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 انخالصخ

لبحقددعبؼـلبحقيٌقدده لً   ييدديل يسًددْ لِ ثدديي ّ لمهؽردد لميدديؼبالبحيددعؼّفلبحًددلِلحددعٍلمعؼقدِد ،ليددعالبحثسددىلئحدَد

(ل دْنلظؼخديال0,0,ى لىندي ل   د لبؼتثيِْدولل ندعلمكديٌٍلظ حد ل لحيسقْقلمنلىعالبحثسىلليْغتلبحيكيؤللبٓتِل:ً

لرِلمييؼبا للبحيعؼّفلبحًلِلًظؼخيالتسًْ لِ ثيي ل.لمعؼقِلبحدغؽبرْ 

لبحقدعبؼـلبحقيٌقده لل لمعؼقِد ب يقعاللبحثيزث ل  َلبحقنيحلبحٌيلِلحق ئقيولحهثْهد لىدعالبحثسدىلًب يًدؽلبحثسدىل  َد

(لمعؼقدد للَددقنللبحقعّؽّدد لبحهيمدد لحيؽ ْدد ل غددعبظلل83(لمددعؼـلً لل64(لمددعؼـللًمعؼقدد ل ٌب دد ل 46ًبحثدديحعل ددعظى ل 

لئمللبحثيحث بحؽيير ل لح هديالبحعؼبقِد يلبحهْن لبحثينْ لريقث تل ه ث لبحًفلبحثيحىلبحقيٌقّلمقدنلّعؼقدي لئردؽبظلبحهْند لب ًحَد

ل.ا6,02ــلل6,04

ل هي دد لبحق ز دد لم ٌندد لمددنل  ل 66ًكدي لح ثسددىلتظبتددي لمددنلت ددعبظلبحثيزثدد للب ًحدَد (ل4(لميدديؼتلتعؼّكددْ لمٌؾ دد ل  دَد

ل مدقٌ د لمدنلبحطثدؽب لًلتثيتيديل سكديبلمهيمد لب تلدي ل دْنلمدي الل يعؼجلضقيقِلًت لزكيبليدع ييل هؽَدييل  َد

ئمديلب ظبتلبحثينْد للل(.46،,ل-030,بحثيزث لللًم زظلتضدؽل دنلِؽّدقلمهيمد لبؼتثديِل ْؽقدٌ لئغبلتؽبًزدتل ْقيدول دْنل ل

للبضيثيؼّد (لرقؽتلمنلنٌعلب ضيثيؼلمنلميهعظل أؼ  ل دعبئ لًردقلضيؼِد ل,6رقعلت عالبحثيزث لبضيثيؼبلتسًْ ْيًلم ٌ لمنل 

ً هددعلمهيحددد لبحنيدديئحلل(،33،,(لًبحددػُل  ددعل ْقيددول ل,6ؼّيهيؼظقددٌ لل–ٌظؼلْددًتدد لزكدديبلبحًددع لًبحثثدديالزكدد ل ك

 يقديهقيللبحسقْثد لبصزًديئْ لح ه ددٌالب خيقي ْد لًل دعظلمددنلبحٌقديئ لبصزًديئْ ل مهيمدد لب ؼتثديِل ْؽقدٌ ،لًمهيمدد ل

ل،لًبحٌؾ لبحقئٌُ.لتظيؽالبحنييئحلب  ِ:بحٌقّلبحقؽخر لت

 َهفلمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِلحقعؼقِلبحدغؽبرْ لرِلبحقعبؼـلبحقيٌقه ل. -0

لتنقْد لميديؼبالبضددؽٍلمثد لميديؼتليدْي  لًِدؽذلب قددئ  لل -6 لىددػبلبحثسدىلرِد قديىقتلميديؼبالبحيدعؼّفلبحًدلِلرِد

 .لًمييؼتلبصظبؼتلبحًلْ 

ل -8 لًخٌظل    لبؼتثيِْولِؽظّد لميٌقده ل دْنلميديؼبالبحيدعؼّفلبحًدلِلحقعؼقِد بحدغؽبرْد لًتسًدْ لِ ثديي لًرِد

لٌَ لغحكلتًيتلبحثيزث لل هعظلمنلبحيٌيْيالً عال هٍلبحققيؽزيال.
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 انلصم األٔل

 انزؼزٚق ثبنجسث

ل

 أٔالً: يشكهخ انجسث

ل لّهينْيديلبحقدعؼـلردِد لبحعؼبقديالًبحثسدٌبلبحكدي ق ،لًخدعالبحثيزثد لت لمدنلتىد لبحقهد  البحيِد مدنلضد للب ِد عل  َد

لميديؼبالبحيدعؼّفلبحقعبؼـلبحثينٌّ ل ً ٌؼتل يم لًبحقيٌقه ل ًٌؼتلضيي للىِل عالب ىيقديالبح ديرِل يحيدعؼّ ل  َد

لبحددعًؼباللبحقكدإًح بحًدلِ،لً  د لبحدع  لًبحيهدددْ لًبحيسلْدؿلنسدٌلمقيؼقديييلمددنل ثد لبحديديال مددنلضد للبحقهديؼك لرِد

لبحيعؼّثْ .ل

ئ لتسًددْ لبحقهؽردد لًبحقه ٌمدديالبحدغؽبرْدد لحهيحدد لبحقؽز دد لبحقيٌقدده لللحيدديل   دد لًتْقدد ل قدديلّقي ددكلبحقددعؼـلكقددي

لّدعؼـلرْددولبحهيحد نلحددػحكلرقدنلبحقيدد لت ل حقيديؼبالبحيدعؼّفلبحًددلِلرأندول ل ددعلت لّ ٌنديلميددؽب هْنل دأُلمٌ دفلته ْقدِد

للي عت ّ ٌ لبحقعؼـل يظؼبًل  َل ني ل لحيسكْنلمكيٌٍلتسًْ ي لبحعؼبقِمهؽرْ ل  قْ لحعٍلبحه ث  ل.ًلّهق لخيىعبً

كقيلًنيْد لحقيلقثقلنهؽالبحثيزث ل ٌخٌظلمه   لتهينِلمنييلميظتلبحدغؽبرْ لًىػهلبحقه   ل لتيه قل يحقديظتلنلكدييل قدعؼل

لبحقدديظتلًمدديلتكددعلت ددكلبحقهدد   لىددٌلمددنلضدد لللئخددؽب  لّقي  يدديلمعؼقدِد حعؼبقدد ل مدديلتيه ددقل يحقيدديؼبالبحيعؼّكددْ لبحيدِد

لتخؽتيديلبحثيزثد لمد ل دعظلمدنلبحقهدؽرْن،لئغلتكدعلت ب لتظب لميديؼبال,4قديه  ْ لبحيِد %لمدنلبحقعؼقدْنلحدعّي لَدهفلرِد

ل ًبحيدعؼّ لًئككديبلميديؼباللب  دعبظبحيعؼّفلبحًلِلً ؿبلمه قي لغحكلئحَل عالب ضػل ي قيحْ لبحيؽ ٌّد لبحسعّثد لرِد

لغحددكلتميمنديلمهدد   لحيدديلمدنلبلبحيدعؼّفلبحًددلِلبح ؾمد  لمعبؼقددنيلً  دَد  ىقْدد لمددنلًَد لبحهق ْدد لبحيه ْقْدد لبحسيحْد لردِد

لبحقكديقث ،لبحقيٌقه ل ،لح نيٌٌل ٌب  لتعؼّفلبحدغؽبرْ لرِلبحقؽز  لبحقيٌقه لًتسقْدقلتقدعالترُد ل ي يثديؼى لمعؼقِد

لَددٌ ل لبحدغؽبرْد لرِد لتهدٌّؽلتظب لمعؼقِد حيدػبلّكديع ِلب مدؽلب تلدي لمد لبحل كددل لبحقهييدؽتلمدنلضد للبحيؽكْدؿل  دَد

ليؼبتي لبحيعؼّكْ .لمي

لً  ْولت يؽلمه   لبحثسىلمنلض للبصخي  ل نلبحكإبللبٓتِل:

 يب يٓبراد انزذرٚض انصلٙ نذٖ يذرطٙ انًذارص انًزٕططخ ٔػالهزٓب ثزسصٛم طهجزٓى؟لللل

 ثبَٛبً: أًْٛخ انجسث

لمدددي البحيؽ ْد لبحه قْد لقددٌب ل يح نكدث لحل كدليييلتًلمسيددٌٍلّهديعلبحه د لبحْدٌالتهددٌؼبلقدؽّهيلًنيُد ل  قْدد لنديم  لرِد

ريدد للّكددي عبحقددعؼـلًضًيئًددولتًلتقْددْ لنيدديئحلبحدديه  لًبحقدديه  ،لئغللًت ددعبظبح يدد لبحعؼبقددْ لًبقدديؽبتْدْيالبحيددعؼّفل

ل  َل ني لبقيؽبتْدْيالبحيعؼّفلبحقنيقث .ل تمٌْلقهْعُلًق ْقي لن ل(لل4,,0206بحقعؼـلحهثْه لبحه  

ل ق ْدد ل لًب لتًدثرل دٌتلري  د لرِد لًب نلدديؼلبحقهؽرِد ل  ظنديلمٌبكثد لبحيقدعالبحه قِد لبحيؽ ْد لرِد ً  ْدولتيدثرلحؿبًمديل  َد

 قددٌلل هدؽّ ل عؼخدد ل يحْدد لمدنلبح لددي تلًمإى دد لحقٌبخيد لتسددعّيالبحهًددؽ.ل ميددعُللت ددعبظبحيغْْدؽلًبحيدعّددع،لمددنلتخد ل

ل(4،ل6,,6ًآضؽً ،ل

لت دعبظلًبىيقديالًتدعؼّ ،لتد لئنيديللًئّ لمين لبحيه دْ لتهدعلؼقديح لً ل ّ دٌ لبمييينيديل يحيدعؼّفلبحلدٌؼُ،لًئنقديلّسيديجلئحَد

لتقددفل  قْدد لمددنلبحقهؽردد لبحقيطًًدد لًبحقيدديؼبالبحيعؼّكددْ لبحقسددعظتلًبحققيؼقدديالبحققنندد لًّهددعلبحقددعؼـل تكدينعلئحدَد

لبحهق ْد لبحيؽ ٌّد /لب حيه ْقْد لتطهْهديًلًتنلْدػبًلًتقٌّقديًلحدػبلبحؽكنلبحؽئْفلح يه ْ لريٌلتزعلتى لبحهنييؽلبحثهدؽّ لبحلي  د لرِد

كِلّيق نلمنلتظب لظًؼهل نديذلئغل لّق دنلت لّسدعبلتهدٌّؽل ّد ل ق ْد لل أ عبظهتيي لبحقإقكيالبحيؽ ٌّ لبىيقيميًلكثْؽبًل

لبحقعؼـللًتهٌّؽلتظبئو.للت عبظتؽ ٌّ لنيخس ل قهؿلل نل
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ل4,,6ًحْع،ل ي ذلًلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل(لل06:

لّكديهْ لئ لّدإظُلًبخثيتدولًمكدإًحْيتولبحيعؼّكدْ ل د ل ًب لتق نلبحقعؼـلمنلبحقيظتلمي لحنديزولًح نييلحْكتلكيرْ لح ِد

لمكديٌّيالترُد لحيدػبلتهدعللبحدنم   قْديلًمينْديلًتؽ ٌّدي،لّإى دولحيسقد لمكدإًحْ للت عبظب  علئ لّهعل ًب ؼتقدي ل يد لئحَد

لح قدعؼـللب  دعبظئق ل  َلبحقيديؼتلمدنلتىد لمقٌمديالبحيؽ ْد لبحقهييدؽت،لزْدىلتيدثرلبحقعؼقْنلبحقيلت عبظ ق ْ لل بحقينِد

ّهق لخينثْن،لخينثًيلن ؽًّيلّيه قل ه ٌالبحيؽ ْ لً  د لبحدنلفلًبحقنديىحلًِؽبئدقلبحيدعؼّفلًخينثًديل ق ًْديلّيه دقل يحيدعؼّ ل

لبحهق ِلًمقيؼق لبحيهثْقلبحله ِ.

ل(لل24:ل0,,6 ؼبنع،لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ري لبكيكيبلبحقعؼـلحقييؼبالبحيعؼّفل ُلمديظتلّيه د لمندولئ لّ دٌ لمدعؼ يًلتدعؼّثيًلزكدنيًل  لبحيهدٌؼلبحدػُلزًد لًل

لئظضديللميديؼبالبحيدعؼّفلبحًدلِلل لبحقيه قدْنلكقديلّنثغِد ميلّؿبللّسً لّإتؽلمثينؽتل  َلمييؼتولرِلئًّيللبحقيظتلئحَد

ل ددؽبمحلبحيؽ ْدد لبحهق ْد لحْيكددنَلحيدد لتسقْدقلمدديلّسكدد لتؽخقدد لمثدديظبلرِد ثٌ لئحْدولمددنلميدديؼبالتعؼّكدْ لرهيحددول دديظتل  َد

ل,044 بحهيًُ،لبحن ؽُلئحَلمييؼبالتهثْقْ لم قٌق .للب  عبظ ل(00:

ل

لح  دعبظب ل ؽبمح حيهٌّؽ بحديظت بحقسيً ا يػبلىني لبحهعّعلمنح  بحقدإتقؽبا مدن بحهعّدع ئ يمد  ضد لْنلمدنل قعؼقدبحقينِد

 خقيٌؼّد  رِد بحقنهقدع ًبحههدؽّن بحسديظُ حقدؽ ب مدعؼـ ت دعبظ  ْنيديلمدإتقؽ ىد لًمدن أ عبظ  تهنَ بحيِ ًبحهيحقْ  بحقس ْ 

   َد بحقدإتقؽً  تكدع (لزْدى0444  قن  بحٌْنك ٌ من ق   انؽبال قع بحػُ  يؼّف مإتقؽً ،(0443بحهؽ ْ ل  مًؽ

  دن ح إًبحقكد ًبحدٌؾبؼبا ب  دعبظ مإقكديا  دْن تهٌّؽىديلًبحينكدْقلًًخدٌب بحهق ْد  بحيؽ ْد   ثدؽبمح ب ىيقديا تىقْ 

ل8,,6.لللللللللللللللل نًؽلًآضؽً ،بمي  لبحقعؼقْنلحقييؼبالبحيعؼّفلبحًلِ َؽًؼت ئحَ ظ ٌبلبحيه ْ لكقي ل(لل,0:

ل كقيلتكعلبحقإتقؽلبحه قِلبحثيحىلبحػُلت ْ لرِلك ْ لبحدغؽبرْ لبحيؽ ٌّ ل،خيمهد لخدؽللتسدتلندهيؼل تؽ ْد لبحقدعؼـلبحهؽ ِد

ل,3/6/6,0-ل4 مددنل قددعتلًتأىْ ددولؼؤٍلمهييددؽتل(لح ل يدديلَددؽًؼتلئ دديظتلبحن ددؽلردِد لتًيدَد (،لًمددنلبحيٌيددْيالبحيدِد

بحقعؼقْنلرِلَدٌ لبحثدٌؼتلبحه قْد لًبحي نٌحٌخْد لحده يديلتٌبكد لؼًذلبحهًدؽلمد لؾّديظتللت عبظمسيٌٍلبحقنيىحلً ؽبمحل

لبحيؽكْؿلرْييل  َلبحدٌبن لبحيهثْقْ لح قييؼبالبحيعؼّكْ لبحٌبخ لتٌبرؽىيلحعٍلبحقعؼقْن.

لبحثيحى،لللللللللللللللللللللللللللللللل ل,6,0 بحقإتقؽلبحه قِ للللللللللللللللللللللللللللللللللل(,32:

حيدػبلبحقعؼقْنلًئككي ي لمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِلم ينيًل ديؼؾبًلمدنلبىيقيمديالبحيؽ دٌّْنلًبحثيزثد لّدنلحقديللت عبظنغ للحػب

ييحِلرأ لغحكلقٌالّنه فل  َلئتقينولحهق دولًمديلّ  دفل دولًمدنلتد لردا لتىقْ ل أنييللتده لبحقعؼـللًبتقيًلمنلنلكولً يح

لىدػبلب قديـل لحه ثديي لً  َد لتسكدْنلبحيسًدْ لبحعؼبقِد تد لتهدٌّؽلن د لًتقديحْ لرقدعلغحكلقٌالّ دٌ لحدولمدؽظًظل  َد

ًمدنلبخد لب ؼتقدي لًلمٌبكثد لبحيهدٌؼبالبحه قْد لًبحي نٌحٌخْد للهديحقًِبحلهؽ ِدبحقكديٌّْنلبحلَ  د ؽبمحلك ْيالبحيؽ ْ لً

ل(0:ل2,,6 بحسْ  ل،لبحقهييؽت.ل

لغحدكل  لبحيؽ ْد للت دعبظهحيػبلتؽٍلبحثيزث للىني لبؼتثيًِيلًتْقًيل دْنلمكديٌٍلتظب لبحقدعؼـلً ؽنديمحل ًتعؼّثدولًبحكد لرِد

لمنديىحل لخيندد لبحلت دعبظبحهق ْد لتقثد ل نًددًؽبلميًقديلردِد يؽ ْد لبحن ؽّد ،لرُدد ًل دنلبحي يمدد ل ْنيقديلًىددػبللبحقعؼقددْنللئحَد

لتقيتػتلِؽبئقلبحيعؼّفلِ ثيي ل  َلتسٌّ لبحدين لبحن ؽُلئحَلخين لتهثْقِلًب هِ.لّكي عّهنِل يحُؽًؼتلت ل

للٔيًب طجن رجزس أًْٛخ ْذا انجسث كٙ اٜرٙ

عٍلمعؼقدٌلمديظتلبحدغؽبرْد لتُدقنتلميديؼبالبحيدعؼّفلبحًدلِللحدل-  َلزعل  د لبحثيزثد لل- عالًخٌظلظؼبق لقي ق  -0

لرِلبحقعبؼـلبحقيٌقه .
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لتهددٌّؽلل -2 لبحقددعبؼـلبحقيٌقدده لّق ددنلبصردديظتلمنيدديلردِد تسعّددعل يئقدد ل يحقيدديؼبالبحيددعؼّفلبحًددلِلبح ؾمدد لحقعؼقدِد
 رِلك ْيالبحيؽ ْ لًلبحيؽ ْ لب قيقْ .لت عبظى  ؽنيمحل

ل لمنلبحنيزْ لبحه قْ لًبحيؽ ٌّ .بح هفل نلخٌبن لبحقٌتلًبحُهفلرِلتظب لبحقعؼقْنلرِلبحقعبؼـلبحقيٌقه -3
تقعّ ل هي  لم ز  لحقييؼبالبحيعؼّفلبحًلِلح قهؽرْنلبحيؽ دٌّْنلًب ضيًديولح قديليظتلمنيديلتتندي لبحؿّديؼبالل -4

لبصنؽبرْ لمعؼقِلبحقعبؼـلبحقيٌقه ل.

لتطًددىلبحق -5 ندديىحلّهددعلبحثسددىلئَددير لخعّددعتل ظ ْدديالبحق يثدد لبحيؽ ٌّدد لّق ددنلبحؽخددٌعلئحْددولكأزددعلبحقًدديظؼلردِد
لًِؽبئقلتعؼّفلبحدغؽبرْ .

ل

ل ثبنثبً: ْذكب انجسث ٔكزضٛزّ

:َ لّيعالبحثسىلئح

لمييؼبالبحيعؼّفلحعٍللمعؼقِلبحقعبؼـلبحقيٌقه ل. -

لًتسًْ لِ ثيي . - لبحه   لب ؼتثيِْ ل ْنلمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِلحقعؼقِلبحدغؽبرْ 

ل:ٔنزسوٛن انٓذف انثبَٙ ٔضؼذ انجبزثخ انزظبؤل اٜرٛخ

لميديؼبالبحيددعؼّفل0.05   د لبؼتثيِْدول نددعلمكديٌٍلظ حد ل ىد لتٌخدعل لبحدغؽبرْد لرِد (ل دْنلمكديٌٍلظؼخدديالمعؼقِد
 بحًلِلًلظؼخيالتسًْ لِ ثيي .

ل

لللراثؼبً : زذٔد انجسث 

لبٓتْ :  ّقيًؽلبحثسىل  َلبحسعًظ

 .8بحقعبؼـلبحقيٌقه لَقنلبحقعّؽّ لبحهيم لحيؽ ْ ل غعبظ/بحؽيير للانسذٔد انًكبَٛخ : - 1

لا.6,02ل–ل6,04:لبحلً لبحعؼبقِلب ًللمنلبحهيالبحعؼبقِللانسذٔد انشيبَٛخ - 2

لتددعؼّفلمدديظتللانسددذٔد انجشددزٚخ : - 3 بحقعؼقددْنلبحقددإى ْنلتؽ ٌّدديًلبح ددػّنل لتقدد لمددعتلضددعميي ل ددنلتدد بلقددنٌبالردِد

لبحقيٌقه ل لرِلبحقؽز   ل ه ث لبحًفلبحثيحىلبحقئ بحدغؽبرْ    ٌقّل.ِ ث لمعؼقِل ْن لبحثسىلبحقيقث  

بحيطهددّْل،لتنلْددػلبحددعؼـ،لبقدديهقيللبحٌقدديئ لبحيه ْقْدد ،ل(لًىدِدبحًددلِللليددعؼّفبحلميدديؼبالانسددذٔد انًٕضددٕػٛخ : -4

لبحهثهد لبحثينْد ل ديالبحيهؿّؿل،ل  قللبحعؼـ،لبحيقٌّ (ل بحلًٌللبحث ت لب ًحَلمنلكييبلبحدغؽبرْ لح ًدفلبحثيحدىلبحقيٌقّد

 ا.4,,6

 

 خبيظبً : رسذٚذ انًصطهسبد

ل:انزذرٚض ػزكٓب كم يٍيٓبراد  -0

لتّق ددنلبحقعؼقددْنلمددنل( ثأَٓددب2222)خدبثز  ل- لت لّيه قددٌبللمكددي عت:ل"زًددْ  لمددنلبحقيدديؼبالبحقينْدد لبحيدِد بحهدد بل  دَد

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل خي ؽ،ل ل(36،ل,,,6 عؼخ لتكثؽ".

ل
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لًبحيل ْؽل نسٌٍليسْر.ل(  ثأَٓب 2225خٛز ل- لحيهثْقلِؽبئقلبحه   لمدقٌ  لمنلبحقعؼبالًبحهق ْيالبحقه ٌ   ل:

ل(ل60:لل0,,6 ضْؽ،للل

ل

ل* ٔرؼدزف انجبزثددخ  يٓدبراد انزددذرٚض اخزائٛدبً ثأَٓددب لّ يؽىدديلبحقدعؼـلردِد لمدقٌ دد لبحكد ٌكْيالبحيعؼّكددْ لبحيِد :لىِد

لكؽ  لًظ  لًئتقي لًرِلب  لً تلًخيعلمق ن. نهيِولبحيه ْقِلظبض ل ؽر لبحعؼبق لًضيؼخييلحيسقْقلتىعبال

ل

 انزسصٛم: ػزكّ كم يٍ:   -6

مقددعبؼلمدديلّسًدد ل  ْددولبحهيحدد لمددنلمه ٌمدديالتًلمهدديؼالمهثددؽبل نيدديل عؼخدد ل "ل( ثأَدد3002ّ)شددسبرخ ٔسُٚددت   -
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل89:2003 نسيت لًؾّن لن                             ب ضيثيؼلبحقهعل ه  لّق نلمهول ْيـلبحقكيٌّيالبحقسعظت".  (ل

لًّد لبحْدولبحقديه  لضد لل( ثبَّ :3002) َصز هللا    - لبحيه دْ لًبحهقد لبحقعؼقِد "لمكيٌٍلمنلب ندديؾلبًلبح لدي تلرِد

لًّدؽُلتقعّؽهل  لللبحهق ْ لبحيه ْقْ   ٌبقه لبحقعؼقْنل ًٌؼتلنلٌّ لبًل نلِؽّقلبقيطعبالب ضيثيؼبالبحقطي ل .
 (401:لل2004 نًؽلهللال،لل

ل
 ٔرؼزف انجبزثخ انزسصٛم اخزائٛب ثأَّ:  *

لب ضيثدديؼلبحيسًددْ ِللللللل لردِد لّسًدد ل  ْيدديلت مددػتلبحًددفلبحثيحددىلبحقيٌقدّد ىددٌلئنددديؾلّهثددؽل نددول يحددعؼخيالبحيدِد

بحثيزث للبحدػُلّهدق لمكديٌّيال بحيدػكؽلًلب قديْهيبلًلبحيهثْدق(لح ٌزدعبالبحدث بلب ضْدؽتلبحقٌٌَ ِلًلبحقهعلمنل ث ل
لمنلكييبلبحدغؽبرْ .

ل
 

 انلصم انثبَٙ 

 خهلٛخ َظزٚخ ٔدراطبد طبثوخ 

 

 أٔالً خهلٛخ َظزٚخ : 

 يٓبراد انزذرٚض انصلٙ : -1

ًللتيدثرل د لبحهد بلئحدَدلًبحقهؽرد لبحقه ٌمديالنقد لميقيددولتهدعلحد لبحْدٌالمدعؼـ ًبحقيقث د ل قيدديؼباللميهدعظتل قيديالمهيحثددي

حقيديؼبالبحيدعؼّفلتىقْدد لًّٔيهدٌؼللبحقديقد لّيقدعالح ِدلبحطعمد لضدد للًتأىْ دول  ْيديلتعؼّثدولمدنل  دعبحيدعؼّفلبحًدلِل

لل نّييكثْؽتل لبحديه  لًت كد لبحلدؽظلبحقدعؼتل  َد تده لبحلؽظل يظًؼبل  َلتٌقدْ لنهدي ل   يتدول ديٓضؽّنلًت كدثولمدْ ًلئحَد

لتنيديل تظب لب  قيلل كيٌح لًظ  لًتقعّؽلمكيٌٍلب ى ْ لح ه ث ،لًضيي لرِلبحعؼًـلبحيِلتيه د لميديؼتلمدي.لرُد ًل  َد

.لتقثد لخكدًؽبلّدؽ ّل دْنلتق نلبحلؽظلمنلمٌبكث لبحيهٌؼبالبحه قْ لًبحي نٌحٌخْد لتؿ ّدعلمدنلمكديٌٍلئتقدي لب ظب لحيدػبلريِد

لًبقيْهي ييلحعٍل ل.بحه ببحقهؽر لًبحك ٌ ،لًب لئىقيحييلرِلبحعؼبق لّإظُلبحَلَهفلرِلري لمدي البحقهؽر ،

ل0434 ت ٌلز ٌ،لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل(82:

لًرِلميلّ ِلنثػتلمطيًؽتلح  لمنيي:

 نزخطٛظ انذرص:يدبل يٓبرح ا -1



 

           

           8102

 

315 

 

لتُلمٌَددٌعل لتُلمديظتلظؼبقدْ لًرِد ّهدعلتطهدّْلبحدعؼـلمدنلبحقيديؼبالب قيقدْ لريدٌلمه دد لتقديـلحندديذلبحدعؼـلرِد

لريددػهلبحقيدديؼتلتيه د لئخدديظتلبح ثْددؽلمدنلبحقيدديؼبالبحيعؼّكددْ لبحطييد ل هق ْدد لبحيددعؼّفلمثد :ليددْي  لب ىددعبال ظؼبقِد

تقديحْ لبحيقدٌّ لبحقطي لد للًت دعبظتن دْ لبحطثدؽبالبحيه ْقْد لًتيي هيديلبحك ٌكْ ،لًتس ْ لبحقسيٌٍلبحقهؽرِلحقديظتلبحدعؼـ،لً

ضًديئىلبحيطهدّْلبحدْدعلحيدػبلىندي لبحهعّدعلمدنللًكْلْ لبقيهقيحييلحيهدؽالمدعٍلتقدعالبحه ثد لنسدٌلتسقْدقلتىدعبالبحدعؼـ

لبحقٌب ددفلبحسؽخد لنددػكؽلمنيديلبحددعًبالًب قديقؽبؼّ لًبحهددقٌلل ًب لّ ددٌ لبحدػُلّدندد لبحقعؼقدْنل يمدد لمدنللبحٌ ددٌعلرِد

ل لًبحٌٌَذلًبحٌب هْ لًىػبلك ولّإظُلئحَلبحقؽًن لرِلبحيطهّْ. لىيظريًلرُ ًل نلًخٌظلبحع  

ل3,,6  ين لًضيحع،ل ل(038ل-036:

ًتؽٍلبحثيزث للئ لبحيطهدّْلح يدعؼّفلّأضدػل هدْنلب  يثديؼلبحهد بلًبقديهعبظى لًمدعٍلبىيقديمي لًتنقديِلته قيد لًظؼخد ل

لَدٌ لب ىدعبالبحقدؽبظلتسقْقيديل ندعى لًبضيْديؼلبحقدٌبظلبحيه ْقْد لًتن دْ لبنكديالبحعؼـلبحسيحِلمد لبحدعؼًـل بحكدي ق لرِد

لبحطثؽبالبحيه ْقْ لًتك ك ييلًتيي هيي.

:ِ لنٌ ْنلمنلبحيطهّْلح يعؼّفلًى لً ًٌؼتل يم لّقيؼـلبحقعؼقٌ ل  َلبضي التنٌب ي 

ل يسقْقلب ىعبالٌِّ  لبحقعٍلبحيِل يحثيًلميلتيً ل يعؼّفلمنيحلظؼبقِلمهْن.لل ًّييلانًذٖ:انزخطٛظ طٕٚم  .لت

ز  . ة ظ هصدٛد لّق ددنلتقثْ يديلل قدقددٌعلبحطهدٌبالًبصخددؽب باللَّكددقلانًدذٖ:انزخطٛد ىدػبلبحنددٌعل يحطهد لبحٌْمْدد لًبحيِد

 فلنيخر،لًته  لخْع.لًبحيعب ْؽلبحيِلّيطػىيلبحقعؼـلمكثقيًل ث لتنلْػلبحعؼـلًّيعؼبل  ْييلمنلتخ لَقي لتسقْقلتعؼّ
ل2,,6  ثْعبالًقي ْ ،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  (ل00:

لؼقددْنللّطي ددفلرْقدديل ْددني ل هددأ لت ددعًبقددينيظبًلحيددػبلتددؽٍلبحثيزثدد لئ لمه دد لبحقع بظلبحطهدد لبحٌْمْدد لرثهُددي لّإكددعل  دَد

مدؽبًلكيرْديًلًتدؽٍلرئد لتيحثد لت لبحيطهددّْلَدؽًؼتلكيي د لضهد لملًد  ل ْنقديلّهدعلآضدؽً لكيي دد لبحق ز ديالبحقطيًدؽتلت

لت لًخدٌظل لب مدؽلىدٌلمديلّسدعبلرهد ًلظبضد ل ؽرد لبحًدف،لًّدػى لرؽّدقلؼب د لئحَد ح عؼًـلمكأح لرؽظّد لًتّ لبحقيد لرِد

 ضه لميل علتهْقلبحقعؼـلًتسّعلمنلمٌبىثو.

 

 يدبل يٓبرح رُلٛذ انذرص :  -2

لمديلّدي لتطهدّْلًلتدي لىدػهلبحطهدٌتل ينلْدػللبحينلْػلىٌلبحهق ْ لب ى لبحيِلتأتِل هعل ق ْ لبحيطهدّْ لتهيقدعلتقيقديًل  َد ًبحيِد

ميلضهّلحولمدنلبخد لتسقْدقلب ىدعبالبحيه ْقْد لرْكديطعالبحقدعؼـلبقديؽبتْدْيالتعؼّكدْ لمينٌ د لًمدٌبظلته ْقْد لًتقنْد ل

ل ق ْد لبحينلْدػل ًمنيديل ق ْد لبحدؽ ّلمنيقث لحْسققل  َلبحقيه ثيالبلبح ؾم لح يه  لبحدعّعلًىني لمدقٌ  لتقدفلتيقثد لرِد

ل ْنلمٌٌَعلبحعؼـلًبحقٌبَْ لبحكي ق لئميل يحيقعّ لبحقثينؽلمنل ث لبحقدعؼـلتًلبقديط عبال هدٍلبحٌقديئ لبحيه ْقْد لبحيِد

ل ق ْدددد لبحدددديه  لًبحقني هدددد ل ددددْنلبحقددددعؼـلًبحهدددد بلكققعمدددد لح ددددؽ ّلرْقدددديلته قددددولبحهدددد بلقدددددي قيً.لللللللللليقدددد  عالردددِد

ل(820:لل3,,6 بحٌْنفلًآضؽً ل،ل

لكدّ لمديلّقٌحدولبحقدعؼـلً ًتهق للميديؼبالبحينلْدػلميديؼبالرؽ ْد لتضدؽٍلكقيديؼتلبحييْئد لًبحيِدلكقي لّهدعلّله دولتهنِد كِد

لبحه بلت لًبحيلي  لم لضثؽبتو.لللل عبظب للللللغىنْيًلًبنلهيحْيًلًخكقْيًلحيقث لبحعؼـلبحدعّع

ل3,,6 ؼق  ،لل ل(,2:

لبقديهقيلل ميديؼتلبحييْئد لكٌقددْ  لصتديؼتلبىيقديالِ ثيدولًؾّديظتلظبرهيددْي لًّقيديؾلبحقدعؼـلبحنديخرل دنل ْدؽهل قعؼتددول  َد

لضثؽتدولًمٌىثيدولًب ي يؼبتدول ً دعلمْدّؿلح يه  ،لًخػبلبنيثيىي لح عؼـلبحدعّعلًتيٌ فل عؼتلبحقعؼـل  َلتسقْقلغحدكل  َد

لمكديؼلبحدعؼـلبحٌبزدعلً للبحييْئد ل عظلمنلبحيؽ ٌّْنل ْنلت ت لتنٌبعلمنلبحييْئ .لح  لمنييلؾمي لًم ي ،لً دؽٌلرِد ىِد

ل بحيٌخْيْ لت ٌ لرِل عبّ لبحعؼـ،لحدػبلبنيثديهلبحه ثد لًئتديؼتلظبرهيدْي لنسدٌلبحدعؼـلبحدعّدعلًبحييْئد لب نيقيحْد لتيدعالئحَد
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تكيْ لب نيقيللبحيعؼّدِلمنلبحقيظتلبحيِلقثقتلمهيحديييلئحَلبحقيظتلبحدعّع،لئميلبحييْئد لبحيقٌّقْد لًّكديهق لىدػبلبحندٌعلمدنل

لته قول ث لب نيقيللئحَلتنهه لتًلضثؽبالخعّعت.للللللللللللللللل  هيلًتمْؽ،للبحييْئ لحيقٌّ لمي ل4,,6ت َّ ل(ل66:

تنٌّ لبحقثْؽبالًّقًعل ييلخقْ لب رهيللبحيِلّقدٌال يديلبحقدعؼـل يدعالب قديسٌبغلكقيلًتهق لمييؼتلبحينلْػل  َلمييؼتل

ل  َلبنيثيهلبحه بلئتني لقْؽلبحعؼـلًغحكل نلِؽّدقلبحيغْْدؽلبحق لتقديحْ ل دؽٌلبحدعؼـلً دػحكلت دٌ ل  َد قًدٌظلرِد

لئظبؼتل ق ْد لب تًديلل لي  ْد لًمقدديل لغحدكلتنٌّدد لبحقدعؼـلحكد ٌكولًبقدديهقيحوللّكدي عبحقدعؼـلمكدإًحْ لكثْدؽتلردِد   َد

ل ل0,,6 ؼبنع،للل قيحْ لمطي ل لمنلبحقثْؽبا. ل(066:

،لًبص د للمدنلزيحد لحيػبلتؽٍلبحثيزث للًم لتهدعظلت دكلب ندٌبعلرهثْهييديلًبزدعت،لئغلك يديلّهقدل للب قديؽضي لبحهق ِد  ل  َد

لتسقْدقلبح ددؽًالبحقنيقدث لحددػبلب نيثديهلًتنلْددػللّكددي عمقديللبحيؽكْدؿلبحدػىنِلبحدػُل دعلّ ددٌ لرْدولبحهد ب بحقدعؼـل  َد

لتتندي ل دؽٌلبحدعؼـ،لًىدػهلب قديحْ ل بحعؼـل ًٌؼتلظ ْق للت لّ ٌ لميق نيًلمنلب قيحْ لبح ؾم لحينٌّ لبحقثْؽبالرِد

لًبحيؽكْؿ،لًتسٌّ لبحيلي  ،لًبحًقتل،ًبحينٌّ لرِلبقيهقيللبحسٌبـل.لللمدق يي لبحينٌّ لبحسؽكِ،

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل -يدبل يٓبرح اطزؼًبل انٕطبئم انزؼهًٛٛخ : -8
ل بحليد لبحقددؽظ،لحدػحكلّدد لتقث لبحٌقيئ لبحيه ْقْ ل قثي  لبحدكؽلبحػُلّنيق ل نلِؽّقدولبحهد بلمدنلبحليد لبحقسكدٌـلئحَد

لتتدؽبًلحددعّي ل لّ ددٌ لبحديه ّ لت قَد لمؽز د لبحيدؽّدعلزيَد لبحقدعؼـلبقديطعبمييل ًدل لظبئقدد ل ثد لت لًّد ل ديحقيه قْنلئحدَد   َد

لبحقيديؼبالبحقؽ ٌ د لتًلتقديحْ لبحيل ْدؽل ًىني لبح ثْؽلمنلبحٌقيئ لبحقكيطعم لرِلنق لبحقهيؼالح ه ثد ،لتًلتدعؼّثي ل  َد

لبحيددديؼبلبحهق ْدد ،لًبحنقدديغج،لًب ردد ا،لً ْؽىديلمددنلب ىددعبالب لبح غد لبح ل ْدد لبحقدددؽظتلئحدَد لتيلدديًالردِد حيؽ ٌّدد ،لًىدِد

لً ْؽىي،لًىػهِلبحٌقيئ لخقْهييلَؽًؼّ لح يه  لًبحيه ْ لقٌبٌ لتكينتلمثْؽبا،لتالمًيظؼلح قهؽر  لًبحؽقٌالبحقيسؽك 

ل6,,6 تح كقيًُ،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل(لل600:

،للب قفكقيلئ لىني لبحهعّعلمنلبحطًيئىلًل رِللبضيْديؼلبحٌقديئ لبحيه ْقْد لًمدنلتىقيديلم ئقد لبحٌقدْ  لح هقدؽلبحؿمنِد

لمدد لمؽب دديتل لح قدديه  لًلتسقددقلب ىددعبالبحقؽخددٌتلًّددد لئ للتدقدد لبحٌقددْ  ل ددْنلبحع دد لبحه قْدد لًبحدقدديللبحلندِد ًبحهق دِد

لمهديؽ ل ْنيقديلرُد ًل دنلزعبتد لزليظييل  َلًظْليييلًٌَذل ؼمٌؾلبحٌقْ  لح قعؼـلًبحقديه  ،لًت لت دٌ لغبالمهنَد

لُزكدنلبضيْدديؼلبحقدعؼـلح ٌقددْ  لٔ بحٌقدْ  لً هدعىيل ددنلبحيق ْعّد لكقددي لزددعلكثْدؽل  دَد لئحَد ّهيقدعلنددديذلتُلمٌ دفلته ْقدِد

لتسدعظلبضيْديؼلحٌقدْ  لللبحيه ْقْ ،لًمعٍلمنيقثيييلح قٌ فلبحيه ْقِ،لًئتيؼتييلحو،لرُ ًل نلًخٌظلبحهعّعلمدن بحقهديّْؽلبحيِد

ًمنيديلت لتهثددؽل دنلبحؽقدديح لبحقدؽبظلنق يدديلًيد  لمسيٌبىدديل يحقٌَدٌعلًتددؽتثّل ي ىدعبالبحهيمدد ،لًب ىدعبالبحكدد ٌكْ ل

رُد ًل ددنلت ئقيدديلحطًدديئىلبحلئدد لبحقكددييعر لمددنلزْددىلبحقددعؼبالبحهق ْدد لًبحقيدديؼبا،لًبحطثددؽبالبحكددي ق لًبح ددؽًال

رؽلرْيدديلبحثكدديِ لًبحٌَدٌذلً ددعالبحيهقْددعلًت ددٌ لمهددٌ  ،ل سْدىلتدددػبلبنيثدديهلبحهدد ب،لًتثْددؽلبحثْئْد لًّددد لئ لتيددٌب

ل0443 لزؽب،لللبىيقيمي . ل(00-06:

ل

  -يٓبرح انزؼشٚش: -4

لئم ينْيتدولكينكددي لًكقيئددعلح هق ْدد لبحيه ْقْدد لر دد ل تهدعلمددنلتىدد لميدديؼبالبحيددعؼّفلبحًدلِل نيدديلتيددْرلح قددعؼـللت لّنقدِد

ّددعلحؿبًمديل  ْددولمهؽرد لضًديئىلبحهد بلًّليقيدي،لمقدديلّكدي ل ق ْد لبحيهيمد لمد لبٓضددؽّنللمدعؼـللّكديطعالبحيهؿّدؿ

لبحغؽرد لبحًددلْ ،لرهطًددْ ل لئّدديظلبح ددؽًالبحيه ْقْد لبحيلي  ْدد لردِد   لدي تللحيددػبلريحقدعؼـللبحدْددعللىددٌلبحدػُلّكددهَلئحدَد

نديؼتلت ل ق ْد لبحثدٌببلًبحهقديبلّه دقلصّدديظلًتددعؼلبصله ث بحنولنقٌغًخيلح ك ٌ لّقيعُل ولبحقعؼـللًق ٌكولّده  لم

لبقديهقيللبحيهؿّدؿ،لرقدعللئّدي ْديلًكثْدؽب  ْييلتهؿّؿلق ٌ لبحه ث لقٌب لتكي لبحيهؿّؿلقد ثًْيلتًل مديلّلهد لبحقعؼقدٌ للرِد

ّقيًؽً ل  َلتهدْ لبحه بلب  ٌّي لرقّ،لتًلبقديهقيلل دعظلمسدعظلمدنلبحهثديؼبالبحيهؿّؿّد لتًلت دٌ لته ْقديتي لخيمدعتل
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ل سدثي ل دنلبصخي ديالتًلّهؿؾً  لبصخي يالبحيِلّؽّعًنييل يحُثّلً ػحكلّهي ثٌ ل نل ْؽل ًعلبح ثْؽلمدنلبحهد بلرِد

لبحًسْس لمقيلّإظُلئحَلتدنثي لبحقهيؼك لرِلبحعؼـ.

ل ل2,,6 بحسْ  ، ل(ل644-642:

لبحقددعؼـلبقدديطعبمييلظبضدد ل ؽردد لبحًددفلمنيدديلبحقهددؿؾبالبح ل ْدد  للًىنددي لبحهعّددعلمددنلبحقهددؿؾبالبحٌبخدد ل  دَد ًىدِد

لتهيم نديلمدد لبحهد بلمثدد ل لتزكدنت،لخْدع،ل دديؼ لهللالرْدك(ل يدعالتهؿّددؿلبحكد ٌ لتًلبصخي دد ل بقديطعبالبح غد لبح ل ْدد لرِد

 ؽمييي.لئميلبحقهؿؾبالبحغْؽلحل ْ لتُل قهنَللمكيىقيالبحه بلرِلبحقني ه لتكثدؽ،لًىدػبلّكدي ؿالت لّق د لبحقدعؼـللمدنل

بحقهؿؾبال ْؽلبح ل ْ ل دع ل نيدي.لئمديلبحقهدؿؾبالبحقسكٌقد للًتقثد لبحق يرد الئقييميتولبح ل ْ ل قعؼلبصم ي لًبقيطعبال

بحطيؼخْد لًتيُدقنلبحق ًدقيالًب  د الًقدد البحكد ٌ لبحقندديحلًبحدنقّلًبحه مديالبحؽمؿّد لًىندي لندٌعلتضدؽلّه ددقل

لقدد ٌ لنقدّد لتؿّددعلبزيقدديللزددعًبلب قدديدي  لنيْددد لتهثْقيدديل  دَد للبحيدِد  لمهددْن.لتمدديل  ْدد ل دديحقهؿؾبالبصّدي ْدد لًىدِد

بحقهؿؾبالبحك ثْ لىِلبحيِلتؿّعلبزيقيللزعًبلب قيدي  لنيْد لئؾبح لمثْدؽل ْدؽلمؽ دٌبلرْدو،ل يدعالتقٌّد لب قديدي  ل

كاؾبح لبحٌَُي لتًلبحسؽبؼتلتًلبحثؽًظتلتًلتيٌّد ل ؽرد لبحًدفلًىندي لندٌعلتضدؽلمنيديلتيقثد لبحقهدؿؾبالبحعبض ْد :لتُل

لبحقهدؿؾبالبحطيؼخْد لتيًدفل يحهقديبلًبحق يردد ا،لغبتْد لني هد لمدنلبحلدؽظلنلكدولكسديرؿلبحيس ًدْ لًب قديق للبحهطًِد

لتًلىعّ ل.لللللللللللللللللل لبحقعّر، ل8,,6 نهٌبنِ،للللللمث : ل(لل632:

حيػبلتؽٍلبحثيزث لت لبحيهؿّؿلّهيقعل  َلئتيؼتلبحك ٌ لتُل  َلميلّنديحلمدنلتغْدؽبالرْدولرديحقثْؽلتًلبحسديظبلّغدعًلمهدؿًؾبل

لؾّدديظ لتقٌّدد لئغبلتظٍلئحدَد تلبزيقدديللزددعًبلبحكدد ٌ لبحقهددؿؾلمكدديقث ًلري يكدديم لبحقددعؼـلل لتهددعلتهؿّددًؿبلئ لئغبلتظالئحدَد

لبحك ٌ لبحػُلّؽ  لرِلتقٌّيول نعلبحه ب.

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  يٓبرح ؿهن انذرص: -5

لمددنل دؽٌلبحدعؼـلنييّد لمنيقددث للمكدي عتًتكديطعالحغدؽٌلل ًّقًدعل دولئ لّنييِد لتن دْ لبحقه ٌمديالردِد بحهدد بل  َد

ٌح غ قلًظديئفل دّعتلتىقيديلّدٌرؽلتغػّد لمؽتدعتل قدٌحي لً  ٌؼتيديلمقديلّيدْرلحيد لبقديْهيبلمديل دؽٌل  دْي لضد للبحعؼقد

لتن دْ لبحقه ٌمديالًئ دؽبؾلبحنقديِلبحقيقد ل لئنديؾه.ًمكدأ عت لبحهد بل  َد ًمؽبخه لح ِلّهؽالبحقعؼـلًبحه بلمديلتد َّ

رِلبحعؼـلًتأكْعىيلكقديلّطدعالكس قد لًيد ل دْنلبحدعؼـلبحسديحِلًبحدعؼـلبحكدي قلً ديحه فلًّكديهق لبحغ دقلتمديلصنيدي ل

ظؼبقد لًزدعتلته ْقْدد لمي يم د ،لتًلحيأكْددعلمليدٌالتًلمثدعتلخعّددعلته قدولبحهدد بلتًلصنيدي لمني هد ليددلْ ل هدي لمٌَددٌعل

ل(.ل06:لل,,,6 خي ؽل،مهْن

لبحدعؼـلتًلحنقدٌلمهديؼالخعّدعتلمدنلًت لح غ قلنٌ ْنلىقديل  دقلبحنقد لنقهد لبحنييّد لرِد  لًىدٌلئ للّ لدتلبنيثديهلبحه ثد لئحَد

مليىْ لقثقلح ه ث لظؼبقييي،لتًلّكقرلحي ل ققيؼق لميلقثقلت لته قٌه،لتًلح يعؼّ ل  ْدول.لئمديل  دقلبحقؽبخهد لًّكديهق ل

لبحهددؽٌلبحددػُل عمددولبحقددعؼـلًّ طددىلمني هدديالبحهدد بل  هددأ لمٌَددٌعلمهددْنلًّددؽ ّلحقؽبخهد لبحنقدديِلبحؽئْكدد لردِد

ل4,,6  هيلًتمْؽ،للبحعؼـل قليٌالؼئْفلتًلمثعتل يالقثقلظؼبقيو. ل(,0:

حيػبلتؽٍلبحثيزث للئ لىػب لبحنٌ ي لمنلبحغ قلّق دنلبقديهقيحيقيلمنلدؽظّنلتًلمديقهدْنل سكد لمديلّقيُدْولبحقٌ دف،لحدػحكل

لمددنلبحقيدد لت لّيددي لبحقددعؼـلل لبحغ ددقلًتطهْهددول ثدد للتنلْددل أ ددعبظندددعلت َّ لتدقْدد للّكددي عًبػلظؼقددول،لكدِد بحهدد بل  دَد

لمدن  ل ل يحد لمهؽرِد لمٌب دفللّكدي عى  نييؽلبحقيظتلب قيقْ ،لًًَهييلرِد لتٌظْدفلىدػهلبحقهديؼالبحقن قد لرِد   َد

لزٌّْ لخعّعت.

  :يٓبرح انزوٕٚى -6

ل بحقٌَدٌ  لًّهدعلّقًعل ييلتقعّؽلبحقْق لًبحيهؽال  َلمعٍلق م لبحثني لبحيؽ ٌُلًمعٍلب تكي لم لبحقهديّْؽلًبحطهّد

بحيقٌّ للظؼبق لمكيقؽتلحألقيحْ لبحقكيطعم لحيسقْقلب ىعبالبحقؽقدٌم لكقديلّقثد ليدٌؼتلبحهد جلتًلبتطديغلبصخدؽب بال

لَدٌئولّدي لبحيهدٌّؽلًبحيسكدْنل بح ؾمد لحقهيحدد لب نسؽبرديالًبحيقدٌّ لىدٌل ق ْد لنديم  لتيُدقنلئيدعبؼلز د لمهدْنلرِد
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انزودٕٚى األٔندٙ )انزًٓٛدذ٘( ٔ ًمنيديل ًىندي لبحهعّدعلمدنلتقديحْ لبحيقدٌّ لبحقكديهق  ل(،820:لل3,,6 بحٌْنفللًآضؽً ل،

للتًل عبّيددولتًل ثدد لتهثْدقلبحقدديظتلبحيه ْقْدد .لًىدػبلبحنددٌعلبحيددعالمندولبح هددفل ددنل ّدي لتنلْددػهل ثد لتقددعّ لبحقٌ ددفلبحيه ْقِد

علًمدعٍلبقديهعبظلبحقيه قدْنلحدولًمدنلت دؽؾلنٌبزِلبحقٌتلًبحُهفلرِلته  لبحقيه قْنلبحكدي قلًتسعّدعلميه ثديالبحديه  لبحدعّد

ّدي لتنلْدػهلمد ل عبّد للانزودٕٚى انجُدبئٙ) انزكدُٕٚٙ (تظًبتولبحقهيقعتلب ضيثيؼبالبحقث ْ لًبحيهطًْْ لًبضيْيؼبالبحديق نلبمديل

تسعّدعلبحقٌ فلبحيه ْقِلًتٌبكثولتتني لقْؽلبحسً لبحعؼبقْ لًّه قل  ْولتُّيًلبحيقٌّ لبحقكديقؽ.لًىدػبلبحندٌعلبحيدعالمندول

،لًتسعّددعلمددعٍلتلي دد لبحقيه قددْنلًبقدديْهي ي ل مددعٍلتسقددقلبحهدد بلحألىددعبالبحيه ْقْدد لبحقنهددٌظتلمددنلبحقٌ ددفلبحيه ْقدِد

،لتمديلتىد لب ظًبال ًريقي لحقٌٌَعلته ْقِلمسعظل،لرُ ًل نلبحيسققلمنلمعٍلري  ْ ل نييدؽلتًدقْ لبحقٌ دفلبحيه ْقِد

لىددػبلبحنددٌعلبحقني هدد لًب لّكدديطعمييلبحقددعؼـللردِد  قددئ  لبحًددلْ لًب ميسيندديالبحقًددْؽتلًم ز دد لتظب لبحهيحدد لبحيدِد

لتًلبحٌزدعتلبحعؼبقدْ لًّقدٌال يؿًّدعنيل أقديـلحٌَد للانزوٕٚى انخزبيًٙبحٌبخثيالبحقنؿحْ ل ّي لرِلنييّد لبحلًد لبحعؼبقِد

علب نييدي لمدنلبحعؼخيالتًلبحيقعّؽبال هؽّق ل يظح لح ه ث لًىػبلبحنٌعلبحيعالمنوللتقدٌّ لمكديٌٍلتظب لتسًدْ لبحه ثد ل هد

تعؼّفلمٌٌَعلمهْنل،لًتسعّعلمعٍلبحنديذلرِلتسقْقلب ىدعبالبحيه ْقْد لبحقسدعظتلًتسعّدعلمكديٌٍلتسًدْ لكد لِيحد ل

لبحكددد البمدديل ىددٌلبحددػُلّدددؽُل هددعلب نييددي لمددنلتنلْددػلبحقددنيحلتًلللانزوددٕٚى أنززجؼددٙ هدد  لمنلددؽظلًؼيددعلظؼخيتددولردِد

ل. لمهؽر لبٓتيؼلبحثهْعتلحوبحثؽنيمحلً هعلريؽتلمنلبحيقٌّ لبحنييئِلمنلبخ

ل,6,0 خيم ، ل(030-030:

لل

ل:لللانزسصٛم انذراطٙ -7

لنييئددولمددنل ددؽبؼبال لزْديتلبحلددؽظلن دؽبلحقدديلّيؽتد ل  دَد لبحيسًددْ ل يىيقديالبحقهنْددْنل ديحيه ْ ل ىقْيددولبح ثْدؽتلردِد ز ِد

ل ْدديـلكقْدد لب لّسل يدديلبحهيحدد لتًلتؽ ٌّدد لزيقددق ل،لري ضيثدديؼبالبحيسًددْ ْ لًقددْ  لمن قدد لتيددعالئحدَد حقه ٌمدديالبحيدِد

ل لريقيديلتًلتهثْقيديل،لًتس ْ يديلًب نيلديعل يديلرِد ّيػكؽىيلرِلتُلمديللمنلمدي البحقهؽر ل،لكقيلًتهْؽلئحَل عؼتدول  َد

لل(ل,0-64:لل0444مٌب فلبحسْيتلبحقطي ل ل لبح يىؽل،ل ل ق ْد لبحيسًدْ لبحعؼبقِد ًىني لبحهعّدعلمدنلبحهٌبمد لبحقدإتؽتلرِد

 ققددعبؼلمدديلّيقيدد ل ددولبحهيحدد لمددنلغكددي ل دديالً ددعؼبالضييدد ل،لًمْددٌللًبقدديهعبظبالًميدديؼبالًضثددؽبالرددْق نلتسعّددعل

ًمٌبى لً ْؽىيلًمقعبؼلميلحعٍلبحه بلمدنلظًبرد ل،لًندهٌؼل يحسقيقد لًب ىيقديال يحعؼبقد لً دػللبحديدعلًبحهي د لرْيديل

ل نل. ًبحنلكدْ ل.كقديلًتدٌتؽلِؽبئدقلبحيدعؼّفلًمديللمقعبؼلميلّيقي ل ولبحهيح لمنلبحك م لبحدكقْ لًبحًدس لبحهق ْد رُ ً

ل ّؽبرقييلمنلئتيؼتلًتهٌّقلًخػبل نيثديهلبحهد بلًب يقديظلبحٌقديئ لًبحيقنْديالبحيه ْقْد لبحقنيقدث ل،لًئندؽب لبحهيحد لرِد

لنقد لبحقه ٌمدديال لنطًددْ لبحقدعؼـلًمقددعبؼلمديلّيقيدد ل دولمددنلبحقدعؼتل  دَد لً ْؽىدديل.ىدػبل يصَددير لئحَد بحنهديِلبحيه ْقِد

لميي هد لبحدعؼـلًب قديْهيبل،لًمدعٍلتق ندولمدنلبحقديظتلبحه قْد لكقديلًّدإتؽلمقدعبؼلمديلًخػبلبني ثيهلبحه بل،لًزثي ل  َد

ّيٌبرؽلمنلبح ي لًبحقًيظؼلبحدْعتلًبحسعّث لرُد ل دنلتدٌبرؽلبحدٌؼللًبحقطيثدؽبالكقديلًُّديالحيدأتْؽلظدؽًالقد نل

ل(ل064،لل,,,6ِلتسًْ ولبحعؼبقِ.للللل لبحهْكٌُل،لبحهيح لًئ يميولًبحدٌلبحهيئ ِلبحييظبلًبحق ئ لح عؼبق لتتيؼبًلر

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ً :دراطـبد طبثوخ  ثبَٛب

 -( :1996دراطخ انظؼذ٘ )  -1

لكليّيتدول ل هدٍلبحقيديؼبالبحيعؼّكدْ لًتتدؽهلرِد لحيدعؼّ لبحهيحد ،لبحقدعؼـل  َد ل ندي ل ؽنديمحلته ْقِد ىدعرتلبحعؼبقد لئحَد

لبحهدؽب /ل غدعبظ،لًت ٌندتلبحهْندد لمد بحقعؼقديال كدقتلبحهْندد للت دعبظ(لِيحثد لمدنلمهيددعل64نل بحقينْد لتخؽّدتلبحعؼبقد لردِد

لبحققيدؽذلًتددعؼّ ل لمدقدٌ يْنلتدؽّثْدد لًَدي ه لتد لتددعؼّ لبحقدقٌ د لبحيدؽّثْد لًردقلبحثؽندديمحلبحيه ْقِد  هدٌبئْيلئحَد

بحثيزث لتل  َلب ظًبالبٓتْ لب قديثْي لب قديه  ِ،لبقديقيؼتلتقدٌّ للاب  يْيظّ .لب يقعبحقدقٌ  لبحُي ه ل يحهؽّق ل

لبحققيددؽذل دؿئْدد ل لتًددقْ لبحثؽندديمحلبحيه ْقدِد ،لً ددعلبقدديطعمتلبحثيزثدد لتلمددنيحلتس ْدد لبحددن  لردِد ب ظب ،ل ؽندديمحلته ْقدِد

لً ددعلبقدديغؽ لتهثْددقلبحيدؽ دد لضقكدد ل تؼ دد لكليّددياللبحثيزثدد لتلبحقيدديؼبالبحقه ٌ دد لردِدلاتندديؽ.لزددعظبحن دؽُلًبحهق دِد

لميلؽ د لئحَد كليّد لًب يقدعالبحثيزثد لتلل,0ؼئْكْ لىِلكليّ ل ب ىعبالبحيه ْقْ ،لبحيطهّْلح عؼـ،لبحينلْػ،لبحيقٌّ (لًىِد

لT. Testبحٌقديئ لبصزًديئْ لبٓتْد :لمهيظحد لنكدث لب تلدي ل مهيظحد لكددٌ ؽ(،لمهيمد لبؼتثديِل ْؽقدٌ ،لب ضيثديؼلبحيديئِل

لتدعؼ تلًردقلًتقلؽالنييئحلبحثسدىل دنلري  ْد لبحيدعؼّ ،لزْدىلتلٌ دتلبحقدقٌ د لبحيدؽّثْد لبحيِد  لبحثؽنديمحلبحققيدؽذلرِد

لتدددعؼ تل يحهؽّقدد لب  يْيظّدد لً دددعلتظيددؽالبحعؼبقدد ل هدددعظلمددنلبحيٌيدددْيال لبحقدقٌ ددد لبحُددي ه لبحيدِد بحثؽندديمحل  دَد

ل.ًبحققيؽزيا

ل

 :2227دراطخ أيٍٛ ٔاطزاء  -2

للتهدؽالتتدؽ لبحهدؽب ،لًىدعرتلبحَد لتنقْد ل هدٍلبحقيديؼبالبحيعؼّكدْ لحددعٍللتخؽّدتلىدػهلبحعؼبقد لرِد  ؽنديمحلتدعؼّثِلرِد

لك ْد لبحيؽ ْد لب قيقدْ ل  غددتل ْند لبحعؼبقد ل  لبحكدن لبحؽب هد ل كدد ل06ِ ثد ل كد لبحيؽ ْد لبحطييد لرِد (لِيحثديًلًِيحثد لرِد

لًبحثهددعُ.لت ددعالبحثيز لتًددقْ لبحقدقٌ دد لبحٌبزددعتلغبالب ضيثدديؼلبحقث دِد ثدد لب لبحيؽ ْدد لبحطييدد لب يقددعلبحثيزثدد لب ل  دَد

ٍ:لحقْديـلميديؼتلتنٌّد لبحقثْدؽبال04بقيقيؼتِلم ز  ،لب ًحَلحقْيـلمييؼتلبح يي  لً  عل عظلرقؽبتييل  (لرقؽت،لًب ضدؽ

لبحيسقدقلمدنليدع لب قديقيؼتْنلًتثيتيقديلت دٌ لبحثؽنديمحلمدنلخدؿتّنلبحددؿ لب ًل،لتُدقنل03ًت ٌنتلمنل  (لرقؽت.لتد َّ

لحيددديتْنلبحقيددديؼتْنلبحقسيددٌٍلبحن دددؽُلحقيدديؼتِلبح يي ددد لًتنٌّدد لبح قثْدددؽبا،لًبحدددؿ لبٓضدددؽ:لتُددقنلبحيدددعؼّ لبحهق دِد

(لحهْنيددْنلt-testبحيدؽ دد لرًدد ًلظؼبقددْيً،لً يقدديهقيللب ضيثدديؼلبحيدديئِل لابحقًددغؽ.لبقدديقؽ يقدديهقيللتقنْدد لبحيددعؼّفل

لميؽب هيْنلت ل ٌحدتللبحثْينيالئزًيئْيًلًتقلؽالبحعؼبق ل نلبحنييئحلبٓتْ :

لًب ضيثديؼلبحثهدعُلحقيديؼتلبح يي د لحقًد س لب ضيثديؼلىني لرؽ لغًلظ ح لئزً يئْ ل ْنلميٌقّلظؼخديالب ضيثديؼلبحقث ِد

لًب ضيثديؼلبحثهدعُلحقيديؼتلتنٌّد لبحقثْدؽبالل بحثهعُ.لىني لظؼخديالب ضيثديؼلبحقث ِد ردؽ لغًلظ حد لئزًديئْ ل دْنلميٌقّد

لحقً س لب ضيثيؼلبحثهعُ.لكقيلضؽختلبحعؼبق ل هعظلمنلبحيٌيْيالًبحققيؽز لللليا.

 -:2212دراطخ اندًٛهٙ  -3

ليهدؽالحغدؽٌلبحتخؽّتلىػهلبحعؼبق لرِلبحهدؽب ،لىدعرتلل لمقيدؽذلحينقْد لميديؼبالبحيدعؼّفل  َد ري  ْد ل ؽنديمحلته ْقِد

لك ْد ل (لِيحثديًلًِيحثد ،لبحكدن لبحؽب هد ل كد لبحيديؼّص،ل,6 ْند لبحعؼبقد ل لتبحيؽ ْد .ل  غدبحًلِلحعٍلِ ث ل كد لبحيديؼّصلرِد

لمدقدٌ يْن،لمث ددتلئزدعبىقيلبحيدؽّثْد لًمث دتلب ضدؽٍل لبحيًددقْ للاعبحُددي ّ.لب يقدًؾ دٌبل هدٌبئْيًل  َد بحثيزثد لل  َد

لت ددعالبحثيزثددد للتظبتلمٌزدددعتلحقْدديـلميددديؼبالبحيدددعؼّفلبحقكددييعر ل يدددْي  لب ىدددعبال لغُلبحُدددثّلبحدؿئددِد بحيدؽّثدِد

بحيؽ ٌّ ،لًتنٌّ لبحقثْدؽبا،لًبحيغػّد لبحؽبخهد ،لًبحيهؿّدؿ،لًيدْي  لب قدئ  لًتٌخْييدي(لرُد ًل دنللىدػهلب ظبتلبضيثديؼل

ل تهثْقِ(،لًبقيقؽالبحيدؽ ل- ن ؽُ لU لرً ًلظؼبقدْيًلكديم ً،لً يقديهقيللمهيظحد لمدي لًّينِد (لح ققيؼنديالبحثهعّد لرِد

لؼتد لب ضيثديؼل مهيحد لبحثْينيالئزًيئْيً.لتقلؽالبحعؼبق ل نلبحنييئحلبٓتْ لىني لردؽ لغًلظ حد لئزًديئْ ل دْنلميٌقّد

ردؽ لغًلظ حد لئزًديئْ لل ْد .لىنديبحيدؽّثبحقهؽرِلبحثهعُلح قدقدٌ يْنل بحيدؽّثْد ،لًبحُدي ه (،لًحقًد س لبحقدقٌ د ل

،ل لب ظب لبحقيدديؼٍلبح  دِد لبحؽتد ل ظب لبحقدقٌ دد لبحُددي ه لرِد لبحؽتدد ل ظب لبحقدقٌ د لبحيدؽّثْدد لًميٌقدّد  دْنلميٌقدّد
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لَدددٌ لغحددكلضؽخدددتلبحعؼبقدد ل هدددعظلمددنلبحيٌيدددْيال لزددعب،لًحقًددد س لبحقدقٌ دد لبحيدؽّثْددد لًردِد ًح دد لميدديؼتل  ددَد

لًبحققيؽزيا.

ل

 انلصم انثبنث

 اخزاءاد انجسث 

لأٔالً / يُٓدٛخ انجسث :
لبحثسىلبحٌيلِلّهيثؽلؼكنيًلتقيقْيًلحعؼبق لبح ثْؽلمنلبحقدي البصنكينْ لمنلضد للًيدفلظديىؽتلتًلمهد   لمهْند ل ت َّ

لخقد لبحثْينديالًتثٌّثيدي،ل د لّيُدقنل دعؼبًلمدنلتلكدْؽىيل  هدٌُ،ل حيددػبل(ل172ً:لل2011ًلتًدٌّؽىيلً لّقيًدؽل  َد
لبحقدعبؼـلبحقيٌقده ل لتسعّدعلمكديٌٍلميديؼبالبحيدعؼّفلبحًدلِللحدعٍلمعؼقِد لبحعؼبقد لبحسيحْد لرِد ب يقدعلىدػبلبحقدنيحلرِد

لًيٌ ًلئحَلئّديظلبحه  يالب ؼتثيِْ ل ْنييلًل ْنلتسًْ لِ ثيي .
لل

ً / اخزاءاد انجسث ٔشًم  :   ثبَٛب

لبحقددعبؼـلبحقيٌقدده لًبحددػّنلّقٌمددٌ للح ثسددىلمديقهددي لىقدديل -رسذٚددذ يدزًددغ انجسددث: -1 لمدديظتلبحدغؽبرْدد لردِد معؼقدِد

لرِلمعّؽّ لتؽ ْ ل غعبظل/لبحؽيير ل ل لل8 يعؼّفلميظتلبحدغؽبرْ   (لمعؼـلًمعؼق .ل46ًبحثيحعل عظى 

لبحقددعبؼـلبحقيٌقدده لرسذٚدذ ػُٛددخ انجسددث : -2 تؼتدديالبحثيزثدد للبضيْدديؼل ْندد ل هددٌبئْ لمددنلمعؼقددٌلمدديظتلبحدغؽبرْدد لردِد

(لمعؼقدديًل46%(لمددنلمديقدد لبحثسددىلب يدد ِلًبحثدديحعل ددعظى ل 88 نكددث للل ل8عّؽّدد لتؽ ْدد ل غددعبظل/لبحؽيددير لحقبحيي هدد ل

لبحًدفلل83معؼقي(لًل ل64ًمعؼق ل ٌب  ل  ل ْند لبحثسدىلرِد معؼق (.لكقيلًت لبضيْيؼل ْن ل هٌبئْ لمنلِ ثد لمعؼقِد

لبحثيحىلبحقيٌقّ.

ل

 ً لحقيلكي لبحيدعالمدنلبحعؼبقد لتل أدارب انجسث: -ثبنثب لبحدغؽبرْد لرِد سعّدعلمكديٌٍلتظب لميديؼبالبحيدعؼّفلبحًدلِللحقعؼقِد

 -بحقعبؼـلبحقيٌقه لً   يييل يسًْ لِ ثيي لحػحكلته  لب مؽلت عبظ:

 -األداح األٔنٗ: ثطبهخ انًالزظخ نًٓبراد انزذرٚض انصلٙ: أٔالً/

ل ْدديـلب ظب ل لّهيقددعل  ْيديلردِد لبحيدِد ل قثي دد لظحْدد لحيكدددْ لحقيدديؼٍبتهدعلبحق ز دد لمددنلتكثددؽلتظًبالبحثسدىلبحه قدِد ،لريِد

لب قديقيؼت.ل لًرددقلمكديٌّيالبحيقددعّؽلبحقسدعظتلردِد :ل,044 ظبًظلًتنددٌؼ،لللللل                            تقعّؽبتدولحددألظب ل  َد

006) 

لًرقيًلح طهٌبالبحييحْ ل: ل-ًت لت عبظىي

لأ. انٓدذف يددٍ ثطبهدخ انًالزظددخ:  بحقددعبؼـلبحقيٌقده لح قيدديؼبالبحيددعؼّفلىدعرتلبحثهي دد لحيسعّدعلمكدديٌٍلتظب لمعؼقِد

لبحًلِلً   يييل يسًْ لِ ثيي ل.

خ نجطبهدخ انًالزظددخ:  -ة لرسذٚدذ يدددبالد رئٛظدٛد ل هدٍلبحعؼبقددياللبحهؽ ْدد لبحيدِد حيسعّددعلغحددكلتد لئِدد عللبحثيزثدد لل  دَد

لَدٌ لغحدكل،لتق د نلبحثيزثد للبىيقتل قٌٌَعلمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِلحقطي فلمكديٌّيالبحديه  لًبحقدٌبظلبحعؼبقدْ لًرِد

ل ل لند  لمددي الىدِد لقدي لميديؼبالؼئْكددْ لقُْدهييللبل  َد ظ نهدذرص  يددبل رُلٛددذ مدنلبحسًدٌلل  َد يددبل انزخطٛد

لانذرص  يدبل اطزؼًبل انٕطبئم انزؼهًٛٛخ  يدبل انزؼشٚش  يدبل ؿهن نهذرص  يدبل  انزودٕٚى (لً دعلتد ل ؽَدييل  َد
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لت لىدػهلبحقددي التقثد ل عظلمنلبحطثؽب لرِلبحقنيىحلًِؽبئقلتعؼّفلبحدغؽبرْ لًب حقهدؽرْنلبحيؽ دٌّْنلًتد لب تلدي ل  َد

 بحقييؼبالبحيعؼّكْ لبح ؾم لحقعؼقِلبحقعبؼـلبحقيٌقه .

(لل0حيسعّدعلغحدكللت دعالبحثيزثد للبقديثينولتًحْد لتُدقنتلقدإب ًلمليٌزديًل م سدقلرسذٚذ انًٓبراد انلزػٛخ نهًدبالد:  -ج

ل دعظلمددنلبحقيطًًدْنلرِد لَددٌ للً دعلًؾ دتلب قدديثين ل  َد بحقندديىحلًِؽبئدقلبحيدعؼّفلًبحقهددؽرْنلبحيؽ دٌّْنللًرِد

لغحك،لت لتسعّعللبحقييؼتلمٌؾ  ل  َلقي لمدي الؼئْكْ ل.

بنيق تل هي  لبحق ز  لرِليٌؼتييلب ًحْ ل  َلبحثْينيالبحهطًدْ لح قدعؼـل/للد. انصٕرح األٔنٛخ نجطبهخ انًالزظخ :

لبحيسًدْلل-بحقعؼق للًىِل بق لبحقدعؼـل/لبحقعؼقد ل لل-بقد لمعؼقد لل- لبحعؼبقِد ل-تديؼّصللبحؿّديؼتللل-بحًدفلبحعؼبقِد

لميديؼبال مٌٌَعلبحعؼـل(لكقيلت لتًقْ لبحثهي  لل سْىلتُقنتلقتلمدي اللؼئْك لًلتلؽ دتلكد لًبزدعتلمنيديلئحَد

لكد لميديؼتلرؽ ْد ،لًتؽخقدتل رؽ ْ ،لًتميالك لمييؼتلًَهتلضقك لمكيٌّيالص هي لظؼخ لح قعؼـل/لبحقعؼقد للرِد

لئحَلظؼ خيال  َلبحنسٌلبٓتِل ظؼخ لًبزعتلحدألظب لَدهْف(،ل لظؼخيدي لحدألظب لمقثدٌل(،ل تد بلظؼخديالحدألظب لميٌقّد

ل ددعظلبحقيدديؼبالبحلؽ ْدد ل ل (لميدديؼتلل66(،ل تؼ د لظؼخدديالحددألظب لخْددعل(،ل ضقدفلظؼخدديالحددألظب لخْددعلخددعب(لً قديلئ لئ َّ

  .ل(لظؼخ,60رؽ ْ لري ٌ لبحنييّ لبحه قَلحعؼخ ل هي  للبحق ز  ل 

 صذم ثطبهخ انًالزظخ : -ِ

لبقدديطؽبجلللللللل حيدديل،لًغحددكللانصددذم انظددبْز٘حغددؽٌلبحيسقددقلمددنليدد زْ ل هي دد لبحق ز دد للب يقددعلبحثيزثدد لل  دَد

لبحقنديىحلًِؽبئدقلبحيدعؼّفلًبحقهدؽرْنلبحيؽ دٌّْنلحثْدي ل  هؽٌلبحلقؽبالرِليْي يييلب ًحْ ل  َل عظلمدنلبحطثدؽب لرِد

لرقؽبتيديلًمدعٍلبؼتثديِلكد لميديؼتل يحقدديللبحدػُلؼتّي لرِلي زْيييلكقييؼبالتع ؼّكْ لمنل دعمييل،لًئ دعب لآؼبئيد لرِد

لئحْدول،لًًَددٌزييلًقد م لبح غد لحيددػبلئ ل ْديال ددعظلمدنلبحقيطًًدْنل يقددعّؽلمدعٍلتقثْد لبحلقددؽبالح ًدل لبحقددؽبظل تنيقِد

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ْيقدددددددددددددددددددييلًقدددددددددددددددددددْ  لملُددددددددددددددددددد  لح يثثدددددددددددددددددددتلمدددددددددددددددددددنلبحًدددددددددددددددددددع لبح ددددددددددددددددددديىؽُلحددددددددددددددددددددألظبت.لللللللللللللللللللللللللللل

 Ebel, 1972 : 555ل) 

لبحطثؽب ل نكث ل للللل ل%(لرأكثؽل  َلرقؽبالب قيثين لمهْيؼبًلحقثٌللبحلقؽت.,3ً عل ّعالبحثيزث للمٌبرق لمدقٌ  

للثجبد ثطبهخ انًالزظخ : -ٔ

ظلمهدديم الب ؼتثدديِل ددْنلتقددعّؽبالكدد لًّددي لغحددكل ددنلِؽّددقلئّددديّهددعلبحثثددياللنددؽِلَددؽًؼُلمدد ؾالح ًددع للللللل

لبقديطؽبجلتثديالتظبتيديلب تلدي ل دْنلبحثيزثد للم ز ْنل  َلزعتل ظب لبحهد بل. حدػبلبتثهدتلبحثيزثد للبصخدؽب بالبٓتْد لرِد

ًم زددظلتضددؽ لمهددؽالتؽ ددٌُل(لئغلّ زددظلكدد لمددني ل هدد  لمكدديق ل ددنلتظب لترددؽبظلبحهْندد ،ل يقدديطعبالب ظبتل ل هي دد ل

لً دتلًبزدع.لً هدعلب نييدي لمدنلبحق ز د لترؽ دتلبحثْينديال،لتد لل)بحق ز  ل لرِد لت لتثدعتلبحقهديىعبالًتنييِد نلكدييل  َد

لقدد يول لقدد ييلبحثيزثد للًبحدعؼخيالبحيِد بقيطؽجلمهيم لبحثثيال يقيطعبالمهيم لبؼتثديِل  ْؽقدٌ (،ل دْنلبحدعؼخيالبحيِد

لبحق زظلبحثينِل بحقهؽا(.ل

 (.2892( ٔ )2882انًؼبيالد رززأذ ثٍٛ ) ٔهذ ٔخذد انجبزثخ  أٌ يوبدٚز ْذِ 

(لمعؼقدْن،ل قهدعللمهديىعتْنلح د لردؽظلًكيندتل3كقيلًت لبتلي لبحثيزث للمد لنلكدولل ثدؽلبحدؿمنلئغل زدظلمد لنلكدولتظب ل 

بحقعتلبحؿمنْ لميل ْنلبحقهيىعتْنلتقدثٌ ْنللً دعلبقديهق لبحثيزثد للمهيمد لبؼتثديِل ْؽقدٌ لحيهدؽالمهديم الب ؼتثديِل،ل

لمهيمدد ل(،لل846,(لًل لل838, لمقدديظّؽلىددػهلبحقهدديم التددؽبًذلمدديل ددْنل رٌخددعالت ً ددعلبتُددرلمددنلبحدددعًللت لميٌقدّد

(،لً دػحكلتهددعلبقدديقيؼتلCollins, 1969, P: 106%لرددأكثؽل ,2 دديحِلريحثثديالّهددعلخْدًعبلئغبلكينددتلنكدثيول ب ؼتثديِ

لبحق ز  لخيىؿتلح يهثْق.
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لًمددعٍلللح يأكددعانزطجٛدن األٔندٙ نجطبهدخ انًالزظدخ :  -س مدنلًَدٌذلبقديقيؼتلبحق ز د لًئم ينْدد لتهثْقيديل هد  ل ق ِد

ل ل (لمدعؼـلًمعؼقد ،لر يدؽلحيد لئ لب قديقيؼتلل00م ئقيييلح ٌ تلبحقهْنلحيديل يمدتلبحثيزثد لل يهثْقيديلبقديه  ْيًل  َد

 تيك ل يحٌٌَذلًبحع  للًئنييلم ئق لح ٌ تلبحقطًىلحييل،لً ػحكلتيثستلخيىؿتلح يهثْقلبحنييئِ.

لللانزطجٛدن انُٓدبئٙ ألداح انجسدث :  -ذ  لبحقدعبؼـلبحقيٌقده لردِد لحق ز دد لتظب لتردؽبظل ْند لبحثسدىلردِد  ددعتلبحيهثْدقلبحله ِد

 ا.ل6,02/لل0/ل8الًتنييِلرِلٌّالب زعل6,04/للل00/ل2ٌّالب زعلل

ل

ً / االخزجبر  لللل-نًبدح اندـزاكٛخ: انزسصٛهٙثبَٛب

لحقيلكي لمنلمي حدػبل يمدتلبحثيزثد للله ثيالبحعؼبق لت عبظلبضيثيؼلتسًْ ِللحقيظتلبحدغؽبرْد للحه ثد لبحًدفلبحثيحدىلبحقيٌقّد

ل ثني لبضيثيؼلًلمنلنٌعلب ضيْيؼلمنلميهعظلح لًٌللبحث ت لب ًل.

:ِ لب ضيثيؼلبحيسًْ  ل-ًرْقيلّأتِلتٌَْرلضهٌبالت عبظ

ؼلىٌل ْيـلتسًْ لِ ث لبحًفلبحثيحىلبحقيٌقّل ْند لبحثسدىلحقديظتلئْ لبحيعالمنلب ضيثيلرسذٚذ انٓذف يٍ االخزجبر: -أ

ل  بحدغؽبرْ .

لمدنلكيديبلبحدغؽبرْد لح ًدفلبحثيحدىللرسذٚذ انًبدح انؼهًٛخ: -ة لبحلًدٌللبحث تد لب ًحَد زعظلمسيدٌٍلبحقديظتلبحيه ْقْد لرِد

 .ل4,,6بحقيٌقّلبحهثه لبحثينْ لح هيال

 صٛبؿخ األْذاف انظهٕكٛخ: -ج

لحيًددنْفل  ددٌال تددػكؽ،ل048يددي تللبحثيزثدد لل  لبحقددديللبحقهؽردِد َلبحقكدديٌّيالبحث تدد لردِد (لىددعرًيلقدد ٌكْيًلمٌؾ دديًل  دـد

لمدقٌ د لمدنل ب قيْهيب،لبحيهثْق(لًح يأكعلمدنليد زْيييلًبقديْليئييلحقسيدٌٍلبحقديظتلبحعؼبقدْ ل ؽَديييلبحثيزثد لل  َد

لَدٌ لآؼبئيدد لًم ز دديت لبحقنديىحلًلِؽبئددقلتددعؼّفلبحدغؽبرْد لًردِد ي لت ْدعاليددْي  ل دعظلمددنلب ىددعبالبحطثدؽب لردِد

لنكدث لمٌبرقد ل %،لً دػحكلتيدثستل,3ًتُخؽّتلبحيهعّ ال  َل عٍظلآضؽلًَ دعَّالبحثيزثد للبحيدعَاليديحسيًلئغبلزًد ل  َد

لب ىعبالبحك ٌكْ لخيىؿتل ًْغيييلبحنييئْ .

لت للرسذٚددذ انُددٕارح انزؼهًٛٛددخ :-د لمدديظتلبحدغؽبرْدد لًمهددؽرْييل  دَد (لرقددؽتلتهددعلمنيقددث ل,6 بتلقددتلبحثيزثدد لمدد لمعؼقدِد

 حه ث لبحًفلبحثيحىلبحقيٌقّ.بحنييئِللبحيسًْ ِح ضيثيؼل

لت لب ضيثديؼلنديم ًل دنلِؽّدقلتٌؾّد لرقدؽبالب ضيثديؼلأػذاد انخبرطخ االخزجبرٚخ: -ْـ  تيعالبحطيؼِ لب ضيثيؼّ لئحَد

قسدعظتل ًدٌؼتلميدينكد لحدػحكلتد لبحيسًْ ِل  َلمطي فلتخؿب لبحقيظتلبحه قْ لً  َلًرقلمكيٌّيالب ىعبالبحك ٌكْ لبح

لبحطيؼِ لت ضيثيؼّ لزك لخعًلل  ل(.0ت عبظ

ل

ل

ل

ل

ل
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 (1خذٔل )

 انخبرطخ االخزجبرٚخ انخبصخ ثلوزاد االخزجبر انزسصٛهٙ

ل

لا

لبحقكيٌّيالبحهق ْ 

ل

لبحقسيٌٍلبحعؼبقِ

لتػكؽ

ل68%

لبقيْهيب

ل82%

لتهثْق

ل%,6

 عظل

لب قئ  

ل%,,0

لبحلًٌل
 عظل

لبحسًى

بحٌ تل

ل يحع يئق

بحٌؾ ل

ل%
ل عظلبحلقؽبا

ل08ل8ل0ل0ل%86ل,66ل00لب ًل

ل04ل8ل0ل3ل%60ل,04ل06لبحثينِ

ل00ل6ل6ل0ل%62ل,84ل4لبحثيحى

ل,6ل3ل06ل03ل%,,0ل,084ل86لبحقدقٌع

ل

ًمدنللبحيسًدْ ِبضييؼالبحثيزث للب ضيثيؼبالبحقٌٌَ ْ لح يي  لرقؽبالب ضيثديؼلل: انزسصٛهٙكزبثخ كوزاد االخزجبر  -ٔ

نددٌعلب ضيْدديؼلمددنلميهددعظ،لئغلتهددعلبضيثدديؼباليدديظ  لًلتي يدد ل عؼخدد لتكثددؽل  ثْددؽلمددنلتنددٌبعلب ضيثدديؼبالبحقٌَددٌ ْ ل

لب ضؽٍ،لًلّق نلئتثي ييلرِل ْيـل عتلتىعبالق ٌكْ لمهؽرْ .لل

لًلتقك لئحَل:: ٔضغ رؼهًٛبد االخزجبر -س

بحطييد ل ي ضيثديؼلًكْلْد لبصخي د لًتٌؾّد لبحدعؼخيالمد ل يمتلبحثيزث لل ًٌغلبحيه ْقيالصٕؽ رؼهًٛبد اإلخبثخ:  -1

 تنقٌغجل نلكْلْ لبصخي  ل نلرقؽبالب قئ  .

لظؼخدد لًبزددعتللبحيسًددْ ًَِددهتلبحثيزثدد للمهْدديؼبًلحيًددسْرلئخي دديالب ضيثدديؼللرؼهًٛددبد رصددسٛر االخزجددبر: -2 ًىدِد

 حإلخي  لبحًسْس لًيلؽلحإلخي  لبحطيِئ لتًلبحقيؽًك .

لمدقٌ دد لمددنللبحيسًددْ ِمدنلضدد للل دؽٌلرقددؽبالب ضيثديؼللأٚدددبد انصدذم انظددبْز٘ ردىل-:صدذم االخزجددبر  -ذ   َد

لبحقندديىحلًِؽبئددقلبحيددعؼّفلحقهؽردد لمددعٍلم ئقدد لب ضيثدديؼلح ه ثدد لًبحقؽز دد لبحعؼبقددْ لنلً ددعلبتلددقلخقْدد ل بحطثددؽب لردِد

لبحطثؽب ل  َلتنولّقْكولبحغؽٌلبحػُلًَ لمنلتخ و.

ل ندي لب ضيثديؼللً  َلبحدؽ  صذم انًسزٕٖ  كقيلًت لتّديظ  يمدتللبحيسًدْ ِمدنلب يقديظلبحطيؼِد لب ضيثيؼّد لتقيقديًلرِد

لبحيسًدْ ِبحثيزث لل اّديظليع لبحقسيٌٍلب يقيظبل  َلتقعّؽبالبحقس قدْنلًبحقطيًدْنلزْدىل ؽَدتلرقدؽبالب ضيثديؼل

لبحقنديىحلًِؽبئددقلتددعؼّفلبحدغؽبرْد للحثْددي لمددعٍلتغهْد لب ضيثدديؼلح قسيددٌٍل ًب ىدعبالبحكدد ٌكْ ل ددعظلمدنلبحطثددؽب لردِد

لللبحيسًدْ ًِ ني ل  َلغحدكلّ دٌ لب ضيثديؼل يديظ يًل ندولمطيديٌؼلمدنلمسيٌّديالكيديبلبحدغؽبرْد لح ًدفلبحثيحدىلبحقيٌقّد

لكلتيثرلب ضيثيؼلييظ يً.%لً ػح,4ًمغهِلح قيظتلبحعؼبقْ لً نكث لبتلي لتكثؽلمنل

ل
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   -رطجٛن االخزجبر انزسصٛهٙ: ٔٚشًم: -ط ل

:لح يأكعلمنلًٌَذلبحلقؽبالًته ْقيالب ضيثيؼلًتسعّعلؾمنلب ضيثيؼلت لتهثْدقلب ضيثديؼلانؼُٛخ االطزطالػٛخ األٔنٗ -أ 

ل ل  ْد لبحكد ال(للً دعلتد لزكد,8  َل ْن لم ٌن لمن  يبلبحدؿمنلبحقكديغؽ ل(لِيح لمدنلمعؼقد لب مديالبحسكدنلبحقديثَد

 (لظ ْق لتنيق ل خؽب لب ضيثيؼ.60ًًخعلبنول 

ل ْند لانؼُٛخ االطزطالػٛخ انثبَٛخ -ة  :لح يأكعلمنلي ذلب ضيثيؼل طًيئًولبحكيّ ٌميؽّ للحػبلت لتهثْقلب ضيثيؼل  َد

صخي ديالز  دتل(لِيح لًِيحث لمنلميٌقهيِلبصّ الح ثنديالًميٌقده ل ديئ لبللمسقدعلً هدعلتًدسْرلب,,0م ٌنولمنل 

ل%(صّديظ:62%(لًتظنَل 62رقؽبالب ضيثيؼلًغحكل يؽتْ لظؼخيالبحه بلتنيؾحْيًلت لتضػالتًؼب لبصخي  لت  َل 

لمهيظحيددولبحطييدد للح لقددؽبالبحقٌَددٌ ْ لًخددعالبحثيزثدد للت لمهيمدد ليددهٌ يييليؼبيددم انصددؼٕثخ - :ل ي  يقدديظل  دَد

لّيدؽبًذلمهيمد ليدهٌ يييل دْنل ًلئَ لبحلقؽتلبحدْعتلىِل(لل022,ل-,08,ّيؽبًذل ْنل  (.لل  دٌظتل,83,-,86,بحلقدؽتلبحيِد

 ل(لل064:لل0430،ل
  ً ػحكلتهعلخقْ لبحلقؽبالغبالمكيٌٍليهٌ  لمنيقث ل.

لّقدد ل(ل043,-ل060,:ل يقديطعبالمهيظحيددولبحطييدد لًخدعلت لمكدديٌٍلبحيقْْدؿلّيددؽبًذل ددْنل هدٕح انزًٛٛددش - ًت لبحلقدؽتلبحيدِد

(لحيددػبلتهددعل ددٌتلتقْْدددؿل,,0،لل0442ّكيسكددنلزدددػرييلتًلتهددعّ ييل تمهددينٌْـ،لل%(,6مهيمدد ل ٌتيدديلبحيقْْؿّدد ل ددنل 

 .بحلقؽبالمنيقث 

لئ لبحثدعبئ لبحطيِئد ل دعلخدػ تل دعظبًلمدنللكؼبنٛخ انجذائمل- :لّهعلزكيبلرهيحْ لبحثعبئ لظيؽالخقْد لبحقدْ لقديحث لًىدػبلّهنِد

لر لهيحْييدديبحهدد بللبحقدقٌ دد لبحددعنْيلتكثددؽلمددنلبحقدقٌ دد لبحه ْدديلًىددػبلّددعلل  دَد لردِد ًل يددػبلتقددؽؼلئ قددي لبحثددعبئ لكقدديلىدِد

لب ضيثيؼلحلي  ْيييلرِلخػبلبحه ب.

ًتَ ل(ل033,كؽًنثديشل(لً  دعل ْقيدولبحثثديال ل–ت لزكيبلتثيالرقؽتلب ضيثيؼل يقديهقيللمهيظحد ل ئحلديللثجبد االخزجبر: -٘ 

(ل  دٌظتلًلض ْد ،ل840,-,83,ب ضيثيؼبال ْؽلبحققنن لتهعلخْعتلئغبلغبالتثياٍل يٍللبغبلكي لمهيم لبحثثديالّيدؽبًذل دْنلل 

لل0433 لً ػحكلّهعلمهيم لتثيالخْع.(ل064:

ل

 انلصم انزاثغ 

 ػزض انُزبئح ٔرلظٛزْب

 

 أٔالً:ػزض انُزبئح ٔرلظٛزْب:

 أداء يذرطٙ انًذارص انًزٕططخ  ضٕء يٓبراد انزذرٚض انصلٙ (. انُزبئح انًزؼهوخ ثـ ) رسذٚذ يظزٕٖ  -1 

لكدد لميدديؼتل سكدد للنيدديئحبحليسقْدقلىددػبلبحيددعالقدديهؽٌلبحثيزثدد لح لتسعّددعلمكدديٌٍلتظب لبحقهثقددْنلردِد لبحنسددٌلب تِد   دَد

لبحقددؽخرلًبحددٌؾ لبحقئددٌُلكقدديلًقدديني ملبحثيزثدد للبحقيدديؼبال ْددؽل لَددٌ لبحٌقدّد لبقدديقيؼتلبحق ز دد لردِد مدي تيدديلردِد

لبحدغؽبرْد لبحقدعبؼـلبحقيٌقده لً قدديلب ل لبنلدؽبظل نيديلتقثد لمهد  الزقْقدد لحقعؼقِد بحقيسققد لخقْهيديلًكد لمدديلل  دَد

لبحققْدديـلح د لميدديؼتلىددٌل ،ل(لظؼخدد 00 هي د لبحق ز دد للمإحلد لمددنلضقكد لمكدديٌّيالمدقددٌعلتًؾبنيديل  (ل8ًب لًقّد

لمس ديلح لًدد ل دْنلبحقيديؼتلبحقيسققدد لً ْدؽلب،لظؼخديا ل دعلىددػبلبحٌقّد لًح دد لمدديلل  دَد لب ظب لبح  ِد حقيسققد ل ددعلًقّد
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لل( (ل,4بحققْديـلبحثديحعل  ظؼخدد لمهْديؼبلح لًدد ل دْنلب ظب لبحقيسقددقلً ْدؽلبحقيسقدقلر دد لبظ دي لؾبظلًؾنددولبحقئدٌُل  دَد

ل(لظؼخ ل عل ْؽلميسققلًمقثٌل.,4ًك لتظب لكي لًقهيلب  لمنل ،ل(لرأكثؽل علميسققيلًمقثٌ ,4 

 

 خطٛظ نهذرص : انًدبل األٔل: يٓبرح انز

ل(لٌَّرلغحك.ل6(للمنييلح لتيسققلًخعًلل ل8(لمييؼبالً لل2ُّ لىػبلبحقديلل 

ل

 (2اندذٔل )

 يٓبراد انزذرٚض انصلٙ ضًٍ يدبل انزخطٛظ نهذرص

 

لبحلقؽبالا
بحؽت

ل  

بحٌقّل

لبحقؽخر
ؾ لبحقئٌُ لبٌح

ل00،6ل6004ل0لّهعلبحطه لبحٌْمْ لًرقلب قفلبحيؽ ٌّ ل0

ل,0ل,6،0ل6لبحيعؼّفلبحقنيقث لحعؼـّسعظلِؽبئقلل6

ِلبحلؽً لبحلؽظّ ل ْنلبحه بل8 ل64،4ل6،63ل8لّؽب 

بلبحيقيْعلح عؼـل6 ل,4ل8ل6ل سعّعلتقٌ 

كْ ل ًٌؼتليسْس ل0 ل46،6ل8،66ل0لًٌّغلب ىعبالبحكٌ 

ل42،3ل8،84ل4لّػكؽلضهٌبال ؽٌلبحقٌٌَعل4

ل43،6ل8،60ل2لٌّؾعلبٌح تلًرقيًلحطهٌبالبحعؼـل2

 

 -انًٓبراد انـٛز يزسووخ:رلظٛز 

ل ني د ل هدٍلبحقعؼقدْنللب لبحطهد لبحٌْمْد لّهعلبحطه لبحٌْمْد لًردقلب قدفلبحيؽ ٌّد لـ0 ل نِد:لً دعلتهدٌظلب قدثيبلئحَد

لؼًتْنِلًتهْقلبص عبعلً علّليقؽل هٍلى للئحَلكْلْ لكيي  لضهٌبتييل ًٌؼتليسْس لزك لضهٌبالبحعؼـل.

للتديىدد لبحقددعؼـل ىقْدد لِؽبئددقلل:ّسددعظلِؽبئددقلبحيددعؼّفلبحقنيقددث لحددعؼـلـدد6 لغحددكلئحدَد ًّق ددنلت لّهددؿٍلبحكددث لردِد

لضهٌبتييلً عالمقيؼق لبحقعؼـلحهؽبئقلتعؼّفلزعّث . لبحيعؼّفلًبحْيالبقيطعبا

ل  دد لئحقدديال هددٍلبحقعؼقددْنل ن دديالبح ؽًّدديالًبؼتثددي ل -3 لبحلددؽً لبحلؽظّدد :ل ددعلّهددٌظلقددث لىددػبلبحقًددٌؼلئحدَد ّؽب دِد

 بحقيلٌ ْنل  َلمه  لبحٌ ت.بحقعؼـلرِلبحعؼـل قيسٌبغلبحه بل
 

                                                                 
ل
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 -انًدبل انثبَٙ: يٓبرح رُلٛذ انذرص:

ل 8(لمييؼبا،ل 2ُّ لىػبلبحقديلل لللللل ل(لٌَّرلغحك.ل8(للمنييلح لتيسقق،لًبحدعًل

ل

 (3) اندذٔل

 يٓبراد انزذرٚض انصلٙ ضًٍ يدبل  انزُلٛذ انذرص

لبحلقؽبالا
بحؽت

ل  

بحٌقّل

لبحقؽخر
ؾ لبحقئٌُ لبٌح

ل66،3ل6،06ل0لمثْؽتلح يل ْؽلبحه قِّهؽذلتقئ  لل0

بخثيالبحثْنْ لح ه ث ل6 ل64،4ل6،88ل6لّيي  لبٌح

ٌلبحقيظتل8 ِل ؽ ِلبحيعؼجلر ل64،4ل6،63ل8لّؽب 

٘ شبيم نًٕضٕع انذرصل6 ل,4ل8ل6،0 ٚضٛؾ يهخص طجٕر

ِلبٌح تلبحقنيقث لحينلْػلبحعؼـل0 ل,4ل8ل6،0لّؽب 

ل46،6ل8،60ل0 ٚذكز يوذيخ يُبطجخ نزثظ انًٕضٕع انظبثنل4

ٗ انظجٕرح ثخظ ٔاضرل2 ٌ انذرص ػه ل26،4ل8،48ل2 ٚكزت ػُٕا

ل

 رلظٛز انًٓبراد انـٛز يزسووخ

لب يقديظل هدٍلل:لً دعبحه قِدّهدؽذلتقدئ  لمثْدؽتلح يل ْدؽل -0 للبحقعؼقدْنلئ ّهدٌظلب قدثيبلئحَد ظًؼلبحهيحد لّقيًدؽل  َد

مدنيحلبحققدؽؼلّده دوللبحقدعؼـل اكقديلبحيدؿباللئ بحثيزثد لب قيقيعلًبحي قْنلمنلظً لمنسولبحلؽي لحهدؽذلب قدئ  لًتهيقدعل
لبحه قِ.ميقْعلرِلِؽذلتقئ  لح يل ْؽل

ل ًددؽلً ددتلبحددعؼـلًكثددؽتلّيدي  لبحٌبخثدديالبحثْنْدد لح ه ثدد  -6 لتظب لبحقعؼقددْنلئحدَد :لً ددعلّهددٌظلقددث لىددػبلبحقًددٌؼلردِد

لبحًددفلبحٌبزدعلرُدد ًل دنل ددعالبقديْهيبل لبحيه ددْ للردِدبحثْيْد لبحٌبخثدديالل هُددي ل أىقْد بحهد بلبحقٌخددٌظّنلرِد  ق ْيِد

لًبحيه  .
ل دؽٌلبحقديظت:لً دعلّهدٌظل -8 ندؽذلبحقديظتلتًل دعال ؽَدييللبحقدعؼـلرِدغحدكلبؼتدديلللب قدثيبلرِدّؽب ِلبحيعؼجلرِد

لبحقٌٌَ  .ل لزك لبحطه 
ل

ل-انزؼهًٛٛخ: يدبل انثبنث: يٓبرح اطزؼًبل انٕطبئم 

ل(لٌَّرلغحك.6(لمنييلح لتسقق،لًخعًلل 8(لمييؼبا،ل 2ُّ لىػبلبحقديلل 

ل

ل
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 (4اندذٔل )

 يٓبراد انزذرٚض انصلٙ ضًٍ يدبل اطزؼًبل انٕطبئم انزؼهًٛٛخ

ل

لبحلقؽبالا
بحؽت

ل  

بحٌقّل

لبحقؽخر

ؾ ل بٌح

لبحقئٌُ

ل66ل,6،6ل0لّيأكعلئ لخقْ لبحه بلّهيىعً لبحٌقْ  ل0

ل62ل6،80ل6لّيأكعلمنلي زْيييل ث لب قيهقيلل6

ل63،3ل6،66ل8لّيْرل كثؽل عظلمنلبحه بل قيطعبمييل8

ل,4ل8ل6لّيأكعلئ لبحه بلّليقٌ ل يّ لبحٌقْ  ل6

ل6،,2ل8،00ل0لّيقنلبقيطعبالبحٌقيئ لبحيه ْقْ لظبض لبحًفل0

ل26ل,8،2ل4لّطييؼلبحٌقْ  لبحقنيقث لحقٌٌَعلبحعؼـل4

ل26،4ل8،28ل2لّهؽالميىْ للبحٌقْ  ل ث لبقيهقيحييل2

 

 رلظٛز انًٓبراد ؿٛز انًزسووخ:

لتظب لبحقعؼقدْنلحيددػهلبحقيديؼتلمنيديل ددعاللـدلّيأكدع0 ب لخقْد لبحهدد بلّهديىعً لبحٌقدْ  :ل ددعلّهدٌظلقدث لىدػبلبحقًددٌؼلرِد

لًَد لمنيقد لحيد لخقْهديلًَدهفلبحيٌخْدول هدٍلبحقهدؽرْنل لبحهد بلًب لت دٌ لرِد مهؽر لكْلْ ل ؽٌلبحٌقْ  ل  َد

لًبحيؽ ٌّْنلحػحك.ل

كْلْد لبقديطعبالبحٌقدْ  للبحقعؼقدْنلرِدثيبل عّدعتلمنيديل  د لضثدؽتلبقيهقيل:ل علّهٌظلئحَلب قدلي زْيييل ث ـلّيأكعلمنل6

 ً عالئظؼب لئ لبحٌقْ  لبحًيحس لح عؼـلىِلبحيِلتكأل عال  َل سىلًبحيل ْؽ.

ل8 لَددهفل هددٍلبحقعؼقددْنلردِد لغحددكلئحدَد ـددلّيددْرل كثددؽل ددعظلمددنلبحهدد بل قدديطعبميي:لًّق ددنلآ لّهددؿٍلبحكددث لردِد

لكْلْددد لتطًددْىلبحٌ ددتلبح ددديرِلحهددؽٌلبحٌقددْ  لبحيه  لتدددعؼّ لبحهدد بلردِد ْقْددد لًضددٌري لبلمددنلَدددْيعلبحٌ ددتل  دَد

لبقيطعبميي.

ل

 انًدبل انخبيض يٓبرح انزؼشٚش:

ل(لٌَّرلغحك.0(لمنييلح لتيسققلًخعًلل 6(لمييؼبا،ل 2ُّ لىػبلبحقديلل للل
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 (5خذٔل )

ليدبل يٓبرح انزؼشٚش انصلٙ ضًٍيٓبراد انزذرٚض 

لبحؽتث لبحلقؽبالا
بحٌقّل

لبحقؽخر

ؾ ل بٌح

لبحقئٌُ

َلبحقهيؼك ل0 ل62،4ل6،83ل0لّهد لبحه بلبحطدٌحْنل  

ِلئّسي ل يحيٌ فل نلبح  ال6 ل63ل,6،6ل6لّؽر لكلولحْهه

ل63،3ل6،66ل8لّقعالتهؿّؿلمثينؽل ظب لبحه بل8

ل64،6ل6،64ل6لّثيك ل نعميلّكق لئخي  ليسْس ل6

ل00ل6،00ل0لّكيهق لتحليظلبحيهؿّؿل ًْغ ل ثيؼبال0

ـلحيهؿّؿل قيدي ياّكيطعالل4 ل,4ل8ل4لزؽك لبحؽت

ل46،6ل8،00ل2لّيدن لبحكطؽّ ل اخي يالبحه بل2

 

لرلظٛز انًٓبراد ؿٛز انًزسووخ

لتظب لبحقعؼقدْنلحيدػهل -0 ـ:لً علّهدٌظلبحكدث لىدػبلبحقًدٌؼلرِد ّهد لبحه بلبحطدٌحْنلًبحقيقؽظّنل  َلمهيؼك ل يحعؼ
لبحدعؼـلً ًدؽلمدعتلبحدعؼـلكقديلًُ دعلبحقييؼتلئحَلتقثيبل عّعتل عالئظؼب لبحقهثقلتىقْد ل بقديهقيللبحثدٌببلًبحهقديبلرِد

ل هٍلبحقعؼقْنلىػهلبحقييؼتلَْيعلبحٌ تلبحعؼـ
 اظيديؼلتزكدنللبحقدعؼـلمنهدغ :لً علّهؿٍلبحكث لرِلغحكلئحَل علّ دٌ لّؽر لكلولحْههِلئّسي ل يحيٌ فل نلبح  ا -6

 ميل نعهلح ؿبئؽلًبقيطعبالبصّسي بالب ضؽٍلحسيح لبحيٌتؽلبحيِلتًيز لبحقعؼـل نعلًخٌظلبحؿبئؽ.
 

 يٓبرح ؿهن انذرص  انظبدص:انًدبل 

ل(لٌَّرلغحك.4(لمنييلح لتيسققلًخعًلل 8(لمييؼبا،ل 2ُّ لىػبلبحقديلل للللل

ل

 (6اندذٔل )

لهنيدبل يٓبرح انـ انصلٙ ضًٍيٓبراد انزذرٚض 

لبحؽتث لبحلقؽبالا
بحٌقّل

لبحقؽخر

ؾ ل بٌح

لبحقئٌُ

ل66ل,6،6ل0 ّ طىلبحعؼـل ْنلمٌ فلقثقلًته قولبحه بل0
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ل64،6ل6،80ل6 ح ِ علحقًيظؼلضيؼخْ لِ ثيوٌّخولل6

َلنييّ لبحعؼـل8 ل64،3ل6،64ل8 ّ لتلبنيثيهلبحه بلئح

ـلظؼقول هؽّق لخػب  لًمهٌ  ل6 ِلبحقعؼ ل46،4ل8،00ل6 ّني

ل48،4ل8،03ل0 مسيًؼلبحعؼـلبحؽئْكْ لحغ قولّكيهق ل0

ل43،8ل8،66ل4لّيأكعلمنلبقيْهيبلبحه بلحدٌبن لبحيه  ل4

ِلبٌح تلبحقنيق لحإلنيي للبحعؼـل2 ل%2003ل8004ل2لّؽب 

ل

لرلظٛز انًٓبراد ؿٛز انًزسووخ

ل دعالكليّد لً دتلبحدعؼـلحهدؽذللِبحكث :لرً علّهؿٍلل0 لئحَد غحكلئحَد ّ طىلبحعؼـل ْنلمٌ فلقثقلًته قولبحه ب:لل-

ل دعالبقديطعبالبحقددعؼـل بحقٌَدٌعلرُد ًل دنلًخددٌظلم ز ديالقدثقلًتدد لكيي ييديلمدنل ثد لبحقددعؼـلىدػبل يصَدير لئحدَد

لح كثٌؼتل يحه  لبحًسْرل.

لَدهفلمكديٌٍلبحه ثد لمقديلّدهد لبحقدعؼـل -2 لغحدكلئحَد ٌّخولِ ث لح ِ علحقًيظؼلضيؼخِ:لً دعلّهدؿٍلبحكدث لرِد

   َلمسيٌٍلبحقنيحلرقّلظً لبحيٌق لًب ِ علبحطيؼخِلرُ لً نلبحيؿبالِ ث لبحًفلبحكيظـل ي ميسينياّإكعل

لب قدثيبل -8 :لً علّهٌظلبحكث لمدنلىدػبلبحقًدٌؼلتظب لبحقعؼقدْنلحيدػهلبحقيديؼتلئحَد ّ لتلبنيثيهلبحه بلئحَلنييّ لبحعؼـل

لبحًدفلً دعالبكيلدي لبحٌ دتل كد ث لبحيدعض المدنل ثد لبصظبؼتل يحدعؼـلمثد لتكددْ ل عّعتلمنييلكثؽتلت دعبظلبحهد بلرِد

 بحغْيبلبًلؾّيؼتلًحِلتمؽلبحهيح .
ل

 انًدبل انظبدص : انزوٕٚى:

ل(لٌَّرلغحك.2(لمنييلح لتسققللًخعًلل 8(لمييؼبا،ل 2ُّ لىػبلبحقديلل لللل

 

 (7اندذٔل )

 يٓبراد انزذرٚض انصلٙ  ضًٍ يدبل انزوٕٚى

 

 انزرجخ انلوزاد د
انٕطظ 

 انًزخر

انٕسٌ 

 انًئٕ٘

ِلبحيسًْ ل0 ل66،6ل6،60ل0لّكيطعالبحيغػّ لبحؽبخه لحقهيحد لبحُهفلر

ِلبحثنيئِّهثقلبحيقٌّ ل   لخٌبنثولل6 ل62،3ل6،84ل6ل،بحطييمِلب ًح

ل63،6ل6،60ل8لّقييؾلتقٌّقول يحقؽًن لحقٌٌَ يالبحعؼـل8
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ل20،4ل8،03ل6لّكيطعاللقد لضيولحؽيعلظؼخيالِ ث ل6

ل26،6ل8،40ل0لبقيطعبالبحيقٌّ لبحػبتِللّعؼبلبحه بل  َل0

ٌَذلرِل ني لب ضيثيؼبال4 ِلبحع  لًبٌح ل62،6ل8،26ل4لّؽب 

ل20ل8،20ل2لّدْعل ني لب ضيثيؼبالبحيسًْ ْ ل   لتنٌب ييل2

 

لرلظٛز انًٓبراد ؿٛز انًزسووخ

لبحيسًدْ  -1 لئ ل هدٍل: ّكديطعالبحيغػّد لبحؽبخهد لحقهيحدد لبحُدهفلرِد لً دعلّهدؿٍلبحكدث لئحَد بحقعؼقدْنللّؽكدؿل  َد

لرُد ًلب ؾظزديالبحقي ديالبحعؼبقدْ ل ديحه بلًتدٌرْؽل لًردقلمكديٌبهلبحه قِد بحدين لبحه قِلرِلئ لبحهيح لّكديٌ ثييل  َد
لّسييجلبحَلً تلًىػبل لّيٌرؽلرِلبحقي يالبحعؼبقْ .  بحيغػّ لبحؽبخه 

،لبحثندديئِ،لبحطيدديمِ -6 َللئ لبحقعؼقددْنللحددْفلحددعّي لبصحْدد ل:لً ددعلّهددؿٍلبحكددث لبحددّهثددقلبحيقددٌّ ل  دد لخٌبنثددولب ًحدِد

لتنيدديل نيديلّيه دد ل لتهثْدقلخٌبندد لبحيقددٌّ للرُد ًل  دَد "لئَدديرْْنلًل ني د لبحقعؼقددْنلمددنليخيدعبل"ًً يددبحًدسْس للردِد
ل ؽٌلبحيقٌّ لىٌلًؼ  لب ميسي لئُلب ىيقيالّنً ل  َلبحدين لبحقهؽرِلرقّ.

ـ:لً ددعلّهددٌظلبحكددث  -3 لتظب لبحقعؼقددْنلحيددػهلبحقيدديؼتل ني دد للّقيدديؾلتقٌّقددول يحقؽًندد لحقٌَددٌ يالبحددعؼ  ًددٌؼلردِد
لتٌخْدول هدٍلبحقهدؽرْنلًبحيؽ دٌّْنلل لّكقربحقعؼقْنللئ لً تلب ميسي ل  قؽًند للحقٌَدٌ يالبح يديبللًَدهفلرِد

لح قعؼقْنلحػحك.
ل
 انؼالهخ االررجبطٛخ ثٍٛ يٓبراد انزذرٚض انصلٙ نًذرطٙ اندـزاكٛخ ٔرسصٛم طهجزٓى (.انُزبئح انًزؼهوخ ثـ ) -3

ل حإلخي  ل نلبحيكديؤل،لتد لبقديهقيللمهيمد لبؼتثديِل ْؽقدٌ لصّدديظلبحه  د ل دْنلميديؼبالبحيدعؼّفلبحًدلِل ندعلمعؼقِد

ل0486,مهيمد لبؼتثديِل ْؽقدٌ ل بحقعبؼـلبحقيٌقه للًميٌقّلظؼخديالتسًدْ لِ ثديي لتغبل  غدتل دْ ل (لًىدػبلّدعلل  َد

(لًت ددٌ لبحه  دد ل0تل ْقدد لمهيمدد لب ؼتثدديِل  ًخددٌظل   دد لِؽظّدد لميٌقدده لًت ددٌ لبحه  دد لِؽظّدد لتيمدد لتغبلكيندد

(لًت ددٌ لبحه  د لب ؼتثيِْد لَدهْل ل نددعميل02,-06,ب ؼتثيِْد لِؽظّد لميٌقده لتغبلكدي ل ْقدد لمهيمد لب ؼتثديِل دْنل 

ل(.06,ت ٌ ل ْق لمهيم لب ؼتثيِل منليلؽلبحَلت  لمنل

ل6,00 لبحطليخِلًل ثعهللال:لللللللللللللللللللللللللللل لل(0,6،

لمديظتلً لبحقدعبؼـلبحقيٌقده لرِد ىػبلّعللًخٌظل    لبؼتثيِْ لِؽظّ لميٌقه ل دْنلميديؼبالبحيدعؼّفلبحًدلِلحقعؼقِد

لّكدهَل بحدغؽبرْ لًتسًْ لِ ثيي للئ لت لبحثيزث للتؽٍلت :لبحيسًْ لبحعؼبقِللًمسيدٌٍلبحقديظتلبحعؼبقدْ لىدعالتقيقِد

لمكدي لتسقْدقلت  َد لبحدغؽبرْد ل هديَلبحهدؽ لًب قديحْ لرِد لغحدكلترددؽبظلمعؼقِد ٌٍلبندديؾلح قديظتلبحعؼبقدْ لًّيكديًٍلرِد

لتنقْد لبحيسًدْ لحدعٍل بحهْن لًمهنَلغحكل لّدؽتثّلبحيسًدْ ل قكديٌٍلميديؼبالبحيدعؼّف،لريدٌل لّهدعل ديم لتقيقدْيلرِد

لكقدديلًتددؽٍلب لبحه  دد لب ؼتثيِْدد ل ددْنلمكدديٌٍلميدديؼبالبحيددعؼّفل بحي مدػتلً طييدد لت مددػتلبحًددفلبحثيحددىلبحقيٌقدّد

لتدعؼّفلمديظتلبحدغؽبرْد ل قيديؼبالتضدؽٍلًبحطييد ل يحيطًدىلبحًلِلًبح لبحقعؼقدْنلرِد لً ِد يسًْ لؼ قيلّهدٌظلئحَد

ً يحقيظتلبحيِلّعؼقٌنييلرُد ل دنلبتديىديتي لً دْقي لبحه قْد لريدٌلتكثدؽلً ْديًل قيديؼبالبحيدعؼّفلب ضدؽٍللرُد لًل دنل

لًزدعبالته ْ لِثْهد ل دؽٌلبحقديظتلبحه قْد لبحن ؽّد لبحق ئقد لًتقكدْقييلئحَد قْد لًتن دْ لئخدؽب بالته قيديلًبحيدعؼّ ل  َد

ل  َلزل ييلًته قييلً يحييحِلتيثستلتقيقيلحيه  لتهثْقلبحقييؼبالبحيعؼّكْ ل ه  ل ق ِ.للقي عاتنههييي،ل لبحه ث 

ل

ل
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 ثبَٛبً: االطزُزبخبد

 :كٙ ضٕء َزبئح انجسث رٕصهذ انجبزثخ  انٗ االطزُزبخبد اٜرٛخ

لبؼـلبحقيٌقه لحقييؼبالبحيعؼّفلبحًلِلكي لظً لبحٌقّ.ئ لبحقكيٌٍلبحهيال ظب لمعؼقِلبحقع -0

لتنقْد لميديؼبالتضدؽٍلمثد لميديؼتليدْي  لًِدؽذلب قدئ  لل -6 لىدػبلبحثسدىلرِد قيىقتلميديؼبالبحيدعؼّفلبحًدلِلرِد
 ًمييؼتلبصظبؼتلبحًلْ .ل

ؼتل ثد لتق نلبِ علمعؼقِلبحقعبؼـلبحقيٌقه ل  َلميديؼبالبحيدعؼّفلبحًدلِلًمهؽرييديللب ظب لبحقديقنلح د لميديل -8
 ب نيقيللئحَلبحقييؼتلب ضؽٍ.

بتُرلح ثيزث لئ لتظب لمعؼقِلبحقعبؼـلبحقيٌقه لرِلمديللمييؼتلبحيهؿّؿكي لَهْليًلنكدثْيًل يحققيؼند ل يحقيديؼبالل -6
لب ضؽٍ.ل

لبحيددعؼّفلًلؾّديؼتلحهددعظلمددنلبحقددعبؼـلًخددعلَددهفلتٌخددوللبحقهددؽرْنلل -0 مدنلضدد لللضثددؽتلبحثيزثدد للبحقيٌبَدده لردِد

 بحيؽ ٌّْنلًب ضيًيول قيي ه لبحقعؼقْنلل ع  لًخعّ ل يقيطعبالمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِ.ل
ل

 ثبنثًبً: انزٕصٛبد:  

:ِ  رِلٌَ لبحنييئحلتٌيِلبحثيزث لل قيلّأت

لبحعؼبقْ .ل -0  بحعًؼبالبحيعؼّثْ ل  ُي لبحيْئيالبحيه ْقْ ل  َلمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِلًحدقْ لبحقؽبز 
ل -6  حيأكْعل  َلتىقْ لمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِلرِلبحقنيىحلبحعؼبقْ لح   ْيالًرِلئتني لت عبظلبحيْئيالبحيه ْقْ .
لت دددعتييلبحثيزثددد للًب يقدددعتييلردد -8 لبحقدددعبؼـلبحقيٌقددده للبصردديظتلمدددنلبقددديقيؼتلبحق ز ددد لبحيدِد ِلتقدددٌّ لتظب لمعؼقددِد

لح قييؼبالبحيعؼّفلبحًلِلل.
لبحقسير ديالحين ددْ ل ق ْد لتنلْددػل ؽندديمحل -6 تهد ْ لحدددي لمهديؽك ل ددْنلك ْديالبحيؽ ْدد لًبحقدعّؽّيالبحهيمدد لح يؽ ْد لردِد

لمنلؾّيؼبالمْعبنْ لًتهثْقلرؽظُلًخقهِلرْقيلّطىلمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِ. لبحيؽ ْ لبحهق ْ 
لتقددٌّ لتؿًّدعلمعؼ -0 لىددػهلبحعؼبقد ل قًددعلبصرديظتلمنيدديلرِد لُزددعاظالرِد لبحقدعبؼـلبحقيٌقدده ل قيئقد لبحقيدديؼبالبحيِد قدِد

لغبتْيً.ل لتظبئي 
ل

 راثؼبً: انًوزززبد: 

ل :ِ لبقي قي لح ثسىلتقيؽذلبحثيزث للميلّأت

  ني ل ؽنيمحلتعؼّثِلحينقْ لمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِلحعٍلمعؼقِلبحقعبؼـلبحثينٌّ . -1
 عؼّثِللحيقٌّ لمكيٌٍلبح ليّياللبحيه ْقْ لحعٍلمعؼقِلبحقعبؼـلبحقيٌقه .ل ني ل ؽنيمحلت -2
لبحقددعبؼـلبحقيٌقدده للحقيدديؼبالبحيددعؼّفل -3 لئككدديبلمعؼقدِد لردِد لبحيه ددْ لب ح يؽًندِد  ندي ل ؽندديمحلتددعؼّثِل دديئ ل  دَد

لنسٌلمقيؼق لبحقين . لبحًقِللًتنقْ لظبرهْيي 
لبحقددعبؼـلبحقيٌقدد -4 ه لح قيدديؼبالبحًددلْ ل ددثهٍلبحقيغْددؽبالكدديحدنفلئخددؽب لظؼبقدد ٍل ددنل   دد لمقيؼقدد لمعؼقدِد

 ًبحؽَيلبحٌظْلِلًب تديهلنسٌلبحقين .
 ئخؽب لظؼبق ل  َلتطًًيالمطي ل لحقهؽر لتأتْؽلبحيطًىلرِلمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِ. -5
ل

 انًصبدر 

 انًصبدر انؼزثٛخ

ل  -1 لّهقٌب: لز ٌ، ل1986ت ٌ لرِ لب خيقي ْ  لبحعؼبقيا لمعؼقِ لبكيكيب لمعٍ ل ْن لبحه    لبحقيٌقه ل(، بحقؽز  
ل ل 2حقييؼبال ؽب بالبحطؽّه ،لت سيبلبحْؽمٌ ،لبحهعظ  (.1،لبحقد ع
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ل ل -2 :ِ  ،لظبؼلبحقكْؽت،ل قي .1(،لِؽبئقلتعؼّفلبحدغؽبرْ ،ل2009ِتمثٌلقهعُنل ثعلهللالًق ْقي ل نلزقعلبحث ٌن
ل1997ِتمهينٌْـ،لمْطيئْ :ل ل -3 ل،لظمهق.1(ل،بحقْيـلًبحيقٌّ لرِلبحيؽ ْ لبحسعّث ،

(،لتتؽل ؽنيمحلتعؼّثِلرِلتنقْ ل هٍلبحقييؼبالبحيعؼّكْ لحعٍلِ ث ل ك ل2007تزقع،لًئقؽب ل ين ل ثع:ل تمْن،ل -4
ل  لبحهعظ لبحقٌي ، لخيمه  لب قيقْ ، لبحيؽ ْ  لت سيبلك ْ  لمد   لب قيقْ . لبحيؽ ْ  لرِلك ْ  لبحطيي  لبحقد عل2بحيؽ ْ  ،)

 5.) 

لظبؼلبح1998زؽب،لمسقعل  -5 لبضيْيؼلبحٌقيئ لبحيه ْقْ ، ل قي .(:  غْى،
لمسقٌظل  -6 لمييؼبالبحيعؼّفلبحًلِ،ل2007ِبحسْ  ،لمسقع  ،لظبؼلبحقكْؽت،ل قي .2(:

،ل1(:لبحٌقيئ لبصزًيئْ لرِلبحثسٌبلبحنلكْ لًبحيؽ ٌّ ،ل2015ِبحطليخِل،ؼبئعلئظؼّفلً ثعلهللالمدْعلزقْعل ل -7
 ظبؼلظخ  ،ل قي ل.

لتنقْ لمييؼبالبحيل ْؽ،لِلل2005ضْؽ،لنٌبىْن،ل ل -8 ل،ل قي .قكْؽتظبؼلبح،ل2(:

ل  -9  (،لمعؼـلبحقؽ لبحسيظُلًبحههؽّنلبحلهيل،لظبؼلبحل ؽ،لبحقيىؽت.2000خي ؽ،لخي ؽل ثعلبحسقْع:

لتًقْ لبحيه ْ ،لِ,6,0خيم ،لزكنل -01   ،لظبؼلبحل ؽل قي .ل0(:

ل  -11 لميعُ، ل،زقعب  لٌَ ل0443بحدثٌؼُ لرِ لبحقيٌقه  لبحقؽز   لرِ لب خيقي ْ  لبحقٌبظ لمعؼقِ لتظب  لتقٌّ  :)
 بحيعؼّكْ ،لؼقيح لميخكيْؽل ْؽلمنهٌؼت،لك ْ لبحيؽ ْ لب نلبحؽنع،لخيمه ل غعبظ.بحقييؼبال

ل  -12  (،لمنيىحلبحثسىلبحيؽ ٌُ،لخيمه ل غعبظ.,044ظبًظ،ل ؿّؿلزنيلًتنٌؼلزكْنل ثعلبحؽزقن:
لكليّيالب ظب لبحيعؼّكِ،ل0ِ,,6ؼبنع،ل  ِل  -13  ،لظبؼلبحل ؽ،لبحقيىؽت.0(:

ل  -14 :َ  ،لظبؼلبحثقير ،لبحقيىؽت،.0هؽ ْ ،لِ(،لته ْ لبح غ لبح3,,6ؼق  ،لمًهل
ل  -15 ـ: بحقعؼـل  َل هٍلمييؼبالبحيعؼّفلًبتؽهلل-(،ل ني ل ؽنيمحلحيعؼّ لبحهيح 1996بحكهعُ،لقيىؽتل ثي

   َلكليئيولبحقينْ ،لتِؽًز لظكيٌؼبهل ْؽلمنهٌؼت،لك ْ لبحيؽ ْ /لب نلؼنع،لخيمه ل غعبظ.
ل  -16 ل غعبظ.(ل،كيي يالخيمهْ ،لمهثه لظبؼل1990بحهيًُ،لمنػؼ:  بحس ق ،

ل  -17  (،لبحعبؼلبحقًؽّ لبح ثنينْ .1(،لمهد لبحقًه سيالبحيؽ ٌّ لًبحنلكْ ،لِل 2003نسيت ل،زكنلًلًؾّن لبحنديؼ:
ل  -18 لرِلتعؼّفللبحدغؽبرْ ،لظبؼلبحقؽّص،لبحؽّيٌ.1989نٌ ،لمسقٌظلبزقع:  (،لب تديىيالبحسعّث 

ل  -19 لتزقع لًحْع ل4,,6ققْؽ، لبحيعؼّفلبحقًغؽ ل ْن لبحعمح لتتؽ ل هٍلمييؼبالبحيعؼّفلحعٍل(: لرِلتنقْ  ًبحنقػخ 

لبحهعظل ل ْنلنقف، لخيمه  لبحيؽ ْ ، لك ْ  لبحيعؼّف، لبحقنيىحلًِؽ  لظؼبقيالرِ لمد   لب قيقْ  لبحيؽ ْ  ِ بلك ْ 

 003.) 
ل ل- -20 ل،لظبؼلبحثقير ،ل قي .1(،لمثيظبلبحقْيـلًبحيقٌّ لرِلبحيؽ ْ ل،ل1999ِبح يىؽ،لؾكؽّيلمسقع:
ل -21 لغً ي لًقيْ   ل  ثْعبا، لبحكقْع لِل2007ب ٌ لبحسيظُلًبحههؽّن، لبحقؽ  لرِ لبحيعؼّف لبقيؽبتْدْيا لظبؼل1(: ،

لبحل ؽ،ل قي .

ل  -22 :ُ لمًؽ.4,,6 هي،لئ ؽبىْ للًتمْؽلبحيٌبؼ لِؽ لبحيعؼّف،لم يث لظبؼلبحه  ، ،) 
ل  -23  (،لبصظبؼتلبحقعؼقْ لبحسعّث ،لظبؼلبحثقير ،لب ؼظ .2011 هٌُ،لخٌظال ؿا:

لق ْقي :ل  -24  ،لبحقهثه لبحٌِنْ ،لب ؼظ .0بحقْيـلًبحيقٌّ لرِلبحهق ْ لبحيعؼّكْ ،لِل(،0430 ٌظتنلبزقع
ل -25 ل ــــــــــــــــــــــــــــ :ِ  (،لبصزًي لح ثيزىلرِلبحيؽ ْ ،لظبؼلبحل ؽلح نهؽ،ل قي .1988ًض ْ لٌّقفلبحط ْ 

ل ل -26 للظبؼلبحؽبت لبحديمهْ ،ل ْؽًا.لل2002بحهْكٌُ،ل ثعلبحؽزقن: ل(،لبحهؽّقلبحَلبحنثٌغلبحه قِ،

ل  -27 ل،ل3ِ,,6 ين ،ل كيا،لًضيحعلمسقع: لبحهؽ ِ،ل قي .0(،لبحيؽ ْ لبحهق ْ   ،لم يث لبحقديق 
ل  -28 ل،ل قي .لظبؼلبحثقير (،ل1(،لِؽبئقلبحيعؼّفلبحهيم ،لِ 2009بح كقيًُ،ل يظل:
 0بح ثؽٍ -29

ل ،لبم ل -30 :ِ لِل2005ًمسقعلبحهلير ل،لظبؼلبحل ؽ،ل قي .3(،لتقيحْ لته ْ لبحدغؽبرْ ،
ل  -31  (،لتقفلبحيؽ ْ ،لظبؼلبح ييب،ل غعبظ.2002ميعُ،ل ثيـلًآضؽً :
ل:  -32 ل   لبحنلفلبحيؽ ٌُ،ل2003ِنهٌبتِ،ل ثعلبحقدْع  ،لظبؼلبحلؽ ي ،ل قي .4(،

ل  -33 لبحؽزْ : ل ثع ل قؽ لًب ن2004نًؽلهللا، لتعنِلمكيٌٍلبحيسًْ  لِ(، لً  خو، لبحعؼبقِلبقثي و لظبؼل1ديؾ ،
 ًبئ ،ل قي .

ل:ل لل -34 لظبؼلًبئ ،ل قي .2(،لتقيقْيالرِلبحيؽ ْ لبحهق ْ ،لِ 2008ــــــــــــــــــــــــــــ لل(،
ل  -35 لًآضؽً : لبحقيٌقه ،لِلت عبظ(،ل نْ لل2008بحٌْنف،لٌّنفلمسقع  ،لظبؼلبحقكْؽت،ل قي .2معؼقِلبحقؽز  
ل

ل:للانًصبدر االخُجٛخ
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ل

35-Eble,لRojei(ed)(1972)ل: EssentialsلofلEducational   measurement, Englewood cliffs,ل

New jersey. 

36- Collins, H (1969): Educational Measurement and Evaluation, Frogman Co., III ionic 
Scot. 

 

 

 (  1يهسن )   

 ثطبهخ انًالزظخ نًٓبراد انزذرٚض انصلٙ

 

 ............لللبحيسًْ لبحعؼبقِل..............للبحقعؼق ل............بق لبحقعؼـل

 تيؼّصلبحيهْْنل...................لللبحدنفل...............للللتيؼّصلبحؿّيؼتل............

مٌٌَعلبحعؼـل................................................................. 

 

لمكيٌّيالب ظب للمييؼبالبحيعؼّفللا

ل0ل6ل8ل6ل0لل

لتً ل:لمديللمييؼتلبحيطهّْلح عؼـ

للللللّسعظلِؽبئقلبحيعؼّفلبحقنيقث لح عؼـل0

للللللًٌّغلب ىعبالبحك ٌكْ للح عؼـل ًٌؼتليسْس لل6

للللللٌّؾعلً تلبحعؼـلًرقيًلحطهٌبتولل8

للللللتق ٌبلبحيقيْعلحعؼـلّسعظلل6

للللللّػكؽلضهٌبال ؽٌلبحقٌٌَعللل0

للللللّؽب ِلبحلؽً لبحلؽظّ ل ْنلبحه بل4

للللللّهعلبحطه لبحٌْمْ لًرقلب قفلبحيؽ ٌّ لللل2
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لتينْيل:لمديللمييؼتلتنلْػلبحعؼـ

للللللّهؽذلتقئ  لمثْؽتلح يل ْؽلبحه قِلل3

للللللح ه ث حثْيْ لّيي  لبحٌبخثيالبل4

لمنيقث لحؽ ّلبحقٌٌَعلبحكي قل يحدعّعل,0 للللللّػكؽلمقعم 

للللللّؽب ِلبحيعؼجلرِل ؽٌلبحقيظتلل00

للللللّ ي ل نٌب لبحعؼـل  َلبحكثٌؼتل طّلًبَرل06

للللللّسعظلبحٌ تلبحقنيقث لحينلْػلبحعؼـل08

لللللُّْعلم طىلقثٌؼُلنيم لحقٌٌَعلبحعؼـل06

لتيحثيل:لمديللمييؼتللبقيهقيللبحٌقيئ لبحيه ْقْ 

للللللبقيهقيحييّهؽالئحْ للبحٌقيئ لبحيه ْقْ ل ث لل00

لبحٌقيئ لبحيه ْقْ لظبض لبحًفل04 للللللّيقنلبقيطعبا

للللللّيأكعللئ لخقْ لبحه بلّهيىعً لبحٌقْ  لل02

للللللّيْرل كثؽل عظلمنلبحه بل قيطعبمييلل03

للللللّطييؼلبحٌقْ  لبحقنيقث لحقٌٌَعلبحعؼـل04

للللللّيأكعلئ لبحه بلّليقٌ ل يّ لبحٌقْ  لل,6

للللللّيأكعلمنلي زْيييلل ث لبقيهقيلل60

ل

ل

لؼب هيًل:لمديللمييؼتلبحيهؿّؿ

للللللّكيهق لتحليظلبحيهؿّؿل ًْغ ل ثيؼبالل66

للللللّثيك ل نعميلّكق لئخي  ليسْس .ل68

للللللّقعالتهؿّؿلمثينؽل ظب لبحه بلل66

للللللّكيطعالزؽك لبحؽتـلحيهؿّؿلب قيدي يالل60

لللللل اخي يالبحه بّيدن لبحكطؽّ لل64
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للللللّهد لبحه بلبحطدٌحْنل  َلبحقهيؼك لل62

للللللّؽر لكلولحْههِلئّسي لح هيح ل يحيٌ فل نلبح  ا.ل63

لضيمكي:لمديللمييؼتلبحغ ق

للللل ٌّخولِ ث لح ِ علحقًيظؼلضيؼخْ ل64

للللل ّنيِلبحقعؼـلظؼقول هؽّق لمهٌ  لًمسثث لحعٍلبحه بل,8

للللل بنيثيهلبحه بلئحَلنييّ لبحعؼـّ لتلل80

لل86 للللل ّيأكعلمنلبقيْهيبلبحه بلحدٌبن لبحيه  

للللل ّكيهق لمسيًؼلبحعؼـلبحؽئْكْ لحغ قول88

لل86 لللللّ طىلبحعؼـل ْنلمٌ فلقثقلئ لته قولبحه ب

لّؽب ِلبحٌ تلبحقنيق لحإلنيي لبحعؼـل80 للللل 

لقيظقيل:لمديللبحيقٌّ 

لللللل   لتنٌب ييلبحيسًْ ْ ّدْعل ني لب ضيثيؼبالل84

لبحُهفلرِلبحيسًْ ل82 للللللّكيطعالبحيغػّ لبحؽبخه لحقهيحد 

للللللّقييؾلتقٌّقول يحقؽًن لحقٌٌَ يالبحعؼـللل83

للللللويِ ثّكيطعاللقد لضيولحؽيعلظؼخيالل84

للللللّعؼبلبحه بل  َللبقيطعبالبحيقٌّ لبحػبتِلللل,6

للللللّؽب ِلبحع  لًبحٌٌَذلرِل ني لب ضيثيؼبالل60

للللللّهثقلبحيقٌّ ل   لخٌبنثولب ًحِل،بحثنيئِل،بحطييمِل66

ل

 


