ بؿبب الِالت الؿلبُت التي جدُِ ب

ٓ ألاوكُت  َ ّٟ ٌؿمٗٓن ٖبء الٗمل ًخٗاملٓن مّٗ ٖلى ؤهّ ألازغ الؿلبي للٗمل في خحن ؤهّ في ؤبؿِ حٗاٍع

ا مً مٗاًحر  ُٖٓت ٚحَر ْالى ٓبت  ْصعظت الهٗ ٢ٓذ  ْال ٓاهبها: الدجم  اإلاُلٓب مً الٗامل ؤصائها بمسخل٠ ظ

 ّ َْٗٞغ ٢ٓذ اإلاسخغ ألصاء اإلاِام اإلاُلٓب بك٩ل ظُض  Meyer (1998)ألاصاء،   ْ ال ٖلى ؤهّ ألاوكُت اإلاِىُت ؤ

بإن ٖبء الٗمل لِـ زانُت مخإنلت، بل بهّ ًيكإ مً الخٟاٖل بحن  Hart & Stavelandفي خحن ًٔغ 

ْبالخالي ٞ ٓعاث الخانت باإلاكٛل،  ْالخه ٦ُٓاث  ْالؿل ْاإلاِاعاث  ٝ التي جخم ٞحها   ْالْٓغ ةن مخُلباث اإلاِمت 

٠/اإلاكٛل في ؾُا١ مٗحن،  ٢ُاؽ ٖبء الٗمل َٓ ٖباعة ًٖ حصخُو لكضة الجِض الظي ٣ًضمّ اإلآْ

ٓامل البُئُت  ٍْيكإ ًٖ الخٟاٖل بحن الٗ ٟحن  ْالٗبء الظَجي للمْٓ ٍْخٗل٤ "الٗبء" ب٩ل مً الٗبء البضوي 

٠ ٢ٓٗاث اإلآْ ْج ٦ُٓاث  ٢ْضعاث ْؾل ْما بلى طل٪(  ٝ الٗمل  ْغ ُٟت ْْ  . 1)مخُلباث الْٓ

َْىا٥ زالر  WISNؤما خؿب مىهجُت  ٓم ٖلى الؼمً اإلاسهو ألصاثّ  ِٞٓ ٦مُت ؤْ حجم اليكاٍ م٣ؿ

٤ الُبي.  ٓمي للٍٟغ ٢ْذ الٗمل الُ ٓإ مً ؤوكُت الٗمل الغثِؿُت التي حؿتهل٪ مٗٓم   ؤه

وكاٍ الخضماث الصخُت: ألاوكُت اإلاخهلت بالخضمت الصخُت التي ًاصيها ظمُ٘ ؤًٖاء هٟـ ٞئت • 

ٟح ٍٓت باهخٓام.اإلآْ ْالتي ًخم ججم٘ بخهاءاتها الؿى  ن 

ْل٨ً في •  ٟحن  وكاٍ الضٖم: ؤوكُت َامت جضٖم ؤوكُت الخضماث الصخُت، ًاصيها ظمُ٘ ؤًٖاء ٞئت اإلآْ

ٍٓت باهخٓام.  الٛالب ال ججم٘ بخهاءاتها الؿى

ْالت•  ٟحن  ْلِـ ظمُ٘( ؤًٖاء ٞئت اإلآْ ٓم بها بٌٗ ) ي ال ًخم ظم٘ اليكاٍ ؤلايافي: ألاوكُت التي ٣ً

ٍٓت بكإنها باهخٓام  .2بخهاءاث ؾى

ؤما باليؿبت لضعاؾدىا الخالُت ٞؿىٗخمض ٖلى اإلاٗاصلت الخالُت في خؿاب ٖبء الٗمل الٟغصي آزظًً بٗحن 

ْالظاحي في جدضًض ٖبء الٗمل :  ٓعي  خباع البٗضًً اإلآي  الٖا

                                                 
1
 - Hart & Staveland,1988 

2 - WHO,2010 

 درجت ادراك عبء العمل )في استبيان الدراست( × WISNعبء العمل الفردي = معامل عبء العمل المقدر مه 
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٣ت مجؿضة في بغهامج ال٨ترْوي ٌؿمى ماقغ  :WISNبسهامج  5-3 اث ٖبء الٗمل لخ٣ضًغ خاظاث َٓ ٍَغ

٠ُ ت   The Workload Indicators of Staffing Need (WISN)الخْٓ ٓاعص البكٍغ َْٓ ؤؾاؾا ؤصاة إلصاعة اإلا

٠ُ مً  ٣ت مىخٓمت الجساط ٢غاعاث الخْٓ ً في اإلااؾؿاث الصخُت ْالاؾدكٟاثُت ٍَغ ٓٞغ للمؿحًر خُض ً

ْحٗخم ت ال٣ُمت بك٩ل ظُض،  ٓاعصَم البكٍغ ٣ت ؤظل بصاعة م ٤ الُبي، م٘  WISNض ٍَغ ٖلى ٖبء ٖمل الٍٟغ

ٓٞغ ما ًلي: ٍْ ٢ٓذ( ل٩ل م٩ٓن مً ٖىانغ ٖبء الٗمل   جُب٤ُ مٗاًحر اليكاٍ )ال

٤ الُبي مً ازخهام-1 ٤ نخي  ًدضص ٖضص ؤًٖاء الٍٟغ مٗحن اإلاُلٓب للخٗامل م٘ ٖبء الٗمل في مٞغ

 مٗحن ؛

2-٤ ٤ الُبي في طل٪ اإلاٞغ  .1ج٣ُُم يِٛ ٖبء الٗمل للٍٟغ

 

 WISN (: واحهخين مً هغام02الؼيل زكم )

  
 

ت ؤٖضٍ قيُسغ ٖبض بسهامج "ؿً":  5-4 ٓاعص البكٍغ َٓ بغهامج ال٨ترْوي لخ٣ُُم الصخت لىٟؿُت لضٔ اإلا

ٓ ًًم  َْ ٓعاٍ )التي ؾب٤ ؤلاقاعة بلحها(   م٣ُاؽ م٣جن هي:  13الغخمان في اَاع عؾالت الض٦خ

ٍٓغ ج٣بل الظاث، الاجؼان الاهٟٗالي، الالتز  ام الٗام، ؤؾلٓب الاصعا٥، يبِ الىٟـ، ال٨ٟاءة الٗامت، الخُ

٧ٓاث   ؤلاًجابُتالظاحي، الاؾخ٣اللُت، ؤؾلٓب حؿُحر الٗال٢اث، الخد٨م البُئي، الًِٛ اإلانهي، الؿٗاصة، الؿل

ْالخد٤٣ مً اؾدُٟاثّ  ٓلت خُض جم بىاثّ  ْصعظت ؤمان م٣ب هت  ْ ًخمحز َظا البرهامج بمؿخٔٓ ٖالي مً اإلاْغ

ٓمُت اإلاخٗاٝع ٖلحها بدؿب ٧ل مً ل ٓه  ..Sperandio ْBastien et Scapinلمٗاًحر ألاٚع

 

 

 

                                                 
1 - WHO,2010 
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 (: واحهخين مً هغام "ؿً"03الؼيل زكم )

  
 

 مىهج الدزاطت:  -6

 ٫ٓ ْالتي جخ٣ص ى بك٩ل ؤؾاس ي خ جىضعط الضعاؾت التي هدً بهضص ٖغيِا في ظملت الضعاؾاث الٓنُٟت 

ْجدا٫ْ ِٞمِا ْؤلاخاَت  ْلت لخ٣ضًغ مؿخٔٓ ٖبء ْاَغة مُٗىت  ْجخمشل صعاؾدىا َظٍ في مدا ٓاهبها،  بإَم ظ

ْصعاؾت جإزحر الشاوي ٖلى  ْج٣ضًغ مؿخٔٓ الصخت الىٟؿُت لضٔ اإلامغيحن  الٗمل ببٌٗ اإلاهالر الاؾدكٟاثُت 

ُٖٓت  ٓا٢٘ ٖلى ؤمل الٓنل بلى اؾخيخاظاث مٓي ْال ا ٖلى يٓء الضعاؾاث الؿاب٣ت  ألا٫ْ مً ؤظل جٟؿحَر

ًٌم٨ً حٗمُمِ  .ا ْالاؾخٟاصة مجها في ِٞم جدضًاث الٗمل في مُضان الخمٍغ

 ؽُىت الدزاطت:   -7

ممغى مً ال٣ُإ  150جم اٖخماص الُٗىت ال٣هضًت في صعاؾدىا َظٍ خُض حك٩لذ ُٖىت الضعاؾت مً 

ٓ مٓضر في الجض٫ْ ع٢م  ٓػٕ ؤٞغاص الُٗىت ٖلى خؿب مهلخت الٗمل ٦ما َ الًت الجلٟت خُض ًخ الهخي ب

(01:) 

 (: جىشَؿ ؤفساد ؽُىت الدزاطت خظب اإلاـلخت01ٌو زكم )الجد

 %اليظبت  ؽدد ؤفساد الؾُىت اإلاـلخت

 % 12.67 19 الجغاخت الٗامت

 % 8.67 13 الُب الضازلي

 % 9.33 14 الٗٓام

 % 6.00 9 ألامغاى اإلاٗضًت

ٟا٫  % 14.00 21 َب ألَا

 % 12.67 19 َب ال٣لب

 % 8.67 13 الاوٗاف

ْجهُٟت   % 7.33 11 الضمال٨لى 
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 % 20.67 31 الاؾخعجاالث الُبُت

 % 100 150 اإلاجمىؼ

ْالخبرة  ْاإلاؿخٔٓ الخٗلُمي  ْالؿً  وؿخٗغى في الجضا٫ْ الالخ٣ت زهاثو ُٖىت الضعاؾت مً هاخُت الجيـ 

 ٦ما ًلي:

 زـاثف ؽُىت الدزاطت خظب مخقير الجيع: -

ٓػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت 02وؿخٗغى في الجض٫ْ ع٢م )  ٖلى خؿب مخٛحر الجيـ:( ج

 ( ًبين جىشَؿ ؤفساد ؽُىت الدزاطت خظب مخقير الجيع02حدٌو زكم )

 اليظبت اإلائىٍت الخىسازاث الجيع

 % 62.00 93 ط٦غ

 % 38.00 57 ؤهثى

 % 100 150 اإلاجمىؼ

ٓع خُض بلٜ ٖضصَم 02مً زال٫ الجض٫ْ ع٢م )     ْطل٪ بيؿبت 93( هالخٔ ؤن ؤٚلب اٞغاص الُٗىت مً الظ٧

 %38.00ْطل٪ بيؿبت  57في خحن بلٜ ٖضص الاهار  62.00%

 زـاثف ؽُىت الدزاطت خظب مخقير الظً: -

ٓػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى خؿب مخٛحر الؿً:03وؿخٗغى في الجض٫ْ ع٢م )  ( ج

 ( ًبين جىشَؿ ؤفساد ؽُىت الدزاطت  خظب مخقير الظ03ًحدٌو زكم )

ت  ٍتاليظبت اإلائى  الخىسازاث الفئاث الؾمٍس

 % 38.67 58 ؾىت 30بلى  20مً 

 % 40.00 60 ؾىت 40بلى  30مً 

 % 21.33 32 ؾىت 50بلى  40مً 

 % 0.00 0 ؾىت 50ؤ٦بر مً 

 % 100 150 اإلاجمىؼ

ْالشاهُت لُٗىت الضعاؾت ظاءث مخ٣اعبت مً خُض 03مً زال٫ الجض٫ْ ع٢م )    ْلى  ( هالخٔ ؤن الٟئخحن ألا

ْٖضصَم  40.00ؾىت بيؿبت  40بلى  30َم بحن  مخٛحر الؿً، ٣ٞض ظاءث ٞئت مً ال  ٞغصا زم جلحهم زاهُا  60ؤ

م بحن 58ْٖضصَم  38.67ؾىت بيؿبت  30بلى  20ٞئت مً  ْح ؤٖماَع بلى  40، في خحن ًإحي ألاٞغاص الظًً جترا

ْطل٪ بيؿبت  50 ٓصة.50، ؤما ٞئت مً َم ؤ٦بر مً 21.33ؾىت   ؾىت ٞهي ٚحر مٓظ

 ظب مخقير اإلاظخىي الخؾلُمي:زـاثف ؽُىت الدزاطت خ -

ٓػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى خؿب مخٛحر اإلاؿخٔٓ الخٗلُمي:04وؿخٗغى في الجض٫ْ ع٢م )  ( ج

 ( ًبين جىشَؿ ؤفساد ؽُىت الدزاطت خظب مخقير اإلاظخىي الخؾلُمي04حدٌو زكم)

 اليظبت اإلائىٍت الخىسازاث اإلااهل الؾلمي
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 % 1.33 2 ؤؾاس ي

 % 25.33 38 زاهٓي 

 % 70.67 106 امعي ظ

 % 2.67 4 صعاؾاث ٖلُا

 % 100 150 اإلاجمىؼ

ْطل٪ بيؿبت 04مً زال٫ الجض٫ْ ع٢م ) ، 70.67( هالخٔ ؤن ؤٚلب ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت لِم مؿخٔٓ ظامعي 

ْطل٪ بيؿبت  في خحن ًإحي ألاٞغاص  25.33في خحن ًإحي ألاٞغاص ؤصخاب مؿخٔٓ زاهٓي في اإلاغجبت الشاهُت 

 ٔ ْطل٪ بيؿبت  ؤصخاب مؿخٓ ْطل٪ وؿبت  ألاؾاس يْفي ألازحر ؤصخاب اإلاؿخٔٓ  2.67الضعاؾاث الٗلُا زالشا 

1.33. 

 

 زـاثف ؽُىت الدزاطت ألاطاطُت خظب مخقير الخبرة اإلاهىُت -

ٓػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى خؿب مخٛحر الخبرة اإلاِىُت05وؿخٗغى في الجض٫ْ ع٢م )  ( ج

 ُىت الدزاطت خظب مخقير الخبرة اإلاهىُت( ًبين جىشَؿ ؤفساد ؽ05حدٌو زكم )

 اليظبت اإلائىٍت الخىسازاث الخبرة الهىُت 

ٓاث 5ؤ٢ل مً   % 32.67 49 ؾى

ٓاث 10بلى  5مً   % 44.67 67 ؾى

 % 16.00 24 ؾىت  15بلى  10مً 

 % 6.67 10 ؾىت 15ؤ٦ثر مً 

 % 100 150 اإلاجمىؼ

ٓاث  10بلى  05الُٗىت َم مً طْي الخبرة مً  ( هالخٔ ؤن ؤٚلب ؤٞغاص05مً زال٫ الجض٫ْ ع٢م )    ؾى

ْطل٪ بيؿبت  05زم ًلحهم ألاٞغاص مً ؤصخاب زبرة ؤ٢ل مً  44.67ْطل٪ بيؿبت  ٓاث  زم جإحي ٞئت  32.67ؾى

ؾىت  15ْفي ألازحر ًإحي ألاٞغاص ؤصخاب الخبرة ؤ٦ثر مً  16.00ؾىت بيؿبت  15بلى  10ألاٞغاص طْي الخبرة مً 

 . 6.67ْطل٪ بيؿبت 

 دواث الدزاطت: ؤ -8

ْؤن ط٦غها آهٟا ؾُٗخمض الباخشان في ظم٘ البُاهاث ٖلى بغهامجي  ْ"نً" لخؿاب ٢ُم  ٦WISNما ؾب٤ 

ْاث ظم٘ البُاهاث الخانت بالضعاؾت ألن بغهامج "نً" ًدخٓي   13اإلاخٛحراث ل٨ىىا هٔغ ؤهّ مً اإلاِم ٖغى ؤص

٠ مجها  ْهدً ؾىْٓ ُِٟا  ألابٗاصٓا٤ٞ م٘ م٣اًِـ ٣ِٞ بما ًخ 6زالزت ٖكغ م٣ُاؽ م٣جن  التي هُمذ في جْٓ

ٓما ججم٘ اإلا٣اًِـ الؿخت  ْٖم ٓػٖت ٖلى اإلا٣اًِـ باإلياٞت بلى اؾخبُان اصعا٥  85في صعاؾدىا َظٍ  بىض  م

ْالظي اظتهض الباخشان في 12ٖبء الٗمل اإلا٩ٓن مً  لِظٍ الضعاؾت بٛغى اؾخٛاللّ م٘  بٖضاصٍبىض 
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ٓص ٖلى اإلا٣اًِـ لخؿاب ٖبء الٗمل الٟغصي ٦ WISNمسغظاث  ٓػَ٘ البى ْج ما ط٦غها في اإلاٗاصلت ؤٖالٍ 

 ( 06مٓضر في الجض٫ْ ع٢م )

 (: جىشَؿ البىىد ؽلى اإلالاًِع 06الجدٌو زكم )

 ؽدد البىىد  اإلالُاض

 15 م٣ُاؽ الاجؼان الاهٟٗالي

 12 م٣ُاؽ يبِ الىٟـ

 15 م٣ُاؽ الاؾخ٣اللُت

 15 م٣ُاؽ الًِٛ اإلانهي

 13 م٣ُاؽ الؿٗاصة

٧ٓاث م  15 ؤلاًجابُت٣ُاؽ الؿل

 12 اؾخبُان بصعا٥ ٖبء الٗمل

 97 اإلاجمىؼ

 

لت  8-1  والخصخُذ:  ؤلاحابتطٍس

ٓص اإلا٣اًِـ بالخإقحر  جدذ     ٓا ٖلى بى مً زال٫ حٗلُماث البرهامج ٞةهّ ًُلب مً ؤٞغاص الُٗىت ؤن ًجُب

ٓا٤ٞ عؤيهم، م٘ الٗلم ؤهّ ج ٓهّ ؤْ الخُاع الظي ً ْطل٪ البضًل الظي ًًٟل م اٖخماص ؾلم ل٨ُغث الخماس ي 

ْٖباعاث اإلا٣اًِـ الؿخت  ٓص  ٣ت 07ْالجض٫ْ ع٢م) 6لئلظابت ٖلى ظمُ٘ بى ْالخصخُذ  ؤلاظابت( ًٓضر ٍَغ

ٓص اإلا٣اًِـ في خحن هٓضر في الجض٫ْ ع٢م ) ٤ جصخُذ اإلا٣اًِـ ٩٦ل.08لبى  ( ٍَغ

 

لت 07الجدٌو زكم )  وجصخُذ بىىد ملاًِع الدزاطت ؤلاحابت(: طٍس

  
ٓا٤ٞ م

 بكضة
ٓا٤ٞ  م

بلى 

 خض ما
 مٗاعى

مٗاعى 

 بكضة

٣ت الاظابت ٓجغ  ٍَغ     X  ٚالبا ما ؤقٗغ بالخ

٣ت الخصخُذ  ٍَغ

ٓص  ٓا٣ٞت لئلظابت في البى الضعظت اإلا

 اإلآظبت 

5 4 3 2 1 

ٓص  ٓا٣ٞت لئلظابت في البى الضعظت اإلا

 الؿالبت 

1 2 3 4 5 

 ( ٧ل م٣ُاؽ ٖلى خضٔ  08ث اإلآضخت في الجض٫ْ ع٢م )ؤما جصخُذ اإلا٣اًِـ ٩٦ل ٞخم ُّٞ اٖخماص اإلاجاال 

لت جصخُذ ملاًِع الدزاطت08الجدٌو زكم )  (: طٍس

 اإلاظخىي  اإلاجاٌ اإلالُاض
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 ملُاض الاجصان الاهفؾالي

 صعظت ٖالُت [ 75 -56 ]

 صعظت ظُضة [ 56 -37 ]

 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 37 -18 ]

 صعظت يُٟٗت [ 18 -0 [

 ملُاض كبط الىفع

 صعظت ٖالُت [ 60 -45 ]

 صعظت ظُضة [ 45 -30 ]

 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 30 -15 ]

 صعظت يُٟٗت [ 15 -0 [

 ملُاض الاطخلاللُت

 صعظت ٖالُت [ 75 -56 ]

 صعظت ظُضة [ 56 -37 ]

 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 37 -18 ]

 صعظت يُٟٗت [ 18 -0 [

 ملُاض اللقط الىفس ي

 ظضا صعظت مغجٟٗت [ 75 -56 ]

 صعظت مغجٟٗت [ 56 -37 ]

 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 37 -18 ]

 صعظت يُٟٗت [ 18 -0 [

 ملُاض الظؾادة

 صعظت ٖالُت [ 75 -56 ]

 صعظت ظُضة [ 56 -37 ]

 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 37 -18 ]

 صعظت يُٟٗت [ 18 -0 [

 ؤلاًجابُتملُاض الظلىواث 

 صعظت ٖالُت [ 65 -48.75 ]

 صعظت ظُضة [ 48.75 -32.5 ]

 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 32.5 -16.25 ]

 صعظت يُٟٗت [ 16.25 -0 [

 اطخبُان بدزان ؽبء الؾمل

 صعظت ٖالُت [ 60 -45 ]

 صعظت ظُضة [ 45 -30 ]

 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 30 -15 ]

 صعظت يُٟٗت [ 15 -0 [

 

ت إلالاًِع الدزاطت: 8-2    الخـاثف الظُىىمتًر
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ٓعَا ؤْ ٣ًٓم ببىائها بن ال    ٍُْ ْاث الضعاؾت التي ًخبىاَا الباخض  ت ألص ٓمتًر خد٤٣ مً الخهاثو الؿ٩ُ

ُْٞما ًلي ط٦غ ألَم الخهام  ْؤنض٢ِا م٘ بم٩اهُت حٗمُمِا،  ْطل٪ لًمان ؤًٞل الىخاثج  مِم ظضا، 

ٍّٓ بلى ؤن  ت للم٣اًِـ الؿخت للضعاؾت ٦ما ظاءث في صلُل بغهامج "نً" م٘ الخى ٓمتًر ناخب البرهامج الؿ٩ُ

ْهدً ه٨خٟي بيخاثج ؤعبٗت مجها ٣ِٞ ٦ما  ت إلا٣اًِؿّ بؿخت َغ١ مسخلٟت  ٓمتًر ٢ام بدؿاب الخهاثو الؿ٩ُ

ٓ مٓضر في الجض٫ْ ع٢م ) َ09  :) 

 (: ؿدق وزباث ملاًِع الدزاطت09الجدٌو زكم )

 اإلالُاض

 الثباث الـدق

ؿدق 

اإلادىمين 

)وظبت 

 الخىافم(

الـدق 

 الخمُيزي 

 مؾامل الثباث

 بيرطىن 

مؾامل الثباث 

 ؤلفا هسوهبار

 % 84 ملُاض الاجصان الاهفؾالي
T-test  صالت

 0.000ٖىض 
0.717 0.825 

 % 100 ملُاض كبط الىفع
T-test  صالت

 0.000ٖىض 
0.554 0.745 

 % 100 ملُاض الاطخلاللُت
T-test  صالت

 0.000ٖىض 
0.769 0.871 

 % 100 ملُاض اللقط اإلانهي
T-test  صالت

 0.000ٖىض 
0.651 0.749 

 % 100 ملُاض الظؾادة
T-test  صالت

 0.000ٖىض 
0.853 0.757 

 % 100 ؤلاًجابُتملُاض الظلىواث 
T-test  صالت

 0.000ٖىض 
0.807 0.928 

  :ؤطالُب اإلاؾالجت ؤلاخـاثُت -9

ٓم الاظخماُٖت ؤلاخهاثُتاٖخمض الباخشان في ٖملُت اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ٖلى بغهامج الغػم    (SPSS.v.22) للٗل

، خُض اؾخسضما الٗضًض مً الخ٣ىُاث ؤلاخهاثُت التي ٢ضعها ؤنها مىاؾبت لئلظابت   (Amos.v.23)  ْبغهامج

ْمً بحن َظٍ الخ٣ىُاث ما ًلي  : ٖلى حؿائالث الضعاؾت  

ت: اإلاخٓؾِ الخؿابي - ت اإلاغ٦ٍؼ   .م٣اًِـ الجٖز

  .م٣اًِـ الدكدذ: الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  -

١: ازخباع ٧اازخباعاث صالل -  .2ت الْٟغ
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ٓطط جدلُل اإلاؿاع اإلا٣ترح.  - ٓطط ؤمٓؽ للخد٤٣ مذ خؿً مُاب٣ت هم  هم

ؾــىٗغى فــي َــظا الجــؼء مــً الضعاؾــت الىخــاثج اإلاخٓنــل بلحهــا ٖلــى بزــغ اإلاٗالجــت الاخهــاثُت  هخــاثج الدزاطــت: -10

ْهـــي مغ  ْاؾـــخبُان بصعا٥ ٖـــبء الٗمـــل  ـــ٤ جُبُـــ٤ البرهـــامجحن  جبـــت بدؿـــب حؿـــائالث للبُاهـــاث اإلادهـــلت ٖـــً ٍَغ

ْجدلُل الىخاثج.  ْلت في مىا٢كت   الضعاؾت م٘ مدا

:  باإلحابتالىخاثج اإلاسجبطت  10-1  ؽلى الدظاٌئ ألاٌو

 ظاء هو حؿائلىا ألا٫ْ في الضعاؾت ٦ما ًلي:

ْالصخت الىٟؿُت ٖىض     ٓطط اإلا٣ترح في جمشُل الٗال٢ت بحن مؿخٔٓ ٖبء الٗمل  " ما مضٔ ٦ٟاءة الىم

ْالصخت الىٟؿُت اإلامغيحن ؟ ؤ ْاإلامشل إلاخٛحراث ٖبء الٗمل  ٓطط جدلُل اإلاؿاع  اإلا٣ترح  ْ ما مضٔ اؾدُٟاء هم

 إلاٗاًحر خؿً اإلاُاب٣ت؟"  

(  بمىهجُت مبؿُت جىُٓي ٖلى ؾخت SEMْ لئلظابت ٖلُّ اٖخمضها ٖلى الىمظظت باإلاٗاصالث البىاثُت )

ْهي :  ٓاث مخ٤ٟ ٖلحها مً َٝغ الباخشحن   زُ

إل ٖلى اإلا -1 ٢ْض جم َظا مً زال٫ ما ج٣ضم في الَا ٓطط  ْ الٗال٢ت بمسخل٠ مخٛحراث الىم ٓعْر الىٓغي ط

 .الجاهب الىٓغي ْختى بظغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت

َْظا جم بالٟٗل  -2 ٓطط  غ للىم ٓم اإلاَا ٤ْٞ اإلاِٟ ٓعْر الىٓغي بن ْظض ؤْ  ٓطط ٖلى يٓء اإلا بىاء الىم

ٓطط اإلا٣ترح ًِٓغ في الك٩ل ع٢م )  (01ْالىم

ٕٓ صعاؾدىا( ًٖ الخد٣ -3 ٤ مً البيُت الٗاملُت للمخٛحراث ألاؾاؾُت للضعاؾت )ؤبٗاص الصخت الىٟؿُت مٓي

ٓة التي ٢ام بها الباخض قيُسغ ٖبض الغخمان في اَاع ْهي الخُ ٤ الخدلُل الٗملي الاؾخ٨كافي  عؾالت  ٍَغ

ٓ مكاع بلُّ في صلُل بغهامج "نً". ٦ْما َ ٓعاٍ   الض٦خ

ْهي الىماطط اإلاخٗل٣ت بإبٗاص الصخت الىٟؿُت ٧ل بٗض الخد٤٣ مً خؿً مُاب٣ت الىما -4 طط ال٣ُاؾُت 

ٓة ٢ام بها  َْظٍ ؤًًا زُ ٦ُٓضي  ٤ الخدلُل الٗاملي الخ ٓطط البىاجي ال٨لي ًٖ ٍَغ ٓهت للىم ْاإلا٩ ٖلى خضٔ 

ٓ مكاع بلُّ في صلُل بغهامج "نً" ٦ْما َ ٓعاٍ   .الباخض قيُسغ ٖبض الغخمان في اَاع عؾالت الض٦خ

ٓطط ال٨ليالخد٤٣ مً خؿ -5  .ً مُاب٣ت الىم

ٓطط  -6 ْماقغاث الخٗضًل، في خالت ٖضم اؾدُٟاء الىم ٓاقي  اظغاء الخٗضًالث اإلاىاؾبت ٖلى يٓء ٞدو الب

ٍ خؿً اإلاُاب٣ت   .لكْغ

ٓطط اإلاٟترى ألبٗاص  ٓة الخامؿت ْهي الخد٤٣ مً خؿً مُاب٣ت الىم ْمما ج٣ضم ؾيىُل٤ مباقغة مً الخُ

ْٖال٢تها بٗبء الٗ ٤ بغهامج البرهامج ؤلاخهاجي ؤمٓؽ الصخت الىٟؿُت  ٢ْض ظاءث بٗض مٗالجتها ًٖ ٍَغ مل 

AMOS v23 ْالظي ٌٗمل ببرهامج  ،SPSS :ٓاظِت جُب٤ُ ٖلى الك٩ل الخالي ٧ 
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 ( مسسحاث الىمىذج اإلافترق لخمثُل الؾالكت بين ؽبء الؾمل وؤبؾاد الصخت الىفظُت04الؼيل زكم )

ٕٓ إلاسغظا04مً زال٫ الك٩ل ع٢م ) ْبالغظ ٤ بغهامج (  ، AMOS v23ث ٢ُم الخدلُل اإلاؿخسغظت ًٖ ٍَغ

ٓبت  ٓطط مً زال٫ ٢ُم اإلااقغاث اإلادؿ ْمً زال٫ هخاثج البُاهاث ًم٨ىىا الخد٤٣ مً خؿً مُاب٣ت الىم

ْالجض٫ْ الخالي ًٓضر طل٪:  م٣اعهت بمد٩اث اإلاُاب٣ت الخؿىت التي اٖخمضَا الباخض، 

 مىذج جدلُل اإلاظاز(: ًىضح ماػساث خظً مطابلت ه10الجدٌو زكم )

ٌ  اللُمت اإلادظىبت ماػس اإلاطابلت  اللساز مدً اللبى

ؤو  chi-squareواي جسبُؿ 
2

 / ٚحر صالت 0.8 

ت   / / df 2دزحاث الخٍس

 / / 0.71 مظخىي الداللت

 مسبؿ واي اإلاؾُازي 
2

/df 0.43 5> 
2

/df خؿً اإلاُاب٣ت 

 ماػساث اإلاطابلت اإلاطللت

 خؿً اإلاُاب٣ت GFI 1 0.95 <  GFI ماػس حىدة اإلاطابلت

 خؿً اإلاُاب٣ت AGFI 0.94 0.90<  AGFI ماػس خظً اإلاطابلت اإلاصدح

بي  حرز مخىطط مسبؾاث الخطإ الخلٍس

RMSEA 
0.06 0.08 >  RMSEA 

 خؿً اإلاُاب٣ت

 ماػساث اإلاطابلت اإلاتزاًدة

 خؿً اإلاُاب٣ت TLI 0.96 0.90 <  TLI هس.لىَعماػس جى 

 خؿً اإلاُاب٣ت NFI 1 0.90 <  NFI ماػس اإلاطابلت اإلاؾُازي 

 خؿً اإلاُاب٣ت CFI 1 0.95 <  CFI ماػس اإلاطابلت اإلالازن الاكخـادي

  AMOS v.22اإلاـدز : مً بؽداد الباخث اطدىادا إلاسسحاث                                              



73 الؾدد   

2018دٌظمبر      

ISSN 1112-4652 مت  -الجصاثس – مجلت دزاطاث لجامؾت ؽماز زلُجي ألافىاط
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
141 

ٓػ ٖلى  (Goodness of Fit)( ًخطر ؤن ماقغاث خؿً اإلاُاب٣ت 10مً زال٫ الجض٫ْ ع٢م ) ٓطط جد للىم

ٓطط ظاءث خؿىت، خُض هالخٔ ؤن ٢ُمت )٧اي جغبُ٘(  ْؤن ظمُ٘ ج٣ضًغاث الىم ؤًٞل ال٣ُم ل٩ل اإلااقغاث 

ٍٓحن  ٓطط ْ  0.43، ٦ما ؤن مغب٘ ٧اي اإلاُٗاعي ظاء ب٣ُمت 0.05ْ 0.01ٚحر صالت ٖىض اإلاؿخ ٓ ماقغ ظُض للىم َ

َٓـ(  الظي بلٜ ال٣ُمت  05ألهّ ؤ٢ل مً ال٣ُمت  ٦ٓغ.ل ٦ْظل٪ ماقغ )ج ٓطط، في  0.96،  ْهي ٢ُمت خؿىت للىم

ٓطط مُاب٣ت ظُضة، ؤما ٢ُمت ماقغ   1ب٣ُمت  NFI ْCFIما ظاءث  ْهي صاللت ٖلى مُاب٣ت البُاهاث للىم

RMSEA  ْهي ٢ُمت جض٫ ٖلى خؿً  0.06ظاءث ٢ُمخّ ْالظي ٌٗخبر ؤخض ؤَم ماقغاث خؿً اإلاُاب٣ت ٣ٞض

٢ْض ظاء ماقغ  0.08اإلاُاب٣ت ألنها ظاءث ؤ٢ل مً ال٣ُمت  ٓطط،   ٓ ما ٌٗجي  1ب٣ُمت  GFIمد٪ ٢ب٫ٓ الىم َْ

ٓطط ألهّ ؤ٦بر مً ٢ُمت اإلاد٪  ظُضة مً زال٫ ٢ُمخّ في  AGFI، ٦ما ظاءث ٢ُمت 0.95خؿً مُاب٣ت الىم

ْالتي ظاءث ب٣ُمت  ٓطط   التي حٗبر ًٖ ٢ُمت اإلاد٪. 0.90ؤ٦بر مً ْهي  0.94الىم

 جدلُل جإزير ؽبء الؾمل ؽلى الصخت الىفظُت: -

ْطل٪ مً زال٫ 04مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ ع٢م ) ( ًم٨ً ال٫ٓ٣ بإن ٖبء الٗمل ًازغ في الصخت الىٟؿُت 

ْالجض٫ْ الخالي ًٓضر طل٪: ا،  ٓاخض جإزحَر ْ الاججاٍ ال  ما هالخّٓ في الك٩ل بدُض ًمشل الؿِم ط

 (: كُم ومظخىٍاث الداللت لخإزير ؽبء الؾمل ؽلى الصخت الىفظُت11الجدٌو زكم )

P C.R. S.E. Estimate  

 الصخت الىفظُت--->ؽبء الؾمل 794. 080. 4.968 ***

ْمً زال٫ مالخٓت مسغظاث 11مً زال٫ الجض٫ْ ع٢م ) ( هالخٔ ؤن ٖبء الٗمل ًازغ في الصخت الىٟؿُت، 

ْالتي ظاءث لخٗب ٓطط   ر ًٖ جإزحر ٖبء الٗمل ٖلى الصخت الىٟؿُت ٣ٞض ظاءث ٢ُم الخإزحر صالت اخهاثُا.الىم

 الىخاثج اإلاسجبطت باالحابت ؽلى الدظاٌئ الثاوي:  10-2

 هو الدؿائ٫ الشاوي لضعاؾدىا ٦ما ًلي:

 "ما مؿخٔٓ الصخت الىٟؿُت ٖىض ُٖىت اإلامغيحن خؿب بغهامج "نً"؟"

ــ٤ ٧ـاْ لئلظابـت ٖلُـّ ٢مىــا بمٗالجـت البُاهــ ٕٓ م٣ــاًِـ الصـخت الىٟؿــُت ٖـً ٍَغ ٧ْاهــذ  2اث اإلادهـلت مــً مجمـ

 (.12الىخاثج ٦ما هي مٓضخت في الجض٫ْ ع٢م )

 

 لإلحابت ؽلى مظخىي الصخت الىفظُت ؽىد ؽُىت اإلامسكين 2(: هخاثج  وا12الجدٌو زكم )

مظخىي  2كُمت وا اليظبت الخىساز اإلاظخىي  

 الداللت

مظخىي الصخت 

 الىفظُت

 % 58.67 88 ةصعظت ظُض

4.507 0.034 
 % 41.33 62 صعظت صْن اإلاخٓؾِ

 % 0 0 صعظت يُٟٗت

ٕٓ  % 100 150 اإلاجم
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٤ ٧ا ْاإلآضخت في  2بدؿب هخاثج مٗالجت البُاهاث الخانت بالصخت الىٟؿُت ًٖ ٍَغ  ١ لضعاؾت الْٟغ

 .  0.05خٔٓ صاللت صالت اخهاثُا ٖىض مؿ 4.507اإلا٣ضعة بـ:  2الجض٫ْ ؤٖالٍ هالخٔ ؤن ٢ُمت ٧ا

 ؽلى الدظاٌئ الثالث:  باإلحابتالىخاثج اإلاسجبطت  10-3

 ظاء هو حؿائلىا الشالض في الضعاؾت ٦ما ًلي:

 بمٗاصلت ٖبء الٗمل؟  wisnما مؿخٔٓ ٖبء الٗمل ٖىض ُٖىت اإلامغيحن خؿب مٗالجت مسغظاث بغهامج 

صلت ٖبء لٗمل الٟغصي ٖلى مسغظاث بغهامج ٖلُّ ٢مىا بمٗالجت البُاهاث اإلادهلت مً جُب٤ُ مٗا لئلظابتْ 

WISN ٤ ٧ا  (٧ْ13اهذ الىخاثج ٦ما هي مٓضخت في الجض٫ْ ع٢م ) 2ًٖ ٍَغ

 لإلحابت ؽلى مظخىي ؽبء الؾمل ؽىد ؽُىت اإلامسكين 2(: هخاثج  وا13الجدٌو زكم )

مظخىي  2كُمت وا اليظبت الخىساز اإلاظخىي  

 الداللت

مظخىي ؽبء 

 الؾمل

 % 5.30 08 صعظت ظُضة

152.920 0.000 

صعظت 

 مخٓؾُت
121 

80.70 % 

 % 14 21 صعظت يُٟٗت

ٕٓ  % 100 150 اإلاجم

٤ ٧ا بمؿخٔٓ ٖبء الٗملبدؿب هخاثج مٗالجت البُاهاث الخانت  ْاإلآضخت في  2ًٖ ٍَغ  ١ لضعاؾت الْٟغ

 .0.05لت صالت اخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ صال 152.920اإلا٣ضعة بـ:  2الجض٫ْ ؤٖالٍ هالخٔ ؤن ٢ُمت ٧ا

 ؽلى الدظاٌئ السابؿ:  باإلحابتالىخاثج اإلاسجبطت  10-4

 ظاء هو حؿائلىا الغاب٘ في الضعاؾت ٦ما ًلي:

 ما هي ؤبٗاص الصخُت الىٟؿُت التي ٌٗاوي ٞحها اإلامغيحن بك٩ل ؤ٦بر خؿب بغهامج "نً"؟  

ـ٤ بغهـامج  ُـ٠ْ لئلظابـت ٖلـى َـظا الدؿـائ٫ ٢مىـا بمٗالجـت البُاهـاث اإلادهـلت ٖـً ٍَغ  ٧2ـا "نـً" مـً زـال٫ جْٓ

ٍٓاث ْظاءث الىخاثج ٦ما هي مٓضخت في الجض٫ْ ع٢م ) ١ بحن اإلاؿخ  (14لضعاؾت الْٟغ

 

 لإلحابت ؽلى ؤبؾاد الصخت الىفظُت التي ٌؾاوي فيها اإلامسكين 2(: هخاثج  وا14الجدٌو زكم )

 ²كُمت وا الخىساز اإلاظخىي  اإلاجاٌ اإلالُاض
مظخىي 

 الداللت

ملُاض الاجصان 

 فؾاليالاه

 8 صعظت ٖالُت [ 75 -56 ]

173.920 0.000 
 126 صعظت ظُضة [ 56 -37 ]

 16 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 37 -18 ]

 0 صعظت يُٟٗت [ 18 -0 [
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 ملُاض كبط الىفع

 0 صعظت ٖالُت [ 60 -45 ]

86.640 0.000 
 0 صعظت ظُضة [ 45 -30 ]

 132 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 30 -15 ]

 18 صعظت يُٟٗت [ 15 -0 [

 ملُاض الاطخلاللُت

 55 صعظت ٖالُت [ 75 -56 ]

87.240 0.000 
 94 صعظت ظُضة [ 56 -37 ]

 1 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 37 -18 ]

 0 صعظت يُٟٗت [ 18 -0 [

ملُاض اللقط 

 الىفس ي

 29 صعظت مغجٟٗت ظضا [ 75 -56 ]

140.920 0.000 
 117 ٗتصعظت مغجٟ [ 56 -37 ]

 4 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 37 -18 ]

 0 صعظت يُٟٗت [ 18 -0 [

 ملُاض الظؾادة

 110 صعظت ٖالُت [ 75 -56 ]

118.920 0.000 
 36 صعظت ظُضة [ 56 -37 ]

 4 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 37 -18 ]

 0 صعظت يُٟٗت [ 18 -0 [

ملُاض الظلىواث 

 ؤلاًجابُت

 93 ظت ٖالُتصع  [ 65 -48.75 ]

8.640 0.000 
 57 صعظت ظُضة [ 48.75 -32.5 ]

 0 صعظت صْن اإلاخٓؾِ [ 32.5 -16.25 ]

 0 صعظت يُٟٗت [ 16.25 -0 [

يت في الجض٫ْ ؤٖالٍ هالخٔ ما ًلي:   مً زال٫ ٢غاءجىا للىخاثج اإلاْٗغ

  0.05خهاثُا ٖىض مؿخٔٓ صاللت صالت ا 173.92اإلا٣ضعة بـ:  2ظاءث ٢ُمت  ٧ا مظخىي الاجصان الاهفؾالي: -1

ٍٓاث الاجؼان الاهٟٗالي  لهالر اإلامغيحن ؤصخاب الضعظت الجُضة في الاجؼان  ١ في مؿخ ٓص ْٞغ مما ٌكحر بلى ْظ

٫ٓ بإن  150مً ؤنل  126بخ٨غاع   ْجدلُىا َظٍ الىخاثج بلى ال٣ َْٓ ٖضص ٦بحر ظضا لهالر َظا البضًل 

اإلامغيحن ؤي ؤنهم ال ٌٗاهٓن في َظا البٗض مً ؤبٗاص الصخت مؿخٔٓ الاجؼان الاهٟٗالي ظُض لضٔ ُٖىت 

َْظا ؤمغ مِم  باليؿبت للممغيحن ألن  ْبًجابيالىٟؿُت،  ؤي ؤن لضيهم ال٣ضعة في الخد٨م في اهٟٗاالتهم 

ٓا٠َ  الخد٨م الٗالي ٢ض ٌكحر بلى جبلض اإلاكاٖغ في خحن ؤن ي٠ٗ الخد٨م ًاصي بلى الاوٛماؽ اإلاٍٟغ في الٗ

ت بالٓيُٗاث ؤلاوؿاهُت مما ٢ض ٤ٌُٗ الٟغص ٖلى اجساط ال٣غاع ْألاصاء الجُض، ٖلى ؤمل ؤن ؤٞغاص ْالخإزغ بؿ ٖغ

ٓلِم في  ٤ بلى مؿخٔٓ الٗالي مً الاجؼان الاهٟٗالي ألن طل٪ ٢ض ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلحهم لضز ٓا في الٍُغ الُٗىت لِؿ

ٓما.      صاثغ جبلض اإلاكاٖغ التي جهِب الٗضًض مً ؤًٖاء الُا٢م الُبي ٖم
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  0.05صالت اخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ صاللت  86.640اإلا٣ضعة بـ:  2هالخٔ ؤن ٢ُمت ٧ا :مظخىي كبط الىفع -2

ٍٓاث يبِ الىٟـ لهالر اإلامغيحن ؤصخاب الضعظاث صْن اإلاخٓؾِ في  ١ في مؿخ ٓص ْٞغ مما ٌكحر بلى ْظ

ٕٓ  132م٣ُاؽ يبِ الىٟـ الظًً بلٜ ٖضصَم  يُحن ٌٗاهٓن في ، مما ٌكحر بلى ؤن ُٖىت اإلامغ 150مً مجم

 َظا البٗض مً ؤبٗاص الصخت الىٟؿُت، ؤي ؤن لضيهم مك٨الث في يبِ الىٟـ 

مما   0.05صالت اخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ صاللت  87.24اإلا٣ضعة بـ:  2هالخٔ ؤن ٢ُمت  ٧ا مظخىي الاطخلاللُت: -3

ٍٓاث الاؾخ٣اللُت لهالر اإلامغيحن ؤصخاب الضعظاث الجُضة ف ١ في مؿخ ٓص ْٞغ ي الاؾخ٣اللُت ٌكحر بلى ْظ

َْظٍ الىخاثج جض٫ ٖلى ؤن  55ممغى ؤي ما ١ًٟٓ الىه٠ بِىما سجل  94بٗضص  مً البا٢حن صعظاث ٖالُت 

ٓلت مً الاؾخ٣اللُت  ٍٓاث ظض م٣ب ْلضيهم مؿخ اإلامغيحن ال ٌٗاهٓن في َظا البٗض مً ؤبٗاص الصخت الىٟؿُت 

ٌ التي ًخٗلم ٞحه ُٟت الخمٍغ خماص ٖلى هٟؿّ ًم٨ً ؤن ٩ًٓن مغصَا بلى َبُٗت ْْ ا الٟغص ٖلى مغ الؿىحن الٖا

ْ اإلاٟاظئت التي ٢ض ًخٗغى لِا.    َْظا جدؿبا للخاالث الاؾخعجالُت ؤ م مً ؤهّ ٌٗمل يمً َا٢م   ٖلى الٚغ

صالت اخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ صاللت  140.92اإلا٣ضعة بـ:  2هالخٔ ؤن ٢ُمت  ٧ا مظخىي اللقط الىفس ي: -4

١ في م  0.05 ٓص ْٞغ ٍٓاث الًِٛ الىٟس ي ٖىض ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت لهالر طْي مما ٌكحر بلى ْظ ؿخ

ْالظًً بلٜ ٖضصَم  ممغيا ؤي ؤن  24باإلا٣ابل بلٜ ؤصخاب طْي الًِٛ اإلاغجٟ٘ ظضا  117الًِٛ اإلاغجٟ٘ 

َْظا َبُعي ظضا هٓغا ألن مِىت الخمٍغٌ  ؤٚلب اإلامغيحن ٌٗاهٓن في َظا البٗض مً ؤبٗاص الصخت الىٟؿُت 

ْالٗى٠ُ جهى٠ مً اإلاًِ الًا ْم٘ الٟغص اإلاؿالم  ُٚت التي ًخٗامل ٞحها الٟغص م٘ خضي الخُاة ؤْ اإلآث 

ْال٨بحر . ْالهٛحر  ْالطخُت   ْاإلاجغم 

مما   0.05صالت اخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ صاللت  118.92اإلا٣ضعة بـ:  2هالخٔ ؤن ٢ُمت  ٧ا مظخىي الظؾادة: -5

ٍٓاث الؿٗاصة لهالر ؤصخاب الضع  ١ في مؿخ ٓص ْٞغ ؤي ؤن ؤٚلب  110ظاث الٗالُت بخ٨غاع  ٌكحر بلى ْظ

ٍٓاث ٖالُت ْظُضة في الؿٗاصة ْهي هدُجت مُمئىت مً ظِت  ْلضيهم مؿخ اإلامغيحن ال ٌٗاهٓن في َظا البٗض 

بت لخٗاعيِا م٘  مٗاهاة ؤٚلب اإلامغيحن مً الًِٛ ٦ما ًخطر في البٗض الؿاب٤، ل٨ً ًب٣ى  ٖٓا ٍٚغ ْه

َْٗبر ًٖ مض ٓم الؿٗاصة مؿخ٣ل بظاجّ  َْظا ٢ض ٩ًٓن مغصٍ بلى ج٣غب مِٟ ٓما  ٔ عيا الٟغص ًٖ خُاجّ ٖم

ٍٓاتهم الٗالُت في  ْوٗمت الصخت مما ًى٨ٗـ ٖلى مؿخ ْاخؿاؾِم بإًٞلُت  اإلامغيحن الضاثم مً اإلاغض ى 

 الؿٗاصة.

صالت اخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ صاللت  8.64اإلا٣ضعة بـ:  2هالخٔ ؤن ٢ُمت  ٧ا :ؤلاًجابُتمظخىي الظلىواث  -6

٧ٓاث مما ٌك  0.05 ٍٓاث الؿل ١ في مؿخ ٓص ْٞغ لهالر اإلامغيحن مً ؤصخاب الضعظاث  ؤلاًجابُتحر بلى ْظ

ْالظًً بلٜ ٖضصَم  ( صعظاث ظُضة، ؤي ؤن ُٖىت 57ممغى في خحن سجل الباقي مً اإلامغيحن ) 93الٗالُت 

ْح٨ٗـ َظٍ الىخاثج مؿخٔٓ الاًجابُت الظي ًخمحز بّ اإلامغيحن ْالظي ٢ض  الضعاؾت ال حٗاوي في َظا البٗض 

ْالتي جخجلى في  ٩ًٓن مهضٍع زبرتهم في الخٗامل م٘ مسخل٠ الٓيُٗاث الخغظت الٗا٦ؿت ل٠ًٗ الاوؿان 

٢ْاث اإلاغى.   ؤ
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ْلئلظابت ٖلى حؿائ٫ الضعاؾت الغاب٘ هجض ؤن: ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت مً اإلامغيحن ْ  ٦ىدُجت ٖامت مما ؾب٤ 

ٍٓاث  ْمؿخ َْما البٗضان ٌٗاهٓن مً صعظاث مغجٟٗت مً الًِٛ الىٟس ي  صْن اإلاخٓؾِ في يبِ الىٟـ 

ٓلت في  ٍٓاث ظض م٣ب الٓخُضان مً ؤبٗاص الصخت الىٟؿُت اللظان ٌٗاوي ٞحهما اإلامغيحن في م٣ابل مؿخ

٧ٓاث  ْالؿل ْالؿٗاصة  ْهي الاجؼان الاهٟٗالي  م مً ٖضم  ؤلاًجابُتألابٗاص ألازٔغ  ْٖلى الٚغ ْالاؾخ٣اللُت، 

ٓص جىاؾ٤ ٖالي بحن َظٍ الىخاث ْالؿٗاصة اللظان ًغجبُان َغصا ببًِٗما خؿب الٗضًض ْظ ج زانت الًِٛ 

٣ت بىاء اإلا٣اًِـ التي ع٦ؼ ٞحهما قيُسغ ) ( ٖلى يبِ 2017مً الضعاؾاث، بال ؤها هلخمـ اإلابرع في ٍَغ

ْهٟـ ألامغ ًخ٨غع م٘  ٣ت ص٣ُ٢ت ججٗلِا مىٟهلت بك٩ل اًجابي ٖلى ٨ٖـ ما ٌٗخ٣ض البٌٗ  اإلاٟاَُم بٍُغ

٫ٓ بإن ه٠٣ ٖىض َظٍ بٗضي الاجؼا ْللُبُٗت الاؾخ٨كاُٞت لضعاؾدىا ًم٨ىىا ال٣ ن الاهٟٗالي ْيبِ الىٟـ، 

ْمكا٧ل في يبِ الىٟـ.  ٫ٓ ؤن ُٖىت اإلامغيحن حٗاوي مً يِٛ مغجٟ٘   الىدُجت لى٣
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 جٌدة احلْاة ندٍ انطهبت ذًُ طؼٌباث انتؼهى يف انٌسط اجلايؼِ ًسبْم انتدخم

 )دراست يْداَْت جبايؼت لاطدُ يرباح بٌرلهت(

ىت              .مسبر حىدة الخُاة -د فسبي ؿبًر

 ىفع الؾـبي والاكطساباث مسبر ؽلم ال-د كىازح مدمد                                         

 .حامؾت وزكلت-اإلاؾسفُت والظىطُىؽاطفُت                                                  

 اإلالخف: 

ٓباث   ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى ال٨ك٠ ًٖ مؿخٔٓ ظ

ٓصة ١ في صعظت ظ ت الْٟغ ؾىت الخضعط، والخُاة بازخالٝ الجيـ  الخٗلم،  ٦ما تهضٝ الضعاؾت بلى مٗٞغ

ٓصة الخُاة   ْاؾخسضمذ الضعاؾت م٣ُاؽ ظ ْللمٗالجت ٞغيُاث البدض اجبٗذ الضعاؾت  اإلاىهج الٓنٟي، 

ضاء ٖلى وِٗؿت، ) ٓامِا 2012لضٔ الُلبت الجامُٗحن  للباخشت ٚع ( بٗض حٗضًلّ، ،ْظٔغ جُب٣ُّ ٖلى ُٖىت ٢

ٓبت في الخٗلم َالبا 54 ٓصة الخُاة لضٔ الُالب زلهذ ا،  طْي نٗ لضعاؾت بلى اهسٟاى مؿخٔٓ ظ

ٓباث الخٗلم، ٦ما زلهذ الضعاؾت بلى  ت لضٔ الُلبت طْي الجامُٗحن طْي نٗ ٍَٓغ ١ ظ ٓص ْٞغ ٖضم ْظ

ْاإلاؿخٔٓ الخٗلُمي ٓصة بازخالٝ مخٛحر الجيـ  ٓباث الخٗلم  في مؿخٔٓ الج  .نٗ

ٓباث الخٗلم  -: اليلماث الدالت ٓصة الخُاة -نٗ  الجامعيالٓؾِ  -ظ

Abstract: 

 The aim of this study is to reveal the quality of life of university students with 

learning difficulties. The study also aims at identifying differences in the quality of 

life according to sex and year of gradation. For the researcher Raghda on Naissa 

(2012), after its amendment, and applied to a sample of 54 students with learning 

difficulties, the study found that the quality of life of university students with 

learning difficulties was low. The study also found no significant differences among 

students with difficulties Learning Quality variable depending on the sex and 

educational level level. 

Key words:-learning difficulties - Quality of life -  University Center 

 بػيالُت البدث: -1

ْالتي مً ؤَمِا نٗ  ْالتي ٌٗاوي ٢ُإ الخٗلُم مً الٗضًض مً اإلاكا٧ل  ٓباث الخٗلم لضٔ الُلبت 

ٓباث  َالب اإلاغخلت الجامُٗت  اصة في اهدكاع نٗ ْجغظ٘ الٍؼ ٓعة ٦بحرة  اهدكغث في الٓؾِ الجامعي به

ٓباث الخٗلم في اإلاغخلت  اصة الُالب طْي نٗ ْهٟؿُت ؾاَمذ في ٍػ ُٗت  ْحكَغ ٍٓت،  ْجغب ٓامل مجخمُٗت،  لٗ

اث   (2000الجامُٗت.)الٍؼ

ْعاء َظ  ٓاهحن ْالؿبب الغثِـ  ْال٣ ٗاث  ْالدكَغ ْاإلاالُت  ت  ٓص بلى ُٚاب الترجِباث ؤلاصاٍع ا الاعجٟإ ٌٗ

 (2009الخانت باخخُاظاث َالب الٟئاث الخانت في مجا٫ الخٗلُم الٗالي.)الخاعسي 
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٩ا بلى )  ٓباث الخٗلم في ؤمٍغ ٕٓ الُالب %41خُض ْنلذ وؿبت اهدكاع الُلبت طْي نٗ ( مً مجم

ْلى في 1988( في ٖام)%15( بِىما ٧اهذ )1999ام)مً طْي الٟئاث الخانت في ٖ ( مً َالب الؿىت ألا

 (Henderson 2001الجامٗت. )

 في بٖضاص طْي 2003ؤما في الض٫ْ الٗغبُت ٞدكحر صعاؾت قٝغ الضًً)
ً
ْاعجٟاٖا  

ً
اصة ( ؤن َىا٥ ٍػ

ٓباث الخٗلم بك٩ل ملخّٓ في اإلاغخلت الجامُٗت، خُض حكحر هخاثج الضعاؾت بلى ؤن وؿبت اهدكاع  نٗ

ٓباث الخٗلم بحن الُالب طْي اخخُاظاث الخانت جهل بلى) ٓصًت %57.14نٗ ْباإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ ( بمهغ 

ٓباث الخٗلم جمشل)2000حكحر صعاؾت الضًب) ٓماث ٖلى بًجاص الؿبل %12.8( نٗ (، لظل٪ حٗمل الخ٩

ْٖالظّ إلاا لّ مً جإزحر ٢ض ًمخض مً مغاخل الخٗل ْلى بلى مغاخل الخٗلُم اإلام٨ىت لخسُي َظا اإلاك٩ل  ُم ألا

ْاإلانهي للُالب، الجامُٗت، ٓا٤ٞ الىٟس ي الاظخماعي  ْججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن الخإزحر  ٍْى٨ٗـ بٗض طل٪ ٖلى الخ

ْٖلى ٚغاع اإلاغاخل الؿاب٣ت.)مدمض ٖٓى،  ٓعة في َظٍ اإلاغخلت   (2007الؿلبي لِظا الايُغاب ًؼصاص زُ

م مً طل٪ ا٢خهغث مٗٓم الب  ٓباث الخٗلم في ْٖلى الٚغ ٕٓ نٗ ْالضعاؾاث الخانت بمٓي دٓر 

ْاخضة صْن  ْٞئت  البِئت الٗغبُت ٚحر ؤن اإلاالخٔ ًٖ َظا الخىا٫ْ في البِئت الٗغبُت ٢ض ا٢خهغ ٖلى ٢ُإ 

ْهاصعا ما هجض ؤن َظٍ  ْ اإلاخٓؾِ  ٓع الابخضاجي ؤ ٓاء في الُ ْجخمشل َظٍ الٟئت في جالمُظ اإلاخمضعؾحن ؾ ا،  ٚحَر

ْ الُالب  الضعاؾاث ٢ض ام م ؤن الخلمُظ ؤ ْ مغخلت الخٗلُم الجامعي، بالٚغ خضث بلى مغخلت الخٗلُم الشاهٓي ؤ

ٓعجّ في َظٍ اإلاغاخل ٩ًٓن ٢ض ج٣ضم في الؿً ًٖ اإلاغاخل الؿاب٣ت ، م٘ الٗلم ؤن قضة َظا الايُغاب ْزُ

ْجهبذ ؤ٦ثر قضة مً اإلاغاخل ال ٓص ْجإزحراجّ الؿلبُت جؼصاص ٧لما ج٣ضم ؤلاوؿان في الؿً  ؿاب٣ت. )مدم

 (2007ٖٓى،

ٓباث الخٗلم  ْهت ألازحرة بضعاؾت  نٗ ْباإلا٣ابل هجض الٗضًض مً الضعاؾاث ألاظىبُت التي اَخمذ في آلا

ْلت الخٗٝغ ٖلى زهاثو ْخاظاث الغاقضًً طْي  ْالتي ؤظمٗذ في مجملِا ٖلى مدا لضٔ الغاقضًً، 

ْالظًً ًا٦ضْن مً زال٫ َظا الاَخمام ٖلى مض ٓباث الخٗلم  ٓبت َظا الايُغاب في َظٍ نٗ ٓعة ْنٗ ٔ زُ

ْاإلاِىُت للٟغص  ا الؿلبُت مباقغة ٖلى الخُاة الٗملُت  ْؤزاَع ْالتي ٢ض جى٨ٗـ هخاثجِا  ت جدضًضا،  اإلاغخلت الٗمٍغ

ٕٓ هجض مشال  ْلذ اإلآي ْمً بحن الضعاؾاث ألاظىبُت التي جىا ْالىٟس ي،  ٓا٣ّٞ الاظخماعي  ْج  ٍٓ ْٖلى هم

، خُض ؤقاعث مجمل Trainin and Swanson(2005)ْصعاؾت Smitely (2001) ْصعاؾت Ruban (2000)صعاؾت

ْمخٗضصة في  ٓباث زُحرة  ٓباث الخٗلم لضيهم نٗ هخاثج َظٍ الضعاؾاث بلى ؤن الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ

ا٢ت  ٨ُت للخٗلُم الٗالي ْؤلٖا ٣ْْٞا لخٍٗغ٠ الجمُٗت ألامٍغ  Association onاإلاجاالث ألا٧اصًمُت اإلاسخلٟت 

highereducation and disability ADHD 1991  ٓبت ما جازغ ٖلى ٓع ؤْ نٗ حٗبر ًٖ ايُغاب ؤْ ٢ه

ا  ْججِحَز ٓماث، مً خُض حٗلمِا  ْ الٗالي للمٗل ٣ت التي حٗالج بها ألاٞغاص طْي مؿخٔٓ الظ٧اء الٗاصي ؤ الٍُغ

ٓباث حٗبر ًٖ هٟؿِا مً زال٫  َْظٍ الهٗ ْالخٗبحر ٖجها  ْ ؤ٦ثر مً اإلاجاالث ْمٗالجتها ْؤلاخخٟاّ بها،  ْاخض ؤ

ِْٞم الخ٣اث٤  ْالِٟم ال٣غاجي  ْاإلاِاعاث ألاؾاؾُت لل٣غاءة  ْالِٟم الؿمعي،  الخالُت: )الخٗبحر الكٟهي، 

ْججِحز  ٓماث اللُٟٓت،  ْجظ٦غ اإلاٗل ْالخمشُل اإلاٗغفي  ْال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث  ايُت  ْالٗملُاث الٍغ
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ْمٗالجتها ْالاهدباٍ اإلامخ ٓماث اإلاضزلت  اث اإلاٗل ْبصاعة ؤْ مٗالجت اإلاِاعاث الاظخماُٖت( )الٍؼ ض ؤْ بُٗض اإلاضٔ 

٤ حؿُحر بغامج إلاٗالجت مك٨الث الخٗلم لضيهم 2000 ْالتي ًجب ٖلى الجِاث الٓنُت الخ٨ٟل بهم ًٖ ٍَغ ، )

ٓا٤ٞ الىٟس ي  َْؿاٖضَم ٖلى الخ ٓباث الخٗلم   بهٟت مؿخمغة مما ًى٨ٗـ ٖلى ج٣ضم الُلبت طْي نٗ

 (Wanda, 2007ْاإلانهي. )

ٍٓحن في  ْالترب ٓايُ٘ التي ال٢ذ اَخمام الباخشحن الىٟؿاهُحن  ٓباث الخٗلم مً اإلا ٕٓ نٗ ٌٗخبر مٓي

ْمً بحن َظٍ الضعاؾاث:   البُئخحن الٗغبُت ْألاظىبُت 

ٓباث الخٗلم 2009صعاؾت الخاعسي) ت وؿبت الُالب الظًً ٌٗاهٓن مً نٗ ( التي َضٞذ بلى مٗٞغ

ٓهذ ُٖىت ال ْج٩ ٓباث الخٗلم ألا٧اصًمُت باإلاغخلت الجامُٗت في 60ضعاؾت مً)ألا٧اصًمُت،   مً طْي نٗ
ً
( َالبا

ٓص وؿبت  ْجٓنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ْظ مً الُلبت ٌٗاهٓن مً  %٧3لُت اإلاٗلمحن بجامٗت الُاث٠، 

ٓباث الخٗلم ألا٧اصًمُت بجامٗت الُاث٠   نٗ

اث) ْالتي َضٞذ بلى مٗغ 2001ْفي صعاؾت ٢ام بها الباخض الٍؼ ٓباث الخٗلم في اإلاغخلت (  ٕٓ نٗ ٞت قُ

ْؤِْغث هخاثج الضعاؾت 378الجامُٗت لضٔ ُٖىت بلٛذ) ٓم الٗام في ظامٗت مهغ  الباث الضبل ( مً َلبت َْ

ٓباث الخٗلم حكُ٘ لضٔ َالب اإلاغخلت الجامُٗت ٖلى ازخالٝ جسههاتهم بيؿبت ال ج٣ل ًٖ) (، %25ؤن نٗ

ٍْ ٓباث الخٗلم بازخالٝ الجيـ،   ال جسخل٠ نٗ
ً
ٓباث الخٗلم اعجباَا غجبِ الخدهُل الضعاس ي بإهماٍ نٗ

ْالىُٖٓت. ٓمُت  ٓباث الخٗلم ججم٘ مابحن الٗم ْالبيُت الٗاملُت لهٗ  ،
ً
 ؾالبا

ْلى في  (2001) (Hendersonصعاؾت) ٓاث ألا ٓباث في الؿى َضٞذ بلى ج٣ضًغ وؿبت الُالب طْي الهٗ

ْؤؾٟغث الىخاثج ٖلى ؤن وؿبت) ٓبت في الخٗلم ؾىت)%( مً ا9ال٩لُاث الٗامت  (، 1991لُالب ٌٗاهٓن مً نٗ

اصة مؿخمغة خُض ْنلذ بلى وؿبت)  (.1999( في ؾىت)%41ْؤن َظٍ اليؿبت في ٍػ

ٓباث الخٗلم ٢ْ2000ض جٓنل الضًب) ( في صعاؾخّ التي َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى الُالب طْي نٗ

ذ ٖلى  ْالتي ؤظٍغ ٓصًت،  ٓامّ)ْٖلى زهاثهِم الىٟؿُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ  مً 500ُٖىت ٢
ً
( َالبا

ٓع ْؤلاهار) ٓباث الخٗلم لضٔ الظ٧ (، ٦ما جٓنلذ %12.82ظامٗت اإلال٪ ُٞهل بلى ؤن وؿبت اهدكاع نٗ

١ صالت بحن  ْْظضث ْٞغ ٓباث الخٗلم  إلهار في ظمُ٘ ؤبٗاص نٗ ٓع  ١ صالت بحن الظ٧ ٓص ْٞغ الضعاؾت بلى ْظ

ْمىسٟط ي الخدهُل .  مغجٟعي الخدهُل 

حن، harvey ( )2005صعاؾت َاعفي) ت ْظِاث هٓغ م٣ضمي الخضمت، ْؤلاصاٍع ْالتي َضٞذ بلى مٗٞغ  )

الًاث اإلاخدضة  ٠ في ال ٓباث  الخٗلم في مىا٤َ الٍغ ْالخضماث طْي نٗ ْآلاباء الظًً ًخٗاملٓن م٘ البرامج  

ٓباث الخٗ ٓم طْي نٗ ٓماث ًٖ مِٟ ٫ٓ ٖلى مٗل ت ٦ُُٟت الخه َْضٞذ الضعاؾت ؤًًا بلى مٗٞغ ٨ُت،  لم ألامٍغ

ٓهذ ُٖىت الضعاؾت مً) ْج٩ ٢ْض ؤقاع 100مً اإلاكاع٦حن،  ( مً ؤؾاجظة الجامٗاث بازخالٝ عجبهم الٗلمُت 

ٓاظِت  ت إلا ْاإلاٗٞغ ض مً اإلاِاعاث  ٓباث الخٗلم بلى حٗلم اإلاٍؼ اإلاكاع٧ٓن في الضعاؾت بلى خاظت الُلبت طْي نٗ

ْؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى ؤن َىا٥ وؿبت) ٓباث ( مً اإلاك%15اخخُاظاتهم  اع٦حن يهخمٓن بالُلبت طْي نٗ

ْؤقاع) ْالخٟاٖل الاظخماعي،  اصة جدهُلِم ألا٧اصًمي  ْالبرامج التي حؿاٖضَم ٖلى ٍػ ( مً %16الخٗلم 
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ٓباث الخٗلم ٦ما ؤقاع مٗٓم اإلاكاع٦حن بلى ؤن ؤَم  اإلاكاع٦حن بلى بزباث ؤنهم يهخمٓن بالُلبت طْي نٗ

ٓباث الخٗلم جخمشل  ٓماث  اخخُاظاث الُلبت طْي نٗ ٓٞحر مهاصع اإلاٗل ْج ب  في ج٣ضًم الخضماث الخضٍع

 ْاإلاهاصع الصخهُت.

ٓاهحن DAY( )2005ؤما صعاؾت صاي) ـ ب٣ ت ؤًٖاء َُئت الخضَع ( َضٞذ بلى اؾخ٨كاٝ مضٔ مٗٞغ

ْؤقاعث  ٨ُت  ٓباث الخٗلم في ٧لُت قما٫ ٞغظُيُا ألامٍغ ْاججاَاتهم ْزلُٟتهم هدٓ الُلبت طْي نٗ ا٢ت  ؤلٖا

ْام ٦لي في ٧لُت مجخم٘ قما٫ ٞغظُيُا لم ٨ًً هخاثج الضعاؾت  ـ الٗاملحن بض بلى ؤن ؤًٖاء َُئت الخضَع

ٓاهحن الُالب طْي الاخخُاظاث الخانت  ٦ْظل٪ ب٣ ْاخخُاظاتهم  ٓباث الخٗلم  ت ًٖ نٗ لضيهم مٗٞغ

٧ْاهذ صعظاث) ٗاتهم  ْام ٦لي مً)%86ْحكَغ ( ٦ةظاباث صخُدت ٖلى %80( مً ألاؾاجظة الٗاملحن بض

ت )الاؾدباه ٧ْان مخٓؾِ ؤخض ؤظؼاء الاؾدباهت اإلاٗٞغ ْلم ج٨ً َىا٥ ٖال٢ت طاث % 57ت،  ( ٦ةظاباث صخُدت 

ت  ْاإلاٗٞغ ْبحن ٖضص الُلبت الظًً ًخل٣ٓن الخٗلُم  ا٢ت،  ٓاهحن ؤلٖا ت ب٣ ْاإلاٗٞغ ـ  بخهاثُت بحن زبراث الخضَع

ْبحن مخٛحراث الجيـ.  ا٢ت  ٓاهحن ؤلٖا  ب٣

ٓصة خُا صعاؾت ؾُض ؤخمض عظب ؾلُمان  ْهي صعاؾت ظ م  ٓصة خُاة ؤؾَغ ٓباث الخٗلم ْظ ة طْٔ نٗ

ْان الخإزغ ال٨ك٠ ًٖ َظٍ الٟئت ًهيء ألاؾباب  عة الخ٨ٟل بهظٍ الٓاَغة،  ت جدلُلُت ؤ٦ض ٞحها ٖلى يْغ هٍٓغ

ٓباث الخٗلم ًٖ اللخا١ بإ٢غانهم مما ًاصي بلى تهمِكِم في  َٓا باإلياٞت بلى ببٗاص الُلبت طْي نٗ لىم

 مجخمِٗم .

ْهضعة الضعاؾاث الٗغبُت ْزهٓنا ُٞما ًخٗل٤ باإلاٗاف الىٟس ي ْهٓغا لؤل  ٓباث الخٗلم  ٕٓ نٗ َمُت مٓي

ٓع  ْاهُال٢ا مما ؾب٤ جدبل ٓباث الخٗلم بُٛت بًجاص آلُاث للخ٨ٟل بهظٍ الٟئت،  ْالاظخماعي للُلبت طْي نٗ

ٓ الخالي: ْالتي ظاءث ٖلى الىد ٖٓت مً الدؿائالث   بق٩الُت الضعاؾت مً زال٫ َغح مجم

 ٓباث الخٗلم؟م ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ  ا مؿخٔٓ ظ

  ٓٔٓباث الخٗلم بازخالٝ اإلاؿخ ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ ١ في مؿخٔٓ ظ َل جٓظض ْٞغ

 الضعاس ي؟

 ٓباث الخٗلم بازخالٝ الجيـ؟ ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ ١ في مؿخٔٓ ظ  َل جٓظض ْٞغ

  الخضزل اإلا٣ترخت لِظٍ الٟئت؟ما هي ؾبل 

 

 :الفسكُاث -2

 .ٌٟٓباث الخٗلم مىس ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ  مؿخٔٓ ظ

  ٓٔٓباث الخٗلم بازخالٝ اإلاؿخ ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ ١ في مؿخٔٓ ظ جٓظض ْٞغ

 الضعاس ي.

 ٗٓصة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي ن ١ في مؿخٔٓ ظ  ٓباث الخٗلم بازخالٝ الجيـ.جٓظض ْٞغ
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 ؤهمُت للدزاطت: -3

ٓباث  ْهي ٞئت الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ ٓنها جل٣ي الًٓء ٖلى ٞئت مِمت  ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت ٟٞي ٧

ضاصٍ ل٩ُٓن ٞغصا  الخٗلم خُض حٗخبر مغخلت الضعاؾت الجامُٗت اخض اإلادُاث ألاؾاؾُت في خُاة الٟغص  إٖل

ٍٓاث الٗم ٓا٣ّٞ الىٟس ي ْالاظخماعي ُٞما بٗض، ٦ما جخجلى هاجخا ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخ ٦ْظل٪ ج ْاإلاِىُت  لُت 

ٓباث، بُٛت  ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت طْي نٗ ْال٨ك٠ ًٖ مؿخٔٓ ظ ؤَمُت الضعاؾت في ؤنها جدا٫ْ البدض 

 بًجاص ؾبل الخضزل اإلاالثمت في يل ُٚاب بغامج ْزُِ الخ٨ٟل بهظٍ الٟئت.

 ؤهداف  للدزاطت: -4

  ٓ ٓباث الخٗلم.الخٗٝغ ٖلى مؿخٔٓ ظ  صة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ

  ٝٓباث الخٗلم بازخال ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ ١ في مؿخٔٓ ظ طىت ال٨ك٠ ًٖ ْٞغ

 الخدزج

 ٓباث الخٗلم بازخالٝ الجيـ ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ ١ في مؿخٔٓ ظ  ال٨ك٠ ْٞغ

  ٖٓت مً ؾبل الٗالط  لِظٍ الٟئتا٢تراح مجم

ف ؤلاحساثُت  للدزاطت: -5  الخؾاٍز

 ؿؾىباث الخؾلم: -1

  ْ ٣ت التي حٗالج بها ألاٞغاص طْي مؿخٔٓ الظ٧اء الٗاصي ؤ ٓبت ما جازغ ٖلى الٍُغ ٓع ؤْ نٗ ايُغاب ؤْ ٢ه

ْاإلاٗبر ٖجها بمؿخٔٓ  ْالخٗبحر ٖجها  ْمٗالجتها ْالاخخٟاّ بها،  ا  ْججِحَز ٓماث، مً خُض حٗلمِا  الٗالي للمٗل

ٓع٢لتالخدهُ  ل الضعاس ي اإلاىسٌٟ للُالب الجامعي بجامٗت ٢انضي مغباح ب

 حىدة الخُاة:  -2

ْالخٗلُمُت  ْالضعاؾُت  ت  ْمؿخٔٓ الخُاة ألاؾٍغ ْاإلاخمشلت في مؿخٔٓ ٧ل مً الصخت الٗامت للُالب الجامعي 

ٍْخم ال٨ك٠ ًٖ َظا اإلاؿخٔٓ مً زال٫ الضعظت ال٩لُت التي ًخدهل ٖلُّ الُالب الجامعي في  لضًّ، 

ٓصة الخُاة  م٣ُاؽ ظ

 مىهج الدزاطت: -6

ْبما ؤن الضعاؾت  ؾت هي التي جٟغى ٖلى الباخض بجبإ مىهج مٗحن صْن ؤزغ،  بن َبُٗت اإلاك٩لت اإلاضْع

ٓباث الخٗلم، ٞةن  ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ الخالُت جبدض في ال٨ك٠ ًٖ مؿخٔٓ ظ

ٓ اإلاىهج الٓنٟي  .الاؾخ٨كافي اإلاىهج اإلاىاؾب لِظٍ الضعاؾت َ

 :ؤداة الدزاطت -7

ْالتي جم بٖضاصَا مً زال٫   جم اؾخسضام الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث اإلاُضاهُت الالػمت لِظٍ الضعاؾت 

ضاء ٖلى  ٓصة لضٔ الُلبت الجامُٗحن  للباخشت ٚع إل ٖلى الترار الىٓغي ْالاؾخٗاهت بم٣ُاؽ الج ؤلَا

ْالظي  ًخ٩ٓن مً)2012وِٗؿت) ْجم60(  ْػن الاؾخجاباث ٖلى ٧ل ٣ٞغة ٖلى الىدٓ الخالي:  ( بىض،  بُٖاء 

ْا٤ٞ بكضة) ْا٤ٞ)5ؤ ْا٤ٞ)3( صعظاث، مداًض)4( صعظاث، ؤ ْا٤ٞ بكضة)2( صعظاث، ال ؤ ( صعظت، 1( صعظت، ال ؤ
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هبار ب) ٣ت ؤلٟا٦ْغ (، ٦ما جم الخإ٦ض مً 0.87ْبٗض الخإ٦ض مً نالخُت ألاصاة خُض ٢ضع زباث الاؾخبُان بٍُغ

 ٤  الهض١ الظاحي. نض٢ّ ًٖ ٍَغ

 :ؽُىت البدث -8

ٓم   ٓباث الخٗلم  بجامٗت ٢انضي مغباح )٧لُت الٗل جخمشل ُٖىت البدض في َظٍ الضعاؾت في الُلبت طْي نٗ

ٓباث الخٗلم،  ْهي ُٖىت ٢هضًت خُض اٖخمضها في ازخُاعها ٖلى الُلبت طْي نٗ ٢اث(،  ٧ْلُت اإلادْغ الض٣ُ٢ت  

ٓػَ٘) ْاؾترظٗذ)٣ٞ60ض ظٔغ ج ٓباث  با( َال54ٞإنبدذ ُٖىت الضعاؾت)( 54( اؾخماعة  مً الُلبت طْي نٗ

 (.73%الخٗلم، ؤي بيؿبت )

 :ؽسق ومىاكؼت هخاثج الدزاطت -9

ا في يٓء الترار الىٓغي   ْجٟؿحَر ْهخاثج ج٣ُُمِا  ؾيخٗغى ُٞما ًلي بلى ٖغى هخاثج البدض، 

 ْالضعاؾاث الؿاب٣ت:

 هخاثج الفسكُت ألاولى:   -1

ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت ٓباث الخٗلم  مىسٌٟ. مؿخٔٓ ظ طْي نٗ  

( ًىضح مظخىي حىدة الخُاة لدي الطلبت ذوي ؿؾىباث الخؾلم1حدٌو زكم )  

   

الاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 

اإلاخٓؾِ 

 الٟٗلي

مخٓؾِ 

 اإلا٣ُاؽ

ٓصة الخُاة  ؤبٗاص ظ

 الؾامت الصخت حىدة 30 25,8148 5,83119

ت الخُاة - 30 27,0556 4,83469  ألاطٍس

 والدزاطت الخؾلُم - . 30 27,5556 5,53775

 الؾىاطف - 30 27,4444 4,90924

 .الىفظُت الصخت - 30 27,8148 5,27033

 الفساـ ؤوكاث ػقل - . 30 24,6296 4,21720

 اإلاجمىؼ 180 160,3148 18,46958

 

ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت  هالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ بن اإلاخٓؾُاث الخؿابُت الٟٗلُت ألبٗاص ظ

ٓباث الخٗلم ٢ض جغاْخذ بحن)الجامُٗ (، ْظمُ٘ َظٍ اإلاخٓؾُاث ٧اهذ ؤصوى مً 27.81( ْ)24.62حن طْي نٗ

ْالتي حكحر   ،١ ْمً زال٫ الىخاثج اإلابِىت في الجض٫ْ ًم٨ً الخيبا بضاللت الْٟغ مخٓؾِ ال٣ُاؽ لِظٍ ألابٗاص، 

ْطل٪ اؾدىاصا ل٩ٓن مخٓؾِ ال ٟٗلي للُلبت طْي اهّ َىا٥ ٞغ١ صا٫ بخهاثُا لهالر مخٓؾِ ال٣ُاؽ، 

ٓصة الخُاة لضٔ  َْظا ما ٨ٌٗـ جضوي مؿخٔٓ ظ ٓباث الخٗلم في ٧ل بٗض ٧ان ا٢ل مً مخٓؾِ ال٣ُاؽ،  نٗ

ٓباث الخٗلم.  الُلبت الجامُٗحن طْي نٗ
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 هخاثج الفسكُت الثاهُت:  -2

ٓباث الخٗلم بازخالٝ الجيـ. ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت طْي نٗ ١  في مؿخٔٓ ظ  جٓظض ْٞغ

ح فسوق  في مظخىي حىدة الخُاة لدي الطلبت ذوي ؿؾىباث الخؾلم بازخالف ( ًىض2حدٌو زكم)

. الجيع  

 

ٓباث الٗلم ٣ًضع   ٓع طْي نٗ هالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي للُلبت الظ٧

ٓباث الخٗلم ب)ـ161.75ب) ٢ْض 159.54(، في خحن بلٜ اإلاخٓؾِ الخؿاب لضٔ الُلبت ؤلاهار طْي نٗ  ،)

ٓبت) ت)0.42بلٛذ ٢ُمت)ث( اإلادؿ ْمؿخٔٓ صاللت)52( ٖىض صعظت خٍغ (، ْهي ٢ُمت ٚحر صالت بخهاثُا، 0.05( 

ٓباث  ٓع ْؤلاهار طْي نٗ ١ طاث صاللت بخهاثُت بحن الُلبت الظ٧ ٫ٓ بإهّ ال جٓظض ْٞغ ْٖلُّ ًم٨ً ال٣

ٓصة الخُاة لضيهم.   الخٗلم في مؿخٔٓ ظ

هخاثج الفسكُت الثالثت :    

ٓباث الخٗلم بازخالٝ  ؾىت الخض ٓصة الخُاة لضٔ الُلبت طْي نٗ ١ مؿخٔٓ ظ  عط .جٓظض ْٞغ

( فسوق  في مظخىي حىدة الخُاة لدي الطلبت ذوي ؿؾىباث الخؾلم بازخالف طىت 3الجدٌو زكم )

. الخدزج  

 

ْلٓن  ٓباث الخٗلم الظًً ًؼا هالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ ان اإلاخٓؾِ الخؿابي للُلبت طْي نٗ

ْلى ٣ًضع ب) ٓباث 160.65صعاؾتهم بالؿىت ألا (، في خحن بلٜ اإلاخٓؾِ الخؿاب لضٔ الُلبت للُلبت طْي نٗ

 ٓ ْل ٓبت)159.32ن صعاؾتهم بالؿىت الشالشت ب)ـالخٗلم الظًً ًؼا ٢ْض بلٛذ ٢ُمت)ث( اإلادؿ ( ٖىض صعظت 0.25(، 

مظخىي 
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 20.58 159.54 38 ؤهثى
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 14,06 160.65 26 ألاولى 
 فير دالت 0,80 0,25 52

 22,17 159,32 28 االثالثت



73 الؾدد   

2018دٌظمبر      

ISSN 1112-4652 مت  -الجصاثس – مجلت دزاطاث لجامؾت ؽماز زلُجي ألافىاط
ّ
 -مجلت دولُت مدى

 

 
154 

ت) ْمؿخٔٓ صاللت)52خٍغ ١ طاث 0.05(  ٫ٓ بإهّ ال جٓظض ْٞغ ْٖلُّ ًم٨ً ال٣ ْهي ٢ُمت ٚحر صالت بخهاثُا،   ،)

ٓصة الخُاة لضيه ٓباث الخٗلم في مؿخٔٓ ظ ٓع ْؤلاهار طْي نٗ  مصاللت بخهاثُت بحن الُلبت الظ٧

 جفظير هخاثج البدث:  -10

ٓصة الخُاة في ؤن الُلبت طْي  ْاإلاخمشلت في اهسٟاى مؿخٔٓ ظ ْلى  ًم٨ً جٟؿحر هخاثج الٟغيُت ألا

 ٓ ٓمُت َ ْلى، ٞالخٗلم بمٗىاٍ الٗام في الخُاة الُ ٓباث الخٗلم ٌٗاهٓن مً مك٨الث ج٨ُُٟت بضعظت ألا نٗ

٣ت التي ًضع٥ بها  ْالٍُغ الٟغص مخٛحراث الخُاة لضا ًىٓغ الىاؽ بلى الخٗلم مدهلت جٟاٖالث الٟغص م٘ بُئخّ  

ٓا٠٢  ٠٢ٓ مً م ٖلى ؤؾاؽ ؤهّ الٗامل الظي ًدضص ؤصاء الٟغص في ؤًت لخٓت مً لخٓاث الخُاة ْفي ؤي م

مغخلت ظضًضة مً الىمٓ ٞغيذ ٖلُّ مخُلباث ْخاظاث ظضًضة لِظٍ  ٩ٞلما اهخ٣ل ؤلاوؿان بلىالخُاة، 

ٓاظِت مخُلباث الخُاة في اإلاغخلت الجضًضة اإلاغخلت جلر ٖلى ؤلاقبإ، مما ً عة م جٗل الٟغص ٌكٗغ بًْغ

ْ ٖضم الغيا“ في خالت ؤلاقبإ “ ُِٞٓغ الغيا  ٓصة الخُاة“ في خالت ٖضم ؤلاقبإ  “ ؤ التي   هدُجت إلاؿخٔٓ ظ

اث ،  (2000ٌِٗكِا.) الٍؼ

ٓصة الخُاة ًخُلب الاؾخمخإ باألقُاء بك٩ل جغا٦مي ؤن ًِٟم ؤلاوؿان ط ٍْد٤٣ ْفى ظ ٢ْضعاجّ،  اجّ 

َْضٝ ٌؿعى  ْجدضًض مٗجى  ْانهما٥ ًم٨ىّ مً الخٛلب ٖلى مك٨الث الخُاة  مٓخاجّ في جٟاٖل  اَخماماجّ َْ

 
ً
ْما ٍْى٨ٗـ طل٪ في بٌٗ ألاخُان ٖلى ، ص ْبم٩اهاتهم  ٓباث الخ٨ُُٟت  جاصي بلى َضع َا٢اتهم  َْظٍ الهٗ

٢ْض ًازغ ٖلى مؿخ٣بلِم  في  ْالخٛلب ٖلحهااإلاغاخل الخٗصختهم الىٟؿُت  ٓاظِتها    .. لُمُت الالخ٣ت بطا لم ًخم م

م مً الُلبت ٓباث الخٗلم جازغ في مجاالث  ،  َْضٍ اإلاك٨الث جسخل٠ في َبُٗتها ًٖ مك٨الث ٚحَر بن نٗ

ًٍٓ نضا٢اث ْخُاة  ْالٗالث٣ُت ٦ٗضم ال٣ضعة ٖلي ج٩ ت ْالاظخماُٖت  ٓاهب ألاؾٍغ الخُاة اإلاسخلٟت  ٧الج

ْبن ٢ْض ط اظخماُٖت هاجخت ٓباث الخٗلم  ٓباث الخٗلم ؤن نٗ ىُت اإلاكتر٦ت لهٗ ٠ اللجىت الَٓ ٦غ حٍٗغ

ْاظخماعي ,ٞةنها ال ج٩ٓن هدُجت لِظا الايُغاب مباقغة.   ناخبها ايُغاب اهٟٗالي 

ٓباث الخٗلم ًم٨ً عصَا  ْل٨ً ما ال زالٝ ٖلُّ ؤن الايُغاباث الىٟؿُت لضٔ الغاقضًً طْٔ نٗ

ٓاث الضعاؾت.بلى مٗاهاتهم الؿاب٣ت ْزبراته ٓباث الخٗلم زال٫ ؾى  م الٟاقلت م٘ نٗ

َٓا باإلياٞت بلى  َظا باإلياٞت بلى ؤهىا خُىما وٟٛل ال٨ك٠ ًٖ َظٍ الٟئت ٞىدً هيهئ ألاؾباب لىم

ْما ًترجب ٖلى الًٍٛٓ ْؤلاخباَاث  ٓا َامكُحن في مجخمِٗم  ببٗاصَم ًٖ اللخا١ بإ٢غانهم ختى ًهبد

ْما ٓجغاث الىٟؿُت  ْالخ ْما لظل٪ مً آزاع ؾلبُت حكمل ٧ل مً  اإلاؿخمغة  جتر٦ّ مً آزاع مضمغة للصخهُت، 

ْؤؾغجّ ْصعاؾت Smitely (2001) ْصعاؾت Ruban (2000صعاؾت ) .ْمجخمّٗ الُٟل   ، Trainin and Swanson 

ان ٖلى  (2005) ٍٓت في ٖضص مً ص٫ْ الٗالم، بالَغ ٓماث الترب اع بضؤ بحن الض٫ْ، ٣ٞض جمحزث اإلاىٓ ْفي َظا ؤلَا

ت ٓصة بط ؤنها ع٦ؼث ٖلى ؤلاَخمام بدىمُت ال٨ٟإث البكٍغ  التربُت  اإلادؿمت بالج

ٍٓت في  ْع ؤلاًجابي الظي جلٗبّ البرامج الترب ٨ُت بالض الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْفي َظا الؿُا١ ٣ٞض اَخمذ ال

ْبٖاصة جإَُلِم ٓباث الخٗلم في اإلاغخلت الجامُٗت  ٓاظِت الاخخُاظاث الخانت للُالب طْي نٗ الجامعي  م

اث   (2001بك٩ل هاجر. )الٍؼ
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ت لضٔ  ٍَٓغ ١ ظ ٓص ْٞغ ْالشالشت ٣ٞض جٓنلذ الضعاؾت لٗضم ْظ ُٞما ًسو هخاثج الٟغيِخحن الشاهُت 

ٓصة بازخالٝ مخٛحر الجيـ  ٓباث الخٗلم  في مؿخٔٓ الج ٓص ل٩ٓن ٖضة  طىت الخدزجالُلبت طْي نٗ ٌٗ

ٓباث في الخ ْل٩ٓن الهٗ ٓباث مدكابهت لضٔ الُلبت  ْم الُالب في ٧ل مغاخل حٗلمّ بل في ٧ل الهٗ ٗلم جال

٢ْض اج٣ٟذ هخاثج البدض م٘ صعاؾت جٓنل. )الضًب   ( 2000خُاجّ 

١ صالت  ٓص ْٞغ ٓع ْؤلاهار، ٦ما جٓنلذ الضعاؾت بلى ْظ ٓباث الخٗلم لضٔ الظ٧ ١ في نٗ َىا٥ ْٞغ

١ صالت بحن مغجٟع ْْظضث ْٞغ ٓباث الخٗلم  إلهار في ظمُ٘ ؤبٗاص نٗ ٓع  ْمىسٟط ي بحن الظ٧ ي الخدهُل 

 الخدهُل.

 طبل الخدزل اإلالترخت لهره الفئت:زالؿت جلىٍمُت و  

ٓباث الخٗلم  ٓصة الخُاة لضٔ الُالب الجامُٗحن طْي نٗ زلهذ الضعاؾت بلى اهسٟاى مؿخٔٓ ظ

ٓما ْالٗغبُت ٖم ت  ٢ٓ٘ هٓغا لُٛاب الباث للخ٨ٟل بهظٍ الٟئت بالجامٗت الجؼاثٍغ  َْظا مخ

ٓباث الخٗلم في مؿخٔٓ  ٦ما زلهذ الضعاؾت بلى ت لضٔ الُلبت طْي نٗ ٍَٓغ ١ ظ ٓص ْٞغ لٗضم ْظ

ٓصة بازخالٝ مخٛحر الجيـ ْؾىت الخضعط دت ٣ًترح الباخشان ما ًلي :، الج  ْمً ؤظل الخ٨ٟل بهظٍ الكٍغ

ٓهُت - ْال٣اه  حؿُحر بغامج  للخ٨ٟل بهظٍ الٟئت مً الىاخُت الىٟؿُت ْالاظخماُٖت 

بُت الت- ْالىٟؿُت بٖضاص البرامج الخضٍع ُت  بُٗت الٗملُاث اإلاٗٞغ ي تهضٝ بلى الخٗٝغ ٖلى زهاثو َْ

ٓباث الخٗلم لضٔ الُلبت الجامُٗحن.  لضٔ طْٔ نٗ

ا لضٔ الُلبت الجامٗت طْٔ - ْمضٔ اهدكاَع ٓبت الخٗلم  ْهُٖٓت نٗ ْصعظت  ٓباث نصعاؾت ق٩ل  ٗ

 .الخٗلم

ٓباث الخٗلم - ٦ُٓت الُلبت الجامٗت طْٔ نٗ  .صعاؾت الخهاثو الؿل

ْْي٘ ؤؾـ  - ت  ٓباث في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ ْجل٪ الهٗ الخٗٝغ ٖلى زهاثو َظٍ الٟئت 

ْالٗالط الالػمت  .الدصخُو 

ٓباث الخٗلم ٖلى الخٗبحر ًٖ مكا٧لِم. -  مؿاٖضة الُلبت طْي نٗ

ْالخ٨ٟل مً الىاخُت الىٟؿُت ْالاظخماُٖت اإلآظِت للُلبت  - اًت  الاَخمام ببىاء بغامج الٖغ

ٓبا  .ث الخٗلمالجامُٗحن طْي نٗ

ٓٞحر الضٖم الىٟس ي ْالاظخماعي لِم. -  .ج

ْاإلاٗلمحن ْآلاباء ٖلى َظٍ اإلاك٩لت - ْاإلاغبحن   جغ٦حز الاَخماماث اإلاباقغة ل٩ل مً ٖلماء الىٟـ 

ْعَا في مؿاٖضة طْٔ  - ْص اث الخٗلم الاظخماعي  ت اإلابيُت ٖلى هٍٓغ بىاء البرامج ؤلاعقاصًت ألاؾٍغ

ٓا٤ٞ الىٟس ي ٓباث الخٗلم ٖلى الخ   .نٗ

 بٖضاص البرامج الىٓامُت لُخٗلم الُلبت َغ١ خل اإلاك٨الث. -

 اإلاساحــــــــــــــــــــــــؿ:

 ؤوال:  اإلاساحؿ اللقت الؾسبُت
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ـ)-1 ن َُئت الخضَع ٖٓت التربُت الخانت)اهجلحزي 2009ؤلاصاعة الٗامت لكْا ٖغبي(، ال٣اَغة، م٨خبت -(، مٓؾ

ت. ٓ اإلاهٍغ  ؤهجل

اث، ٞخخي مهُٟى،)-2 ٓعة، (، 2001الٍؼ ٓامل ي٠ٗ الخدهُل ألا٧اصًمي ٦ما ًضع٦ِا َالب ظامٗت اإلاىه ٖ

ٓعة.  صعاؾت جدلُلت، ٧لُت التربُت، ظامٗت اإلاىه

ْؤبدار في التربُت الخانت، ٖمان -3 ١، صعاؾاث  ؾان، ٞاْع اإلامل٨ت ألاعصهُت : صاع ال٨ٟغ للُباٖت  –الْغ

ْلى،) ٓػَ٘، الُبٗت ألا ْالخ  (2000ْاليكغ 

, ٖضص مجلت ظامٗت ؤم ال٣-4 ٓباث الخٗلم مً 2ٔغ , صعاؾت لبٌٗ الخهاثو الاهٟٗالُت لضٔ طْي نٗ

اث )  (.1998جالمُظ اإلاغخلت ؤلابخضاثُت, ص. ٞخخي الٍؼ

ـ في التربُت الخانت، الكاع٢ت -5 ْؤؾالُب الخضَع ن، مىاهج  ْآزْغ ؤلاماعاث الٗغبُت  –الخُُب، ظما٫ 

ْلى، ) ، الُبٗت ألا  (1994اإلاخدضة : مُبٗت اإلاٗاٝع

ٓع الُٟل ٖىض بُاظُّ, ص. ٚؿان ٣ٌٗٓب,)-6   (1994جُ

ٍْضاع، )-7  (1994ٖلم الىٟـ الاظخماعي ص. ٖبض الٟخاح مدمض ص

اث، ٞخخي مهُٟى،)-8 ْصاُٞٗت ؤلاهجاػ لضٔ ُٖىت الؾالكت  (،1990الٍؼ ْْظِت الًبِ  بحن اليؿ٤ ال٣ُمي 

، اإلااجمغ الؿىٓي الؿاصؽ لٗلم ال ْؤم ال٣ٔغ ٓعة  ت مً َالب ظامٗتي اإلاىه ىٟـ بال٣اَغة، الجمُٗت اإلاهٍغ

 2للضعاؾاث الىٟؿُت، الجؼء 

: اإلاساحؿ باللقت ألاحىبُت
 
 زاهُا

9- Henderson, Cathy, (2001) ; College Freshman With Disabilities, ERIC Digest no. 

189-ED 512573. 

10- Hudson, w, (1994), the relationship of college support services to the successful 

students with learning disabilities attending  a  historically black university, a 

disseratation  submitted to the department of human services and studies In Paratial 

fulfillment of the requirement for the degree of doctor of philosophy. 

11- Kathereen , Wilson, marie (2001), postsecondary choices of student with 

learning disabilities; the role of the self-systems, socializers and supports.  
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 اإلاالخم: 

( ملُاض حىدة الخُاة01ملخم زكم )  
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ْاليكاٍ. 1 ٍٓت        لضي بخؿاؽ بالخُ

      اقٗغ ببٌٗ آلاالم في ظؿمي. 2

3 .
ً
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ٌع انبٌْنٌجِاحلًاّت اندًنْت نهتن  

 شهسة بىطساج د.

 حامؾت ؽىابت–ولُت الخلىق 

 اإلالخف:

ٓطث  ٌٗخبر         ٓايُ٘ الِامت التي اؾخد ْلي مً اإلا ٓجي في بَاع ؤخ٩ام ال٣اهٓن الض ٓل ٕٓ البُ ٕٓ خماًت الخى مٓي

ٍٓت ْالاظخماُٖت ٖلى الكٗٓب زانت م٘ التزاًض  ْالخىم ْلي، هٓغا ألبٗاصٍ الا٢خهاصًت  ٖلى الاَخمام الض

ٓلٓظُت ٖاإلاُت. ٧ل َظ ٓص ؤػمت بُ ٍ اإلاُُٗاث ظٗلذ اإلاجخم٘ اإلاإؾاْي في مٗضالث الاه٣غاى، مما ؤهظع بٓظ

ْجغقُض اؾخٛاللّ.  ٕٓ ْب٢لُمُت لخماًت َظٍ الخى ْلُت ٖاإلاُت  ْلي ًخ٩از٠ ببغام اجٟا٢ُاث ص  الض

ٓاثل َبُُٗت، مىا٤َ مدمُت، تهضًض. اليلماث اإلافخاخُت: ٓجي، م ٓل ٕٓ بُ  جى

Abstract : 

       The issue of the protection of biological diversity within the framework of the 

provisions of international law is one of the important topics that have attracted 

international attention due to its economic, developmental and social dimensions, 

especially with the dramatic increase in extinction rates, which is evidenced by the 

existence of a global biological crisis. All these factors have led the international 

community to intensify the conclusion of international and regional agreements to 

protect and rationalize its exploitation. 

Keywords: biological diversity, habitats, protected areas, threat. 

 ملدمت:

ْاإلاؿخ٣بل ٖلى         ٍٓت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت في الخايغ  ٓجي ؤصاة ٢ ٓل ٕٓ البُ ًمشل الخى

ْؤمً اإلاُاٍ  ت  ْالصخت البكٍغ ٍٓل ألاظل  ٍٓاث مخباًىت بما في طل٪ ألاَضاٝ اإلاغجبُت باألمً الٛظاجي الُ مؿخ

ْالخس٠ُٟ  ْالخض مً مساَغ ْؾبل اإلاِٗكت  ْالخ٠ُ٨ مِٗا  ْالخس٠ُٟ مً ؤزاع حٛحر اإلاىار  إة ال٣ٟغ،  مً َْ

ْمً َىا ٞةن  ْالٗاإلاُت،  ىُت  ْمً زم صٖم الا٢خهاصًاث الَٓ ْاإلادلُت  ٓاعر ْخ١ٓ٣ اإلاجخمٗاث ألانلُت  ال٩

ٓاهب البُئُت للخىمُت اإلاؿخضامت ٞد ْاؾخسضامّ اإلاؿخضام ٌؿِمان ال في الج ٓجي  ٓل ٕٓ البُ ؿب بل خٟٔ الخى

ا بما في طل٪ ألابٗاص الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت. ٓعة ٖامت بالخىمُت بإؾَغ  جغجبِ ؤًًا به

ٓاهب اإلاسخلٟت للىٓم الخُت         ٓجي ُٞما ًخٗل٤ بشالر ٞئاث جغاجبُت جه٠ الج ٓل ٕٓ البُ ًم٨ً الىٓغ في الخى

ٓإ(، جى ٕٓ الجُجي )ازخالٝ الجُىاث صازل ألاه ٓإ صازل اإلا٣اؾت بُغ١ مسخلٟت: الخى ٕٓ ألاه ٓإ )جى ٕٓ ألاه

ٕٓ الىٓم البُئُت صازل اإلاى٣ُت. ٕٓ البُئي )جى ْالخى ٓجي  اإلاى٣ُت(،  ٓل ٕٓ البُ حكمل الخٗبحراث ألازٔغ للخى

ًٍٓ اإلاجخم٘  ْالخٛحراث في ج٩ ْهمِ اإلاجخمٗاث في اإلاى٣ُت،  ت للؿ٩ان،  ْالبيُت الٗمٍغ ٓإ،  ٓٞغة اليؿبُت لؤله ال

 .٩َُْلّ ٖلى مغ الؼمً

ل ًاصي الخضًض، الٗهغ في         ظٛغافي -البُٓ الخاظؼ جإزحر ببُا٫ بلى ؤخُاًها الُبُٗت في ؤلاوؿان جضزُّ

ٓإ ه٣ل َٓ الباعػ لظل٪، الُبُعي. اإلاشا٫ ٓاؾُت آزغ بلى م٩ان مً ألاه   مسخلٟت. ه٣ل ْؾاثل ب
ً
 َاثغاث، :مشال
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ٓاث. بنَّ  خٟغ ٢ُْاعاث، ؾًٟ ٢ْى ل ؤهٟا١  ٝ في ؤلاوؿان جضزُّ اثُت، الْٓغ  ٧اثىاث بحن الخ٣اء بلى ًاصي الٟحًز

ال بك٩ل َبُعي جلخ٣ي ال خُت، ل ل ٓإ إلهخاط ظًضا مِمت آلُت جإزحر ببُا٫ ًخم ٨َْظا ؤلاوؿان، جضزُّ  .ظضًضة ؤه

ٓجي مً ٖضة مهاصع.        ٓل ٕٓ البُ ت ٖلى ؤنها ال٣ًُت  جإحي التهضًضاث للخى َْكاع بلى بػالت الٛاباث اإلاضاٍع

ْل ْالكٗاب الغثِؿُت،  بت  ٨ً التهضًضاث الخُحرة حك٩لِا ؤًًا جضمحر الٛاباث اإلاٗخضلت ْألاعاض ي الَغ

ٓجي مً زال٫ ألاوكُت  اإلاغظاهُت. ٦ما ٓل ٕٓ البُ ٣ْٞضان الخى ٌؿِم اليكاٍ البكغي في جضمحر الُبُٗت 

ْحٗضًلِا مً ألا ٓاثل  ْالجم٘ ْالايُِاص( ْألاوكُت ٚحر اإلاباقغة )جضمحر اإلا وكُت الهىاُٖت اإلاباقغة )الهُض 

ا(.  ْٚحَر  ْالؼعاُٖت 

ٞت: ما يهضص في الجهاًت         ْٚحر مْٗغ ٞت  ٓا٢ب بُئُت مْٗغ ٓإ ججلب مِٗا ٖ ٓاثل ْألاه بن جضمحر ْزؿاعة اإلا

ْجىُٓم صعظت  ْججضًض التربت، ْخماًت مؿخجمٗاث اإلاُاٍ،  ٓلٓظُت ٖلى جى٣ُت اإلاُاٍ،  َٓ ٢ضعة الىٓم ؤلا٩ً

ٍْغ اإلا ْبٖاصة جض ْالخٟاّ ٖلى الٛالٝ الجٓي الخغاعة،  ْالىٟاًاث،  الخ٩ال٠ُ لِؿذ بُئُت بدخت،  .ٛظًاث 

ْلِا مٗان ٖم٣ُت ْظمالُت.  ْالؼعاُٖت،  ْالُبُت   ْجمخض بلى الخؿاثغ الا٢خهاصًت 

ٓجي         ٓل ٕٓ البُ ٓٞغ الخى ً ،
ً
ال ٓجي هي في ألاؾاؽ زالزت: ؤ ٓل ٕٓ البُ ْالخى ؤؾباب الخٟاّ ٖلى الُبُٗت 

 
ً
 ٞٗلُا

ً
ْال٣ُم اإلااصًت ألازٔغ التي جضٖم مهضعا ٍْت  ظًت ْألاص ٓلٓظُت )بما في طل٪ ألٚا ٓاعص البُ  للم

ً
مدخمال

ٓجي في الخٟاّ ٖلى اإلادُِ الخُٓي  ٓل ٕٓ البُ ، ٌؿاَم الخى
ً
ْالخضاث٤. زاهُا ٝ التربت  ْغ مهاًض ألاؾما٥ ْْ

ْٚحٍر مً ال٩اثىاث ٝ اإلاالثمت لخُاة ؤلاوؿان  ٓٞحر الْٓغ ٕٓ   .لخ ، الخى
ً
ٓجي ٌؿخد٤ الخٟاّ ٖلُّ زالشا ٓل البُ

ْاٞ٘ طاث ٢ُمت ؤزال٢ُت ْظمالُت ْؤًًا لض  .لِـ ألؾباب ٖلمُت ٞدؿب 

ٓجي         ٓل ٕٓ البُ ٓلحها اإلاجخم٘ الضْلي لخٟٔ الخى ٕٓ في ألاَمُت الاؾخصىاثُت التي ً جخجلى ؤَمُت َظا اإلآي

ْطل٪ بهضٝ حؿلُمّ لؤلظُا٫ ال٣اصمت ٦م اَُت الكٗٓب،  ا جغ٦ّ لىا ؤظضاصها باٖخباٍع جغار باٖخباٍع ٖماص ٞع

ٓاهب  ٍْخم ؤلاإلاام بج مكتر٥ لئلوؿاهُت، ًد٤ ل٩ل البكغ الاهخٟإ بّ ما صام ًغجبِ بد٤ ؤلاوؿان في الخُاة. 

ٓجي،   ٓل ٕٓ البُ ْلي لخٟٔ الخى ٓوي الض اع ال٣اه ٓ ؤلَا ٕٓ مً زال٫ ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الخالُت: ما َ َظا اإلآي

ْلُت اإلاٗىُت بدىُٟظ َظٍ اإلاِمت؟.ْما مضٔ ٞٗالُت اإلااؾ  ؿاث الض

ْلُت الٗاإلاُت ْؤلا٢لُمُت         جخم ؤلاظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت مً زال٫ ٞهلحن ًدىا٫ْ ألا٫ْ اله٥ٓ٩ الض

ٕٓ، ْفي  ْلي لخٟٔ َظا الخى اع اإلااؾؿاحي الض ٓجي، في خحن ًضعؽ الشاوي ؤلَا ٓل ٕٓ البُ اإلاٗىُت بدٟٔ الخى

ٓط َظٍ الضعا ٓاهب الجهاًت جخ ْلئلخاَت بج ْجٓنُاث الضعاؾت.  ؾت بساجمت جخًمً ؤَم الىخاثج اإلاؿخسلهت 

ْاإلاىهج الٓنٟي.        ٕٓ ًخم اٖخماص مىهجحن: اإلاىهج الخدلُلي   اإلآي

ٓجي. ٓل ٕٓ البُ  اإلابدض ألا٫ْ: اله٥ٓ٩ الٗامت الٗاإلاُت لخٟٔ الخى

ٓجي، الظي ٌكمل  ٓل ٕٓ البُ ْع ال٣اهٓن في الخٟاّ ٖلى الخى ٓص ص ٕٓ بحن ال٩اثىاث ٌٗ ْالخى ٓاهاث  ْالخُ الىباجاث 

ٓنها، بلى بوكاء خض٣ًت  ْاإلاجخمٗاث البُئُت التي ٌؿ٨ى ٓعهُا  Yosemite National Parkالخُت  ىُت في ٧الُٟ الَٓ

ٍٓاث اإلادلُت  .٦إ٫ْ مى٣ُت مدمُت في الٗالم ٓهُت ٖلى اإلاؿخ ٓاٖض ال٣اه ْمىظ طل٪ الخحن، اُٖخمضث ال٣
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ْالشىاثُت ْؤلا ىُت  ٠٢ٓ ما ٌٗخبٍر آلان بٌٗ ؤًٖاء ْالَٓ ْهت ألازحرة، ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي ل ٢لُمُت، ْفي آلا

٢ْذ مط ى ٓجي ؤ٦ثر ٖغيت للخُغ مً ؤي  ٓل ٕٓ البُ  .اإلاجخم٘ الٗلمي ؤػمت ججٗل الخى

ٖٓت مً اإلاهاصع. ٣ٞض          ٖٓت مخى ٓجي مً مجم ٓل ٕٓ البُ ْلُت للخٟاّ ٖلى الخى صٖا  ِْغث الؿُاؾت الض

ٓلم لٗام بٖالن اؾخ ْاإلا٣بلت مً زال٫  ٦ٓ1972ِ ْالىباجاث لٟاثضة ألاظُا٫ الخالُت  ٓاهاث  بلى خماًت الخُ

ْللض٫ْ ؤن جمى٘  ٍٓت مخجضصة،  ٓاعص خُ الخسُُِ الض٤ُ٢ ؤْ ؤلاصاعة، للخٟاّ ٖلى ٢ضعة ألاعى ٖلى بهخاط م

ت )اإلابضؤ  ْالخُاة البدٍغ ٓاعص الخُت   (.4الخلٓر مً ؤلايغاع باإلا

ٓػ اإلاؿاؽ بها،  ًجب  1982ُشا١ الٗالمي للُبُٗت لٗام ؤ٦ض اإلا        ؤن الؿالمت الجُيُت ٖلى ألاعى ال ًج

ْلخد٤ُ٣ َظٍ الٛاًت  ًجب  ٍٓاث الؿ٩اهُت لجمُ٘ ؤق٩ا٫ الخُاة "٧اُٞت ٖلى ألا٢ل لب٣ائها،  ؤن ج٩ٓن اإلاؿخ

ضة، ٍْجب بُٖاء خماًت زانت للمىا٤َ الٍٟغ ت"،  ٍع ٓاثل الًْغ ٓإ هماطط  ْخٟٔ خماًت اإلا مً ظمُ٘ ألاه

ْ اإلاِضصة بااله٣غاى. ٓإ الىاصعة ؤ ٓاثل ألاه ْ إلا ٓلٓظُت،   اإلاسخلٟت مً الىٓم ؤلا٩ً

ْؤُٖض الخإ٦ُض ٖلُّ في زُت  21مً ظض٫ْ ؤٖما٫ ال٣غن  15ًدىا٫ْ الٟهل          ٓجي،  ٓل ٕٓ البُ خٟٔ الخى

ٍٓغ ال٣ا .2002لٗام  WSSD جىُٟظ ْلي ؤلاؾتراجُجُت الٗاإلاُت ْمً اإلاباصعاث ألازٔغ التي ؾاَمذ في جُ هٓن الض

ْلي لخٟٔ الُبُٗت  ْزُت الٗمل إلادمُاث اإلادُِ  IUCN (1980)لخٟٔ الُبُٗت الهاصعة ًٖ الاجداص الض

 (.1984الخُٓي )

ٓإ         ا، ألن ألاه ًً ٓٞغ جدض ٓجي في ٩َُل مخماؾ٪ ً ٓل ٕٓ البُ ْجغجِب اجٟا٢ُاث خٟٔ الخى بن جهي٠ُ 

ٓص مخضازل. ٓاثل لِا ْظ ٓوي  ْاإلا ٓص ههج ٢اه ْلت في الخهي٠ُ بلى ْظ ٓص اإلابظ ْة ٖلى طل٪، ٢ض حكحر الجِ ْٖال

ٓط، ٓل ٕٓ البُ ٣ت مجؼؤة  مىٓم لخٟٔ الخى ْلي بٍُغ ٓاٖض ال٣اهٓن الض ٓعث ٢ ٓا٢٘ َٓ زالٝ طل٪: ٣ٞض جُ ْال

ٓجي ٓل ٕٓ البُ ْص في اؾخمغاع ٣ٞضان الخى ٍْى٨ٗـ هجاخِا اإلادض  .ْمسههت، 

ٓاثل في ؤي  ًٓظض ؾٔٓ مٗاَضجحن مً        ْاإلا ٓإ  َظٍ اإلاٗاَضاث التي ًم٨ً ؤن جىُب٤ ٖلى ظمُ٘ ألاه

ً في الٗالم ْلُا َامان إلاٗالجت ٢ًاًا الخٟٔ،  .مَٓ غاٝ في ٦ال الاجٟا٢ُخحن مدٟال ص ل٣ض ؤنبذ ماجمغ ألَا

ْاث ظضًضة:  اجٟا٢ُت  ْؤص ٓاثذ  ٓإ اإلاِضصة بااله٣غاى 1973ْْي٘ ل ْلُت في ألاه   (CITES) بكإن الخجاعة الض

ٓجي لٗام  ٓل ٕٓ البُ  .1992ْاجٟا٢ُت الخى

 :  .1973لؾام  بؼإن الخجازة الدولُت في ألاهىاؼ اإلاهددة باالهلساق  CITES اجفاكُتاإلاطلب ألاٌو

ْلي الاججاع اجٟا٢ُت هي ٓإ الض ٓاهاث بإه ت ْالىباجاث الخُ  3 ًٓم ْاقىًُ في ؤبغمذ التي لاله٣غاى اإلاٗغيت  البًر

ٓم بٓن  في ْاإلاٗضلت ،1973 ماعؽ ٓهُّ / 22 ً ً1979. 

ٓإ اإلاِضصة 1973في ٖام         ْلُت في ألاه ْلت ٖلى اجٟا٢ُت الخجاعة الض ن ص كْغ ْاخض ْٖ  ٘٢ْ  ،

ٓة(CITES)بااله٣غاى ٓاث مً صٖ ْلي لخٟٔ الُبُٗت ، بٗض ٖكغ ؾى بلى اجٟا٢ُت  الجمُٗت الٗامت لالجداص الض

ٓإ اإلاِضصة ْلُت لخىُٓم الخجاعة في ألاه ْجس1ص ٓاهاث للمالخ٤ .  ْالخُ ٓإ الىباجاث  ً٘ ٖكغاث آلاالٝ مً ؤه

                                                 
1
 Washington, 3 March 1973, in force 1 July 1975, 993 UNTS 243; CITES has 162 parties. 

Amending Protocols were adopted in Bonn on 22 June 1979 (in force 13 April 1987) and in 

Gaborone on 30 April 1983. 
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ٓاهاث مً ؤلاٞغاٍ في اؾخٛاللِا  ْالخُ ٓإ اإلاِضصة بااله٣غاى مً الىباجاث  الخابٗت لِا، اإلاهممت لخماًت ألاه

ْجسٌُٟ ٢ُمتها الا٢خهاصًت. ْلُت  ْ خٓغ ججاعتها الض ْلُت  مً زال٫ جىُٓم ؤ ٧ان اٖخماص اجٟا٢ُت الخجاعة الض

ٍٓجا لٗملُت بضؤث في ٖام في ؤ ت اإلاِضصة بااله٣غاى جخ ْالىباجاث البًر ٓاهاث  ٓإ الخُ في الجمُٗت  1960ه

ْلي لخٟٔ الُبُٗت ْلي للى٣ل الجٓي  (IUCN)الٗامت الؿابٗت لالجداص الض ٢ْغاع الجمُٗت الٗامت لالجداص الض  ،

ٕ ؤ٫ْ إلاٗاَضة في  1963لٗام  ْمكْغ ْلُت،  ، في 1972. ْفي ٖام 1964ٖام الظي ًضٖٓ بلى ٣ٖض اجٟا٢ُت ص

ٓلم اٖخمض اإلااجمغ الخٓنُت  ِ٦ٓ ْاقىًُ في ماعؽ  99.3ؾخ ْبحن اإلآٟيحن في  التي ؤصث بلى ٣ٖض ماجمغ اإلاىض

 .ؤًً جم اٖخماص الاجٟا٢ُت 1973

: ملمىن الاجفاكُت.  الفسؼ ألاٌو

ت في ؤق٩الِا الٗضًضة         ْالىباجاث البًر ٓاهاث  ٖٓت هي ظؼء ال حٗتٝر الضًباظت بإن "الخُ ْاإلاخى الجمُلت 

ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىّ مً الىٓم الُبُُٗت لؤلعى التي ًجب خماًتها لؤلظُا٫ الخالُت ْألاظُا٫ ال٣اصمت" ، 

ت يض  ْالىباجاث البًر ٓاهاث  ْحكحر بلى الِضٝ ألاؾاس ي لالجٟا٢ُت بهٟتها حٗاْن صْلي للٗمل ٖلى خماًت الخُ

ْلُتالاؾخٛال٫ اإلاٍٟغ مً زال٫ الخجاعة ا ٓإ اإلاِضصة بااله٣غاى في ؤخض  CITES حٗمل .لض ٤ بصعاط ألاه ًٖ ٍَغ

ٓإ ٓط مً بٌٗ اإلاٗاَضاث البُئُت ألا٢ضم. ألاه ٓ ههج مإز َْ ٓإ ظمُ٘ حكمل :"مالخ٣ِا الشالزت،  ٓإ ألاه  ْألاه

ُت ٓ الخالي1ظٛغاُٞا"  مخٟغ٢ت ج٩ٓن  مجها ؤٖضاص ؤي ؤْ الٟٖغ ٓطط ٖلى الىد ٍْخم حٍٗغ٠ الىم  ،: 

ٓان ؤي -1   هباث، ؤْ خُ
ً
  ؤم ٧ان خُا

ً
ٓإ هماطط مً مُخا ٓاعصة ألاه   .5 ْ 4 ْ 3 ْ 2 ْ 1 الجضا٫ْ  في ال

ٓتها مً ؤْ لِا اإلاهاخبت اإلاؿدىضاث مً ًدبحن مكخ٣اث ؤْ ظؼء ؤي  -2 ت الٗالمت مً ؤْ ٖب  اإلاله٣اث ‘ ؤْ الخجاٍع

ٝ ؤي مً ؤْ ٔ  ْْغ ٓان مً مكخ٣اث ؤْ ظؼء ؤنها ؤزغ ٓإ مً هباث ؤْ خُ ٓاعصةا ألاه  ما ،3 ْ 2 ْ 1 في الجضا٫ْ  ل

 .2.الاجٟا٢ُت ؤخ٩ام مً نغاخت مٟٗاة اإلاكخ٣اث ؤْ ألاظؼاء َظٍ ج٨ً لم

٤ الخإ٦ض مً          ٓاهُت مً الاه٣غاى ًٖ ٍَغ ْالخُ ٓإ الىباجُت  تهضٝ َظٍ الاجٟا٢ُت بلى اإلاداٞٓت ٖلى ألاه

ُْٖىاتها ال تهضص ب٣اء جل٪ ٓإ  ْلُت بهظٍ ألاه ٓإ في بِئتها الُبُُٗت.  ؤن الخجاعة الض  ألاه

 الفسؼ الثاوي: مالخم الاجفاكُت.

ٓإ ٖلى اإلاالخ٤        غاٝ خغة في جُب٤ُ جضابحر مدلُت ؤ٦ثر .ٌٗخمض مؿخٔٓ الخماًت اإلامىٓخت لِظٍ ألاه ألَا

ٓإ .نغامت ْلُت في ؤه ٓإ اإلاِضصة بااله٣غاى، جدٓغ اجٟا٢ُت الخجاعة الض  ٌكمل اإلالخ٤ ألا٫ْ "ظمُ٘ ألاه

ٓإ اإلالخ٤ ألا٫ْ، ًجب ؤال ج٩ٓن ؤي ججاعة  ت اإلاِضصة بااله٣غاى ؤي ججاعة في ؤه ْالىباجاث البًر ٓاهاث  الخُ

ٓإ جم  ال ًم٨ً ؤن ج٩ٓن مخٗل٣ت بإه ت في اإلا٣ام ألا٫ْ"،  غاى ججاٍع ٍْجب ؤال ج٩ٓن "أٚل  ،"ٕٓ "ياعة لب٣اء الى

ْلت الخهضًغ ٓاهحن ص ٣ت مسالٟت ل٣ ٫ٓ ٖلحها بٍُغ ا ، جُلبْاٖخما .الخه ْٚحَر  ٖلى َظٍ الاؾخٟؿاعاث 
ً
 صا

CITES  ذ للخجاعة اإلا٣ترخت في ُٖىاث الخظًُل ألا٫ْ ٓعصة بنضاع جهاٍع ْاإلاؿخ غاٝ اإلاهضعة  ٓبت  .مً ألَا مُل

ألي ُٖىت ٢ضم مً البدغ اصة جهضًغ الُٗىاث   .الكِاصاث ؤًًا إٖل

                                                 
1
 Art. I(a); (1979, Use of the Subspecies as a Taxonomic Unit in the Appendices). 

2
 Art. I(b); see Res. Conf. 2.18 (1979, Parts and Derivatives of Animal Species Listed on 

Appendix III and of Plant Species Listed on Appendix II or III). 
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ٓإ التي ٢ض جهبذ مِضصة با        عة مِضصة ٍْضعط اإلالخ٤ الشاوي "ظمُ٘ ألاه ْبن لم ج٨ً بالًْغ اله٣غاى، 

ْلم ًخم الخه٫ٓ  ٓإ"  ؿمذ بالخجاعة في ُٖىاث اإلالخ٤ الشاوي بطا لم ج٨ً "ياعة بب٣اء جل٪ ألاه ٌُ بااله٣غاى، 

ْلت اإلاهضعة ْل٨ً ًجب ٖلى  .ٖلى الُٗىت بما ًخٗاعى م٘ ٢اهٓن الض ذ اؾخحراص،  ٫ٓ ٖلى جهٍغ ال ًلؼم الخه

ذ جهضًغ  ٓعص ج٣ضًم جهٍغ ْبسالٝ طل٪ ، ٞةن  1.ؤْ قِاصة بٖاصة جهضًغ ٢بل الؿماح بالضز٫ٓ اإلاؿخ

ٓاعصة في ُٖىاث اإلالخ٤ ألا٫ْ  ٍ ال ٍ اإلاخٗل٣ت بالخجاعة في ُٖىاث اإلالخ٤ الشاوي ممازلت للكْغ  .الكْغ

ٓإ التي ًدضصَا ؤي َٝغ ٖلى ؤنها زايٗت للخىُٓم في هُا١         ًخًمً اإلالخ٤ الشالض "ظمُ٘ ألاه

غاٝ ألازٔغ في الخد٨م في ؾلُخّ ال٣ًاثُ ْبداظت بلى حٗاْن ألَا ت بٛغى مى٘ ؤْ ج٣ُُض الاؾخٛال٫ ، 

ٗاتهم ابیٍٞي جيا بٗصة بًِٗم بمؾاَٖغاٝ لؤلر لزالملخ٤ الایؾمذ ْالخجاعة".  لمٗهیت المخلیت ١ حكَغ

ت، لء اباألخیا ًجب ٖلى  .2لزاهيملخ٤ الهخ٣ل بلى اٚالبا ما جر لزال١ الملخاظت ٞي صعلمْإ األهؤن اکما بٍغ

 بلى مٗاًحر ؤ٢ل 
ً
ذ جهضًغ لُٗىاث اإلالخ٤ الشالض اؾدىاصا ْلت اإلاهضعة ؤن جهضع جهٍغ ت في الض الؿلُت ؤلاصاٍع

ْالشاوي ٓإ مً اإلالخ٣حن ألا٫ْ   .نغامت مً جل٪ الخانت باأله

 .1992اإلاطلب الثاوي:اجفاكُت الخىىؼ البُىلىجي 

ٓجي ؤ٫ْ الاجٟ        ٓل ٕٓ البُ ٓجي جمشل اجٟا٢ُت الخى ٓل ٕٓ البُ ْلُت التي جا٦ض ٖلى ؤن نُاهت الخى ا٢ُاث الض

ٖٓت مً ألاَضاٝ حٗض ملؼمت لجمُ٘ الض٫ْ ٧ٓن  ٢ْض ْيٗذ مجم ٌك٩ل اَخمام مكتر٥ لجمُ٘ الكٗٓب. 

ٖٓا ٖاإلاُا، لظا ًجب نُاهت ْخٟٔ  ْمٓي ْلُا  ْاهسٟايّ ٌٗض اوكٛاال ص ٓجي  ٓل ٕٓ البُ مك٩لت جغاظ٘ الخى

ٓلٓظُت صْن جدض ٓاعص البُ ْ ب٢لُمي.اإلا  ًض ظٛغافي ؤ

ٓجي في          ٓل ٕٓ البُ ٢ُٓ٘ ٖلى اجٟا٢ُت الخى ْالخىمُت  1992ماي  5جم الخ زال٫ ماجمغ ألامم اإلاخدضة للبِئت 

٢ٓذ ٖلى  ٓ( خُض خهلذ في طل٪ ال ْصزلذ خحز الىٟاط في  168)ماجمغ ٍع ٢ُٓٗا،   .1993صٌؿمبر  29ج

: ملمىن اجفاكُت الخىىؼ البُىلىجي.  الفسؼ ألاٌو

ْم٩اٞدت جىا٢هِا         ٓلٓظُت  ٓاعص البُ اٖخبرث صًباظت الاجٟا٢ُت ؤن الاؾخسضام ال٣ابل لالؾخمغاع للم

ْجُلٗاث ألاظُا٫ اإلا٣بلت. ْالِا ًاصي بلى اؾخسضام َظٍ الٗىانغ بإؾلٓب ٌٗمل ٖلى جلبُت اخخُاظاث   ْػ

ٓجي في بإهّ: جباًً ال٩اثىاث الًٗ        ٓل ٕٓ البُ ذ الاجٟا٢ُت الخى ٞغ ٍٓت الخُت اإلاؿخمضة مً ٧اٞت اإلاهاصع ْٖ

ْالظي  ْاإلاغ٦باث البُئُت التي حٗض ظؼءا مجها  ت ْألاخُاء اإلااثُت  ْالبدٍغ بما ٞحها، الىٓم البُئُت ألاعيُت 

ْالىٓم" ٓإ  ْبحن ألاه ٓإ  ٕٓ صازل ألاه  .3ًخًمً الخى

 ؤهداف اجفاكُت الخىىؼ البُىلىجي.-ؤوال

ٓجي في  ٓل ٕٓ البُ ٓان  05ؤبغمذ اجٟا٢ُت الخى ْصزلذ خحز الىٟاط في  1992ظ ْصي ظاهحرْ   29بمضًىت عي 

ٓجي، خُض جلتزم الض٫ْ 1993صٌؿمبر  ٓل ٕٓ البُ ْلي ألاؾاس ي الظي يهخم بمجا٫ الخى ْحٗخبر اله٪ الض  ،

غاٝ ٞحها باجساط الخضابحر الالػمت لخد٤ُ٣ زالزت ؤَضاٝ ؤؾاؾُت:  ألَا

                                                 
1
 Art. IV(4). 

2
 Art. V. 

3
ٓجي. -  ٓل ٕٓ البُ  اإلااصة الشاهُت مً اجٟا٢ُت الخى
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 لت مً الخدابير:ؿُاهت وخفػ الخىىؼ البُىلىجي: وذلً باجساذ حم-1

- ْ ْجيكُُِا صازل مدُُاتها ؤ ٓإ ال٣اصعة ٖلى الب٣اء  ٓاثل الُبُُٗت، ْألاه ْاإلا ٓلٓظُت  نُاهت الىٓم ؤلا٩ً

 زاعظِا.

- ٤ْٞ ْاث بطا ٧اهذ ٢اثمت  ْ حٗضًل َظٍ ألاص ىُت بهضٝ الخماًت ؤ ْالبرامج الَٓ ْالخُِ  ْي٘ الاؾتراجُجُاث 

 ما جخُلبّ الهُاهت.

ٕٓ ا- ْاؾخسضامّ اإلاؿخمغ بلى ؤ٢ص ى خض مم٨ً، في ظمُ٘ الخُِ اإلام٨ىت، صمج نُاهت الخى ٓجي  ٓل لبُ

ْ ٧ل ال٣ُاٖاث.  ْؾُاؾاث ٢ُاُٖت ؤ

ٓجي، - ٓل ٕٓ البُ ٓاٞؼ ٖلى حصجُ٘ نُاهت الخى ْاظخماُٖت ؾلُمت، ج٩ٓن بمشابت خ اجساط جضابحر ا٢خهاصًت 

ٓ ٢ابل لالؾخمغاع  .1ْاؾخسضامّ ٖلى هد

ٖٓت مً الالتزاماث  ىؼ البُىلىجي:الاطخسدام الداثم لؾىاؿس الخى-2 ٍْخد٤٣ طل٪ مً زال٫ مغاٖاة مجم

 ؤَمِا:

ىُت.- ْالؿُاؾاث الَٓ  بصماط الاؾخسضام اإلاؿخضًم في ٖملُت نى٘ ال٣غاعاث 

ْجداٞٔ ٖلى -  ٕٓ ٤ْٞ اإلاماعؾاث الش٣اُٞت الخ٣لُضًت التي جدٟٔ الى ٓاعص  حصجُ٘ الاؾخسضام الخ٣لُضي للم

.  اؾخمغاٍع

ْالخد٨م في اإلاساَغ الىاججت.حصجُ٘ الخٗاْن بح- ْالخانت   ن ظمُ٘ ال٣ُاٖاث الٗامت 

ٍْت.- ٓلٓظُت بض٫ ال٨ُما ْاإلا٩اٞدت البُ  اؾخٗما٫ الُغ١ الىُٟٓت 

ْاإلادلُت التي ججؿض ؤؾالُب الخُاة الخ٣لُضًت - ْمماعؾاث اإلاجخمٗاث ألانلُت  اخترام اإلاٗاٝع ْالابخ٩اعاث، 

ٓجي.طاث الهلت باالؾخسضام اإلاؿخضًم لٗىانغ ال ٓل ٕٓ البُ  خى

٣ْٞا لِظا اإلابضؤ ًخسظ الخلاطم الؾادٌ واإلاىـف للمىافؿ الىاججت ؽً اطخسدام اإلاىازد البُىلىحُت: -3

ْباألزو الض٫ْ  غاٝ اإلاخٗا٢ضة  ٍٓت خه٫ٓ ألَا ْل ؼ ؤ ْحٍٗؼ ٧ل َٝغ مخٗا٢ض ظمُ٘ الخضابحر الٗملُت لدصجُ٘ 

ٓلٓظُا  ٓاثض الىاججت ًٖ الخ٨ى ْالٟ ا جل٪ الىامُت ٖلى الىخاثج  َٓٞغ ٓعازُت التي ج ٓاعص ال ٍٓت ال٣اثمت ٖلى اإلا الخُ

 ٍ ٤ْٞ قْغ ْؤن ًخم طل٪ الخ٣اؾم  ْٖاص٫  غاٝ اإلاخٗا٢ضة، ٖلى ؤن جخم َظٍ الٗملُت ٖلى ؤؾاؽ مىه٠  ألَا

 .2مخ٤ٟ ٖلحها

 جدابير ؿُاهت الخىىؼ البُىلىجي.-زاهُا

ٖٓت مً الخضابحر تهضٝ         ٓجي مجم ٓل ٕٓ البُ ٕٓ جخًمً اجٟا٢ُت الخى بلى نُاهت ْخٟٔ ٖىانغ الخى

٢ِٓٗا الُبُعي. ٓاظضة زاعط م ٦ْظا الٗىانغ اإلاخ ٓاظضة في مدُُِا الُبُعي  ٓجي اإلاخ ٓل  البُ

 ْجخمشل في:جدابير الخفػ التي جخم ؽلى مظخىي الىكؿ الطبُعي: -1

                                                 
ٓجي. 11اإلااصة - 1 ٓل ٕٓ البُ  مً اجٟا٢ُت الخى
2
ٓجي. 19/2اإلااصة -  ٓل ٕٓ البُ  مً اجٟا٢ُت الخى
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ْبصاعتها لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ جخٗل٤ - ْهي مىا٤َ مدضصة ظٛغاُٞا، ًجغي جهيُِٟا  ب٢امت مىا٤َ مدمُت 

 الهُاهت.ب

ْالخٟاّ ٖلحها.- ٓاثل  ْاإلا ٓلٓظُت   بنالح الىٓم ؤلا٩ً

ْالٗمل - ٍٓت  ٓلٓظُا الخُ ْجىُٓم ال٩اثىاث الخُت اإلاٗضلت ظُيُا باؾخسضام الخ٨ى ٢ٓاثُت إلصاعة  اجساط الخضابحر ال

ْ ٖلى صخت البكغ. ٓاء مً الىاخُت البُئُت ؤ  ٖلى الخد٨م في اإلاساَغ اإلاغجبُت باؾخسضامِا، ؾ

ْالبدض ًٖ اإلاجا٫ ٖضم الخٗ- ٓ ٧لً لِا جإزحر ؾلبي مً ؤظل صعاؾتها  ْل بت باؾدئهالِا ختى  ٓإ الٍٛغ غى لؤله

ْاإلاالثم لِا الؾخٗمالِا.  اإلاىاؾب 

ْاإلادلُت التي ججؿض ؤؾالُب الخُاة - ْمماعؾاث اإلاجخمٗاث ألانلُت  ال٣ُام باخترام اإلاٗاٝع ْالابخ٩اعاث 

ٕٓ البُ ٓنها الخ٣لُضًت طاث الهلت بهُاهت الخى ْالخٟاّ ٖلحها ْن ٓ ٢ابل لالؾخمغاع  ْاؾخسضامّ ٖلى هد ٓجي  ٓل

 ْحصجُ٘ جُب٣ُِا ٖلى ؤؾ٘ هُا١.

ْجخمشل في:1جضابحر الخٟٔ التي جخم زاعط الٓي٘ الُبُعي-2  : 

ْالبدض - ْبٖاصتها بلى ؤْؾاَِا الُبُُٗت بٗض بظغاء البدٓر  اجساط جضابحر الهُاهت زاعط الٓي٘ الُبُعي 

٫ٓ ؤؾباب الخىا٢ ٓلٓظُت خ اصتها بلى خالتها الُبُُٗت، ْفي ؤْؾاَِا ؤلا٩ً ٓاظبت إٖل ْمٗالجتها بال٨ُُٟت ال و 

ٓإ اإلاِضصة مً ظضًض. ْمالثمت إلوٗاف ألاه ٝ مىاؾبت   ألانلُت، في ْل ْْغ

ٓإ اإلاِضصة.- ْاإلاكابهت لؤلْؾاٍ الخ٣ُ٣ُت إلوٗاف ألاه ٓٞحر ألاْؾاٍ الانُىاُٖت اإلاُِإة   الٗمل ٖلى ج

ْبوكاء  الخٗاْن في- ْٚحٍر مً ؤق٩ا٫ الضٖم مً ؤظل الهُاهت زاعط الٓي٘ الُبُعي،  ج٣ضًم الضٖم اإلاالي 

 ْنُاهت مغا٤ٞ الهُاهت زاعط الٓي٘ الُبُعي في الض٫ْ الىامُت.

غاى نُاهتها زاعط الٓي٘ الُبُعي بهضٝ - ٓاثلِا الُبُُٗت أٚل ٓلٓظُت مً م ٓاعص البُ ْبصاعة ظم٘ اإلا جىُٓم 

ٓإ في الٓي٘ الُبُعي.ٖضم تهضًض الىٓم ؤلا  ْٖكاثغ ألاه ٓلٓظُت  ٩ً 

ٓاثلِا الُبُُٗت في ْل - ْبصزالِا مً ظضًض في م ْلى  ٓإ اإلاِضصة بلى خالتها ألا ْبٖاصة ألاه اجساط الخضابحر إلوٗاف 

ٝ مىاؾبت  .2ْْغ

 الفسؼ الثاوي: جفؾُل خماًت الخىىؼ البُىلىجي.

ْما ًخٗغى لّ         ٓجي  ٓل ٕٓ البُ ٓجي.             هٓغا ألَمُت الخى ٓل ٕٓ البُ ٓلحن ملخ٣حن الجٟا٢ُت الخى ٧ٓ ج  ، نضع بْغ

 بسوجىهٌى كسطاحىت بؼإن الظالمت ألاخُاثُت الخابؿ الجفاكُت الخىىؼ البُىلىجي.-ؤوال

اظىت للؿالمت ألاخُاثُت في         ٫ٓ ٢َغ ٧ٓ ج ٕٓ  الجٟا٢ُت٧اجٟا١ ج٨مُلي  2000ظاهٟي  29اٖخمض بْغ الخى

ْصزل خح ٓجي.  ٓل غاٝ يهضٝ بلى 2003ؾبخمبر  11ز الىٟاط في البُ ٫ٓ٧ٓ اجٟا٢ُا بُئُا مخٗضص ألَا َْٗخبر البرْج  .

                                                 
ٓعازُت البى٥ٓ ب٢امت الُبیعي الٓي٘ زاعط بالٓي٘ َىا ی٣هض - 1 ٓاء ال ٓاهیت، ؤْ هباجیت ؾ ٓاعص خٟٔ ؤظل مً الجیيیت، لبى٥ٓا ْ خی ٓعازُت اإلا  ال

ْبى٪ الؿالالث لهیاهت ٓعازُت اإلااصة لخٟٔ ظِاػ َٓ :الجیىاث اإلاسخلٟت.  ٢ِٓٗا زاعط ال مً ؤقِغ  Svalbard Global Seed Vaultیٗخبر  ْ .الُبیعي م

ْع  لخسؼیً Norvège ظؼیغة في ألاعى جدذ ٢بٓ ق٩ل ٖلى َْٓ الٗالم، في الجیىاث بى٥ٓ  الٗالم في الٛظاثیت اإلادانیل ظمی٘ مً آمً م٩ان في البظ

ٕٓ ٖلى للخٟاّ ْبالخالي ٓجي الخى ٓل  .البی
ٓلٓجي. 9اإلااصة - 2 ٕٓ البُ  مً اجٟا٢ُت الخى
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ٓعة التي ًم٨ً ؤن ٩ًٓن لِا آزاع ياعة ٖلى  ْاؾخسضام ال٩اثىاث الخُت اإلاد ْبت  ْمىا اإلاؿاَمت في ؤمان ه٣ل 

ْالتر٦حز بهٟت زانت ٓجي، م٘ مغاٖاة اإلاساَغ ٖلى صخت ؤلاوؿان ؤًًا،  ٓل ٕٓ البُ ٖلى الخدغ٧اث ٖبر  الخى

ْص.  الخض

1-:  ملمىن البروجىهٌى

٫ٓ ٖلى         ٧ٓ ْلت  40ًدخٓي البرْج ْمىا ٓع  ْالٗب ْص  َْؿغي ٖلى الى٣ل ٖبر الخض ْزالر مغا٤ٞ،  ماصة 

ٓجي،  ٓل ٕٓ البُ ْاؾخضامت الخى ٓعة التي ٢ض جىُٓي ٖلى آزاع ياعة بدٟٔ  ْاؾخسضام ظمُ٘ ال٩اثىاث الخُت اإلاد

٫ٓ زالر مالخ٤: م٘ مغاٖاة اإلاساَغ ٖلى ٧ٓ ْللبرْج  صخت ؤلاوؿان ؤًًا. 

-: ٓبت في ؤلازُاعاث. اإلالخم ألاٌو ٓماث اإلاُل  ًخٗل٤ باإلاٗل

ٓعة اإلاغاص اؾخسضامِا مباقغة ٦إٚظًت  اإلالخم الثاوي:- ٓبت بكإن ال٩اثىاث الخُت اإلاد ٓماث اإلاُل ًخًمً اإلاٗل

ْ للخجِحز. ْ ٦إٖالٝ ؤ  ؤ

 ج٣ُُم اإلاساَغ. اإلالخم الثالث:

هىالاإلابىز الخىمُلي لبروجىهٌى كسطاحىت للظالمت ألاخُاثُت بؼإن اإلاظاولُت والجبر  -ىهٌى هافىٍابسوج-2

 الخؾىٍط ي. 

ٓاٖض ْي٘ مؿإلت ٧اهذ        لُت بكإن ٢ ٍٓط ي ْالجبر اإلاؿْا  الخُت ال٩اثىاث ًٖ الىاجج الًغع  ًٖ الخٗ

ٓعة ْلي الهُٗض ٖلى الىٓغ ٢ُض اإلاد ٫ٓ٧ٓ  اٖخماص ٢بل الض  ْْيٗذ .ْبٗضٍ ألاخُاثُت بالؿالمت خٗل٤اإلا البرْج

٫ٓ  مً 27 اإلااصة ٧ٓ ضاص الالػم ألاؾاؽ البرْج اع زال٫ اإلاؿإلت َظٍ في الىٓغ مً لالهتهاء عؾمُت ٖملُت إٖل  ؤلَا

لبذ .اإلادضص الؼمجي غاٝ ماجمغ بلى 27 اإلااصة َْ ٕٓ اجٟا٢ُت في ألَا ٓجي الخى ٓل  في لؤلَغاٝ ٧اظخمإ الٗامل البُ

 ٫ٓ٧ٓ ج ٓاٖض بهُاٚت جخٗل٤ ٖملُت ألا٫ْ، اظخماّٖ في ٌٗخمض، ؤن ألاخُاثُت متالؿال  بْغ ْلُت ْبظغاءاث ٢  ص

لُت مجا٫ في مالثمت ٍٓط ي ْالجبر اإلاؿْا ٓعة الخُت ال٩اثىاث جدغ٧اث ًٖ الىاجج الًغع  ًٖ الخٗ  ٖبر اإلاد

ْص  .الخض

غاٝ إلااجمغ ألا٫ْ  الاظخمإ ٢ام لظل٪، ٣ْْٞا        ٫ٓ٧ٓ  في اٝلؤلَغ  ٧اظخمإ الٗامل ألَا ج اظىت بْغ  ٢َغ

ٓص ألاخُاثُت للؿالمت ٓع  في اإلا٣ٗ ٤ بةوكاء 2004 ُٟٞغي  27 بلى 23 مً ٧ٓالاإلاب ٓح ٖامل ٍٞغ ٍٓت مٟخ  الًٗ

ٓهُحن الخبراء مً مسهو لُت ْالخ٣ىُحن ال٣اه ٍٓط ي ْالجبر مٗجي باإلاؿْا ٫ٓ٧ٓ  ؾُا١ في الخٗ ج اظىت بْغ  ٢َغ

ٓاٖض ْا٢تراح عاثزُا ْنُاٚت اإلاؿاثل لخدلُل ألاخُاثُت للؿالمت ْلُت ْبظغاءاث ٢ ٕٓ َظا بكإن ص  .اإلآي

ٓاث ٖضة ْبٗض        ْلي اجٟا١ مً الاهتهاء جم اإلاٟاْياث، مً ؾى ٗٝغ ص ٫ٓ  باؾم ٌُ ٧ٓ ج ٍٓا بْغ ٓع -هاٚ الإلاب  بكإن ٧

لُت ٍٓط ي ْالجبر اإلاؿْا ٫ٓ٧ٓ  اإلا٨مل الخٗ اظىت لبرْج ٍٓا، في ْاٖخمض ألاخُاثُت للؿالمت ٢َغ  15 في الُابان، هاٚ

ٓبغ غاٝ إلااجمغ الخامـ الاظخمإ في 2010 ؤ٦خ ٫ٓ٧ٓ  في لؤلَغاٝ ٧اظخمإ الٗامل ألَا  .البرْج

٫ٓ٧ٓ  َْٓ ألانلُت، مٗاَضجّ قإن ْقإهّ        ج اظىت بْغ ٫ٓ٧ٓ  اٖخماص ٞةن ألاخُاثُت، للؿالمت ٢َغ ج ٍٓا بْغ  -هاٚ

ٓع  الإلاب ْعا ًلٗب ؤهّ ٖلى بلُّ ًىٓغ الخ٨مُلي ٧  الىاخُت مً الش٣ت لبىاء ٦ْخضبحر هاخُت مً الًغع  مى٘ في ص

 ٔ ٍٓغ مجا٫ في ألازغ ٓلٓظُا ْجُب٤ُ جُ ٓلٓظُت الخ٨ى  لخد٤ُ٣ الالػمت الخم٨ُيُت البِئت ًضٞ٘ َْٓ .الخضًشت البُ
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ٓعة الخُت ال٩اثىاث بم٩اهُاث مً اؾخٟاصة ؤ٢ص ى ٤ ًٖ اإلاد ٓاٖض ْي٘ ٍَغ  خالت في اؾخجابت جضابحر ؤْ للجبر ٢

ٓع  ؾحر ٖضم ٕٓ ْحٗغى ًغام ما ٖلى ألام ٓجي الخى ٓل  .للًغع  حٗغيّ اخخما٫ ؤْ للًغع  البُ

بسوجىٌى هافىٍا خىٌ الخـٌى ؽلى اإلاىازد الجُيُت والخلاطم الؾادٌ واإلاىـف للمىافؿ الىاػئت -زاهُا

 ؽً اطخسدامها.

ٓجي، صٖا ماجمغ ال٣مت الٗالمي بكإن        ٓل ٕٓ البُ  للمط ي ٢ضما في جىُٟظ الِضٝ الشالض مً اجٟا٢ُت الخى

َٓاوؿبٙر  ْلي، في بَاع ؤلاجٟا٢ُت، مً ؤظل 2000الخىمُت اإلاؿخضامت )ظ ( بلى الخٟاْى بكإن بوكاء هٓام ص

٢ْض اؾخجاب  ٓاعص الجُيُت.  ْاإلاىه٠ للمىاٞ٘ الىاقئت ًٖ اؾخسضام اإلا ؼ ْخماًت الخ٣اؾم الٗاص٫  حٍٗؼ

غاٝ لالجٟا٢ُت في اظخماّٖ الؿاب٘ ٖام  ٣ّ الٗا2004ماجمغ ألَا ٍٓت اإلاسهو ، بخ٩ل٠ُ ٍٞغ ٓح الًٗ مل اإلاٟخ

ْج٣اؾم اإلاىاٞ٘ بُٛت الخىُٟظ الٟٗا٫ للماصجحن   ٫ٓ ٓاعص الجُيُت( ْ 15للخه ٫ٓ ٖلى اإلا / ي )اإلاٗاٝع 8)الخه

ْؤَضاِٞا الشالزت.  الخ٣لُضًت( لالجٟا٢ُت 

ٓاعص الجُيُت         ٫ٓ ٖلى اإلا ٍٓا بكإن الخه ٫ٓ هاٚ ج٩ ٓاث مً الخٟاْى، اٖخمض بْغ ع ؾذ ؾى ْبٗض مْغ

غاٝ في ْا ْطل٪ زال٫ الاظخمإ الٗاقغ إلااجمغ ألَا ْاإلاىه٠ للمىاٞ٘  ٓبغ  29لخ٣اؾم الٗاص٫  في  2010ؤ٦خ

ٍٓا بالُابان.  هاٚ

ؾاث اإلادلُت بؼإن الخـٌى ؽلى اإلاىازد الجُيُت وجلاطم اإلاىافؿ.-ؤوال  اإلابادت ألاطاطُت إلؽداد الدؼَس

ٓاهُجها اإلادلُت غاٝ في بٖضاص ٢ ٖٓت مً اإلاباصت جلتزم الض٫ْ ألَا تهُئت -:1اإلاخٗل٣ت بخ٣اؾم اإلاىاٞ٘، بمجم

ال ؾُما في  ْاؾخسضامّ اإلاؿخضام،  ٓجي  ٓل ٕٓ البُ ْحصجُ٘ البدٓر التي حؿاَم في خٟٔ الخى ؼ  ٝ لخٍٗؼ الْٓغ

ت. غاى البدٓر ٚحر الخجاٍع ٫ٓ أٚل  البلضان الىامُت، بما في طل٪ مً زال٫ جضابحر مبؿُت بكإن الخه

خباع - ْ  ألازظ في الٖا ٓاهاث ؤ ٓاعت الخالُت ؤْ الٓق٨ُت، التي تهضص ؤْ جًغ صخت البكغ ؤْ الخُ خاالث الُ

ْلي. ْ الض جي ؤ  الىباجاث، خؿبما ًخ٣غع ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓ

ْعَا الخام لؤلمً الٛظاجي.- ْص ْالؼعاٖت  ٓعازُت لؤلٚظًت  ٓاعص ال  الىٓغ في ؤَمُت اإلا

 لي.جدابير جدلُم جلاطم اإلاىافؿ ؽلى الـؾُد الدو -زاهُا

ٖٓت مً الخضابحر جخمشل في:        ٫ٓ مجم  ًخًمً البرْج٩

غاٝ لخ٣اؾم اإلاىاٞ٘-1 ْاإلاىه٠ 2ْي٘ آلُت ٖاإلاُت مخٗضصة ألَا : ٩ًٓن الِضٝ مجها مٗالجت الخ٣اؾم الٗاص٫ 

ْالخالت التي ال ٩ًٓن  ْص،  ٓع الخض ٓاعص الجُيُت في بخضٔ الخالخحن: خالت ٖب للمىاٞ٘ الىاقئت ًٖ اؾخسضام اإلا

ْ الخه٫ٓ ٖلحها.مً ا ٓا٣ٞت اإلاؿب٣ت ًٖ ٖلم ؤ  إلام٨ً مىذ اإلا

ْج٣اؾم اإلاىاٞ٘-2 ٓاعص الجُيُت  ٓماث بكإن الخه٫ٓ ٖلى اإلا ت لخباص٫ اإلاٗل ت 3بوكاء ٚٞغ : حٗخبر َظٍ الٛٞغ

ٓماث  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓٞغ بهٟت زانت الخه ْج ْج٣اؾم اإلاىاٞ٘.   ٫ٓ ٓماث اإلاخٗل٣ت بالخه ٧ٓؾُلت لخ٣اؾم اإلاٗل

.طاث الهلت بدىُٟ ٫ٓ التي ًدُدِا ٧ل َٝغ ٧ٓ  ظ َظا البرْج
                                                 

 اإلااصة الشامىت مً البرْج٫ٓ٩.- 1
٫ٓ٧ٓ. 10اإلااصة - 2  مً البرْج
 مً البرْج٫ٓ٩. 14اإلااصة - 3
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ٓاعص الجُيُت-3 ؼ الكٟاُٞت بكإن اؾخسضام اإلا  . 1ْي٘ ه٣اٍ جٟخِل لخٍٗؼ

        ٕٓ ٓاٖض خٟٔ الخى ْجىُٟظ ٢ ٍٓغ  اع الغثِس ي الظي ًخم زاللّ جُ ٓجي هي ؤلَا ٓل ٕٓ البُ حٗخبر اجٟا٢ُت الخى

ٓجي، ٚحر ؤن  ٓل ْ بحن اله٥ٓ٩ الٗاإلاُ البُ ٦ْظل٪ اله٥ٓ٩  CITESت ألازٔغ ، بما ٞحها الٗال٢ت بُجها  زانت، 

ْاضخت  .ؤلا٢لُمُت، ال جؼا٫ ٚحر 

 الـىىن الؾامت ؤلاكلُمُت ودون ؤلاكلُمُت.اإلابدث الثاوي: 

ٓجي في جل٪ التي ًخم جبىحها ٖلى اإلاؿخٔٓ ؤلا٢لُمي         ٓل ٕٓ البُ ٓاٖض خٟٔ الخى جخمشل الٟئت الشاهُت مً ٢

ٓإ في اإلاى٣ُت اإلاُٗىت ْالتي هي، بٓظّ ٖام، مم٨ىت غ الىهج ؤلا٢لُمي ٖلى  .الخُب٤ُ ٖلى ظمُ٘ ألاه ٢ْض جم جبًر

ٌٍٓ  .ؤهّ ٌؿمذ بمٗالجت الاخخُاظاث ْالاَخماماث البُئُت للمىا٤َ اإلاسخلٟت ٦ما ٌؿعى بلى يمان جٟ

ٓاء ٖل ٍٓاث ؤلاصاعة، ؾ ْلُت بلى ؤوؿب مؿخ ن البُئُت الض لُت بصاعة الكْا ى اإلاؿخٔٓ الؿلُاث اإلاغجبُت بمؿْا

ْ الشىاجي ْ صْن ؤلا٢لُمي ؤ  .ؤلا٢لُمي ؤ

ٓ اجٟا٢ُت لىضن لٗام         ٫ٓ الجماٖت ؤلاهماثُت للجىٓب  ٧ْ1900ان ؤ٢غب اجٟا١ ب٢لُمي َ ٧ٓ ج ْؤخض ها بْغ

٣ي لٗام  ْبهٟاط ال٣اهٓن  1999ألاٍٞغ ت  اٖخمضث الترجِباث ؤلا٢لُمُت ألظؼاء مً  .اإلاخٗل٤ بدٟٔ الخُاة البًر

٣ُا ْألا  ْبا ْظىٓب قغ١ آؾُاؤٍٞغ ْع ْؤ بي ْظىٓب اإلادُِ الِاصت  ْمى٣ُت البدغ ال٩اٍع ٨خحن    .مٍغ

يا. لُا وؤمٍس :الـىىن ؤلاكلُمُت في كازحي بفٍس  اإلاطلب ألاٌو

لُا. : الـىىن ؤلاكلُمُت في كازة بفٍس  الفسؼ ألاٌو

ا الجٟا٢ُاث الخٟاّ ٖلى الُب ًٖ ٣ُت مٓيٓ ٓاهاث في ال٣اعة ألاٍٞغ ْالخُ ُٗت اإلاب٨غة ، التي ٧اهذ الىباجاث 

ً ت في الجؼء ألا٫ْ مً ال٣غن الٗكٍغ ْلى هي اجٟا٢ُت لىضن لٗام  .اٖخمضتها ال٣ٔٓ الاؾخٗماٍع ٧اهذ اإلاٗاَضة ألا

ت للمى٣ُت  1900 ٣ُا. الظي اٖخمضجّ ال٣ٔٓ الاؾخٗماٍع ٓع ْألاؾما٥ في ؤٍٞغ ْالُُ ٓاهاث  لخماًت الخُ

ْبؾباهُا  ْالبرحٛا٫  ْبًُالُا  ُاهُا الٗٓمى  ٓإ )بٍغ ْٞغوؿا( ٖلى "مى٘ اإلاجاػع ْيمان الخٟاّ ٖلى ؤه

ْ ٚحر اإلااطًت ٣ُت اإلاُٟضة لئلوؿان ؤ ٖٓت في ممخل٩اتها ألاٍٞغ ت اإلاخى ٓاهاث البًر  1900. جم اؾدبضا٫ اجٟا٢ُت "الخُ

ٓاهاث في خالتها الُبُُٗت. 1933باجٟا٢ُت لىضن لٗام  ْالخُ  اإلاخٗل٣ت بدٟٔ الىباجاث 

ٓصة في اإلاٗاَضاث الخضًشت ، بما في طل٪ ْجًم ٦ال الاجٟا٢ُخحن ؤخ٩ ْلي ال جؼا٫ مٓظ ْج٣ىُاث للخٟٔ الض  
ً
اما

ٓاثذ الخجاعة ٦إصاة لخماًت البِئت ْاؾخسضام ل ٣اث ،  ٓإ اإلادمُت في ٢اثمت اإلاٞغ حكتٍر  .هٓام جدضًض ألاه

ٓتها لًمان "صعظت ٧اُٞ 1933اجٟا٢ُت  ْص ٢ ت في خض ٍع غاٝ اجساط ظمُ٘ الخضابحر الًْغ ت مً الٛاباث ٖلى ألَا

ْالخىمُت  ٓص نلت بحن الخٟٔ  تراٝ بٓظ ٓإ الٛاباث اإلادلُت ألانلُت". ْالٖا ْالخٟاّ ٖلى ؤه ٓاثُت  الاؾخ

ت اإلاٗغيت لالؾخٛال٫ الا٢خهاصي ٓاهاث البًر م مً التر٦حز ٖلى حصجُ٘ "جضظحن الخُ  2."الا٢خهاصًت ، ٖلى الٚغ

                                                 
 مً البرْج٫ٓ٩. 17اإلااصة - 1

2
 Art. 7(4) and (8), 1933 London Convention Relative to the Preservation of Flora and Fauna in 

Their Natural State, London, 8 November 1933, in force 14 January 1936. 
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ال جم اؾدبضا٫ اجٟا٢ُت  :طبُؾت واإلاىازد الطبُؾُتبؼإن الخفاظ ؽلى ال 1968اجفاكُت الجصاثس لؾام  -ؤ

ٓاعص الُبُُٗت.  1968في ٖام  1933 ْاإلا ٣ُت لخٟٔ الُبُٗت   الاجٟا٢ُتؤبغمذ َظٍ باٖخماص الاجٟا٢ُت ألاٍٞغ

٣ُت في  اًت مىٓمت الٓخضة ؤلاٍٞغ ْصزلذ خحز الىٟاط في 1968ؾبخمبر  16جدذ ٖع ٓبغ  9،     .1969ؤ٦خ

ْالخىمُتْجخمشل ؤَضاٝ الاجٟا        ٓاهاث في "الخٟٔ ْالاؾخسضام الخ٨ُم  في بَاع  . . .٢ُت ُٞما ًسو الخُ

ن  ْلخد٤ُ٣ َظٍ الٛاًت، ًجب بصاعة قْا ْالخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت،  جسُُِ اؾخسضام ألاعاض ي 

ت في مىا٤َ مدضصة بُٛت جد٤ُ٣ "ٚلت مؿخضامت مشلى". ذ الخُاة البًر ْالهُض إلاىذ جهاٍع  ْجسً٘ اإلاُاعصة 

ٍْدٓغ اؾخسضام بٌٗ ألاؾالُب  1.مىٓمت بك٩ل صخُذ ، 

ٓإ اإلاِضصة بااله٣غاى 1968حؿخسضم اجٟا٢ُت         ٓإ الٟئت )ؤ(  .هٓام اإلالخ٤ لخماًت ألاه ًخم خماًت ؤه

 ْ ْ ٢خلِا ؤ ٓإ مً الهى٠ باء ًم٨ً نُضَا ؤ ٖٓت، في خحن ؤن ألاه بك٩ل ٧امل في ظمُ٘ ؤهداء ب٢لُم اإلاجم

ا ؤْ ظمِٗا  ىُت اإلاسخهتؤؾَغ ا  .2بمٓظب جغزُو زام جمىدّ الؿلُت الَٓ ًٖ ٓا غاٝ ؤه ٢ْض ج٠ًُ ألَا

٣ًْٞا إلاخُلباتها الخانت. مشل ؾاب٣تها، جىٓم اجٟا٢ُت  ٓإ  1968بياُٞت بلى الٟئت ؤ ؤْ ب  الخجاعة في ألاه

ٕٓ الخاي٘ بلى الترزُو، ْالا  ٤ جهضًغ الى ال ؾُما ًٖ ٍَغ  ،٤ ْٚحر اإلاضعظت في اإلاٞغ ٓع اإلاضعظت  ْالٗب ؾخحراص 

ذ الخهضًغ  .3ًسً٘ لٗغى جهٍغ

ْصة. ْفي ٖام         ْهي ؾمت ؾاَمذ في ٞٗالُتها اإلادض جٟخ٣غ الاجٟا٢ُت بلى ؤي جغجِباث ماؾؿُت لخىُٟظَا، 

م مً بٖضاص 1985 ْٖلى الٚغ  إلاىا٢كت بم٩اهُت مغاظٗت الاجٟا٢ُت، 
ً
٣ُت اظخماٖا ، ٣ٖضث مىٓمت الٓخضة ألاٍٞغ

ٕ الخٗضًالث بمؿ   IUCNاٖضة الـمكْغ
ً
 .، لم ًخم جبىحها عؾمُا

ْػاعي في ؤًل٫ٓ / ؾبخمبر  ٣ُت اجٟا١ لٓؾا٧ا بكإن 1994في اظخمإ  ٓماث ؾب٘ ص٫ْ ؤٍٞغ ، اٖخمضث خ٩

ت ْالىباجاث البًر ٓاهاث  ٖت في الخُ ْهُت اإلآظِت بلى الخجاعة ٚحر اإلاكْغ الِضٝ مً  4.ٖملُاث بهٟاط الخٗا

ٓ الخض مً الخجاعة ٚحر ا ْال٣ًاء ٖلحها في نهاًت اإلاُاٝ الاجٟا٢ُت َ ت  ْالىباجاث البًر ٓاهاث  ٖت في الخُ إلاكْغ

ْجىو اإلااصة  غاٝ.  ْهُت  5صازل ؤعاض ي الض٫ْ ألَا مً الاجٟا١ ٖلى بوكاء ٞغ٢ت ٖمل لٗملُاث ؤلاهٟاط الخٗا

ٟحن مُضاهُح ْجخإل٠ مً مضًغ مْٓ ت،  ْالىباجاث البًر ٓاهاث  ٕ في الخُ ٠ اإلآظِت بلى الاججاع ٚحر اإلاكْغ ْمْٓ ن 

ٓانلٓن م٘ "اإلا٩اجب  .اؾخسباعاث ٍْخ ىُت  ٟٓن اإلاُضاهُٓن بلى ؾلُاث بهٟاط ال٣اهٓن الَٓ ْاإلآْ ٍْيخمي اإلاضًغ 

ٖت في ألاخُاء  ًاء لخيؿ٤ُ ٖملُاث ؤلاهٟاط اإلآظِت بلى الخجاعة ٚحر اإلاكْغ ىُت" في ٧ل مً الض٫ْ ألٖا الَٓ

 ْ ْحكمل مِام ٞغ٢ت الٗمل حؿُِل ألاوكُت الخٗا ت.  ىُت في بظغاء الخد٣ُ٣اث البًر هُت بحن اإلا٩اجب الَٓ

ٕ بىاء ٖلى  ىُت اإلاخٗل٣ت باالججاع ٚحر اإلاكْغ ٓاهحن الَٓ ٕ، الخد٤ُ٣ في اهتها٧اث ال٣ اإلاخٗل٣ت باالججاع ٚحر اإلاكْغ

ٓماث ًٖ ألاوكُت اإلاخٗل٣ت  ْوكغ اإلاٗل ْمٗالجت  غاٝ اإلاٗىُت، ظم٘  ٓا٣ٞت ألَا ىُت ؤْ بم َلب اإلا٩اجب الَٓ

                                                 
 مً الاجٟا٢ُت. 7/1اإلااصة - 1
ْ اإلالخ٤. 8/1اإلااصة - 2  مً الاجٟا٢ُت 
 مً ؤلاجٟا٢ُت. 9اإلااصة - 3

4
 Lusaka, 8 September 1994, in force 10 December 1996, UNEP Doc.No. 94/7929; six states are 

party. 
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ٓماث، بىاء ٖلى َلب بالخجاعة ٚح ٓاٖض البُاهاث، ج٣ضًم مٗل ٖت ، بما في طل٪ بوكاء ْنُاهت ٢ ر اإلاكْغ

ت  ْالىباجاث البًر ٓاهاث  ْ بلض بٖاصة الخهضًغ، بلى الخُ ٓصة بلى بلض الخهضًغ ألانلي، ؤ غاٝ اإلاٗىُت، ًٖ الٗ ألَا

 ٞغ٢ت الٗمل )ؤْ "ؤلاهترب٫ٓ ؤلا٢لُمي" ٦ما ٌكاع ب .اإلاهاصعة
ً
َل٣ذ عؾمُا

ُ
ْبضؤث ألاوكُت ْؤ  )

ً
لحها ؤخُاها

ٓهُّ  1الدكُٛلُت في  غان / ً َْكٝغ ٖلى ٖملُاث ٞغ٢ت الٗمل مجلـ بصاعة ًخإل٠ مً ممشلحن 1999خٍؼ  .

غاٝ  1.ًٖ ٧ل َٝغ مً ألَا

لُا.-زاهُا ت في مىطلت ػسق بفٍس  بسوجىهٌى هيروبي خٌى اإلاىاطم اإلادمُت والخُىاهاث والىباجاث البًر

ت في ب٢لُم قغ١ ، ا1985ٖفي ٖام         ْالىباجاث البًر ٓاهاث  ْالخُ ٫ٓ اإلاخٗل٤ باإلاىا٤َ اإلادمُت  ٧ٓ خمض البرْج

٫ٓ الجٟا٢ُت هحرْبي لٗام  ٧ٓ ٫ٓ هحرْبي( ٦برْج ٧ٓ ج ٣ُا )بْغ خُض ًً٘ جغجِباث صْن ب٢لُمُت لخٟٔ  .1985ؤٍٞغ

غاٝ "باجساط ظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾب ٍْلؼم ألَا ٣ُا،  ٓاهاث في قغ١ ؤٍٞغ ْالخُ ت للخٟاّ ٖلى الٗملُاث الىباجاث 

ٕٓ الجُجي، ْيمان الاؾخسضام اإلاؿخضام  ْؤهٓمت صٖم الخُاة، للخٟاّ ٖلى الخى ٓلٓظُت ألاؾاؾُت  ؤلا٩ً

ٓاعص الُبُُٗت الضازلت في ازخهانِا"  .2للم

٫ٓ هحرْبي         ٧ٓ ج ْػ بْغ ٣ُت لٗام  1985ًخجا ٣ُا ألاٍٞغ غاٝ خماًت  1968اجٟا٢ُت ؤٍٞغ خُض ًٟغى ٖلى ألَا

ىُت للخٟٔ في بَاع ؤوكُت  الىٓم ْْي٘ اؾتراجُجُاث َْ ْاإلاداٞٓت ٖلحها،  ٓلٓظُت الىاصعة ؤْ الِكت  ؤلا٩ً

 .الخٟٔ ؤلا٢لُمُت، م٘ مغاٖاة ألاوكُت الخ٣لُضًت للؿ٩ان اإلادلُحن

غاٝ مً زاللِا         . جخِٗض ألَا
ً
٫ٓ ٖلى ؤعبٗت ملخ٣اث جىو ٖلى التزاماث ؤ٦ثر جٟهُال ٧ٓ ًدخٓي البرْج

ْلًمان "باجساط  ت اإلاضعظت في اإلالخ٤ ألا٫ْ،  ٓإ الىباجاث البًر ظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت" لًمان خماًت ؤه

ْلًمان خماًت  ٓاهُت اإلاِضصة بااله٣غاى اإلاضعظت في اإلالخ٤ الشاوي،  ٓإ الخُ "الخماًت ألا٦ثر نغامت" لؤله

٤ الشا ٓإ اإلاضعظت في اإلاٞغ ت ؤْ اإلاِضصة ألاه ت اإلاؿخجٞز ٓاهاث البًر ٓصَا مً ؤظل خماًت الخُ ْلخيؿ٤ُ ظِ لض، 

٤ الغاب٘ ٓإ اإلاِاظغة اإلاضعظت في اإلاٞغ  . 3ألاه

ْ ظضًضة ؛ بوكاء مىا٤َ مدمُت         بت ؤ ٓإ ٍٚغ ٓاٖض ٖامت بكإن بصزا٫ ؤه ٢ :
ً
٫ٓ٧ٓ ؤًًا ٍْخًمً البرْج

ْ مٗاًحر مكتر٦ت لخل٪ اإلاىا٤َ ؛ بوكاء مىا٤َ ٖاػلت لخٗؼ  ْمباصت جٓظحهُت ؤ ٍؼ خماًت اإلاىا٤َ ْاٖخماص جضابحر 

ْالضٖاًت ْؤلازُاع ،  ْص ،  ْع بسهٓم اإلاىا٤َ اإلادمُت ٖلى الخض ٓاٖض اإلاخٗل٣ت بالدكا ْال٣ اإلادمُت ؛ 

ٓماث ْجباص٫ اإلاٗل ْالخٗلُم ،  الم    .4ْؤلٖا

        ٫ٓ ٧ٓ ٓاهب اإلاِمت في البرْج ٣ُا هو ٖلى  ؤخض الج ٓجي في ؤٍٞغ ٓل ٕٓ البُ ٓ ؤ٫ْ اجٟا١ للخٟاّ ٖلى الخى َ

ْصعاؾت بوكاء ؾل  ،٫ٓ ٧ٓ ٫ٓ، اإلا٩لٟت باؾخٗغاى جىُٟظ البرْج ٧ٓ غاٝ في البرْج ُت ماؾؿاجُت: اظخماٖاث ألَا

ْاٖخماص حٗضًالث للمالخ٤. ض مً الخضابحر،   .في اإلاماعؾت الٗملُت، جخم َظٍ مغجحن في الؿىت 5الخاظت بلى مٍؼ

                                                 
ت.مً  7اإلااصة - 1 ْالىباجاث البًر ٓاهاث  ٖت في الخُ ْهُت اإلآظِت بلى الخجاعة ٚحر اإلاكْغ  اجٟا١ لٓؾا٧ا بكإن ٖملُاث بهٟاط الخٗا
 مً البرْج٫ٓ٩. 1/ 2اإلااصة - 2
ٓاص مً - 3  مً البرْج٫ٓ٩. 6بلى  3اإلا
ٓاص مً - 4  مً البرْج٫ٓ٩. 18بلى  7اإلا
 مً البرْج٫ٓ٩. 21اإلااصة - 5
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ٌ -زالثا ت وبهفاذ اللاهىن. SADC بسوجىهى  بؼإن خفػ ألاخُاء البًر

ْبهٟاط ال٣اهٓن في ؤْث  جم        ت  ٫ٓ اإلاخٗل٤ بالخٟاّ ٖلى الخُاة البًر ٧ٓ ٢ُٓ٘ ٖلى البرْج في بَاع   1999الخ

ٓػامب٤ُ ٓ ، م ٓج ٓماث في ماب ْالخ٩  .مىٓمت )ؾاص٥( مً ٢بل عئؾاء الض٫ْ 

ت في مى٣ُت         ٫ٓ بلى ْي٘ مىاهج مكتر٦ت للخٟٔ ْالاؾخٗما٫ اإلاؿخضام للخُاة البًر ٌؿعى البرْج٩

٣ي الجماٖ ًاء لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ  SADCت ؤلاهماثُت للجىٓب ؤلاٍٞغ ٍْىو ٖلى الخٗاْن بحن الض٫ْ ألٖا

ْاؾخسضامِا اإلاؿخضام. ت  ْلُت اإلاخٗل٣ت بالخٟاّ ٖلى الخُاة البًر  الاجٟا٢ُاث الض

لُت لؾام  -زابؾا  .2003الاجفاكُت ألافٍس

٣ُت لٗام         ٣ُت لٗام ، التي عاظٗذ الا 20031ًبضْ ؤن الاجٟا٢ُت ألاٍٞغ ، ٢ض جإزغث  1968جٟا٢ُت ألاٍٞغ

ْلي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ، اإلاباصت التي حؿدىض بلحها الاجٟا٢ُت هي: خ٤ ظمُ٘  .بال٨الم الجضًض في ال٣اهٓن البُئي الض

ْْاظب الض٫ْ  ْاظب الض٫ْ لًمان الخمخ٘ بالخ٤ في الخىمُت ؛  ٓاجُت لخىمُتهم ؛  الىاؽ في بِئت مغيُت م

ْمىهٟت.لًمان جلبُت الاخخُا اصلت  ٣ت مؿخضامت ْٖ ْالبُئُت بٍُغ ٍٓت   ظاث الخىم

ا للمىاْغ  ًً ا ؤً َٓٞغ ْل٨جها ج ٓاٖض خماثُت ناعمت لالخخُاَُاث الُبُُٗت  ال جؼا٫ الاجٟا٢ُت جىو ٖلى ٢

ضاعة
ُ
ٓاعص اإلا ْاإلاىا٤َ اإلادمُت للم ٓا٤ٞ بحن الؿ٨ً البكغي ْخماًت  .الُبُُٗت  ْم٘ طل٪ ، ٌؿخمغ ٖضم الخ

ت إلاسخل٠ ٞئاث   .ُ٘ ؤهداء الاجٟا٢ُتالبِئت ، في ظم ٟاث ْألاَضاٝ ؤلاصاٍع ْة ٖلى طل٪ ، ٞةن الخٍٗغ ْٖال

ٓلت ط ل٨ٟغة اإلاىا٤َ اإلادمُت ٚحر اإلاإَ  .2اإلاىا٤َ اإلادمُت جْغ

ٓاعص الجُيُت  ْاإلاىه٠ ٖلى اإلا ٓجي ُٞما ًخٗل٤ بالخه٫ٓ الٗاص٫  ٓل ٕٓ البُ ج٨غع الاجٟا٢ُت ؤخ٩ام اجٟا٢ُت الخى

ٍ مخ٤ٟ ٖلحها ٓلٓظُا ال٣اثمت  بكْغ ْاإلاىه٠ للمىاٞ٘ الىاقئت ًٖ الخ٨ى ْالخ٣اؾم الٗاص٫  ٓعة مخباصلت  به

                                                 
1
 African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, July 11, 2003, 

available online at http://www.africa-union.org/official˙documents/Treaties. 
2
 See Annex II, id. The objective of management of strict nature reserves is to preserve habitats, 

ecosystems and species “in as undisturbed a state as possible.” 

    Wilderness areas are defined as large areas “without permanent or significant habitation,” where 

one of the objectives of management is “to enable local communities living at low density and in 

balance with the available resources to maintain their life style” but not change it or improve it. 

    One of the objectives of managing national parks is to “take into account the needs of local 

communities, including subsistence resource use, in so far as these will not adversely affect the 

other objectives of management.” 

        One of the purposes of preserving natural monuments is “to eliminate and thereafter prevent 

exploitation or occupation inimical to the purpose of designation.” 

        One of the purposes of habitat/species management area is “to eliminate and thereafter 

prevent exploitation and occupation inimical to the purposes of designation.” 

        Even the management of landscapes seems to emphasize static preservation models rather 

than human development needs. Some of the objectives of management include: 

_ “the continuation of traditional land uses,” “the preservation of social and the cultural fabric,” 

the elimination of activities “inappropriate in scale and/or character,” and the “development of 

public support for environmental protection of such areas.” [emphasis added]. 

_ Managed resource protected areas are also to be areas containing “predominantly unmodified 

natural systems” which could contribute to national and regional development. 
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ْاإلاغجبُت باإلاٗاٝع الخ٣لُضًت ٓاعص الجُيُت   للخ١ٓ٣ الخ٣لُضًت  .ٖلى اإلا
ً
 ٧امال

ً
ج٨غؽ الاجٟا٢ُت خ٨ما

ْمٗاٝع الؿ٩ان ألانلُحن  .1للمجخمٗاث اإلادلُت 

غاٝ اج       ا لًمان اخترام الخ١ٓ٣ الخ٣لُضًت ٣ْٞا لالجٟا٢ُت، ًجب ٖلى ألَا ْٚحَر ُٗت  ساط جضابحر حكَغ

ت للمجخمٗاث اإلادلُت حن 2ْخ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ت  .، بما في طل٪ خ١ٓ٣ اإلاؼاٖع ٫ٓ ٖلى اإلاٗٞغ ًخم الخه

ٓا٣ٞت اإلاؿب٣ت ًٖ ٖلم مً ٢بل اإلاجخمٗاث اإلاٗىُت  .3ألانلُت بٗض اإلا

بي: ىُخين ومىطلت الياٍز  الفسؼ الثاوي: ألامٍس

ْصْن ب٢لُمُت: اجٟا٢ُت هه٠       بي لشالزت اجٟا٢اث ب٢لُمُت  ْمى٣ُت البدغ ال٩اٍع ٨خحن  جسً٘ مى٣ُت ألامٍغ

ن لٗام 1940ال٨غة الٛغبي لٗام  ٫ٓ٧ٓ 1978، مٗاَضة ألاماْػ ج ْبْغ  ، Kingston . ٦ما جم اٖخماص  1990لٗام

ٓاهاث.الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث الشىاثُت التي جخًمً ؤخ٩اًما ٖامت خ٫ٓ الىباج ْالخُ  اث 

ت في هـف الىسة القسبي  -ؤوال  .1940اجفاكُت خماًت الطبُؾت والخفاظ ؽلى الخُاة البًر

ت في هه٠ ال٨غة الٛغبي )اجٟا٢ُت  1940اجٟا٢ُت ٖام         ْالخٟاّ ٖلى الخُاة البًر بكإن خماًت الُبُٗت 

ٓم اًت اجداص ٖم ْالتي جم الخٟاْى بكإنها جدذ ٖع ٩ا )آلان مىٓمت الض٫ْ  هه٠ ال٨غة الٛغبي(،  ؤمٍغ

٨ُت( ٓاهبها اجٟا١ عئٍت، ألامٍغ  :الِضٝ الغثِس ي لالجٟا٢ُت ُٞما ًلي .٧اهذ في ٦شحر مً ظ

ٓاهاث اإلادلُت،  "       ْالخُ ْؤظىاؽ الىباجاث  ٓإ  ٓاثلِم الُبُُٗت مً ظمُ٘ ألاه خماًت ْنٓن ُٖىاث ًٖ م

ْاؾ ْمىا٤َ  ٓع اإلاِاظغة، بإٖضاص ٧اُٞت   . . .ٗت بما ٨ًٟي لًمان ٖضم اه٣غايِابما في طل٪ الُُ

ٓاهاث ألازٔغ         ْالخُ ٓإ الىباجاث  غاٝ خماًت ظمُ٘ ؤه ٦ما جخُلب اجٟا٢ُت هه٠ ال٨غة الٛغبي مً ألَا

 ٤ ٓإ اإلاضعظت في اإلاٞغ ٓع اإلاِاظغة، ْخماًت ألاه ْاإلاكاع٦ت في الخٗاْن الٗلمي، ْخماًت الُُ ْاإلاداٞٓت ٖلحها، 

 .4"ى ؤ٦مل ْظّ مم٨ًالٓخُض لالجٟا٢ُت "ٖل

 .1978مؾاهدة ألاماشون لؾام -زاهُا

 إلاٗاَضة        
ً
 ؤؾاؾُا

ً
، ل٨ً لِـ َضٞا

ً
 َاما

ً
ٓجي َضٞا ٓل ٕٓ البُ الخانت  1978ٌٗض الخٟاّ ٖلى الخى

هُت لؤلَغاٝ. ؼ الخىمُت اإلاخىاٚمت لؤلعاض ي ألاماْػ ٓ حٍٗؼ وي. َضِٞا ألاؾاس ي َ ْالِضٝ الشاهٓي  بالخٗاْن ألاماْػ

ٓ يما ا الخٟاّ ٖلى َ ًً ْؤن جد٤٣ ؤً حن " ْمُٟضة للُٞغ ن ؤن جاصي َظٍ ؤلاظغاءاث اإلاكتر٦ت بلى هخاثج ٖاصلت 

ْاؾخٛاللِا الغقُض ٓاعص الُبُُٗت لخل٪ ألاعاض ي  ْالخٟاّ ٖلى اإلا ن لٗام  .البِئت،   1978تهخم مٗاَضة ألاماْػ

ٓ "خ٤ بك٩ل عثِس ي بالخىمُت الا٢خهاصًت، ٦ما ًخجلى في اللٛت التي حكحر بلى  ٓاعص الُبُُٗت َ ؤن اؾخسضام اإلا

ْلي ْلت" ال ًم٨ً ج٣ُُضٍ بال بمٓظب ال٣اهٓن الض  .مخإنل في ؾُاصة ٧ل ص

                                                 
1
 )ط( مً الاجٟا٢ُت. 9/2اإلااصة - 

 مً الاجٟا٢ُت. 17/1اإلااصة - 2
 مً الاجٟا٢ُت. 17/2اإلااصة  - 3

4
 Arts. V to VIII. The Annex comprises a compilation of the national lists of the parties, rather 

than an agreed list of general application, and has not been revised since 1967.  -  
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ن1989في ٖام    ن بٖالن ؤماْػ غاٝ في مٗاَضة ألاماْػ الظي ؤٖاص الخإ٦ُض ٖلى صٖم الخٟاّ  1، اٖخمضث ألَا

ْؤٖلً ؤن ال ْاإلا٣بلت،  هُت لؤلظُا٫ الخالُت  ٓاعص ألاماْػ ٓ ؤخض ألاَضاٝ ٖلى اإلا ن َ ضٞإ ًٖ بِئت ألاماْػ

 .ألاؾاؾُت للمٗاَضة

ت  Kingstonبسوجىهٌى هُىقظخىن  -زالثا  .1990بؼإن اإلاىاطم اإلادمُت الخاؿت والخُاة البًر

ٓإ اإلاِضصة         غاٝ جدضًض ألاه ت مً ألَا ٓاهاث البًر ْالخُ غاٝ خماًت الىباجاث  ٫ٓ مً ألَا ٧ٓ ًخُلب البرْج

٤ جىُٓم ْخٓغ ؤْ اإلاِضصة بااله ْج٨ٟل ْي٘ الخماًت لِم ًٖ ٍَغ ٓإ اإلاِاظغة(  ٣غاى )بما في طل٪ ألاه

٫ٓ ًدضص صعظاث  ٍْدضص البرْج٩ ٓلٓظُت.  ْهٓمِا ؤلا٩ً ٓاثلِا  ألاوكُت التي لِا آزاع ياعة ٖلحها ؤْ ٖلى م

ْح بحن الخماًت اإلاُل٣ت للىباجاث ا ٣اث ، جترا ٓإ اإلاضعظت في اإلاٞغ ٤ مسخلٟت مً الخماًت لؤله إلاضعظت في اإلاٞغ

 ٤ ٓاعصة في اإلاٞغ ٓاهاث ال ْالخُ ٤ الشاوي ، ْالاؾخسضام اإلاىخٓم للٛاباث  ٓصة في اإلاٞغ ٓاهاث اإلآظ ْالخُ ألا٫ْ 

 الشالض.

 ظىٓب اإلادُِ الِاصت: -

اٖخمضث ص٫ْ مى٣ُت ظىٓب اإلادُِ الِاصت ٖضصا مً اإلاٗاَضاث التي تهضٝ بلى خٟٔ ْخماًت        

ٓاهاث. ْالخُ ٍْٓت في 1985لٗام  Rarotongaبهٝغ الىٓغ ًٖ مٗاَضة ْ  الىباجاث  ، التي جدٓغ ألاوكُت الى

بكإن خٟٔ الُبُٗت في ظىٓب اإلادُِ  1976اإلاى٣ُت، ٞةن اله٥ٓ٩ ؤلا٢لُمُت الغثِؿُت هي اجٟا٢ُت ٖام 

ْاجٟا٢ُت 1976لٗام  Apiaالِاصت )اجٟا٢ُت   )Noumea  1986لٗام. 

، الظي ؤوص ئ ٦مىٓمت  SPREPٔ الُبُٗت في اإلاى٣ُت ٖلى ٖاج٣ٍْ٤٘ الخيؿ٤ُ الٗام ألوكُت خٟ       

 .بمٓظب الاجٟا١ اإلايص ئ لبرهامج البِئت ؤلا٢لُمي لجىٓب اإلادُِ الِاصت 1993ب٢لُمُت مؿخ٣لت في ٖام 

 اإلاطلب الثاوي: الاجفاكُاث ؤلاكلُمُت للازحي ؤوزوبُا وآطُا.

: الاجفاكُاث ألاوزوبُت.  الفسؼ ألاٌو

اًت        ْجىُٟظ ٖضص مً اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث  جدذ ٖع ْبُت، جم اٖخماص  ْع ْاإلآٟيُت ألا ْبا  ْع مجلـ ؤ

ْالتي جدضص اإلاباصت الٗامت ٓجي  ٓل ٕٓ البُ ْلُت ألازٔغ التي حٗالج خٟٔ الخى ٓاٖض الض  .ْال٣

ال ْبُت  -ؤ ْع ٓاثل الُبُُٗت ألا ْاإلا ت   Bernاجٟا٢ُت خٟٔ الخُاة البًر

ٞت باؾم اجٟا٢ُت الٛغى مً الاجٟا٢ُت اإلا        ْبُت، اإلاْٗغ ْع ٓاثل الُبُُٗت ألا ْاإلا ت  خٗل٣ت بدٟٔ الخُاة البًر

ٓاثل الُبُُٗت، لضمج  ْاإلا ت  ٓاهاث البًر ْالخُ ت  ىُت لخماًت الىباجاث البًر ؼ الؿُاؾاث الَٓ بغن، َٓ: حٍٗؼ

٫ٓ الخاظت بلى الخٟاّ ٖلى  ٓماث خ ْوكغ اإلاٗل ؼ الخٗلُم  ْحٍٗؼ جي ؛  ٓإ الخٟٔ في الخسُُِ الَٓ ألاه

ٓاثلِا  .2ْم

                                                 
1
 Manaus, Brazil, 6 May 1989, 28 ILM 1303 (1989). 

ٓاثل الُبُُٗت ، ، 3اإلااصة  - 2 ْاإلا ْبُت  ْع ت ألا ْبُت ع٢م ، ؾلؿ 1979ؾبخمبر  19اجٟا٢ُت خٟٔ الخُاة البًر ْع ، ؤُٖض َبِٗا في  104لت اإلاٗاَضاث ألا

ْبُت الغابٗت  ْع ْبا ،  181الاجٟا٢ُاث ْالاجٟا٢ُاث ألا ْع  .1993مجلـ ؤ
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٤  جخًمً اجٟا٢ُت بغن زالزت ملخ٣اث،        ت اإلاضعظت في اإلاٞغ ٓإ الىباجاث البًر ًدٓغ جماما اؾخٛال٫ ؤه

ت ألا٫ْ. ٓاهُت البًر ٓإ الخُ ٓإ اإلالخ٤ الشالض إلبٗاص  .ًدٓغ اإلالخ٤ الشاوي "الخضمحر اإلاخٗمض" لؤله ًخم جىُٓم ؤه

 .ؾ٩انها ًٖ الخُغ

ْالؿالمت الٗامت، ؤْ الؿالمت ًم٨ً للض٫ْ ؤن ج ُلب اؾخصىاءاث ألخ٩ام اإلاٗاَضة "إلاهلخت الصخت الٗامت 

ْحكمل الاؾخصىاءاث ألازٔغ مى٘ الًغع الخُحر للمدانُل  ا مً اإلاهالر الٗامت اإلاُِمىت".  ٍٓت ؤْ ٚحَر الج

ْال ا ؤق٩ا٫ اإلال٨ُت ْزضمت البدض  ْ ٚحَر ْمهاًض ألاؾما٥، ؤ ْالٛاباث  ٓاهُت  م  .خٗلُمْالثرْة الخُ ْٖلى الٚغ

ْاؾ٘ ًم٨ً ؤن ًس٠ٟ الُاب٘ الخىُٓمي  ا ٖلى هُا١  ٓلت ، بال ؤن جٟؿحَر ْ م٣ٗ مً ؤن َظٍ الاؾخصىاءاث جبض

 .للمٗاَضة

، حؿمى قب٨ت الؼمغص، بمٓظب  (ASCIs)جم بوكاء قب٨ت مً اإلاىا٤َ طاث ألاَمُت الخانت للخٟٔ       

ْ  .الاجٟا٢ُت ْبا  ْع ْبيحكمل الكب٨ت ص٫ْ ْؾِ ْقغ١ ؤ ْع جم بَال١ قب٨ت الؼمغص في ٖام  .ص٫ْ الاجداص ألا

1989. 

ْعا َاما في جىُٟظ الاجٟا٢ُت        جهضع اللجىت الضاثمت  .جلٗب اللجىت الضاثمت اإلايكإة بمٓظب الاجٟا٢ُت ص

ْمباصت جٓظحهُت غ ًٖ جضابحر جىُٟظَا .جٓنُاث   ٢ْض جم .ًخٗحن ٖلى الض٫ْ مخابٗت اإلاباصت الخٓظحهُت م٘ ج٣اٍع

 ٔ ّٖٓ في بَاع الاجٟا٢ُت لٟدو الك٩اْ ض مً ه ْالتي ًم٨ً ؤن جهبذ ٞٗالت للٛاًت  1ْي٘ بظغاء جىُٟظ ٍٞغ  ،

 .في عصٕ الخٗضًاث ٖلى الاجٟا٢ُت

ٗاث ٖلى ٚغاع اجٟا٢ُت بغن  ْبي حكَغ ْع ٕٓ   .اٖخمض الاجداص ألا ا بؾتراجُجُت الخى ًً ْبي ؤً ْع اٖخمض الاجداص ألا

ٓجي ٓل  .البُ

 ىاعس الطبُؾُت ألاوزوبُت.اجفاكُت اإلا-زاهُا

ا للخٟٔ       
ً

 مىٗك
ً
ٓعا ْبُت للمىاْغ الُبُُٗت مىٓ ْع ٓٞغ الاجٟا٢ُت ألا ْبُت  .ج ْع اٖخمضث الاجٟا٢ُت ألا

ْبا في ٖام  ْع اًت مجلـ ؤ ْبا 2000للمىاْغ الُبُُٗت جدذ ٖع ْع ٧ْاهذ الاجٟا٢ُت هخاط ٖمل ماجمغ ؤ  .

 1994ٖملُت نُاٚت اجٟا٢ُت اإلاىاْغ الُبُُٗت في ٖام  CLRAE بضؤ .(CLRAE) للؿلُاث اإلادلُت ْؤلا٢لُمُت

خماصَا1997ْؤ٦ملتها في ٖام  ْبا اٖل ْع ْبا الاجٟا٢ُت في  .. زم ٢ضمذ الاجٟا٢ُت بلى مجلـ ؤ ْع اٖخمض مجلـ ؤ

 .2002ٖام 

ْبا مً زال٫ حٗا        ْع ٓإ اإلاىاْغ الُبُُٗت في ؤ ٓٞحر بَاع لخماًت ظمُ٘ ؤه ْن الٛغى مً الاجٟا٢ُت َٓ ج

ٓمُت ْاإلاىٓماث ٚحر الخ٩ ْاإلادلُت  ىُت ْؤلا٢لُمُت   .الؿلُاث الَٓ

ت        ْالبكٍغ ٓامل الُبُُٗت  َظا  .حٗٝغ الاجٟا٢ُت اإلاىا٤َ الُبُُٗت بإنها مىا٤َ هاججت ًٖ جٟاٖل الٗ

٠ ًمحز اإلاىاْغ الُبُُٗت مً اإلادمُاث الُبُُٗت ٢ْض جم حٍٗغ٠ اإلادمُاث الُبُُٗت، ٦ما جمذ  .2الخٍٗغ

                                                 
غاٝ في الامخشا٫ ألَضاٝ الاجٟا٢ُت - 1 غاٝ  .جٟدو ألاماهت الك٩أْ اإلاغؾلت بلى اللجىت الضاثمت لٟكل الض٫ْ ألَا ٓم ألاماهت بةباٙل الض٫ْ ألَا ج٣

 ْ ٔ اإلاٗىُت  ٓعة الك٩ٓ ْ ال جخضزل ٖلى ؤؾاؽ زُ  .ج٣غع ما بطا ٧اهذ ؾدخضزل ؤ
 اإلااصة ألاْلى مً الاجٟا٢ُت.- 2
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٢ْذ ؾاب٤، ٖلى ؤنها مىا٤َ ٚحر مًُغبت مً ٢بل البكغ.مىا ٠ اإلاىاْغ الُبُُٗت  ٢كخّ في  ًدضص حٍٗغ

ت ٢ٓذ ْالاخخُاظاث البكٍغ ٓع م٘ ال  .اإلا٣ترخت في الاجٟا٢ُت ْظِت هٓغ اإلاىاْغ الُبُُٗت التي جخُ

ْجسُُِ ا        ْبصاعة اإلاىاْغ الُبُُٗت  خماًت  .إلاىاْغ الُبُُٗتجمحز الاجٟا٢ُت بحن خماًت اإلاىاْغ الُبُُٗت 

ْالُبُُٗت ٓاهب الش٣اُٞت  ٍْجب ؤن حكمل الج حكمل  .اإلاىاْغ الُبُُٗت لِا ٖال٢ت بدٟٔ اإلاىاْغ الُبُُٗت 

ٓع مجها الاخخُاظاث  ٓٞاء بجملت ؤم ٓعَا لل بصاعة اإلاىاْغ الُبُُٗت نُاهت مىخٓمت للمىاْغ الُبُُٗت ؤزىاء جُ

ْالؿُاؾاث جسُُِ اإلاىاْغ  .الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الُبُُٗت لّ ٖال٢ت بةوكاء اإلاىاْغ الُبُُٗت الجضًضة 

ْاؾخٗاصة اإلاىاْغ الُبُُٗت الخالُت اصة حك٨ُل   .إٖل

ٓصة َظا بىاًء ٖلى         ٓصة اإلاىاْغ الُبُُٗت". ًجب نُاٚت َضٝ الج جً٘ الاجٟا٢ُت ما ٌؿمى "َضٝ ظ

ٓع ُٞما ًخٗل٤ بسهاثو اإلاىاْغ الُبُُٗت اإلاٚغ  .1ٓبتجُلٗاث الجمِ

غاٝ ٖلى  :حصج٘ الاجٟا٢ُت الض٫ْ ألَا

ٗاتها ؛ •  الخٗٝغ ٖلى اإلاىاْغ الُبُُٗت في حكَغ

 جىُٟظ ؾُاؾاث اإلاىاْغ الُبُُٗت مً زال٫ جضابحر مدضصة ؛ •

ْاإلادلُت ْؤلا٢لُمُت الٗامت ؛ ْ •  ْي٘ بظغاءاث إلاكاع٦ت الؿلُاث الٗامت 

ْالبُئُت صمج بصاعة اإلاىاْغ الُبُُٗت في الؿُاؾاث ؤلا٢لُم • ْالؿُاؾاث الش٣اُٞت  ْجسُُِ اإلاضن  ُت 

 .2ْالؼعاُٖت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت

        ْ ْ ؤلا٢لُمُت ؤ ْبا للؿلُاث اإلادلُت ؤ ْع جىو الاجٟا٢ُت ٖلى مىذ اإلاىاْغ الُبُُٗت التي ًمىدِا مجلـ ؤ

ٓمُت التي ج٣ضم جضابحر لخماًت اإلاىاْغ الُبُُٗت التي لِا جإ ٍْم٨ً ؤن ج٩ٓن بمشابت اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ زحر صاثم 

ْبا ْع  3.ؤمشلت للؿلُاث ألازٔغ في ظمُ٘ ؤهداء ؤ

 الفسؼ الثاوي: اجفاكُاث كازة آطُا.

ٓجي في آؾُا ٖلى اإلاؿخٔٓ ؤلا٢لُمي مً زال٫ اجٟا٢ُت         ٓل ٕٓ البُ ْالخى جخم مٗالجت الخٟاّ ٖلى الُبُٗت 

ٓاعصَا ْبالىٓغ بلى اليؿبت ال٨بحرة مً ؾ٩ان ال .ْاخضة ٣ِٞ ْم ٗالم التي حِٗل في آؾُا، ْحجم البلضان، 

ٓص ض مً الجِ ٢ْاٖضتها الهىاُٖت اإلاخىامُت، َىا٥ خاظت ماؾت بلى بظ٫ اإلاٍؼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .الُبُُٗت الِامت، 

ال ٓاعص الُبُُٗت  -ؤ ْاإلا  ASEAN Agreementالاجٟا١ الخام بدٟٔ الُبُٗت 

اًت         ْبن ٧اهذ لم ASEAN 4جدذ ٖع ٓجي ،  ٓل ٕٓ البُ ، جم نُاٚت اجٟا٢ُت َمٓخت للخٟاّ ٖلى الخى

ٓاء مً خُض 5 .جضزل خحز الخىُٟظ ٢ْتها ؾ ٢ض ٩ًٓن الؿبب في طل٪ ؤن الاجٟا٢ُت ٧اهذ مخ٣ضمت للٛاًت في 

                                                 
 اإلااصة ألاْلى ٣ٞغة ط مً الاجٟا٢ُت.- 1
2
 مً الاجٟا٢ُت. 5اإلااصة - 

 مً الاجٟا٢ُت. 11اإلااصة - 3
الًاث بغ ASEANعابُت ص٫ْ ظىٓب قغ١ آؾُا ) - 4 ْن ب٢لُمُت جخإل٠ مً  ْجاًالهض( هي مىٓمت ص ٓعة  ْالٟلبحن ْؾىٛاٞ ا  ْمالحًز ْهِؿُا  ْبهض  .ْوي 

5
 See Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources adopted by the Association 

of South East Asian Nations, July 9, 1985, available online at http://sedac.ciesin.org/entri (Center 

for Science Information Network, Environmental Treaties and Resource Indicators). 
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َٓغ ْ الج ٓاظِتها جخًمً الاجٟا٢ُت مٟاَُم، مشل الخىمُت اإلاؿ .الخُابت ؤ ْالتي ًخم م ٕٓ الجُجي،  ْالخى خضامت 

ْلُت ٢ْذ الخ٤ في اله٥ٓ٩ الض  .في 

        
ً
ٕٓ الجُجي." ْزالٞا غاٝ الخٟاّ، ٢ضع ؤلام٩ان، ٖلى "الخض ألا٢ص ى مً الخى جخُلب الاجٟا٢ُت مً ألَا

ْاؾخٗاصة بى٪  ٍٓغ  ، ٞةن الاجٟا٢ُت حكحر بك٩ل ٦بحر بلى جُ الجُىاث بما للٗضًض مً اجٟا٢ُاث الخٟٔ ألازٔغ

ْبٖاصة الدصجحر. ٓاثذ حؿاَم  في طل٪ الدصجحر  ْ اإلاىخجاث "متى ٧اهذ َظٍ الل ًخم جىُٓم الخجاعة في الُٗىاث ؤ

ٓاثذ الخهاص  ."1بك٩ل ٞٗا٫ في جىُٟظ ل

ٓإ،         ٓإ اإلاِضصة بااله٣غاى مً زال٫ خٓغ ٖملُاث ؤزظ ألاه ْجخًمً الاجٟا٢ُت جضابحر لخماًت ألاه

ٓاثل.ْجىُٓم الخجاع  ٍٓغ زُِ بصاعة الٛاباث ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ ؤلاهخاظُت  ة، ْخماًت اإلا ًجب صٖم جُ

ْججىب اؾدىٟاص عؤؽ اإلاا٫ ٓاء .اإلاؿخضامت اإلاشلى  ْالِ ْاإلاُاٍ  ُٖٓت ألازٔغ خماًت التربت   .2ْحكمل ألاخ٩ام اإلآي

ٓص الاجٟا٢ُت ابخ٩اعا، للٟترة التي جم اٖخماصَا، َٓ قٍغ مك        ٓع في ٖملُت بن ؤخض ؤ٦ثر بى اع٦ت الجمِ

ٍْىو  نى٘ ال٣غاع. ْجىُٟظَا".  ٓع في جسُُِ جضابحر الخٟٔ  ْجىٓم الض٫ْ "ب٣ضع ؤلام٩ان"، مكاع٦ت الجمِ

ْص.  غاٝ لؤلوكُت التي ٢ض ٩ًٓن لِا آزاع بُئُت ؾلبُت ٖابغة للخض ْع ُٞما بحن ألَا ْالدكا الاجٟا١ ٖلى ؤلازُاع 

ْؤما ٓلى بصاعة الاجٟا١ ماجمغ لؤلَغاٝ  ىُت للخيؿ٤ٍُْخ ْمغا٦ؼ جيؿ٤ُ َْ  .3هت 

 اجفاق بؼإن الخـٌى ؽلى اإلاىازد الجُيُت. -زاهُا

ٓعازُت، مً ASEANَىا٥ اجٟا١ بَاعي لغابُت ص٫ْ ظىٓب قغ١ آؾُا )         ٓاعص ال ( بكإن الخه٫ٓ ٖلى اإلا

ْعا َاما في جباص٫  ٓجي في الٟلبحن ص ٓل ٕٓ البُ ٓمُت بحن اإلا٣غع ؤن ًلٗب اإلاغ٦ؼ ؤلا٢لُمي لخٟٔ الخى البالػما الجغز

ْبلضان زالشت ٓمُت بحن َظٍ الض٫ْ  ْجباص٫ البالػما الجغز  4.ص٫ْ اإلاى٣ُت، 

 الخاجمت: 

ا.        ًُ ًٓعا وؿب ٓلٓجي مخُ ٕٓ البُ ْلي للخٟاّ ٖلى الخى ًٓظض آلان ٖضص ٦بحر مً اإلاٗاَضاث  ٌٗض ال٣اهٓن الض

 الشىاثُت ْؤلا٢لُمُت، جخًمً نهٓظا ظضًضة.

. جإحي ٢ض ًم         ْلي مً ؤي ٢ًُت بُئُت ؤزٔغ ٓجي جدضًا جىُٓمُا ؤ٦بر لل٣اهٓن الض ٓل ٕٓ البُ شل خٟٔ الخى

ٖٓت  ٓجي مً مهاصع مخٗضصة جخُلب اجبإ ههج قامل لخىُٓم مجم ٓل ٕٓ البُ التهضًضاث التي ًخٗغى لِا الخى

ٓح مض ٓجي بٓي ٓل ٕٓ البُ ْة ٖلى طل٪ ، ًٓضر خٟٔ الخى ْٖال ت.  ٓباث ْاؾٗت مً ألاوكُت البكٍغ ٔ الهٗ

ىُت في ٦شحر مً ألاخُان  ْص الَٓ ٓاعص التي ال جدترم الخض ْلي ٖلى اإلا ٓاٖض ال٣اهٓن الض ْجُب٤ُ ٢ ال٣اثمت في ْي٘ 

ْالش٣اُٞت  خباع ال٩امل لل٣ُم الاظخماُٖت  ْالتي جخُلب ببالء الٖا ىُت ،  الًت الَٓ ؤْ جٓظض في مىا٤َ زاعط ال

ٓجي ، ْالبُئُت ْالا٢خهاصًت التي ًًِٗا الىاؽ اإلا ٓل ٕٓ البُ ٓإ مسخلٟت. بن الخٟاّ ٖلى الخى سخلٟٓن ٖلى ؤه

                                                 
 )ط( مً الاجٟا٢ُت. 4/2اإلااصة - 1
ٓاص - 2  مً الاجٟا٢ُت. 9-8-7اإلا
 مً الاجٟا٢ُت. 23اإلااصة - 3

4
 Louka ELLI : “International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order », 

Cambridge University Press, New York, 2006, P 332. 
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ً
ت مِمت بك٩ل زام، مما ًشحر ؤًًا ٓاَىحن، َٓ ٢ُمت عمٍؼ ْاإلا باليؿبت للٗضًض مً اإلاضاٞٗحن ًٖ البِئت 

 ما جٓظض ؤخ٩ام 
ً
ٓاػن الظي ًجب ؤن ٣ً٘ بحن خٟٔ الُبُٗت ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان. ل٨ً هاصعا ٢ًاًا خ٫ٓ الخ

ٓص ا ٓاعص اإلاىا٤َ جًمً ؤن ظِ َْؿخُٟضْن مً م لخٟٔ ال جىته٪ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان لؤلشخام الظًً ٌِٗكٓن 

، ٚالبا ما جىُٓي ؤٖما٫ الخٟٔ في  اإلادمُت. ٘ الخىمُت ألازٔغ ٘ الخٟٔ. ٦ما َٓ الخا٫ م٘ مكاَع مكاَع

 ُٖٓت.في بٌٗ ألاخُان ج٩ٓن ٖملُاث ؤلازالء ٚحر َ  اإلاىا٤َ اإلادمُت ٖلى بزالء ؤشخام مً مىا٤َ مُٗىت.

.ٌٍٓ ٓعي بضْن حٗ حن الؿ٩ان ٚحر الُ ٢ٓذ ، ًخم بٖاصة جَٓ عي بصزا٫ مٗاًحر  مٗٓم ال لظل٪، مً الًْغ

ٓجي ٓل ٕٓ البُ  .خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في هٓام خماًت الخى

        
ً
ْح٨ٗـ ظِضا ٍٓلت  ٓجي ٖلى مضٔ ٞترة ػمىُت َ ٓل ٕٓ البُ ْلُت إلاٗالجت خٟٔ الخى ٓاٖض ص ْيٗذ ٢

ْاٞ٘ البك  ل٨بذ الض
ً
ٓانال ٓإمخ ْالهىاُٖت التي ؤؾٟغث ًٖ ٣ٞضان ألاه ت للخىمُت الا٢خهاصًت  ش  .ٍغ ٓص جاٍع ٌٗ

ٓجي ألؾباب  ٓل ٕٓ البُ ٓص ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ لًمان الخٟاّ ٖلى الخى ْع ال٣اهٓن البُئي الضْلي بلى ظِ ظظ

ا ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخ ْمً زال٫ الخبرة اإلاترا٦مت التي جم بىاَئ حهُت،  ْجٞغ ْبُئُت ْظمالُت  ٍٓاث، ؤنبذ ا٢خهاصًت 

ٓع بٟٗالُت الىهج اإلاسخلٟت. ٫ٓ ٖلى الكٗ ؽ اإلاؿخسلهت خ٫ٓ  مً اإلام٨ً آلان الخه جىُب٤ الٗضًض مً الضْع

ْلي، ٓجي ٖلى مجاالث ؤزٔغ مً ال٣اهٓن البُئي الض ٓل ٕٓ البُ ٦ٓمت ْخٟٔ الخى ؽ حؿخد٤  الخ زالزت صْع

 اَخماما زانا:

ْلي ًم٨ً ؤن ٩ًٓن ؤ٦ثر  - ْاضخت، مً الضعؽ ألا٫ْ: ال٣اهٓن الض ٞٗالُت ٖىضما ًخم جُب٣ُّ إلاٗالجت ؤَضاٝ 

ٍْهبذ مً الهٗب  ٓح للىو،  غ الخٟؿحر اإلاؿم ٓهُت لخبًر زال٫ الاؾخٛىاء ًٖ ٖضم الض٢ت في اللٛت ال٣اه

ٓاضر ؤن اؾخسضام اللٛت الٗامت التي جضٖٓ الض٫ْ بلى ، بط اـ٢اهٓهُؤْ ُا ـؾُاؾمٗاعيت جُب٣ُّ  ًبضْ مً ال

ٓجي، مً ٚحر اإلاغجر ؤن "حصجُ٘" بٌٗ اإلاماعؾا ٓل ٕٓ البُ ث، ؤْ اؾخسضام "ؤًٞل مؿاٖحها" لخماًت الخى

ٓاثض ملمٓؾت للخٟٔ  .ًد٤٣ ؤي ٞ

ا.- ٓاث مِمت ًجب ملَا ٓصة، خُض ال جؼا٫ َىا٥ ٞج ٓاث اإلآظ ْالٟج  الضعؽ الشاوي: ال بض مً ؾض الشٛغاث 

 ٓ ٓجي م٘ ؤه ٓل ٕٓ البُ ْلُت لخماًت الخى ٓلٓظُت مُٗىت،خُض جخٗامل مٗٓم اإلاٗاَضاث ألا ْؤهٓمت ب٩ً  إ مُٗىت 

ٓع 1985ٖام  ٟٞي .٧ْاهذ مٗٓم َظٍ اإلاٗاَضاث ب٢لُمُت ، ٦خب ؾاًمٓن لِؿتر ؤهّ ال جٓظض مٗاَضاث للُُ

ت ْؤهّ ال جٓظض مٗاَضاث للخُاة البًر ٣ُا،  ْ ؤٍٞغ ٓبُت، ؤ ٩ا الجى َظٍ الشٛغاث ال جؼا٫  .اإلاِاظغة التي حُٛي ؤمٍغ

ً ٖاما. ٓصة بٗض ٖكٍغ ٓجي لٗام ْمً  مٓظ ٓل ٕٓ البُ ، ٞةن اجٟا٢ُت الخى ٓة  1992هاخُت ؤزٔغ حٗض بملء الٟج

ٓلٓظُت. ْالىٓم ؤلا٩ً ٓاثل  ٓص مٗاَضة ٖاإلاُت لخماًت اإلا ْهي ٖضم ْظ جدؿم َظٍ الاجٟا٢ُت  الِامت ألازٔغ 

ْاؾ٘ الهلت بحن الخٟٔ  ْج٣ضم ٖلى هُا١  ٓجي،  ٓل ْحٗخمض ههج الىٓام ؤلا٩ً بإَمُت زانت ألنها ٖاإلاُت، 

ٓاعص اإلاالُت ال٩اُٞتْا ْطل٪ للؿماح للبلضان الىامُت بدىُٟظ التزاماتها التي حٗخمض ٖلى جل٣ي اإلا ٓاعص اإلاالُت،   .إلا

ْالخُب٤ُ. - ْجُب٤ُ ج٣ىُاث جىُٓمُت مبخ٨غة  الضعؽ الشالض: ًخٗل٤ بالخىُٟظ  ٓاثذ  ٓاضر ؤن اٖخماص الل مً ال

ٓجي: ٞااللتزام ٓل ٕٓ البُ ا لً ًداٞٔ في خض طاجّ ٖلى الخى ًُ ْب٢لُم ا  ًُ ْلُت جدخاط بلى الخىُٟظ، مدل اث الض
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ْلُت ْاإلاىٓماث الض ٓماث  ْالخ٩ ٓاَىحن  ٓص اإلاكتر٦ت للم ا، مً زال٫ الجِ ًُ ؼ  .ْٖاإلا ٦ما ؤن َىا٥ خاظت بلى حٍٗؼ

ْبطا لؼم ألامغ، ْي٘ جغجِباث ظضًضة .  آلُاث ؤلاهٟاط الخالُت، 

ٓاعص ما        ٓاٞغ م ْبن بوكاء بن ؤلا٢غاع بإن الخىُٟظ ًخُلب ج  .
ً
َْاما  

ً
 ظضًضا

ً
ٓعا لُت مسههت ًمشل جُ

ت  ٓة مِمت، حٗخمض ٖلى اؾخسضام الخضابحر الخجاٍع ٓ زُ ٤ البِئت الٗاإلاُت َ ٓجي" في مٞغ ٓل ٕٓ البُ "خؿاب الخى

ْالتي ؤزبدذ  ت اإلاٗغيت لاله٣غاى  ْالىباجاث البًر ٓاهاث  ٓإ الخُ ْلي في ؤه ْاث مشل اجٟا٢ُت الاججاع الض في ؤص

٫ٓ في جد٤ُ٣ ؤَضاِٞاٞٗالُتها ب  .ك٩ل م٣ٗ
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 تأثري سهطت جمهس األيٍ يف اإلحانت

 ًإرجاء انتحمْك أً املماضاة ػهَ فؼانْت احملكًت اجلنائْت اندًنْت
 ؤ. ؽلبي مدمىد

 ولُت الخلىق والؾلىم الظُاطُت

 ؤم البىاقي –ؾت الؾسبي بً مهُديحام

 اإلالخف: 

ْلُت      ْلي ؾلُخحن َامخحن يمً الىٓام  ، ج٣غع ؤزىاء جإؾِـ اإلاد٨مت الجىاثُت الض مىذ مجلـ ألامً الض

ْ اإلا٣اياة )ؾْ  /ب(13َْما ؾلُت ؤلاخالت )اإلااصة  ، ألاؾاس ي للمد٨مت ْطل٪ 16اإلااصة لُت بعظاء الخد٤ُ٣ ؤ  )

ْعٍ الٟٗا٫ في خٟٔ ا ْلُحنلض ْهٓغا للُاب٘ الؿُاس ي ل٣غاعاث اإلاجلـ ، لؿلم ْألامً الض مً ، ٚحر ؤهّ 

ْلُت. ٤ جد٤ُ٣ الٗضالت الجىاثُت الض  اإلادخمل ؤن حك٩ل َاجحن الؿلُخحن ٖاث٣ا في ٍَغ

ْلُت اليلماث اإلافخاخُت   ْلي ، : اإلاد٨مت الجىاثُت الض ْ ، ؾلُت ؤلاخالت، مجلـ ألامً الض ؾلُت الخد٤ُ٣ ؤ

ة.اإلا٣ايا  

 

 Abstract:  

     during the preparation of Statute of the International Criminal Court, it was 

decided to give to the International Security Council two very important authorities, 

there authorities are: the authority to transmit international criminal cases to the 

court (article 13/b), and the authority to defer prosecution (article 16), however, 

there authorities probably become an obstacle to the International Criminal Court, 

because the political nature of the Security Council’s decisions. 

Key words: International Criminal Court, International Security Council, authority 

to transmit international criminal, authority to defer prosecution.  

 

 

 ملدمت :

ْلُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام ظؿض     مً اإلاخدضة ْمىٓمت ألامم ألازحرة َظٍ بحن الخٗاْن  ٖال٢ت الض

ْلي باٖخباٍع مىذ مجلـ ٫زال ْلُحنْ الؿلم خٟٔ ًٖ الجِاػ اإلاؿا٫ْ ألامً الض ، َامخحن ؾلُخحن ألامً الض

ْلى هي مت ٞحها ًبضْ الٗام اإلاضعي بلى ٢ًُت ؤي بخالت ؾلُت ألا يمً  جضزل التي الجغاثم مً ؤ٦ثر ؤْ ؤن ظٍغ

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام ّج ٩ٍْٓن  ، /ب(13اعج٨بذ) اإلااصة  ٢ض الض  الٟهل في طل٪ بم٣خط ى هٞغ

ؤمام اإلاد٨مت  اإلا٣اياة ؤْ بعظاء الخد٤ُ٣ ٞهي ؾلُت الؿلُت الشاهُت ؤما، اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً الؿاب٘

خت للٟهل ؤمامِا ْلُت في ؤًت ٢ًُت مُْغ ٚحر ؤن ، (16مِما ٧اهذ اإلاغخلت التي ْنلتها) اإلااصة ، الجىاثُت الض
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ٓا٢٘ الٗملي ؤزبذ ؤن  جل٪ الؿلُخ ٓهُا ؤمام الؿحر في بظغاءاث الضٖٔٓ ؤمام ال حن باجذ حك٩ل ٖاث٣ا ٢اه

 اإلاد٨مت.

٣ْٞا للىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت ْ    ْلي  ج٨مً ؤَمُت َظا البدض في ؤن  مىذ مجلـ ألامً الض

ْلُت َاجحن الؿلُخحن الِامخحن ٓهُا  ، الض ُت ٣ٖبت ؤمام جد٤ُ٣ الٗضالت الجىاثْ  مً قإهّ ؤن ٌك٩ل ٖاث٣ا ٢اه

ْلُت ٞخخد٫ٓ بظل٪ ، ْؾُُغة الض٫ْ ال٨بٔر ٖلُّ ، َْظا هٓغا للُاب٘ الؿُاس ي ل٣غاعاث  اإلاجلـ، الض

ٓا٤ٞ الظي ٩ًٓن ٖلُّ اإلاجل ـ خحن الىٓغ في الجزاٖاث الٗضالت الجىاثُت بلى ٖضالت اهخ٣اثُت خؿب الخ

ْلُت  .الض

٫ٓ الدؿائالث ا ْع خ لخالُت : َل ؤن مىذ مجلـ ألامً مً َظا اإلاىُل٤ ٞةن بق٩الُت البدض الغثِؿُت جض

ْلُت ْلي ؾلُتي بخالت ال٣ًاًا بلى اإلاد٨مت الجىاثُت الض ْ ٦ظا بعظاء الخد٤ُ٣ ؤْ اإلا٣اياةْ  الض بصعاط طل٪ ، 

ْٞٗالُتها ْلُت  َْل ًجٗلِا  ، جدضًضا في الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاد٨مت الجىاثُت الض

اث الض٫ْ صاثمت ٍٓت في اإلاجلـ؟ بمىإٔ ًٖ يَٛٓ ما جإزحر طل٪ ٖلى الؿحر في بظغاءاث الضٖٔٓ ٖبر ْ  الًٗ

 مغاخلِا اإلاسخلٟت؟   

ْلي   ٍ مىذ  مجلـ ألامً الض لئلظابت ٖلى َظٍ الدؿائالث  اٖخمضث اإلاىهج الخدلُلي مً زال٫  بُان قْغ

ْ اإلا٣اياةْ  الخ٤ في ؤلاخالت ْ ، بعظاء الخد٤ُ٣ ؤ اإلااصة ْ  /ب٣ٞ13ا للماصجحن) ْجإزحر طل٪ ٖلى الؿحر في الضٖٔٓ 

ٟاث.ْ  ٦ما اؾخٗىذ باإلاىهج الٓنٟي في جدضًض بٌٗ اإلاٟاَُم، (مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت16  الخٍٗغ

:  الللاًا بلى اإلادىمت الجىاثُت الدولُت. بخالـت  في ألامــً الدولي مجلع طلطت اإلاطلب ألاٌو

ٕ الخالُت:   ؤجُغ١ لؿلُت ؤلاخالت مً زال٫ الْٟغ

: ماهُت خم مجلع ألامً الدولي في ؤلاخالت بلى اإلادىمت الجىاثُت الدولُت.الفسؼ   ألاٌو

ْلُــت ظِــاث جُٟٗــل ازخهانــِا13خــضصث )اإلاــاصة         ْمــً بــحن  ( مــً الىٓــام ألاؾاســ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الض

ٓعة فــي الٟ ْلي خُــض  مىدخــّ  اإلاــاصة اإلاــظ٧ ٓعة فــي َــظٍ اإلاــاصة هجــض مجلـــ ألامــً الــض ٣ــغة )ب( خــ٤ الجِــاث اإلاــظ٧

 ، ؤلاخالــت بلــى اإلاد٨مــت
ً
 خــاصا

ً
 مــً مجلـــ ألامــً باٖخبــاع اإلاجلـــ ظِــاػا ؾُاؾــُاْ  َْــظا مــا ؤزــاع ظــضال

ً
ٓٞــا ٢ــض ، جس

ًاء ُّٞ ٫ٓ ٖلحها الض٫ْ ألٖا ب في الخه ٍٓت  ، ٌؿعى لخد٤ُ٣ مأعب زانت جٚغ ْبالخدضًـض الـض٫ْ صاثمـت الًٗـ

 َْظا ما ؾإْضخّ في ما ًلي:

 ع ألامً ومبرزاتها:ؤوال .مفهىم ؤلاخالت مً مجل

 مفهىم ؤلاخالت فلها:  .1

ٓ الـــىو      ْلي َـــ ٓص مـــً ؤلاخالـــت مـــً َـــٝغ مجلــــ ألامـــً الـــض ٓوي" بلـــى ؤن اإلا٣هـــ ٓص قـــٍغ٠ بؿـــُ ًـــظَب "مدمـــ

ْهـي مـً الجـغاثم اإلاىهـٓم ٖلحهـا فـي  مت ٢ض اعج٨بذ  مـً ( 05)اإلاـاصة الٟٗلي الٗام الظي ٌٗخ٣ض بمٓظبّ ؤن ظٍغ

ْلُتالىٓام ألاؾاس ي  للمد٨مت الجىاثُ  .1ت الض

                                                 
١، ال٣اَغة، ٍ 1 جي للىٓام ألاؾاس ي، صاع الكْغ ْآلُاث ؤلاهٟاط الَٓ ْلُت مضزل لضعاؾت ؤخ٩ام  ٓوي، اإلاد٨مت الجىاثُت الض ٠ بؿُ ٓص قٍغ ،  1مدم

 .45، م2004
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ىُـت        ٗاث الَٓ  ، فـي خـحن ًـظَب عؤي آزـغ بلـى ؤن ٢ـغاع ؤلاخالـت الهـاصع ٖـً مجلــ ألامـً ًسخلـ٠ ٖـً الدكـَغ

مــت لــضٔ مجلـــ ألامــً جــضزل  ْ ؤنهــا حكــ٩ل ظٍغ ْ خالــت ًبــض ٫ٓ مؿــإلت ؤ بــت خــ ْ الٍغ خُــض ؤهــّ مبجــي ٖلــى الكــ٪ ؤ

ٓعي للمد٨مت ْاتهمصْن ؤن جغج٣ي بلى صعظت ات ، يمً الازخهام اإلآي بـل هـي مجـغص لٟـذ  ، هام ؤشخام بظ

 .1اهدباٍ مضعي ٖام اإلاد٨مت ل٩ي ًخسظ ؤلاظغاء الالػم خُا٫  ال٣ًُت

ٍٓلي"     ْ ْخـــــضة ؤٍْـــــٔغ  "ؾـــــُٗض ؾـــــالم ظـــــ ْ ؤٞـــــغاص ؤ ٖٓـــــت ؤ ْص خالـــــت هـــــؼإ بـــــحن مجم ْع ن ؤلاخالـــــت ج٩ـــــٓن بؿـــــبب 

ْلِـ اتهام شخص ي مدضص ْ خضر مٗحن  ت ؤ  .2ٖؿ٨ٍغ

     
ً
ٓص  باإلخالــــــت هــــــي مجــــــغص لٟــــــذ اهدبــــــاٍ 13) اإلاــــــاصة ٍْـــــظَب عؤي آزــــــغ مٟؿــــــغا /ب( ؾــــــالٟت الــــــظ٦غ بـــــإن اإلا٣هــــــ

ٓوي ْ جغج٣ي بلى الاصٖـاء ال٣ـاه ألن َـظا ألازحـر بُـض مـضعي ٖـام اإلاد٨مـت  ، اإلاد٨مت بلى ْي٘ مدضص صْن ؤن جهل ؤ

ْج٣ضًغ ظضًت طل٪ الجساط ؤلاظغاءاث ال ٓم بٟدو َظا الباٙل  الػمت الظي ًخم ببالّٚ بدالت مُٗىت ل٩ي ٣ً
3. 

ْلي مٓظــّ للمد٨مــت بالخـــضزل      ْ َلــب مــً مجلـــ ألامــً الــض ْالــغؤي الــغاجر ؤن ؤلاخالــت هــي مجــغص الخمــاؽ ؤ

مت صازلت بازخهام اإلاد٨مت ٕٓ ظٍغ ٢ٓ ٫ٓ خالت مُٗىت ٌك٪ مِٗا ب  4ْالخد٤ُ٣ خ

ْلي مـ٘ مـا طَـب  بلُـّ الـغؤي ألازحـر بسهـٓم جٟؿـحر ْ       مـً الىٓـام  ب(/13)اإلاـاصة   ٍخ٤ٟ ٣ِٞـاء ال٣ـاهٓن الـض

ٓص مــً ؤلاخالــت ْلُــت لخدضًــض اإلا٣هــ ْطلــ٪ الن الجِــت اإلاسخهــت بــالخدغي ٖــً  ، ألاؾاســ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الض

ْلي ْلـــِـ مجلــــ ألامـــً الـــض َْـــظا مـــا ؤقـــاعث بلُـــّ)  ، الجـــغاثم ْالاصٖـــاء ؤمـــام اإلاد٨مـــت جخمشـــل فـــي اإلاـــضعي الٗـــام 

ْعص فــي ) اإلاــاصة  ، بَــظا مــً ظاهــ  ، ( مــً الىٓــام ألاؾاســ ي للمد٨مــت 15اإلاــاصة   /ب(13ْمــً ظاهــب آزــغ بن مــا 

ْالجؼم ٣ٞـغاع ؤلاخالـت الهـاصع ٖـً اإلاجلــ ال  ، بل حك٨ُ٪ في خضْر ألامـغ ، ب٩لمت )ًبضْ(ال حٗجي مٗجى ال٣ُ٘ 

مت ٕٓ ظٍغ ٢ٓ ال ًجؼم ب مـت ممـا ًتـر٥ للمـضعي الٗـام  ، ًجغم ؤشخانا بظاتهم  ٕٓ الجٍغ ٢ْـ ٓ مجغص ق٪ في  بهما َ

ـــت الخدـــغي ٖـــً ج ٓٞغ ألاؾـــباب ال٩اُٞـــت  ، لـــ٪ الخالـــتخٍغ ْج٣ـــضًغ ظضًـــت جـــ ل٩ـــي ٌكـــٕغ باجســـاط ؤلاظـــغاءاث الالػمـــت 

 5للؿحر بالضٖٔٓ مً ٖضمِا.

ْلي ب٣ــــــــغاٍع  ْلي فــــــــي مجــــــــا٫ ال٣ًــــــــاء الــــــــض ــــــــض ؤ٦ــــــــضث طلــــــــ٪ اإلاماعؾــــــــت الٗملُــــــــت الؿــــــــاب٣ت إلاجلـــــــــ ألامــــــــً الــــــــض ٢ْ

ٓع الظي ظاء ُّٞ:1593/2005ع٢م)  ( بسهٓم الٓي٘ في صاٞع

ٓع مىــظ ٣ًـغع بخالــت  -"  ــ ٍٓلُـت  01الٓيــ٘ ال٣ــاثم فــي صاٞع ْلُــت" 2002ظ  بلــى اإلاــضعي الٗــام للمد٨مــت الجىاثُــت الض

ْبط٦ْ1973/2011ظل٪ ال٣غاع ع٢م)  فـي ال٣ـاثم الٓيـ٘ بخالـت ٢ـغاٍع بلـى ٌكـحر ( بسهٓم لُبُا ٞىهـذ صًباظخـّ "

ت ْلُت)...(" ُتالجىاث للمد٨مت الٗام اإلاضعي بلى 2011ُٟٞغي  15مىظ  اللُبُت الٗغبُت الجماَحًر  .6الض

                                                 
1  ْ  .137، م2008، 1لُت، صاع الخامض، ٖمان، ألاعصن، ٍبغاء مىظع ٦ما٫ ٖبض الل٠ُُ، الىٓام ال٣ًاجي للمد٨مت الجىاثُت الض
ْلي ؤلاوؿاوي،  صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ،   2 ٓن الض ٍٓلي، جىُٟظ ال٣اه  .222، م2003ؾُٗض ؾالم ظ
ْالدكَغ3 ٓعٍت  ٓاءماث الضؾخ ْلُت اإلا ْلُت"اإلاد٨مت الجىاثُت الض ُٗت"، صاع الش٣اٞت خاػم مدمض ٖلخم، هٓم الاصٖاء ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الض

ٓػَ٘، ٖمان،  ألاعصن،  ٍ ْالخ  .170-169، م م2006،  4لليكغ  
ْلُت، صاع اإلاجهل، بحرْث،  لبىان،  4ٍ  .508، م2010،  1ٖلي ظمُل خغب، ال٣ًاء الضْلي الجىاجي اإلادا٦م الجىاثُت الض
5 ْ ْلي في ٖالم مخٛحر، صاع الش٣اٞت لليكغ  ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ٍٖلي ًٓؾ٠ الك٨غي، ال٣ًاء الجىاجي الض  .126، م2008 1الخ

٢ٓ٘:www.un.org/arْزاث٤ مىٓمت ألامم اإلاخدضة:  6 اعة اإلا ش ٍػ  .28/01/2018، جاٍع
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مـت      ْ خالـت ٌٗخ٣ـض بإنهـا حكـ٩ل ظٍغ ٫ٓ ْيـ٘ ؤ ْمً زم  ٞةن ؤلاخالت جدضًضا هي مجغص لٟذ اهدبـاٍ اإلاد٨مـت خـ

مـت، جسخو بها اإلاد٨مت ٕٓ ظٍغ ٢ٓـ ٫ٓ طلـ٪، ٞهـي ال ججـؼم بكـ٩ل ٢ـاَ٘ ب َْـظا ًسـال٠  ، بـل هـي مجـغص قـبهت خـ

ْالتــــي ج ٓاهحن الضازلُــــت  ٓص فــــي ال٣ــــ ٓم ؤلاخالــــت اإلآظــــ ْ ٖــــضة ؤشــــخام بلــــى اإلادــــا٦م الجؼاثُــــت مِٟــــ دُــــل شــــخو ؤ

 
ً
ىُـــت ٖــــً ظـــغاثم اعج٨بــــذ ٞٗــــال ْ الَٓ ٓٞغ ؤصلــــت ٧اُٞـــت ٖلــــى ؤن  لِــــم ٖال٢ـــت بهــــظٍ الجـــغاثم،  ٓم ال ، جخـــ َْــــظا اإلاِٟــــ

ْلي.   1جخًمىّ ؤلاخالت الهاصعة مً مجلـ ألامً الض

  مفهىم ؤلاخالت كاهىها: -2

ٓوي لئلخالـت البـض مـً      ٫ٓ ال٣ـاه ْمُشـا١ لخدضًض اإلاضل ْلُـت  ٕٓ بلـى الىٓـام ألاؾاسـ ي للمد٨مـت الجىاثُـت الض الغظـ

ْلي ؾـــىت ، ألامـــم اإلاخدـــضة ٕ الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت اإلاٗـــض مـــً ٢بـــل لجىـــت ال٣ـــاهٓن الـــض باإليـــاٞت بلـــى  مكـــْغ

ْ ٢ًـُت( ممـا 25ٞل٣ض ههذ)اإلااصة  ، 1993 ْلي ًدُل للمد٨مت )خالت زانـت ؤ ( مىّ ٖلى ؤن مجلـ ألامً الض

ؤهـــّ ًم٨ـــً إلاجلــــ ألامـــً ؤن ًدُـــل بلـــى اإلاد٨مـــت خالـــت زانـــت ًجـــغم ٞحهـــا  ، ٫ هـــو َـــظٍ اإلاـــاصةًٓضـــر مـــً زـــال

 2ْج٩ٓن اإلاد٨مت ملؼمت بمدا٦متهم. ، ؤشخام مُٗىحن

ْلُــــت ْضــــر ؤلاظــــغاء بكــــ٩لّ الجهــــاجي مــــً زــــال٫ هــــو ) اإلاــــاصة    ٚحــــر ؤن الىٓــــام ألاؾاســــ ي للمد٨مــــت الجىاثُــــت الض

ْ ٖلى مٗجى الكبهت خُض ط٦غ ٧لمت )ًبضْ( التي جض٫ /ب(13 مـت،   ٕٓ ظٍغ ٢ٓـ  ، َظٍ ال٩لمت ال جُٟض مٗجـى الجـؼم ب

ْلُــت ْ لجــان جد٣ُــ٤ ص ــض طلــ٪ اٖخُــاص مجلـــ ألامــً ٖلــى حكــ٨ُل لجــان ج٣صــ ي الخ٣ــاث٤ ؤ ْمــً زــم ٞــةن ، ْمــا ًٍا

مــــت فــــي ٢ــــغاع ؤلاخالــــت ٌٗــــض مــــً  ٖــــضم الــــىو فــــي الىٓــــام ألاؾاســــ ي للمد٨مــــت ٖلــــى جدضًــــض شــــخو مغج٨ــــب الجٍغ

 .3ألاؾاس ي بًجابُاث الىٓام

ْلي ال ًدــــل مدــــل الاصٖــــاء الٗــــام فــــي ٢ــــغاعاث ؤلاخالــــت ْ      ْهــــي ؤن مجلـــــ ألامــــً الــــض ههــــل بلــــى هدُجــــت مدــــضصة 

ْ ال٣ـاهٓن  ، الهاصعة ٖىّ بلى اإلاد٨مت ْلي ؤلاوؿـاوي ؤ ٓص اهتها٧ـاث لل٣ـاهٓن الـض ْ ٖـضم ْظـ ٓص ؤ بهما ًبدض ٖـً ْظـ

ْلي لخ٣ــ١ٓ ؤلاوؿـان ْمــً  ، الـض ْلُـت  ـ٤ لجــان جد٣ُــ٤ ص زـم بخالــت ال٣ًــُت بلـى اإلاــضعي الٗـام لُخإ٦ــض مــً ٖــً ٍَغ

ٓص ، صــخت ْظضًــت طلــ٪ ٓ بهــظا الٓنــ٠ ألازحــر ًلٟــذ اهدبــاٍ اإلاد٨مــت ٣ٞــِ ٖــً ْظــ ْ ظــغاثم تهــضص  َْــ اهتها٧ــاث ؤ

ْلُحن.  4الؿلم ْألامً الض

 زاهُا. مبرزاث مىذ مجلع ألامً خم ؤلاخالت:

ٓ ب      ْلُـــت ما٢خـــت مـــً َـــٝغ ٧ــان الٓيـــ٘ الؿـــاثض مىـــظ وكـــٓء مىٓمــت ألامـــم اإلاخدـــضة َـــ وكـــاء مدــا٦م ظىاثُـــت ص

ٓٚؿـالُٞا الؿـاب٣ت ْلي إلادا٦مـت مجغمـي الخـغب "٦مد٨مـت ً اهـضا"، مجلـ ألامً الـض ْ ْمد٨مـت ْع ٓ مـا ًبـرع ،   َـ

ْلُـــت ٓاؾـــٗت اإلامىٓخـــت لـــّ بمٓظـــب  ، مـــىذ اإلاجلــــ خـــ٤ ؤلاخالـــت بلـــى اإلاد٨مـــت الجىاثُـــت الض بـــالىٓغ للؿـــلُاث ال

                                                 
ْلُت، اإلاجلض) 1 ْلُت،  مجلت الؿُاؾت الض (، 176(،  الٗضص)44اخمض ٖبض الٓاَغ،  ؾلُت مجلـ ألامً في ؤلاخالت بلى اإلاد٨مت الجىاثُت الض

 .13، م2009َغام، ال٣اَغة مهغ، (، ماؾؿت ألا 45الؿىت)
ْلُت،  صاع الجهًت الٗغبُت،  ال٣اَغة، مهغ،   2  .291،  م2004ؾُٗض ٖبض الل٠ُُ خؿً، اإلاد٨مت الجىاثُت الض
ما لٗام3 ٣ْٞا الجٟا١ ْع ْلُت  ْاو٣ٗاصٍ في هٓغ الجغاثم الض ٍٓدُت،  1998مضْؽ ٞالح الغقُضي، آلُت جدضًض الازخهام  ،  مجلت الخ١ٓ٣ ال٩

ٍٓذ،  27(، الؿىت)2ٗضص)ال  .19، م2003(، ظامٗت ال٩
 .125ٖلي ًٓؾ٠ الك٨غي،  اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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ًٞـال ٖـً اهـّ ًمـىذ اإلاد٨مـت ، الاؾخٟاصة مجها لخُٟٗـل ازخهـام اإلاد٨مـت خُض  ًم٨ً ، مُشا١ ألامم اإلاخدضة

٤ْٞ الٟهل الؿاب٘ ْاخترام ؤ٦ثر مً زال٫ ٢غاعاجّ اإلالؼمت  ْٖاإلاُت.، َُبت  ٓة ؤ٦ثر   1ما ٌُٗي اإلاد٨مت ٢

ْلُحن     ، َْظا ما ؤ٦ضٍ مُشا١ ألامم اإلاخدضة ُٞما ًسـو ٢غاعاجـّ الهـاصعة بسهـٓم خٟـٔ الؿـلم ْألامـً الـض

ـغاٝ فـي الىٓـام ألاؾاسـ يْم ْلُـت لُمخـض ختـى بلـى الـض٫ْ ٚحـر ألَا  ، ً زـم جٓؾـُ٘ ازخهـام اإلاد٨مـت الجىاثُـت الض

٫ٓ اإلاؿـــب٤ ْ ال٣بـــ ط ٖـــً ٢اٖـــضة الغيـــاثُت ؤ ْمـــً زـــم  جمـــىذ اإلاد٨مـــت  ، ْؤلاخالـــت بهـــظا الٓنـــ٠ ألازحـــر هـــي زـــْغ

ْبظباعي.  2ازخهام قبّ ٖالمي 

٪ ازخهام  مجلـ ألامً ٞمىذ      ْع في جدٍغ ْلُت مً قإهّ ؤن ًدـض مـً ؤي حٗـاعى ص اإلاد٨مت الجىاثُت الض

ْاإلاجلـــــ ٕٓ بــــحن اإلاد٨مــــت  ٢ٓــــ ُٞٛــــاب الٗال٢ــــت بُجهمــــا ًــــاصي بلــــى حٗامــــل مسخلــــ٠ باليؿــــبت ل٣ًــــُت ، مدخمــــل ال

ْ َبُٗـت ؾُاؾـُت فـي خـحن ؤن اإلاد٨مـت  -  ْطل٪ بؿـبب ازـخالٝ َبُٗـت ؤخـضَما ٖـً آلازـغ، مُٗىت ٞـاإلاجلـ ط

 .3-ظِت ٢ًاثُت

ْٞـــ٤ الٟهــل الؿـــاب٘ مـــً ْ  ال٫ مــا ج٣ـــضم ط٦ــٍغ مـــً مبــرعاثْمــً زـــ     ؤؾـــباب إلاــىذ مجلــــ ألامــً خـــ٤ ؤلاخالــت 

ْلُحنْ ٞــةن َــظا ٌٗــض يــماهت ألظــل الخٟــاّ ٖلــى الؿــلم ، اإلاُشــا١ ٚحــر ؤهــّ ال بــض مــً ؤن ج٩ــٓن َــظٍ  ، ألامــً الــض

حن ْاإلاجلـــ-الٗال٢ــت مبيُــت ٖلــى الخ٩امــل مــابحن الُــٞغ ت بُجهمــا ُٞمــا ًســو لخد٣ُــ٤ ألاَــضاٝ اإلاكــتر٦-اإلاد٨مــت 

ْلُحن ْاهتها٦ِمـا ، خٟٔ الؿـلم ْألامـً الـض ٕٓ فـي الخٗـاعى ختـى ال  ، ْمٗا٢بـت مـً ًدؿـبب بسغ٢ِمـا  ٢ٓـ ْلـِـ ال

ْاإلاؿاءلت.  4ًٟلذ الجىاة مً ال٣ٗاب 

 ػسوط ؤلاخالت مً مجلع ألامً الدولي بلى اإلادىمت. الفسؼ الثاوي:

ْلُــت فــي ) اإلاــاصة ل٣ــض ؤٞصــر الىٓــام ألاؾاســ ي للمد٨مــت الجىاثُــت ال     ٓاظــب بجباِٖــا 13ض ٍ ال /ب( ٖــً الكــْغ

/ب( ٖلــى مــا ًلــي: " للمد٨مـــت ؤن 13خُــض ههــذ  ) اإلاــاصة  ، مــً ٢بــل مجلـــ ألامــً ٖىــض ؤلاخالــت  بلــى اإلاد٨مـــت

مـــت مكـــاع بلحهـــا في ٓا٫  (05)اإلاـــاصة جمـــاعؽ ازخهانـــِا  ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بجٍغ ٣ْٞـــا ألخ٩ـــام الىٓـــام ألاؾاســـ ي فـــي ألاخـــ

 بمٓظـب الٟهـل الؿـاب٘ مـً مُشـا١ ألامـم اإلاخدـضة خالـت بلـى اإلاـضعي آلاجُـت: )ب(بطا ؤ
ً
ا خـا٫ مجلــ ألامـً مخهـٞغ

ْ ؤ٦ثر مً َظٍ الجغاثم ٢ض اعج٨بذ". مت ؤ ْ ٞحها ؤن ظٍغ  5الٗام ًبض

                                                 
َْغان، 1 ٓن الضْلي الٗام، ٧لُت الخ١ٓ٣، ظامٗت  ٓعاٍ في ال٣اه ْلُت، عؾالت ص٦خ ٓبي ٖبض ال٣اصع، ٖال٢ت مجلـ ألامً باإلاد٨مت الجىاثُت الض ً 

 .91، م2011/2012
ٓن الضْلي ؤلاوؿاوي، صاع الجهًت مدّٟٓ ؾُض ٖبض الخمُض مدم 2 ٍٓغ ال٣اه ٓٚؿالُٞا )الؿاب٣ت( في جُ ْلُت لُ ْع اإلاد٨مت الجىاثُت الض ض، ص

 .96، م2009الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ، 
 .504ٖلي ظمُل خغب، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
ْالٛاًاث ال٣ًُت للض 4 ٍٓلت بلى ؤصاة لخد٤ُ٣ الؿُاؾاث  ٓاث َ ْٖلى مضٔ ؾى ٫ٓ مجلـ ألامً  ْال٣ُم ل٣ض جد  ًٖ اإلاباصت 

ً
ًاء  بُٗضا ٫ْ ألٖا

ْمل٠ الٗغا١،  ٞال٣غاعاث ال ٓا٢٘ الٗملي للمجلـ  ججاٍ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت  َْظا ما ؤ٦ضٍ ال تي الٗلُا التي جًمجها مُشا١ ألامم اإلاخدضة،  

ْال٣غاع ع٢م)242/1967نضعث يض بؾغاثُل، ٧ال٣غاع ع٢م)  ْ ٖضم الخى425/1978ُٟ( تراى ٖلحها باؾخسضام ( احؿمذ بما بال٠ًٗ ؤ ْ الٖا ظ،  ؤ

الًاث اإلاخدضة،  بسالٝ الٓي٘ ججاٍ مل٠ الٗغا١ ٖام  ٓباث يضٍ مما 1990خ٤ الى٣ٌ مً ٢بل ال غيذ ٧ل ال٣ٗ
ُ
ٍٓذ،  خُض ٞ ٍ لل٩ ٣ٖب ْٚؼ

ْلُت، اإلاجل عاث ؤلانالح في ٖالم مخٛحر، مجلت الؿُاؾت الض ٓاعر بوؿاهُت،  ؤهٓغ:لُدُم ٞخُدت، مجلـ ألامً يْغ (، 168(، الٗضص)42ض)زل٠ ٧

 .56، م2007(، ماؾؿت ألاَغام، ال٣اَغة، مهغ، 43الؿىت)
ْلُت . 13اإلااصة  5  مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الض
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ْبجباِٖــا ٖىــض    ُٖٓت ْقــ٩لُت ٖلــى مجلـــ ألامــً الالتــزام بهــا  ٍ مٓيــ ٍْخطــر مــً الــىو ؤٖــالٍ ؤن َىــا٥ قــْغ

 َظا ما وؿخٗغيّ مً زال٫ ما ًلي:ْ  ، ؤلاخالت بلى اإلاد٨مت

 ؤوال . الؼسوط الؼيلُت لإلخالت:

ــــــت الجِــــــت اإلاسخهــــــت باإلخالــــــت      ٍ الكــــــ٩لُت مٗٞغ ْمــــــا هــــــي  ، ْقــــــ٩ل َــــــظٍ ؤلاخالــــــت ، ًيبػــــــي لخدضًــــــض الكــــــْغ

ٓ الخالي ْطل٪ ٖلى الىد ْع ؤلاخالت بلى اإلاد٨مت   :ؤلاظغاءاث الالػمت لهض

ت خم ؤلاخالت إلاجلع ألامً: .1  خـٍس

ْلُـــت ٖلـــى ْظـــّ الض٢ـــت الجِـــت اإلاسخهـــت 13)اإلاـــاصة  خـــضصث    /ب( مـــً الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُـــت الض

ْ ٢ًــُت مــا تهــضص الؿــلم ْلُحن بلــى اإلاد٨مــتْ بةخالــت خالــت ؤ ْلي صْن بـــاقي  ، ألامــً الـــض ْهــي مجلـــ ألامــً الــض ؤال 

 ٔ ٫ٓ َــظا اإلا ، ألاظِــؼة ألازــغ ْلي خــ ــم ازــخالٝ آلاعاء صازــل لجىــت ال٣ــاهٓن الــض ٕٓٚع ْ ٓيــ اهٟــغاص مجلـــ ألامــً ،  

ْعٍ ال٨بحــــــر فــــــي خٟــــــٔ ألامــــــً ــــــى ص ٓص بل الؿــــــلم ْ  بهــــــظٍ الهــــــالخُت صْن بــــــاقي ألاظِــــــؼة ألازــــــٔغ لؤلمــــــم اإلاخدــــــضة ٌٗــــــ

ْلُحن  .1الض

 ػيل ؤلاخالت : .2

ْلُــــت قــــ٩ل َـــــظٍ ؤلاخالــــت /ب(13لــــم جٓضــــر ) اإلاـــــاصة     خُـــــض  ، مــــً الىٓــــام ألاؾاســـــ ي للمد٨مــــت الجىاثُـــــت الض

ْٞــ٤ ؤخ٩ــام الٟهــل الؿــاب٘ مــً مُشــا١ ألامــم اإلاخدــضةا٦خٟــذ باإلقــاعة ٣ٞــِ بلــ ْل٨ــً اإلاشحــر  ،ى ؤن ج٩ــٓن ؤلاخالــت 

ْجٓنـُاث ُٞمـا ًسـو  ٓ عاظٗىا الٟهل الؿاب٘ لٓظضها اهّ ًبُذ للمجلــ اؾخهـضاع ٢ـغاعاث  ٓ ؤهّ ل للدؿائ٫ َ

ْلُحن ْالؿـــــلم الـــــض ع ؤم ِٞـــــل  ؤن بخالـــــت مجلــــــ ألامـــــً ل٣ًـــــاًا بلـــــى اإلاد٨مـــــت ًإزـــــظ قـــــ٩ل ال٣ـــــغا  ،خٟـــــٔ ألامـــــً 

 2ؤم ٦الَما ظاثؼ؟، الخٓنُت

ٓمُــت هــو ) اإلاــاصة      م مــً ٖم ل٨ــً ، ٣ٞــض ظــاءث زالُــت مــً ؤلاقــاعة ُٞمــا ًخٗلــ٤ بكــ٩ل ؤلاخالــت /ب(13بــالٚغ

ٕ الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُـــت  ٕٓ بلـــى مكـــْغ مـــً اإلام٨ـــً اؾـــخسالم بٗـــٌ اإلااقـــغاث ٖلـــى طلـــ٪ بـــالغظ

ما ْلُت اإلا٣ضم في ماجمغ ْع ْع ٢ـغاع مـً مجلــ ألامـً بهـظا الكـإنبط هجضٍ ٢ض ج، الض ٦مـا  ،ًـمً ؤلاقـاعة بلـى نـض

ًــاء  ٓهُــت اإلالؼمــت بســالٝ ال٣ــغاع اإلاخســظ مــً اإلاجلـــ الــظي ًلــؼم الــض٫ْ ألٖا ٓة ال٣اه ؤن الخٓنــُاث ال جخمخــ٘ بــال٣

ًــاء فـــي بٗــٌ ألاخُـــان ْ ْالــض٫ْ ٚحـــر ألٖا ْجُٟٗــل الٗضالـــت ،  ٖلُــّ ٞـــةن مــا ًـــخالءم مــ٘ مخُلبـــاث الٗمــل الجىـــاجي 

ْع ٢غاع مً مجلــ ألامـً فـي جلـ٪ اإلاؿـإلتالجىا ْلُت ٣ًخط ي نض ْمـً زـم ٞـان ؤلاخالـت ال جـخم بال ب٣ـغاع   ، ثُت الض

٤ْٞ ؤلاظغاءاث اإلاىهٓم ٖلحها في مُشا١ ألامم اإلاخدضة.  3 ناصع ًٖ مجلـ ألامً 

 بحساءاث ؿدوز كساز ؤلاخالت:. 3

ْلُــــت آلُـــت     بنــــضاع ٢ــــغاع ؤلاخالــــت  بهمــــا ا٦خٟــــى باإلقــــاعة  لـــم ًخًــــمً الىٓــــام ألاؾاســــ ي للمد٨مــــت الجىاثُــــت الض

ْٞــــ٤ ؤخ٩ــــام الٟهــــل الؿــــاب٣ٞ13٘ــــِ فــــي ) اإلاــــاصة  ْ /ب( بلــــى ؤن  َــــظٍ ؤلاخالــــت جــــخم  ٕٓ بلــــى الٟهــــل ،  ٖىــــض الغظــــ

ٓعي ، الؿــاب٘ ْلي : قــ٩ل مٓيـــ ٍٓذ فــي مجلـــ ألامــً الــض  هجــضٍ ًمحــز بــحن مــابحن قــ٩لحن فــي آلالُـــت الالػمــت للخهــ
                                                 

1 ٢ُٓت،  بحرْث، لبىان،  ٍ  ٓعاث الخلبي الخ٣ ْلُت"، ميك ٓ الٗضالت الض ْلُت"هد .104، م2006، 1ُٞضا هجُب خمض، اإلاد٨مت الجىاثُت الض  
 .25الح الغقُضي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، ممضْؽ ٞ 2
 .126-125ٖلي ًٓؾ٠ الك٨غي، ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م م  3
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ـــــ٤ بـــــحن الكـــــ٩لحن ْمـــــً َـــــظا اإلاىُلـــــ٤ ،قـــــ٩ل بظغاجـــــيْ  ْع ال٣ـــــغاع فـــــي اإلاؿـــــاثل  ،البـــــض مـــــً الخٍٟغ خُـــــض ًلـــــؼم لهـــــض

ٓا٣ٞــــت) ٍٓت  ؤم ال، (ص٫ْ ٖلــــى ألا٢ــــل9ؤلاظغاثُــــت م ٓجت  صاثمــــت الًٗــــ ، بٛــــٌ الىٓــــغ بن ٧اهــــذ َــــظٍ الــــض٫ْ اإلاهــــ

ُٖٓت يت ٖلـى اإلاجلــ مٓيـ ٓ ٧اهذ اإلاؿإلت اإلاْٗغ ٓا٣ٞـت)، َْظا بسالٝ الٓي٘ ُٞما ل ( ص٫ْ 09ِٞـظا ًخُلـب م

ْ ٖلــى ألا٢ــل ٖــضم اٖتــراى بخــضاَا ، ًًــاؤًٖــاء ؤ ٍٓت ؤ ٖلــى ؤن ج٩ــٓن مــً يــمجها الــض٫ْ الخمـــ صاثمــت الًٗــ

م مــً ٖــضم ْيـ٘ـ مُٗــاع للخمُحــز مــابحن الكــ٩لحن الؿــاب٣حن ٞخدضًــض ، (VITOباؾــخسضام خــ٤ الــى٣ٌ) ْٖلــى الــٚغ

ٓ اإلاســخو م مــً ٖلــى ْ  ؤمــا باليؿــبت لخدضًــض َبُٗــت ؤلاخالــت ، بــظل٪ طلــ٪ مىــٍٓ بمجلـــ ألامــً هٟؿــّ ِٞــ الــٚغ

ْلُـــــت بال ؤنهـــــا حٗـــــض مـــــً اإلاؿـــــاثل  ، ٖـــــضم ؤلاقـــــاعة بلـــــى طلـــــ٪ فـــــي نـــــلب الىٓـــــام ألاؾاســـــ ي للمد٨مـــــت الجىاثُـــــت الض

ُٖٓت ٓا٣ٞــت)ْ  اإلآيــ ْعَا  م ْ ٖــضم اٖتــراى 09َؿــخلؼم لهــض ٍٓت ؤ ( ص٫ْ مــً بُجهــا الــض٫ْ الخمـــ صاثمــت الًٗــ

ْالبدض ٖـً مـضٔ مُاب٣تهـا ْمسالٟت طل٪ ال٣ُض ًبُذ إلاضعي ٖام اإلاد٨مت مغاظٗ ، بخضاَا ٖلى طل٪ ت ؤلاخالت 

ٓاعصة في الٟهل الؿاب٘ مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة.   1لؤلخ٩ام ال

 زاهُا.الؼسوط اإلاىكىؽُت لإلخالت:

ٍ الكــ٩لُت      ْلُــت ا٦خمــا٫ الكــْغ ْع ٢ــغاع باإلخالــت مــً مجلـــ ألامــً بلــى اإلاد٨مــت الجىاثُــت الض ال ٨ًٟــي لهــض

ٔ  ، الالػمت ٍ ؤزغ ٓٞغ قْغ ُٖٓت ؤقاع بلحها الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مـت بل ال بض مً ج َْـظا مـا ؾإْضـخّ ، مٓي

ٓ آلاحي:  ٖلى الىد

مت جسخف بىغسها اإلادىمت:1  .ؤن جىىن ؤلاخالت ؽً حٍس

خباع ؤن ج٩ـٓن َـظٍ     ْلُت ألازظ بٗحن الٖا ٖلى مجلـ ألامً ٖىض اجساطٍ ٢غاع باإلخالت بلى اإلاد٨مت الجىاثُت الض

 ٓ مــت مــً يــمً الازخهــام الىــ ْاعصة ٖلــى ؾــبُل الخهــغ فــي ، عي للمد٨مــتالجٍغ مــً ( 05)اإلاــاصة َْــظٍ الجــغاثم 

ْهـــي:) ظـــغاثم ؤلابـــاصة الجماُٖـــت مـــت ، الجـــغاثم يـــض ؤلاوؿـــاهُت، ظـــغاثم الخـــغب، الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت  ظٍغ

ْبن ٧اهــذ ٖلــى صعظــت ٦بحــرة مــً  ٓعة ختـى  مــت ؤزـٔغ ٚحــر جلــ٪ الجــغاثم اإلاــظ٧ ْان( ٞــال مجــا٫ إلصزــا٫ ؤي ظٍغ الٗـض

ْٚحر ملؼم للمد٨مت، ؿامتالج  2.ْٖلُّ ٞةن ٢غاع ؤلاخالت بٛحر َظٍ الجغاثم ٚحر صخُذ 

 ؤن جىىن ؤلاخالت لىكاجؿ خـلذ بؾد هفاذ الىغام ألاطاس ي للمدىمت: .2

ٓعة فـي       بـل البـض مـً ( 05)اإلاـاصة ال ٨ًٟي لصخت ٢غاع ؤلاخالت  ؤن ٩ًٓن ٢ض اههٝغ بلـى بخـضٔ الجـغاثم اإلاـظ٧

٢ٓــ ْلُــتؤن ج٩ــٓن ؤلاخالــت ل ْبال ؤٖخبــر ال٣ــغاع  ، اج٘ ٢ــض خهــلذ بٗــض هٟــاط الىٓــام ألاؾاســ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الض

ٓاٖـــــــض الازخهـــــــام الؼمـــــــاوي الخانـــــــت باإلاد٨مـــــــت خُـــــــض جـــــــم الـــــــىو ٖلـــــــى طلـــــــ٪ فـــــــي ، ٚحـــــــر صـــــــخُذ إلاسالٟخـــــــّ ٢

( "لــــِـ للمد٨مـــت ازخهــــام بال ُٞمــــا ًخٗلـــ٤  بــــالجغاثم التــــي جغج٨ـــب بٗــــض بــــضء هٟـــاط َــــظا الىٓــــام 11/1اإلاـــاصة)

 3ؾاس ي".ألا 

 ؤن جىىن ؤلاخالت وفم ؤخيام الفـل الظابؿ مً مُثاق ألامم اإلاخددة: .3

                                                 
 .104ُٞضا هجُب خمض،  اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .58مضْؽ ٞالح الغقُضي،  اإلاغظ٘ الؿاب٤،  م  2
 .126ٖلي ًٓؾ٠ الك٨غي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
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ذ ) اإلااصة     ٤ْٞ ؤخ٩ام الٟهل الؿـاب٘ مـً مُشـا١  /ب(13اقتَر إلاماعؾت مجلـ ألامً خ٣ّ باإلخالت ؤن جخم 

ْلُحن ْ  ، ألامــم اإلاخدــضة اإلاخٗلــ٤ بــاإلظغاءاث التــي ًخســظَا فــي خــاالث تهضًــض الؿــلم ْألامــً الــض ْ  ، ؤلازــال٫ بهمــاؤ ؤ

ْان ٕٓ ٖمــــــل مـــــً ؤٖمــــــا٫ الٗـــــض ْلــــــّ  ، ٢ْـــــ ــــــت فـــــي ج٨ُُــــــ٠ الخـــــاالث ؤٖــــــالٍ  خُــــــض ًخمخـــــ٘ اإلاجلـــــــ بؿـــــلُت ج٣ضًٍغ

ٓاظِتها ْاؾٗت بم  1(مً اإلاُشا39.١َْظا ما ههذ ٖلُّ اإلااصة) ، نالخُاث 

  

مــت الجىاثُت اإلالاكــاة ؤمـــام اإلادى ؤو في بزحاء الخدلُم ألامً الدولي مجلع طلطت اإلاطلب الثاوي:  

 الدولُـــت.

ٓ خٟٔ الؿلم     ْلي َ ٓم ؤن الازخهام ألاؾاس ي إلاجلـ ألامً الض ْلُحنْ مً اإلاٗل ٓم  ، ألامً الض خُض ٣ً

خُض جىو  ، ( مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة03مجلـ ألامً بمماعؾت َظا الازخهام بىاء ٖلى ما ٢غعجّ )اإلااصة 

 :ٖلى

     ْ ْ بزال٫ بّ"٣ًغع مجلـ ألامً ما بطا ٧ان ٢ض  ْان، ٢٘ تهضًض للؿلم ؤ ٢ْ٘ ٖمل مً ؤٖما٫ الٗض ْ ٧ان  ، ؤ

 لخٟٔ الؿلم 42، ٣ٍْ41ضم في طل٪ جٓنُاجّ ؤْ ٣ًغع ما ًجب اجساطٍ مً جضابحر َب٣ا ألخ٩ام اإلااصجحن:

ْ بٖاصجّ بلى ههابّ"ْ ْلي ؤ  .2ألامً الض

مال بإخ٩ام الٟهل ، َظا الجاهب في ألامً مجلـ اللتزاماث ْهٓغا      ، اإلاخدضة ألامم مً مُشا١ الؿاب٘ ْٖ

عي  مً ج٣غع ؤهّ  الؿلم جمـ التي ال٣ًاًا حٗل٤ُ ؤلاظغاءاث ُٞما ًسوْ  بعظاء الىٓغ  بُٖاءٍ الخ٤ في  الًْغ

ْلُحن ْألامً ْلُت ازخهام في التي جضزلْ  الض  مً (16خُض ههذ ٖلى طل٪ )اإلااصة ، اإلاد٨مت الجىاثُت الض

 .3للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام

َّؾْ         ٣ْٞا إلاا ًلي: ، إجُغ١ بضاًت بلى حٍٗغ٠ ؤلاعظاء زم قْغ

:  مفهىم طلب بزحاء الخدلُم ؤو اإلالاكاة. الفسؼ ألاٌو

ْلي     ٓاٖض ال٣اهٓن الض ٓػ بمٓظبّ إلاجلـ ألامً  ، ٣ْٞا ل٣ ٓوي ًج ٓ بظغاء ٢اه ٞةن ازخهام َلب ؤلاعظاء َ

ْلُت بم٣خط ى )اإلاا ْلي ؤن ًُلب مً اإلاد٨مت الجىاثُت الض ٖضم ، التي ًخًمجها هٓامِا ألاؾاس ي (16صة الض

ْلُحن ْ اإلا٣اياة إلا٣خًُاث الؿلم ْألامً الض ْ اإلاط ي في بظغاءاث الخد٤ُ٣ ؤ ٢ْض ازخل٠ ال٣ِٟاء في  ، البضء ؤ

ٔ  ، بُان مٗجى ؤلاعظاء ٫ٓ اإلاجلـ جإظُل الضٖٓ   ، ٞالبٌٗ ّٞؿٍغ بإهّ ازخهام ًس
ً
هّ ججمُضا ن ًْغ ْآزْغ

ٓا بلى  ، لِا ن طَب .ْآزْغ  4ؤهّ حُُٗل للضٖٔٓ

                                                 
ع مجلـ  39اإلااصة  1 ْان،  مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة : " ٣ًِغّ  مً ؤٖما٫ الٗض

ً
٢ْ٘ ٖمال ْ ٧ان ما  ْ بزال٫ بّ ؤ ٢ْ٘ تهضًض للؿلم ؤ ألامً ما بطا ٧ان ٢ض 

 ألخ٩ام اإلااصجحن 
ً
ع ما ًجب اجساطٍ مً الخضابحر َب٣ا ْ ٣ًِغّ م في طل٪ جٓنُاجّ ؤ ْ بٖاصجّ بلى ههابّ 42ْ ٣ٍْ41ِضّ  ".لخٟٔ الؿلم ْألامً الضْلي ؤ

ض عاظ٘ هو اإلااصة  2 ْ ؤًًا : مغقض ؤخمض الؿُض، ؤخمض ٚاػي الِغمؼي،  ال٣ًاء الضْلي الجىاجي، الضاع الٗلمُت مً مُشا 03للمٍؼ ١ ألامم اإلاخدضة.

ٓػَ٘، ٖمان،  ألاعصن، ٍ  ْالخ ْصاع الش٣اٞت لليكغ  ٓػَ٘،   ْالخ ْلُت لليكغ   .24،  م2002،  1الض
 .105اإلاغظ٘ الؿاب٤،  م  ُٞضا هجُب خمض،  3
غجي،  ا 4 ١ مدمض ناص١ الٖا ٓص،   بحرْث، لبىان،  ٍٞاْع ْهٓامِا ألاؾاس ي،  صاع الخل بُٗتها  ْلُت وكإتها َْ ،  2012، 1إلاد٨مت الجىاثُت الض

 .167م
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     ٔ ٠٢ْ للضٖٓ  ٓ ن بإن ؤلاعظاء َ   ،بِىما ًٔغ ٣ِٞاء آزْغ
ً
٦ما ؤن الخإظُل  ، ألن مضة الخإظُل ال جدضص ؾلٟا

 ًٖ ؤن  ، في خحن ٣ً٘ باَال ؤي بظغاء ٣ً٘ زال٫ ٞترة ؤلاعظاء ، ال ًمى٘ مً ال٣ُام بإي وكاٍ بظغاجي
ً
ًٞال

ٓم َْٓ مجلـ   ،جإظُل الضٖٔٓ ٩ًٓن بىاءا ٖلى َلب الخه  
ً
ا بِىما ؤلاعظاء ًخم مً ٢بل ظِت لِؿذ َٞغ

 1ألامً.

     ٔ ألن الٛل٤ ٩ًٓن بٗض ا٦خما٫ بظغاءاث  ، ٦ما لم ٨ًً ال٣هض مً مهُلر "ؤلاعظاء" ٚل٤ الضٖٓ

 ٔ ْ بٗض اإلاط ي ٞحها ، لظل٪ لم ٌؿخسضم مهُلر "ٚل٤" ، الضٖٓ ، ألن ؤلاعظاء ٩ًٓن ٢بل البضء باإلظغاءاث ؤ

٠٢ٓ اإلاا٢ذ ٍْالخٔ ؤن مهُلر ٓهُت لل ٠٢ٓ الضٖٔٓ ٖىض  ، "ؤلاعظاء" ًغجب طاث آلازاع ال٣اه مً خُض ج

٠٢ْ ؤلاظغاءاث ٓػ اجساط ؤي بظغاءاث ؤْ اإلاط ي ٞحها زال٫  ، اإلاغخلت التي نضع ٖىضَا ٢غاع  ْبالخالي ال ًج

 2 الٟترة اإلادضصة لّ.

٠٢ٓ اإلاا٢ذ ٌكمل الخالت التي جخد٤٣ بٗض البضء      ٓ ب٣ًاٝ اإلاط ي ٞحها َْظا ٌٗجي ؤن ال َْ  ، باإلظغاءاث 

ال ًٓظض ازخالٝ  ، ُْٞما ٖضا َظا الٟاع١  ، بِىما ًمخض ؤلاعظاء لِكمل باإلياٞت بلى طل٪ خالت ٖضم البضء

٠٢ٓ اإلاا٢ذ. ْال ٓهُت بحن ؤلاعظاء  ْ جباًً في ألاخ٩ام ال٣اه َٓغي ؤ   3ظ

 الفسؼ الثاوي:ػسوط طلب بزحاء الخدلُم ؤو اإلالاكاة.

ْلُت (16اإلااصة ههذ )      ْ اإلاط ي في  مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الض ٓػ البضء ؤ ٖلى ؤهّ : "ال ًج

 
ً
ْ م٣اياة بمٓظب َظا الىٓام ألاؾاس ي إلاضة ازجي ٖكغ قِغا بىاء ٖلى َلب مً مجلـ ألامً بلى  ، جد٤ُ٣ ؤ

 ، مُشا١ ألامم اإلاخدضةًخًمىّ ٢غاع ًهضع ًٖ اإلاجلـ بمٓظب الٟهل الؿاب٘ مً  ، اإلاد٨مت بهظا اإلاٗجى

ٍ طاتها". ٓػ للمجلـ ججضًض َظا الُلب بالكْغ   4ٍْج

ا في َلب ؤلاعظاء ختى ًم٨ً      ٓاَٞغ ٍ التي ًجب ج ٖٓت مً الكْغ مً َظا الىو ًدبحن ؤن َىا٥ مجم

ا ، اٖخباٍع صخُدا تي ْمجها ما ًخٗل٤ بالهُٛت ال ، مجها ما ًخٗل٤ بالجِت التي ًد٤ لِا َلب ؤلاعظاء صْن ٚحَر

ٍ ُٞما ًلي ، ْمجها ما ًخٗل٤ بمضة ؤلاعظاء ، ًجب ؤن ٩ًٓن ٖلحها َلب ؤلاعظاء  : 5ؤؾخٗغى ظملت َظٍ الكْغ

: الؼسط   ألاٌو

    ٕٓ مت ٢ْ ْ ٞٗال الجٍغ  ، مُشا١ ألامم اإلاخدضة مً الؿاب٘ الٟهل مً(  39في)اإلااصة ؤؾاؾّ الكٍغ َظا ٍجض،  

 ٌٗض ٖمال ٢ْ٘ ما ٧ان ؤْ بّ بزال٫ ؤْ تهضًض للؿلم ٢ْ٘ ٢ض ٧ان ابط ما ألامً مجلـ ٣ًغع " ٖلى ؤهّ:  جىو ْالتي

ْان ؤٖما٫ مً  ."1الٗض

                                                 
 .299ؾُٗض ٖبض الل٠ُُ خؿً،  اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1

2 ٢ُٓت،  بحرْث،   ٓعاث الخلبي الخ٣ ْلُت ٖجها،  ميك ٓهُت الض لُت ال٣اه ْمضٔ اإلاؿْا ْان  مت الٗض .132،  م2005لبىان،  ببغاَُم الضعاجي،  ظٍغ  
ٓػَ٘ ٖمان،  ألاعصن،  ٍ 3 ْالخ ُت الجؼاثُت،  صاع الىٟاجـ لليكغ  ،  2005،  1ؤؾامت ٖلي مهُٟى ال٣ٟحر الَغبابٗت،  ؤن٫ٓ اإلادا٦ماث الكٖغ

 .481م
ْلُت . 16اإلااصة  4  مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الض
ٓوي ملُ٪، ٖال٢ت مجلـ ألامً باإلاد٨مت الجىا 5 ٓم الؿُاؾُت، صعه ْالٗل ٓن الضْلي، ٧لُت الخ١ٓ٣      ْلُت، مظ٦غة ماظؿخحر جسهو ال٣اه ثُت الض

 .68، م2014/2015ظامٗت بؿ٨غة، 
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ْان ؤٖما٫ْ  بّ ؤلازال٫ْ للؿلم التهضًض ِٞظا      ٣ْٞا للخهٝغ ألامً جمىذ الهالخُت إلاجلـ التي هي الٗض

 .2الؿاب٘ في بخالت الضٖٔٓ بلى اإلاد٨مت زم بنضاع ٢غاع ؤلاعظاء للٟهل

 :الثاهـي الؼـسط

عاث ٖلى اإلا٣اياة بىاء ؤْ الخد٤ُ٣ جإظُل ْظٓب      للٟهل ٣ْٞا إلاِامّ ألامً جُب٤ُ مجلـ ًٖ هاظمت يْغ

ٕٓ ؤي ألا٫ْ  الكٍغ جد٤٣ ٞبٗض ، اإلاُشا١ مً الؿاب٘  مً( 05)اإلااصة  في اإلاىهٓم ٖلحها بخضٔ الجغاثم ٢ْ

ْ ٖم بّ بزالال ؤْ للؿلم تهضًضا حك٩ل التيْ  ألاؾاس ي للمد٨مت الىٓام ْان ؤٖما٫ مً الؤ  مجلـ ٣ًغع ، الٗض

  ،مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة 42ْ 41اإلااصجحن  ألخ٩ام ٣ْٞا الخضابحر  مً اجساطٍ ًجب ما َظٍ الخالت في ألامً

ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت مً ًُلب ؤن ْبظل٪ ًم٨ىّ  قِغا 12إلاضة الجغاثم جل٪ في اإلادا٦مت ؤْ الخد٤ُ٣ جإظُل الض

 3.للخجضًض ٢ابلت

٢ّٓ اؾخٛال٫ بم٩اهُت بَمالّ اهخ٣ض بؿبب الكٍغ َظا ؤن بال     ْلى بالضعظت الؿُاس ي اإلاجلـ لخٟ  اظل مً ألا

ٌٍٓ ْلُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٖمل ج٣ ٓم التي الٗملُاث ؤن بٌٗ ؾُما ال، الض  بلى جٟخ٣ض ألامً مجلـ بها ٣ً

ٓنها اإلاهضا٢ُت  4.اإلاُشا١ مً الؿاب٘ بلى الٟهل ؤؾاؾا حؿدىض ال ٧

 :الثالث الؼسط

ٓعة في الخٗل٤ُ َلب ٩ًٓن  ؤن     ٓعة ْلِـ في ألامً مجلـ ًٖ ًهضع ٢غاع ن ذ ن  عثِـ ًٖ ًهضع جهٍغ

 ؤن طل٪، نهاًت ال ما بلى ؤْ ، مبرع صْن  الخٗل٤ُ مً اخخماالث ٣ًلل اهّ في الكٍغ َظا ؤَمُت ْجبرػ ، اإلاجلـ

ًاء بةظمإ ًهضع ؤن ًجب ال٣غاع ْليألامً  مجلـ في الضاثمحن آعاء ألٖا  5الض

 السابؿ: الؼسط

ٍٓذ ٣ْٞا ، باإلعظاء ال٣اض ي ألامً مجلـ ٢غاع جبجي ًخم ؤن      الكٍغ َظا ٍإحيْ  الصخُدت آللُاث الخه

 6.الشالض للكٍغ ٦ىدُجت

 الخامع: الؼسط

دا حٗبحرا باإلعظاء ْال٣اض ي ألامً مجلـ ًٖ الهاصع ال٣غاع ٌٗبر ؤن      اإلاد٨مت مً الجِاػ َظا َلب ًٖ نٍغ

يت ال٣ًُت في الىٓغ ظلجا  ؤن ٓاٞغث ٞةطا ،(٣ْٞ16ا   لـ )اإلااصة ، ؤمامِا اإلاْٗغ ٍ ج  الؿاب٣ت ٞلً ٩ًٓن  الكْغ

ْلُت اإلاد٨مت ؤمام م باإلعظاء ألامً مجلـ َلب ٢ب٫ٓ  بال الجىاثُت الض  في جضزل ال٣ًُت ٧ٓن  مً بالٚغ

                                                                                                                                                                
٢ٓ٘ الغؾمي إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة،   1 مُشا١ ألامم اإلاخدضة،  الٟهل الؿاب٘،  اإلا

http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter7.shtml :٘٢ٓ اعة اإلا ش ٍػ  .28/01/2018،  جاٍع
 .300ؾُٗض ٖبض الل٠ُُ خؿً،  اإلاغظ٘ الؿاب٤،  م  2
ما 3 ْلُت في ْل ؤخ٩ام اجٟا٢ُت ْع ٓس ى بً حٛغي،  ٖال٢ت مجلـ ألامً باإلاد٨مت الجىاثُت الض ٓن ظىاج1998م ي ،  مظ٦غة ماظؿخحر جسهو ٢اه

 .75،،  م 2006صْلي،  ٧لُت الخ١ٓ٣،  ظامٗت البلُضة،  
 .80م الؿاب٤،  اإلاغظ٘ خمض،  هجُب ُٞضا 4
٢ُٓت،  بحرْث،  لبىان،  5 ٓعاث الخلبي الخ٣ ْلي الجىاجي،  ميك ٓن الض ٓجي،  ال٣اه  .34 ، م2001ٖلي ٖبض ال٣اصع ال٣ِ
ٓجي، اإلاغظ٘ الؿاب٤،  6  .34 م ٖلي ٖبض ال٣اصع ال٣ِ

http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter7.shtml
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter7.shtml
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 ألنها، اإلاخدضة ألامم مُشا١ لىهٓم ٣ْٞا، ألامً مجلـ ازخهام يمً ؤًًا جضزل ؤنها طل٪، ازخهانِا

ْلُحن ألامًْ للؿلم تهضًضا  جمشل  .1الض

 

 بزحاء الخدلُم ؤو اإلالاكاة.و  اإلاطلب الثالث : آلازاز اإلاترجبت ؽً طلطتي ؤلاخالت   

ْ ؤجىا٫ْ آلازاع اإلاترجبت ًٖ ؾلُتي ؤلاخالت       ٕ الخالُت:،   ٣ْٞا للْٟغ ْ اإلا٣اياة   بعظاء الخد٤ُ٣ ؤ

:آلازاز اإلا  ترجبت ؽً طلطت ؤلاخالت. الفسؼ ألاٌو

ْلُــت      ٞــال  ، بطا ٧اهــذ ؤلاخالــت مــً مجلـــ ألامــً هــي مــً بــحن آلُــاث او٣ٗــاص ازخهــام اإلاد٨مــت الجىاثُــت الض

ت آلازاع اإلاترجبت ٖجها ٖلى ازخهام اإلاد٨مت  ؤؾخٗغى طل٪ مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت: ، بض مً مٗٞغ

 ؤوال. الخإزير ؽلى الازخـاؾ الشخص ي واإلاياوي:

٫ٓ هٓامِـــا ألاؾاســـ ي     ْلُـــت هـــي اعجًـــاء الـــض٫ْ ب٣بـــ ال٣اٖـــضة الٗامـــت الو٣ٗـــاص ازخهـــام اإلاد٨مـــت الجىاثُـــت الض

٫ٓ اإلاؿـب٤" خُـض ًى٣ٗـض ازخهـام اإلاد٨مـت الصخصـ ي  ٧لمـا ، مً زال٫ ال٣اٖضة التي حؿمى بـ  " ٢اٖـضة ال٣بـ

 فـــي الىٓــام ألاؾاســـ ي
ً
ــا ْلــت اإلاـــتهم َٞغ مـــت ٖلــى ب٢لـــُم ٦مــا ًى٣ٗــض الازخهـــام اإلا٩ــاوي  ، ٧اهــذ ص متـــى اعج٨بــذ ظٍغ

ْلت مغج٨بها. ْلت َٝغ بالىٓام ألاؾاس ي بٌٛ الىٓغ ًٖ ظيؿُت ص  2ص

ل٨ـً َىالـ٪ اؾــخصىاء ٖـً َـظٍ ال٣اٖــضة ، ْ ًترجـب ٖـً طلـ٪ اؾــدبٗاص جُبُـ٤ مبـضؤ الازخهـام الجىــاجي الٗـالمي

ْلي ـــ٪ ؾــلُت ؤلاخالـــت مــً َـــٝغ مجلـــ ألامـــً الــض ٫ٓ ٞهـــي ٚحــر مؿـــخٛغ٢ت  ، الٗامــت فـــي خالــت جدٍغ ب٣اٖــضة ال٣بـــ

 ، ( مـــً الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت12/2َْـــظا مـــا ًم٨ـــً اؾخسالنـــّ مـــً اإلاـــاصة )، اإلاؿـــب٤ ألي مـــً َـــظٍ الـــض٫ْ 

ٓا٣ٞـــــت مؿـــــب٣ت مـــــً الـــــض٫ْ لىٟـــــاط بخالـــــت مجلــــــ ألامـــــً  ، ٞـــــال ٣ٌٗـــــل ؤن ٌكـــــتٍر الىٓـــــام ألاؾاســـــ ي للمد٨مـــــت م

ٓة ؤلالؼامُـــت ل٣ـــغاعاث اإلاجلــــ ٓع طلـــ٪ ٖلـــى نـــُٗض   ،ٞاقـــتراٍ عيـــا الـــض٫ْ ٌٗجـــي الخـــض مـــً ال٣ـــ ال ًم٨ـــً جهـــ

ْلُت  .3الٗال٢اث الض

     ٫ٓ ْلي ال ًىُبــــ٤ ٖلحهــــا ٢اٖــــضة ال٣بــــ ْههــــل بلــــى هدُجــــت مٟاصَــــا بن ؤلاخالــــت الهــــاصعة ٖــــً مجلـــــ ألامــــً الــــض

ًاء في ألامم اإلاخدضة. ، اإلاؿب٤  4هٓغا إللؼامُت ٢غاعاث اإلاجلـ ججاٍ الض٫ْ ألٖا

 ي:زاهُا. الخإزير ؽلى الازخـاؾ اإلاىكىع    

ٓعي ٖلـــــى ؤ٦ثـــــر      ْلُـــــت خـــــ٤ مماعؾـــــت ازخهانـــــِا اإلآيـــــ ل٣ـــــض قـــــٕغ الىٓـــــام ألاؾاســـــ ي للمد٨مـــــت الجىاثُـــــت الض

ٓعة ْ الجغاثم زُ ْلي،   ٕٓ اَخمـام اإلاجخمـ٘ الـض  فـي )اإلاـاصة ْ  ،التي ج٩ٓن مٓي
ً
هـي الجـغاثم اإلاىهـٓم ٖلحهـا خهـغا

 .5( مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت05
                                                 

ٓس ى بً ح 1  .77ٛغي،  اإلاغظ٘ الؿاب٤،  مم
2   ، ْ قٍغ ٓن ازخهام اإلاد٨مت ٖالمي صْن ؤي ٢ُض ؤ ٕٓ،  ِٞىا٥ مً ا٢ترح ؤن ٩ً ٓن الضْلي خ٫ٓ َظا اإلآي ل٣ض ؤزحر الى٣اف صازل لجىت ال٣اه

ٍ مُٗىت إلاماعؾت اإلاد٨مت ازخهانِا،  بلى ؤن جم الخٓنل بلى الهُٛت الجها ٓٞغ قْغ ما في بِىما ًظَب م٣ترح آزغ بةلؼام ج ثُت ؤزىاء ماجمغ ْع

 .58( مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت.ؤهٓغ: مضْؽ ٞالح الغقُضي، اإلاغظ٘ الؿاب٤،  م 12اإلااصة )
ْلُت ؤمام ال٣ًاء الجىاجي،  صاع الجهًت الٗغبُت،  ال٣اَغة، مهغ،  3 لُت الجىاثُت الٟغصًت الض  . 352،  م 2009ؤمجض ٩َُل،  اإلاؿْا
 .298ظ٘ الؿاب٤، مؾُٗض ٖبض ال٠ُُ خؿً، اإلاغ  4
ْلُت. 05اإلااصة  5  مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الض
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ٓع الدؿـــــائ٫ َىـــــا ٖـــــً مـــــضٔ جـــــإزح ٓعي ْل٨ـــــً ًشـــــ ر ؤلاخالـــــت الهـــــاصعة ٖـــــً مجلــــــ ألامـــــً ٖلـــــى الازخهـــــام اإلآيـــــ

 للمد٨مت؟

ٓعي ب٣ـــغاع ؤلاخالـــت مـــً مجلــــ ألامـــً مـــً  ، َىالـــ٪ عؤي ًـــظَب بلـــى بم٩اهُـــت جٓؾـــُ٘ ازخهـــام اإلاد٨مـــت اإلآيـــ

ٓاعصة في)اإلاــاصة  ــ٠ الجــغاثم الــ مــت ٚحــر مىهــٓم ٖلحهــا 05زــال٫ الخٓؾــ٘ ْالاظتهــاص فــي حٍٗغ ْمــً زــم بيــاٞت ظٍغ  )

ْ صة ؾـاب٣ت الـظ٦غ بمٓظـب ٢ـغاع ؤلاخالـتفي اإلاا ٞـةطا ؾـلمىا بةم٩اهُـت مجلــ ألامـً مـض  ، َـظا الـغؤي مدـل ج٣ُـُم، 

ْاإلا٩ــــاوي ٓعي ، ازخهــــام اإلاد٨مــــت الصخصــــ ي  بال ؤن َــــظا ألامــــغ ال ًم٨ــــً ؤن ًيســــخب ٖلــــى الازخهــــام اإلآيــــ

ْاعصة ٖلى ؾبُل الخهغ في )اإلااصة   1 مت.( مً الىٓام ألاؾاس ي للمد05٨ل٩ٓن َظٍ الجغاثم 

ٓعي الخهــــغي للمد٨مــــت   ٓ ٣ًُجــــي ٖلــــى الازخهــــام اإلآيــــ ْمــــً زــــم ٞــــةن ألازــــظ  ، ٍْــــضلل َــــظا الــــىو ٖلــــى هدــــ

ُٖت دت إلابــــضؤ اإلاكــــْغ ٓع ؾــــلٟا ٌٗــــض مسالٟــــت نــــٍغ ٓم ٖلحهــــا ٢ًــــاء  بــــالغؤي اإلاــــظ٧ الــــظي ٌٗــــض مــــً اإلابــــاصت التــــي ٣ًــــ

ْلُــــت ٓ مــــا ههــــذ ٖلُــــّ اإلاــــاصة ) ، اإلاد٨مــــت الجىاثُــــت الض ؾاســــ ي للمد٨مــــت " ال ٌؿــــإ٫ ( مــــً الىٓــــام ألا 1/ 22َْــــ

مـــت جـــضزل فـــي  ٖٓـــّ ظٍغ ٢ْ ٢ْـــذ   بمٓظـــب َـــظا الىٓـــام ألاؾاســـ ي مـــا لـــم ٌكـــ٩ل الؿـــل٥ٓ اإلاٗجـــي 
ً
الصـــخو ظىاثُـــا

   2ازخهام اإلاد٨مت ".

مـت ٚحـر مىهـٓم ٖلحهـا فـي      ٞهغاخت اإلااصة الؿاب٣ت جىٟي بك٩ل ظاػم ؤي بم٩اهُت إلاجلــ ألامـً بةصزـا٫ ظٍغ

 3س ي للمد٨مت.(مً الىٓام ألاؾا05)اإلااصة 

 زالثا. الخإزير ؽلى الازخـاؾ الصماوي:

٫ٓ الىٓـام     ْلُت بال ُٞمـا ًخٗلـ٤ بجـغاثم اعج٨بـذ بٗـض صزـ ال ٌؿغي الازخهام الؼماوي للمد٨مت الجىاثُت الض

ٓ ازخهـــام مؿـــخ٣بلي ،ألاؾاســ ي خحـــز الىٟـــاط ٢ٓـــاج٘ الخانـــلت ٢بـــل طلـــ٪  ،ْمـــً زـــم ِٞـــ خُـــض ال جمخـــض آزـــاٍع بلـــى ال

ش ْمباقـغ مىـظ لخٓـت هٟـاطٍبهمـا  ، الخـاٍع ٓعي  لـظا ٞـةن الىٓـام ألاؾاسـ ي ٢ـض جبجـى نــغاخت   حؿـغي ؤخ٩امـّ بـإزغ ٞـ

ٓهُـــت ،  مبـــضؤ ٖـــضم عظُٗـــت ال٣ـــاهٓن الجىـــاجي للماضـــ ي ْالـــىٓم ال٣اه ْلُـــت  ٓازُـــ٤ الض اإلاىهـــٓم ٖلُـــّ فـــي اٚلـــب اإلا

 4اإلاسخلٟت.

هالخـٔ بـإن الىٓـام ألاؾاسـ ي  ، ُٞما ًسو ؤزغ ؤلاخالـت مـً مجلــ ألامـً ٖلـى الازخهـام الؼمـاوي للمد٨مـتْ   

ْػ َـــظا الخـــض الؼمـــاوي (بط ههـــذ " ال ٌؿـــإ٫ 1/ 24ْطلـــ٪ فـــي اإلاـــاصة ) ، ٢ــض ظـــؼم بكـــ٩ل ٢ـــاَ٘ بٗـــضم بم٩اهُـــت ججـــا
                                                 

ت،  مهغ، 1 ْلي،  صاع الجامٗت الجضًضة،  ؤلاؾ٨ىضٍع  .179 -178، م م 2006ٖهام ٖبض الٟخاح ٖمغ،  ال٣ًاء الجىاجي الض
ْلُت. 22/1عاظ٘ اإلااصة  2  مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الض
 5اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة)بن الجغاثم  3

ً
ْلُت ألازٔغ م٘ بٌٗ الازخالٝ،  ٞمشال ٓاز٤ُ ْألاهٓمت الض ( مً الىٓام ألاؾاس ي م٣خبؿت مً بٌٗ اإلا

ٓن هدُجت لجزإ صْلي،  مت ؤلاباصة الجماُٖت ؤن ج٩ " ًضمج ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت م٘ ظغاثم الخغب،  ٦ما ٌكتٍر في ظٍغ ٓعمبٙر  مُشا١ مد٨مت "ه

مت ؤلاباصة الجماُٖت ُٞما ازخل٠ ال غ اعج٩اب ظٍغ ْلُت الجىاثُت الضاثمت في طل٪،  بط لم ٌكتٍر ٢ُام هؼإ صْلي لخ٣ٍغ ىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الض

ٓٚؿالُٞا )الؿاب٣ت( ٣ٞض جدضص ازخهانِا بالجغاثم آلاجُت: الاهتها٧اث الجؿُمت الجٟا٢ُاث ظى٠ُ  ْمباقغة اإلاد٨مت ازخهانِا،  ؤما مد٨مت ً

اهضا ٞخسخو بالجغاثم  ، 1949لٗام  مت ؤلاباصة الجماُٖت، الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت،  ؤما مد٨مت ْع ْؤٖغاٝ الخغب،  ظٍغ ٓاهحن  اهتها٧اث ٢

مت ؤلاباصة الجماُٖت،  ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت،  اهتها٧اث اإلااصة ) ٫ٓ٧ٓ ؤلايافي  1949( اإلاكتر٦ت مً اجٟا٢ُاث ظى٠ُ لٗام 03آلاجُت:ظٍغ ْالبرْج

 اإلالخ٤ بها.1977الشاوي لٗام 
ٓن الضْلي،  صاع ال٨ٟغ الجامعي،  ؤلاؾ 4 ْال٣اه ٗت ؤلاؾالمُت  ت، مدمض زلُٟت خامض زلُٟت،  الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلى ألاخ٩ام الجىاثُت في الكَغ ٨ىضٍع

 .337،  م 2011،  1مهغ،  ٍ
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 بمٓظـــب َـــظا الىٓــــام ألاؾاســـ ي ٖـــً ؾـــل٥ٓ ؾـــاب٤ لبــــضء هٟـــاط َـــظا الىٓـــام "
ً
ْهٟــــ اإلابــــضؤ  ، الصـــخو ظىاثُـــا

ٓاص ألازٔغ طاث الهلت     1ههذ ٖلُّ اإلا

 

 آلازاز اإلاتربت ؽً طلطت بزحاء الخدلُم ؤو اإلالاكاة.  وي:الفسؼ الثا

٣ْٞا لـ)اإلااصة        ْلي  ْلُت  (16ًترجب ًٖ مباصعة مجلـ ألامً الض مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الض

ْ اإلا٣اياة  ٖضة آزاع ؤؾخٗغيِا ُٞما ًلي:  ، بُلب بعظاء الخد٤ُ٣ ؤ

 ٌو بالخؾاون مؿ اإلادىمت: ؤوال.  ؤزس طلب ؤلازحاء ؽلى التزام الد

ْلُت ج٩ٓن ملؼمت بالخٗاْن مِٗا       غاٝ في الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الض ال ًم٨جها ، بن الض٫ْ ألَا

ْمً الجضًغ بالظ٦غ ؤن الىٓام  ، ( مى93ّ( مً اإلااصة )4الخىهل مً طل٪ الالتزام ٦ما ظاء في ال٣ٟغة )

غاٝ  ْطل٪ في زالر خاالث هي: ألاؾاس ي للمد٨مت ؾمذ للض٫ْ ألَا  ُّٞ ٖضم جىُٟظ التزام الخٗاْن 

ْلت اإلاُلٓب مجها الخٗاْن. - جي للض ْ ٦ك٠ ألاصلت ًًغ باألمً الَٓ ٓزاث٤ ؤ  .بطا ٧ان ج٣ضًم ال

ْ اجساط ؤي بظغاء بد٣ِم - ٍْمى٘ حؿلُم اإلاتهمحن ؤ ْلي بمىذ الخهاهت  ٓص التزام ص  . في خالت ْظ

ٓماث اإلاُ - ٓزاث٤ ؤْ اإلاٗل ْلت ؤزٔغ لِؿذ َٝغ في الىٓام ألاؾاس ي بطا ٧اهذ ال لٓب ج٣ضًمِا مخل٣اة مً ص

 2.ْعًٞذ ألازحرة ال٨ك٠ ٖجها ، للمد٨مت ٚحر مغجبُت باجٟا١ حٗاْن مِٗا

ٓعة ؾاب٣ا        ْلت الُٝغ لُلباث الخٗاْن  ، ْفي ؾٔٓ الخاالث اإلاظ٧ ٓػ للمد٨مت  ، ٞةن لم جمخشل الض ًج

ْلي بطا ٧ان ألازحر ٢ض ؤخالِا بلى اإلاد٨متؤن جدُل اإلاؿإلت بلى ظمُٗت الض٫ْ ألا  ْ بلى مجلـ ألامً الض ، َغاٝ ؤ

 في الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت
ً
ا ْلت اإلاُلٓب مجها الخٗاْن لِؿذ َٞغ ْلم ح٣ٗض ؤي  ، ْفي خالت ما بطا ٧اهذ الض

 بلى ال٣اٖ ، اجٟا١ حٗاْن مِٗا
ً
ْلت الخُاع بحن ببضاء الخٗاْن مً ٖضمّ اؾدىاصا ضة ال٣ايُت ٩ُٞٓن لخل٪ الض

ْامخىٗذ ًٖ جىُٟظٍ ، بإن الاجٟا٢اث ال جلؼم بال ؤَغاِٞا ٓػ للمد٨مت ؤن  ، ؤما بطا ٣ٖضث اجٟا١ حٗاْن  ُٞج

ْلي ْ مجلـ ألامً الض غاٝ ؤ  .3جسُغ بظل٪ ظمُٗت الض٫ْ ألَا

 في الىٓام ألاؾاس ي  ، ٞةن التزام الض٫ْ بالخٗاْن م٘ اإلاد٨مت ، ْٖلى ؤًت خا٫      
ً
ا ٓاء ٧اهذ َٞغ  ، ؤم الؾ

ْع ٢غاع مً مجلـ ألامً ًُلب ُّٞ مً اإلاد٨مت ٖضم البضء ؤْ اإلاط ي في  ٓاظّ ب٣ٗبت جخمشل بهض ٢ض ً

 لـ)اإلااصة 
ً
مً هٓامِا ألاؾاس ي ٞٗىضثظ ج٩ٓن جل٪ الض٫ْ ملؼمت بٗضم اجساط ؤي بظغاء  (16بظغاءاتها اؾدىاصا

 .4ًٟغيّ الالتزام بالخٗاْن 

                                                 
ْعبِ جضابحر ا 1 ْحؿُِـ  ٓعة  ٓطط لخُ ٓصاوي هم ْلُت ب٣غاعاث مجلـ باؾُل ًٓؾ٠ بج٪، مظ٦غة ال٣بٌ ٖلى الغثِـ الؿ إلاد٨مت الجىاثُت الض

 .95،  م 2009(، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت،  بحرْث، 31(،  الؿىت)355ألامً،  مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي، الٗضص)
ْلُت . 93اإلااصة  2  مً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الض

ض عاظ٘: ال٣ٟغة ) 3 ْلُت .( مً الىٓام ألاؾاس ي 87( مً اإلااصة )5للمٍؼ  للمد٨مت الجىاثُت الض
ٓهُت،  ال٣اَغة، مهغ، ٍ 4 ٓمي لئلنضاعاث ال٣اه ْلُت،  اإلاغ٦ؼ ال٣  .66،  م2011،  1ًٓؾ٠ خؿً ًٓؾ٠،  اإلاد٨مت الجىاثُت الض
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ْلُتؤن لئلعظاء  ، وؿخسلو مما ج٣ضم       ٠٢ْ حٗاْن الض٫ْ م٘ اإلاد٨مت الجىاثُت الض  في 
ً
ْاضخا  

ً
 ، ؤزغا

ْج٩ٓن ملؼمت بدىُٟظ ٢غاع اإلاجلـ بُلب ؤلاعظاء مما ًاصي  ، خُض جخدغع الض٫ْ مً التزاماتها بالخٗاْن مِٗا 

ْلُت ٓعة ٞٗالت ٖلى حٗاْن الض٫ْ مِٗا  ،بلى ٖغ٢لت ٖمل اإلاد٨مت الجىاثُت الض ٠٢ٓ به  .ألن ؤصاءَا ًخ

 هُا.ؤزس طلب ؤلازحاء ؽلى خلىق الطخاًا واإلاتهمين:زا 

ْلُت      ٓاز٤ُ الض ْلُت ٖلى خ٤ الطخاًا في  ، ٖلى زُى اإلا هو الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الض

ْلُت الجؿُمت باإلٞالث مً ال٣ٗابالٗضالت مً  خُض ظاء في  ، زال٫ ٖضم الؿماح إلاغج٨بي الجغاثم الض

ْ مً صًباظخّ  05ال٣ٟغة  ْٖلى "  ٢ض ٣ٖضث الٗؼم ٖلى ْي٘ خض إلٞالث مغج٨بي َظٍ الجغاثم مً ال٣ٗاب 

  ؤلاؾِام بالخالي في مى٘ َظٍ الجغاثم".

متظبر ٦ما ًًمً الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت خ٤ الطخاًا في       م الىاججت ًٖ الجٍغ ٓاء ٧اهذ  ؤيغاَع ؾ

ٍٓت خُض ٩ًٓن للمد٨مت ؤن جهضع   مجل٪ ألايغاع ماصًت ؤْ مٗى
ً
 يض الصخو اإلاضان ًخًمً ؤمغا

ً
باقغا

خباع ، الك٩ل اإلاالثم مً ؤق٩ا٫ ؤلانالح ْعص الٖا ْعص الخ١ٓ٣   ٌٍٓ ْ ؤي ق٩ل آزغ مً  ، ْمً يمجها الخٗ ؤ

ٌٍٓ  1 .ؤق٩ا٫ الخٗ

ٓاء بمباصعة مجها      ٓاؾُت ممشلحهم  ، ؤْ بىاء ٖلى َلب الطخاًا ؤهٟؿِم ، ْللمد٨مت ٦ظل٪ ؾ ؤْ ب

ٓهُحن ٓم بخُٗح ، ال٣اه ْ بنابت ؤن ج٣ ْ زؿاعة ؤ ْمضٔ ؤي يغع ؤ لحن للمؿاٖضة ٖلى جدضًض هُا١  ن زبراء مَا

 .2لخ٣ذ بالطخاًا

غاٝ في هٓامِا ألاؾاس ي اجساط الخضابحر الالػمت لٛغى       ٍْم٨ً للمد٨مت ؤًًا ؤن جُلب مً الض٫ْ ألَا

ْاث اإلاخٗل ْاإلامخل٩اث ْألاص ْامغ ظبر الًغع ٦خجمُض ؤْ حجؼ الٗاثضاث  ٣ت بالجغاثم بٛغى يمان جىُٟظ ؤ

 3.ٍْخٓظب ٖلى الض٫ْ الامخشا٫ لخل٪ الُلباث ، مهاصعتها

ٓعة ؾاب٣ا       ٖىضما ًماعؽ مجلـ ألامً ازخهانّ في  ، ٢ض ال ًخم جُب٣ُِا ، ٚحر ؤن ٧ل ألاخ٩ام اإلاظ٧

 مما ؾ٩ُٓن لّ ؤزغ مباقغ في ٖضم ، مً هٓامِا ألاؾاس ي(16َلب بعظاء بظغاءاث اإلاد٨مت بمٓظب )اإلااصة 

٢ِٓم ٫ٓ الطخاًا ٖلى خ٣ ٌٍٓ للطخاًا ، خه ال حٗ ٞالىٓام  ، ٞال ٩ًٓن َىا٥ ا٢خهام مً الجاوي 

ْؤن ازخهام ، ألاؾاس ي للمد٨مت لم ًىو ٖلى ؤي يماهاث لخ١ٓ٣ الطخاًا زال٫ مضة ؤلاعظاء زانت 

ما ال نهاًت  خُض ٩ًٓن لّ الخ٤ في ججضًض ال٣غاع بلى ، ( قِغا12اإلاجلـ بُلب ؤلاعظاء ال ٣ًخهغ ٖلى مضة )

ْلي. ٓاػهاث الؿُاؾُت في مجلـ ألامً الض  4ْطل٪ في يٓء الخ

                                                 
ٓػَ٘،  ألاعصن، ٍ 1 ْالخ  .204،  م2012،  1ؾٗض ظمُل العجغمي،  خ١ٓ٣ اإلاججي ٖلُّ في ال٣ًاء الضْلي الجىاجي،  صاع الخامض لليكغ 

ٓن،  ظامٗت بابل،  2  ْلُت،  عؾالت ماظؿخحر،  ٧لُت ال٣اه  ؾىان َالب ٖبض الكُِض مدمض الٟٓحري،  يماهاث ؾالمت ؤخ٩ام اإلاد٨مت الجىاثُت الض

 . 134-133،  م م2003

ت صب3  ْلُت،  صاع وكغ ؤ٧اصًمُت قَغ ،  2011ي،  ؤلاماعاث،  ظما٫ مدمض زلٟان مدمض الى٣ي، ؤلاظغاءاث الجىاثُت ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الض

 .261م
 .135ؾىان َالب ٖبض الكُِض مدمض الٟٓحري، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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ٌٍٓ ، ْبىاء ٖلُّ        ٌٍٓ ؤزغ  ، ٞةن َلب ؤلاعظاء ٢ض ًدغم الطخاًا ختى مً خ٤ الخٗ ال ق٪ في ؤن للخٗ

ْلِـ ال٨ٗ ْلُحن  َْؿِم بالخالي في خٟٔ الؿلم ْألامً الض  ، ـ٦بحر في تهضثت هٟٓؽ الطخاًا ْخل الخالٞاث 

ٌٍٓ ٖىض  لظا ؤٔع ْظٓب حٗضًل الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت ٖلى هدٓ ًًمً ُّٞ للطخاًا خ٣ِم في الخٗ

 ج٣ضًم َلب ؤلاعظاء.

 

 الخاجمت

ْلُت مً زال٫ هٓامِا ألاؾاس ي إلاجلـ        مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ؤزلو بلى ؤن مىذ اإلاد٨مت الجىاثُت الض

ْلي ؾلُتي: ، (16حٗل٤ُ بظغاءاتها في ٢ًُت مُٗىت )اإلااصةْ /ب( 13د٨مت )اإلااصةبخالت ال٣ًاًا بلى اإلا ألامً الض

ْعَا في مخابٗت مغج٨بي الجغاثم ْ  ًاصي في الجهاًت بلى ج٨بُل ازخهانِا  ٢ٓذ هٟؿّ يُٛا ٖلى ص َك٩ل في ال

ٓعة في الٗالمْ ألا٦ثر ظؿامت   ْ زُ ْ بهظا الك٩ل،  ٍٓت ٖلى مجلـ ،  هٓغا لؿُُغة الض٫ْ ال٨بٔر صاثمت الًٗ

ْلي ألامً ٌ اإلاجلـ ال٣غاعاث التي ، ٞؿخ٩ٓن ٢غاعاجّ في َظا الجاهب ؾُاؾُت ، الض ال ؤص٫ ٖلى طل٪ ٞع

ْ بباصة يض الٟلؿُُيُحنْ  جضًً بؾغاثُل باعج٩اب ظغاثم خغب خّ في بخالت ، ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪،  مؿاٖع

ْلُت ٓصاهُت بلى اإلاد٨مت الجىاثُت الض ٓع( الؿ ظ٦غة اٖخ٣ا٫ في خ٤ زم الًِٛ ٖلحها إلنضاع م ، ٢ًُت )صاٞع

ٓصاوي ٖمغ خؿً البكحر .  الغثِـ الؿ

الخٗاْن بحن اإلاد٨مت الجىاثُت ْ  مجا٫ الخيؿ٤ُْ  ْظب الخ٨ٟحر مً آلان في خهغ الٗال٢ت ، ْٖلُّ       

ْلُت ْصْ  الض ْ مجلـ ألامً الضْلي في ؤي٤ُ الخض اجساط بظغاءاث ٖملُت لخجؿُض اؾخ٣اللُت ٞٗلُت للمد٨مت ، 

ْلُت ْ الجىاثُت الض ْاة ؤمام ٢ًائها لجمُ٘ الض٫ْ .،    يمان اإلاؿا
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 األسرة ًتغري األدًار اجلندرّت باجملتًؼاث انؼربْت
 بىػتىؤ.زػُدة 

 اإلاقسب -ت مدمد الخامعحامؾ

 لخف اإلا

٤ ؤلاخاَت باإلاٟاَُم       ْاع باألؾغة ، ًٖ ٍَغ ٓػَ٘ ألاص ت ق٩ل ج ْمٗٞغ نهضٝ مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ِٞم 

ٕٓ صازل ألاؾغة  ٕٓ، ٦غنض اإلاالمذ الغثِؿُت لىٓام الى ْلذ اإلآي ْؤَم اإلا٣اعباث التي جىا طاث الهلت، 

ْاع،  ٓػَ٘ ألاص ْج ٕٓ ؤي ماٌٗٝغ ب٣ؿُم الٗمل ٧الخماًؼ بحن الجيؿحن،  ْالترجِب الِغمي ال٣اثم ٖلى الى

ا ٖلى بيُت ألاؾغة الٗغبُت.  ْجإزحَر ْعنض ؤَم الخٛحراث الخانلت بخل٪ الٗملُاث   الاظخماعي، 

ٕٓ، الخيكئت الاظخماُٖت، الٗال٢اث، ألاؾغة اليلماث اإلافاجُذ: ْع، الى  الض

 

Abstract : 

    The main features of the gender system in the family, such as gender, role 

distribution, hierarchical hierarchy, gender, gender, gender, And monitor the most 

important changes in those processes and their impact on the structure of the Arab 

family. 

 ملدمت

ٓم ؤلاوؿاهُت، بطا ٧ان ٖالم ما جؼا٫ ألاؾغة ٦ما ٧اه          ذ جل٣ى اَخماما مى٣ُ٘ الىٓحر مً ٢بل ٚالبُت الٗل

خُت في  ْالْغ ٓنها اإلا٩ان ألا٫ْ الظي جخم ُّٞ الخيكئت الضًيُت خُض جؼعٕ ال٣ُم الضًيُت  الضًً ًىٓغ لؤلؾغة ل٩

ٓنها بخضٔ اإلااؾؿا ٕٓ ٖلمي ٧ ث الاظخماُٖت هٟٓؽ ؤٞغاصَا، ٞةن ٖالم الاظخمإ اَخم بضعاؾت ألاؾغة ٦مٓي

ٍْيخمي بلحها ؤٞغاص ٌكٛلٓن  ْبخضٔ الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت في بىاء اإلاجخم٘ الظي ًخ٩ٓن مً مجمٖٓت مً ألاؾغ 

ْؤٖٓم الجماٖاث  ٧ْٓن ألاؾغة مً ؤَم  ٓاء،  ْاعا اظخماُٖت مسخلٟت صازل اإلاجخم٘ ْألاؾغة ٖلى خض الؿ ؤص

ْاع  ٦ّٓ بما ًخالءم ْألاص  الاظخماُٖت اإلادضصة في اإلاجخم٘. جإزحرا في خُاة الٟغص خُض جىٓم ؾل

ْالٗال٢اث صزل ألاؾغة، خُض حٗمل        ْاع  ٕٓ الاظخماعي ألا٦ثر اؾخسضاما لِٟم بيُت ألاص ْحٗض م٣اعبت الى

٤ْٞ اإلاٗاًحر التي  ٓابِ  ْالً ٓاٖض  ْال٣ ٍٓت  ٧ٓاث الؿ ٤ الخيكئت الاظخماُٖت ٖلى جل٣حن الؿل ألاؾغة ًٖ ٍَغ

ٕٓ الاظخماعي ٦يؿ٤ ًدضصٍ اإلاجخم٘ مً ًدضصَا اإلاجخم٘، ٦ما حٗمل ٖلى  ْاع، ٞهي ج٣ضم الى عبِ ْزل٤ ألاص

٢ٓاث ل٩ل مً الغظل  ْاإلاٗ ْاع  ْلت لخدلُل الٗال٢اث ْ ألاص ْالغظا٫ ٦مدا ْٖال٢اث بحن اليؿاء  ْاع  جٟاٖل اص

ْاخض.  ْاع ٧ل  ٕٓ ال يهخم باإلاغؤة صْن الغظل بل في بَاع ٖالث٣ي جدضصٍ ؤص ْبظل٪ ٞالى  ْاإلاغؤة، 

ٕٓ ؤٖالٍ ًجٗلىا ؤمام بق٩ا٫ مغ٦ؼي  ؾى٣ضمّ ٧الخالي:            ت ٞاإلآي هُف حؾاغ وجىشؼ ألادواز الجىدٍز

ٕٓ الاظخماعي صازل ألاؾغة  وماهي طبُؾت الخقير الري طسؤ ؽليها؟ ؟دازل ألاطسة ْلئلظابت ًٖ ؾاا٫ الى

ٓع ألا٫ْ ؾىدضص اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت للم ْع ؤؾاؾُت: ٟٞي اإلاد ٕٓ اٖخمضها ؤعبٗت مدا ٕٓ: ألاؾغة، الى ٓي
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 ٕٓ ْلذ مٓي ْم٣اعباث جىا اث  ٓع الشاوي ؾىسههّ لىٍٓغ الاظخماعي، الخٛحر، الخيكئت الاظخماُٖت، ؤما اإلاد

ْالخدلُل. ٕٓ الاظخماعي بالضعاؾت   الى

ٓػَ٘  ْج ٕٓ صازل ألاؾغة ٧الخماًؼ بحن الجيؿحن،  ٓع الشالض ؾىدىا٫ْ اإلاالمذ الغثِؿُت لىٓام الى ْفي اإلاد

ْا ْاع،  ًٍْم ألاص ٕٓ الظخماعي  ٤ْٞ الى ٓع الغاب٘ يهم ج٣ؿُم الٗمل  ٕٓ، ؤما اإلاد لترجِب الِغمي ال٣اثم ٖلى الى

.ٕٓ ٦ْظا ٖال٢اث الى  ٕٓ ْاع الى  ؤص

 ،ٕٓ ٕٓ الى غ اإلاِخمت بمٓي ْالخ٣اٍع ْجدلُل مُُٗاث ال٨خب  ٓم ٖلى ْن٠  ْؾىٗخمض م٣اعبت مىهجُت ٦ُُٟت ج٣

ت الخٛحر ال خي إلاٗٞغ ٠ اإلاىهج الخاٍع ت باألؾغة الٗغبُت.٦ما ؾىْٓ ْاع الجىضٍع  خانل ٖلى ألاص

: اإلافاهُم ألاطاطُت للمىكىؼ  اإلادىز ألاٌو

 ؤوال: مفهىم ألاطسة:

ْهي طاث ٖال٢اث زاعظُت م٘        ٝ مِٗكت ْخاظاث،  ْغ ْؤبٗاص ْْ ْبيُت   ًٍٓ بن ألاؾغة ظماٖت طاث ج٩

ْػماها، بم٣خط ى اإلا اث٠ جدباًً، م٩اها  ْطاث ْْ ْالدك٨الث الجؿم الاظخماعي ٧لّ  ٓماث الاظخماُٖت  ىٓ

ْمً مسخل٠ ألاخ٩ام التي  ٓاظباث  ْال ت جدضص ظملت مً الخ١ٓ٣  ت. ػص ٖلى طل٪ ؤن ٧ل ٖال٢ت ؤؾٍغ الخًاٍع

ْاضخت مىظ اللخٓت التي ٣ًغع ٞحها ْظٓب ٢ُام اإلاجخم٘  ْ جاث، حٛض ْ حٗحن بٌٗ ألاهماٍ مً الٍؼ  . 1جدغم ؤ

ْال   ٟا٫ْ الٗاثلت هي اؾخجابت ألمغ ؤلاالهي ،  ْاإلاغؤة ؤؾاس ي ْزُت ؤبضًت، ْألَا اط بحن الغظل  َم هخاط   ْؼ

اط ٌٗمل ٧ل مً ألاب ْألام ٖلى جغبُتهم لُت ٖال٢ت الْؼ ْاإلاؿْا ٓ مً الاخترام      2في ظ

ٞت باألؾغة اإلامخضة،        ْاإلاْٗغ ٢ْذ مب٨غ  ْلى ِْغث في  البض لىا مً الخمُحز بحن همُحن مً ألاؾغة، ألا

٧ْل   ْالشاهُت ًُل٤ ٖلحها ٍٓت التي ٧اهذ جخ٩ٓن مً ألاب ْألام  ْهي هدُجت لخ٣لو ألاؾغة ألاب ٍْٓت  ألاؾغة الى

الص  ظت ْألا ْالْؼ ط  ظُت ٣ِٞ مً الْؼ ْجخ٩ٓن ألاؾغة الْؼ الصًَ،  ْؤ ألاظُا٫ الالخ٣ت لِم ؾٔٓ الٟخُاث 

 .3ال٣هغ ٚحر اإلاتزْظحن

 زاهُا: مفهىم الىىؼ الاحخماعي

ٕٓ مً اإلاٟا    ٓم الى ْاضخت في الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااض ي، ٌٗخبر مِٟ ٓعة  َُم الجضًضة التي بغػث به

ْلت  ْالؿُاس ي، ٦مدا ٓا٢٘ الاظخماعي  ٓم الاظخماُٖت مً زال٫ صعاؾت ال ٓاؾُت الٗل ٓم ب ٢ْضم َظا اإلاِٟ

ْاإلاغؤة ٢ٓاث ل٩ل مً الغظل  ْاإلاٗ ْاع  ْ ألاص  . لخدلُل الٗال٢اث 

ْع الغم       ٠ الض ٓ حٍٗغ ٕٓ الاظخماعي َ لذ الى
ّ
٩

ُ
ًاء الجيـ ٖلى ؤؾاؽ الخٟؿحراث التي ق ؼي اإلايؿٓب أٖل

َْٓ ًسخل٠ ًٖ الخهي٠ُ ال٣اثم ٖلى الجيـ في ؤهّ ال ًٓظض صلُل   لُبُٗت ؤًٖاء َظا الجيـ. 
ً
سُا جاٍع

 )في خحن ؤن الازخالٞاث الجيؿُت ًخم جدضًضَا 
ً
ٓلٓظُا ًظ٦غ ٖلى ؤن الازخالٞاث بحن الجيؿحن ال مٟغ مجها بُ

                                                 

ٓم الاوؿاهُت، صاع الُلُٗت لليكغ، بحرْث/ لبىان، 1    41.  م 1989 زلُل، ؤ. معجم مٟاجُذ الٗل
2
 L’église . Relation conjugales et familiales, guide du participant, l’église de jésus des saint des 

dernier jours, Utah USA , 2OOO, p 5 

 
3
  Durkheim, É. La famille conjugale, Revue philosophique,  Les Éditions de Minuit, Collection: 

Le sens commun, Paris , 1975.  P 37 
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 ب
ً
ٓلٓظُا ٓ بقاعة بُ َ ٕٓ ْعٚم بن مِٟٓم الى ١ اظخماُٖا،  ١ بحن الجيؿحن لِؿذ ؾٔٓ ْٞغ لى خض ٦بحر( الْٟغ

ْالغظل بال ؤهّ  ٕٓ  اإلاغؤة في الخىمُتاللمغؤة  ْ ٦مضزل إلآي  .1 ؾخسضم لضعاؾت ْي٘ اإلاغؤة بك٩ل زام ؤ

ٕٓ الاظخماعي في َظا الؿُا١ ٖلى ٌٗخبر وؿ٤ ًدضصٍ اإلاجخم٘   ٓم الجىضع ؤْ الى ْاع بن مِٟ مً جٟاٖل ؤص

ٕٓ الاظخماعي ْالغظا٫،  الى الظي ًخم  Sexe biologique ْٖلى زالٝ الجيـ Sexe social ْٖال٢اث بحن اليؿاء 

ْالتي جٟغ١ ما بحن الظ٦غ  ٓلٓظُت  ٓلٓظُت لئلوؿان اإلاخًمىت للهٟاث الٟحًز ٓاهب البُ جدضًضٍ بىاء ٖلى الج

دُت، ْالهٟاث الدكٍغ ٓماث  مٓؾ ٓهُت، ٞةن الجىضع ًخًمً جل٪  ْألاهثى مً زال٫ ال٨ْغ ْالِغم ؤلاهجابُت 

ْاليؿاء في بَاع مدخٔٓ اظخماعي ػمجي مدضص ت اإلاغجبُت بالغظا٫  ْالخًاٍع  .الهٟاث الاظخماُٖت 

    ْ ٖٓحن َٓ هخاط ؾل٥ٓ م٨دؿب،  ٓم بّ ؤي مً الى ْع الظي ٣ً ٖلي َظا الؿل٥ٓ جخدضص الٗال٢اث بن الض

ٓم بها ٧ل مً الظ٦غ ْْ ْاع التي ٣ً ٕٓ ًخإزغ ألاص ْع ٧ل ه ال ق٪ ؤن ص بالبِئت الاظخماُٖت ْ الش٣اُٞت ألاهثى، 

ْالؿُاؾُتْ   .الجٛغاُٞت ْالا٢خهاصًت 

ذ مُض        ٍغ ٨ُت ماٚع ٓلٓظُا ألامٍغ ٕٓ اإلاغجبِ  1930ؾىت  Margaret Mead جدضزذ ألاهثرْب ْع الى ًٖ ص

ٓاع ٞٓ في اإلاجلض  Simone de Beauvoirباإلاؼاط الظي ًسخل٠ مً مجخم٘ آلزغ. ُٞما بٗض وكغث ؾُمٓن صي ب

ْ نبُاها بهما ًجٗلٓن  1949ألا٫ْ مً الجيـ الشاوي ؾىت  ٓلض بىاجا ؤ الظي ٖٝغ بٗباعتها الكِحرة هدً ال ه

خي بحن  ْاع بىاءا ٖلى الازخالٝ الدكٍغ ْلتي جٟغ١ ألاص مً ٨َظا في بقاعة بلى ٖملُت الدكٍغِ الاظخماُٖت 

 2الجيؿحن

ٓم ا     ٦ْلي"بن ؤ٫ْ مً خضص مِٟ ٕٓ مً ْظِت هٓغ وؿاثُت هي" آن ؤ ٣ٞض محزث بحن الجيـ  ،1972ؾىت  لى

 ْ،ٕٓ ٓع  الى ٓلٓظُت بحن الظ٧ ْالٟحًز ٓلٓظُت  ْالهٟاث البُ ْالخهاثو   ١ " ٩ٞلمت الجيـ جدُل ٖلى الْٟغ

ُٟت ؤلاهجاب. ؤما  ١ في اعجباَِا بْٓ ٦ْظا بلى الْٟغ ًاء الجيؿُت ،  ْؤلاهار، ْ بلى الٟغ١ الٓاَغ بحن ألٖا

ٕٓ، ِٞٓ مُٗى ز٣افي ًدُل ٖلى الخهي٠ُ الاظخماعي ) مظ٦غ/ ماهض( ْ ٌكحر بلى اإلا٩اهت التي ًدضصَا   الى

ْ ؤهثى ْاإلاغؤة في ظمُ٘ مغاخل خُاتهما بهٟتهما ط٦ًغا ؤ   3اإلاجخم٘ للغظل 

ٕٓ الاظخماعي بظل٪ ًسخل٠ ًٖ الجيـ الظي ًدُل ٖلى الهٟاث      ٓع ْؤلاهار ٖلى  ٞالى  التي ًخدضص الظ٧

ْ .ؤؾاؾِا ٌ ج٣ؿُم ألاص ٕٓ الاظخماعي ، َٓ ٞع َٓغ م٣اعبت الى اع الاظخماُٖت ٖلى ؤؾاؽ الجيـ، بن ظ

جُيُتْ  ما٫ الْغ ما٫   الخهضي للىٓغة الىمُُت التي جٔغ ؤن اإلاغؤة يُٟٗت، ْ حؿىض بلحها ألٖا زانت ألٖا

ما٫ بمشابت بىاء اظخماُٖا ْ حٗخبر َظٍ ألٖا  ة.َبُُٗا في اإلاغؤ  ْلِـ  اإلاجزلُت، 

 الاحخماعي زالثا: مفهىم الخقير

                                                 
1
  James w, Gentry, Review of literature on Gender in The Family, Academy of Marketing Science 

Review, University of Missouri- Colombia, 2003,  p 17  

 
2
 Union Européenne,  Théorie Du Genre, Organisation des nation Unies pour  Éducation, La 

Science et la culture, Paris, France,  2111 ,  p 11 
3
 Ann Oakley,Sex, Gender and Society, London, temple Smith,1978, p5 
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ت      ْاؾخمغاٍع ٓ ْاَغة مالػمت ل٩ل اإلاجخمٗاث البكحرة مىظ ال٣ضم، ٞلِـ َىا٥ زباث  بن الخٛحر الاظخماعي َ

ْالجماٖت التي ًيخمي بلحها ٧األؾغة   ّ٦ٓ في ؤي مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث، ٩ٞل حٛحر ًِٓغ ٖلى خُاة الصخو ْؾل

ْالخىُٓماث الضًيُت ألا  ٔ ْالخي  زغ
1
  

ّ ٦ما       ٓاء الاظخماعي الخىُٓم في ٣ً٘ جد٫ٓ  ٧ل ؤهّ بضْي:  ػ٧ي ؤخمض ٌٗٞغ اثّٟ في ؤْ بىاثّ في ؾ  ٞترة زال٫ ْْ

 بىاثّ في ؤْ للمجخم٘ الؿ٩اوي التر٦ُب في ٣ً٘ حٛحر ٖلى ًىهب الىدٓ َظا ٖلى الاظخماعي ْالخٛحر مُٗىت، ػمىُت

 ؾل٥ٓ في جازغ التي ْاإلاٗاًحر ال٣ُم في ؤْ الاظخماُٖت ٗال٢اثال ؤهماٍ في ؤْ الاظخماُٖت، هٓمّ ؤْ الُب٣ي،

م م٩اهتهم جدضص ْالتي ألاٞغاص،  ْاَع  بلحها. ًيخمٓن  التي الاظخماُٖت الخىُٓماث مسخل٠ في ْؤص

 ٔ  جازغ ْالتي الاظخماُٖت ال٣ُم في الخٛحر مجها مخٗضصة ؤق٩ا٫ ٖلى جإحي الاظخماُٖت الخٛحراث ؤن ٦ظل٪  ٍْغ

٣ت ْاع مًمٓن  في ةمباقغ  بٍُغ  اإلاغا٦ؼ في ؤي الاظخماعي الىٓام في ْالخٛحر الاظخماعي ْالخٟاٖل الاظخماُٖت ألاص

ْاع  2الاظخماُٖت.  ْألاص

 

 زابؾا: مفهىم الخيؼئت الاحخماؽُت

٦ّٓ الٟٗلي في مضٔ ؤ٦ثر    ٓاؾُتها الٟغص بلى ؾل ٓنها  جل٪ الٗملُت التي ًٓظّ ب حٗٝغ الخيكئت الاظخماُٖت ب٩

هي ٖملُت الخٟاٖل الاظخماعي التي ٨ًدؿب ٞحها الٟغص شخهِخّ الاظخماُٖت التي ح٨ٗـ ز٣اٞت جدضًضا، ٞ

ْالخُٛحر ْالا٦دؿاب التي ًخٗغى لِا  ْلى لخُاة الٟغص... ٞهي ٖملُت الدك٨ُل  ْهي جبضؤ في اإلاغاخل ألا مجخمّٗ، 

ال بلى م٩اهت بحن الىاضجحن في اإلا ْالجماٖاث ْن م الُٟل في جٟاٖلّ م٘ ألاٞغاص  ْمٗاًحَر جخم٘، ب٣ُمِم 

ْج٣الُضٍ ْٖاصاتهم 
3
  

ت        ْاع التي ًىٓغ لِا مً زال٫ الخٟاٖلُت الغمٍؼ مً ؤَم ٖملُاث الخيكئت الاظخماُٖت عبِ ْزل٤ ألاص

ٓم بها الٟغص هدُجت جإزحراث اظخماُٖت، ٞهي ٖملُت ظض م٣ٗضة ال ٨ًخٟي ٞحها الُٟل بدٟٔ  ٦ٗملُت للخٛحر ٣ً

ْاع ل٨ً ًخٗلم ؤ ٍٓخّ الخانت بّألاص َ ًٍٓ َْؿاَم في ج٩ ْاثغ ٖضًضة  ص
4

 . 

ْالٗىاًت بّ،      ٓم بتربِخّ  ٣ٍْ ٓنها ؤ٫ْ ْؾِ ًدُِ الُٟل  اث٠ ألاؾغة ٧ الخيكئت الاظخماُٖت مً ؤَٓ ْْ

هي ٖملُت الخٟاٖل الاظخماعي التي ٨ًدؿب ٞحها الٟغص شخهِخّ الاظخماُٖت التي ‘ٞالخيكئت الاظخماُٖت 

لحن ج٨ؿب ز٣اٞت مجخمّٗ، ٟٞ ْماؾؿاجّ بخيكئت نٛاٍع ْظٗلِم ؤًٖاء مؿْا ٓم اإلاجخم٘ بجماٖاجّ  حها ٣ً

                                                 
1 L, Spindler. Culture change and modernization, mini- models studies Waveland, Press enc, 1977.  

p 55  

ٓم مهُلخاث معجم بضْي، ػ٧ي ؤخمض    2   382 م ، 1982 ،الهلر، بحرْث ٍعاى ؾاخت لبىان م٨خبت ٖغبي، ٞغوس ي اهجلحزي  الاظخماُٖت، الٗل
ٓػَ٘، ٖمان،   3 ْالخ ْاليكغ  ت  ٓػ للمٗٞغ ٓص، ب. ٖلم الاظخمإ. صاع ٦ى   120. م 2010الٍؼ

ٓم ؤلاوؿاهُت ؤ٦ضا٫، صاع ؤبي ع٢غا١   4  ْالٗل ٓلٓظُا اإلاٛغبُت، ٧لُت آلاصاب  ٕٓ للضعاؾت، يمً ٦خاب في الؿٓؾُ ن، م. ألاؾغة ٦مٓي ق٣ْغ

ْاليكغ، الغباٍ،   17. م 2014للُباٖت 
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٢ٓٗاث ؾل٥ٓ  ْبة٦ؿابهم ج ٦ِٓم،  ْال٣ُم التي جد٨م ؾل ٓػ  ْالغم ٩ٍْٓن طل٪ بة٦ؿابهم اإلاٗاوي  ٌٗخمض ٖلحهم، 

  1’آلازغ

 

اث وملازباث الىىؼ  اإلادىز الثاوي: هغٍس

ؿمان )    ت مخمحز 1998خضص َع ٕٓ.( زالزت ج٣الُض هٍٓغ ْالى  ة حؿاٖض ٖلى ِٞم الجيـ 

ؤوال: ًسهص ؽلى الىىؼ الاحخماعي طىاء واهذ الازخالفاث الجيظُت بظبب ؽلم ألاخُاء ؤو الخيؼئت 

 الاحخماؽُت:

ؿمان بلى ؤن ظمُ٘         ٍٓاث الاظخماُٖت. ؤقاع َع َْكمل الِ َظا التر٦حز ٖلى اإلاؿخٔٓ الٟغصي للخدلُل ، 

ٕٓ الا  اث اإلاخٗل٣ت بالى ْا الىٍٓغ ٓع ْاليؿاء ٢ض َ ٓٙ، ٩ًٓن مٗٓم الغظا٫  ظخماعي جٟترى ؤهّ ٖىض ؾً البل

٫ٓ الُٟل، في خحن  ٓعة خ ْمخمد شخهُاث مسخلٟت جماًما: ٣ٞض ؤنبدذ اإلاغؤة  مٓظِت هدٓ شخو ما، 

ْاؾ٘ في ؾل٥ٓ الاؾتهال٥   ؤنبذ الغظا٫ ؤ٦ثر جىاٞؿُت ٓع ٖلى هُا١  ٢ْض اٖخى٤ َظا اإلاىٓ ْمٓظِحن للٗمل. 

٤ٍٓ   .2ْالدؿ

 زاهُا: ًسهص الخللُد الثاوي ؽلى هُفُت زلم البيُت الاحخماؽُت والظلىن الجيظاوي. 

ٓا٢٘ مسخلٟت في        ٣ت مسخلٟت ألنهم ٌكٛلٓن م ٓن بٍُغ ْاليؿاء ًخهٞغ ٌٗخبر  َظا الىهج بإن الغظا٫ 

ْاع مسخلٟت للجيؿ ْبٗباعة ؤزٔغ ، ٞةنهم ًًُلٗٓن بإص ْمىٓماث الٗمل ، ْألاؾغ ،  حن، بما اإلااؾؿاث، 

ا في  ًُ ؿمان ؤن َىا٥ ًُٖبا ؤؾاؾ ْاليؿاء في هٟـ اإلاجا٫، ٫ٓ٣ً َع ْع، ٞةن الغظا٫  ًخ٤ٟ م٘ مخُلباث الض

ا ٩َُلُت 
ً
ٞ ٓاظِٓن ْْغ ْالغظا٫  ً ٓس ي: بطا ٧ان ٖلى اليؿاء  ْع الجى اإلاى٤ُ الضاٖم لخ٣الُض ٩َُل الض

بُت بحن ال ْع، ُٞجب ؤن جسخٟي الازخالٞاث الخجٍغ ٢ٓٗاث ص ْج ٓ ًا٦ض ، ؤهّ لم مخُاب٣ت  ْم٘ طل٪، ِٞ جيؿحن. 

ْاع  ٢ْض ٢ام الباخشٓن بالخد٤ُ٣ في َُا٧ل ألاص ٢ْذ مط ى،   ًٓظض ؤي مجخم٘ بضْن ٩َُل ظيؿاوي في ؤي 

٢ا ظيؿاهُت ٓا ًجضْن ْٞغ ْما ػال  .3ْبك٩ل مداًض مً الجيـ ٢ضع ؤلام٩ان، 

 زالثا:  اإلاىغىز الخفاؽلي. 

ْ ٖبرًغ٦ؼ ٖلى ال٣ًاًا الؿُا٢ُت مشل ال        ٓطة مجها،   ُت اإلاإز ْاإلاٗاوي الٓٞغ ٢ٓٗاث الش٣اُٞت   West and خ

Zimmerman   في ٞئت ٓ ٓ  ؤن ًخم جهي٠ُ الصخو ٖلى ؤهّ ًٖ ٣ت للخٗبحر ًٖ َظا الىهج َ ؤن ؤًٞل ٍَغ

ٓم  ٢ٓ٘ ؤن ٣ً  ًٖ الؿل٥ٓ ٦ما َٓ الخا٫ في جل٪ الٟئت، بمٗجى ؤهّ مً اإلاخ
ً
 ؤزال٢ُا

ً
ال ٩ٍْٓن مؿْا  ،ٕٓ الى

ْ ، بٗباعة ؤزٔغ ، "الجىضع" ٌٗجي زل٤ ازخالٞاث الٟغص "ب ٕٓ"  الظي لِـ قًِئا ما هدً بال ش يء هٟٗلّ ، ؤ الى

ْاة، خُض ؤن  ُت ٖلى ٖضم اإلاؿا ت،  لظل٪  ٞةن مماعؾت الجىضع حٗجي بيٟاء الكٖغ ٍع ال يْغ لِؿذ خخمُت 

ث الٗاثلُت، مٗغبا ًٖ ٢ُمت ؤلاهار في اإلاجخم٘ ألابٓي ٢ض اهسًٟذ لِظا الغؤي مً الجيؿحن في الؿُا٢ا

                                                 
. ألاؾغة اإلاخٛحرة في مجخم٘ اإلاضًىت الٗغبُت: صعاؾت مُضاهُت في ٖلم الاظخمإ الخًغي ْألاؾغي،  صاع الجهًت الٗغبُت، الجامٗت ال٣هحر، ٕ 1

ٓم الاظخماُٖت، َغابلـ/ لبىان.   73. م 1999اللبىاهُت، مِٗض الٗل
2
 James W. Gentry, Review of Literature on Gender in the Family, op. cit, P 3 

3
  Ibidem  
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ٓاث. ال ًم٨ً ِٞم مشل  الخاظت بلى الخٗامل بك٩ل ال لبـ ُّٞ م٘ ٢ًاًا اإلاٗاملت باإلاشل في ًٚٓن بً٘ ؾى

ٓع الٟغص ،  ت الخ٣لُضًت الجضًضة ما لم ًخم ْي٘ الخدلُل ٖلى مد َظا الخٟاٖل اإلا٣ٗض للخ٣الُض الجىضٍع

ْبقغاٝ اإلااؾؿاث ٖلحها  .1ْالخٟاٖالث بحن ألاٞغاص، 

 ملازباث مسخلفت  -

 السحاٌ -اإلاظاواة:  بين اليظاء  .1

ْوؿاء، ؤخغاع في       ْحُٛي ٨ٞغة ؤن البكغ، عظا٫  ْاإلاغؤة ،  ْاة بحن الغظل  ْاة بحن الجيؿحن، ؤْ اإلاؿا اإلاؿا

ٓع الىمُُت،  ٍٓغ مِاعاتهم الصخهُت ْظٗل ازخُاعاتهم الخانت، صْن ؤن ًخم ٦بدِم مً ٢بل اله جُ

ْالخُلٗاث ْالاخخُاظاث اإلاسخلٟت ْالخ٣ؿُم الهاعم لؤلص ٦ُٓاث  ْاع ْألاخ٩ام اإلاؿب٣ت. مما ٌٗجي ؤن الؿل

خباع، ٞهي طا ٢ُمت ْ ًخٓظب حصجُِٗا. َظا ال ٌٗجي ؤن  ٓاء جازظ بٗحن الٖا ْاليؿاء ٖلى خض ؾ للغظا٫ 

ْٞغنِم ال حٗخمض ٖلى ظيؿِم،  لُاتهم  ْمؿْا ٢ِٓم  ْل٨ً خ٣ ٓا مخُاب٣حن،  ْاليؿاء ًجب ؤن ًهبد الغظا٫ 

ْالٟغم  ْالخ١ٓ٣  ْالغظا٫ هٟـ الٟغم  ٫ٓ اليؿاء  ْاة ٌٗجي يمان ْن ْبظل٪ ًهبذ الخضًض ًٖ اإلاؿا

ٝ اإلااصًت ٍ الْٓغ ْهٟـ قْغ  .2لالزخُاع، 

 السحاٌ –ؤلاهـاف بين اإلاسؤة  .2

٣ْٞا الخخُاظاث ٧ل مجهما.        ْاليؿاء مٗاملت هؼيهت،  ْاة بحن الجيؿحن حٗجي ؤهّ ًجب مىذ الغظا٫  اإلاؿا

ْاإلاؼاًا، مً الالتزاماث ْؤلام٩اهُاث. يهضٝ ؤلاههاٝ بلى َظٍ اإلاؿ ْاة ًجب ؤن ج٩ٓن ٖضلت مً خُض الخ١ٓ٣  ا

٫ٓ بلى ج٩اٞا الٟغم )ؤْ الٟغم( بحن ا ْاة للٓن ْالىؿاجصخُذ بضء ٖضم اإلاؿا ة ٖاام٘ مغ٫، لغظاء 

ْاإلاهالر للخٗبحر ًٖ ٧ل مجهملمدضامهالدُم ْخخُاظاجُم ا ا ًٖ هٟؿِا صة، ٢ض ج٩ٓن َظٍ الاخخُاظاث 

٣ت مسخلٟت  .3بٍُغ

 السحاٌ -. الخيافا بين اإلاسؤة  3

ْاة، بن الخ٩اٞا ٖاصة ما ٩ًٓن      َْٓ ؤصاة لخضمت اإلاؿا ٌٗجي الخ٩اٞا ؤن ٧ل ظيـ ًخم جمشُلّ بالدؿاْي 

ْاليؿاء جىٟض ٣ِٞ ، ٞبظل٪  اث٠ نى٘ ال٣غاع  ْل٨ً بطا ٧ان الغظل ًدخل ظمُ٘ ْْ ْاة،  ا للمؿا عًٍ ا يْغ
ً
قَغ

ٓعاث في  لً جخد٤٣ ْ البرإلااهاث خُض جب٣ى اليؿاء مده ٓماث ؤ ٓ الخا٫ في الٗضًض مً الخ٩ ْاة،  َظا َ اإلاؿا

ن الاظخماُٖت، ٞالخ٩اٞا  ْالكْا ٓلت،  ْالُٟ ٓػٖت بىاءا ٖلى الجيـ:  ٧األؾغة ،  ْ اللجان الخ٣لُضًت اإلا ٓص ؤ ٞٓ ال

ْالغظل في َُا٧ل ال ْالغظا٫ ٌٗجي الخمشُل اإلادؿاْي للمغؤة  ْلت، ال ؾُما في اإلااؾؿاث اإلاىخسبت،  بحن اليؿاء  ض

 4هدً هخدضر بظل٪ ًٖ  صًم٣غاَُت الخ٩اٞا

 اإلادىز الثالث: اإلاالمذ السثِظُت لىغام الىىؼ دازل ألاطسة:

 ؤوال: الخمُيز بين الرهىز وؤلاهار / الـبي والبىاث:

                                                 
1
  James W. Gentry, Review of  Literature on Gender in the Family, op. cit, p 4 

2
  Union Europeenne,  Théorie Du Genre, Organisation des nation Unies pour  Éducation, La 

Science et la culture, Paris, France,  2111 ,  p 5 
3
 Union Européenne, Théorie Du Genre, op. cit ,  p 6 

4
 Union Européenne, Théorie Du Genre, op. cit, p 8 
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ٓع ْؤلاهار امخضث لخ٩ٓن مٗاًحر للٓي٘ الا      ظخماعي. ٞدؿب  بن مماعؾت ؤق٩ا٫ الخمُحز بحن الظ٧

Chaterjee   ْبالخالي الخ٣لُل مً قإنها ٢بل ؤن ٓب ٞحها،  ٞةن الخمُحز ًبضؤ بالخٗامل  م٘ الٟخاة ب٨ُُٟت ٚحر مٚغ

ٟا٫ في ججغبت الخمُحز بحن الجيؿحن  ٢ْذ مب٨غ ظًضا مً الخُاة ًبضؤ ألَا ط بلى الٗالم،  ٟٞي  جخم٨ً مً الخْغ

ْجبضؤ ٖملُت حكٍغ  ً ٍِْٓغ في ٖال٢تها م٘ آلازٍغ ٓع،  ْوي م٣اعهت بالظ٧ ِ اظخماُٖت ججٗل ؤلاهار في مؿخٔٓ ص

ٓاعص  ألاؾغة ْفي اؾخد٣ا١ اإلا٩اهاث صازل ألاؾغة  خُض ًماعؽ الابً الظ٦غ ؾلُخّ ٖلى  ٓػَ٘ م طل٪ في ج

خي بحن  ْلٓ ٦برجّ ؾىا، ٞخًُٟل الابً الظ٦غ ٢اثم باألؾاؽ ٖلى الازخالٝ الجيس ي الدكٍغ ؤزخّ ألاهثى 

 .   1الجيؿحن

 زاهُا: جىشَؿ ألادواز

ٍٓت بالٗاثلت خُض ٩ًٓن ألاب ٖلى عؤؽ       اث٠ الخُ ٓع في الْٓ ٍٓت ًخه٠ بخد٨م الظ٧ بن هٓام الٗاثلت ألاب

اًت  اًت ألاؾغة ٦ٖغ ْع ٖع ٢ٓذ الظي جخ٩ل٠ ُّٞ ؤلاهار بض ْاإلاال٪ للغؤؾما٫ اإلااصي لؤلؾغة، في ال ألاؾغة 

ما٫ اإلاجزلُ ٦ْظا ؤصاء ألٖا ْاإلاؿىحن  ٟا٫  ْحٗمل الخيكئت ألَا الصة،  ْاع يهُإ لِا الُٟل مىظ ال ت، َظٍ ألاص

ٓع ٖلى ؤلاهار باألؾغة  . الاظخماُٖت ٖلى جغؾُش ؤًٞلُت الظ٧

ْال٣ُٓؽ الٗاثلُت       ٧ٓاث  ْالؿل ٓالضًً  ْص ٞٗل ال ُخّ مً زال٫ عص ٍْجض َظا الخًُٟل حٗبحراجّ ْقٖغ

ْالخ٣الُض الاظخماُٖت، ْفي ٖال٢ا ْالٗاصاث  ٢ٓٗاث ْاإلاماعؾاث  ٧ٓاث خؿب ج ً ٖلحها ال٣ُام بؿل تها م٘ آلازٍغ

ٍٓت، ٦ما الجضة الخحرة ظت مسلهت، ٦إم جغبي، ٦دماة ْألام ال٣  .2اظخماُٖت مشالُت مشل: ابىت مُُٗت،  ٦ْؼ

 زالثا: الترجِب الهسمي اللاثم ؽلى ؤطاض الىىؼ.

ْالغظا٫ الىاظم ًٖ     ْٖضم ج٩اٞئها بحن اليؿاء  ْاع  ٓػَ٘ ألاص ٢ُْم ز٣اُٞت حٗؼػ بلى ظاهب ج اهدكاع مٗاًحر 

٢اث الاظخماُٖت بحن الجيؿحن، زلو ؤوي لٓ  اعجٟإ مٗض٫ جغمل اليؿاء م٣اعهت بالغظا٫  Annie Lauالْٟغ

ً ؾىا، حٗبحرا ًٖ صهٓ م٩اهتهً،  ظاث جهَٛغ م لْؼ هاجج ًٖ مماعؾت الغظا٫ الش٣اُٞت اإلاخٗل٣ت بازخُاَع

ًٍٓ ْم٣امًِ ألاي٠ٗ ؤمام الغظا٫، خُض حٗمل ٖمل ْج٩ اط  ٓ الْؼ ُت الخيكئت ٖلى ظٗل ؤ٦بر مُامذ الٟخاة َ

ْباقي وؿاء  ط ، الابً ؤ٫ْ مً ًدمل الؿلُت في ألاؾغة،  ٖاثلت، خُض ٌك٩ل  ألاب ، الجض ، ألار ، الٗم ، الْؼ

 . 3الٗاثلت في عجب ؤصوى ْفي خالت جبُٗت

 اإلادىز السابؿ: جلظُم الؾمل وفم الىىؼ الاحخماعي  -

ٕٓ الاظخماعي، ؤي ٍُْل٤ ٖلُّ ٖ     اصة اؾم الخ٣ؿُم الجيس ي للٗمل، ؤْ باألخٔغ ج٣ؿُم الٗمل َب٣ا للى

ْاليؿاء ٧ل ٖلى  ٓم بها الغظا٫  ٓإ الٗمل التي ٣ً ٓ مالخٓت ؤه ْاإلاِم َىا َ ْاع الجيؿحن اإلااؾؿت اظخماُٖا  اص

ْاليؿاء ٖىض ٢ُامِم بهظا الٗ ٢ٓذ الظي ٣ًًُّ ٧ل مً الغظا٫  ْالخٗٝغ ٖلى ٦مُت ال ْ طا٥خضا   .مل ؤ

                                                 
1
  Annie Lau, Gender, Power and relationships : Ethno- cultural and religious issues, In ; C . Burk, 

Speed, B. 1995.  p133 
2
 Annie Lau, Gender, op. cit,  P134 

3
 Ibidem 
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ٓػَ٘ ؤْ ج٣ؿُم ٌكحر      ٕٓ ج ٓعاث ٖلى ؤؾاؽ ْالغظا٫ اليؿاء بحن الٗمل ج٣ؿُم بلى للٗمل الاظخماعي الى  الخه

ْاإلااؾؿاث  ألاؾغة في "الخُبُ٘ الاظخماعي" ٖملُت ًٖ ْالىاججت مجهم، ْاخض ٧ل ًٖ الؿاثضة ال٣ُم ْهٓم

ْجبرػ ْؾاثل ألازٔغ ٧اإلاضعؾت، الاظخماُٖت  الم ،  ٓػَ٘ َظا ؤن الٗلمُت اإلاالخٓت ؤلٖا ، لِـ الخ
ً
 بن بل ظامضا

ٓاخض ٢ْض مً الٗضًض للصخو ال ْاع،  ْاع َظٍ ج٩ٓن  ألاص ٓلت ألاص  آلازغ ٖلى ًخٛلب ٢ض ؤخضَا ؤن بال ٖامت، م٣ب

ٝ، خؿب ٓاػن  ٣ٞضان ًاصي بلى ما الْٓغ   ٖىّ ًيخج ما َْٓ بُجها، الخ
ً
 الٟغص، همِ ِٖل ٖلى او٩ٗاؾاث ٚالبا

ْاع بحن ْالانُضام الهغإ لتفي خا ْبسانت   .1مجها ْاخض ب٩ل الخانت ْاإلاهالر ألاص

 ؤوال: ؤدواز الىىؼ الاحخماعي. 

ٓػع ؾىت     لحن م ٕٓ الاظخماعي ٢امذ ٧اْع ْاع الى ٓم بها الغظا٫  1985للخمُحز بحن ؤص ْاع التي ٣ً بخهي٠ُ ألاص

 :ْهي 2ْاليؿاء في زالزت ؤهماٍ

ما٫ اإلاإ  - ْهي ألٖا ْاع ؤلاهخاط:  ْالغظا٫ )ٞالخت...(ؤص ٓم بها اليؿاء  ٓعة  التي ٣ً  ظ

ٓة الٗمل  - ط ْألابىاء الٗاملحن( ؤْ ٢ ٓة الٗمل الخالُت) الْؼ اًت ٢ ٓم ٖلى ٖع ٣ٍْ ْاع بٖاصة ؤلاهخاط:  ؤص

اًت ألابىاء،  ْٚحر مٗتٝر بّ مشال: ) ظلب اإلااء، ٖع ٓع  ْع ال ٌٗخبر ٖمال خ٣ُ٣ُا ٚحر مإظ اإلاؿخ٣بلُت، َظا الض

ما٫ظلب الخُب...(،  ٓم بهظٍ ألٖا  ْاإلاغؤة هي التي ج٣

اًت الصخُت مشال... - ٓعة، الٖغ ْٚحر مإظ ُٖٓت  ْاع زضمت الجماٖت: طي َبُِٗت جُ  ؤص

ْع اإلاجخمعي       ْالض ْع ؤلاهجابي، ْؤلاهخاجي ،  ْاع بحن الجيؿحن ج٣ؿُما آزغ ٧الض َْىا٥ مً ًى٣ؿم َظٍ ألاص

ْاع ٍَظ ظمُ٘ حٗخبر ل٨ً جُغح ؤمامىا بق٩االث مً ٢بل:  َل ْع مازغ في  ال زابخت ألاص َْل للتربُت ص جخٛحر؟ 

 طل٪؟

 ؤلاهجابي الدوز  .1

ْع  َظا ًمشل        لُاث الض لُاث :آلاجُت اإلاؿْا اًت الُٟل خمل مؿْا ٟا٫ ْْالصجّ، ٖع لُت  ألَا ْجغبُتهم، مؿْا

ما٫ .اإلاجزلي الٗمل ْع  بهظا اإلاغجبُت ألٖا ٍٓت حٗض الض  ٖمل ؤنها ٖلى بلحها ًىٓغ ال طل٪ ْم٘ ؤلاوؿاوي للب٣اء خُ

ْبهما ت ْالُٟغة الُبُٗت مً ظؼء خ٣ُ٣ي،     .باليؿاء الخانت البكٍغ

ْع ؤلاهجابي ٌٗض        ْع  ٞالض الصة الخمل َْكمل الٗغبُاث، اليؿاء مً الٗٓمى للٛالبُت الغثِس ي الض  ْال

ٟا٫ ْبعيإ ْع الغثِس ي وٗجي ْٖىضما .ألاؾغة ْعٖاًت ْجغبُتهم ألَا ْع ال بإهّ ه٫ٓ٣ الض  للمغؤة بّ اإلاٗتٝر الٓخُض ض

الصة ٖىض اؾخ٣بالِا مىظ البيذ جغبُت ْجغج٨ؼ َٝغ اإلاجخم٘، مً ا ٖلى ال ٦ُُْٟت  جدًحَر ظت  ْع الْؼ لخإصًت ص

ٟا٫ اًت ألَا ٖع
3  

 ؤلاهخاجي الدوز  .2

                                                 

ْالضًم٣غاَُت نىض  1  ٓاع الٗالمي  ٕٓ الاظخماعي، اإلاباصعة الٟلؿُُيُت لخٗم٤ُ الخ ْمهُلخاث الى ١ْ ألامم اإلاخدضة للؿ٩ان، مؿغص مٟاَُم 

 10، م 2006مٟخاح، الُبٗت ألاْلى، ٞلؿُحن، 
2
  James W. Gentry, Review of Literature on Gender in the Family , P5 

ٕٓ الاظخماعي، مغظ٘ ؾاب٤، م نىض١ْ ألامم اإلاخدضة للؿ٩ا 3 ْمهُلخاث الى  11ن، مؿغص مٟاَُم 
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ْع  َٓ      ْع  لِظا جباصلُت ٢ُمت ْالخجاعة ْ َىا٥ لالؾتهال٥ ٢ابلت ْزضماث الؿل٘ بةهخاط الخام الض  ما الض

ٓم في ؤَمُت ٨ًؿبّ ٣ٍْ ْع  بهظا اإلاجخم٘،  ٓاء خّضٍ  ٖلى ْاليؿاء الغظا٫ ٖاصة الض   ٖلى ٌّٗغٝ ّْل٨ىّ  ؾ
ّ
ْع  ّؤه  ص

ْع  لِظا ْاضر ج٣ؿُم َىا٥ ػا٫ ما للغظا٫ ْ ْاع بٌٗ حّٗغٝ خُض ْالغظا٫، اليؿاء بحن الض ْاع ٖلى ؤنها ألاص  ؤص

ٍٓت ٓعٍت،  ؤْ ؤهش  ْجخ ر،جخٛحّ  الخ٣ؿُماث َظٍ ؤّن  ٖلًما ط٧
ّ
ٓامل غإز   1.ٖضًضة بٗ

 اإلاجخمعي الدوز  .3

ْع  َظا ٌٗخبر     ْع  امخضاًصا الض  الاَخمام هُا١ ُٞمخّض  البكغي، اإلاجخم٘ خماًت ِٞٓ ٌٗمل ٖلى ؤلاهجابي، للض

 خاظت ٞخبرػ بّ، ْجخإزغ جازغ طل٪ اإلاجخم٘ مً ظؼء هي ألاؾغة ؤن اٖخباع ٖلى ٩٦ل باإلاجخم٘ الاَخمام بلى باألؾغة

ٓاعص اؾخسضام ملخىُٓ اإلاجخمُٗت ا، الىاصعة اإلا ٓعي ٚحر ٍْدؿم َظا ْٚحَر ْع بالُاب٘ الخُ ٕٓ الض  ألاظغ،  مضٞ

ٓم  مً اهّ بال اإلاجخمُٗت، ْاإلاٟاَُم الؿاثضة بالش٣اٞت طاث ٖال٢ت إلاخٛحراث ٣ًْٞا ْالغظا٫ اليؿاء مً ٧ل بّ ٣ٍْ

ٓم ٓاحي اليؿاء وؿبت بن اإلاٗل ْع  َظا ٌؿاَمً في الل ا طل٪ اعجبِ ٢ْض زانت ؤٖلى ج٩ٓن  ما ٖاصة الض ًُ س  بٗضم جاٍع

ْع  اإلاغؤة مكاع٦ت ْع، ٖلى طل٪ ألامشلت ْمً ؤلاهخاجي، في الض ْع  الض ت الجمُٗاث جلٗبّ الظي الض  حٗلُم ؤْ الخحًر

  2هٓاٞت الخي لجان ؤْ ألامُت، ْمدٓ ال٨باع

ْاع باجذ حٗٝغ بٌٗ الخٛحّ      ْمَظٍ ألاص ا عا٣ّٞ مً ر زهٓنا م٘ اهدؿاع ؾلُت ألاب بؿبب الخمضن 

ٝ مسخلٟت ْؾاَم في جدغعَا اليؿبي مً ؾلُت  ْٞغ لِا ْْغ ْحٗلُمِا الظي  الث ٦ٗمل اإلاغؤة زاعط البِذ  جد

ٍْس٠ٟ مً ؾُُغة الغظل  ٖلحها. ٨ت في اجساص ال٣غاع   الغظل، ٞالضزل اإلااصي ًجٗل اإلاغؤة قٍغ

 . Gender Relationship زاهُا: ؽالكاث الىىؼ

      ٕٓ  ٖال٢اث مسخلٟحن، ٞهي ٦جيؿحن ْاليؿاء الغظا٫ بحن ال٣اثمت جل٪ الٗال٢اث ه٣هض بٗال٢اث الى

ٓانل للخٗاْن  متزامىت ْجىاٞـ جهاصم ٖال٢اث ؤنها ٦ما اإلاخباص٫، ْالضٖم ْالخ  ْٖضم ْازخالٝ ْاهٟها٫ 

ْاة، ْ حكحر ٕٓ اإلاغجبُت الٗال٢اث مؿا  في م٘ بٌٗ بًِٗم ْالغظا٫ اليؿاء حٗاَي ٦ُُٟت بلى الاظخماعي بالى

 .اإلاجخم٘

ْاع ًٖ جيكإ ْهي ٖال٢اث     ٕٓ اإلاغجبُت ألاص ْاع ؤي الاظخماعي، بالى لُاث ألاص  ب٩ل اإلاسخلٟت الخانت ْاإلاؿْا

ْاع َظٍ مالمذ ْجغؾم ظيـ، لُاث ألاص ْجسخل٠ اإلاخهلت ال٣ُم ْجدضص ْاإلاؿْا ٕٓ ٖال٢اث بها،   الاظخماعي الى

٣ا
ً
٣ا جسخل٠ ٦ما ْاإلا٩ان للؼمان ْٞ

ً
ْال ْٞ ٔ  ٓيُٗاثللٗال٢اث  ا ْالٗغ١  الُب٣ت مشل الاظخماُٖت ألازغ   3ْٚحَر

ٕٓ هي       ٓامل ْجد٨مِا  في اإلاجخم٘، ْالغظل اإلاغؤة بحن اإلاخضازلت الٗال٢ت صعاؾت ٖملُت ٞٗال٢اث الى  مسخلٟت ٖ

ْاظخماُٖت ٤ ًٖ ْبُئُت، ْؾُاؾُت ْز٣اُٞت ا٢خهاصًت  ا ٍَغ ْاع ؤلاهخاظُت  في الٗمل ٢ُمت ٖلى جإزحَر ألاص

                                                 

ْالش٣اٞت، مُبٗت ا1  ْالٗلم  ٕٓ الاظخماعي في الخٗلُم، مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت  بي خ٫ٓ ٢ًاًا الى ٓع، صلُل جضٍع ا َاقم، هجاح مىه إلاغ٦ؼ زٍغ

 21، م 2011التربٓي للبدٓر ْؤلاهماء، بحرْث، 
ٓع،2 ا َاقم، هجاح مىه ٕٓ الاظخماعي في الخٗلُم، اإلاغظ٘ هٟؿّ، م  زٍغ بي خ٫ٓ ٢ًاًا الى  22صلُل جضٍع

ٓع، اإلاغظ٘ هٟؿّ، م   ا َاقم، هجاح مىه   3 19زٍغ
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ٓم التي ىُٓمُتْالخ ٓص ما ْٖاصة ْالغظل، اإلاغؤة مً ٧ل بها ٣ً ٓاػن الظي ٩ًٓن  جل٪ ٌؿ  ٖلى الٗال٢ت ٖضم الخ

ٓػَ٘ في اإلاغؤة خؿاب ٓة، ج ٢ُٓت، بِىما اإلاغؤة م٩اهت الغظل اخخال٫ َْؿخدب٘ ال٣ ٞ  
ً
  ْيٗا

ً
ٍٓا  . 1اإلاجخم٘  في زاه

ت ْجىٓغ ألاؾغة للٗال٢اث بحن الجيؿحن ْألاظُا٫ ٖلى اٖخبا       ا ه٣اٍ مغظُٗت مِمت لِٟم الخُاة ألاؾٍغ َع

ٓة  ٓٙ، ْألاب ٕٓ بلى مغخلت البل ْٖملُاث الاهخ٣ا٫ الى ٕٓ الاظخماعي الؿاثض صازل ألاؾغة،   مً خُض: هٓام الى

ْع ألاظضاص ُّٞ. ْص ت بحن ألاظُا٫،  ْالٗال٢اث ألاؾٍغ    ْالٗمل، 

ْاإلاجخم Power Relations الؿلُت  ْجٓضر ٖال٢اث      ْٖضم الٟغم بحن جٟاْث ٘ مضٔباألؾغة   الجيؿحن 

ٓاػن  ٔ  ج ٓػَ٘ ه٫ٓ٣ ؤن ؤن ًم٨ً بط بُجهما، ال٣ٓ ْاع ؤْ الٗمل ج   ٩ًٓن  ألاص
ً
ٓة ٖال٢اث ٖلى مبيُا  الؿلُت ؤْ ال٣

ٓػٖت بك٩ل مخُاب٤ م٘ جل٪ ْاع اإلا ْاع َظٍ ْجخمشل ج٣لُضي.  اظخماُٖا بك٩ل ألاص  ؾُُغة في الخ٣لُضًت ألاص

ٓاعص ؤلاهخاط ٖلى الغظا٫ ٓاء ال٣غاع، نى٘ مغا٦ؼ في اإلاغؤة ٖلى الغظل ؾُُغة ْبالخالي الؿلُت، ْمهاصع م ؤ٧ان  ؾ

ْالؿُاؾُت، الاظخماُٖت صازل ألاؾغة ؤْ زاعظّ بالٗمل في قتى اإلاجاالث في طل٪  لِظا ٩ٍْٓن  ْالا٢خهاصًت 

 بدُاتها خٗل٤ً ُٞما ختى ال٣غاع ْ نى٘ ٞغم الترقي مً جدغم ؤنها بط اإلاغؤة، ْي٘ ٖلى ؾلبُت او٩ٗاؾاث

  ؤؾغتها ٦خىُٓم الصخهُت
ً
  2.ٖام بٓظّ في اإلاجخم٘  م٩اهت مخضهُت في ٞخب٣ى مشال

ظخّ ْألار         ط بْؼ ٣ُا صازل ألاؾغة اإلاٛغبُت في الٗال٢اث التي جغبِ الْؼ ٕٓ جخجؿض بمبًر ٞٗال٢اث الى

ْ ا ٢ٓذ الخالي ِْغ بإزخّ ْألاب بابيخّ َضٍ الٗال٢اث ٧اهذ جدؿم بؿُُغة الغظل ؾٓء ٧ان ؤبا ؤ بىا، ؤما في ال

٩ا  ْباجذ الٗال٢اث بك٩ل خبي ؤ٦ثر م٘ اخترام اؾخ٣اللُت الجمُ٘، ٦ما ؤنبدذ اإلاغؤة قٍغ ٕٓ مً الخٛحر  ه

ْاإلاضن ٖلى خض  ْاهدكاع الخٗلُم بال٣ٔغ  ٓع زاعط البِذ،  ؤؾاؾُا في امخال٥ الؿلُت بؿبب ٖملِا اإلاإظ

 الؿٓء.

 

 زاجمت

ٕٓ الٗال٢ت بحن الجيؿحن ٖلى مما ؾب٤ جبحن لىا ؤن الى     ٕٓ الاظخماعي ) الجىضع( يهضٝ بلى َغح مٓي

ْػ الخمُحز زانت، ُٖٓت ٖلمُت تهضٝ بلى ججا ْاع الاظخماُٖت بمٓي اٖخماص م٣اعبت   مؿخٔٓ اإلا٩اهاث ْ ألاص

ْجٓنلىا  ْالٗضالت الاظخماُٖت،  ْاة  ٫ٓ اظخماعي مبجى ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿا ٕٓ صازل ألاؾغة يهضٝ جد٤ُ٣ جد الى

ٓ في ؤٖلى َغم ألاؾغة،  ب ْاع الهضاعة، ِٞ ٓػٕ بك٩ل جمُحزي بحن لجيؿحن خُض ًغنض للغظل ؤص ْاع ج لى ؤن ألاص

ْعٍ الا٢خهاصي باٖخباٍع مُٗل ألاؾغة مما ٢لو ؾلُخّ  ْْيُٗت ألاب َغؤ ٖلحها حٛحر باهدهاع ص ْع  ل٨ً ص

ْالخٗلُم ؤنبذ ألابى ٓع  ْػْظخّ ، هدُجت اهدكاع الٗمل اإلاإظ اء ؤ٦ثر اؾخ٣الال، ٦ما ؤن ٖمل اإلاغؤة ٖلى ؤبىاثّ 

ٞ ْٞغ لِا ْْغ ْحٗلُمِا  مسخلٟت ْؾاَم في جدغعَا اليؿبي مً ؾلُت الغظل، ٞالضزل اإلااصي  ازاعط البِذ 

٨ت في اجساص ال٣غاع ْز٠ٟ مً ؾُُغة الغظل  ٖلحها  .ظٗلِا قٍغ

 

                                                 
ٕٓ الاظخماعي، مغظ٘ ؾاب٤، م   1 ْمهُلخاث الى  17نىض١ْ ألامم اإلاخدضة للؿ٩ان، مؿغص مٟاَُم 
2  ٕٓ ْمهُلخاث الى  16الاظخماعي، مغظ٘ ؾاب٤، م نىض١ْ ألامم اإلاخدضة للؿ٩ان، مؿغص مٟاَُم 
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