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أحوذ صقبوح
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َهفس تلهيتِر إلٓ تلصعًف علٓ نِي تلههيِر فٕ شًخٗر تلصلهٗى علٓ قٗم تلهّتًٞةر نةى ِؼُةر يأةً أِةثشىذ 8 الولخض

صفقٗق ولة  ٘ةهم تلدثـةط أنتذ تبِةصدٗثو تلصعلٗم تلهصِّٟ علٓ ّٜء نصغًٗ تلؽًُ، تلمدًذ تلهًُٗر ِنثنذ تلصهيُٖ. ِل

( فقةًذ نٌّعةر علةٓ أيخعةةر نؽةثبز: نِي تلدًيةثنػ تلصعلٗهةٕ، نِي توِةصثو، نِي تلهًةثق تلههيِةةٕ 49تلهكّيةر نةى )

ِبٖر غلٍٗتو )تلؽٍتبً(. ِقةه شٕة س  نى( أِصثوت ِأِصثوذ 180ٞدق علٓ عًٗر قهيز خـــ )ِنِي تويٕطر تلههيِٗر. 

نِي توِةصثو فةٕ تلًشدةر نؽةث  نّةصّْ نِي تلههيِةر شةثو نصِّةطث فةٕ شًهٗةر قةٗم تلهّتًٞةر، ِؼةثء يصثبػ تلهيتِر أو 

توِلٓ خهّصّْ نًش ع، أنث تلهؽةثبز تولةًْ فقةه شةثو شًشٗدُةث علةٓ تلصةّتلٕ: نِي تلهًةثق تلههيِةٕ، نِي تلدًيةثنػ 

عةه  ِؼةّن فةًِا نتلةر  صةثبػ عةىتلصعلٗهٕ، نِي تويٕطر تلههيِةٗر ِشلُةث ؼةثءز خهّةصّْ نصِّةٟ. شهةث ألُةًز تلً

إـٙثبٗث شعٍْ إلٓ نصغًٗ تلؽًُ ِتلمدًذ تلهًُٗر ِنثنذ تلصهيُٖ. ِفٕ ّٜء ول  يةثقٓ تلدثـةط َةىٌ تلًصةثبػ ِٞةًؾ 

 عهنت نى تلصّ٘ٗثز ِتلهقصًـثز وتز ٘لر خهّّٜع تلهيتِر.
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The Role of School in the Development of Citizenship Values From 

middle School Teachers’ point of view 

 

Ahmed A. Zegaoua 

Abstract: The Purpose of this study was to investigate the schools’ role in teaching 

pupils the citizenship values from middle school teachers’ point of view according to 

gender, professional experience and the object of teaching. The researcher has 

developed a questionnaire consisted of 49 items, which was applied on a sample of 180 

techers (males and femals) from Wilaya of Relizane (Algeria). The results revealed that 

the level of the school’s role was medium in the development of citizenship values. The 

teacher’s role was at the first rate with high level role, however the remained fields were 

classified as following: the school climate, the curriculum, the school activities all of 

them were with an average level of role. The study also shows that there were no 

significant differences attributed to gender, professional experience and the object of 

teaching. Some recommendations were suggested. 
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 :هقذهخ

شعًف تلهؽصهعثز تلهعثً٘ذ شفةّبز تؼصهثعٗةر ِتقصٙةثنٖر ش ًٜةُث ؼهلةر نةى تلعّتنةق لةُٗ تقلُةث 

ٌٌ تلعّلهر، خكق نث شعًٍٗ َىٌ تلأثًَذ نى شهفق نعًفٕ ٜةمم، ِشكًّلّؼٗةث فثبقةر تلّةًعر، ِنةث ش ةً

نى عًثً٘ ظقثفٗر ِينٍٖر؛ ِثَهس خٕكق شدًٗ فٕ شغًٗٗ خًٗةر تلةّعٕ تلةًّٕٞ ِتلقةّنٕ لةهْ ٔةدثج 

تلّٗ . ِتلؽٍتبً نى تلهؽصهعثز تلًثنٗر تلصٕ ٖعًف ٔدثخُث تـصكثشث ِظٗقث خُىٌ تلأثًَذ يصٗؽةر لهّقعُةث 

 ر عهٖهذ.تلؽغًتفٕ تلهطق علٓ ٜ ر تلدفً تلهصِّٟ، خثإلٜثفر إلٓ تعصدثيتز ظقثفٗر ِشثيٖمٗ

ّتًٞر ِتـهذ نى أَم تلقٝثٖث تلهعثً٘ذ تلصٕ شعٙة  خُةث َةىٌ تلصفةّبز ِتلصغٗةًتز، ـصةٓ هشعصدً تل

أٜفس نًشٍ تَصهث  ِتيٕغث  تلهُصهٗى نفلٗث، إقلٗهٗث ِعثلهٗث. فُةٕ شطةًؾ تلٗةّ  علةٓ خّةثٞ تل كةً 

هةٍا ِتلص كة  تلّٗثِٕ ِتلعقثفٕ ِتلصًخّٔ ِـصٓ تبقصٙثنٔ شًّٗػ ٖصعًٚ نةى ـةٗى ٘لةً إلةٓ تلص

لثًَٖةةث علةةٓ نّةةصّْ تلفقةةّا ِتلّتؼدةةثز ِتلهٕةةثيشر ِتبلصةةٍت ، ِخثًٞةةث علةةٓ نّةةصّْ تبعصقةةثن، 

تبيصهةةثء ِتلٕةةعّي تلةةًّٕٞ. ِلُةةىت تلّةةدح شةةسشٕ أَهٗةةر ناِّةةثز تلصًهٗةةر تلدٕةةًٖر فةةٕ إعةةثنذ شٕةةكٗق 

ٍ فةةٕ تلةةّعٕ تلةةًّٕٞ ِخًةةثء تلّةةلّ  تلهةةهيٕ نةةى تؼةةق تلف ةةثل علةةٓ َّٖةةر تلٕةةدثج ِشّةةُٗق تيهنثؼةة

 تلهؽصهعثز تلفهتظٗر تلصٕ شعه تلهّتًٞر أـه أعههشُث تلًبّٗٗر ِنأًت علٓ ِشًٗذ تلًهّ فُٗث. 

ِشهعق تلههيِر تل ٝثء تلّتِع لُٗ لصلقةٗى ِشعلةٗم تلصينٗةى ن ةثَٗم تلهّتًٞةر ففّةح؛ خةق لههثيِةصُث 

صعلةةق خهدةةهأ ِتلصدثيَةةث علةةٓ نّةةصّْ تلصطدٗةةق أٖٝةةث. فقةةه أِٜةةفس تلهةةثنذ تلًتخعةةر نةةى تلصٙةةًٖؿ تله

أو "تلصًخٗر تلهاَلةر لصًِةٗك تلقةٗم تلؽهٖةهذ َةٕ تلِّةٗلر  1995تلصّثنؿ تلىٔ أ٘هيشٍ تلّٗيّكّ ًِر 

توشعً يؽثعر إلقٙثء تليشّثنؿ، خفٗط شصهعةق نًـلصُةث توِلةٓ فةٕ شّعٗةر تلصلهٗةى خفقّقةٍ ِـًٖثشةٍ 

(. 2006ث " )تلقدةثغ، ـصٓ ٖلصٍ  خثـصًت  ـقّا ِـًٖثز ت٘لًٖى خةق ِتلةهفثع عًُةث إو تقصٝةٓ تلفة

شلقةٗى تلط ةق ِقه أِ٘ةٓ شقًٖةً أ٘ةهيٌ تلهؽلةُ تلةًّٕٞ تبقصٙةثنٔ ِتبؼصهةثعٕ خٝةًِيذ إنيتغ 

(. CNES :2002) توَهتف تلصًخّٖةرٜهى شقهًٖ ِشعهٗى تلقٗم تبؼصهثعٗر ِتلّلّشٗر ِتلقٗم تلعهلٗر 

فٗعصدةً نًؼعةث نهيِةٗث تعصًةٓ  أنث شصثج تلًّر تلعثلعر ظثئّ تلهّةهٓ " تله ٗةه فةٕ تلعلةّ  تإلِةينٗر"

خسيّتع تلقٗم تلّتؼح إشّثخُث ِشعلٗهُث للصلهٗى، ـٗط تـصةّْ علةٓ لهّةر نل ةثز ـةّ  نّٜةّع تلقةٗم 

َِةةٕ: تلقةةٗم تإلٖهثيٗةةر، تلقةةٗم تإلعينٗةةر ِتلصّت٘ةةلٗر، تلقةةٗم تلهثلٗةةر ِتبقصٙةةثنٖر، تلقةةٗم تبؼصهثعٗةةر 

نّةةصّْ تلمطةةثج تلصًخةةّٔ شعلةةٕ نةةى نِي  ِتوِةةًٖر، ِتلقةةٗم تلفقّقٗةةر. فكةةق َةةىٌ تلصٙةةًٖفثز علةةٓ

تلههيِر فٕ شلقٗى تلصلهٗى ندثنئ تلهّتًٞر، خثعصدثيَث نكثيث للكعًٗ نى تلههثيِثز تلهًشدطةر خثلّةلّ  

تلهةةهيٕ، شةةثـصًت  تلةةىتز ِت٘لةةً، تلصّت٘ةةق ِتلفةةّتي، تـصةةًت  تلههصلكةةثز، تـصةةًت  تلقةةثيّو، تلعهةةق 

عةٛ تلهيتِةثز أو شعلةم تلقةٗم نتلةق تلههيِةر شةثو لةٍ ٜهى فًٖق، تلصعدًٗ تلفً...تلك.  ِقه أشةهز خ

 (.Principe & Helwing :2002)توظً تلكدًٗ علٓ شطّي تلقٗم عًه تلطلدر أشعً نى تلدٗس 

في ؼهت  تلّٗ ، خسو تلههيِر َٕ تلهفٝى تلطدٗعٕ ِتلقثيّيٕ تلعثيٕ، خعه تلدٗس، لصعلٗم تلصينٗى تلقٗم 

لّٙ٘ةةةث نةةةث شعلةةةق خةةةثلفقّا ِتلّتؼدةةةثز ِتلعيقةةةثز تلعثنةةةر ِشةةةهيٖدُم نُةةةثيتز تلفٗةةةثذ توِثِةةةٗر 

ِتلمث٘ر، ِتلٕعّي خثبيصهثء ِتبعصٍتٌ خثلّٞى ِتلصثيٖك. لىل  شفثِ  تلهيتِر تلفثلٗةر شقٙةٕ نِي 

 تلههيِر فٕ شًهٗر تلهّتًٞر لهْ تلصينٗى ِنعًفر ؼّتيح تلٝع  فٕ ول .

لةس نّةسلر تلهّتًٞةر ِنّقعُةث فةٕ تلهًأّنةر ِقه أؼًٖس تلعهٖه نى تلهيتِثز تلعًخٗر ِتوؼًدٗةر شًثِ

( نيتِةر َةهفس إلةٓ نعًفةر قةٗم تلهّتًٞةر 2013تلصًخّٖر، ـٗط أؼًز شق نى تلكًهئ ِتلعةثٌنٕ )

تلهصٝهًر فٕ شصح تلصًخٗر تإلِينٗر لهًـلر تلصعلٗم تلعثئّ تلهّـه خهِلر تلكّٖس، ِقثنس تلدثـعصةثو 

ظةر نؽةثبز: تلقةٗم تلّٗثِةٗر، تلقةٗم تبؼصهثعٗةر ِتلقةٗم خصٙهٗم تِصهثيذ للقٗم تلًّٞٗر نٌّعةر علةٓ ظي

تبقصٙثنٖر. شّ٘لس تلهيتِر إلٓ أو شصح تلصًخٗر تإلِينٗر قه شٝهًس ؼهٗةع تلقةٗم تلًّٞٗةر خصكةًتي 

نةًذ(،  101( نًذ. ِشثيس تلقٗم تلًّٞٗر تبؼصهثعٗر َٕ أشعةً تلقةٗم تلهصٝةهًر فةٕ تلكصةح )199خلغ )

نةةًذ(. فةةٕ ـةةٗى أؼةةًْ ؼٗدةةّيَ  38نةةًذ( ِألٗةةًت تلقةةٗم تلّٗثِةةٗر ) 60) ظةةم شلُٗةةث تلقةةٗم تبقصٙةةثنٖر

 2009-2003( نيتِر ِةثخقر أؼًٖةس نةث خةٗى 28نًتؼعر لـ )  (Geboers et al, 2013)ِآلًِو 

للدفةةط عةةى أظةةً شعلةةٗم تلهّتًٞةةر علةةٓ تلطةةيج، ِألُةةًز تلهًتؼعةةر أو تلهؽةةث  تلّٗثِةةٕ شةةثو أشعةةً 
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ه للدةثـعٗى أو تلهًةثَػ تلهيتِةٗر تلصةٕ شفصةّٔ علةٓ قةٗم تلهّتًٞةر شسظًٗت نى تلهؽث  تبؼصهثعٕ، ِشسشة

 شعٌٍ نى ِلّ  تلهّتًٞر لهْ ٞيج نًـلر تلصعلٗم تلعثئّ.

( نيتِر َهفس إلٓ تلصعًف علٓ نيؼر شهعق تلٕةدثج لقةٗم تلهّتًٞةر، ِفقةث 2012خًٗهث أؼًْ ٌقثِذ )

ٓ تلكٕة  عةى شٙةّيتز تلطةيج للًّع )وشّي، إيثض( ِتلهّةصّْ تلهيتِةٕ. شهةث شّةعٓ تلهيتِةر إلة

لمٙثبٗ تلهّتٞى تلٙةثلؿ ِتلهةّتٞى غٗةً تلٙةثلؿ نقثييةر خًصةثبػ نيتِةر أِيِخٗةر. ِلصفقٗةق ولة  

( ٞثلةح ِٞثلدةر نةى نّةصّْ تلصعلةٗم 150ّٞي تلدثـط إِصدثير قٗم تلهّتًٞةر ٞدقةس علةٓ عًٗةر نةى )

ر عةةى شهصةةع أفةةًتن عًٗةةر (. ِقةةه ألُةةًز يصةةثبػ تلهيتِةة87( ِنّةةصّْ تلصعلةةٗم تلؽةةثنعٕ )63تلعةةثئّ )

تلهيتِر خهيؼر عثلٗر نى شهعيز قٗم تلهّتًٞر ، شهث ألًُز تلهيتِةر عةى تِةصقطثج تلصهةعيز يفةّ 

خعه تبيصهثء ِخعه تلّتؼدثز. ِلم شأًُ تلهيتِر أٖر فًِا نتلةر إـٙةثبٗث خةٗى تلةىشّي ِتإليةثض ِ خةٗى 

 لهّتًٞر.تلطلدر تلعثيّٖٗى ِتلطلدر تلؽثنعٗٗى فٕ نيؼر شهعلُم لقٗم ت

( خهيتِةةةر َةةةهفس إلةةةٓ تلصعةةةًف علةةةٓ ـقةةةّا تلهّتًٞةةةر 2011شهةةةث قةةةث  تلدثـعةةةثو أخِّةةةًًٗر ِغةةةثيم )

ِِتؼدثشُةةث شهةةث ًٖتَةةث نعلهةةّ تلهيتِةةثز تبؼصهثعٗةةر فةةٕ نةةهتيَ ِشثلةةر تلغةةّض تلهِلٗةةر فةةٕ توينو، 

ًٗةر ( فقًذ، ٔهلس نؽةثلٗى: تلفقةّا ِتلّتؼدةثز، ِٞدقةس علةٓ ع50ِّٞي تلدثـعثو أنتذ نكّير نى )

( نعلهةةث ِنعلهةةر. ِخًٗةةس تلهيتِةةر أو آيتء تلعًٗةةر ـةةّ  نؽةةثلٕ ـقةةّا تلهّتًٞةةر ِِتؼدثشُةةث 98نةةى )

ؼثءز نًش عر علٓ تونتذ تلكلٗر، شهث ألُةًز تلهيتِةر عةى عةه  ِؼةّن فةًِا وتز نبلةر إـٙةثبٗر 

ٗ شعٍْ إلٓ نصغًٗتز تلؽًُ، تلهاَةق تلعلهةٕ، تلؽثنعةر ِتلكلٗةر تلصةٕ شمةًغ نًُةث تلهعلةم، تلصمٙة

  ,Masoud &, Navehebrahim) يةثفٕ تخةًتَٗمِعةهن ِةًّتز تلمدةًذ. خًٗهةث أؼةًْ نثِةّنٔ ِ

نيتِةةر َةةهفس إلةةٓ شفهٖةةه نيؼةةر شفكةةم شينٗةةى تلهًـلةةر تبخصهتبٗةةر فةةٕ نُةةثيتز تلهّتًٞةةر،  (2011

( نةى تلةىشّي ِتإليةثض نةى 770شكّيس عًٗر تلهيتِر نى شينٗى تلهّصّْ تلمثنُ تخصهتبٕ ِعةهنَم )

َةةٕ: تلص كٗةةً  تلهّتًٞةةرًتو. تِةةصعهق تلدثـعةةثو تِةةصدٗثو لقٗةةثَ أيخةةع فةةةثز نةةى نُةةثيتز نهًٖةةر ُٞةة

 تإلخهتعٕ، تلهُثيتز تبؼصهثعٗر، تلهُثيتز تلهعًفٗر، ِنُثيتز قٗم تلهٖهقًتٞٗر

( َهفس تلةٓ تلصعةًف تلةٓ نأةثًَ تلهّتًٞةر تلهؽصهعٗةر 2011ِفٕ نيتِر قث  خُث خًشثز ِأخّ علٕ )

فٕ نؽث  تلعلّ  تبؼصهثعٗر نى ِؼُر يأً تلهعلهٗى، ِٞدقس تِصدثير نكّير فٕ تلهقًيتز تلهيتِٗر 

( ألُةةةًز تلًصةةةثبػ  أو نأةةةثًَ تلهّتًٞةةةر 134( فقةةةًذ علةةةٓ عًٗةةةر نةةةى تلهعلهةةةٗى قّتنُةةةث )40نةةةى )

تلهؽصهعٗر توشعً ّٔٗعث فٕ تلهقًيتز تلهيتِٗر فٕ تلهؽث  تبؼصهثعٕ َةٕ ـةق تلهٕةكيز خةثلفّتي 

، خًثء عيقر ٞٗدر نع تلؽًٗتو ِتوقثيج، شقدق تلًقه تإلٖؽثخٕ، شؽًح تللؽةّء ِتلهًثقٕر ِلُٗ خثلعً 

لغٗدةةر ت٘لةةًٖى فةةٕ تلهؽةةثلُ، تـصةةًت  شدةةثي تلّةةى ِتلهةةًأذ. أنةةث نأةةثًَ تلهّتًٞةةر تلهؽصهعٗةةر توشعةةً 

ّٔٗعث فٕ تلهقًيتز تلهيتِٗر فٕ تلهؽث  تلقثيّيٕ فكثيس: تلصدلٗغ عى أٔ شؽثٌِتز قثيّيٗر، تلصعةثِو 

لًٕٞر، تـصًت  تلًأث ، شقهٖم إئثنتز ـّ  تلًأث  ِأَهٗر تبلصةٍت  خةٍ، عةه  تللؽةّء للّتِةطر، نع ت

فةةٕ ـةةٗى ؼةةثءز نأةةثًَ تلهّتًٞةةر تلهؽصهعٗةةر توشعةةً ٔةةّٗعث فةةٕ تلهقةةًيتز تلهيتِةةٗر فةةٕ تلهؽةةث  

تبقصٙثنٔ علةٓ تلًفةّ تلصةثلٕ: تِةصمهت  تلهّت٘ةيز تلعثنةر، تِةصمهت  تلص كٗةً تلعلهةٕ عًةه نهثيِةر 

 تلعهق خهب نى تلعّٕتبٗر، تلدفط عى شّفًٗ تِصُي  تلهٗثٌ ِتلكًُخثء نث أنكى.

( َةةهفس إلةةٓ تلصعةةًف علةةٓ ن ُةةّ  تلهّتًٞةةر ِتلهكّيةةثز 2011ِفةةٕ نيتِةةر قةةث  خُةةث أـهةةه نتِِن )

( 37توِثِٗر لُث، ِتلّقّف علٓ نِي تلؽثنعةر فةٕ شًهٗصُةث، ِتِةصمه  تلدثـةط تِةصدثير شكّيةس نةى )

أيخعةةر نفةةثِي َةةٕ: تإلنتيذ تلؽثنعٗةةر، تويٕةةطر تلطيخٗةةر، تلهًةةثَػ تلؽثنعٗةةر،  فقةةًذ نٌّعةةر علةةٓ

( ٞثلةح ِٞثلدةر خؽثنعةر ش ةً تلٕةٗك، ِشّ٘ةلس 2000توِصثو تلؽثنعٕ. ِٞدقس علٓ عًٗةر قّتنُةث )

تلهيتِر إلٓ عه  ِؼّن فًِا نتلةر خةٗى نصِّةطثز عًٗةر تلهيتِةر فةٕ تِةصؽثخصُم لةهِي تلؽثنعةر فةٕ 

ر شعةٍْ إلةٓ تلةصيفُم فةٕ تلكلٗةةر فةٕ ؼهٗةع نفةثِي تونتذ نةث عةهت نفةّي تلهًةةثَػ شًهٗةر قةٗم تلهّتًٞة

تلهيتِةةٗر ـٗةةط شثيةةس تل ةةًِا لٙةةثلؿ تلكلٗةةثز تإليّةةثيٗر، ِلةةم شؽةةه تلهيتِةةر فًِقةةث نتلةةر شعةةٍْ إلةةٓ 

 تلؽًُ.
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شلٗةثز  خةٍ شقةّ  تلةىٔ تلةهِي ِتقةع علةٓ تلصعةًف إلةٓ ( فقه قث  خهيتِر َهفس2010أنث أخّ ـٕٗٓ ) 

 تل ةًِا علةٓ تلّقةّف ِشةىل  تلهعلهةٗى، تلطلدةر لهْ تلهّتًٞر قٗم شًهٗر فٕ غٍذ ر خهفثفأثزتلصًخٗ

تلهيتِةر  تِةصمهنس ِقةه إلُٗث.  ًٖصّدّو تلصٕ تلؽثنعر نصغًٗ خثلصيف تلهعلهٗى تلطلدر خٗى تِصؽثخثز

قّتنُةث عًٗةر  علةٓ ِٞدقةٍ تلدثـط، أعهٌ تلىٔ تبِصدٗثو علٓ تعصههز شهث تلصفلٗلٕ، تلّ٘ ٕ تلهًُػ

 تإلِةينٗر ِؼثنعةر تلؽثنعةر نةى شةق فةٕ تلصًخٗةر شلٗةثز فةٕ تلهّةؽلٗى تلهعلهةٗى تلطلدةر نةى (500)

 تلفّةثخٗر تلهصِّةطثز ِتلًتخع ِشّ٘لس تلًصثبػ إلةٓ أو تلعثلط تلهّصّٖٗى فٕ ِشفهًٖهت خغٍذ توقٙٓ

تَةث تلطةيج تلطلدةر تلهعلهةٗى شهةث ًٖ لةهْ تلهّتًٞةر قةٗم شًهٗةر فةٕ تلصًخٗةر شلٗةثز نِي لعدةثيتز

 فةًِا ؼةهت. شهةث ِؼةهز تلهيتِةر  ِتلعةثلٕ تلقلٗةق تلصقةهًٖٖى خٗى ( أ4.8ٔ-2.1تيفًٙز نث خٗى   )

خةٗى نصِّةٟ نيؼةثز ٞلدةر ؼثنعةر توقٙةٓ  0.05نبلةر  نّةصّْ عًةه إـٙةثبٗر نبلةر وتز ؼًَّٖر

ّتًٞةر. تله قةٗم شًهٗةر فةٕ شلٗةثز تلصًخٗةر لةهِي خثلًّةدر تإلِةينٗر تلؽثنعةر ِنصِّةٟ نيؼةثز ٞلدةر

( نيتِر ـّ  نِي شهيُٖ نةثنذ 2009توقٙٓ. ِأؼًْ تلهثلكٕ ) ؼثنعر ٞلدر لٙثلؿ شثيس تل ًِا

تلصًخٗةةر تلًّٞٗةةر فةةٕ شًهٗةةر قةةٗم تلهّتًٞةةر لةةهْ شينٗةةى تلهًـلةةر تبخصهتبٗةةر نةةى ِؼُةةر يأةةً تلهعلهةةٗى، 

ِعةهنَم تِصمه  تلدثـط ليلُث تلهًُػ تلّ٘ ٕ ِ٘هم تِصدثيٍ ٌِعس علٓ نؽهّعر نةى تلهعلهةٗى 

( ِللٙس تلهيتِر تلٓ أو نيؼر شفقق أَهتف نةثنذ تلصًخٗةر تلًّٞٗةر نةى لةي  شهيّٖةُث شثيةس 85)

نصِّطر، ِؼةثءز نيؼةر شةّفً تلقةٗم تلًّٞٗةر فةٕ نقةًيتز تلصًخٗةر تلًّٞٗةر خهيؼةر شدٗةًذ، أنةث نِي 

  نعلم تلصًخٗر تلًّٞٗر فٕ غًَ ِشًهٗر تلقٗم تلًّٞٗر لهْ تلصينٗى شثو خهيؼر شدًٗذ.

( خهيتِر َهفس إلٓ تلكٕ  عةى شًهٗةر قةٗم تلهّتًٞةر لةهْ شينٗةى تلصعلةٗم توِثِةٕ 2006ِقث  ِعه )

( 150فةةٕ ٜةةّء لدةةًتز خعةةٛ تلةةهِ ، ٘ةةهم تِةةصدثير للهعلهةةٗى ِتإلنتيذ تلههيِةةٗر ٌِعةةس علةةٓ )

نعلهةةث ِنعلهةةر نةةى شثفةةر تلصمٙٙةةثز، ِخًٗةةس تلًصةةثبػ أو تلهعلةةم ٖلعةةح أنِتيت شًخّٖةةر فةةٕ شًهٗةةر قةةٗم 

تًٞر نى لي  عهلٍ ِِلّشٗثشٍ، شهث أو نهًٖ تلههيِر لٍ نِي خثيٌ فٕ خةط يِؾ تلهّتًٞةر فةٕ تلهّ

ي َّ تلصينٗى. ِشٕ س تلهيتِر أو تلهًثَػ تلفثلٗةر نً ٙةلر عةى علةّ  تلهّةصقدق ِتشمةثو تلقةًتيتز، 

ٕ َِٕ خعٗهذ عى تيشدثُٞث خّّا تلعهق ِخهث ٖٝهى تلهّتًٞةر تلٙةثلفر، أنةث تويٕةطر تلههيِةٗر فُة

 شهثيَ خّٙيذ ٔكلٗر ِخعٗهذ عى تشصٕثف ِيعثٖر تلهّتَح ِتلقهيتز.

ِفٕ نيتِر عدً ظقثفٗر تِصُهفس تلصعًف علٓ قٗم تلهّتًٞر ِتلصهعيز تبؼصهثعٗر قثنس خُث نةثٌتَ 

، (Sanchez-Mazas, M., Staerklé, C., & Martin, B., 2003) ِِةصثيشلٕ ِنةثيشٗى

( نةةى تلطلدةةر تلّّّٖةةًٖٗى نةةى شمٙٙةةثز 40لدةةثلؽكٗٗى ِ)( نةةى تلطلدةةر ت122شكّيةةس عًٗصُةةث نةةى )

ؼثنعٗةةر نمصل ةةر، تِةةصمه  تلدةةثـعّو تِةةصدثير نكّيةةر نةةى نؽهّعةةر نةةى توِةةةلر تلهغلقةةر ِتله صّـةةر، 

ِأفًٌز يصثبؽُث عى ِؼّن شهعيز عثلٗر للهّتًٞر لةهْ شةي تلعًٗصةٗى، شهةث بـةا تلدةثـعّو توَهٗةر 

هتنُم لله ةةةثَٗم تلهعدةةةًذ عةةةى تلهٕةةةثيشر تبؼصهثعٗةةةر تلهعطةةةثذ للهّتًٞةةةر شههثيِةةةر نةةةى فةةةٕ تِةةةصم

ِتلّٗثِٗر، خًٗهث لم شؽه تلهيتِر أٖةر فةًِا نتلةر شعةٍْ إلةٓ نصغٗةً تلؽةًُ. ِلهعًفةر شهةعيز تلعًٗةر 

له ُّ  تلهّتٞى تلٙثلؿ شّ٘ق تلدثـعّو إلٓ شًشٍ نؽهّعر نى تلٙ ثز فٕ تلهًتشح توِلٓ شقٗهر 

هٕةثيشر تبؼصهثعٗةر، تلصّةثنؿ ِتبيصمةثج خًٗهةث شثيةس شهةعيشُم تـصًت  تلقةثيّو، تـصةًت  ت٘لةًٖى، تل

 للهّتٞى تلّٗا َّ تلٕمٗ تلهّصغق للًأث  تبؼصهثعٕ، تويثيٕ، ب ٖفصً  ت٘لًٖى ِب ًٖصمح. 

( خهيتِةةر شُةةهف إلةةٓ تلصعةةًف علةةٓ نةةهْ شةةّتفً قةةٗم تلهّتًٞةةر 2003نةةى ؼُةةر ألةةًْ قةةث  شةةثلم )

ثعٗر فةٕ تلصعلةٗم تبخصةهتبٕ خههلكةر تلدفةًٖى. تِةصمه  تلدثـةط تلٙثلفر فٕ نفصّْ شصح تلهّتن تبؼصه

أِلّج شفلٗق تلهفصّْ ِشّ٘لس تلًصثبػ إلٓ ِؼّن تلعهٖه نى تلقٗم تلصٕ لم ٖصم شٝةهًُٗث فةٕ نفصةّْ 

تلكصح شثلفًٖر، تونثيةر، ِتلصّةثنؿ، ِتلٙةها، ِتلّفةثء، ِتإللةيٖ، ِتلعقةر خةثلً ُ. خًٗهةث تيش عةس 

( ِشهيس يّح قٗم تلهّتًٞةر تلٙةثلفر فةٕ نفصةّْ تلكصةح خهيؼةر قلٗلةر %49.7قٗهر تلهعًفر خًّدر )

 َِٕ: ـح تلّٞى، ِتلًـهر، ِتبعصهثن علٓ تلً ُ، ِـّى تلؽّتي، ِتبـصًت ، ِتلٕؽثعر. 

ٖصٝةةؿ نةةى تلهيتِةةةثز تلّةةثخقر تش ةةةثا يصثبؽُةةث ـةةةّ  أَهٗةةر قةةةٗم تلهّتًٞةةر فةةةٕ شهثِةة  تلهؽصهعةةةثز 

ؼصهثعٗةر لّٙ٘ةث توِةًذ ِتلههيِةر فةٕ شًهٗصُةث ِشعٍٍَٖةث تلهعثً٘ذ، ِنِي ناِّثز تلصًٕةةر تب
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فٕ ِلّ  تلطيج، ِتو شدثًٖس نّصّٖثز شسظًٗ ِفعثلٗر تلههيِر فإيُث شدقٓ يشٍٗذ أِثِٗر فةٕ شكةّٖى 

تلهّتٞى تلٙثلؿ. ِلعق تلهيتِر تلفثلٗر شلقٕ نٍٖهت نى تلٝةّء علةٓ فعثلٗةر تلههيِةر؛ إو شصٕةثخٍ نةع 

ٍ يفةّ تلكٕة  عةى تلةهِي تبِةصًتشٗؽٕ للههيِةر نةى لةي  عًث٘ةةًَث فةٕ تلصّؼة تلّةثخقرتلهيتِةثز 

توِثِٗر ) تلدًيثنػ تلصعلٗهٕ، توِصثو، تلهًثق تلههيِةٕ ِتويٕةطر تلههيِةٗر(، ِتبِةص ثنذ نًُةث فةٕ 

 شطًّٖ أنتذ تلدفط ِش ًّٗ تلًصثبػ. ِٖمصل  تلدفط تلفثلٕ عى شل  تلهيتِثز فٕ:

لؽٍتبً ب ِٗهث خعه تإل٘يـثز تلصٕ عًفصُةث تلهًأّنةر نكثو إؼًتء تلهيتِر، ـٗط شؽًْ فٕ ت -

 تلصًخّٖر.

ٌنثو إؼًتء تلهيتِر، شسشٕ فٕ لٝةم تلصغٗةًتز تبؼصهثعٗةر ِتبقصٙةثنٖر ِتلعقثفٗةر تلصةٕ شعًفُةث  -

 تلهًطقر تلعًخٗر.

تلعًٗر تلهمصثيذ، ـٗط شثيس نى أِثشىذ نًـلر تلصعلٗم تلهصِّٟ شمٙٗ علّ  تؼصهثعٗةر ِلغةثز  -

ًِر( ٖكّو فُٗث نُٗةث لصلقٕ تلقٗم ِشهعلُث  16-12ىٌ تلهًـلر ـّثِر ؼهت وو تلصلهٗى )أؼًدٗر، َِ

 علٓ نّصّْ تلّعٕ ِتلههثيِر.
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خًثء علٓ أَهٗر نِي تلههيِر فٕ شًهٗر قٗم تلهّتًٞر لهْ شينٗةىشُث، ِأَهٗةر تلهةهلق تلصقةّٖهٕ تلةىٔ 

توِثشىذ خثعصدثيَم ًٞفث أِثِٗث فٕ تلعهلٗر تلصعلٗهٗر، ِعًًٙت فعثب ٖسلى خعٗى تبعصدثي ِؼُر يأً 

فةٕ شهكةٗى تلصلهٗةى نةى تشصّةةثج َةىٌ تلقةٗم ِش عٗلُةث نتلةق تلهفةةٟٗ تلههيِةٕ؛ فقةه أِ٘ةس تلعهٖةه نةةى 

تلهيتِةةثز خٝةةًِيذ تلّقةةّف علةةٓ شٕةةمٗٗ ِتقةةع تلههيِةةر شؽةةثٌ شعلةةٗم تلقةةٗم، ِشفهٖةةه نِيَةةث فةةٕ 

؛ 2009؛ خٌّٖةةثو، 2012؛ ٌقةةثِذ، 2013صٙةةًف شهةةّتًٞٗى )ِٞ ةةر، شةةهيٖح تلصينٗةةى نُةةثيتز تل

Farahani, 2013 ; Geboers et al 2013 ; Sigauke, 2012 نى ؼُر ألًْ فإو توـةهتض .)

تلهصّةةثيعر نفلٗةةث ِإقلٗهٗةةث، تيعكّةةس خٕةةكق أِ خةةملً علةةٓ ن ُةةّ  تلُّٖةةر ِنّةةصقدق تلّـةةهذ تلًّٞٗةةر 

َِكةةىت يؽةةه أيةةٍ خةةثلًغم نةةى توَهٗةةر تلقٙةةّْ لةةهِي  ِتلعةةٗٓ تلهٕةةصً  خةةٗى أخًةةثء تلةةّٞى تلّتـةةه.

تلههيِر فٕ شًخٗر تلهّتًٞر، إب أيٍ ب شّؼه خًتنػ ِنقًيتز َثنفر لصًهٗر تلهّتًٞر لّٙ٘ث علةٓ 

(. ِعلةٓ نّةصّْ آلةً فةإو 2009؛ 2006نّصّْ تلصطدٗق، َِةّ نةث شّ٘ةلس إلٗةٍ نيتِةر خٌّٖةثو )

ًٖةح تلههصلكةثز تلعثنةر ِتلمث٘ةر، ِتبِةصُصثي شٙثعه لثًَذ تلعً  نتلق تلههيِر ِلثيؼُث، ِشم

خثلقٗم تبؼصهثعٗر ِتلًّٞٗر، ٖعكُ أٌنر تلهّتًٞةر لةهْ تلٕةدثج، َِةىٌ نِتفةع نُهةر لةهْ تلهًٕةغلٗى 

خثلٕسو تلصًخّٔ بِصكٕثف ِلّ  تلهّتًٞر فٕ تلهفصّْ تلههيِةٕ. لةىل  شةثو نةى توَهٗةر تلصّةث   

ِؼُةر يأةً توِةثشىذ، ِنةى َةىت تلهًأةّي فةإو نٕةكلر عى نِي تلههيِر فٕ شًهٗر قةٗم تلهّتًٞةر نةى 

تلهيتِر توِثِٗر شصهفّي ـّ  تلصّث   تلصثلٕ: نث نّصّْ نِي تلههيِر فٕ شًهٗر قٗم تلهّتًٞةر نةى 

 ِؼُر يأً أِثشىذ تلصعلٗم تلهصِّٟ؟ 

 

 أعئلخ الذساعخ وفشػُبتهب8

 شًفًٙ تلهيتِر تلفثلٗر فٕ ِات  يبُٗ ِظيض فًٜٗثز:

ّةةٕ: نةةث نّةةصّْ نِي تلههيِةر فةةٕ شًهٗةةر قةةٗم تلهّتًٞةةر نةى ِؼُةةر يأةةً أِةةثشىذ تلصعلةةٗم تلّةات  تلًبٗ

 تلهصِّٟ؟ 

ب شّؼةةه فةةًِا وتز نبلةةر إـٙةةثبٗر فةةٕ نّةةصّْ نِي تلههيِةةر فةةٕ شًهٗةةر قةةٗم تل ًٜةةٗر توِلةةٓ: 

 تلهّتًٞر شعٍْ لهصغًٗ تلؽًُ.

ِةر فةٕ شًهٗةر قةٗم تلهّتًٞةر تل ًٜٗر تلعثيٗر: شّؼه فًِا وتز نبلر إـٙثبٗر فٕ نّةصّْ نِي تلههي

 شعٍْ لهصغًٗ تلمدًذ تلهًُٗر.

تل ًٜةةٗر تلعثلعةةر: ب شّؼةةه فةةًِا وتز نبلةةر إـٙةةثبٗر فةةٕ نّةةصّْ نِي تلههيِةةر فةةٕ شًهٗةةر قةةةٗم 

 تلهّتًٞر شعٍْ لهصغًٗ نثنذ تلصهيُٖ.
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 أهذاف الذساعخ8

نةى ِؼُةر يأةً  شُهف َىٌ تلهيتِر إلٓ تلصعًف علٓ نّصّْ نِي تلههيِر فةٕ شًهٗةر قةٗم تلهّتًٞةر

أِةةثشىذ تلهةةّتن تونخٗةةر فةةٕ تلصعلةةٗم تلهصِّةةٟ، ِشةةىل  تلصعةةًف علةةٓ تل ةةًِا فةةٕ نّةةصّْ تلةةهِي ِفقةةث 

 لهصغًٗتز: تلؽًُ، تلمدًذ تلهًُٗر ِنثنذ تلصهيُٖ.

 

 أهوُخ الذساعخ8

 شأًُ أَهٗر تلهيتِر فٕ تلؽّتيح تلصثلٗر:

تلصةٕ أٜةفٓ نأةًت علةٓ  نّّٜع تلهّتًٞر نى أشعً تلهّتٜٗع أَهٗر ِـهتظر إلٓ تلهيؼر -1

 ؼّنذ ـٗثذ توفًتن ِنعٗثي أِثِٕ للصًهٗر ِتلهٖهقًتٞٗر فٕ تلهؽصهعثز تلهعثً٘ذ.

تيشدةةثٞ تلهّتًٞةةر خؽةةًَّ تلصغٗةةًتز تلّٗثِةةٗر ِتبقصٙةةثنٖر ِتبؼصهثعٗةةر تلصةةٕ شفٙةةق فةةٕ  -2

 تلهًطقر تلعًخٗر ِتلعثلهٗر.

ًِر( فٕ ِٜةعٗر  16-12ًتَق )شّيُث شصًثِ  نًـلر تلصعلٗم تلهصِّٟ، أٖى ٖكّو تلصلهٗى/تله -3

 ؼثٍَٖر لصلقٕ ِتشصّثج قٗم تلهّتًٞر ِنهثيِصُث فٕ نمصل  يٕثٞثز تلفٗثذ.

نى تلهصّقع أو ّٖص ٗه نى يصثبػ َىٌ تلهيتِر تلهّةّلٗى ِ٘ثيعٕ تلّٗثِر تلصعلٗهٗر ِنً ةىُٖث  -4

ًُم نى أِثشىذ ِأِلٗثء تونّي ِتلهؽهّعر تلصًخّٖر خٙ ر عثنةر، ِنةى تله صةًٚ أيُةث ِةصهك

نى إعثنذ شقٗٗم نِي تلهاِّر تلصًخّٖر  فةٕ شًهٗةر قةٗم تلهّتًٞةر ِتلّقةّف علةٓ نعًفةر يةّع 

 َىٌ تلقٗم ِٞدٗعصُث.

 

 حذود الذساعخ8

 شقصًٙ تلهيتِر علٓ تلفهِن تلصثلٗر:

: نعًفةر نّةصّْ نِي تلههيِةر فةٕ شًهٗةر قةٗم تلهّتًٞةر نةى ِؼُةر يأةً أِةثشىذ الحذود الوىػىعُخ

 ّٜء نؽهّعر نى تلهصغًٗتز. تلصعلٗم تلهصِّٟ علٓ

 .2013/2014: ٞدقس َىٌ تلهيتِر فٕ تل ٙق توِ  نى تلعث  تلهيتِٕ الحذود الضهبًُخ

 تلؽٍتبً. -هقثٞعر تلغًخٗر لّبٖر غلٍٗتو نى تل: تقصًٙز تلهيتِر علٓ أِثشىذ الحذود الوكبًُخ

ِةٗى للهةّتن تونخٗةر تلصثلٗةر: : ٔهلس تلهيتِر عًٗةر نةى أِةثشىذ تلصعلةٗم تلهصِّةٟ تلههيالحذود الجششَخ

 ( أِصثوت ِأِصثوذ.180لغر عًخٗر، لغر فًيّٗر، لغر تيؽلٍٖٗر، شثيٖك ِؼغًتفٗث، ِشثو نؽهّعُم: )

 

 هفبهُن الذساعخ8

 ٖصدًٓ تلدثـط فٕ ِٗثا َىٌ تلهيتِر تلصعًٖ ثز تلصثلٗر:

ث  خهعًةٓ آلةً َةّ تلعةٍ  لغر نٕصقر نى تلقٗث  َِّ يقٗٛ تلؽلَّ، قث  ٖقّ  قّنث ِقثنر، ِتلقٗ القُن8

(. أٔ لهث عٍ ، ِتلقّت  َّ تلعه  ِـّى 19ِنًٍ قّلٍ شعثلٓ " ِتيٍ لهث قث  عده هللا ٖهعٌّ " )تلؽى، 

(. أنةةث ت٘ةةطيـث فُةةٕ شٕةةًٗ إلةةٓ يأةةث  نعقةةه 224، 2005تلطةةّ  ِـّةةى تبِةةصقثنر )تخةةى نًأةةّي: 

تلًفٛ، وتز ٞثخع فكًٔ، ِنٍتؼٕ، ٖصٝهى أـكثنث شقّٖهٗر، تٖؽثخٗر أِ ِلدٗر ، شدهأ نى تلقدّ  إلٓ 

يفةةّ تؤةةٗثء ِنّٜةةّعثز تلفٗةةثذ تلهمصل ةةر، ِيفةةّ تؤةةمثٖ، شهةةث شعكةةُ تلقةةٗم أَةةهتفًث ِـثؼثشًةةث 

 (   1985ِتلًأث  تبؼصهثعٕ ِتلعقثفر ِتلًّتـٕ تلّٗثِٗر ِتلهًٖٗر ِتلعلهٗر. )أخّ تلًٗق ، 

هن توخعةةثن. ٖصٝةةهى عًث٘ةةً ن ُةةّ  نًشةةح ِنصعةةخسيُةةث " (Ichilov) ٖعًفُةةث تٔةةٗلّف الوىاطٌةةخ8

قثيّيٗةةر، ظقثفٗةةر، تؼصهثعٗةةر ِِٗثِةةٗر. شعطةةٕ للهةةّتٞى ـقّقةةث ِِتؼدةةثز نفةةهنذ شهةةث شكّةةدٍ ٔةةعّيت 

( Dahl(. فةٕ ـةٗى ٖةًْ نتَةق ) cité par Boga et Manço, 2009خثلُّٖر ِيخثٞ تؼصهةثعٕ" )

شق نةّتٞى نةى ـًٖةر  أو شفقٗق تلهّتًٞر ٖكّو عًهنث " ٖهكى تلًأث  تلّٗثِٕ ِتبؼصهثعٕ شهيٖؽٗث

تلصعدٗةةً ِـًٖةةر تلصًأةةٗم ِٖٝةةهى لةةٍ تلفةةه تونيةةٓ نةةى تلةةهلق ِتلعةةًِذ ِتلهعلّنةةثز تلدهٖلةةر ِتلهكثيةةر 

تبؼصهثعٗر ِتلعقثفٗر تلصٕ شفًي إيتنشٍ ِشّهؿ لٍ خثلهٕثيشر علٓ قه  تلهّةثِتذ نةع غٗةًٌ فةٕ عهلٗةر 

 .(2000تشمثو تلقًتيتز تلؽهثعٗر تلهلٍنر" )ِين فٕ: تلكّتئ، 
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( إلٓ أو تلهّتًٞر شُةهف إلةٓ للةق نةّتًٞٗى ٘ةثلفٗى نّةةّلٗى ِنًصهةٗى 2009ًٗهث ٖىَح ـّٖق )خ

لهؽصهعُم، قثنيٖى علٓ تلهٕثيشر تل عثلر ِتلًٕطر فٕ قٝثٖثٌ ِـق نٕةكيشٍ، ِفةٕ شًهٗصةٍ ِيلثبةٍ. 

قٗم  ِفٕ تلهيتِر تلفثلٗر فثو قٗم تلهّتًٞر َٕ تلهيؼر تلصٕ ٖفٙق علُٗث تلهّصؽّج خصطدٗق تِصدٗثو

 تلهّتًٞر، ـٗط شعكُ تلهيؼر تلكلٗر نّصّْ نِي تلههيِر فٕ شًهٗر قٗم تلهّتًٞر.

 نًـلر شعلٗهٗر شسشٕ خعه تلصعلٗم تبخصهتبٕ ِقدق تلصعلٗم تلعثئّ ِشهِ  أيخع ًِّتز.التعلُن الوتىعط8 

 

 هٌهزُخ الذساعخ وإرشاءاتهب

 هٌهذ الذساعخ8

ىٔ ٖقّ  علٓ ِ٘  تلأثًَذ ِٖقةّ  خصفلٗلُةث، ِش ّةًَٗث تِصمه  تلدثـط تلهًُػ تلّ٘ ٕ تلصفلٗلٕ تل

 خًثء علٓ تلدٗثيثز تلصٕ شم ؼهعُث.

 

 عٌُخ الذساعخ8

(. 180شكّيس عًٗر تلهيتِر نى أِصثوذ تلصعلٗم تلهصِّٟ للهّتن تونخٗر لّبٖر غلٍٗتو ِتلدثلغ عهنَم )

 ٖدٗى ول . (1شم تلصٗثيَم خطًٖقر تلعًٗر تلعّٕتبٗر نى أيخع نقثٞعثز. ِتلؽهِ  )

 لٙثبٗ عًٗر تلهيتِر ـّح تلؽًُ ِتلمدًذ تلهًُٗر ِنثنذ تلصهيُٖ: (1ؼهِ  يقم )
 % وشّي إيثض تلهؽهّع تل ةثز تلهصغًٗتز

 تلمدًذ تلهًُٗر

-5   11 28 39 21.66 

5-10 23 41 64 35.55 

10-15 13 14 27 15 

15-20 2 13 15 8.33 

 19.44 35 19 16 20أشعً نى 

 100 180 115 65 عتلهؽهّ

 نثنذ تلصهيُٖ

 35.55 64 41 23 لغر عًخٗر

 26.11 47 32 15 لغر فًيّٗر

 21.11 38 25 13 لغر ـٗر

 17.22 31 17 14 شثيٖك ِؼغًتفٗث

 100 180 115 65 تلهؽهّع

 36.11 63.68   

 

 أداح الذساعخ8

ًةةر تِةةصًثنت علةةٓ تونج تلصًخةةّٔ لصفقٗةةق أغةةًتٚ تلهيتِةةر قةةث  تلدثـةةط خصطةةًّٖ تِةةصدٗثو قةةٗم تلهّتٞ

تلعًخةةٕ ِتوؼًدةةٕ، خهةةث ٖصًثِةةح ِنؽصهةةع تلهيتِةةر ِفًٜةةٗثشُث، ِألٝةةعُث للصفكةةٗم، ـٗةةط أ٘ةةدفس 

( فقًذ، نٌّعر علٓ أيخعةر 49تونتذ فٕ ّ٘يشُث تلًُثبٗر فٕ ّٜء تقصًتـثز تلهفكهٗى شصسل  نى )

( فقةًذ، نؽةث  12توِةصثو ِلةٍ )( فقةًذ، نؽةث  نِي 16نؽثبز: نؽث  نِي تلدًيثنػ تلصعلٗهةٕ ِلةٍ )

 ( فقًذ. 11( فقًتز، نؽث  نِي تويٕطر تلههيِٗر ِلٍ )10نِي تلهًثق تلههيِٕ ِلٍ )

 

 طذق أداح الذساعخ8 

: شم تلصفقق نى ٘ها أنتذ تلهيتِةر نةى لةي  عًٜةُث خٙةّيشُث توِلٗةر علةٓ طذق الوحكوُي - أ

علةٓ آيتبُةم ِتقصًتـةثشُم فةٕ خًةثء  أيخع أِثشىذ نفكهٗى ِن صٓ تلصًخٗر تلًّٞٗر، ِولة  للّقةّف

( نةةى تلهفكهةةٗى علةةٓ أو فقةةًتز تونتذ شقةةُٗ نةةث ِٜةةعس نةةى %80ِنٝةةهّو تونتذ، ِتؼهةةع )

(، ِخلغ عةهن تل قةًتز %80تؼلٍ. ِقث  تلدثـط خفىف تل قًتز تلصٕ شثو تبش ثا ـّلُث تقق نى  )

( فقًذ خعهنث شثيس فةٕ 49( فقًتز، لصكّو تونتذ فٕ ّ٘يشُث تلًُثبٗر نكّير نى )06تلهفىِفر )
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( فقًذ، نٌّعر علةٓ أيخعةر نؽةثبز شعكةُ أنِتي تلههيِةر فةٕ شًهٗةر قةٗم 55ّ٘يشُث توِلٗر )

 تلهّتًٞر نى ِؼُر يأً توِثشىذ.

: شم تلصفقق نى شهصع تونتذ نى تبشّثا تلهتللٕ ِول  خفّثج نعثنق تبيشدثٞ االتغبق الذاخلٍ  - ج

للهؽث  ِشثيس نعثنيز تبيشدثٞ نعأهُث نتلر عًةه نّةصّْ خٗى نيؼر شق عدثيذ ِتلهيؼر تلكلٗر 

(. شهث ـّح نعثنق تبيشدثٞ خةٗى تلهيؼةر تلكلٗةر للهؽةث  ِتلهيؼةر تلكلٗةر لةلنتذ نعلهةث َةّ 0.01)

 .(3( ِ)2نّٜؿ فٕ تلؽهِ  )

 نعثنيز تبيشدثٞ خٗى نيؼثز شق عدثيذ ِتلهيؼر تلكلٗر للدعه : (2تلؽهِ  يقم ) 

 تلهؽث 
نعثنق  ذيقم تلعدثي

 تبيشدثٞ

نعثنق  يقم تلعدثيذ

 تبيشدثٞ

نعثنق  يقم تلعدثيذ

 تبيشدثٞ

 تلدًيثنػ

 تلصعلٗهٕ

1 0.58 7 0.51 13 0.47 

2 0.60 8 0.68 14 0.62 

3 0.64 9 0.56 15 0.67 

4 0.60 10 0.54 16 0.52 

5 0.60 11 0.55   

6 0.50 12 0.50   

 توِصثو

1 0.49 5 0.69 9 0.51 

2 0.64 6 0.71 10 0.45 

3 0.61 7 0.71 11 0.62 

4 0.65 8 0.69 12 0.59 

تلهًثق 

 تلههيِٕ

1 0.64 5 0.46 9 0.54 

2 0.68 6 0.57 10 0.64 

3 0.66 7 0.70   

4 0.73 8 0.39   

تويٕطر 

 تلههيِٗر

1 0.48 5 0.70 9 0.57 

2 0.38 6 0.68 10 0.58 

3 0.62 7 0.58 11 0.69 

4 0.44 8 0.62   

 

، نهث ًٖٕٗ إلٓ ٘ةها تبشّةثا تلةهتللٕ 0.01ٖيـا أو ؼهٗع تلهعثنيز نتلر إـٙثبٗث عًه نّصّْ 

 ليِصهثيذ.

 نعثنيز تبيشدثٞ خٗى تلهيؼر تلكلٗر للدعه ِتلهيؼر تلكلٗر للنتذ: (3تلؽهِ  يقم )
 نعثنق تبيشدثٞ نؽث  تبشّثا

 0.75 نِي تلدًيثنػ تلصعلٗهٕ

 0.56 ِصثونِي تو

 0.70 نِي تلهًثق تلههيِٕ

 0.78 نِي تويٕطر تلههيِٗر

 

، نهث ًٖٕٗ إلٓ ٘ةها تبشّةثا تلةهتللٕ 0.01ٖيـا أو ؼهٗع تلهعثنيز نتلر إـٙثبٗث عًه نّصّْ 

 ليِصهثيذ.

 

شم تلصفقق نى ظدثز تونتذ عى ًٖٞةق ـّةثج نعثنةق أل ةث شًِيدةثق، ِشٙةفٗفٍ  حجبد أداح الذساعخ8 

خًتِو، ِقه خلغس قةٗم تلعدةثز خعةه تلصٙةفٗؿ فةٕ نؽةث  تلدًيةثنػ تلصعلٗهةٕ -  نعثنلر ِدًٗنثوخثِصمهت

(، ِلهؽةث  تويٕةطر تلههيِةٗر 0.65(، ِلهؽةث  تلهًةثق تلههيِةٕ )0.64(، ِلهؽث  توِةصثو )0.78)

 (. َِىٌ تلقٗم شلُث شًٕٗ إلٓ تلّظّا فٕ ٘يـٗر تونتذ ليِصمهت . 0.80(، ِللنتذ شكق )0.70)



 

 .... أـهه ٌقثِذنِي تلههيِر فٕ شًهٗر قٗم تلهّتًٞر      17

 

 األعبلُت اإلحظبئُخ الوغتخذهخ8

 تِصمه  تلدثـط فٕ نعثلؽر خٗثيثز تلهيتِر توِثلٗح تإلـٙثبٗر تلهًثِدر، ـٗط شم ـّثج:

تلهصِّطثز تلفّثخٗر ِتبيفًتفثز تلهعٗثيٖر. ِلصفهٖه نّصّْ تلهِي تعصهه تلدثـط تلهعٗثي  -1

(، 3.4 -2.60(، نصِّٟ )2.60 -1.80(، نًم ٛ )1.80تلصثلٕ: نًم ٛ ؼهت )أقق نى 

 (.5 -4.20(، نًش ع ؼهت )4.20 -3.4نًش ع )

 لفّثج ظدثز تونتذ. (Cronbach alphaنعثنق أل ث شًِيدثق ) -2

  .( لهيتِر تل ًِا خٗى تلىشّي ِتإليثضt. testتلصدثي ز ) -3

 شفلٗق تلصدثٖى توـثنٔ لهيتِر تل ًِا ـّح نصغًٗ تلمدًذ تلهًُٗر ِنثنذ تلصهيُٖ. -4

 

 عشع ًتبئذ الذساعخ

نةث نّةصّْ نِي تلههيِةر فةةٕ : ِٖةةًٗ تلّةات  علةٓ نةث ٖلةةٕ" الٌتةبئذ الوتعلقةخ ثبلغة األ األوأل -الأو

؟. لإلؼثخر عى َىت تلّةات  شةم شًهٗر قٗم تلهّتًٞر لهْ شينٗى تلصعلٗم تلهصِّٟ نى ِؼُر يأً توِثشىذ

تذ شكةق ِعلةٓ إٖؽثن تلهصِّطثز تلفّثخٗر ِتبيفًتفةثز تلهعٗثيٖةر بِةصؽثخثز أفةًتن تلعًٗةر علةٓ تون

 شق نؽث  نى نؽثبشُث تويخعر، ِـّثج نّصّْ تلهِي ِتلًشدر.

 

تلهصِّطثز تلفّثخٗر ِتبيفًتفثز تلهعٗثيٖر ِتلًشح ِنّصّْ تلهِي لصقهًٖتز : (4تلؽهِ  يقم )

 أفًتن عًٗر تلهيتِر
 تلصًشٗح تلهّصّْ تبيفًتف تلهعٗثئ تلهصِّٟ تلفّثخٕ تلهؽثبز

 3 نصِّٟ 0.64 3.33 نِي تلدًيثنػ تلصعلٗهٕ

 1 نًش ع 0.58 3.94 نِي توِصثو

 2 نصِّٟ 0.59 3.36 نِي تلهًثق تلههيِٕ

 4 نصِّٟ 0.63 3.31 نِي تويٕطر تلههيِٗر

  نًش ع 0.43 3.48 تونتذ شكق

 

خًٗس تلًصثبػ أو نّصّْ نِي تلههيِر فٕ شًهٗر قٗم تلهّتًٞر شثو نصِّطث؛ إو خلغ تلهصِّٟ تلفّةثخٕ 

(. ِؼةثء نؽةث  نِي توِةصثو فةٕ تلًشدةر توِلةٓ 0.43( خةثيفًتف نعٗةثئ قةهيٌ )3.48لنتذ )تلكلٕ ل

(، فةةٕ ـةةٗى ؼةةثء نؽةةث  نِي تلهًةةثق 0.58( خةةثيفًتف نعٗةةثئ قةةهيٌ )3.94خهصِّةةٟ ـّةةثخٕ قةةهيٌ )

(، أنةةث نؽةةث  0.59( ِتيفةةًتف نعٗةةثئ )3.36تلههيِةٕ فةةٕ تلًشدةةر تلعثيٗةةر خهصِّةةٟ ـّةثخٕ قةةهيٌ )

( ِتيفةًتف نعٗةثئ 3.33تلصعلٗهٕ فقه ؼثء فٕ تلًشدةر تلعثلعةر خهصِّةٟ ـّةثخٕ قةهيٌ )نِي تلدًيثنػ 

(، فةةٕ ـةةٗى ؼةةثء نؽةةث  نِي تويٕةةطر تلههيِةةٗر فةةٕ تلًشدةةر تلًتخعةةر خهصِّةةٟ ـّةةثخٕ قةةهيٌ 0.64)

 (. أنث شًشٗح تل قًتز علٓ نّصّْ شق نؽث  فقه ؼثء شثلصثلٕ.0.63( ِخثيفًتف نعٗثئ )3.31)

 

 هذ التعلُو8ٍهزبأل دوس الجشًب

 ِتلًشدر ِنّةصّْ تلةهِي بِةصؽثخثز تلهصِّطثز تلفّثخٗر ِتبيفًتفثز تلهعٗثيٖر: ( 5تلؽهِ  يقم )

 أفًتن عًٗر تلهيتِر علٓ فقًتز نؽث  تلدًيثنػ تلصعلٗهٕ
سقن 

 الفقشح
 الفقشاد

الوتىعط 

 الحغبثٍ

االًحشاف 

 الوعُبسٌ

هغتىي 

 الذوس
 الشتجخ

 1 نًش ع 1.03 3.88 ًٞٗرٖاشه علٓ  تـصًت  تلًنٌّ تلّ 8

 2 نًش ع 1.18 3.59 ب ٖعٌٍ قٗهر تـصًت  تلدٗةر ِتلهفثفأر علُٗث 11

 3 نًش ع 0.98 3.55 ُٖصم خصًهٗر تلّعٕ  خه ُّ  تلهّتًٞر 1

 4 نًش ع 1.00 3.52 ٖعصًٕ شعًٗت خثلُّٖر ِتبيصهثء تلًّٕٞ 2

 5 نًش ع 1.23 3.50 ب ٖغًَ قٗهر إشقثو تلعهق فٕ ي َّ تلصينٗى 9
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 6 نًش ع 1.07 3.46 ب ًٖشٍ علٓ ـقّا تإليّثو ِن ثَٗم تلهٖهقًتٞٗر 4

 7 نًش ع 1.20 3.43 ٖفثيج تلصهٍٗٗ تلعًًٙٔ ِتلصعٙح تلهىَدٕ ِ تلّبء تلقدلٕ 15

 8 نصِّٟ 1.12 3.38 ب ٖاشه علٓ أَهٗر تلّلم تبؼصهثعٕ خٗى تلهّتًٞٗى 7

3 

ء، تبلصٍت ، ٖفصّٔ علٓ قٗم تلهّتًٞر نعق: تلّب

 نصِّٟ 1.10 3.26 تلهٖهقًتٞٗر...تلك
9 

 10 نصِّٟ 1.17 3.23 ّٖلٟ تلّٝء علٓ تلًّٗ تلىتشٗر له كًٖى ِقثنذ ؼٍتبًٖٗى 13

 11 نصِّٟ 1.22 3.16 ب ٖاشه علٓ شٕؽٗع تلًٙثعثز ِتلهًصؽثز تلهفلٗر 12

 12 نصِّٟ 1.18 3.12 ب ّٖٜؿ خهقر ٘ ثز تلهّتٞى تلٙثلؿ 14

 13 نصِّٟ 1.17 3.09 قٗهر تِصغي  تلّقس ًٖهٕ 10

 14 نصِّٟ 1.04 3.05 ًٖهٕ تلّعٕ خسَهٗر تلهٕثيشر تلّٗثِٗر )شثبيصمثخثز نعي( 6

 15 نصِّٟ 1.21 2.71 ًٖقٍٙ  نفّي أِ عًًٙ لثٖ خثلصًخٗر علٓ تلهّتًٞر 5

 

ثءز خهّةصّْ ( أو ًَث  ِدع فقًتز ؼثءز خهّصّْ نًش ع، ِظهثيٕ فقةًتز ؼة5ٖصٝؿ نى تلؽهِ  )

( ِتلصةةٕ 8(. ـٙةةلس تل قةةًذ )2.71-3.88نصِّةةٟ، ـٗةةط شًتِـةةس تلهصِّةةطثز تلفّةةثخٗر نةةث خةةٗى )

( 3.88يٙةةُث " ٖاشةةه علةةٓ تـصةةًت  تلًنةةٌّ تلًّٞٗةةر" علةةٓ تلًشدةةر توِلةةٓ خهصِّةةٟ ـّةةثخٕ قةةهيٌ )

( َِٕ " ًٖقٍٙ نفّي أِ عًًٙ لثٖ 5(، فٕ ـٗى ؼثءز تل قًذ )1.03ِتيفًتف نعٗثئ قهيٌ )

( ِتيفةةًتف نعٗةةثئ 2.71ًخٗةةر علةةٓ تلهّتًٞةةر" فةةٕ تلًشدةةر تولٗةةًذ خهصِّةةٟ ـّةةثخٕ قةةهيٌ )خثلص

(1.21.) 

 

 هزبأل دوس األعتبر8

تلهصِّطثز تلفّثخٗر ِتبيفًتفثز تلهعٗثيٖر ِتلًشدر ِنّةصّْ تلةهِي بِةصؽثخثز : (6تلؽهِ  يقم ) 

 أفًتن عًٗر تلهيتِر علٓ فقًتز نؽث  توِصثو
سقن 

 الفقشح
 الفقشاد

وتىعط ال

 الحغبثٍ

االًحشاف 

 الوعُبسٌ

هغتىي 

 الذوس
 الشتجخ

 1 نًش ع  0.82 4.15 ٖصٗؿ فً٘ر للصينٗى نى تؼق تلهًثقٕر تلفًذ ِإخهتء تلًأٔ 1

 2 نًش ع 0.83  4.14 ٖصفلٓ خثلعه  ِتلهّثِتذ خٗى ؼهٗع تلصينٗى 5

 3 نًش ع 1.03  4.14 ٖهيج تلصينٗى علٓ تلفّتي تلقثبم علٓ تإلقًثع ِتلهلٗق 9

 4 نًش ع 0.89  4.13 ٖفط تلصينٗى علٓ تلصهّ  خقٗم تلصعثِو 2

 5 نًش ع 0.97  4.12 ٖعهق علٓ شعٍٍٖ قٗم تلصّثنؿ نتلق تلقّم 7

 6 نًش ع 0.94  4.02 ّٖصعهق أِلّج إقًثع تلصينٗى خهب نى تإلشًتٌ 6

 7 نًش ع 0.90  3.97 ٖصقدق ت٘يتء تلفًذ للصينٗى 4

 8 نًش ع 0.93  3.94 نٗى إلٓ تلصعثٖٓ نع ت٘لًٖى نُهث شثو تبلصيفٖهعّ تلصي 8

 9 نًش ع  0.76 3.94 ٖعٌٍ للصينٗى تلًأًذ تبٖؽثخٗر للصثيٖك تلؽٍتبًٔ ِتلقّنٕ 11

12 

ٖاشه علٓ ًِٜيذ شغلٗح تلهٙلفر تلعثنر علٓ تلهٙلفر 

  1.11 3.70 تلمث٘ر

 نًش ع
10 

 11 نًش ع 0.97  3.69 ًا تلصهيُٖٖعصهه علٓ تإلظثيذ ِتلصًّٖع فٕ ٞ 3

 12 نصِّٟ 1.12  3.33 ٖدًٌ تظً تلؽّتيح تلّلدٗر للعّلهر علٓ تلُّٖر تلًّٞٗر 10

 

( أو أـه عًٕذ فقًذ ؼثءز خهّصّْ نًش ع، فٕ ـٗى ؼةثءز فقةًذ ِتـةهذ خهّةصّْ 6ٖأًُ تلؽهِ  )

( ِتلصةةٕ 1تل قةةًذ )(. خًٗهةةث ؼةةثءز 3.33-4.15نصِّةةٟ، ِشًتِـةةس تلهصِّةةطثز تلفّةةثخٗر نةةث خةةٗى )

يٙةةُث "ٖصةةٗؿ فً٘ةةر للصينٗةةى نةةى تؼةةق تلهًثقٕةةر تلفةةًذ ِإخةةهتء تلةةًأٔ" فةةٕ تلًشدةةر توِلةةٓ خهصِّةةٟ 

( "ٖدةةًٌ أظةةً 10(، فةةٕ ـةةٗى ؼةةثءز تل قةةًذ )0.82( ِتيفةةًتف نعٗةةثئ قةةهيٌ )4.15ـّةةثخٕ قةةهيٌ )

( 3.33قةةهيٌ ) تلؽّتيةح تلّةلدٗر للعّلهةةر علةٓ تلُّٖةةر تلًّٞٗةر" فةٕ تلًشدةةر تولٗةًذ خهصِّةةٟ ـّةثخٕ

 (.1.12ِتيفًتف نعٗثئ قهيٌ )
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 هزبأل دوس الوٌبخ الوذسع8ٍ

 تلهصِّطثز تلفّثخٗر ِتبيفًتفثز تلهعٗثيٖر ِتلًشدر ِنّةصّْ تلةهِي بِةصؽثخثز: (7تلؽهِ  يقم ) 

 أفًتن عًٗر تلهيتِر علٓ فقًتز نؽث  تلهًثق تلههيِٕ
سقن 

 الفقشح
 الفقشاد

الوتىعط 

 الحغبثٍ

االًحشاف 

 ٌالوعُبس

هغتىي 

 الذوس
 الشتجخ

3 

ًٖهٕ يِؾ تلصعثِو ِتلص ثعق خٗى تلصينٗى ِخٗى تلصينٗى 

 1.06 3.59 ِتلهًخٗى
 1 نًش ع

4 

شّّن عيقثز تـصًت  نصدثنلر خٗى  تلصينٗى نى ؼُر ِتإلنتيذ 

 1.03 3.57 ِتوِثشىذ نى ؼُر ظثيٗر

 نًش ع
2 

 3 نًش ع 1.04 3.56 نٗى(شي -أِثشىذ –شّّن تلعقر خٗى أفًتن تلهاِّر )إنتيذ  1

 4 نًش ع 1.09 3.52 ٖعٌٍ ندهأ تلعه  ِتلهّثِتذ ِشكثفا تل ًٖ 7

 5 نًش ع 1.12 3.52 ب ٖٕؽع علٓ تلهدثنيتز 8

9 

ٖدصعه عى أِثلٗح تلعً  ِتإلشًتٌ ِتلٝغٟ فٕ ـق 

 1.04 3.51 تلهٕكيز

 نًش ع
6 

 7 نًش ع 1.06 3.46 ّٖله نٕثعً تل مً ِتبعصٍتٌ خثلهاِّر 2

 8 نصِّٟ 1.15 3.26 شلصٍ  تإلنتيذ خهدهأ تلهٕثيشر  فٕ ً٘ع تلقًتي 10

6 

ّٖهؿ للصينٗى خإٔدثع ـثؼثشُم تلهعًفٗر ِتلهُثيتشٗر 

 1.05 3.16 ِتلّؼهتيٗر
 9 نصِّٟ

 10 نًم ٛ 1.27 2.53 تلًأث  تلهتللٕ غًٗ نفصً  نى ًٞف تلصينٗى 5

 

نًش ع؛ ِفقًشثو خهّةصّْ نصِّةٟ، ِفقةًذ ِتـةهذ ( ِؼّن ِدع فقًتز خهّصّْ 7ٖصٝؿ نى تلؽهِ  )

( 3(، ـٗةط ؼةثءز تل قةًذ )2.53-3.59خهّصّْ نًم ٛ. ِشًتِـس تلهصِّطثز تلفّثخٗر نةث خةٗى )

"ًٖهةةٕ يِؾ تلصعةةثِو ِتلص ثعةةق خةةٗى تلصينٗةةى ِخةةٗى تلصينٗةةى ِتلهةةًخٗى" فةةٕ تلًشدةةر توِلةةٓ خهصِّةةٟ 

( َِةٕ 8ؼةثءز فةٕ تلًشدةر تولٗةًذ تل قةًذ ) (، خًٗهث1.06( ِتيفًتف نعٗثئ )3.59ـّثخٕ قهيٌ )

( ِتيفةًتف نعٗةثئ 2.53"تلًأث  تلهتللٕ غًٗ نفصً  نى ًٞف تلصينٗى" خهصِّةٟ ـّةثخٕ قةهيٌ )

(1.27.) 

 هزبأل دوس األًشطخ الوذسعُخ8

 تلهصِّطثز تلفّثخٗر ِتبيفًتفثز تلهعٗثيٖةر ِتلًشدةر ِنّةصّْ تلةهِي بِةصؽثخثز: (8تلؽهِ  يقم )

 تلهيتِر علٓ فقًتز نؽث  تويٕطر تلههيِٗرأفًتن عًٗر 
سقن 

 الفقشح
 الفقشاد

الوتىعط 

 الحغبثٍ

االًحشاف 

 الوعُبسٌ

هغتىي 

 الذوس
 الشتجخ

 1 نًش ع 1.10 3.72 شعهق علٓ غًَ تـصًت  تلقثيّو فٕ ي َّ تلصينٗى 11

 2 نًش ع 0.98 3.65 شعهق تويٕطر علٓ شعهٗق تلُّٖر ِتبيصهثء تلًّٕٞ 1

 3 نًش ع 1.06 3.62 لٓ شفُّٗ تلصينٗى خقٗهر  تـصًت  تلعهقشعهق ع 6

 4 نًش ع 1.04 3.61 شّؼٍ تلصينٗى يفّ تلعهق تلؽهثعٕ 9

 5 نصِّٟ 1.04 3.34 شًشٍ علٓ تلعهق تلصطّعٕ خٗى تلصينٗى 8

 6 نصِّٟ 1.09 3.31 شعلم تلصلهٗى شٗ ٗر تلصهّ  ِتلهطثلدر خفقّقٍ 5

 7 نصِّٟ 1.14 3.31 يٗر ِتلهٙثلؿ تلٝٗقرب شعصًٕ خهفثيخر تويث 10

 8 نصِّٟ 1.12 3.29 ب شًشدٟ خقٝثٖث ِتيٕغثبز تلهؽصهع 2

 9 نصِّٟ 1.04 3.06 ب شّهؿ خهٕثيشر أِِع وًٞتف نى تلهؽصهع تلههيٕ 4

 10 نصِّٟ 1.13 2.98 شّهؿ خهٕثيشر أِِع للصينٗى ِتوِلٗثء 3

 11 نًم ٛ 1.16 2.58 لّتؼدثز تلٕمٙٗر ِتلعثنر.ًٖقُٙث شفُّٗ تلصلهٗى خسَهٗر أنتء ت 7
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( ٖصٝؿ أو ًَث  أيخع فقًتز خهّصّْ نًش ةع، ِِةس فقةًتز خهّةصّْ نصِّةٟ 8نى لي  تلؽهِ  )

(. ِؼةةثءز 2.59-3.72ِفقةًذ ِتـةةهذ خهّةةصّْ نةًم ٛ. ِشًتِـةةس تلهصِّةةطثز تلفّةثخٗر نةةث خةةٗى )

لصينٗةةى" فةةٕ تلًشدةةر توِلةةٓ خهصِّةةٟ ( " شعهةةق علةةٓ غةةًَ تـصةةًت  تلقةةثيّو فةةٕ ي ةةَّ ت11تل قةةًذ )

( ِتلصةةٕ يٙةةُث 7(. فةةٕ ـةةٗى ؼةةثءز تل قةةًذ )1.10( ِتيفةةًتف نعٗةةثئ قةةهيٌ )3.72ـّةةثخٕ قةةهيٌ )

"ًٖقُٙث شفُّٗ تلصلهٗى خسَهٗةر تلّتؼدةثز تلٕمٙةٗر ِتلعثنةر" فةٕ تلًشدةر تولٗةًذ خهصِّةٟ ـّةثخٕ 

 .(1.16( ِتيفًتف نعٗثئ )2.58قهيٌ )

 

ِيٙةس علةٓ تيةٍ " ب شّؼةه فةًِا وتز نبلةر إـٙةثبٗر فةٕ نّةصّْ األولة8ً ًتبئذ الفشػُخ  -حبًُب

شةم ـّةثج نِي تلههيِر فٕ شًهٗر قةٗم تلهّتًٞةر شعةٍْ لهصغٗةً تلؽةًُ". ِللصفقةق نةى تل ًٜةٗر فقةه 

 تلهصِّطثز تلفّثخٗر ِتبيفًتفثز تلهعٗثيٖر وفًتن تلعًٗر ِتِصعهث  تلصدثي "ز".

 تل ًِا خٗى عًٗر تلعثيّٖٗى ِ تلؽثنعٗٗىتلصدثي "ز" لهبلر : (9ؼهِ  يقم )
 تلهبلر قٗهر "ز" تإليثض تلىشّي تلهفثِي

 تإلـٙثبٗر

نّصّْ 

 ع   ع   تلهبلر

 0.05 0.54 0.60- 10.09 53.78 10.86 52.78 نِي تلدًيثنػ تلصعلٗهٕ

 0.05 0.59 0.52- 7.07 47.49 6.81 46.92 نِي توِصثو

 0.05 0.97 0.03- 6.00 33.70 5.97 33.66 نِي تلهًثق تلههيِٕ

 0.05 0.62 0.48- 6.70 36.66 7.36 36.12 نِي تويٕطر تلههيِٗر

 0.05 0.52 0.63- 21.19 171.63 22.05 169.49 تلهيؼر تلكلٗر

 

( عه  ِؼّن فًِا نتلر إـٙثبٗث خٗى تلةىشّي ِتإليةثض فةٕ شقةهًٖ نّةصّْ نِي 9ٖصٝؿ نى تلؽهِ  )

هّتًٞةةر، ـٗةةط شثيةةس قٗهةةر سزس تلهفّةةّخر أ٘ةةغً نةةى قٗهةةر سزس تلؽهِلٗةةر تلههيِةةر فةةٕ شًهٗةةر قةةٗم تل

( َِىت علٓ تلهؽثبز تويخعر ِتلهيؼر تلكلٗر لةلنتذ. ِخةىل  ٖهكةى تلقةّ  أو َةىت تل ةًٚ قةه 1.96)

 شفقق.

 

ِيٙس َىٌ تل ًٜٗر علٓ تيٍ " شّؼه فًِا وتز نبلةر إـٙةثبٗر فةٕ ًتبئذ الفشػُخ الخبًُخ8  -حبلخب

لههيِر فٕ شًهٗر قٗم تلهّتًٞر شعٍْ لهصغٗةً تلمدةًذ تلهًُٗةر". ِللصفقةق نةى تل ًٜةٗر نّصّْ نِي ت

 شم تِصمهت  شفلٗق تلصدثٖى توـثنٔ لهبلر تل ًِا خٗى فةثز تلمدًذ تلهًُٗر.فقه 

شفلٗةةق تلصدةةثٖى توـةةثنٔ لهبلةةر تل ةةًِا خةةٗى إؼثخةةثز أفةةًتن عًٗةةر تلهيتِةةر شدعةةث لهصغٗةةً : (10ؼةةهِ  )

 تلمدًذ تلهًُٗر

 نٙهي تلصدثٖى تلهصغًٗ
نؽهّع 

 تلهًخعثز

نيؼر 

 تلفًٖر

نصِّٟ 

 تلهًخعثز
 ف

نّصّْ 

 تلهبلر

 نِي تلدًيثنػ

 تلصعلٗهٕ

 11.945 4 47.781 خٗى تلهؽهّعثز
0.109 0.97 

 109.521 175 19166.130 نتلق تلهؽهّعثز

 نِي توِصثو
 85.091 4 340.364 خٗى تلهؽهّعثز

1.788 0.13 
 47.601 175 8330.186 نتلق تلهؽهّعثز

نِي تلهًثق 

 تلههيِٕ

 60.370 4 241.481 خٗى تلهؽهّعثز
1.717 0.14 

 35.163 175 6153.469 نتلق تلهؽهّعثز

نِي تويٕطر 

 تلههيِٗر

 63.043 4 252.171 خٗى تلهؽهّعثز
1.321 0.26 

 47.718 175 8350.629 نتلق تلهؽهّعثز

 تلهيؼر تلكلٗر
 500.293 4 2001.173 خٗى تلهؽهّعثز

1.088 0.36 
 459.960 175 80493.072 نتلق تلهؽهّعثز
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( إلةٓ عةه  ِؼةّن فةًِا وتز نبلةر إـٙةثبٗر خةٗى نصِّةطثز 10شًٕٗ تلًصثبػ تلةّتينذ فةٕ تلؽةهِ  )

إؼثخثز أفًتن عًٗر تلهيتِر شدعث لهصغًٗ تلمدًذ تلهًُٗر، َِةىت فةٕ تلهؽةثبز تويخعةر ِتلهيؼةر تلكلٗةر 

( للهيؼةر 0.36( ِخهّةصّْ نبلةر ّٖةثِٔ )1.088ذ، تِصًثنت إلٓ قٗم )ف( تلهفّّخر، إو خلغس )للنت

( 1.788( لهؽةث  نِي تلدًيةثنػ تلصعلٗهةٕ، ِ)0.97( خهّصّْ نبلر ّٖةثِٔ )0.109تلكلٗر للنتذ، ِ)

(  0.14( خهّةةصّْ نبلةةر ّٖةةثِٔ )1.717( لهؽةةث  نِي توِةةصثو، ِ)0.13خهّةةصّْ نبلةةر ّٖةةثِٔ )

 ( لهؽث  نِي تويٕطر تلههيِٗر. 0.26( خهّصّْ نبلر ّٖثِٔ )1.321  تلهًثق تلههيِٕ، ِ)لهؽث

 

ِيٙس َىٌ تل ًٜٗر علٓ تيٍ " ب شّؼةه فةًِا وتز نبلةر إـٙةثبٗر ًتبئذ الفشػُخ الخبلخخ8  -ساثعب

فةةٕ نّةةصّْ نِي تلههيِةةر فةةٕ شًهٗةةر قةةٗم تلهّتًٞةةر شعةةٍْ لهصغٗةةً نةةثنذ تلصةةهيُٖ". ِللصفقةةق نةةى 

 شم تِصمهت  شفلٗق تلصدثٖى توـثنٔ لهبلر تل ًِا شدعث للهثنذ تلههيِر.ٜٗر فقه تل ً

لهٕةةًِع تلفٗةةثذ   شفلٗةةق تلصدةةثٖى توـةةثنٔ لصّٜةةٗؿ نبلةةر تل ةةًِا خةةٗى توخعةةثن تويخعةةر: (11ؼةةهِ  )

 شعٍْ لهصغًٗ تلهثنذ تلهيتِٗر

 نٙهي تلصدثٖى تلهصغًٗ
نؽهّع 

 تلهًخعثز

نيؼر 

 تلفًٖر

نصِّٟ 

 تلهًخعثز
 ف

نّصّْ 

 تلهبلر

 نِي تلدًيثنػ

 تلصعلٗهٕ

 200.360 3 601.081 خٗى تلهؽهّعثز
1.895 0.132 

 105.755 176 18612.830 نتلق تلهؽهّعثز

 نِي توِصثو
 42.228 3 126.684 خٗى تلهؽهّعثز

0.870 0.458 
 48.545 176 8543.866 نتلق تلهؽهّعثز

نِي تلهًثق 

 تلههيِٕ

 15.130 3 45.389 خٗى تلهؽهّعثز
0.419 0.739 

 36.077 176 6349.561 نتلق تلهؽهّعثز

نِي تويٕطر 

 تلههيِٗر

 37.531 3 112.593 خٗى تلهؽهّعثز
0.778 0.508 

 48.240 176 8490.207 نتلق تلهؽهّعثز

 تلهيؼر تلكلٗر
 667.015 3 2001.045 خٗى تلهؽهّعثز

1.458 0.228 
 457.348 176 80493.199 نتلق تلهؽهّعثز

 

( إلةٓ عةه  ِؼةّن فةًِا وتز نبلةر إـٙةثبٗر خةٗى نصِّةطثز 11شًٕٗ تلًصثبػ تلةّتينذ فةٕ تلؽةهِ  )

إؼثخثز أفًتن عًٗر تلهيتِر شدعث لهصغًٗ تلهثنذ تلههيِر، َِىت فٕ تلهؽةثبز تويخعةر ِتلهيؼةر تلكلٗةر 

( للهيؼر 0.226لر ّٖثِٔ )( ِخهّصّْ نب1.451للنتذ، تِصًثنت إلٓ قٗم )ف( تلهفّّخر، إو خلغس )

( خهّةةةصّْ نبلةةةر 1.895تلكلٗةةةر لةةةلنتذ، أنةةةث نؽةةةث  نِي تلدًيةةةثنػ تلصعلٗهةةةٕ فقةةةه خلغةةةس قٗهةةةر سفس )

(، 0.458( خهّةةصّْ نبلةةر )0.870(، فةةٕ ـةةٗى ؼةةثءز قٗهةةر سفس فةةٕ نؽةةث  نِي توِةةصثو )0.132)

هث خلغس قٗهةر سفس فةٕ (، خ0.739ًٗ( خهّصّْ نبلر )0.419ِخلغس فٕ نؽث  نِي تلهًثق تلههيِٕ )

 (.0.508( خهّصّْ نبلر قهيَث )0.778نؽث  نِي تويٕطر تلههيِٗر )

 

 هٌبقشخ ًتبئذ الذساعخ8

( أو نِي تلههيِةةةر فةةةٕ شًهٗةةةر قةةةٗم تلهّتًٞةةةر لةةةهْ شينٗةةةى تلصعلةةةٗم 8-7-6-5-4ألُةةةًز تلؽةةةهتِ  )

ثبز فقةه ؼةثء نِي تلهصِّٟ شثو خهّصّْ نصِّٟ علٓ تلهيؼر تلكلٗر لةلنتذ. أنةث علةٓ نّةصّْ تلهؽة

توِةةصثو فةةٕ تلًشدةةر توِلةةٓ خهّةةصّْ نِي نًش ةةع، فةةٕ ـةةٗى ؼةةثءز تلهؽةةثبز تلعيظةةر خهّةةصّْ نِي 

نصِّٟ ِشثو شًشٗدُث علٓ تلصّتلٕ: تلهًةثق تلههيِةٕ، تلدًيةثنػ تلصعلٗهةٕ، تويٕةطر تلههيِةٗر. َِةىٌ 

ٕ أشةةهز أو تلههيِةةر ( تلصةة2009تلًصٗؽةةر شص ةةق نةةع نةةث وَدةةس إلٗةةٍ نيتِةةثز ِةةثخقر شهيتِةةر خٌّٖةةثو )

تلؽٍتبًٖر شّثَم خٕكق نصِّٟ تل عثلٗر فٕ إيِثء نعثبم تلهّتًٞر علٓ نّصّْ تلهدهأ ِتلصطدٗق. شهةث 

( ِنيتِةةر ِةةعه 2009( ِنيتِةةر تلهةةثلكٕ )2013شصهثٔةةٓ أٖٝةةث نةةع نيتِةةر تلكًةةهئ ِتلعةةثٌنٕ )

ثٖةر علةٓ قةٗم تلهّتًٞةر (. ِٖهكى أو ي ًّ ول  خسو تلههيِةر تلؽٍتبًٖةر لةم شً ةصؿ خهةث فٗةٍ تلك 2006)

نةةى تلهِةةصّي  29شهأةةً علةةٓ ـهتظةةر تلههيِةةر ِتيّةةؽثنُث نةةع نصطلدةةثز تلعٙةةً. فةةًغم أو تلهةةثنذ 



 
 85  1075 (77) 6، نؽلر توشثنٖهٗر تونًٖكٗر تلعًخٗر للعلّ  ِتلصكًّلّؼٗث -أهبساثبك

 

ع تلؽٍتبًٔ شاشه خٕةكق ِتٜةؿ علةٓ أو " شةق  تلهةّتًٞٗى ِّتِةٗر أنةث  تلقةثيّو، ِب ٖهكةى أو ٖصةىي 

أٔ، أِ أ  ً ةةًُ، أِ تلةة ٔ  ٔةةًٞ أِ لةةًف آلةةً، خةةسٔ شهٗٗةةٍ ٖعةةّن ِةةددٍ إلةةٓ تلهّلةةه، أِ تلعةةًا، أِ تلؽ،

، ِنى ؼُر ألًْ فإو شق  تلهًثَػ تلصعلٗهٗر شًٕٗ خّّٜؾ إلٓ أو تلغثٖر نةى ٔمٕٙ أِ تؼصهثعٕ"

تلصًخٗر ِتلصعلٗم فٕ تلؽٍتبً َٕ خًثء تلهّتٞى تلٙثلؿ؛ إب أو تلمطثج تلّٗثِٕ ِتلصًخةّٔ خقةٕ َةهفث 

 ِتلصطدٗق. عثنث علٓ تلهّصّْ تلًأًٔ ِتلًِهٕ، ِلم ًٍٖ  إلٓ نّصّْ تلههثيِر

ِشعٍْ يصٗؽر تلهِي تلهًش ع للِصثو فٕ شًهٗر قٗم تلهّتًٞر إلٓ أو َىت تولًٗ ٖٕكق نفةّي تلعهلٗةر  

تلصعلٗهٗر، ِلٍ تلصسظًٗ تبٖؽثخٕ ِتل عث  علٓ تلصلهٗى. شهةث أو نِي توِةصثو ب ًٖفٙةً فةٕ نُهةر شلقةٗى 

قٗم نع ٞيخةٍ نتلةق تلهفةٟٗ تلههيِةٕ تلهعثيف ِتلقٗم فقٟ؛ خق ٖصعهتَث إلٓ شّيٍ قهِذ ٖهثيَ َىٌ تل

( إلةةٓ أو نِي تلهعلةةم أِثِةةٕ فةةٕ شًهٗةةر قةةٗم تلهّتًٞةةر، نةةى 2006خٕةةكق عةةث . ِشٕةةًٗ نيتِةةر ِةةعه )

لي  إشثـر تل ًٖ للصينٗى للًهّ تلّلٗم، فٕ ؼّ ٖصّم خثلفًٖر ِتلهٖهقًتٞٗر ِتلص كًٗ تلعلهةٕ، ِنةى 

( إلةةٓ أو نِي 2009٘ةلس نيتِةر تلهةثلكٕ )ظةم تشمةثو تلقةًتيتز خعٗةهت عةى تلٝةغٟ ِتلكدةس، ِقةه شّ

 (. 3.34تلهعلم فٕ شًهٗر قٗم تلهّتًٞر شثو خهيؼر شدًٗذ، ـٗط خلغ تلهصِّٟ تلفّثخٕ )

نى ؼُر ألةًْ فةإو تلًٕةثٞ تلصعلٗهةٕ تلةىٔ ٖقهنةٍ توِةصثو ٖقةّ  َةّ ت٘لةً علةٓ نؽهّعةر نةى تلقةٗم 

لعةةًا أِ تلؽُةةر أِ تلطثب ةةر، تـصةةًت  أَهُةةث: تلهّةةثِتذ خةةٗى ؼهٗةةع تلصينٗةةى؛ نِو نًتعةةثذ للؽةةًُ أِ ت

تلصينٗى ب شهصعلهٗى فقٟ؛ خق شهّتًٞٗى ّٖةصفقّو تإليٙةثز ِتبِةصهثع إلةُٗم ِشهكٗةًُم نةى تلصعدٗةً 

عى أفكثيَم ِنّتق ُم ِنٕثعًَم تلىتشٗر، إشقةثو تلعهةق ِتبيٝةدثٞ ِتـصةًت  تلّقةس، إشثـةر تل ً٘ةر 

قًثع خهب نى تإلشًتٌ ِتلعً ، شعٍٍٖ شطدٗةق تلقةثيّو لهٕثيشر تلصينٗى ِتشمثو تلقًتيتز، تلفّتي ِتإل

ِشعلٗهثز تلًأث  تلهتللٕ للهاِّر. إو َىٌ تلقٗم نى ٔسيُث أو شعٌٍ ن ُّ  تلهّتًٞر ِشّثَم فٕ خًثء 

شهعيز تٖؽثخٗر يفّ تلهّتٞى تلٙثلؿ لهْ تلصلهٗى، خٕكق أشعً فعثلٗر ِنًٖثنٗكٗر. ِعلٓ نّصّْ آلةً 

ثيُِث توِصثو ِتلصٕ شعصهه علٓ تلًقثْ ِشعٍٍٖ تلهتفعٗر يفّ تلصعلم تلىتشٕ فإو ًٞا تلصهيُٖ تلصٕ ٖه

 ِتلص كًٗ تلًثقه شّثَم خهِي تٖؽثخٕ فٕ تشصّثج ِلّ  تلهّتًٞر لهْ تلصينٗى.

( "ٖدةًٌ 10ِتلؽهًٖ خثلىشً أو شق فقًتز نؽث  نِي توِصثو شثيس خهّصّْ نًش ةع خثِةصعًثء تل قةًذ )

لهر علٓ تلُّٖةر تلًّٞٗةر" ؼةثءز خهّةصّْ نصِّةٟ، َِةىت نةث ٖاشةه تلفثؼةر أظً تلؽّتيح تلّلدٗر للعّ

تلهثِةةر وِةةثشىذ تلصعلةةٗم تلهصِّةةٟ )عًٗةةر تلهيتِةةر( إلةةٓ شةةهيٖح نّةةصهً ٖهكةةًُم نةةى تإللهةةث  خأةةثًَذ 

تلعّلهر ِلّٙ٘ث تلؽثيح تلعقثفٕ نًُةث، ِنعًفةر تيعكثِةثشُث تلّةلدٗر علةٓ نّةصقدق تلُّٖةر تلًّٞٗةر، 

ر شعهق علٓ شّّٖق نثنذ لُةث خًٖةق تؼصهةثعٕ ٖصهٗةٍ خثلصةسظًٗ تلً ّةٕ ِقةّذ تإلقًةثع، خثعصدثي أو تلعّله

تونً تلىٔ أِقع تلٕدثج فٕ ِٜعٗر تبيؽىتج ِتلصًثقٛ خةٗى تبي صةثؾ علةٓ خًٖةق تلعّلهةر ِتلصهّة  

 خمّٙ٘ٗثشٍ تلعقثفٗر ِتلهًٖٗر. ِقه نلس تلعهٖه نى تلهيتِثز علٓ توظً تلّلدٕ ليي صثؾ تلعقةثفٕ علةٓ

؛ 2009؛ شةثلم، 2010؛ ٌقةثِذ، 2012خًٗر تلّعٕ تلًّٕٞ ِتلقّنٕ لهْ تلٕةدثج )ٖثِةٗى ِنٍٖةثو، 

 (.2005؛ تلعثنً، 2005؛ غلّٗو، 2008؛ ٘يؾ تلهٖى، 2008عّثف ِـدثٖح، 

أنةث فٗهةث ٖمةةٗ تلًصٗؽةر تلهصعلقةر خهؽةةث  تلهًةثق تلههيِةٕ ِتلدًيةةثنػ تلصعلٗهةٕ ِتويٕةطر تلههيِةةٗر، 

ّةصّْ نِي نصِّةٟ، شعةةٍْ فةٕ يأةً تلدثـةةط إلةٓ تيفّةثي قةةٗم تلهّتًٞةر علةةٓ ِتلصةٕ ؼةثءز شلُةةث خه

ِقه  .نّصّْ تلصطدٗق، ـٗط نثٌتلس َىٌ تلهؽثبز تلهُهر نصسلًذ فٕ إخًتٌ ِلّ  تلهّتًٞر للصينٗى

ؼثء نؽث  تلهًثق تلههيِٕ فٕ تلًشدر تلعثيٗر نى ـٗط نّةصّْ تلةهِي، َِةىت نةث ٖ ّةً نِي تلعيقةثز 

نتيذ ِتلصينٗةى فةٕ إيِةثء نعةثبم تلهّتًٞةر تلقثبهةر علةٓ تبـصةًت  ِٜةهثو تلفقةّا خٗى تلهةًخٗى ِتإل

ِتلّتؼدثز ِِٗثنذ يِؾ تلصعثِو ِتلعهق تلؽهثعٕ خٗى تلؽهثعر تلصًخّٖر. نى ؼُر ألًْ شعكُ َةىٌ 

تلًصٗؽر أَهٗر تلهًثق تلههيِٕ تبٖؽثخٕ فٕ إٔدثع تلفثؼةثز تلً ّةٗر ِتلهعًفٗةر للصينٗةى، نهةث ٖعطةٕ 

 تلعقر فٕ ناِّثشُم ِتـصًتنُث.  لُم

خًٗهث شًتؼع نِي تلدًيثنػ تلصعلٗهٕ فٕ شًهٗر تلهّتًٞر إلٓ تلًشدر تلعثلعر خّدح غٗةثج ِٜةع  شهعٗةق 

خعةةٛ تلقةةٗم وتز توَهٗةةر فةةٕ تلهقةةًيتز تلهيتِةةٗر، ِتلصةةٕ ؼةةثء نِيَةةث نصِّةةطث نعةةق قٗهةةر تلةةّبء، 
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ى ِٔمٙةةٗثز ؼٍتبًٖةةر، شعهةةٗى تلٙةةًثعثز ِتبلصةةٍت ، ِتلهٖهقًتٞٗةةر، ِةةًن تلّةةًٗ تلىتشٗةةر له كةةًٖ

تلهفلٗةةر، تلّةةلم تبؼصهةةثعٕ، شهةةث أو تلدًيةةثنػ تلصعلٗهةةٕ نةةى ِؼُةةر يأةةً توِةةثشىذ ب ٖدةةًٌ خّٜةةّؾ 

(        " ًٖقٙةةٍ نفةةّي أِ عًٙةةً لةةثٖ 8٘ةة ثز تلهةةّتٞى تلٙةةثلؿ. ِنةةث ٖاشةةه ولةة  َةةّ تل قةةًذ )

(، نهةث ٖةّـٕ 2.71ٟ ـّةثخٕ قةهيٌ )خثلصًخٗر علٓ تلهّتًٞر" تلصٕ ؼثءز فةٕ تلًشدةر تولٗةًذ خهصِّة

خةةسو تلصًخٗةةر علةةٓ تلهّتًٞةةر شهّٜةةّع نّةةصقق ٜةةعٗ  تلفٝةةّي فةةٕ خةةًتنػ تلصعلةةٗم تلهصِّةةٟ، ِب 

ٖصعهْ تونً خدعٛ تلقٗم تلهفهِنذ تلصٕ شهيَ ٜهى نثنذ تلصًخٗر تلههيٗةر، َِةٕ غٗةً شثفٗةر خةثلًأً 

ـثًٜت ِنّصقدي. َِةىٌ تلًصٗؽةر شصهثٔةٓ إلٓ تلصفهٖثز تلهتللٗر ِتلمثيؼٗر تلصٕ شّتؼٍ تونر تلعًخٗر 

( تلصٕ شّ٘لس إلٓ أو تلكصح تلههيِةٗر 2006( ِنيتِر خٌّٖثو )2005نع نيتِر علّٔ ِآلًِو )

 للهّتن تبؼصهثعٗر شّثَم خٕكق نصِّٟ فٕ شكّٖى تلهّتًٞر. 

ِخثلًّةةدر إلةةٓ تلًشدةةر تولٗةةًذ تلصةةٕ ـٙةةق علُٗةةث نؽةةث  نِي تويٕةةطر تلههيِةةٗر فةةٕ شعٍٖةةٍ قةةٗم 

لهّتًٞةةر، ٖهكةةةى أو شعةةةٍْ إلةةٓ شًتؼةةةع تلةةةّعٕ خسَهٗةةر تلًٕةةةثٞثز تلههيِةةةٗر فةةٕ شكةةةًُٖ ِةةةلّ  ت

تلهّتًٞر، ِشهكٗى تلصينٗى نى شعلم ِتشصّثج تلّلّ  تلههيٕ نتلق تلههيِةر. شهةث ٖهكةى إيؼةثع َةىٌ 

تلًصٗؽةةر إلةةٓ غهةةّٚ أَةةهتف تويٕةةطر، ِي ةةّي تلكعٗةةً نةةى توِةةثشىذ نةةى تلهٕةةثيشر فةةٕ فعثلٗصُةةث، 

ث عهي إٜثفٗث ِظثيّٖث ِأـٗثيث نًَقث. شهث أو تويٕطر تلههيِٗر ب ٖمٙٗ لُث ِقس شةثف ِتعصدثيَ

لههثيِصُث خثيصأث  لي  نهتي تلًّر، ِب شعطٓ لُث توَهٗر تإلِصًتشٗؽٗر عًه خًثء ِشٙهٗم نٕةًِع 

ر تلهاِّر، ِفٕ أـّى توـّت  فُٕ إو شّفًز؛ فعثنذ نث شكةّو فةٕ يُثٖةر تل ٙةق تلهيتِةٕ أِ تلّةً

تلهيتِٗر، نى أؼق تلصًفٍٗ ِتلصّلٗر ب غًٗ، ِشكّو نهلر ِفثيغر نى أخعثنَث تلصًخّٖر، ِقه شّ٘ةلس 

( إلٓ أو تويٕطر تلههيِٗر شهثيَ خّٙيذ ٔكلٗر ِخعٗهذ عةى تشصٕةثف ِيعثٖةر 2006نيتِر ِعه )

قٝةةثٖث تلهّتَةةح ِتلقةةهيتز. ِقةةه أٔةةثي توِةةثشىذ فةةٕ َةةىت تلهؽةةث  أو تويٕةةطر تلههيِةةٗر ب شةةًشدٟ خ

تلهؽصهةع ِتَصهثنثشةٍ، ِب شّةهؿ خهٕةثيشر أِِةع وٞةًتف نةى تلهؽصهةع تلهةهيٕ لةىل  شقلةٗ نِيَةةث 

 شعًٗت نع تلّقس ِفقهز فعثلٗصُث لهْ تلصينٗى.

-10-9ِعلٓ نّصّْ تل ًٜٗثز توِلةٓ ِتلعثيٗةر ِتلعثلعةر فقةه أٔةثيز تلًصةثبػ تلةّتينذ فةٕ تلؽةهتِ  )

لر إـٙةثبٗر شعةٍْ إلةٓ نصغٗةً تلؽةًُ ِتلمدةًذ تلهًُٗةر ( إلٓ عه  ِؼّن فًِا ؼًَّٖر وتز نب11

ِنثنذ تلصهيُٖ، َِىت علٓ تلهيؼر تلكلٗر للنتذ ِعلٓ نؽثبشُث تويخعر. َِّ نث ٖعًٕ أو تلهصغًٗتز 

تلعيظةر لةةُٗ لُةث شةةسظًٗ شدٗةةً فةٕ شٙةةّيتز أِةثشىذ عًٗةةر تلهيتِةةر؛ يفةّ نِي تلههيِةةر فةٕ شًهٗةةر قةةٗم 

ثيّت وشّيت أ  إيثظث، لُم ي ُ تلصّٙيتز ِتلهّتق  يفّ تلهّّٜع. شهةث تلهّتًٞر. فثوِثشىذ، ِّتء ش

أو تلهّتًٞر شقٗهر عًٖٙر ِـهتظٗر، َةٕ نةى أشعةً تلهّتٜةٗع ِتلقٝةثٖث تلصةٕ ٖصهثظةق ـّلُةث تلًؼةق 

ِتلهًأذ، فكيَهث شقًٖدث لٍ ي ُ تلصّٙيتز ِتلهعصقهتز يفّ شعلٗم تلصلهٗى تلفقّا ِتلّتؼدثز، تلةّبء 

لهٕثيشر، شعهٗى تبلصيف ِنفثيخر تلصعٙح لل كً ِتلقدٗلر ...تلك، َِٕ نّتٜٗع شٕةكق ِتبلصٍت ، ت

 فٕ تلًُثٖر ن ُّ  تلهّتًٞر.

ِنلس تلًصثبػ أو تلمدًذ تلهًُٗر لم ٖكى لُث أٔ شسظًٗ علةٓ شٙةّيتز توِةثشىذ، ِخةثلعّنذ تلةٓ تلؽةهِ  

( ظةم %35.55ًّتز( ِشهعةق )ِة10-5( يؽةه أو تشدةً يّةدر فةٕ نؽةث  تلمدةًذ تلهًُٗةر شثيةس فةةر )1)

( َِةىت ٖعًةةٕ أو تلًّةدر توشدةةً نةى توِةةثشىذ عًٗةةر %21.66ِةًّتز( ِشهعةةق ) 5شلُٗةث فةةةر )أقةق نةةى 

تلهيتِر شثيس نى تلٕدثج تلهصٕدع خقٗم تلعًٙ تلهًشدطر خثلص كًٗ تلههيٕ، ِلىل  لم شأُةً أٖةر فةًِا 

(. ِٖعصقةةه تلدثـةةط أو 2009تلهةةثلكٕ )خةةٗى َةةىٌ تل ةةةر ِخةةثقٕ تل ةةةثز، َِةةىٌ تلًصٗؽةةر شص ةةق نةةع نيتِةةر 

تلص ًّٗ ي ٍّ ًٖطدق علٓ نصغًٗ نثنذ تلصهيُٖ، ـٗط شعصدً تلهّتن تلصٕ شم تلصٗثيَث )لغر عًخٗر، لغةر 

فًيّةةٗر، لغةةر ـٗةةر، شةةثيٖك ِؼغًتفٗةةث( نةةّتن أنخٗةةر ٖ صةةًٚ أيُةةث شعهةةق شلُةةث علةةٓ شكةةًُٖ ي ةةُ تلقةةٗم 

 ِشعٍٍٖ ظقثفر تلهّتًٞر فٕ ـٗثذ تلصينٗى.
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إو نيتِر قٗم تلهّتًٞر لُٗ خثونً تلّةُق، ويُةث نًشدطةر خعةهذ عّتنةق ِنصغٗةًتز ظقثفٗةر ِتعصقثنٖةر 

ِتيعًِخّلّؼٗر. شهث أو تلقٗم فٕ ـه وتشُث نصعلقر خصهةعيز توفةًتن ِشٙةّيتشُم يفةّ تلفٗةثذ ِنمصلة  

تلةىٔ ًٖشةٍ علةٓ ِؼُةر يأةً تلهّتق  ِتلهٕثعً ِتوفكثي. إب تيٍ ٖهكى تلقّ  أو تلهةهلق تلصقةّٖهٕ 

توِصثو فٕ نعًفر نِي تلههيِر فٕ إيِثء تلقةٗم، ٖعةه نةى تلهةهتلق تلهُهةر فةٕ قٗةثَ نأةًتز أنتء 

تلهاِّر، شهث أو أنتذ تلدفط تلهٙههر لغًٚ تلهيتِر تِصّفس تلؽّتيح تلًبّٗةٗر لقٗةثَ نأةًتز 

 ر تلههيِٗر. تلهِي َِٕ: تلدًيثنػ تلصعلٗهٕ، توِصثو، تلهًثق تلههيِٕ، تويٕط

لقةةه أٔةةثيز تلًصةةثبػ تلفثلٗةةر إلةةٓ أو نِي تلههيِةةر شةةثو نصِّةةطث علةةٓ تلعهةةّ  فةةٕ شعلةةٗم تلصينٗةةى قةةٗم 

تلهّتًٞر، شهث أِٜفس تلهيتِةر أو تلهؽةث  تلةىٔ ِةثَم خقةّذ فةٕ َةىت تلةهِي َةّ توِةصثو تلةىٔ ؼةثء 

تلصعلٗهةةٕ ِألٗةةًت خهّةةصّْ نِي نًش ةةع، ظةةم ؼةةثءز تلهؽةةثبز تولةةًْ: تلهًةةثق تلههيِةةٕ، تلدًيةةثنػ 

تويٕةطر تلههيِةةٗر، خهّةةصّْ نِي نصِّةةٟ. َِةةىٌ تلًصٗؽةةر شّةةلٟ تلٝةةّء علةةٓ تلفلقةةر توٜةةع  فةةٕ 

تلههيِةةر َِةةٕ تويٕةةطر تلههيِةةٗر، فُةةٕ شفصةةثغ إلةةٓ إعةةثنذ يأةةً فةةٕ أَةةهتفُث ِنٝةةثنًُٗث ِشّقٗصُةةث 

فٕ شّيُث فٝثء ِخٙ ر عثنر نّقعُث فٕ تلهًأّنر تلصًخّٖر. ول  أو أَهٗر تويٕطر تلههيِٗر شكهى 

شصفةةّ  فٗةةٍ أَةةهتف تلهّتًٞةةر إلةةٓ ِةةلّ  ِنُةةثيتز ٖصةةهيج علُٗةةث تلصينٗةةى عةةى ًٖٞةةق تلههثيِةةر 

 ِتلصطدٗق.

نةةى ؼُةةر ألةةًْ ًٖدغةةٕ إعةةثنذ إظةةًتء نؽةةث  تلهًةةثق تلههيِةةٕ ِتلدًيةةثنػ تلصعلٗهةةٕ خقةةٗم شعةةٌٍ ِةةلّ  

ؼصهثعٗةر، ـصةٓ ٖصفقةق تلهّتًٞر لصؽعلةٍ ٜةهى تَصهثنةثز تلصلهٗةى تلهفّيٖةر فةٕ ـٗثشةٍ تلهيتِةٗر ِتب

تلصلهٗةى/تلهّتٞى خةهب نةى أو ٖدقةٓ تلصلهٗةى فةٕ ِٜةعٗر ِةلدٗر ٖصلقةٓ فُٗةث نعًفةر نً ٙةلر عةى قٝةثٖث 

عًٌٙ ِب شقصًج نى نٕكيشٍ تبؼصهثعٗر ِّٖنٗثز ـٗثشٍ. إو يصثبػ َىٌ تلهيتِر خقةهي نةث شعدةس لًةث 

ٌ تلههيِةر تلؽٍتبًٖةر ِتلعًخٗةر ٜدثخٗر تلً ٖر تلٕثنلر لٙٗثغر ن ُّ  تلهّتٞى تلٙثلؿ شهةث شصٙةّي

عهّنث، فُٕ شف ٍيث أشعً علٓ ًِٜيذ إـٗثء فكًذ تلصًخٗر علٓ تلهّتًٞر فٕ شق تلهًتـةق تلصعلٗهٗةر 

نى تؼق تلّّ٘  إلٓ شفقٗق ن ُّ  تلهّتٞى تلٙثلؿ تلىٔ ٖانى خثلصعثٖٓ ِتبلصيف ِقدةّ  ت٘لةً 

لٕ نى تيؽثٌ تلىتز نِو إو ًٍّٖٗ قٗهر ِتِصعهث  تلفّتي فٕ ـق نٕكيشٍ، نّتٞى ٖفصً  ت٘لً ِٖع

 تلًقه تلىتشٕ.
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 فٕ ّٜء تلًصثبػ تلصٕ أِ ًز عًُث تلهيتِر ٖهكى شقهٖم تلصّ٘ٗثز ت٘شٗر:

 إنيتغ نفّي ٖصعلق سخثلصًخٗر علٓ تلهّتًٞرس فٕ تلدًتنػ تلصعلٗهٗر. .1

نعق أنتء تلّتؼدثز تلٕمٙٗر شهعٗم تلدًتنػ ِتلهقًيتز تلصعلٗهٗر خقٗم شًِك ن ُّ  تلهّتًٞر  .2

 ِتلعثنر، تلّبء ِتبلصٍت ، تلهٕثيشر فٕ ً٘ع تلقًتي، تلٕعّي خثبيصهثء، تـصًت  تلغًٗ...تلك.

ش عٗق ِشعهٗى تويٕطر تلههيِٗر لصكّو ؼٍءت نى تَصهثنثز تلصينٗى ِتلهؽصهع تلهفلٕ، ِإعثنذ  .3

 نكثيصُث تإلِصًتشٗؽٗر فٕ تلعهق تلههيِٕ.

 ػ نّّٜع تلعّلهر نع إخًتٌ شسظًَٗث علٓ تلُّٖر تلًّٞٗر.شمٙٗٗ نفثِي شعثل .4

تلقٗث  خهيتِثز نهثظلر علٓ خًتنػ تلصعلٗم تبخصهتبٕ ِتلعثئّ ِتلؽثنعٕ، ِشكّو عًٗثز ِتِعر  .5

 نى أِثشىذ، ٞيج، أِلٗثء تونّي...تلك.

نى تلص كًٗ فٕ آلٗر للصًّٗق خٗى تلههيِر ِتلهؽصهع تلهفلٕ )ِلٗكى ٜهى نًِٕع تلهاِّر(  .6

أؼق شهيٖح تلصينٗى علٓ نُثيتز ـٗثشٗر أِِع نعق تلهٕثيشر فٕ ً٘ع تلقًتي ِتبَصهث  خثلٕسو 

 تلعث . 

 

 الوشارع8
 ، تلهؽله تلفثنٔ عًٕ، نتي ٘ثني، لدًثولغبى العشة(. 2005تخى نًأّي، ؼهث  تلهٖى نفهه خى نكً  تويٙثئ )

 نتي تلًُٝر تلعًخٗر، لدًثو. ،علن الٌفظ االرتوبعٍ(، 1985أخّ تلًٗق نفهّن تلّٗ ه)
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(. ـقةّا تلهّتًٞةر ِِتؼدثشُةث شهةث ًٖتَةث نعلهةّ تلهيتِةثز 2011أخّ ًًِٗر، عةّنٌ عدةه تلؽةّتن ِغةثيم، خّةث  عهةً )

 هزلةخ ربهعةخ األقظً)علغةلخ العلةىم اإلًغةبًُخ(تبؼصهثعٗر فٕ نهتيَ ِشثلر تلغّض تلهِلٗر فٕ توينو، 

15(2ٖ ،)1-33 

(. نِي تلؽثنعةةر فةٕ شًهٗةر قةةٗم تلهّتًٞةر لةهْ تلطلدةر: نيتِةةر نٗهتيٗةر خؽثنعةر ش ةةً 2011) أـهةه نتِِن، عدةه تلعٍٖةٍ

 282-252، ٖ 30، تإلنثيتز تلعًخٗر تلهصفهذ، تلعهن الوزلخ الذولُخ لألثحبث التشثىَختلٕٗك، 

االرتوبعُةخ هظبهش الوىاطٌخ الوزتوعُخ فٍ الوقشساد الذساعةُخ فةٍ العلةىم (. 2011خًشثز، ٌٖثن ِأخّ علٕ لٗلٓ )

، خفط نقه  إلٓ تلهاشهً تلًتخع لؽثنعر ؼًْ توَلٗر: تلصًخٗر ِتلهؽصهع تلفثٜةً هي ورهخ ًظش الوعلوُي

 ِتلهّصقدق.

نِي تلهاِّر تلصعلٗهٗر فٕ شكّٖى يِؾ تلهّتًٞر لهْ تلصينٗى تلههيِر تإلشهثلٗر يهّوؼث، (. 2006خٌّٖثو، يتٜٗر )

 . www.ulum.nl، 31عهن تل :تلًتخعرتلًّر  هزلخ علىم إًغبًُخ

االتزبهبد الوعبطشح فٍ التشثُخ للوىاطٌخ8 دساعةخ تحلُلُةخ فةٍ ػةىء ثعةغ (. 2009ـّخق، تًٖثَ تخًتَٗم تـهه )

 ّٖلٗةّ، نعُةه تلهيتِةثز 16-15، تلهاشهً تلهِلٕ تلّثخع ستلصعلٗم فٕ نطلع تول ٗر تلعثلعرس، الخجشاد العبلوُخ

 .1034-984تلصًخّٖر، ؼثنعر تلقثًَذ، ٖ

نهتللةةر نقهنةر إلةةٓ تلهلصقةةٓ ، هقبسثةةخ ًظشَةخ8 العىلوةخ الخقبفُةةخ وأحشهةب علةةً القةةُن األعةشَخ(. 2010) أـهةةه، ٌقةثِذ

شلٗةةر تلعلةةّ  –قّةةم علةةم تلةةً ُ ِعلةةّ  تلصًخٗةةر ، نةةثٔ 6-5 توِةةًذ تلؽٍتبًٖةةر ِتقةةع ِآفةةثا تلةةًّٕٞ ـةةّ :

 ؼثنعر ًَِتو.، تبؼصهثعٗر

، فٕ: غٗثز، خّفلؽر دسرخ توخل قُن الوىاطٌخ لذي عٌُخ هي طالة التعلُن الخبًىٌ والزبهعٍ( 2012أـهه )، ثِذٌق

 ، نتي تلقهَ تلعًخٕ، تلؽٍتبً.131-103)إًٔتف(. إٔكثلٗر تلهّتًٞر فٕ تلههيِر تلؽٍتبًٖر، ٖ.

ِثِةٕ فةٕ ٜةّء لدةًتز خعةٛ تلةهِ ، (. شًهٗر قٗم تلهّتًٞر لهْ شينٗى تلصعلةٗم تو2006ِعه، عده تلمثلق ِّٖ  )

 426-366، ٖ. 12، عهزلخ دساعبد فٍ التعلُن الزبهعٍ

أحةةش العىلوةةخ الخقبفُةةخ علةةً هفهةةىم الوىاطٌةةخ لةةذٌ الشةةجبة ( 2008٘ةةيؾ تلةةهٖى، إخةةًتَٗم عطٗةةٍ ـهةةثن تلهقٗةةه )

  أخًٖق.  17، نؽلر نيتِثز فٕ تلصعلٗم فٕ تلصعلٗم تلؽثنعٕ، ؼثنعر عٗى ٔهُ، تلعهنالفلغطٌٍُ

" دساعةخ أحةش االًفتةبس الخقةبفٍ علةً هفهةىم الوىاطٌةخ لةذي الشةجبة الغةعىدٌ (. 2005) تلعثنً، ععهثو خى ٘ةثلؿ

نةثيَ   10-7خفط نقه  إلٓ تللقثء تلعلط عٕةً لقةثنذ تلعهةق تلصًخةّٔ ـةّ  تلصًخٗةر ِتلهّتًٞةر، اعتكشبفُخ 

 تلدثـر، تلههلكر تلعًخٗر تلّعّنٖر

. لثًَذ تلعّلهر: شفهٖثشُث ِآظثيَث شهث ًٖتَث ٞلدر تلهيتِةثز تلعلٗةث فةٕ ؼثنعةر (2008تلعّثف، عده ِـدثٖح، علٕ )

 .113 -83ـًٍٖتو، ٖ  13، تلعهن هزلخ ربهعخ القذط الوفتىحخ لألثحبث والذساعبدتلًؽثؾ تلًّٞٗر، 

، نًشةةٍ دوس الوذسعةةخ األعبعةةُخ فةةٍ تٌوُةةخ قةةُن الوىاطٌةةخ لةةذي التالهُةةز(. 2005علةةّٔ، نفهةةه ٘ةةثلؿ ِآلةةًِو )

 تلدفّض ِتلصطًّٖ تلصًخّٔ، تلٗهى.

 تللؽًةر لدةًتء تؼصهةثع :إلةٓ نقهنةر ، ِيقةرالعشثُةخ الوزتوعةبد علةً وأحشهةب العىلوةخ( 2005غلٗةّو، خًَةثو )

تلعًخٗةر،  تلهًطقةر فةٕ تبؼصهةثعٕ تلّٜةع علةٓ تلعّلهةر شةسظًٗ"آِةٗث ـةّ   لغًخةٓ ِتبؼصهثعٗةر تبقصٙثنٖر

 نّٖهدً، خًِٗز. 19-21

(. تلصًخٗةر علةٓ تلهّتًٞةر ِتلفةّتي ِقدةّ  تولةً فةٕ تلصعلةٗم تلعةثئّ: شفلةٗيز ِتشؽثَةثز، 2006تلقدثغ، نٙةط ٓ )

  150-137، ٖ 32تلعهن  هزلخ علىم  التشثُخ،

( ٖ. 8)1، هزلةخ القبدعةُخ فةٍ اِداة والعلةىم التشثىَةخ(. تلعّلهر ِتلهّتًٞةر ِتلُّٖةر، 2009شثلم، ظثبً يـٗم )

253-272. 

(. قةةٗم تلهّتًٞةةر تلهصٝةةهًر فةةٕ شصةةح تلصًخٗةةر 2013إخةةًتَٗم ِتلعةةثٌنٕ، نٍيةةر ِةةعه لثلةةه )تلكًةةهئ، شلعةةّ  نفهةةه 

هزلةةخ ربهعةةخ أم القةةشي للعلةةىم التشثىَةةخ تإلِةةينٗر للهًـلةةر تلعثيّٖةةر فةةٕ نِلةةر تلكّٖةةس: نيتِةةر شفلٗلٗةةر، 

 372-310(، ًٖثًٖ، 1ٖ)5، والٌفغُخ

 نةى نّقةع: 2011أفًٖةق  30نقةث  نّةصًؼع خصةثيٖك  ،الوىاطٌةخ فةٍ الةذوأل العشثُةخ(. 2000تلكّتئ، علٕ للٗ ر )

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/351   

، خفط نقه  لًهِذ ٌوُخ االًتوبء الىطٌٍالوعلن فٍ تىظُف الوقشساد الذساعُخ لت( نِي 2009علٕ خى ِعه )، تلهثؼه

 –) تبيصهثء تلًّٕٞ فٕ تلصعلٗم تلعث  ي ْ ِشطلعثز ( تلهًعقهذ فٕ ؼثنعر تإلنث  نفهه خى ِعّن تإلِينٗر 

 تلًٖثٚ

دوس تذسَظ هبدح التشثُخ الىطٌُخ فٍ تٌوُخ قةُن الوىاطٌةخ لةذي تالهُةز (. 2009تلهثلكٕ، عطٗر خى ـثنه خى وٖثج )

، يِةثلر نثؼّةصًٗ غٗةً نًٕةّيذ، ؼثنعةر أ  ثتذائُخ ثوحبفظةخ اللُةج هةي ورهةخ ًظةش الوعلوةُيالوشحلخ اال

 تلقًْ، تلههلكر تلعًخٗر تلّعّنٖر.

 تلؽٍتبةًٖٗى: نيتِةر ِتلهًتَقٗى َّٖر تلٕدثج علٓ ِشسظًٗتشُث تلعقثفٗر تلعّلهر (2012ٖثِٗى، أنًٗر ِنٍٖثو، نفهه )

 58-39ؼّتو، ٖ  8، ؼثنعر قث٘هٔ نًخثؾ ِيقلر، تلعهن بًُخهزلخ العلىم االرتوبعُخ واإلًغشفلٗلٗر، 

http://www.ulum.nl/
http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/351
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