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 األٚياٌفصً 

 فٍف١خ اٌلهاٍخ ٚأ١ّ٘زٙب

 اٌّملِخ

 ـاخل حا فٔاً حافاً  حا َحهقش هً ظخهَس كخنض وةخ طِحل طـٌد حاتؼٍَ ةان حا ا اخء وحازاخكؼٍن

أن اخ ةاخ ورخاَغم ةن حايٍحٓخص حاتؼٍَس حاظً طزلغ طن هٌه حافجش ةن ؿ ٍاع حا ا حكً وحاوٜاخثٚ أٔ 

 ( 2000 إ)حاَ٘طش .خٓشٔحا َكاش حالحا ٌِي ةن حاظ    فً هٌه ااى  ُا خ رلخؿش

اتاال ةَكاااش ةاان ةَحكاال حا  ااَ هٜخثٜاا خ حاظااً ط ٍِهااخ طاان غٍَهااخ ةاان ةَحكاال حا  اا إ اً 

ف َكاش حا َحهقش ا خ هٜخثٜا خ وة خهَهاخ حاوخٛاش ر اخ وحا وظافاش طان ةَكااش حالف ااش وحا٘ازخد 

وا اٌح طوظااف رايٍس إ رخا ٔزش اتال فاَى وةظلّازخط خإ خ أن اتل ةَكاش ظَوف خك إ وحاَٗي وحاٍ٘و هش

وٌزايو ًاال وحٟالخ ط اي إ ىأهاَاااى  اُحء حا  رف حا حكي ةن ةَكاهحافَى طاى حأا   وحاظَٜ  

 .اٍذ حاظااً ٌظز  ااخ فااً طازٍااش كخؿخطااهطاااى حاااظ ام وحِٓااخ ٍااَ حافااَى طاان حنف خٔطااه وكااٌال ريٍطااهط ز

 (2004 إحا  ٌَش)

ـٔاا ً وحا قاااً وحٔنف ااخاً ٌٜااخكزه ان حاظغٍااَ حاااٌي ٌظ ااَٝ اااه حا َحهاا  طاااى حا ٔااظ ى حا

 كخؿخصإ وهٌه حالخؿخص ري طت ن ةوظافش فً ٗيط خ وأه ٍظ خ ةقخٍنش ر َحكل كٍخطه حِهَى.

أرٜاى كاي اااى  ط  ٍظ اخإ ن ٌٔظلٍع حا َحه أ حا قٜ ى ةن ًالحالخؿش اا تخنش وطلقٍ  حاٌحص: و -

 ااٍه.ٌٔظلٍع حا ٛ ل 

وحا٘اا  ٍ إ حاقزاا ل حٔؿظ ااخطً وطتاا ٌن حِٛاايرخءااااى  وطظ٠اا ن حالخؿااش حاقزاا ل:ااااى  حالخؿااش -

وهزاَحص ةظـخنٔاش ط٘ا َ حا اَحهقٍن راخاقز ل إ حاـ خطاشإ وطتا ٌن أهايح  ة٘اظَكشااى  رخٔنظ خء

 حٔؿظ خطً.

حاظ خةل ةاع ط ت ه ةن إ ؿيٌيس وةظ  طشهزَحص حكظٔخد ااى  حالخؿش حاظ ام وحٔرظتخٍ:ااى  حالخؿش -

 .س طاى اػزخص ًحطهوطتٔزه حاقيٍإ ةوظاف حا َو  وحا  حرف حاظً ط حؿ ه

ر اخُ إ اش ا خ كخؿخط خ ووظخثف خةٔظقّ حْكٔخّ ر٘وٍٜش ااى  طازً كخؿظهحٔٓظقٕل: وااى  حالخؿش -

 . طل ل حا ٔئواٍش ر ٍيح طن طيهل حِهل ٌَ ّت ُهُ ةن
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وحناه ةَغا د فٍاه إ حا َحه  رؤنه ةلز د كفاَىحا لف وحال خن: وطظ ؼل فً ٗ  ٍ ااى  حالخؿش -

إ ف اً حاظاً حِٓاَس حا خىٌاشاًن ةان كٍاخس  نخٗاجشوهٌه حالخؿش إ وحنه ة ٟع كذ وحطظِحُإ اٌحطه

وهاٌح . وحا اخ١فًحا فٔاً  رخِةاخنٌٔا ى  ٌظتا ن ايٌاش ةاخإ طواا  حا٘ا  ٍ رخالاذ ط اي حا اَحهقٍن

ٌٔظلٍع  ط يه رتل ةخ حالخؿشاٗزخع هٌه  اٌال ٔري ةنإ كٍخس حا َحهقٍن حا فٍٔش ٔنظ خمَٟوٍي 

 . ن ايٌش ٍوف حاظ خون وحا لزشوطظت إ ى ٌلخفظ طاى ٛلظه حا فٍٔشكظ حنحا حاي

حا فٔاً ةان أهام حالخؿاخص حا فٔاٍش اا َحها  حاظاً ٌ زغاً حِةان  حا فٔاً: وٌ ايااى حِةن  حالخؿش -

اتً ٌظـ اذ إ اٗزخط خ وطظف  ؿ ٍع حا  ٌَخص فً طام حا فْ طاى َٟوٍسإ اٗزخط خ ة ٌ حالف اش

إ حا فًٔ اا َحه  ٌت ن فً ٗا  ٍهحِةن  ٔن ؿ هَإ حا َحه  حا٘  ٍ رخاقا  وحاظ يٌي وحاولَ

 .وٗاا  ٍه رخٔنظ ااخء اا ـظ ااعإ رخالااذ وحاظقزاال وحاااي ء ةاان حَهااٌَن وهخٛااش ةاان رزاال أٓااَطه

 (2009إ ٌَٗم)

كٍاغ أن ؿاٌوٍه ط ظاي ةان إ حا فًٔ ةن حالخؿخص حا خةش از خء حا٘وٜاٍش حْنٔاخنٍشحِةن  وٌ ي

آنٔاخن اًح ةاخ حا فٔاً  حِةانوإ حالف اش وطٔظ َ كظى حاٍ٘و هش ةَوٍح رخا َحكل حا  ٌَش حا وظافش

ة اخ راي إ فً أي ةَكاش ةن طاال حا َحكال فبناه ٌٜازق ة ايىح طاٍهٔ ١خرش اه ٟغ ١خص ااى  ط َٝ

ًحص حا َطزاش إ ةان حالخؿاخصحا فٔاً ٌ اي حِةان  اٌح فؤنإ نفٍٔش وَٛحطخص حٟلَحرخصااى  ٌئىي ره

 (2015إ حا لٍَي) .حا اٍخ آنٔخن وحاظً ط ي طلقٍق خ ٌظم اٗزخع حالخؿخص حِٓخٍٓش آنٔخن

كاٌال رخا ٔاازش اتاال ةَكااش ةاان ةَحكال حا  اا  حْنٔااخنً فابن حا ٟااع ٌوظاااف إ واًح كاخن حِةااَ

وحاظل ٍحص حا  خثٍش  نظٍـش اتل حا ظغٍَحصر ٞ حاً٘ء رخا ٔزش ا َكاش حا َحهقش رٜفه هخٛش وًال 

حا خثاش وكٌال حاظغٍَحص حا وظافش حاظاً راي طاَطز٢ ر اٌه حا َكااش حالخٓاش وحالَؿاش ٓا حء ةان حا خكٍاش 

 (2011إ حرٌَ م). حٔنف خاٍشأو  حٔؿظ خطٍشأو  حافٍٔ ا ؿٍش

وٍفاع إ ش طظ ؼل فاً ط  ٍاش حاؼقاش راخا فْاٌـخرٍآػخٍ نفٍٔش  ا خ خِةنرفلخؿش حا َحه  آكٔخّ 

وٌُخىس حاٜٕرش حا فٍٔش ايى حا َحه  ةع طق ٌاش حا  خطاش حا فٔاٍش وحاـٔا ٍش فاً إ حاٌحطٍش اافَى حاتفخءس

إ رخا ٠ااؾ وحٔطااِحن حٔنف ااخاً عوحاظ ظااإ وحاقاايٍس طاااى ٟااز٢ حااا فْإ ة حؿ ااش حا  حرااف وحِكاايحع

لٍخطٍاش اظازٍاش وىطام حا  اخٍحص حٔؿظ خطٍاش وحاإ وحٍطفخع ىٍؿش حٔرظتخٌٍاشإ وظ  ٍ حِفتخٍ حْريحطٍش

وٍفااع ةٔااظ ٌخص حا ٔااخنيس إ ة٘ااخكا خ حا ظ اايىس وحا ظٜااخٍطش وحا ظٕكقااشة خاـااش حكظٍخؿااخص حالٍااخس 

اظلٔاااٍن ؿااا ىس حالٍاااخس اااايى حافاااَى  ٌـاااخرًوحاظ اااخون حاف اااخل وحْإ حٔؿظ خطٍاااش وحاااايطم حٔؿظ اااخطً
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ؿٍااش حافَىٌااش و ْنظخوٌُااخىس ح طاااى ىحف ٍااش حافااَى آنـااخُ خِةنك ااخ ٌاا  تْ حْكٔااخّ رااإ وحا ـظ ااع

 (2004إ )طزي حا ـٍي. حْكٔخّ رخا قٚ وأ٠ٌخ ٌوفٞ ةن ىٍؿش. حاـ خطٍش

 ظزَ ةن أهم حا ٘خكل حاظاً ط ايى كٍاخس حا َحها  هاً ٗا  ٍه راخا قٚ ٓا حء ةان حا خكٍاش وةخ ٌُ 

ؤٌ ى ا لخكخس طال حا  ٍاِحص إ ٌفظقَ ااٍ خ ايٌ م ة ٍِحص حَهٌَنرخن  حا َحه ؛ ةؼل ٗ  ٍ حا فٍٔش

ٌ ٘ؤ ةن وؿ ى اطخراش ؿٔايٌش  ةخو؛ أوةن حا خكٍش حا ٠ ٌش. ةلخكخس أٗوخٙ نخؿلٍن وة ٌٍِنإ ةؼٕ

وطايم حاتفخٌاش وٌلايع حِةان  ر ايم ة اخ ٌ٘ا َه. غٍَهاخأو  ٓ  ٍشأو  ايى حافَى ٓ حء أكخنض رٌَٜش

 راي ٌظـاخوُ فاً أغَحٟاه وآػاخٍهإ أ أن حْفَح١ فٍه وحاظف٢ٌَ ره. ايٌش حْكٔخّ رؤنه حرل ة ن ك اه

طقايس نفٔاٍش فخناه ٌُ اي  اااى  رخا قٚ طـخه حٍِٗخء رخْكٔخّ حْفَح١فلٍن ٌظل ل إ حا ـظ عااى  حافَى

ٌ٘ا َ راٌال فاً أكٍاخن كؼٍاَس  وراي ٔإ طقايس حاا قٚ وٟا ف حا٘وٜاٍشاااى  ىي رٜاخكزشةَٟخ ٌائ

فخناه واتان ط ايةخ ٌ٘ا َ راخا ـِ طان ة حؿ اش حاظلايٌخص حاوخٍؿٍاش إ ٕةش ة حرفاه وطفتٍاَهطً ٓاوٌيّ 

طااى هاٌه حالخااش ٌظاَحكم  حٔٓظ َحٍوط ي إ ةٔززخص حاظ طَ نطظتخ  ر ٍيح طٌ ظِل حالٍخس وٌف٠ل حٔ

أن  ونلن نيٍ . ٗوٍٜش ٟ ٍفش هخةاش خاً ٌٜزق ًحورخاظإ خا قٚر ٗ  ٍ نفٔهحْكٔخّ وٌؼٍَ فً 

 ٟ ف حا٘وٍٜش ٌ ٍ  حافَى طن حٓظغٕل ١خرخطاه وؿ ا ىه فاً ط  ٍاش ٗوٜاٍظه وة حؿ اش حاٜا خد

 طخٌايإ) اق اَ هاٌه حاظلايٌخص اٌـخرًٍَه حاف٘ل حاٌٌٍع فً طلقٍ  نَٜ وفً حغاذ حِكٍخن ٌت ن ةٜ

2005). 

ف  اخ  ةان حِفاَحى ةان ٌظٜا ٍ أناه إ حٔٓاظ ٕءفٍ رع حافَى فً حرظٕء حاتزاَ وإ أةخ حاظف٢ٌَ ره

هَى ٔ طٔاظل  وحن كل حا وا رخص حِإ أف٠ل حا خّ ؿ ٍ خ وحنه ةظقيم طاٍ م فً كل ةـخٔص حالٍخس

وه خ  أ٠ٌخ ةان ٌـاي فاً حا ـظ اع ةوا راخص ٔ إ ٔ ط ظال طقٕ ٌظف م ة لٍخطه ِن خحالٍخس فً ن َه 

 . فٕ ٌَى فً ًحطه انٔخنخ ن ٍَح اا وا رخص حاظً طاى ٗخكاظهإ ٌ تن حاظفخطل ة  خ

فاً  أن هتٌح أن خ١ ٓا كٍش طـ ل ٛخكز خ ة٠لَد حأا   وحاظفتٍَ ِنه ٌ يفع كال حٔنايفخع

وكاٍن ٌلغاى إ ٌ ٔلذ ةن حا ـظ ع كزخ اٌحطه واطـخرخ ر اخأو  ٓزٍل حالٜ ل طاى حاظقيٌَ وحٔكظَحم

حا٘  ٍ ايى حافَى ٌظ خظم وٌظَفع وٌظتزَ طااى حَهاٌَن ط  ٠ٌاخ طان نقخثٜاه واٍٟاخء ااا فْ هٌح 

 . حا غَوٍس

ٌفظق حالخرخص  ِنهإ وأن ىوٍ حا٘  ٍ رخا قٚ ٌ  َ فً ؿ ٍع أن حع حا ٍ ل وحاغَحثِ حافلٌَش

طلقٍا  أهيحفاه حا  ٘ا ىسإ وٌاٍِع فاً نفٔاه اااى  وٌايفع حافاَىإ وحاقخراٍخص حاتخة ش فً حاا فْ حاز٘اٌَش

 فخن ىحفاعإ حاٌحص وكٌال حاتفخف ةن أؿل طلقٍ  حاَرى وحاظتخةل واػزخصحاظف   ااى  حٔطظِحُ وحأ ً
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 تن أن ٌ خٍّ ىوٍه وٌ لً حا  َفش ٔ ٌااى  وكخؿش كذ حٔٓظلٕع وحٔٓظت٘خ  وحا ٍل حْىٍح 

ن أةخةااه ةـ اا ٔص كؼٍااَس ٌ زغااً حكظ٘ااخف خ حا  َفااش؛ كٍااُغ أااااى  ْ حافااَى رؤنااه ٌفظقااَأػااَه أ اًح أكاا

إ فلٍن ٌ٘ َ حافَى ر يم حالخؿش اٌال وأكْ رت خااه فقاي ط لفات أةخةاه أنا حع حا  َفاش اٍ خاوحاظ َ  

 (2009إ )حا فَحوي. ا يحٌشوَ 

ةَطزلاخ راخا حرع ؤ ٌظ٘ا١َ أن ٌٜاخكزه  نُ  أةاَ ًه اً راي ٔ ٌتاوحطظزَ أن حا٘ا  ٍ راخا قٚ 

ةان  اةإء  أي أن حافَى ها  حااٌي ٠ٌاع حا  ٍاخٍ ااا قٚ حااٌي ٌ٘ا َ راه ىون إ حا٘  ٍ حا خ١فً رٌال

رٍٔت ا ؿٍش حافَى وا خ طٔ ٍش أى  ةن هاٌه وهاً ٓاٍت ا ؿٍش حافاَى  أىاَوطٔ ى ٍٓت ا ؿٍش . حِهَ

ع وط لاا ي لٌَقااش حاظااً ٌ ٍ٘اا خ حافااَى فااً طتٍااف نفٔااه ةااع حا ـظ اارخا أىاااَحٔؿظ ااخطً كٍااغ ٌ ااظم 

أطااى اااى  حا خام فً طل ٍ ةٔظ َ ف   ٌَطقاً ةان أىناى أنفش أوٓع وهً طلض فأ أىآٍَت ا ؿٍش 

حٍٔطقخء ااى  ظخهَس حٍٔطقخء وؿيص ة ٌ أن وؿي حْنٔخن ف   ٌ ِع أنحاق س وٌقخل ااى  وةن حا٠ ف

اااى  كخاش حأٍلَس وةن كخاش حٔٓظٔإمااى  وةن كخاش حاو  ع حاق سااى  كخاش حا٠ ف وحٔنظقخل ةن

كخاااش حٔكظ ااخل فااخاغٌَِس حْنٔااخنٍش ااايى حْنٔااخن هااً غٌَااِس ااااى  كخاااش حاظٔااا٢ وةاان كخاااش حااا قٚ

ه ٌتخى ٌت ن ػخرظخ فً ٗاتاه حا اخم أٓا رحأٍلَس وغخٌظ خ حاظواٚ ةن حا٘  ٍ رخا قٚ وكل انٔخن اه 

وؿا ى أو  أنه ٌَفٞ كل ةخ طقيم ره فَوٌي ةن ر٠اٍش حإٗا  ٍ ؛ كٍغحالٍخسن ٢ َ و أ أٓا دؤٌ ٍه 

أن أهم ةخ فً حالٍخس حا قاٍش ه  حا٘  ٍ رخا قٚ وحا  ل حايحثم : حاغٌَِس حاـ ٍٔش وان خ ٌق لأو  حاتزض

ظليى ٗوٍٜش حافَى ط خً ة ٍن هخٙ رخا٘وٚ ٌٔ ى ن ل ؤٓا دحاظ  ٌٞ ط ه ر و طاى حاظواٚ ة ه

ؿٔاا ٍش  :ة  ااخ ةوظافااش طـ اال حافااَى ٌ٘اا َ رااخا قٚ ىوحطااً حا٘اا  ٍ رااخا قٚ ف  ااخ  ناا حف   وةاانإ فٍاه

 (2009حٓ ي  أر إ )طَرٍخص .وطقاٍش وحؿظ خطٍش

ورااي ًكااَ أن إ أن حا٘اا  ٍ رااخا قٚ رااخثم فااً نفاا ّ حا ااخّ ؿ ٍ ااخ ىون حٓااظؼ خء أىاااَوٌ ظقااي 

وٌاَى إ ل ااٍاش حاـا ْ حاز٘اَيٛاو حا٘  ٍ رخا قٚ اٍْ رٌحطه أةَح ٗخًح رل ه  حا ااش فاً كال طقايم

وٌوفاف ٗا  ٍه حِةان  حازلاغ ط اخ ٠ٌا ن ااهاااى  حا٘  ٍ رخا قٚ ٌيفع حافاَى ة اٌ حاٜاغَ أنّ  أىاَ

 .(2005إ أىاَ)حا٠ ف حا  ؿ ى ايٌش أو  وٌلخول حافَى حاظ  ٌٞ طن حا قٚإ رخا قٚ وحا٠ ف

 : فً ن ٌَظه أىاَحالَ  حا ٕؿٍش حاظً حٓظوية خ 

وةان إ طايىح ةان حِٓاخاٍذ حا ٕؿٍاش فاً ة خاـاش حالاخٔص حاظاً ط خةال ة  اخ أىااَاقي حٓظويحم 

 . حِٓخاٍذ حاظً ٍكِ طاٍ خ ن ٌَظه

 (. رٍن حا َٗي وحا ٔظَٗي) حا ٕرش حٓظَحطٍـٍش -
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 . حا قخٍنش أٓا د -

هزااَحص حالف اااش إ ا حاااييححاظَطٍااذ إ حِكاإمطلاٍاال ) إ١ااَ  ة  ااخ حكظ٘ااخ  ن اا  حالٍااخس ر اايس -

 (2000إ َٓى(. )حاٌكٌَخص وحاوزَحصوحٓظيطخء 

 :  ِشىٍخ اٌلهاٍخ

 حِهايح  حاظاً ٌٔا ى حِفاَحى حا فًٔ رٍ ه فً كي ًحطه ايى ة  م حا اخّ ف ا  أهامحِةن  ٌ ؼل

ف ا  أكؼاَ إ حا فٔاً ٟاَوٍي آنٔاخن طخةاهحِةان  وحا ـظ  اخص وحالت ةاخص واً كاخنطلقٍق اخ ااى 

فخا َحه  ٌ ٍٖ فظَه كَؿاش وهاً فظاَه إ طيس ط حةلأه ٍه اا َحهقٍن فً أي ةـظ ع نظٍـش اظ٠خفَ 

لااَؽ فااً هااٌه حافظااَس ٌاائػَ طاااى حنظقخاٍااش ةئرظااش ٌلت  ااخ طغٍااَحص ٓااٌَ ش ف ااً غٍااَ ةٔااظقَس وهااٌح حا

حا فٔاً فاً طاال  خِةنراا٘ا  ٍ ارلخؿاش ةخٓاش  ه ححا فٔاً. فاخا َ خِةنره  ةن كٍغ حا٘  ٍ ححا َ

حٔطظ خى طاى حا فْ وحاظً ٌَغذ فٍ اخ حافاَى فاً حٔٓاظقٕل ااى  حا َكاش حاظً ط ي حا َكاش حٔنظقخاٍش

إ ٌو٘ى فً طال حا َكاش ١غٍخن ىحفاع حاـا ْ حاَوكً وحاظ ؿٍهإ ك خ أنه رخأ يحاظً ط يه  أَٓطهطن 

أو  ةَٗايأو  ٛايٌ اااى  حالخؿاش أةاْاٌح فبن حا َحه  فً طال حا َكااش فاً إ وافٕص حاِةن ةن ٌيه

 . حا فًٔ خِةنرط٘ َه  ٍه وطقٍيس ىٌااٍ خ ؿ خطه ٌ ظ ً 

وةن هٕل ط ل حازخكؼش كؤهٜخثٍش افظَس ُة ٍاش ةاع كاخٔص فاً حكاي حا ٍاخىحص حالزٍاش وكخناض 

ر ٞ حالخٔص ةن هم فً ةَكاش حا َحهقش وطزٍن اازخكؼش أن ة  م حالخٔص كخنض ط خنً ةن حا٘ا  ٍ 

 . حا فًٔ خِةنرخا قٚ وحنوفخٝ ةٔظ ى حا٘  ٍ ر

 ٠َٕل عّؼٟ فبػ١ٍخ ثؤبِظ إهشبكٞ فً حْؿخرش طاى حأئحل حاَثًٍٔ وطت ن ة٘تاش حايٍحٓش

فاٟ  إٌفَاٟ ٌالٜ اٌّاوا٘م١ٓاألِآ  فٟ ففط اٌشاؼٛه ثابٌٕمص ٚرؾَا١ٓ َِازٜٛ أكٌؤظو٠خ إٌٝ 

 : ٚرزفوع ِٕٙب األٍئٍخ ا٢ر١خ. األهكْ 

 : أٍئٍخ اٌلهاٍخ

 : وٌظفَع ةن حأئحل حِٓجاش حافَطٍش حَطٍش

 ٍن ةظ ٓاالخص حا ـ اا طظٍنراا( a=0.05ش ط ااي ةٔااظ ى )اكٜااخثٍهاال ط ؿااي فااَو  ًحص ىٔاااش  -1

ازَناخةؾ ح ا ظغٍاَي ط اِى فً حاقٍاخّ حاز ايي طاى ةقٍخّ حا٘  ٍ رخا قٚ (حا٠خرلشاظـٌَزٍش )

 ؟وحاـ ْ حٍْٗخىي
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 ص حا ـ اا طظٍن( رااٍن ةظ ٓاالخa=0.05ش ط ااي ةٔااظ ى )اكٜااخثٍهاال ط ؿااي فااَو  ًحص ىٔاااش  -2

ازَنااخةؾ ح ا ظغٍااَي حا فٔااً ط ااِىحِةاان  ةٔااظ ىطلٔااٍن طاااى ةقٍااخّ  (حا٠ااخرلشوحاظـٌَزٍااش )

 ؟ وحاـ ْ حٍْٗخىي

 : أ١ّ٘خ اٌلهاٍخ

ةان هإل حا  ال  ظ ى حا٘ا  ٍ راخا قٚ ط اي حا اَحهقٍن؛طظ ؼل أه ٍش حايٍحٓاش فاً هفاٞ ةٔا

حِةان  طاى ٍٛخغش أهيح  كٍخطٍه وحر ٍاش طظ خٓاذ ةاع رايٍحط م ورٍجاظ م وطٔا م فاً طلٔاٍن ةٔاظ ى

حا فٔااً وهفااٞ حا٘اا  ٍ رااخا قٚ ااايى حا ااَحهقٍن كٍااغ طقااٍْ حِةاان  طلٔااٍنااااى  وط ااي . حا فٔااً

 اخ ٌا  تْ طااى اايى ا اَحهقٍن رحا فٔاً حِةان  حا  ٌَش طلٔاٍن حا٘ا  ٍ راخا قٚ وطلٔاٍن ةٔاظ ى

ش ةااع ظااَو  بٌـخرٍااحالٍااخس وٗوٜااٍش حا ااَحهقٍن ةٔااظقزٕ واكٔااخر م حاقاايٍس طاااى حاظ خةاال ر أٓااا د

 . حالٍخس

 : األ١ّ٘خ إٌظو٠خ

وحالخؿاش حا  ٌَاش اازلاغ فٍااه إ ٓاا دطت ان حِه ٍاش ا اٌه حايٍحٓاش فاً كيحػاش حا  ٟا ع وحِ

كٍاغ أن حايٍحٓاش طظ اخول  ؾ حا  َفش حا ا ٍش فاً هاٌح حا ـاخل؛ا ظ رع اٟخفظ خ ةن هٕل نظخثحوحافخثيس 

ةان  ط إً واؿاَحًء ورخثٍاخً حايٍحٓاش   ٌَاش ةان حا  ٌَاخص حٍْٗاخى حا فٔاً؛ ة اخ ٌـ الك  أىاَن ٌَش 

اايى حا ااَحهقٍن وحاااٌي حا فٔااً حِةاان  وطلٔااٍن ةٔاظ ىهإل حا  اال طااى هفااٞ حا٘اا  ٍ راخا قٚ 

إ وحاااٌي ٌَقااٍْ حا  اا  حا فٔااً حأاااٍم ااايى شٌـخرٍااحْحالٍااخس  أٓااا د طاااى ن اا٢ اٌـااخرًٌاا  تْ ر٘ااتل 

 . حاظؤرام ةع ٟغ ١خص حالٍخس حا وظافش طاىواكٔخر م حا قيٍس إ ا َحهقٍن ةن هٕل طازٍش حكظٍخؿخط م

 : األ١ّ٘خ اٌزطج١م١خ

 حا  ؿ اش حِٓاخاٍذ ٍْٗاخىٌهةان هإل ةٔاخه ظ خ فاً ىطام  اايٍحٓاشحاظلزٍقٍش  طظ ؼل حِه ٍش

حا فٔاً اايى حا اَحهقٍن وةان حِةن  هفٞ حا٘  ٍ رخا قٚ وطلٍٔنٔ م فً نل  حا َحهقٍن وحاظً ط

ةان هاٌه حايٍحٓاش حا اخةاٍن فاً ةـاخل  وٌ تان حن ٌٔاظفٍي. أىااَهٕل حازَنخةؾ اٍٗاخىي وفا  ن ٌَاه 

حاظخر ااش اا ئٓٔااخص حاظَر ٌااش  حٍْٗااخىٌش حٍْٗااخى حا فٔااً وحاظَراا ي وةاان هاإل حا  اال فااً حا َحكااِ

وحٔؿظ خطٍش وحاٌي ٌ  ل طاى طيٌٍذ حا َحهقٍن طاى ة اخٍحص كٍخطٍاه طتٔازه حاؼقاش راخا فْ وط ٌِاِ 

ة ااخ إ ه ة ااخٍحص كاال حا ٘ااتٕص وة ااخٍحص حاظ حٛاال وحطوااخً حاقااَحٍايٌااه واكٔااخر شٌـخرٍااحْحاـ حنااذ 

 . ة خ ٌ  تْ طاى طٕرظه رخٔ َٓه وحا ـظ عإ ٌٔخطيه فً ر خء ٗوٍٜه ةظ حُنش نفٍٔخ وحؿظ خطٍخ
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 :ؽلٚك اٌلهاٍخ ِٚؾلكارٙب

 : ٓظقظَٜ حايٍحٓش طاى

 ةن كاٍش حا ا م حاظَر ٌش طوٜٚ ة ام ٛف ٓ ش أواى إ ١ازش ؿخة ش حَْٓحء: حازٌَ٘ش حاليوى -

 . 2018\2017طم طلزٍ  حايٍحٓش هٕل حا خم حايٍحًٓ : حاليوى حاِة ٍش -

 . ؿخة ش حَْٓحء: حاليوى حا تخنٍش -

إ طظليى نظخثؾ حايٍحٓش ر ايى ٛاي  وػزاخص حا قاخٌٍْ حا ٔاظويةش فاً حايٍحٓاش: ةليىحص حايٍحٓش -

  .اٍش ؿأخص حازَنخةؾور يى فخطإ حا ٔظويةش وحا   ـٍش

 :  رؼو٠ف ِصطٍؾبد اٌلهاٍخ ِفب١ّ٘ب ٚإعوائ١ب

وٌظتاا ن ةاان ةـ  طااش ةاان إ ط اٍااش ةز ااً طاااى أٓااْإ هاا  ةولاا٢ ةاا  م: يرَنااخةؾ اٍٗااخى

وحاظ حفاا  حا فٔااً إ ةاان حؿاال طلقٍاا  حا  اا  حأاا ي وغٍااَ حا زخٗااَسإ حاواايةخص حٍْٗااخىٌش حا زخٗااَس

إ حأفخٓافش) .هٕل طول٢ٍ وطقٍاٍم ةان رزال ةواظٚ ةئهالةن إ وحٔؿظ خطً وحا   ً اافَى وحِفَحى

2010) 

( 60( ؿأاش ةايس كال ؿأاش )12حازخكؼش وحاظاً طظتا ن ةان ) ريةظ خرخاـأخص حاظً : وٌ َ  اؿَحثٍخ

 . ىرٍقش

" هً فظَس طغٍَحص ٗخةاش وٌَٓ ش فً ن حكً حا فْ وحاـٔي وحا قل وحااَوف اايى حا٘اخد : حا َحهقش

 (2001إ حاِطزًفظَس حا َحهقش هً حنقٕد كخةل".)وري رٍل أن إ حا َحه 

رااٍن ةَكاااش حالف اااش وةَكاااش حا٘اازخد ر ااخ ٌظ٠اا ن هااٌح  أن ااخ حافظااَس حٔنظقخاٍااش ةااخ: وٌ ااَ  اؿَحثٍااخ

 . حٔنظقخل ةن طغٍَحص ؿٔ ٍش وطقاٍش ونفٍٔش وكٌال حؿظ خطٍش

 ٔااظ َس رااخاظل ٍ هاا  ٗاا  ٍ ىحهاااً ٌااَطز٢ رخالزٍ ااش حْنٔااخنٍش رٔاازذ ٍغزظااه حاو: حا٘اا  ٍ رااخا قٚ

حاف٘ل وطيم حاظتٍف وحا ـِ ورخا  خٌش حا ٛا ل أو  إحا ـخف وحاظف  ااى  وٌ تن أن ٌئىيإ وحاظلٍٔن

ف٘اش رخاقيٍس طاى ٟز٢ حا٘  ٍ رخايونٍش وحكظاَحم حااٌحص أو  وٌظليى ةقيحٍ نـخف حافَىإ ا قيس حا قٚ

 (2010إ )حالـخؽ. وطقزا خ

ٌلٜل طاٍ خ حا فل ٙ ةن ةقٍخّ وحاٌي طم طل ٌَه ةان رزال رخايٍؿش حاتاٍش حاظً : وٌ َ  اؿَحثٍخ

 . طَٟه طاى حا لت ٍنر ي ؼش حازخك
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ر اخ إ وحاَٟاخ طان كٍخطاهإ " ه  ٗ  ٍ ةَكذ ٌل ل فً ١ٍخطه ٗ  ٍ حافاَى رخأا خىس: حا فًٔ حِةن

إ وحاظقزاال حاااٌحطًإ وٌظ٠اا ن اااه راايٍح ةاان حاؼزااخص حٔنف ااخاًإ ٌلقاا  اااه حا٘اا  ٍ رخأاإةش وح١ٔ ج ااخن

 ( 2010إ )حا غَرل .وحكظَحم حاٌحص "

حا فٔاً حِةن  ه  حايٍؿش حاظً ٌلٜل طاٍ خ حالخاذ حا فل ٙ طاى ةقٍخّ: وٌ َ  اؿَحثٍخ

 . حٓظويحةه ةن رزل حازخكؼشحاٌي طم 
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