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 انخالصت

فةدئٕـالدزددُػلالدلدديفبعاَمددرها غُٔـٌدياتددٓا ددؼؿٔلالدىدددُداليػإدعادددؼِافؼؿمددٓالدب ددعاااااٌدؼت الدؼؿلمددعافةـتددعا

عٕىددعالدؼؿلمددعاااَ ددؼا نُودد الدةـإددعاتددٓالددددمالدغدديفلاليػاددٓااتددٓافؼٔـٔددعا ـإددعافضيتيددعاليوردديؿالدةـل ٕددعا اااااااا

 يئمدعافةدئٕـاااإه(افؼؿمًياَفؼؿمًع،اضمهافؼٔـٔعا ـإعافضيتيعالالوريؿ،اَدتغرٕقالدؼؿلمدعالمدتغؼاالدرديصخااا222فه)

دنا ٕمدعاتالدمضندُاعاااادبؼؿلمدع،اَ دؼادرٍدـتالدىتديئذ اااااَلتاغي عالدمالصيدعادػاَالدزُػلادتؼؿٔلالدىدُداليػإع،

دبمضُؿالدخيوٓاَلدمضُؿالدخيدجاَلدمضُؿالدـلاد اَلدؼؿردعالدنبٕدعادرغي دعالدمالصيدعاكيود اكمديأبدٓا الدمضدُؿالدخديوٓااااااااااا

(اَرمٕةٍياد هافها ٕمدعاتاا595 9(اَلدؼؿرعالدنبٕعا)722 9(اَلدمضُؿالدـلا ا)0.0 9(اَلدمضُؿالدخيدجا)94520)

(،اٌَؾلأةىٓاعؼااَردُػاتدـَذاؽلتاػالددعالصدديئٕعا ةدقِاااااا52ؿرعاصـٔعا)(اَػ95 9لدزؼَدٕعاعىؼافنتُِاػالدعا)

(اٌَدٓالكردـافدها ٕمدعاتالدزؼَدٕدعاعىدؼااااااا922 2دمت ٕـالدزىل،اتدٓاصدٕهااب د ا ٕمدعاتالدمضندُاعادبمضدُؿاليَ ا)اااااا

(،اٌَؾلأةىٓاَرُػاتـَذاؽلتاػالدعالصديئٕعا ةقِادمت ٕدـالدزدىل،اَالااا52صـٔعا)(اَػؿرعا95 9فنتُِاػالدعا)

اددٕهافتُمددغيتا اددؼٔـلتالدملددـتٕهالدتـاددُٕٔهادمميؿمددعااااا α≤05رددؼاتددـَذاؽلتاػالدددعاةصددديئٕعاعىددؼافنددتُِاااا ُ

لدىددُداليػإدعادبددمالدغديفلاليػادٓاتدٓافؼٔـٔدعااااااااافؼؿمٓالدب عالدةـإعادمةئٕـالدزدُػلالدلديفبعاتدٓا ؼؿٔندٍ اااا

 دؼؿلمعااةؼلا ُصٕيتاَفاتـصيتا َتٓاضُءالدىتيئذاعـر ال امىُلتالدغؼفعا ـإعافضيتيعاليوريؿا ةقِادمت ٕـ
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ABSTRACT 

The study aimed to know the comprehensive quality standards and ways of developing 

them in the teaching of literary texts among the teachers of the Arabic language in the 

fifth grade literary in the Directorate of Education of Anbar province of Iraq. The 

sample of the study consisted of (224) teachers and schools within the Directorate of 

Education in Anbar province. To implement the study, the researchers used the list of 

quality standards for teaching the literary texts and the observation card. The results 

showed that the calculated values of the second axis, the third axis, the fourth axis, The 

second axis (0,549), the third axis (0.161), the fourth axis (0.742) and the total score 

(0.505), all less than the tabular value at the level of significance (0.05) and the degree 

of freedom (52), meaning that there are no significant differences Statistical data 

attributed to gender variable, while calculated value of (2.022), which is greater than 

the value of the tables at the level of significance (0.05) and the degree of freedom 

(52). This means that there are statistically significant differences due to gender 

variable. There are no significant differences at the level of 05αα. Among the average 

estimates of educational supervisors for the practice of Arabic language teachers for 

the total quality standards in teaching the literary texts of the fifth grade literary in the 

Directorate of Education of Anbar province due to the variable years of service. In the 

light of the results, the study came out with several recommendations and suggestions.                                                                   
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 انمقذمت

فيا تمٕقااًالدب عالدةـإعاكميػلاػؿلمٕعاعهاغٕـٌيا ةؼػاتىُوٍي،ا بكالدفىُنالدتٓأؼؿمٍيالدمةبد ادبغيددكاكدهاتدهاتدٓاااااا

لدـاظاإىٍي،اتنهاتهأغؼاالٖعـ،اتيدب عاغئعاتدٓاؽل ٍدي،اوةبد الدغيددكالدب دعااااااصدتً،اةالادوًاتٓالدُ  اوفنً،أضيَ ا

ا.لدفىُنادٕنتغؼاالدب ع اَلدىدُداليػإعا ةؼاةصؼِاٌؾي

ُااااااا لدؼعيفدعاليَددّاَلدـكٕدقلاليميمدٕعاتدٓاااااااَ ةبٕ الدب عالدةـإعأضتدهافندينالدددؼلؿلاادٕهالالٌتميفديتالدتةبٕمٕدع،اتٍد

ا(ا 2992)عغيالهلل،ا نُٔهاشغدٕعالدمُلعهالدةـآا

تريدـغ افهالدةال عالدُحٕاعاإهادتـعالدب عالدةـإع،الدتٓا تمخهاتٓاعؼاالدفددهاادٕهاتىُوٍدي،اتٍدٓاكدهافتنيفدهأتد حـاااااااا

تًٕاكهاتهافهاتىُوٍياايٖعـ،اَفىٍزٍيادٕلاغئعااهاَمٕبعادتضإقاغئدعاٌَدٓا ةدؼٔهامدبُمالدمدتةب ا)عردؼالدزدُلػ،اااااااا

ا(ا ا2010

 ضمهافهادتنيؿاَ ٕ اورٕبع،ادٌمٕعاآاـِاتٓا ُمٕ اعرـلتالدتبمٕؾالدةابٕدع،اَفؼؿكي دًالدضندٕعااااادبىدُداليػإعااميَ

تتتن اآتي ًاَفؼلؿكً،اؽدكادناليػبأندتغٕ اامُضدُعي ًاَدمديدٕرًاَدعٕبتدًاَددفيردًادنأادـبالدنخٕدـافدهالدددُؿاااااااااا

ددؾلاتنودًأغغدنافدهأيدهادناػؿكاااااااةدّاؽٌهالدمتةب ،اَدنأزةهالد ـٔكأرؼَاف دُتًياعهاعـٔقالدغٕدي اَلدتددُٔـ،اا

ليػباك ٕـيافهالددؼؿَك،أةيفدهاكمديػلاعبمٕدع،اعبدّالدتبمٕدؾادنأؼؿمدٍياصتدّأددهاةددّالالفتضديناتٍٕدي،اتؼؿلمدعاااااااااااااا

ليػباالا ىتٍٓاايوتٍيءاصدتً،ااهاةنالدتبمٕؾأغـدافهاصدعاليػباففةمًياايدمليعـالدزمٕبعاَليصيمٕلالدمـٌفع،ا

ا(ا 2992تًا)ف ُت،افميأىةنلاعبّامبُكًاَشغدٕ

َدمياكينالدتفُذاتٓافٍىعالدتؼؿٔلأةتمؼاعبدّاعدؼلافت ٕدـلتاايفضديتعاةددّالدادؼؿلتالدةبمٕدع،اكيدزُلودكالالوفةيدٕدعاااااااااا

(،ادصرض افةدئٕـالدزدُػلافغبردًياعددـًٔيافبضدًيا ندةّاكيتدعاليويمدعاةددّااااااااااا2010َلدمٍيؿلتاليػلئٕعا)عرؼالدزُلػ،ا

 ضإاً،اتيدمةب أةؼادصؼالدمضديَؿاليميمدٕعاتدٓالدةمبٕدعالدتةبٕمٕدع،اصٕدجأاد اعبدّاعي ادًاػَؿاكرٕدـاتدٓا ضإدقاؽددكاااااااااااااا

عبدّا ُرٕدماااالدمغبك،اَ ؼادصرشالدتُردًاوضدُالدزدُػلالمدتـل ٕزٕعا ٍدؼ اةددّا ضإدقالدتمٕدقاَلدمىيتندع،اَلدتـكٕدقاااااااااا

لدمُلٌدك،اَلمددتخميؿالدغي ديت،اكمدديا ٍددؼ اةددّا ددُتٕـافٍديؿلتادميمددٕعادددؼِالدةديفبٕه،اصٕددجاةناٌىديماعددؼلافةددئٕـااااااا

دبزُػلأىر ٓا ُلتـٌياتٓالدةمبٕعالدتةبٕمٕعاعيفع،اَتدٓافةبد الدب دعالدةـإدعااددفعاعيصدعا تةبدقاامزدي الدتغغدٕظاَاااااااااا

ا(ا .299لدتىفٕؾاَلدتأُ ا)عغيالهلل،ا

 أضتيداةدّافزمُععافهالدمٍيؿلتاَلدنفئيتاَلدمةئٕـالدتٓأنٕـاعبٍٕيايرها ضإقادٌؼلتً،اتٍدُالدمةبد اااَدنالدمةب

َلدغرٕـاَلدمُرًاَلدملـ الدايػؿاعبّاةصؼلثالدت ٕـلتاامديأتىيمدكافد اليػَلؿالدتدٓا غـردًاعدهاػَؿيالدتابٕدؼْاااااااا

دددُؿلادميمددٕعاعبددّافةبمٍددي،الدددؾْأةتمددؼاتددٓاا(،اتىزدديسا ةبددٕ الدب ددعالدةـإددعأةتمددؼاااا2011)فغددـاَعرددؼالدزددُلػ،ا

 ؼؿٔنًاعبٓاؿكىٕه اليَ  ا منىًافهالدميػلالدةبمٕع،الدخيوٓ الدغـٔاعالدؾْأةتمؼاعبٍٕيادىاهاٌؾيالدمديػل،اتمٍمدياكديناااا

لدمةب اغقٔـالدميػل،ادنىًاالأمتبكالدغـٔاعالدزٕؼل،اتننالدىزديساددهأندُناصبٕفدًاتدٓاعمبدً،اتمةٕديؿالدتةبدٕ اتدٓافٍىدعااااااااااا

دتؼؿٔلاٌُا افيؽلا نتغٕ ادنا فةها؟،اَالأايكاوزيسالدمةب ااماؼلؿافيأةـ ،ااهاامادؼلؿا ؼؿ دًاعبدّارةدهاغٕدـياااااال

ا( ا1994ٔةـ أَةمها)دصمؼ،ا

ربٍدُاااَدؼِافـلرةدعالدؼؿلمديتالدنديااعالدتدٓا ىيَدد اٌدؾلالدمُضدُعاَردؼالدرديصخٕهاعدؼػًلافدهالدؼؿلمديتاكؼؿلمدعاااااااااااااا

َاااالدتٓا(ا2008) لدةـإدعاانبٕدعالدتـإدع،اَفدؼِافندئـ ٍيااااااادمديدٕكا دؼؿٔلافادـؿلتالدب دعاااااٌؼت اةددّا ةدـ اعدـذا

لدزديفةٓ،افد اإدينافقلٔيٌدياَعُٕاٍديافدهاَرٍدعاويدـالدغدالبااااااااااادمفٍُاالدزُػلالدليفبعالدتٓا نةّاةدٍٕدياويد الدتةبدٕ ااا

ٓااااااااامياٌؼت اةدّا ةـ كَلدمةبمٕه،ا دمديدٕكااالدةاريتاَلدددةُايتالدتدٓا ضدُ اػَنا ضإدقاففٍدُاالدزدُػلالدلديفبعاتد

ٓااا25(اعيدرددًياَعبددّا)اا09َلشددتمب اعٕىددعالدؼؿلمددعاعبددّا)ااالدتددؼؿٔل، ا(افةبمددًيادب ددعالدةـإددع،اَلمددتغؼاالدريصددجاتدد

ا عضديءإٌةدعااااػؿلمتًالدمىٍذالدُصفٓالدتضبٕبدٓ،ادفديادػَلتالدؼؿلمدعاتٍدٓالمدتريوعاعيصدعاايدغبردعاَدعدـِاعيصدعااااااااا

لدغددالباةدددّادنالدمةبمددٕهاااايالدؼؿلمددع ال زٍدد اآؿلءا ددؼؿٔلالدب ددعالدةـإددع،اَفددهادٌدد الدىتدديئذالدتددٓا ُصددب اةدٍٕددااااااا

ميادتديػادعضديءإٌةدعااااكلدتةب الدتةيَوٓ،اا–َلدمىي لعاالدضُلؿا–لالمتاـلئٕعاا–ٔنتغؼفُناعـذالدتؼؿٔلا لدمضيضـلا
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مديادَضدض اااك%(،اا79لددتةب الدىلدظااىندرعا فدُذا)اااااا–لدمىي لعاَلدضُلؿاا–لدتؼؿٔلادوٍ أنتغؼفُنالدغـذ الدنبٕعا

تـَذاؽلتاػالدعاةصديئٕعاإهاآؿلءالدغدالباَلدمةبمدٕه ادفدياايدىندرعاالمدتغؼلاادعضديءاااااااالدؼؿلمعاةدّادوًا ُرؼوتيئذا

ّااااااااااااإٌةع دفدياا%(،ا79)الدتؼؿٔلاددرة ادمديدٕكالدتدؼؿٔلالدتدٓا ضادقالدزدُػل،ادَضدشالدغدالبادنالدىندرعادد ا ـ دقاةدد

دىنرعادمةُ يتالدزُػلاتٓادميدٕكالدتدؼؿٔلاتادؼااالمتغالعاآؿلءإٌةعالدتؼؿٔلاصُدٍياتاؼافلػتاعهاٌؾيالدىنرع،ادفيااي

َاادرٍـتاوتيئذالدؼؿلمعال فيذالدغالباَلدمةبمٕهاعبّا بك ٓا(ا2990ػؿلمدعادادُاغُددعا)اااالدمةُ ديت ا ٌدؼت اةددّاااالدتد

ٓااااا ـّ افؼِاة ادينافةبمدٓالدب دعالدةـإدعاتد لدمـصبدعالدخيؤُدعادبمٍديؿلتالدتؼؿٔندٕعاتدٓافديػلالدىددُداليػإدعاتدٓااااااااااا ة

صٕجالعتمؼالدريصجالدمىٍذالدُصفٓالدتضبٕبٓ،اَ نُنافزتم الدؼؿلمعافهافةبمٓالدب عاالدمةيصـل،اضُءالال زيٌيت

اغي دعااا(افةبمدًياَفةبمدع،اصٕدجالمدتغؼاالدريصدجاااااا059دبدفٕهالدضيػْاعلـاَلدخيوٓاعلـ،اَلدرديد اعدؼػٌ ا)اااالدةـإع

ٓااااااااا ليػادٓاَتٍد الدىددُدااااالفداديءاافالصيعادػللادبؼؿلمدع،اَ ُصدهالدريصدجاةددّاعدؼلاوتديئذافىٍدي ادنافندتُِافٍديؿ 

ّاااك%(،ا09رـافدها ٕمدعالدمةدؼ الالتتـلضدٓالف اديوٓا)اااااادكليػإعا عدؼااَردُػاتدـَذاػلددعاةصدديئًٕياتدٓاااااااامدياػدد اعبد

لدمـصبعالدخيؤُعا ـر ادمت ٕـاعرـلالدمةب اعؼلافٍيؿلالفدايءاافنتُِافٍيؿلتا ؼؿٔلالدىدُداليػإعادؼِافةبمٓ

َلدتٓاٌؼت اةدّا ةـ افنتُِادػلءافةبميتالدب عالدةـإعاتٓا ؼؿٔلالدىددُدااا(ا2990َػؿلمعالدنيد ا)االيػآ 

ليػإعاايدمـصبعالدمتُمغعاتٓاضُءافةئٕـالدتؼؿٔلالدضإادٓ،اصٕدجالمدتغؼف الدريصخدعالدمدىٍذالدُصدفٓالدتضبٕبدٓاااااااا

ضبٕدهالدغغدظالدتؼؿٔندٕعااااا مبُإه اليَ ا ضبٕهالدمضتُِاَلدخديوٓالدمالصيدع،اصٕدجا د اةعدؼلػاليػَلتالدتيدٕدع ادػللا اااااا

دمةبميتالدب عالدةـإع،اَاغي دعافالصيدعافميؿمدعالدتدؼؿٔلالدضإادٓادمةبمديتالدب دعالدةـإدعاتدٓاػؿَكالدىددُدااااااااااا

َ  دفد اعٕىدعالدرضدجافدهااااااليػإع،اَدػللا ضبٕهادػَلتالدتأُ ادمةبمديتالدب دعالدةـإدعاتدٓاػؿَكالدىددُداليػإدع اااااا

(افةبمدعافدهافةبمديتالدب دعالدةـإدعاايدمـصبدعااااااا22(ادػللا أُمٕدعا ا)اا22َ)اا(افغغغًيا ؼؿٔنًٕي،ا.7(اػؿمًي،اَ)ا.0)

لدمتُمغع،اَدرٍـتاوتديئذالدؼؿلمدعا دؼوٓافندتُِا غغدٕظاػؿَكافةبمديتالدب دعالدةـإدعاايدمـصبدعالدمتُمدغعاتدٓاااااااااااا

يفد ااضُءافةئٕـالدتؼؿٔلالدضإآ،اكميادرٍـتاكؾدكا دؼوٓافندتُِا ىفٕدؾالددؼؿَكاَ دؼوٓافندتُِالدتادُٔ ،اآفديا اااااااا

لدريصخعاانعؼلػادومُؽدافاتـسادتغُٔـادػلءافةبميتالدب عالدةـإعاتٓا ؼؿٔلالدىددُداليػإدعاايدمـصبدعالدمتُمدغعااااا

ـّ افندتُِافميؿمدعافةبمدٓالدب دعاااااا2902َػؿلمعالدزُلػا)اتٓاضُءافةئٕـالدتؼؿٔلالدضإآ  (الدتٓاٌؼت اةدّا ةد

ـّ ااااااااالدةـإعادمةئٕـالدزُػلالدلديفبعاعىدؼا ؼؿٔندٍ الدىددُدالياااا ػإدعادبددمالدةيشدـاليميمدٓ،اكمدياٌدؼت اةددّا ةد

ػالدعالدفـَذاإهافتُمدغيتا ادؼٔـلتالدملدـتٕهالدتـادُٕٔهادمميؿمدعافةبمدٓالدددمالدةيشدـادتبدكالدمةدئٕـ،اَلدتدٓاااااااااااا

مىُلتالدغؼفع(،احد ا ادؼٔ ا ددُؿادتغدُٔـا دؼؿٔلالدىددُداليػإدعادبددمالدةيشدـاتدٓاااااااااااا– ةقِادمت ٕـْا)لدىُعا

 اَدتضإقادٌؼل الدؼؿلمع،المتغؼاالدريصجالدمىٍزٕه الدرىيئٓاَلدُصفٓالدتضبٕبٓ،اَاةدؼاةردـلءاااضُءافةئٕـالدزُػل

صددهالدمضدُؿاليَ افدهافضديَؿااغي دعااااااا-لدؼؿلمعاَعمهالدمةيدزيتالفصديئٕعا ُصهالدريصجاةدّالدىتيئذالدتيدٕع ا

ا-( اا247.0نديآا دؼؿيا)ااا%(اامتُمدظاصاا55405لدمالصيعا)ةعدؼلػاعغدعاػؿكالددىألاليػآ(عبدّاوندرعافةُٔدعا)ااااااا

%(اامتُمدظااا9425.لدخيوٓافهافضديَؿااغي دعالدمالصيدعا) ادؼٔ الددؼؿكاليػآ(عبدّاوندرعافةُٔدعا)ااااااااااصدهالدمضُؿ

صدهالدمضدُؿالدخيددجافدهافضديَؿااغي دعالدمالصيدعا)ليولدغعاَلدغردـلتاليػإدع(عبّااااااااااا-( اا54922صنيآا ؼؿيا)ا

فضدديَؿااغي ددعالدمالصيددعاااصدددهالدمضددُؿالدـلادد اا-( اا24702%(اامتُمددظاصندديآا ددؼؿيا)ااا52425ونددرعافةُٔددعا)ا

اب د الدؼؿردعاااا-( ا24552امتُمدظاصنديآا دؼؿيا)ااااا(%97 50)اا)لدتأُ الدغتيفٓادبؼؿكاليػآ(اعبّاونرعافةُٔدعا

َانرمي الدىتيئذالدنيااعاوـِادناا-( اا24759%(اامتُمظاصنيآا ؼؿيا)ا524.9لدنبٕعادرغي عالدمالصيعافياونرتًا)ا

ا–ِافميؿمعافةبمٓالددمالدةيشـاليميمٓادمةئٕـالدزُػلالدليفبعاعىؼا ؼؿٔنٍ الدىدُداليػإعاضةٕم افنتُ

اكميا ؼف الدؼؿلمعا دُؿًلافاتـصًيادتؼؿٔلالدىدُداليػإعادبدمالدةيشـاتٓاضُءافةئٕـالدزُػلالدليفبع 
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 مشكهت انذراضت وأضئهتهب 

عبٍٕيافهافلنالت،ا ؼأةُػاةددّاعدؼاالفدتالمالدمدؼؿكادَافةـتتدًاااااااةناصةُاعا ؼؿٔلالدىدُداليػإعاَفيأتـ ك

ادتبكالدمةئٕـ،افهاٌىياريءتاتنـلالدؼؿلمعالدتٓا تضؼػافلنبتٍياتٓ

اليمةبعالدتيدٕعا 

فيافةئٕـالدزُػلالدليفبعاتٓا دؼؿٔلالدىددُداليػإدعاددؼِافؼؿمدٓالدب دعالدةـإدعاتدٓالدددمالدغديفلااااااااااا -0

 ليوريؿ؟اليػآااتٓافؼٔـٔعا ـإعافضيتيع

ٌهأُرؼالعتال اإهافتُمغيتا ادؼٔـلتالدملدـتٕهالدتـادُٕٔهادمميؿمدعافؼؿمدٓالدب دعالدةـإدعادمةدئٕـااااااااا -2

الدزُػلالدليفبعاتٓا ؼؿٔنٍ الدىدُداليػإعادبدمالدغيفلاليػآ

امىُلتالدغؼفع(؟ا–تٓافؼٔـٔعا ـإعافضيتيعاليوريؿا ةقِادمت ٕـلتا)لدزىلا

يػإعادبددمالدغديفلاليػادٓااتدٓافؼٔـٔدعا ـإدعافضيتيدعاليورديؿاتدٓاااااااااافيامرها غُٔـا ؼؿٔلالدىدُدال -5

 ؟اضُءافةئٕـالدزُػل

 أهميت انذراضت 

ليٌمٕددعالدىيـٔددعاَلدمتمخبددعاتددٓافندديعؼلالدادديئمٕهاعبددّالدةمبٕددعالدتةبٕمٕددعاتددٓاَفلؿلالدتـإددعالدةـل ٕددعافددهاااا -0

تٕمدديأتةبددقاامةددئٕـالدزددُػلاالالعددالعاعبددّاَل دد افنددئـلالدمؼؿمددٕهادبتغددُؿالدةبمددٓاتددٓالدتةبددٕ 4اعيصددعاااا

لدليفبعاتٓالدتؼؿٔل،اَ ُرًٕالٌتمدياافغدُؿْالدمىديٌذاَلداديئمٕهاعبدّا دؼؿٔلالدب دعالدةـإدعاوضدُادٌمٕدعااااااااااا

  غُٔـافؼؿمٓالدب عالدةـإعاتٓا ؼؿٔلالدىدُداليػإعاتٓاضُءافةئٕـالدزُػلالدليفبعا؟

نتفيػلافهاصٕدجا غدُٔـافؼؿمدٓالدب دعالدةـإدعااااااليٌمٕعالدةمبٕعاَ تمخهاتٓا غرٕقادػللالدؼؿلمعاَلدىتيئذالدم -2

تٓا ؼؿٔلالدىدُداليػإعادبدمالدغيفلاليػآااتٓافؼٔـٔعا ـإعافضيتيعاليورديؿاتدٓاضدُءافةدئٕـااااا

اتٓاضُءاوتيئذالدؼؿلمع الدزُػلالدليفبعا؛ادالوغالذافىٍياتٓامرٕهادعيػلا  ٌٕبٍ اَ ؼؿٔرٍ ،

 انتؼريفبث اإلجرائيت 

ٌٓافتهالدنالاالدؾْأةرـااًاليػٔكاعهافليعـي،اَفيأزُ ااغيعـي،أَنُناؽدكاَلضضًياتٓاااانىصىص األدبيت :

لدىدُداليػإدعالدمتىُعدع،اٌَدٓ الداددع،اَلدـَلٔدع،اَلدلدةـاازمٕد ادشدنيدً،اَلدغديعـل،اَلدمادي ،اَلدمندـصٕع،اااااااااااا

 َلدغغكاازمٕ ادوُلعٍي 

يػلءألمهاكيتعافزيالتالدةمدهالدتةبٕمدٓ،اتٍدٓاعمبٕدعااااادمبُبا غُٔـاشيفهاَفنتمـاتٓالامؼبيير انجىدة انشبمهت :

ا،ةػلؿٔعا ضاقادٌؼل اكهافدهامدُذالدةمدهاَلدغدالبا،ادْادوٍديا لدمهارمٕد اَرديئماَولديعيتالدملمندعالدتةبٕمٕدعااااااااااا

 .تٍٓافىٍذاعمهادتغُٔـاشيفهاَفنتمـأاُااعبّارٍؼارميعٓااـَسالدفـٔق

هاعبمًٕياَ ـأًُياَلدؾٔهأاُفُنااتؼؿٔلافيػلالدب دعالدةـإدعاااٌ افزمُععاليشغيدالدملٌبٕامذّرضي انهغت انؼربيت :

 تٓالدمـصبعالفعؼلػٔعاَلدتياةٕهادمؼٔـٔعا ـإعافضيتيعاليوريؿالدةـل ٕعا ا

 راضت ومحذداتهبانذحذود 

ل تدددـتاصددؼَػالدؼؿلمددعاعبددّاعٕىددعافددهافؼؿمددٓالدب ددعالدةـإددعالدتددياةٕهادمؼٔـٔددعا ـإددعاليوردديؿاتددٓالدةددـلذادبةددياااا

 ،اَ تضؼػاوتيئذالدؼؿلمعاادؼذاليػللاَحري ٍي 2907-.290لدؼؿلمٓا
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 مىهجيت انذراضت وإجراءاتهب

ؿلمدعاَدٌدؼلتٍي،اَدنُوٍديا ٍدت اتدٓافةدئٕـااااااالدمىٍذالدُصفٓافرـلءلتالدؼؿلمع،ادمىيمرتًادغرٕةدعالدؼاإهلعتمؼالدريصخا

لدزُػلالدليفبعاَمرها غُٔـٌياتٓا ؼؿٔلالدىدُداليػإعادؼِافؼؿمٓالدب عالدةـإعاتٓالدددمالدغديفلاليػادٓااااا

تٓافؼٔـٔعا ـإعافضيتيعاليوريؿا،اصٕجأةؼاٌؾلالدمىٍذاٌُاليونكافرـلءافخهاٌؾلالدىُعافهالدؼؿلميتافهاَرٍعا

اصخٕه ويـاكخٕـافهالدري

 مجتمغ انذراضت وػيىتهب

 نُنافزتم الدؼؿلمعاعبّاعٕىعافهافؼؿمٓالدب عالدةـإعالدؾٔهأؼؿمُنالدمـصبدعالفعؼلػٔدعاضدمهافؼٔـٔدعا ـإدعااااااا

(افؼؿمددًياَفؼؿمددًعافددىٍ اا222،ا دد العتٕدديؿٌ اعلددُلئًٕي،اَلدددؾٔهاابدد اعددؼػٌ ا)اا2907-.290ليوردديؿادبةددياالدؼؿلمددٓاا

ادمت ٕـل ٍي  َتًاي دبةٕىع َصفًيا فدٕبًٕي ٔبٓ َتٕمي(افؼؿمع،ا09(افؼؿمًي،اَ)022)

 (1جذول )

اتىزع أفراد انؼيىت حطب متغيراث انذراضت

 لدمت ٕـ لدفةيت لدةؼػ لدمزمُع

222 

 

 لدزىل ؽكـ 022

 دوخّ 09

222 

 

عددددددددؼػامددددددددىُلتاا 09ا–ا5 02

 09دكخـافها 059 لدغرـل

ا

 أدواث انذراضت

اتٓاٌؾيالدؼؿلمعاعبّادػل ٕهاٌمي إهلعتمؼالدريصخ

  يئمعافةئٕـالدزُػلادتؼؿٔلالدىدُداليػإع ا ياالدريصخٕهاارىيءا يئمعالدمةئٕـااي ريعالدغغُلتالٖ ٕع ا -0

 دديااااا لافددهاعالٍد افزمُعددعافددهالدنتددكالدتـأُددعاَلدؼؿلمدديتالدندديااع،اصٕددجارمةدُد  ددياالدردديصخٕهاادديالعالعاعبدّد

اكاة ريعٍياعىؼا ؼؿٔلالدىدُدالدلةـٔع فزمُععافهالدمةئٕـالدةيفعالدتٓأز

 نالدب ددعالدةـإددعادبدددمالدغدديفلااا ه،افمددهأؼؿمدُد عاددؼالدردديصخٕهاَؿشددعاعمددهاشددمب افزمُعددعافددهالدمؼؿمدٕد

افزدي الدتدؼؿٔلاالا ادهاعدها)اااااااا لاتٓد تٓااااااا09ليػآ،اَافمهاددؼٍٔ اعرـد (امدىُلت،اَكدؾدكافزمُعدعافدهافلـد

ـاااااااااااا أزدكادنأنٕد ػلالدتٓد ٕـالدزُد افةدٔي ٔهاتٓد اَؿشدعالدةمدهالمدتغالعاآؿلءالدضيضـد لدب عالدةـإع،اصٕجا  اتٓد

افزمُعدعافدهااااا ؿشعا  الدتُلتدقاعبّد ٍيافؼؿمُلدب عالدةـإعاعىؼا ؼؿٔنٍ ادبىدُداليػإع،اَتٓاوٍئعالُد عٕب

 لدمةئٕـ 

 ػلاا الددؼكتُؿليا غددألاااااااااا  اعـضا يئمعافةئٕـالدزُد ناػؿردعالدميرندتٕـاَد هافمدهأضمبُد إٌةدعافضنمٕد عبّد

ِااااا فىيٌذاَعـذا ؼؿٔلالدب عالدةـإع،الدؾٔها يفُلااؼَؿٌ ااتةؼٔهااة اٌؾيالدمةدئٕـ،اَةضديتعافةدئٕـادعـد

عا   رؼٔؼل،ادتدرشالدايئمعاتٓاصُؿ ٍيالدىٍيئٕعالدتيٕد

 ؿاظالدىألاليػآاايدضٕيل  - أ

 ك ةعغيءاورؾلافغتدـلاعهاليػٔ - ب

  فيعهالدغبرعاف الدىألاليػآ  - ت

 لدتؼؿداتٓالدىألافهالدةيااةدّالدتفيصٕه  - ث

 لدتةـ اةدّافُلعهالدزمي الدفىٓاتٓاليحـاليػآ  - ج

 لدمليؿكعالفٔزيإعادبغبرعاتٓالمتىريطالدضايئقاليػإع  - ح

 فنيعؼلالدغبرعاعبّاةصؼلؿادصنياافُضُعٕعاعبّالدىألاليػآ ا - خ

 ػإع لشتايذافةيٍنارؼٔؼلادبضٕيلالي - د
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ارىيءااغي عافالصيعافةئٕـارُػلا ؼؿٔلالدىددُداليػإدع،اصٕدجالعتمدؼاااااإه ياالدريصخ اااغي عالدمالصيع -2

اتدٓادحىديءافٔديؿل ٍ الفشدـلتٕع،اااااؼؿمدٕهاعبّافلـتٓالدب عالدةـإعادمالصيعاعٕىعالدؼؿلمعافدهالدمإهالدريصخ

 اصؼ ٍياَحري ٍياكميأبٓا ،اَ  الدتضاقافهالدةيفعاصٕجا  ااىيؤٌياتٓاضُءا يئمعالدمةئٕـ

 صذق بطبقت انمالحظت:

(،افمدهأةمبدُناتدٓاااا02دَاًل اصؼذالدمضنمٕها ا  ا ُفٔ ااغي عالدمالصيعاعبّافزمُععافهالدمضنمٕهاعؼػا)ا

ريفةعاا ؼلػاَريفةعاليوريؿا غدألافىيٌذاَعـذا ؼؿٔلالدب عالدةـإع،اَعبكالدريصخٕهافىٍ ا ضنٕ الدرغي عا

ٍيادمضيَؿٌددياَلوتميئٍدديادٍددي،اَكددؾدكاػ ددعاصددٕيغتٍياََضددُصٍي،اَاةددؼارمةٍدديافددهااااافددهاصٕددجافىيمددرعافلشددـل ا

الدمضنمٕه،ا ياالدريصخٕهاانرـلءالدتةؼٔالتالدتٓادشيؿاةدٍٕيالدمضنمُنا 

حيوًٕيا اصؼذالال نيذالدؼلعبٓا رـِالدتضاقافهاصؼذالال نيذالدؼلعبٓادرغي عالدمالصيع،ااتغرٕاٍياعبدّاعٕىدعااا

اهافلشدـافدهااك(افؼؿمًياَفؼؿمع،اَ  اصنيبافةيفهالؿ ريطاإـمُناإهاػؿريتاا59لمتغالعٕعافنُوعافها)ا

ٓاااا صٕدجا ردٕهااا(اSPSS)افلشـل ٍياَلدؼؿرعالدنبٕعادبمضُؿالدؾْأىتمٓاةدًٕ،اَؽددكاايمدتغؼلاالدرـوديفذالفصدديئ

(اَدبتضاددقافددهاصددؼذالال ندديذالدددؼلعبٓادبمضدديَؿا)لددددؼذاااا9490دنافةدديفالتالالؿ ردديطاػلدددعاعىددؼافنددتُِا)ااا

هافضُؿافدهافضديَؿااغي دعالدمالصيدعاَلدمضديَؿااااااكفةيفالتالالؿ ريطاإهاػؿرعاااضنيبإهلدرىيئٓ(،ا ياالدريصخ

،اَدنارمٕد افضديَؿااغي دعالدمالصيدعأدـ رظااةضدٍيااديدرة ااااااااهافضدُؿاايدؼؿردعالدنبٕدعادٍديااااكدااؾدكَكليعـِ،ا

ا(ا 9490)لٖعـ،اَايدؼؿرعالدنبٕعادٍيالؿ ريعًياؽلاػالدعاةصديئٕعاعىؼافنتُِاػالدعا

 ثببث بطبقت انمالحظت :

دَاًلا اعـٔاعالدتزقئعالدىددفٕعا المدتغؼاالدرديصخٕهالمدتزيايتالدةٕىدعالالمدتغالعٕعادضنديباحرديتاليػللااغـٔادعاااااااااا

لدفاـلتالدفـػٔع(،اح اردـِااا–لدتزقئعالدىدفٕع،اَؽدكااضنيبافةيفهالالؿ ريطاإهالدىدفٕها)لدفاـلتالدقَرٕعا

ا( Spearman-Brownاافةيػدعامرٕـفينااـلَنا) ةؼٔهاعُ الدمةٕيؿاايمتغؼل

حيوٕددًيا اعـٔاددعاددفددياكـَوردديطا المددتغؼاالدردديصخٕهاعـٔاددعادعددـِافددهاعددـذاصندديبالدخردديت،اٌَددٓاعـٔاددعاددفدديااااااا

كـَوردديط،اَؽدددكافٔزدديػافةيفددهاحردديتااغي ددعالدمالصيددع،اصٕددجاصدددهاعبددّا ٕمددعافةيفددهاددفدديادنددهافضددُؿافددهاااا

افضيَؿٌياَكؾدكادبرغي عاكنها 

 اانذراضت إجراءاث

ال رة الدغغُلتاَلفرـلءلتالدتيدٕعا ادتضإقادٌؼل الدؼؿلمع،اااا

   اصٕيغعافلنبعالدؼؿلمعا،اَ ضؼٔؼادٌؼلتٍياَدٌمٕتٍياَةعيؿٌيالدىيـْا  -2

   ا ضؼٔؼافزتم الدؼؿلمعاَعٕىتٍيا  -2

   اةعؼلػادػَلتالدؼؿلمعا،اَلدت كؼافهاصؼ ٍمياَحري ٍميا  -3

دتـلػٌدديادإدديكافةددئٕـالدزددُػلالدلدديفبعاَمددرها غُٔـٌددياتددٓا ددؼؿٔلااااااااا دد ا غرٕددقادػَلتالدؼؿلمددعاعبددّاااا -4

 لدىدُداليػإعا 

 (اَ  ادرـلءالدتضبٕالتالفصديئٕعاالمتغـلدالدىتيئذا spss  اةػعي الدرٕيويتافهاعال ااـويفذا) -5

 انمؼبنجت اإلحصبئيت 

  اَفةيدزتٍي لدرٕيويت دتضبٕها(SPSS) لفصديئٓ لدرـويفذ لمتغؼلا    -2
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 إـمدُن،ا لؿ رديطا لدؼؿلمدع افةيفدهاا دػَلت َحرديتا صدؼذا فدها دبت كدؼا لدتيدٕدعا لفصدديئٕعا لدمةيدزديتا لمتغؼلا    -2

ـا لدىددفٕعا دبتزقئع رتمين َفةيػدع لدمتنئَع، لدىدفٕع دبتزقئع اـلَن مرٕـفين لؿ ريط فةيفه  لدمتندئَع،ا غٕد

 .لدؼؿلمع دػلل حريت فه دبت كؼ كـَوريط ددفي لؿ ريط َفةيفه

 لدضنيإع َلدمتُمغيت لدمةُٔع لدىنكا:لدمٕؼلوٕع لدؼؿلمع وتيئذ دتضبٕه لدتيدٕع لفصديئٕع لدمةيدزيت لمتغؼلا    -3

 لدفدـَذا ػالدع درٕين :ليصيػْ لدترئه  ضبٕه،افنتابتٕه عٕىتٕه فتُمغيت إه لدفـَذ ػالدع درٕين : ت لعتريؿ،ا

 .ت كخـ عٕىيت حالث فتُمغيت إه

  ػرض انىتبئج ومىبقشتهب

فةئٕـالدزُػلالدلديفبعاَمدرها غُٔـٌدياتدٓاااااأتضمهاٌؾلالدزقءاعـضاوتيئذالدؼؿلمعالدتٓاٌؼت اةدّالدتةـ اعبّ 

 ؼؿٔلالدىدُداليػإعادؼِافؼؿمٓالدب عالدةـإعاتٓالددمالدغيفلاليػآااتٓافؼٔـٔدعا ـإدعافضيتيدعاليورديؿااااا

ا ا،اَمٕت اعـضالدىتيئذاايالعتميػاعبّادمةبعالدؼؿلمعالدةـل ٕع

فيافةئٕـالدزُػلالدلديفبعاتدٓا دؼؿٔلالدىددُداليػإدعاددؼِافؼؿمدٓالدب دعااااااااااأواًل: انىتبئج انمتؼهقت ببنطؤال األول:

الدةـإعاتٓالددمالدغيفلاليػآااتٓافؼٔـٔعا ـإعافضيتيعاليوريؿ؟

اُلااع،اصٕدجارمةداا ياالدريصخٕهاايالعالعاعبّافزمُععافهالدنتكالدتـأُعاَلدؼؿلمديتالدندياا دإلرياعاعهاٌؾلالدنلل 

فددهاعالدٍدديافزمُعددعافددهالدمةددئٕـالدةيفددعالدتددٓأزددكاة ريعٍددياعىددؼا ددؼؿٔلالدىدددُداليػإددع،ادتدددرشالدايئمددعاتددٓاا

ؿاظالددىألاليػادٓاايدضٕديل،اةعغديءاوردؾلافغتددـلاعدهاليػٔدك،ا فيعدهالدغبردعافد الددىألاااااااااااااالدىٍيئٕعالدتيدٕع اصُؿ ٍي

لدتةـ اةددّافدُلعهالدزمدي الدفىدٓاتدٓاليحدـاليػادٓ،الدملديؿكعااااااااااليػآ،الدتؼؿداتٓالدىألافهالدةيااةدّالدتفيصٕه،

لفٔزيإعادبغبرعاتٓالمتىريطالدضاديئقاليػإدع،افنديعؼلالدغبردعاعبدّاةصدؼلؿادصندياافُضدُعٕعاعبدّالددىألاليػادٓ،اااااااااااا

الشتايذافةيٍنارؼٔؼلادبضٕيلاليػإع 

فتُمغيتا ادؼٔـلتالدملدـتٕهالدتـادُٕٔهادمميؿمدعاااااٌهأُرؼالعتال اإهاثبويًب : انىتبئج انمتؼهقت ببنطؤال انثبوي : 

فؼؿمٓالدب عالدةـإعادمةئٕـالدزُػلالدلديفبعاتدٓا ؼؿٔندٍ الدىددُداليػإدعادبددمالدغديفلاليػادٓاتدٓافؼٔـٔدعااااااااااا

ا مىُلتالدغؼفع(؟ا– ـإعافضيتيعاليوريؿا ةقِادمت ٕـلتا)لدزىلا

ْا ليَ  لدفدـضا فدها ببتضادقات ،ا(2)َ (0 )لدفـضدٕهادإلرياعاعهاٌؾلالدندلل اصدياالدرديصخٕهاااا الاعبدّا ااأدىألا َلددؾ

اددٕهافتُمددغٓا اددؼٔـلتالدملددـتٕهالدتـاددُٕٔهادمميؿمددعاااا α≤05  ُرددؼاتددـَذاؽلتاػالدددعاةصددديئٕعاعىددؼافنددتُِاا

فؼؿمٓالدب عالدةـإعادمةئٕـالدزُػلالدلديفبعاتدٓا ؼؿٔندٍ الدىددُداليػإدعادبددمالدغديفلاليػادٓاتدٓافؼٔـٔدعااااااااااا

َلدزدؼَ ااا"T. test"مدىُلتالدغؼفدع(؟المدتغؼاالدرديصخٕهالعترديؿاااااا–دمت ٕدـلتا)لدزدىلااا ـإعافضيتيعاليوريؿا ةقِا

ا(أُضشاؽدكا 2)

 (2جذول )

 انجىص  انمتىضطبث انحطببيت واالوحرافبث انمؼيبريت وقيمت "ث" نهبطبقت تؼسي نمتغير

األوحرررررررررررررا   انمتىضط انؼذد انجىص انمحبور

 انمؼيبري

قيمررررررررررررررت   قيمت ث

 انذالنت 

مطرررررررتىي 

 انذالنت

لالَ  اةعدددددؼلػاعغدددددعاا

الدؼؿك

ػلددددعاعىدددؼااا920 9ا22 2ا02 .ا.20 20ا022اؽكـ

ا95 9 ا52 5ا25. 50ا09الوخّ

غٕدددـاػلددددعاا505 9ا520 9ا055 5ا570 00ا022اؽكـاالدخيوٓ ا اؼٔ الدؼؿك

الصديئًٕي ا95. 5ا075 07ا09الوخّ

غٕدددـاػلددددعاا075 9ا0.0 9ا.00 00ا.20 092ا022اؽكـالدخيدددددددددج اليولددددددددغعاا
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الصديئًٕيا.77 29ا599 095ا09الوخّاَلدغرـلت

لدـلادددددددددد  الدتاددددددددددُٔ اا

الدغتيفٓادبؼؿك

غٕدددـاػلددددعاا2.2 9ا722 9ا.75 .ا220 22ا022اؽكـ

الصديئًٕي
ا200 .ا025 25ا09الوخّ

غٕدددـاػلددددعاا05. 9ا595 9ا090 55ا570 075ا022اؽكـالدؼؿرعالدنبٕع

الصديئًٕي ا92. 55ا025 070ا09الوخّ

ا

(ادنا ٕمعاتالدمضنُاعادبمضُؿالدخيوٓاَلدمضُؿالدخيدجاَلدمضُؿالدـلا اَلدؼؿرعالدنبٕعادرغي عا2فهالدزؼَ ا)أتضش

(اَلدؼؿردعاا722 9(اَلدمضُؿالدـلاد ا)ا0.0 9(اَلدمضُؿالدخيدجا)94520لدمالصيعاكيو اكميأبٓا الدمضُؿالدخيوٓا)

(،اٌَدؾلأةىدٓااا52(اَػؿردعاصـٔدعا)اا95 9ػالددعا)اعىدؼافندتُِاااا(اَرمٕةٍياد هافدها ٕمدعاتالدزؼَدٕدعااا595 9لدنبٕعا)

عددؼااَرددُػاتددـَذاؽلتاػالدددعالصددديئٕعا ةددقِادمت ٕددـالدزددىل،اتددٓاصددٕهااب دد ا ٕمددعاتالدمضنددُاعادبمضددُؿاليَ ااا

(،اٌَؾلأةىٓاَرُػاتـَذا52(اَػؿرعاصـٔعا)95 9(آٌَالكرـافها ٕمعاتالدزؼَدٕعاعىؼافنتُِاػالدعا)922 2)

َٔرددـؿالدردديصخٕهاعددؼااَرددُػاتددـَذااددٕهالدزىنددٕهاتددٓالدمضددُؿاليَ اااـالدزددىل،اؽلتاػالدددعالصددديئٕعا ةددقِادمت ٕددا

َلدمضددُؿالدخدديوٓاَلدمضددُؿالدـلادد اَفضددُؿالدؼؿرددعالدنبٕددعأددـ رظاادديدغـَ الدتددٓأمدديؿكاتددٓاربٍدديالدمؼؿمددُناااااااااا

َلدمؼؿميتاعمبٍ آٌَارـَ اَلصؼل،اَدنا فُذالدمؼؿميتاعبدّالدمؼؿمدٕهاتدٓالدمضدُؿاليَ اتٕةدقْالدرديصخٕهااااااا

ؽدددكادفدـًلاعرٕةٕددًيأددـ رظااغرٕةدعاليوخددّاَفميؿمددتٍياليعمدي اػلعددهالدمىدق اعيصددعاَدناٌددؾلالدمضدُؿأاددُاااددًاااااااد ناا

الدمؼؿكاَلدمؼؿكاػلعهالدمىق اَدٕلاتٓالدمؼؿمعا 

اددٕها  α≤05 فنددتُِاَدبتضاددقافددهالدفددـضالدخدديوٓالدددؾْأددىألاعبددّ االا ُرددؼاتددـَذاؽلتاػالدددعاةصددديئٕعاعىددؼااااااا

لدتـاددُٕٔهادمميؿمددعافؼؿمددٓالدب ددعالدةـإددعادمةددئٕـالدزددُػلالدلدديفبعاتددٓا ؼؿٔنددٍ اااافتُمددغيتا اددؼٔـلتالدملددـتٕهاا

،اَلمدتغؼااامىُلتالدغؼفدعاالدىدُداليػإعادبدمالدغيفلاليػآاتٓافؼٔـٔعا ـإعافضيتيعاليوريؿا ةقِادمت ٕـ

ا(أُضشاؽدكا ا5(،اَلدزؼَ ا)One Way ANOVAدمبُبا ضبٕهالدترئهاليصيػْا)الدريصج

 (3جذول )

 تؼسي انذالنت ومطتىي"  " مصذر انتببيه ومجمىع انمربؼبث ودرجبث انحريت ومتىضط انمربؼبث وقيمت

 انخذمت ضىىاث نمتغير

درج مجمىع انمربؼبث مصبدر انتببيه انمحبور

اث 

انحر

 يت

متىضرررررررررررررررررط 

 انمربؼبث

قيمررررررررررت  قيمت  

 انذالنت 

مطرررررررتىي 

 انذالنت

لالَ  اةعدددددددددؼلػا

اعغعالدؼؿك

غٕدددـاػلددددعاا220 9ا525 0ا05. 22ا2ا570 00اإهالدمزمُعيت

الصديئًٕي ا525 20ا50ا200 .020اػلصهالدمزمُعيت

لدخدددددديوٓ ا اددددددؼٔ ا

الدؼؿك

ػلددددعاعىدددؼااا.95 9ا527 5ا.90 50ا2ا072 70اااإهالدمزمُعيت

ا95 9 ا900 00ا50ا020 5.0اػلعهالدمزمُعيت

لدخيدج اليولدغعاا

اَلدغرـلت

ػلددددعاعىدددؼااا950 9ا0.2 5ا0.2 0002ا2ا025 25.0اااإهالدمزمُعيت

ا95 9
ا725 572ا50ا990 00002اػلعهالدمزمُعيت

ػلددددعاعىدددؼااا955 9ا570 5ا505 .05ا2ا50. 272اإهالدمزمُعيتلدـلاددد  الدتادددُٔ اا
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ا95 9ا072 50ا50ا705 .002اػلعهالدمزمُعيتالدغتيفٓادبؼؿك

ػلددددعاعىدددؼااا929 9ا225 5ا557 52.7ا2ا005 055.اإهالدمزمُعيتالدؼؿرعالدنبٕع

ا95 9 ا550 0902ا50ا500 50.59اػلعهالدمزمُعيت

ا

(آٌَاد هافدها ٕمدعا" "الدزؼَدٕدعااااا04525(ادنا ٕمعا" "الدمضنُاعاتٓالدمضُؿاليَ ا)اا5ٔتضشافهالدزؼَ ا)ا

كمديااا(،اٌَؾلأةىٓادوًاالا ُرؼاتـَذاؽلتاػالدعاةصديئٕعا ةقِادمت ٕـامدىُلتالدغؼفدع ااا9495عىؼافنتُِاػالدعا)ا

َلدؼؿردعالدنبٕدعادرغي دعالدمالصيدعاااااأتضشافهالدزؼَ اوفنًادنا ٕمعا" "الدمضنُاعادبمضُؿالدخيوٓاَلدخيدجاَلدـلاد ا

رددـافددها ٕمددعا" "الدزؼَدٕددعاعىددؼااااادكَرمٕةٍدديا(،ا225 5،ا570 5،ا0.2 5،ا٥.٣ ٧آلودد اعبددّالدىضددُالدتدديدٓاا)اااا

ا ةقِادمت ٕـامىُلتالدغؼفع اؽلتاػالدعاةصديئٕعا(اٌَؾلأةىٓادوًا ُرؼاتـَذا9495فنتُِاػالدعا)ا

فديامدرها غدُٔـا دؼؿٔلالدىدددُداليػإدعادبددمالدغديفلاليػادٓااتددٓاااااااااثبنثرًب : انىتربئج انمتؼهقرت ببنطرؤال انثبنرر  :    

افؼٔـٔعا ـإعافضيتيعاليوريؿاتٓاضُءافةئٕـالدزُػلا؟

دتدؼؿٔلالدىددُداليػإدعاااأاؼاالدريصخٕهاٌؾيالدنرهاعرـاعغُلتا ىنز اف افةئٕـالدزُػلا دإلرياعاعهاٌؾلالدنلل 

اَؽدكاكميأبٓ 

،اتضؼٔؼالددىألاليػادٓالددؾْأـٔدؼادنأؼؿمدًادبغبردعااااااالدإياااؼؿكٔتُركاعبّالدمةعؼلػاعغعالدؼؿك اَفـصبعاا -0

لدـردُعاةددّالدمـلرد اليػإدعاَلدمدديػؿالدب ُٔدعافحدـلءاااااااا،اَضبٕهالددىألاليػادٓاةددّاعىيصدـياليميمدٕعاااااَدنأ

اؼؿكلدىأل،ادٕنُنااةؼاؽدكاورةًيأىٍهافىًالدغبرعافيأليء،ااضٕجألةـالدمداادٍؾلاؼؿكلدمغقَناليػآادؼِالدم

ًاااااكدادبىألاليػآاَةنااايدزمي الدفىٓ دنأةدؼاعغدعاااالدمدؼؿكأىر دٓاعبدّااا،اَيناغٕدـاؽددك،اتفي دؼالدلدٓءاالأةغٕد

  اػؿلمٕعادميأـٔؼاشـصًاَ ضبٕبًاتٓالدىألاليػآ

 وٍددياَككاليػاددٓافـصبددعافٍمددعأزددكادالاوتةيفددهافةٍددياادنا اددؼٔ الدددؼؿإهٔددـِالدردديصخ اَفـصبددعا اددؼٔ الدددؼؿكا -2

ًااا ردهااؼلٔدعالدضددعاااالدمؼؿكادنأغب اعبّاعالادًاا ىفٕؾاَةرـلءلتاصٕجأتُركاعبّاافـصبع تدٓاااامديامدٕاُاااد

رـاوُعافهالالٌتمديااَلفعزديبااادكةاؼلءاً،اَلدضدعايناؽدكأمخهاعـٔغعاؽٌىٕعأتُلصبُنافهاعالدٍيافةاٌؾي

تياتدًااَكلدتٍٕةعادبؼؿكااضٕدجأدت الدتُصدهاةددّاعىُلودًاااااا،اَلوترييالدغبرعادًاَػلتةٕتٍ اوضُيايدىألايناؽدكأخٕـا

اعبّالدنرُؿل 

،ةفددياعبددّااةددـضالدددىألااغـٔاددعاَلضددضعااتددٓاٌددؾيالدمـصبددعااؼؿكٔاددُاالدمدد اَفـصبددعاليولددغعاَلدغرددـلتاا -5

ًااا ٓاااالدنرُؿلادَاعبّادُصعاعـضادَالفشديؿلاةددّافنيود ءلالددىألا دـلءلادػإدعاااااادـلاأادُاا،اَتدٓالدنتديبالدمؼؿمد

ميأفةهالددرة اايالمدتميعاةددّاٌدؾياااااك ؼؿٔكالدغبرعاعبّالداـلءلاليػإعادبىأل،اَدٕلا،اَفةرـل،افمخبعادبمةىّ

اتضبٕدهالددىألااااؼؿكاةدؼالالوتٍديءافدهافـصبدعالدادـلءلادبدىألأردؼدالدمداااااااا،اََ دضٕشاليعغيءالدب ُٔعاتاظالداـلءل

ُلأددؼؿكعبددّادنااٍ ؼؿأَددالمددتغـلدالدفنددـلالدـئٕنددع،ادنأددؼؿبالدغبرددعاعبددّاؼؿكٔزددكاعبددّالدمددَا،َشددـصً

خـافهادػٔكأمنىًالدمفيضبعاا كةدًٕاليػٔك،اَاي دي الدغيدكاافـلفٓاَداةيػالدىألاليػآ،افهاصٕجافيأٍؼ 

اإهالدىدُد،افيادٍيَفياعبٍٕي،افياتٍٕيافهافضيمهاَفياعبٍٕيافهاعُٕب،اادؼَنالدبزدُءاةددّاليصندياالدمندراعااااا

  لدةلُلئٕع

ُااتٓاٌؾيالدمـصبدعادنأّادٕ اصددٕبعافديا ديااااااا اَلركالدمؼؿكبعالدتأُ الدغتيفٓفـص -2 ًاالدغبردعاَاٌد ا،صٕدجأزدكااااد

دنأتؼؿداتٓا أُمًافهاَعبًٕادالأادـالدتأُ اعبّالدزُلوكالدمةـتٕع،ااهأتغغيٌياةدّالدزُلوكالدُرؼلوٕع،ا

الدنٍهاةدّالددةك 
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ـا لدمؼؿمدٕها دتةـٔدما  ـأُدعا ػَؿلت ة يفدعا -0  عىدؼا ؼؿٔندٍ اا فـلعي ٍديا َكٕفٕدعا لدلديفبع،ا لدزدُػلا امةدئٕ

 .ليػإع لدىدُد

 غُٔـالدنرهالدماتـصعالدتٓا ؼفٍيالدريصخٕهادتدرشااـويفزًيادتدؼؿٔلالدىددُداليػإدعاتدٓاضدُءافةدئٕـااااااا -2

 لدزُػلالدليفبع 

اليعـِ ةرـلءاػؿلميتافميحبعادبؼؿلمعالدضيدٕعاتٓادتـعالدب عالدةـإعا -5

 انمراجغ 

داُاغُددع،اودقلؿا ا ادُٔ افٍديؿلتافةبمدٓالدب دعالدةـإدعاتدٓا دؼؿٔلافديػلالدىددُداليػإدعاتدٓالدمـصبدعااااااااااااااا (0)

لدخيؤُعاامضيتييتاغقلاتدٓاضدُءالال زيٌديتالدمةيصدـل اؿمديدعافيرندتٕـاغٕدـافىلدُؿل،اكبٕدعالدتـإدع،ااااااااااا

 ( 2990ريفةعاعٕهاشمل،افدـا،ا)ا

لدليئةعاتٓادػلءاعبرعالدتـإعالدةمبٕعاتٓا دؼؿٔلاليػباَلدىددُداتدٓااااادصمؼ،افضمؼاعرؼالدايػؿ اليعغيء (2)

لدمـصبعالدخيؤُعاتٓاػَدعالدرضـٔهافهاَرًاويـالدملـتٕهاعبٍٕ  اػؿلميتاتٓالدمىيٌذاَعدـذالدتدؼؿٔل،ااا

 ( ا0002(،)ا20)ا

دزدُػلااربٍُا،اعؼدٓاعقلفْا اعـذاَدميدٕكا ؼؿٔلالدب عالدةـإعاايدمـصبعالدزيفةٕعاتٓاضدُءاففٍدُاالاا (5)

ا،(ا055)اا،ػؿلمديتاتدٓالدمىديٌذاَعدـذالدتدؼؿٔلاااااا،لدليفبع الدزمةٕعالدمدـٔعادبمىيٌذاَعدـذالدتدؼؿٔلاا

 (ا ا2990ُٔوُٕ،ا)ا

لدزددُلػ،الٔدديػاعرددؼا افةددئٕـالدزددُػلالدلدديفبعاتددٓا ددؼؿٔلالدىدددُداليػإددعادددؼِافةبمددٓالددددمالدةيشددـاااااا (2)

ليميمددٓاامضيتيددعاغددقلاَ دددُؿافاتددـسادتغُٔـٌدديا افزبددعاريفةددعالدىزدديسادااضدديثا)لدةبددُاالالوندديوٕع(اااا

 (ا ا2902(،ا)0).2لدمزبؼا

لدتيمد اليميمدٓاتدٓافضيتيدعااااااف ُت،افضمؼاشضيػل اصةُايتاصفظالدىدُداليػإدعاددؼِاعبردعالدددماااا (5)

فىلُؿل،اكبٕدعالدتـإدع،الدزيفةدعالفمدالفٕع،ااااااغقلافهاَرٍعاويـالدمةبمٕهاَلدغبرعا اؿميدعافيرنتٕـاغٕـ

 ( ا2992غقل،اتبنغٕه،ا)ا

 اددُٔ ادػلءافةبمدديتالدب ددعالدةـإددعاتددٓا ددؼؿٔلالدىدددُداليػإددعااالدندديد ،اعرٕددـااىدد اصدديدشااددهاعرددؼالهلل ا (.)

ُءافةددئٕـالدتددؼؿٔلالدضإاددٓا اؿمدديدعافيرنددتٕـاغٕددـافىلددُؿل،اآدٕددعالدةبددُااااايدمـصبددعالدمتُمددغعاتددٓاضددا

 ( ا2990لدنةُػٔع،)االدـٔيض،الالرتميعٕع،اريفةعالالفياافضمؼااهامةُػالالمالفٕع،

عرؼالدزُلػ،اةٔيػاةاـلٌٕ  افنتُِاليػلءالدتؼؿٔنٓادمٍيؿلتالدىضُادؼِافةبمدٓالدب دعالدةـإدعاتدٓالدمـصبدعاااااا (7)

لدبزىدعالدُعىٕدعالداغـٔدعادبتـإدعاَلدخايتدعااااااا،فزبدعالدتـإدعااا اي زيٌي ٍ اوضدُافٍىدعالدتدؼؿٔلااالدخيؤُعاَعال تًا

 ( ا2909،)ا50لدنىعاا،(ا072)اا،َلدةبُا

عرؼالدزدُلػ،اةٔديػاةادـلٌٕ  ا إدٕ ادمديدٕكا لدزٕ الدتفنٕدـالفادؼلعٓاددؼِافةبمدٓالدب دعالدةـإدعاتدٓالدددمااااااااااااااا (0)

ا(،ا09)0 ددقل افزبددعاكبٕددعالدتـإددع اريفةددعاكفددـالدلددٕظاالدةيشددـاليميمددٓاايدمددؼلؿكالدضنُفٕددعاَلدغيصددعااا

(2909 ) 

عغيالهلل،اعرؼالدضمٕؼ اتةيدٕعادمبُبالدتةب الدؾل ٓاايدضايئدكالدتةبٕمٕدعاتدٓا دؼؿٔلاليػباَلدىددُداعبدٓااااااا (0)

لدتضدٕهالدفُؿْاَلدملرهادؼِاعالبالددماليَ الدخيوُْاصنكافنتُٔيتاحالحدعادمةدؼال ٍ الدتـلكمٕدع اااا

 (ا 2992(،)05فزبعالدزمةٕعالدمدـٔعادبمىيٌذاَعـذالدتؼؿٔل،ريفةعاعٕهاشمل،ا)

عغديالهلل،اعرددؼالدضمٕددؼ اتيعبٕددعااـودديفذا ددؼؿٔرٓادتىمٕدعاآتدديءلتالدتددؼؿٔلاَ ضإددقافتغبردديتالدزددُػلادددؼِااا (09)

ا،لدزمةٕدعالدمددـٔعادبادـلءلاَلدمةـتدعااااا،فةبمٓالدب عالدةـإعاايدمـصبعالفعؼلػٔدع افزبدعالدادـلءلاَلدمةـتدعاااا

  (ا.299،ا)افدـا،لدايٌـل

عؼلػافةب الدب عالدةـإعاتٓاكبٕعالدتـإعاازيفةعالي دّافغـ،افيرؼ اَعرؼالدزُلػ،اةٔيػ ا أُ ااـويفذاة (00)

 ( ا2900(،ا)ا5)25ا قل افزبعاريفةعالدىزيسادااضيثاَلدةبُاالفونيوٕع،


