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 فلسطين. -جامعة الخليل –كلية التربية ( 1)

 : هلخص البحث

هددددهذه هددددسة إىلهمإرددددال ة  عامذددددال    ددددال عا ع ددددال      

إىلوإىلدده و ال   ا دد  ح ىلا اددرا إىلهمإرددب ىلدده  إ ح دد     

الذق عاغريإت:  ما إ ب،  ما إ م، تا رم إ ب، تا رم 

إ م، إجلدد  ، إىليتردد  حددة إ لددو ، إىلددهلا إىل دد م ،      

ال ددده  دددوم إىلذ  دددح  دددسإ إىلغدددم  إرددداذ  ال ع و دددال عدددو  

، ال ده إلاد م إىلذ  دح    ( حاده 11( ذقم  عوز ال   د  ) 96)

جمامع إىلهمإردال الهدم  د ب إىلادت إىلا ردع إ ر ردب       

عو عهإمس عه م ال إىليحرال الإىلاا رم يف ج وب إخل را 

 ردددح  ذدددق إىلذ  دددح ىمإرددداك   ددد   ر دددال ع و دددال عدددو       

(   ىلذدددددددد   ال  ىلذددددددددال ي إلاردددددددد مهم ح ىل م قددددددددال    916)

إىل ذقردددددال إىلا دددددوإعرال عدددددو جمامدددددع إىلهمإردددددال، ال ددددده      

ذدددمال  يف إما ع دددال  ك ددداه إىلهمإردددال  دددو  دددهم الجدددوى    

إىلوإىله ددال حددة عدداغريإت  مددا إ ب، ال مددا إ م، التا ددرم   

إ ب، الإجل  ، الإىليتر  حة إ لو  الإىلهلا إىل  م ، 

حر م  ك  ه ه  ك ذمال  تمجع ة  عداغري تا درم إ ب   

الك  ددددده ىلاددددد ا إنيحددددد   إي  ددددد ة   ددددد  إىلاا دددددرم     

إجلددددد عاب، اليف ذدددددو  هددددددسة إىل اددددد ع   ددددد   إىلذ  ددددددح     

  ر ت.جممو ال عو إىلاو

إىل  مدد ت إماا  رددال : عا ع ددال، إىلوإىلدده و، إىلا اددرا،   

 إالح    .

ABSTRACT : 
 

This study aimed at Verifying the 
influence of parental treatment and it's 
relation to the children's Academic 
progress according to certain Variables: 
father's job, mother's job, father's 
educational level mother's educational 
level, Gender, order among Siblings 
and monthly income. For that purpose 
the researcher had developed a 
questioner which included 69 
paragraphs distributed over 11 
dimensions. Also, the researcher has 
chosen the Ninth grade students from 
Hebron's governmental schools as a 
study object; in which the researcher 
implemented his study on a sample 

consisting 319 students which are 
randomly selected.  

The study has revealed no 
differences in parental treatment 
between the variables; father's job, 
mother's job, father's educational level 
mother's educational level, Gender, 
order among Siblings and monthly 
income. Where as differences existed 
which were attributed to the father's 
educational level variable and were in 
favor for the fathers who obtained a 
university education. And according to 
these results the researcher has 
formulated a set of recommendations.  
Keywords : Treatment , parental , 

Academic Progress,  children's  
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فةي   في هرحلةة التعلةين االبتةذا ي    لذي األبناء  هعاهلة الىالذين وعالقتها بالتحصيل الذراسي

 هنطقة الخليل وفق عذد هن الوتغيرات

 ل ارال إىلهمإرال :

تؤثر املعا١ًَ ايٛايد١ٜ تأثريا عُٝكا يف ثخص١ٝ ايؿرر    ؾاسارايٝا ايرت ٜهاعٗرا اسٖرٌ تأمرة  ُٖٝر١        

ماصرر١ يف دعرردا  ايلؿررٌ يًشٝررا٠ ا دهُاعٝرر١   سٝررح ٜصرراا ايؿررر  نا٥ٓررا ادهُاعٝررا   ٜٚكررّٛ ايٛارر      

ا دهُاعٝر١ ٜٚههبرا اسبٓرا٤ عرٔ ةرٜكر١ املعراٜري ايعاَر١ ايرت تؿرضرٗا   را            اسارٟ بع١ًُٝ ايهٓج١٦  

 ( 1111 عاداملعلٞ )ع. ايجكاؾ١ ايبا٥د٠ يف اجملهُ

ثرر اسارر٠    ٚجتُع آرا٤ ايعًُا٤ ع٢ً  ١ُٖٝ اسار٠ يف حتدٜرد مصرا٥ش ثخصر١ٝ ايلؿرٌ   ٜٚهٛقرـ      

١ٝ َٚبهٛاٖا ا دهُراعٞ ٚا قهصرا ٟ     يف ع١ًُٝ ايرتب١ٝ ع٢ً عٛاٌَ يف ترنٝاٗا ٚع٢ً  دٛا٥ٗا ايعاةؿ

ٚتجررهٌ اراررر٠ سذررر اييفاٜٚرر١ يف  ررٛ ايلؿررٌ   صررا ترتنرر٘ َررٔ بصررُات ٚاضررش١ يف بٓررا٤ ثخصررٝات    

ٚقد اصاا َٔ ايٛاضا تأثري اسارر٠ يف    اسبٓا٤   ٚيف تلٛرِٖ ٚ ِٖٛ ٚتعيفٜيف دسبااِٗ باسَٔ ٚايجك١

( ايررت 1111رااررٞ . ؾؿررٞ  راارر١ ايلشررإ )  ررٛ ايلؿررٌ ٚتؿررها قدراترر٘ َٚبرره٣ٛ دصتررادٙ ٚحتصررًٝ٘ ايد  

 درٜررح سررٍٛ ارتًؿٝرر١ ايجكاؾٝرر١ ٚا دهُاعٝرر١ ٚايٓؿبرر١ٝ يًُهررأمرٜٔ  رااررٝا تررا  دٕ ْبررا١ عايٝرر١ َررٔ            

ملهٛار    ٚإ َعمرِ  ؾررا     ااملهأمرٜٔ  رااٝا ٜٓهُرٕٛ د   ارر تات َبره٣ٛ ادهُراعٞ ٚاقهصرا ٟ  ٕٚ      

نةيو بٝٓح  راا١ امحد ستُرد دااعٝرٌ ٚدرٛ      ايع١ٓٝ ٜٓهُٕٛ د   ار تات َبه٣ٛ ثكايف َٓخؿض  

 (1111 )عًٛإ ارتاا  دظتابٞ ب  ا ٖهُاّ اسبٟٛ يًلؿٌ َٚبه٣ٛ ايلُٛح يدٜ٘. 

ٚبصٛر٠ عاَر١ ؾرإ ايدراارات ايرت  درٜرح عًر٢ املهرأمرٜٔ  راارٝا تجرري د  اْٗرِ ٜعرإْٛ َرٔ ار٤ٛ              

يدراارات ايرت  درٜرح عًر٢     ايهٛاؾرل ايجخصرٞ ٚا دهُراعٞ ٚضرعـ ايجكر١ برايٓؿة   نرةيو تؤنرد ا        

ٕ املهؿرٛم ٜررٓعِ  بكردر َررٔ ايجاررات ا ْؿعرايٞ د  ا نهؿررا٤ ايرةاتٞ ٚايداؾعٝرر١ يًررهعًِ .      املهؿرٛق   رااررٝا  

 (1112 ايعُر )

دٕ ةاٝع١ اذتٝا٠ اسار١ٜ تؿرض بايطرٚر٠ قٝاّ َعا١ًَ اسبٜٛٔ يألبٓا٤ ٚايرتب١ٝ اسار١ٜ يٝبح زتر  

 ٘ ٕ َررٔ  ٚ  ُٖررا   ٚعتررد  ٖررةا املٛقررـ  اررًٛ  تصرررؾات  اايٛايررد  اررايٝا    ْٗررا َٛقررـ ثخصررٞ ٜكؿرر

ٕ  اايٝا ايٛايردٜٔ املهٓٛعر١ يف املعاًَر١ تهرٕٛ     إايٛايدٜٔ جتاٙ  بٓا٥ِٗ   ؾإتا نإ ٖةا املٛقـ اًُٝا ؾ

       ٚ ٕ  ارهكرار اذتٝرا٠    ْادش١   ٚتهٓٛع ٖةٙ املٛاقرـ سبرا ارٔ اسةؿراٍ ٚاملٛاقرـ اذتٝاتٝر١ املخهًؿر١   

 ؾرا ٖرررا   ٚمصٛصرررا اس  ٚاسّ ترررأثريا دظتابٝرررا يف ةرٜكررر١ َعاًَررر١ ايلؿرررٌ   ٚ رررٛ    اسارررر١ٜ ٚتؿررراِٖ

ٕ تيرو  إثخصٝه٘ بصرٛر٠ ار١ًُٝ    َرا سر  ٜبرٛ  ايٓريفاع ٚارتصراّ ٚا ضرلرا  يف اذتٝرا٠ اسارر١ٜ ؾر           

 (1666 ٜعصـ بجخص١ٝ ايلؿٌ ٚتؤ ٟ د  ْٗاٜات غري ستُٛ ٠ ايعٛاقا.) بٓديٞ

ِ اييفٚاز  ٚرا مما ٜؤ ٟ د  سدٚخ اضلرا  يف اذتٝا٠ اييفٚد١ٝ  ٚتًعا ايمرٚف ايجكاؾ١ٝ ايت حته

ممررا ٜررٓعهة عًرر٢ اساررر٠ نهررٌ   نُررا  ٕ ايمرررٚف ا دهُاعٝرر١ ٚا قهصررا ١ٜ ايبرر١٦ٝ   ٚارر٤ٛ          

املبررهٔ ٚدٜررا ٠ ايالايرر١   ٚدٜررا ٠ عررد  ارراعات ايعُررٌ عٓررد ايرريفٚد    ٚادتٗررٌ بررأَٛر اذتٝررا٠  عاَرر١     
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اسبٓررا٤   ٚعرردّ ايكرردر٠ عًرر٢ ضررا  اساررر٠ ٚتٓمررِٝ ثررؤْٚٗا        ٚبرراسَٛر ايرتبٜٛرر١ ماصرر١ ٚدٜررا ٠ عررد    

ٚايمرٚف امل١ٝٓٗ ايت تباعد ع٢ً مًل دٛ َرٔ عردّ ايرضرا عرٔ ايعُرٌ   نرٌ تيرو   ٚ بعطر٘ ٜرؤثر يف          

     ٛ يردإ درٛ غطراِٗ عًر٢  بٓرا٥ِٗ .      اساي١ ايٛايدٜٔ ٜٚجٝع دٛا َرٔ احسارا    ممرا ٜرؤ ٟ د   ٕ ٜصرا اي

 (1112قٓاٟٚ )

 َاّ ايٛا  ايةٟ ٜباا ي٘ ايمًِ اسارٟ  ٚ اذترَإ  ٚ ايصرراس١ امللًكر١ ٜٚصراا    ٜٚرتادع ايلؿٌ 

ارًاٝا َٚهخررات  يف َٛادٗرر١ اذتٝررا٠    َررا ا ضررلرابات ايعاةؿٝرر١ ٚاذترَررإ ؾههررٕٛ َصررشٛب١ بجررعٛر  

عُٝل بايمًِ مما ظتعٌ ا بٔ ٜعُِ ٖةا ايجعٛر ع٢ً اجملهُع بهاًَ٘ . ٚايٛاقرع  ٕ ةؿرٌ ايٝرّٛ ٖرٛ ٚايرد      

ِ ايػررد  ؾررإتا َررا اررا٤ت سايرر١ ايلؿررٌ ايٝررّٛ   ؾررإ اسٖررٌ اررٝشهُٕٛ عًٝرر٘ با عٛدرراز ايٓؿبررٞ        َٚعًرر

ٚايبرررًٛنٞ ٚا دهُررراعٞ ٖٚٓرررا تهُرررٔ َبررر٦ٛي١ٝ ايٛايررردٜٔ يف َراعرررا٠ ةؿًرررُٗا ٚا اؾمررر١ عًٝررر٘ َرررٔ  

 (1111 ثاداٍ.)ِٝذتٓإ َٔ درا٤ ايهعاٌَ ايبًاا ضلرا    ٚ  بد  ٕ ٜيفرعا يف ْؿب٘ اذتا ٚايجك١ ٚ
  َعاًَهِٗ ٚ  ثرٖا يف ثخص١ٝ ايلؿ٣ٌ ايااسح اْ٘   ميهٔ  ٕ ْهذاٌٖ  ٚر ايٛايدٜٔ ٚ اًٛ  ٜٚر

سٝررح ٜرردرى ايلؿررٌ  اررًٛبا  ٚ  نجررر َررٔ مررلٍ َعاًَرر١ ايٛايرردٜٔ يرر٘   ٚاسدرردر بايٛايرردٜٔ  ٕ ٜعاَلْرر٘  

 املعا١ًَ ٚإ َعا١ًَ ةٝا١ ٜٚعلٝاْ٘ اذتر١ٜ ٚايجك١ ٜٚجعراْ٘ بايدف٤ اسارٟ ٚعدّ ايهؿرق١ ب  اسم٠ٛ يف

ٖٚرررةا َرررا ٜؤنررردٙ     تهرررٕٛ املٛاقرررـ ثابهررر١ يف ايهعاَرررٌ َعررر٘ ٚ ٕ   ٜرررهِ ايهكًٝرررٌ َرررٔ ثرررإٔ ايلؿرررٌ         

تؤثر ترأثريا عُٝكرا يف ثخصر١ٝ ايؿرر  باسارايٝا ايرت ٜهاعٗرا         ١( بإٔ املعا١ًَ ايٛايد1111ٜعاداملعلٞ )

 .ايٛايدٜٔ تأمة  ١ُٖٝ ماص١ يف دعدا  ايلؿٌ يًشٝا٠ ا دهُاع١ٝ سٝح ٜصاا ايؿر  نا٥ٓا ادهُاعٝا 
هلرا  ُٖٝهٗرا يف تٓجر١٦ ايلؿرٌ ٚيف سٝاتر٘ ايٓؿبر١ٝ ٚ ٕ        ٜٚجري ايااسح د    ٕ آٛات ايلؿٛي١ اسٚ 

ٚب٦ٝه٘ ٚثكاؾهر٘ ايرت ْجرأ ؾٝٗرا ٖاَر١ يف اذتهرِ عًر٢ ارًٛن٘ ٚ رٛ ثخصرٝه٘ ٚ ٕ           سٝا٠ ايؿر  املاض١ٝ 

َجانٌ اسةؿاٍ ايٓؿب١ٝ ٚا دهُاع١ٝ تعٛ  درةٚرٖا د  ايبرٓ  اسٚ  َرٔ ايعُرر ٚإ ثخصر١ٝ ايؿرر        

يف َراسٌ ايلؿٛي١ تهجهٌ َٔ ملٍ َا ٜهًكاٙ ايؿر  َرٔ مرتات  ٚيٝر١ عرت  اررت٘ َٚرا ٜبرٛ  ؾٝٗرا َرٔ          

املعا١ًَ املخهًؿ١ يًٛايدٜٔ . سٝح ختهًـ ٖةٙ اساايٝا بامهلف ةاٝعر١ ايبرًل١ ايبرا٥د٠ يف      اايٝا يف

 اسار٠ ٚايت تهأثر باملبه٣ٛ ايهعًُٝٞ ٚايجكايف ٚا قهصا ٟ ٚا دهُاعٞ.

ٚتٓهكررٌ َجرراعر اسةؿرراٍ َعٗررِ د  املدرارر١   ؾهصرراساِٗ بلرٜكرر١ َررا شترراٚؾِٗ َٚارراٖذِٗ ضتررٛ        

ؾٝصراساِٗ ايبررٚر ٚايرهشُة يًعًرِ   ٚ سٝاْرا ٜاردٚ عًرِٝٗ ارترٛف عًر٢  ثرر            ْؿبِٗ ٚضتٛ ارمررٜٔ    

َجررادرات يف اساررر٠ ٜمررٌ صررداٖا ٜرررت   يف  تٖرراِْٗ   ٚقررد عتطرررٕٚ د  املدرارر١ ٖٚررِ ٚدًررٕٛ َررٔ     

ٕ نرٌ ةؿرٌ عتُرٌ َعر٘     إ اايٝا ايهٗيف١٥  ٚايبخر١ٜ ايت ٜهٛقعْٛٗا َٔ رؾاقِٗ يف ايصـ   ٖٚهرةا ؾر  

اص١   ٚقد اصاا َدرنا ارٕ  ُٖٝر١ ٚملرٛر٠ ايردٚر ايرةٟ تًعار٘ املجراعر       ديف٤ا َٔ َجانٌ ب٦ٝه٘ ارت

 (1119 يف ع١ًُٝ ايهعًِ . ) دًٝٗاّ

اْللقرر١ بكصررد ايهٛاررع ؾٝرر٘       رضرر١ٝ ؾهرٜرر١ تجررهٌ ستررٛر    دٚنُررا عتهرراز  ٟ سررح عًُررٞ    

  ؾررإ َٝرردإ ايهؿاعررٌ ا دهُرراعٞ  امررٌ اساررر٠   ٜهلًررا ؾُٗررا ٚاضررشا جملُٛعرر١ ايجرررٚ          ٚاغٓا٥رر٘
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ٝل١  ٚلثجٌ اسار٠ ْماَا ادهُاعٝا دْباْٝا ٖرَٝا جملُٛع١ َٔ اس ٚار ٚايٛئا٥ـ   ٖٚةٙ ادتُاع١ ا 

تؤثر عًٝٗا د  داْا قدراتٗا ايةات١ٝ ٚممٝيفاتٗا ايجخص١ٝ ٚدَهاْٝاتٗا ايٓؿب١ٝ ٚايعكًٝر١ زتُٛعر١ َرٔ    

ا اياشرح ٜهٓراٍٚ تلَٝرة    ٕ ٖةإايعٛاٌَ املخهًؿ١ نايمرٚف ا قهصا ١ٜ ٚا دهُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ   يةيو ؾ

را٤ ايهلَٝرة يف  آا١ٓ(   سٝح تهٓاٍٚ ايدراا١ املٝدا١ْٝ 12ايب١ٓ اسمري٠ َٔ املرس١ً ا بهدا١ٝ٥  ٟ عُر )

املعاًَرر١ ايررت ٜهًكْٛٗررا َررٔ قاررٌ ايٛايرردٜٔ يف ستاٚيرر١ يهٛضررٝا ايعلقرر١ برر  املعاًَرر١ ايٛايدٜرر١ ٚايهشصررٌٝ    

 ايدرااٞ.

ُا ٙ درا ٠ ايٛايدٜٔ ٜٚعت عٔ اجتاٖاتُٗرا ايٓؿبر١ٝ جتراٙ ايلؿرٌ       املعا١ًَ ٖٞ اًٛى دْباْٞ عتعهت 

ؾٝخهار اس  ٚاسّ اساًٛ  ايرةٟ ٜرٜاْر٘ َٓااراا سبرا املٛقرـ   ٜٚبرهعُلْ٘ َرع ةؿًرُٗا   ٚميهرٔ          

٠ يًهؿاعٌ ب  ايلؿٌ ايكٍٛ دٕ َعا١ًَ اسار٠ ٖٞ ْٛع َٔ ايهؿاعٌ اسارٟ ٖٚٞ صٝػ١ َااثر٠  ٚ َكصٛ 

 (.1119يٓٝاٍ ا)  ٚايٛايدٜٔ .

  اختررات اسبررٜٛٔ َٛقؿررا  دؾاتصرراٍ  ؾرررا  اساررر٠ باعطررِٗ ٚقٝرراّ علقررات ادهُاعٝرر١ بٝررِٓٗ ٜررؤ ٟ      

ااع اسبررٜٛٔ يهًررو دثرراررًٛنٝا َعٝٓررا   ٜعررادتٕٛ برر٘ ايٛضررع ايكررا٥ِ   ؾشادرر١ ايلؿررٌ يألبررٜٛٔ تبررهدعٞ  

ٛايدإ اتااعٗا اذتادات بٓجا  اًٛنٞ   ٖٚةا ايٓجا  ٜهخة  ثها  تهطُٔ ايلرٜك١ ايت ٜرغا اي

جتاٙ ايلؿٌ   ؾايعلق١ ايٓاث١٦ عٔ ا سهٝاز تؿرض ٚدٛ  املعا١ًَ   ؾايرتب١ٝ تؿرض عًر٢ اسٖرٌ ايهٛدر٘    

ضتٛ ايلؿٌ باساايٝا ايبًٛن١ٝ ايت حتكل اسٖداف ايرتب١ٜٛ ايت ٜهاعْٛٗا  سٝح ٜكّٛ اسبٛإ به٦ٝٗر١  

ٜٚهشكرل    ٛدِٝٗٗ صرا ٜرهل٤ّ َرع قُُٝٗرا    ايمرٚف ايت تباعد ع٢ً  رٛ اسةؿراٍ ٚرعراٜهِٗ ٚايبرعٞ يهر     

   ٌ  ٖٚرررةٙ ايلررررم ٖرررٞ  ارررايٝا املعاًَررر١.   تيرررو باخترررات ايٛايررردٜٔ ةرقرررا َعٝٓررر١ ٜبرررهعُلْٗا َرررع ايلؿررر

 (1111)ْع١ُٝ 

ظتا  ٕ ْهاؾا يٓذعٌ َٔ ايعٓا١ٜ بايلؿٌ ١َُٗ ٖاَر١ َرٔ َٗراّ اسٖرٌ ٖٚرةا ٜبرهٛدا تػرٝري         يةيو

يألار٠ ٚتعرض٘ يإلُٖاٍ ٚا اهػلٍ ٚ اايٝا املعاًَر١  تصٛر اسٌٖ يًلؿٌ نٛا١ًٝ يًدعِ ا قهصا ٟ 

  ٚ ٕ حاررا٠٤ َعاًَر١ ايلؿررٌ  ثررها  عدٜرد٠ َٓٗررا ا ا عهرردا٤ ادتبرردٟ   داملبر١٦ٝ يرر٘ َٓررة ْعَٛر١  ئؿررارٙ   

 (.1119َصلؿ٢ ٚترتى احاا٠٤ ادتبد١ٜ علَات ٚاضش١ َٔ ايبٌٗ رؤٜهٗا )   ٚا ْؿعايٞ

ٚتهصٌ داا٠٤ َعا١ًَ ايلؿٌ سرَإ ايلؿٌ َٔ ايرعا١ٜ اسار١ٜ امللًٛب١   ع٢ً ايرغِ َٔ ٚدٛ ٙ يف 

اساررر٠ َررع ٚايرردٙ   ٚتعهررت املعاًَرر١ املبرر١٦ٝ يًلؿررٌ دبرردٜا ْٚؿبررٝا َررٔ  ٖررِ اساررايٝا ايررت تكررٛ  د       

عصٛر ايكدمي١ ٚسه٢ ا ضلرابات ا ْؿعاي١ٝ   ٚا  ايبًٛى ا دهُاعٞ ؾُٝا بعد يد٣ اسةؿاٍ. َٚٓة اي

ٚقهٓا ٖةا تعرض اسةؿاٍ د   ثهاٍ َهعد ٠ َٔ ايعردٚإ ادتبردٟ َرٔ قارٌ ايٛايردٜٔ   ٚعًر٢ ايررغِ        

َرٔ ايهكرردّ يف زترراٍ سكررٛم ايلؿررٌ   ٜرريفاٍ عصرررْا اذترايٞ ٜهصررـ بٛدررٛ   ثررهاٍ َررٔ ايعرردٚإ عًرر٢    

ةاقراتِٗ . ٚعًرر٢   اسةؿراٍ ناحُٖراٍ ايٓؿبررٞ ٚادتبردٟ   ٚايررؾض ا ْؿعررايٞ ٚحتُٝرٌ اسةؿراٍ ؾررٛم      

   ٕ اسثرهاٍ غرري املااثرر٠ َرٔ ايعٓرـ قرد       دايرغِ َٔ ترادع  ثهاٍ ايعٓـ ادتبدٟ ضرد اسةؿراٍ   

 ( 1116نؿايف )  احثهايٝات ادتبد١ٜ املااثر٠.اد ا ت نادٌٜ عٔ 
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 ٍ   سٝرح  ايعلقر١ اييفٚدٝر١ بر  اسّ ٚاس     َٚٔ ايعٛاٌَ املااثر٠ ايت تؤ ٟ د  داا٠٤ َعا١ًَ اسةؿرا

  سٕ ّ ٚاس هة ممارا١ اسّ ٚاس  ع٢ً ايلؿٌ بصٛر٠ غري َااثر٠   ٚتيرو َرٔ مرلٍ علقر١ اس    تٓع

   ٌ ؾررايهٛتر ٚايهررأدّ املههرررر يف     َههاَررٌ تهرردامٌ عٓاصرررٙ ٚتهؿاعررٌ بااررهُرار     ايٓمرراّ اسارررٟ نرر

  ايعلقات اييفٚد١ٝ تؤ ٟ د  اطتؿاض َبه٣ٛ نؿرا٠٤ ايٛايردٜٔ يف ايهعاَرٌ َرع  ةؿاهلُرا  ٚنًُرا ارا       

ًٜٚذررأ اسٖررٌ تٚٚ املجررهلت اييفٚدٝرر١   ايهؿرراِٖ اد ا ت  ايعلقرر١ برر  اربررا٤ ٚاسبٓررا٤ دظتابٝرر١ ٚمحُٝرر١ 

نجررر َررٔ ااررهخداَِٗ ةرررم اذتررٛار املٓلكررٞ.  اذتررا ٠ د  ااررهخداّ ايصررعٛبات ادتبررد١ٜ َررع  ةؿرراهلِ 

  ٚإ عرردّ اٖك ْبررا١ دٓررٛح ايبررًٛى عٓررد املررر ٚنرجريا َررا تررؤثر ايعلقررات اييفٚدٝرر١ املهررٛتر٠ يف ارتؿراع  

ٚدرٛ  مًؿٝرر١ َررٔ ايهؿراِٖ ٚا تؿررام  امررٌ ايعدٜررد َرٔ اساررر ظتعررٌ نررل َرٔ ايٛايرردٜٔ عترراٍٚ ااررهُاي١     

ٍ   ٚمر  ممرا ٜرٓعهة ارًاا بصرٛر٠ َااثرر٠      ايلؿٌ د  داْا٘ ع٢ً سبا  ار   ٚقرد  ثردٜد٠ عًر٢ اسةؿرا

                                                          (                1111مًٌٝ ٜبهػٌ ايلؿٌ ٖةٙ ايجػر٠ يٝشصٌ ع٢ً َا ٜرٜد. ) 

نُررا دٕ ةؿٛيرر١ اسٖررٌ ايبررابك١ تررؤثر يف اررًٛنِٗ ايلسررل َررع  ةؿرراهلِ   دت دٕ ايهذررار  املاهررر٠  

تؤثر يف ةاقات ايؿر  ٚقدرت٘ ع٢ً تٛئٝـ ٖةٙ ايلاقات يف  ٚرٙ نأ   ٚ  ّ   ؾايلؿٌ املٓاٛت َٔ  ًٖر٘  

ٕٛ َطررلربا َررٔ ايٓاسٝرر١   اررٍٛ  ًٖرر٘ ٜهصررـ بعدٚاْٝرر١ ٚعٓررـ نرراري ٜٚهرر      َكارْرر١ َررع ةؿررٌ ٜهُهررع بك   

ٌ   ا ْؿعاي١ٝ     ٚتهٕٛ ْمرت٘ اًا١ٝ َهجا١ُ٥   ٚاٝهٕٛ  نجر ؾاع١ًٝ سٕ ٜررؾض  ةؿاير٘ يف املبرهكا

ٕ َيفادٝرر١ اس  ٚاسّ قررد تهررٕٛ اررااا َررٔ  ارراا  ارر٤ٛ املعاًَرر١   ؾررايهػريات املبررهُر٠ يف     إنررةيو ؾرر

١ َٔ  ِٖ ايعٛاٌَ املهدر٠ يُٓٛ سباا١ٝ ايلؿرٌ ٚةاٝعهر٘   ممرا ٜطرع عكار١      ايعلق١ ٚاذتٝا٠ ٚايٛدداْٝ

                 ثررررررردٜد٠ ايٛةرررررررأ٠  َررررررراّ ايلؿرررررررٌ ايرررررررةٟ ٜهشرررررررهِ عًٝررررررر٘ َٛادٗررررررر١ تػرررررررريات ٚايدٜررررررر٘ امليفادٝررررررر١.                                                         

 (1112 ) ادتبُاْٞ

ُجًرر١ يف ارتصررا٥ش املٗٓٝرر١ يعُررٌ اس  ٚاسّ َررٔ ايعٛاَررٌ ايررت هلررا    ٚتعهررت ايعٛاَررٌ ا دهُاعٝرر١ ٚامله 

نجرر صتاسرا َرٔ غريٖرِ      علق١ بإاا٠٤ َعا١ًَ ايٛايدٜٔ سبٓا٥ِٗ . سٝرح دٕ اربرا٤ ايراضر  عرٔ عًُرِٗ      

ِْٗ غايارا َرا ٜجرعرٕٚ بهرٛتر ٚضرػ       إبدٚرِٖ نآبا٤  َا اربا٤ املراٖكرٕٛ ٚغرري ايراضر  عرٔ عًُرِٗ ؾر      

٢ً ةرٜكر١ َعراًَهِٗ سةؿراهلِ ايرت تهبرِ غايارا بايعكرا  اياردْٞ   نُرا  ٕ اسّ          ْؿبٞ مما ٜٓعهة ع

ٕ  ٚ  ايعا١ًَ ختهًـ عٔ اسّ غري ايعا١ًَ يف ةُٛساتٗا ٚيف آَاهلا ايت ٜهٕٛ ايلؿرٌ َٛضرعا يهشكٝكٗرا   

صررعٛب١ اذتٝررا٠ ٚاملجررهلت ا قهصررا ١ٜ  ؾعررح املررر ٠ يًخرررٚز د  ايعُررٌ ملبرراعد٠ دٚدٗررا ٚهلررةا اصرراا   

اهلا ٜهًكٕٛ عٓا١ٜ ٚاْهااٖا  قٌ ؾاسّ ايعا١ًَ تهٕٛ َجػٛي١ ٚيف سري٠ ب  عًُٗا  مٌ اياٝح ٚمارد٘  ةؿ

 (1111 ) دااعٌٝ ع٢ً علقهٗا بيفٚدٗا ٚ ةؿاهلا . مما ٜؤثر

ٕ اذتذررِ ايهرراري يألاررر٠ ٜرررتا  عررا ٠ باملبرره٣ٛ    دٜٚرررتا  بٗررةٙ ايعٛاَررٌ سذررِ اساررر٠   سٝررح    

  اسبٓا٤ ٚضٝل ايبرهٔ ٚاطتؿراض املبره٣ٛ ا دهُراعٞ ٚا قهصرا ٟ      ا قهصا ٟ املهدْٞ   ؾهجر٠ عد

 (1669  ) ايجخش ١  ٚ تًا١ٝ َهلًاات املدرا١.ٜبؿر عٓ٘ سرَإ ايلؿٌ َٔ دثااع سادات٘ اساااٝ
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نُا دٕ ايبرهٔ ايطرٝل ٚغرري املررٜا  ٜرؤثر ارًاا عًر٢ ايههرٜٛٔ ايٓؿبرٞ يًهارار ٚعًر٢ اارهكرار             

تعاًَِٗ َع  ةؿاهلِ مصٛصرا دٕ ايلؿرٌ عتهراز د  سٝريف َهراْٞ ٚاارع       ايٛايدٜٔ ٖٚد٥ِٚٗ ايٓؿبٞ ٚيف 

ري ايكًررل ٚا ضررلرا   امررٌ يًعررا ٚاذترنرر١ ممررا ٜطررلر ايٛايرردٜٔ  اررهخداّ  اررايٝا َررٔ ايبررًٛى تررج 

 (1111 اذتهُٝٞ )  املبهٔ.

ٜرتى ايٛا  املدرارٞ ةابعر٘ ايعُٝرل يف ثخصر١ٝ ايلؿرٌ عٓردَا ٜردر  عًر٢ اذتٝرا٠ ا دهُاعٝر١            ٚ

ؤثرات املدرار١ٝ ْرٛع املعاًَر١ ايرت ٜهًكاٖرا ايلؿرٌ َرٔ املدرار١   ْٚرٛع املعاًَر١ ايرت ٜهًكاٖرا َرٔ              َٚٔ املر 

ِْٗ إايكررا٥ُ  عًرر٢ ايعُررٌ املدراررٞ    ؾررإتا اختررة املعًُررٕٛ اجتاٖررا ثابهررا عررا   يف َعاًَرر١ ايهلَٝررة ؾرر      

 ٛ ا١ٝ٥ املهٓاقطر١ ؾهُٓرٞ   ٜباُٖٕٛ يف د ا٤ َجاعر ا ة٦ُٓإ ٚتكدٜر قِٝ ايبًٛى .   َا ا جتاٖات ايعجر

املٍٝٛ ايعدٚا١ْٝ ايعٓٝؿ١ ٚبعض ايبًٛنٝات ايجات٠ نايػح ٚايبرق١ ٚاذتكرد ٚبعرض املجراعر املرضر١ٝ     

نا ضررلرابات ايجخصرر١ٝ ٚايكًررل َٚررٔ ْاسٝرر١  مررر٣ قررد ٜهصررـ ادتررٛ املدراررٞ بعررد دثررااع سادررات     

ٛن١ٝ عدٜد٠   َٓٗا تجهح ايهًُٝة ايٓؿب١ٝ ٚعدّ حتكٝل اة٦ُٓاْ٘ ملبهكاً٘  ؾٝٓجأ عٔ تيو َماٖر اً

سلّ ايٝكم١ ٚا ْيف م ضتٛ عرا ات   ا ْهااٙ يف  ثٓا٤ ايدرٚت ٚنرٙ املدرا١ ٚاهلر  َٓٗا   ٚايػٛص يف 

ارٝت  ايهدم  ٚايعا ات اسمرر٣ املجراب١ٗ ٜٚررتا  بٗرةٙ ايٓاسٝر١ َرد٣ ايهجراب٘  ٚ ا مرهلف بر  ادترٛ اي          

 (1662  ) سٛاث  ٚآمرٕٚ ٚادتٛ املدراٞ ادتدٜد عًٝ٘.

ٜٚعررد ايهشررام ايلؿررٌ باملدرارر١ ا بهدا٥ٝرر١ سرردثا ٖاَررا يف سٝاترر٘ ٜصررشا٘ ايعدٜررد َررٔ ايررهػريات يف      

دٛاْا شتهًؿ١ َٔ ثخصٝه٘   ٚادتاْرا ا دهُراعٞ ٖرٛ اسٖرِ ؾُٝرا ٜهعًرل بٗرةا اذتردخ   سٝرح ظترد           

عرٖا ايلؿٌ ْؿب٘ سٍٚ َرر٠ ٚار  زتُٛعر١ نراري٠ َرٔ اسقررإ ختهًرـ يف ةاٝعهٗرا ٚ ؾهارٖرا َٚجرا          

ٕ ٜهؿاعرٌ َرع  عطرا٥ٗا     ٚ  ا  اًٛنٗا نجريا عٓ٘   ٜٚصاا ايلؿٌ عطٛا يف ٖةٙ ادتُاع١   عًٝر٘  

ٕ  ِٗ ٜٚهأثر ؾِٝٗ   ٜٚهٛقـ تؿاعً٘ ايٓادا َرع اسقررإ ٚترأثرِٖ ؾٝر٘ عًر٢ قدرتر٘ عًر٢        ببٓذاح   ؾٝؤثر 

 (1112زتٝد )  َهاْ٘ ٚ ٕ ٜأمة  ٚرِٖ ا دهُاعٞ.ٜطع ْؿب٘ 

دراا١ ا بهدا١ٝ٥ بصٛر٠ عا١َ د  حتكٝل زتُٛعر١ َرٔ اسٖرداف َٓٗرا َبراعد٠      ٚتٗدف َرس١ً اي    

ايلؿٌ ع٢ً ايُٓٛ املههاٌَ يًٓٛاسٞ ادتب١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٛددا١ْٝ ٚا دهُاع١ٝ َٚباعدت٘ ع٢ً حتكٝرل  

تاترر٘ صررا ٜهٓااررا َررع قدراترر٘ ٚااررهعدا ات٘   نُررا تٗرردف د  تُٓٝرر١ ايرررٚح ايٛةٓٝرر١ ٚايكَٛٝرر١ يف ضرر٤ٛ   

ايدٜٔ احالَٞ   ٚتيفٜٚد ايلؿٌ باملعارف ٚاملٗارات ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايع١ًُٝ   ايت تعهت  ااارا  تعايِٝ 

ملا اٝشصٌ عًٝ٘ َٔ متات ؾُٝا بعد   ٚنةيو َباعد٠ ايلؿٌ ع٢ً ؾِٗ ايا١٦ٝ ايلاٝع١ٝ ٚا دهُاع١ٝ 

 (1112ْصر )  يههٝـ َعٗا َٚع ئرٚؾٗا املهػري٠.ٚا

يف اطتؿرراض ايرردردات ايررت عتصررٌ عًٝٗررا ايهًُٝررة َررٔ ايرردرٚت   مر ايدرااررٞأَجرره١ً ايهرر ٚتهُجررٌ

ٚايٛاداات املدرا١ٝ   ٚع٢ً عدّ صتاح ايهًُٝة يف ايدراا١ َٚا ٜصاسا تيو  سٝاْا َٔ قًل ٚاضرلرا   

ٕ   ارٟ َٚٔ مبار٠  ٚ ضٝاع يف ايٛقح ٚاملاٍ ٚثعٛر ايهًُٝة بايٓكش   ٚيكد بٝٓح ايدرااات اذتدٜج١ 

ٝة ايباا يف ايهأمر ايدرااٞ نُا نإ ٜعهكرد َرٔ قارٌ   ٚ ٕ ايههرٜٛٔ     اطتؿاض َبه٣ٛ ايةنا٤ ي
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( قردر٠   ٚ ٕ ْبرا١ ايرةنا٤ يٝبرح ايعاَرٌ      111ايعكًٞ ٜطِ زتُٛع١ نراري٠ َرٔ ايكردرات تصرٌ د  )    

ايٛسٝد ا د  ملبه٣ٛ حتصٌٝ ايلؿٌ   سٝح ٜهأثر تيو بهجري َرٔ ايعٛاَرٌ اسمرر٣   َٓٗرا َرا ٜهعًرل       

ٟ  َا ٜهصٌ بمرٚؾر٘ اسارر١ٜ   َٚٓٗرا َرا ٜهصرٌ باملدرار١         بدٚاؾع ايلؿٌ   َٚٓٗا  ٟ  ا َرر ايرة  ا  ٜرؤ 

   قرراِْٗ .  داطتؿاض َبه٣ٛ حتصٌٝ بعض ايهلَٝة ع٢ً ايرغِ َٔ ارتؿاع َبره٣ٛ تنرا٥ِٗ بايٓبرا١    

ٞ   دٚقررررد   ٣ تيررررو   يهعرٜررررـ ايهررررأمر ايدرااررررٞ.      املٓررررا ا٠ بااررررهخداّ َبرررره٣ٛ ايهشصررررٌٝ ايدراارررر

 (  1116قلٓاْٞ )

 : إىلهمإر ت إىلس حقال

(  راارر١ بٗرردف ددرررا٤ َكارْرر١ برر  اجتاٖررات  َٗررات املهؿررٛق        Halsted,2004 دررر٣ ًٖبررهٝد ) 

 رااٝا ٚاجتاٖات املهخًؿ   راارٝا ٚقرد  درٜرح ايدراار١ يف بٛرترٜهرٛ   ٚتهْٛرح عٝٓر١ اياشرح َرٔ          

( ةؿل تنٛرا ٚدْاثا   قبُٗا ايااسح ديٞ َهؿرٛق  َٚهرأمرٜٔ عًر٢  ارات ا ضترراف املعٝرارٟ         91)

ه٣ٛ حتصًٝٗا عٔ ٚسد٠ اضتراف َعٝارٟ عٔ املهٛا  ٖٞ املهؿٛق١    َا سٝح اعهت ايؿ١٦ ايت ٜيفٜد َب

ايؿ١٦ املٓخؿط١ حتصًٝٝا ؾٗٞ ايت ٜكٌ َبه٣ٛ حتصًٝٗا عٔ املهٛار  صكردار اضترراف َعٝرارٟ   ٚقرد      

ٕ  َٗات املهؿٛق  َٔ اسةؿاٍ  نجر اٖهُاَا ٚرعا١ٜ سٚ  ٖٔ َٔ  َٗات ايهلَٝرة     دتٛصٌ ايااسح 

صرررًٝٝا   نرررةيو لثٝررريفت اجتاٖرررات  َٗرررات املهؿرررٛق  حتصرررًٝٝا عرررٔ اجتاٖرررات  َٗرررات   املهرررأمرٜٔ حت

 املهأمرٜٔ يف ايهشصٌٝ َٔ سٝح تجذٝع  ةؿاهلٔ ع٢ً املٓاقجات ٚايهباؤ ت ٚاختات ايكرار سر١ٜ.

( بدراار١ ايعلقرر١ بر  تكارٌ اربررا٤ ٚاسَٗرات سةؿرراهلِ     Andrsland,2010نُرا قراّ اْدراررلْد )  

( َرٔ اسَٗرات   سٝرح خ امهٝرار     111يدرااٞ يألبٓا٤   ٚقد بًػح عٝٓر١ ايدراار١ )  َٚبه٣ٛ ايهشصٌٝ ا

ٕ    دايع١ٓٝ بصٛر٠ عجٛا١ٝ٥ َرٔ بر   َٗرات اسةؿراٍ يف ايصرـ اذترا ٟ عجرر   ٚقرد تٛصرٌ ايااسرح           

 َٗررات تٟٚ ايهشصررٌٝ املررٓخؿض  نجررر رؾطررا سةؿرراهلٔ َررٔ  َٗررات تٟٚ ايهشصررٌٝ املرتؿررع . نُررا  ٕ   

 ا٥ِٗ ارتا  باطتؿاض املبه٣ٛ ايهشصًٝٞ يًآات.رؾض اربا٤ سبٓ

(  راا١ يف داَع١ َْٝٛهبرٝهٛ عًر٢ عٝٓر١ َهْٛر١     Hybertson,2006ٚقد  در٣ ٖاٜتتبٕٛ )

( ةاياررا ٚةايارر١   يهشدٜررد بعررض املررهػريات يف ايهشصررٌٝ ايدرااررٞ ٖٚررٞ ادتررٓة   ٚايمرررٚف    21َررٔ )

يا١ٝ٦ٝ   ٚقد اْهٗرح ْهرا٥ر ايدراار١ د   ٕ  ر١     ا دهُاع١ٝ ٚا قهصا ١ٜ ٚعد   ؾرا  اسار٠   ٚايعٛاٌَ ا

ب  ايةنٛر ٚاحْراخ تات   ير١ دسصرا١ٝ٥ يصران احْراخ ٚ ٕ  ر١ علقر١ تات   ير١ دظتابٝر١ بر             ًاؾرٚق

عررد   ؾرررا  اساررر٠ َٚبرره٣ٛ ايهشصررٌٝ يهررٌ َررٔ ايررةنٛر ٚاحْرراخ   نُررا دٕ  رر١ علقرر١ تات   يرر١    

 ْاخ.احُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ َٚبه٣ٛ ايهشصٌٝ يهٌ َٔ ايةنٛر ٚدظتاب١ٝ ب  ايمرٚف ا قهصا ١ٜ ٚا ده

( يدراارر١ ايعلقرر١ برر  َررهػريات   Marjoribanks,2003ٚيف  راارر١ قرراّ بٗررا َرراردٛ رٜارراْهة )  

١ ٚايررةنا٤ ٚبعررض املررهػريات   ايا٦ٝرر١ اساررر١ٜ ٚايهشصررٌٝ اسنررا ميٞ يف ايرٜاضررٝات ٚايًػرر١ احصتًٝيفٜرر     

( ةايارا َكبرُ  ا  ثرلخ زتُٛعرات عُرٜر٘  ئٗررت ْها٥ذر٘        1211  بااهخداّ ع١ٓٝ قٛاَٗا )اسمر٣

 .ايٝٗدتأثريا  ا  يًا١٦ٝ اسار١ٜ ع٢ً ايهشصٌٝ اسنا ميٞ يف املٛا  املجار 
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(  ملعرؾ١ ايعلق١ ب  تؿِٗ املدرا  يبًٛى ايلؿرٌ يف املدرار١   2005نُا قاّ بدراا١  مر٣ عاّ )

( ةؿٌ 911ات اسار١ٜ بااهخداّ ع١ٓٝ قٛاَٗا )ٚحتصًٝ٘ ايدرااٞ يف ئٌ ئرٚف ْبا ايةنا٤ ٚايهػري

( عاَا ٚ ٚضشح ايٓها٥ر ٚدٛ  علق١ ب  َهػريات ايرةنا٤ ٚايا٦ٝر١   12-11تراٚسح  عُارِٖ َا ب  )

اسار١ٜ ٚايهشصٌٝ ايدرااٞ   سٝح ٜيف ا  حتصرٌٝ ايلؿرٌ بيفٜرا ٠ ْبرا١ تنا٥ر٘ ٚحتبرٔ ئررٚف ب٦ٝهر٘         

 اسار١ٜ.

(  راار١ بعٓرٛإ   Morgan ,William & Others,2009نُرا  درر٣ َٛردرإ ٚٚيرِٝ ٚآمررٕٚ )     

ايهٓج١٦ ا دهُاع١ٝ ٚعلقهٗا بكِٝ اربرا٤   ٖٚردؾح د  ايهجرـ عُرا دتا ناْرح ايهٓجر١٦ ا دهُاعٝر١        

ختهًـ بامهلف املبه٣ٛ ا دهُاعٞ   ٚامهلف ةاٝع١ عٌُ اربا٤ ٚبٗدف تٛضرٝا امرهلف املبرهٜٛات    

ؤثر ع٢ً املدرا١ ٚع٢ً دصتاد ايهلَٝة   ٚقد ةاكح ايدراا١ ع٢ً ٕ ارتًؿ١ٝ اسار١ٜ ت ب  ايعا٥لت   ٚ

( َراسٌ تع١ًُٝٝ ٚتجٌُ ايع١ٓٝ ايهلَٝرة ٚ َٗراتِٗ   ٚقرد    9( ةاياا ٚةايا١ َٔ ) 291ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ )

خ اذتصٍٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ ةرٜل ايبذلت ٚاملكابلت ايجخص١ٝ َع  ؾرا  ايعٝٓر١ ٚا ارهاٝإ سرٍٛ    

 ٕ  ٚر َبه٣ٛ عٌُ اس  يف تهرٜٛٔ ايكرِٝ ايعا٥ًٝر١ ٚتهاًَرٗا  ثرراً      ٓح ْها٥ر ايدراا١ ٚقد بٝ  ايدراا١

ٕ يٝة ٖٓاى ترأثري يًذرٓة    نجر لثبها بايكِٝ َٔ اسَٗات اياٝض   ٚ ٕ اسَٗات ايبٛ   يف تيو  ٚ

ا  ع٢ً قِٝ اسَٗات  ٚيف قٝات ايةنا٤ ٚدد تأثري ناري يًهٓج١٦ ا دهُاع١ٝ   ٚمل تجاح ايٓهرا٥ر ارتار  

 َٛقع اس  ا دهُاعٞ ٚقِٝ اسبا٤ ع٢ً ارتت٠ املدرا١ٝ يألبٓا٤.

(  َرا ٚ بٓرا٥ٗٔ   161درٜح عًر٢ عٝٓر١ َهْٛر١ َرٔ )     ( ٚقد Banner,1998ٚيف  راا١ قاّ بٗا باْر)

  دصتراد  ارات اح  ْراخ   ٚقرد قبرُح ايعٝٓر١ عًر٢      َٔ تلَٝة ايصـ ايبرا ت ا بهردا٥ٞ ايرةنٛر ٚاح   

املهؿٛق  يف ا صتاد   زتُٛع١ املهٛال  يف ا صتاد ٚزتُٛعر١ ا صتراد   زتُٛعات ثلخ ٖٞ زتُٛع١ 

يًرةنا٤   َٚكٝاارا يًهشصرٌٝ     ًااملٓخؿض   ٚقد ااهخدّ ايااسح َكٝااا يلجتاٖات ايٛايد١ٜ َٚكٝاار 

  دَٗات ايلل  ايةنٛر تٟٚ ا صتاد املٓخؿض قرد لثٝريفٚا باملٝرٌ     اسنا َٞ   ٚقد بٝٓح ايٓها٥ر  ٕ 

ٚ ا ْؿررررا   ْٗرررٔ  يف ايهكٝٝرررد ٚايطرررا  ايصرررارّ   ٚايجرررد٠  ٚاذتررريفّ يف تٓؿٝرررة ايكٛاعرررد ٚا ارررهادا    

بٓا٥ٗٔ    نجر تٛنٝدا يًٓؿة   ٜٚرغنب يف َعرؾ١ نٌ ث٤ٞ عٔ  بٓا٥ٗٔ   ٚنجرعكابا ٚ قٌ تكال س 

ٚ   ٖٚررٔ  َٗررات ايلاياررات تٚات ا صترراد     بٓررا٥ٗٔ . نُررا لثٝرريفت     نجررر ناهررا ذترٜررات     قررٌ تبرراستا 

ٚ    املٓخؿض  ٚ   برأْٗٔ انجرر ارٝلر٠ ٚضرالا    قرٌ تؿُٗرا يًُجرهلت ايٓؿبر١ٝ ٚايعاةؿٝر١       قرٌ تبراستا 

ذتاسا عًر٢ َلايرا ارتطرٛع   ٚ قرٌ  ميكراةٝر١        دنجر محا١ٜ ٚتكٝٝدا ٚ نجر  يآاتٗٔ  نُا  ْٗٔ 

    ٚ ٕ  نُررا  ْٗررٔ َؿرةررات يف ايهٛدٝرر٘  امررٌ اساررر٠    ٚايهلؿررٌ ا ْؿعررايٞ ٚايهرردمٌ يف ثررؤٕٚ بٓرراتٗٔ 

 ٜهبُٔ باملٌٝ ا  ايهصًا ايصارّ ٚايكب٠ٛ. َٗاتٗٔ 

( يف ااررتايٝا تٓاٚيرح   Kevin Margoribanks,2001ٚيف  راا١ قاّ بٗا نٝؿٔ َاردٛبراْهة ) 

( 121ايا١٦ٝ اسار١ٜ يًهشصٌٝ ايدرااٞ يألبٓا٤   ٚادتٓة ٚايؿرٚم ا دهُاع١ٝ   مشًح عٝٓر١ اياشرح )  

( عا٥ًر١ َرٔ   121ٜلايٝرا ادتٓٛبٝر١ ٚ)  د( عا٥ًر١ َرٔ   121)( عا١ً٥ َرٔ ايْٝٛرإ ٚ   111عا١ً٥ اصتًٛ اارتاي١ٝ )
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ٚمشًح ايع١ٓٝ عد ا َهبراٜٚا    ارتايٝ    سٝح ٜهٕٛ يد٣ نٌ عا١ً٥ ةؿٌ بعد ايعاثر٠ َٔ ايعُراس

  إ  امٌ ايؿ٦ات ا دهُاعٝر١ ٜٛدرد ؾررٚم عرد٠ يف     دثارت ْها٥ر ايدراا١  ْاخ   ٚقد َٔ ايةنٛر ٚاح

 رانٝرر١ يألبٓررا٤  اٚ يف ايلرررم ا دهُاعٝرر١ يًعا٥ًرر١   نُررا ٚدررد     حادتٓبرر  ؾُٝررا ٜهصررٌ بايٛئررا٥ـ ا  

ايهشصرٌٝ ايدراارٞ   ٚايكردرات ايعكًٝر١ يًارٓ  ٚايآرات بر  ايؿ٦رات         ٚارر١ٜ    ارتااةا ب  بعد ايا١٦ٝ اس

ٕ اييفٜرا ٠ يف ايكردر٠ ايعكًٝر١ َرتالر١ بارتؿراع  ردرات          دثارت ايٓها٥ر نةيو  ا دهُاع١ٝ املخه١ً   ٚ

 ايؿ٦رررات  ايدراارررٞ يف املبرررهٜٛات املٓخؿطررر١  بعرررا  ايا٦ٝررر١ ايعا٥ًٝررر١ يًآرررات ٚايرررةنٛر بررر     ايهشصرررٌٝ

ٕ ايررهػريات يف  ردررات ايا٦ٝرر١ يف املبررهٜٛات املخهًؿرر١ يًكرردرات ايعكًٝرر١   تهصررٌ    ا دهُاعٝرر١ املخهًؿرر١ .ٚ

 املخهًؿ١.ْاخ املٓهُ  يًؿ٦ات ا دهُاع١ٝ بصٛر٠ َهؿاٚت١ بدردات ايهشصٌٝ ايدرااٞ يًةنٛر ٚاح

ا دهُاعٝرر١ ٚصررا٥ش ارتًكٝرر١  ارت( بدراارر١ ٖرردؾح ا  ايهجررـ عررٔ    2001ٚقررد قرراّ ايلشررإ )  

ٚايجكاؾٝرر١ ٚايٓؿبرر١ٝ يًُهررامرٜٔ  رااررٝا  ٚقٛؾررا عٓررد زتُٛعرر١ َررٔ ايعٛاَررٌ ٖررٞ ا جتاٖررات ايٛايدٜرر١ يف   

 ٟ ٚا دهُراعٞ  يٝٗرا ٚاملبره٣ٛ ا قهصرا   دايهٓج١٦ يًُهأمرٜٔ  رااٝاٚاملبه٣ٛ ايجكايف يألار ايت ٜٓهُٕٛ 

يألار٠ ايت ٜٓهُٕٛ ايٝٗا ٚاملبه٣ٛ ا دهُاعٞ ٚا قهصا ٟ يألار٠  بعض املجهلت ايت ٜعاْٞ َٓٗرا  

َرارات ايعربٝر١   املهامر  رااٝا ٚةال اياشح عًٞ ع١ٓٝ َٔ املدارت ا بهدا١ٝ٥ يف َد١ٜٓ ايعر  يف  ٚير١ اح  

يرابرع ٚارترراَة ٚايبرا ت َرٔ املرسًرر١    ٚمشًرح ايعٝٓر١ تلَٝررة َهرأمرٜٔ  راارٝا َررٔ صرؿٛف ا       املهشرد٠ 

ٚ ( تًُٝرةا َرٔ ايرةنٛر ٚاح   77ؾررا  ايعٝٓر١ )   ا بهدا٥ٝر١   ٚبًرؼ عرد      ٕ    دثرارت ْهرا٥ر اياشررح    ْراخ . 

اررر تات َبرره٣ٛ ثكررايف َررٓخؿض َٚبرره٣ٛ ادهُرراعٞ       دْبررا١ عايٝرر١ َررٔ املهررامرٜٔ  رااررٝا ٜٓهُررٕٛ    

ٕ  ت د  ايهكٝٝد دؾرا  ايع١ٓٝ لثٌٝ  ٜهاعٗا  اربا٤ َع  ٕ ايهٓج١٦ ايٛايد١ٜ ايت ٚ  ٚاقهصا ٟ  ٕٚ املهٛا 

% ٜعإًَٛ َعا١ًَ َهٛارل١ بر  ايهكٝٝرد    27%  َٔ ايهلَٝة ٜعإْٛ َعا١ًَ تهبِ با اهكلي١ٝ يف س  11

 ٚ % ٜعرررإًَٛ ابٓررا٥ِٗ َعاًَررر١ تهبرررِ  6ِٖ با ُٖرراٍ ٚإ  ٤بٓرررا % َرررٔ اربررا٤ ٜعرررإًَٛ  12ٕ  ٚا اررهكلي١ٝ 

 .باذتُا١ٜ اييفا٥د٠

اررايٝا ايهٓجرر١٦ ٚعلقهٗررا باملجررهلت      راارر١ بٗرردف ايهجررـ عررٔ     (1119) درررت اررل١َ   ٚ

( 91ةؿرراٍ ) ( 116ايٓؿبر١ٝ يف َرسًر١ ايلؿٛير١ ايٛارل٢ يف ايكراٖر٠ ٚةاكرح ايدراار١ عًر٢ عٝٓر١ َرٔ )          

ّ يلؿًرٗا  ٕ قارٍٛ اس  ٚبٝٓح ْها٥ر ايدراا١   عُارِٖ ب  ايبا ا١ ٚايجا١ْٝ ْاخ تراٚسح د( 22تنٛر ٚ)

 نجررر قاررٛ ً  ٚ بٝٛيٛدٝرر١   ؾاسَٗررات املهعًُررات   رؾطررٗا يرر٘ ٜهررأثر بعررد٠ َررهػريات ْؿبرر١ٝ ٚادهُاعٝرر١     ٚ

نُررا مل ٜٛدررد ؾرررٚم سبررا دررٓة     َٗررات  عًرر٢ يررد٣ اس  ٕ ايلؿررٌ اسٍٚ ًٜكرر٢ عٓاٜرر١    سةؿرراهلٔ  ٚ

اررر٠   نُررا ارتالررح  تهٓرراقش بيفٜررا ٠ سذررِ اس ٌّ يًلؿررٕ  ردرر١ قاررٍٛ اس   دثررارت    نُررا ايلؿررٌ

باعد ايكاٍٛ ٚايرؾض ايٛايردٟ   نُرا     اً  عهبًٝا ةؿاٍ ارتااةًايد٣ اس عراض املجهلت ايٓؿب١ٝ 

َٗات عًر٢ اَهردا  بعرد ايطرا      عراض املجهلت ايٓؿب١ٝ ٚ ردات اس ئٗر ارتاا  عهبٝا  ا  ب  

 ايهباٌٖ. –
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رٜ  ٚادتراضت   درا٤ املكار١ْ بر  ادتراضت  املصر   د  د( ٖدؾح 1119ٚيف  راا١ قاَح بٗا دنٞ )

ٕ ْبا١ اذترا ت ايرت     ٚنإ َٔ ْهٝذ١ ايدراا١  صتًٝيف بايٓبا١ يًُعا١ًَ ايٛايد١ٜ ٚعلقهٗا بادتٓٛحاح

صتًررتا قرٜار١ يف بعطرٗا    دتعهة ايمرٚف املٓيفي١ٝ يدٜٗا علقات ا١٦ٝ ب  ايٛايدٜٔ يف نٌ َٔ َصر ٚ

ايعلقات ايب١٦ٝ يف ؾجرٌ ايريفٚد  يف    صتًٝيف   ٚلثجًح ٖةٙ%( يد٣ اح91%( يد٣ املصرٜ  ٚ )92ؾٗٞ )

ٕ  ار٠  ٕٚ ْؿام ع٢ً اساتااع م  ٚاسد ٜبريإ عًٝ٘ يف تٓج٦هِٗ سبٓا٥ِٗ ٚرغا١ اييفٚز يف ا اه٦جار باح

% َرٔ اربرا٤   92ٕ  ٜهٕٛ يًيفٚد١  مرٌ   ممرا ٜرتترا عًر٢ تيرو نجرر٠ املٓادعرات بُٝٓٗرا   نُرا ٚدرد           

بٓا٥ِٗ بايهةبة  ٚعدّ ايجاات   ٚيف  هبِ  اًٛبِٗ يف تٓج١٦ َٗات يف زتُٛع١ ادتاضت  املصرٜ  ٜٚاس

ْ٘ ٜٛدد ارتاا  ب  ايكب٠ٛ يف  اًٛ  ايهٓج١٦ ا دهُاعٝر١   زتُٛع١ ادتاضت  احصتًٝيف ٚددت ايااسج١ 

 ٚب  دٜا ٠ ايبًٛى املٓشرف.

  ٚ اررر١ٜ عًرر٢ ايهشصررٌٝ   ( بدراارر١ ٖرردؾح ملعرؾرر١  ٚر ايهٓجرر١٦ اس  1669مرررٕٚ )آٚقررد قرراّ ْجررٛاتٞ 

( ةاياررا َررٔ ةررل  ايجرراْٞ  912ر ٕ ٚمشًررح ايعٝٓرر١ )درٜررح ايدراارر١ يف اس ايدرااررٞ يررد٣ ايلررل    ٚ

سصرا١ٝ٥  دٕ يًهشصٌٝ   ير١   ٚنإ َٔ ْها٥ر ايدراا١   ربددايجاْٟٛ باملدارت ايهابع١ ملهها ايرتب١ٝ يف 

ْؿبرِٗ   ٜردرنٕٛ   ٕٔ ايلل  ايةٜ يف تأثر ايٓذاح ٚايؿجٌ ايهشصًٝٞ بايعٛاٌَ ارتاص١ بايلاياات   ٚ

عًر٢ ايعٛاَرٌ ارتاصر١ بايلايرا َرٔ ايلرل  ايرةٜٔ ٜردرنٕٛ          نجرر تانٝرداً   نٓادش  حتصًٝٝا ِٖ 

ٕ  ْؿبِٗ نؿاثً  حتصًٝٝا. ٚا  ٚدٛ  تؿاعٌ ب  َؿّٗٛ ايةات ٚايهشصٌٝ   نُرا  ثرارت ايٓهرا٥ر     

يلل  ايرةٜٔ ٜردرنٕٛ   ٕ ا يًهشصٌٝ   ي١ دسصا١ٝ٥ يف عيفٚ ايٓذاح ٚايؿجٌ يًعٛاٌَ ارتاص١ باسار٠ ٚ

   ايهأنٝد ع٢ً ايعٛاٌَ اسار١ٜ.د نجر ْيفٚعًا ْؿبِٗ نٓادش   

َارات ايعرب١ٝ املهشد٠ بٗردف  راار١ ايعلقر١ بر      ( يف  ٚي١ اح1112ٚيف  راا١ قاّ بٗا عاد ايؿهاح )

يف     راارر١ ايؿرررٚم برر  املررراٖك  ٚاملراٖكررات    دبٓررا٤ ٚااررايٝا ايرعاٜرر١ ايٛايدٜرر١ نُررا ٜرردرنٗا اس    

با٤ ٚاسَٗات . ٚنةيو ايؿرٚم بر  ادتٓبر  يف  بعرا     اايٝا ايرعا١ٜ ايٛايد١ٜ َٔ داْا ار رانِٗ سد

ْرراخ َررٔ تلَٝررة ايصررـ اسٍٚ ايجرراْٟٛ   ( ثررخش َررٔ ايررةنٛر ٚاح 111ايهٛاؾررل   ٚقررد مشًررح ايعٝٓرر١ ) 

ٕ  ُررا ٜرردرنٔ يهكاررٌ ايٛايرردٜٔ هلررٔ   ن   رانررًادنجررر  ْرراخ ٕ اح صدرارره  ثرراْٜٛهه  يف  بررٞ تررا   

  بررا٤ ميٓشررِْٛٗ حتررررًإ ار ٕ ايررةنٛر ٜرردرنٕٛ  نجررر َررٔ ايررةنٛر يف سرر    َٗررات لثررٓشٔ سرٜرر١ اس

بررا٤ هلررٔ بلرٜكرر١ ااررهكلي١ٝ    ٕٚ ترردمٌ َررٔ   ملعاًَرر١ ار  رانررًادنجررر  ْرراخ ٕ اح ْرراخ ٚنجررر َررٔ اح 

ٚ يلارهكلي١ٝ هلرٔ َرٔ اح    نجرر َٓشراً   َٗرات  ٕ اس ٚايةنٛر ٜردرنٕٛ    داْاِٗ نجرر   ْراخ  ٕ اح ْراخ. 

ْاخ يف ايٓرٛاسٞ ا دهُاعٝر١ ٚا ْؿعايٝر١      نجر تٛاؾكا َٔ اح ٕ ايةنٛر  ار١ٜ. َٚٔ ايٓاس١ٝ اس تٛاؾكًا

صررر١ًٝ ارتاصررر١ بأملقٝرررات ايعُرررٌ ٚايٓذررراح  برررايكِٝ اس نجرررر لثبرررهًا ْررراخ ٕ اح   دثرررارت  نُرررا 

 ص١ًٝ. ك١ُٝ بااهكلٍ ايةات ن نجر حتًًٝا ٚا ٖهُاّ باملبهكاٌ ٚايةنٛر 

(  راا١ سٍٛ املعا١ًَ ايٛ ايد١ٜ ٚعلقهٗا بايهشصٌٝ ايدرااٞ   ٚقد ةال 1111درت ْصري ) نُا 

  داياشح ع٢ً ع١ٓٝ َٔ َرس١ً ايهعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ ايصؿ  اسٍٚ ٚايجايح يف ايكاٖر٠ ٚمًصح ايدراار١  
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ْر٘ تٛدرد علقر١ ارتارا  َٛدار١ بر  املعاًَر١ ايٛايدٜر١ ٚايهشصرٌٝ ايدراارٞ           أْ٘ مل تجارح صرش١ ؾررض ب    

ا اررهكلٍ. نُررا ٚدرردت علقرر١ ارتاررا  اررايا١ برر  املعاًَرر١   -ايهبرراَا –بعررا  ايهكاررٌ  نُررا تكٝبرر٘ 

ْر٘ ختهًرـ  ارايٝا املعاًَر١ ايٛايدٜر١       ايٛايد١ٜ ٚايهشصٌٝ ايدرااٞ نُا تكٝب٘ اسبعا  ايبًا١ٝ   نُا 

 ايهشصٌٝ ايدرااٞ برامهلف املبرهٜٛات ا دهُاعٝر١ ٚا قهصرا ١ٜ املخهًؿر١   نُرا ٚدردت        يألبٓا٤ ٚب 

ارايٝا َعاًَر١ اس  عرٔ     بٓا٤ بامهلف ادترٓة. ٚختهًرـ   اايٝا املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يأل ْ٘ ختهًـ  ايٓها٥ر 

ا املعا١ًَ نُا اايٝ ْ٘ تٛدد ؾرٚم ب  املهؿٛق  ٚاملهأمرٜٔ ٚ ّ ضتٛ ا بٓا٤   نُا اايٝا َعا١ًَ اس 

 بٓا٤ ضتٛ ايٛايدٜٔ.ٜدرنٗا اس

ثر ايعٛاَرٌ ا قهصرا ١ٜ ٚا دهُاعٝر١ ٚايجكاؾٝر١        َعرؾ١ د( ايت ٖدؾح 1111ٚيف  راا١ اذتٛرٟ )

عدا ٟ يف َا تٞ ايٓشٛ ٚايهعاري ايههابٞ سٝح مشًح عٝٓر١ اياشرح   ع٢ً حتصٌٝ ةًا١ ايصـ ايجاْٞ اح

  ايٓها٥ر ايهاي١ٝا ترتا  ايعٛاٌَ دا١ٝ   ٚقد تٛصًح ايااسج١ ( ةاياا يف َدارت َد١ٜٓ سًا  اير112)

اررر٠   سا قهصررا ١ٜ اظتابٝررا بايهشصررٌٝ ايعررايٞ يًلًارر١ َررٔ مررلٍ َررهػريات عُررٌ اسّ   َبرره٣ٛ  مررٌ ا 

ار٠   بُٝٓا نإ ارتااةٗا اًاا بايهشصٌٝ املٓخؿض يًلًار١ يف َرهػري ٚاسرد    املبه٣ٛ املا ٟ يبهٔ اس

ظتابٝرا بايهشصرٌٝ ايعرايٞ يًلًار١ َرٔ      دَٓيفٍ( . ٚنرةيو تررتا  ايعٛاَرٌ ا دهُاعٝر١      ٖٛ عٌُ اسّ ) رب١

  د  ضترٛ ابٓر٘. نُرا  ثرارت     ملٍ َهػريا ت سذِ اسار٠    ترتٝا ايلاياات يف اسار٠    ارًٛ  اس 

خؿض ارتاا  ايعٛاٌَ ايجكاؾ١ٝ دظتابٝا بايهشصٌٝ ايعايٞ يًلًا١ بُٝٓا نإ ارتااةٗا اًاا بايهشصٌٝ املٓ

 يًُهػريات املةنٛر٠.

ٚد٘ َٚعاٜري ايهٓج١٦ ا دهُاع١ٝ ايبا٥د٠ ٚمشًح  (  راا١ بٗدف  راا١ 1112درت ٚةؿ١ )  نُا 

( ةؿرل َرٔ ايصرـ ايبرا ت ا بهردا٥ٞ تررتاٚح  عُرارٖٔ بر  ايعاثرر٠ ٚاذتا ٜر١ عجرر٠ َرٔ             921ايع١ٓٝ )

 ستراؾمت ةرةرٛت ٚايكٓٝلرر٠      ( ثخصا ٚتيرو يف 929َٗات )با٤ ٚاسايعُر. ٚبًؼ عد   ؾرا  ع١ٓٝ ار

ٕ اربا٤ ٚاسَٗات ٜبهخدَٕٛ ايطر  بجهٌ ٚااع يف ستاؾمت ةرةٛت    دٚ ثارت ْها٥ر ايدراا١ 

اررًٛ  ايعكررا  ايارردْٞ بدردرر١  نررت بكًٝررٌ َررٔ    دٚايكٓٝلررر٠   ًٜٚذررأ اربررا٤ يف سترراؾمت ايكٓٝلررر٠ 

اررًٛ     دٕ اسَٗررات تًذررأ     در ثررارت ايٓهررا٥  نُررا ٚايكٓٝلررر٠  اربررا٤ يف سترراؾمت ةرةررٛت     

  دْراخ   نُرا تًذرأ ا َٗرات     ايطر  بدرد١  نت َٔ اربا٤ يف نل ا اؾمه  جتراٙ ايرةنٛر ٚاح  

  دٕ اربا٤ ميًٕٝٛ يف ا اؾمه   نت َٓٗا يف ايكٓٝلر٠. ٚ  اًٛ  ايعكا  ايادْٞ يف ةرةٛت بدرد١ 

ْرراخ. نُررا لثٝررٌ نررت بهررجري َٓٗررا ضررد اح  اررًٛ  ايعكررا  ايارردْٞ ضررد ايررةنٛر بدردرر١   ااررهخداّ 

ْرراخ   ااررهخداّ  اررًٛ  ايطررر  بصررٛر٠ َهؿاٚترر١ برر  ايررةنٛر ٚاح    دمرر١ ةرةررٛت  ؾاسَٗررات يف ستا

ٕ ايؿرارم نراري دردا يف َرد٣ اارهخداّ       ْراخ   يف سر    ( ضرد اح 6227( ضد ايةنٛر َكابرٌ ) 6127)

نرت   ْاخ بدرد١ ت  ٕ  َٗات ايكٓٝلر٠ ٜبهخدَٔ ايطر  ضد احدايكٓٝلر٠   ٖةا اساًٛ  عٓد  َٗات

 ْاخ.( ضد اح6122( ضد ايةنٛر َكابٌ )9229َٓٗا بهجري َٔ ايةنٛر )
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 : عو ع إىلذ ح إي ىلب عو إىلهمإر ت إىلس حقال

شصرٌٝ  يكد تٓاٚيح ايدرااات ايبابك١ ارتًؿ١ٝ اسار١ٜ يف َهػرياتٗا املخهًؿ١ ٚعلقهٗا صبهٜٛات ايه

درا٤ املكار١ْ ب  آبا٤ ٚ َٗات املهخًؿ  ٚاملهؿٛق  حتصرًٝٝا ندراار١   د  دايدرااٞ ؾكد ٖدف بعطٗا 

  ارررت ايعلقررر١ بررر  َرررهػريات ايا٦ٝررر١ اسارررر١ٜ ٚايهشصرررٌٝ   دًٖبرررهٝد   اْدرارررلْد . ٚبعطرررٗا ٖررردف  

  دف اسنررا ميٞ ندراارر١ َاردٛرٜارراْهة   ايبررٝد  ْٚصررر٠  ايلشررإ   ارتًٝؿررٞ . ٚبعطررٗا ٖررد 

نجررـ آثررار ا جتاٖررات ايٛايدٜرر١ عًرر٢ تٛاؾررل اسبٓررا٤  ٚ عًرر٢ ايهشصررٌٝ ايدرااررٞ    ٚ عًرر٢ ايررةات            

  َعرؾرر١  ٚدرر٘  دندرااررات سٓؿررٞ   عاررد ايكررا ر   اررًُإ ْجررٛاتٞ ٚآمرررٕٚ. َٚٓٗررا  راارر١ ٖرردؾح      

ٔ   ايهجرـ عر  دَٚعاٜري ايهٓج١٦ ا دهُاع١ٝ ايبا٥د٠ يف اٛرٜا ندراا١ ٚةؿر١  َٚٓٗرا  راار١ ٖردؾح     

  د اررايٝا ايهٓجرر١٦ ٚعلقهٗررا باملجررهلت ايٓؿبرر١ٝ ندراارر١ اررل١َ ٚقررد مًصررح تًررو ايدرااررات       

 ايٓها٥ر ايهاي١ٝا

تؤثر اجتاٖات ايهٓج١٦ ايٛايد١ٜ يف َبه٣ٛ ايهشصٌٝ ايدرااٞ يألبٓا٤ سٝح ٜهًك٢ املهؿٛقٕٛ اٖهُاَا 

ا٤ املرهخًؿ   راارٝا ا جتاٖرات    بآ  ايبٛا٤. بُٝٓا ٜبهخدّ دٚرعا١ٜ انت   ٜٚهٕٛ اجتاٙ اربا٤  قر  

ُٖرراٍ. نُررا تررؤثر َررهػريات ايا٦ٝرر١ اساررر١ٜ ٚاملبررهٜٛات     ايٛايدٜرر١ ايررت تهطررُٔ ايهةبررة  ٚايهؿرقرر١ ٚاح  

ا دهُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ يف ايهشصٌٝ ايدرااٞ يألبٓا٤   سٝح ٜيفٜد حتصٌٝ ايلؿٌ بهشبٔ ئررٚف ب٦ٝٝر١ .   

      ٞ َٓهجررا يف ايا٦ٝر١ ايعربٝر١ بصرٛر٠ ٚاارع١ يرد٣        نُا ٚدد  ْر٘   ٜريفاٍ  ارًٛ  ايطرر  ٚايعكرا  اياردْ

  نجـ  اايٝا املعا١ًَ ايٛايد١ٜ ايت ٜهًكاٖا ايلؿٌ ضُٔ داربا٤ ٚاسَٗات. ٚتٗدف ايدراا١ اذتاي١ٝ 

ظتاب١ٝ ٚايبرًا١ٝ ايرت ٜهعررض هلرا يف َرسًر١      ئرٚف  ارت٘   ٚحتدٜد شتهًـ   ا  املعا١ًَ ايٛايد١ٜ اح

  نجرـ ايعلقر١ بر    را  املعاًَر١ ايٛايدٜر١ َٚبرهٜٛات ايهشصررٌٝ        د ايلؿٛير١ املهرأمر٠. نُرا تٗردف    

 ايدرااٞ يد٣ ع١ٓٝ اياشح .

 : ع   ال إىلهمإرال

ٖرداؾٗا َٚعاٜريٖرا بر  اجملهُعرات  ٚ امرٌ ادتُاعرات ايجاْٜٛر١   ٚ امرٌ          ختهًـ  اايٝا ايهٓج١٦ ٚ

  َٚرٔ اس  ا  اسّ    اجملهُع ايٛاسد َٔ ٚقح رمر   نُا ختهًرـ ٖرةٙ اسارايٝا َرٔ  ارر٠ سمرر٣       

ٕ املعاًَر١ ايرت     ٚتعد  اايٝا ايرعاٜر١ ايٛايدٜر١ تات  ثرر برايؼ يف ثخصر١ ٖرؤ ٤ اسبٓرا٤   ٚمل ٜعرد ارراً         

ٕ تهررٕٛ عًٝرر٘ ثخصررٝه٘    ٜهًكاٖررا ايلؿررٌ َررٔ ٚايدٜرر٘  امررٌ اساررر٠ تات علقرر١ ٚثٝكرر١ صررا ميهررٔ         

 را  ايرعاٜر١ ايٛايدٜر١     ١ بر   ٚاًٛن٘ ٚقُٝ٘ ٚتٛاؾك٘  ٚقد  ندت نجري َٔ ايدراارات ٚدرٛ  علقر   

ٚتههبرا    بٓرا٤ بٓرا٤ ٚبر    را  سترد ٠ َرٔ ايبرًٛى يرد٣ اس       َٔ داْا ايٛايدٜٔ   نُا ٜردرنٗا اس 

١ُٖٝ ماص١   ٚ صاا َٔ املِٗ   راا١ ايلر م ايت ٜهاعٗا ايٛايدإ يف تٓج١٦ ابٓا٥ِٗ ٚنٝؿ١ٝ َعاًَهِٗ 

 ١ُ٥  ّ  .تا ناْح ايلرم ايت ٜهآٖٛا ٖٞ امللدَعرؾ١ ؾُٝا 
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ٚقد دا  َٔ سد٠ ٖةا ا ٖهُاّ تًو ايمرٚف ا دهُاعٝر١ ايرت تعهرة عردّ ا ارهكرار يف ممارار١       

ثرهاٍ املعاًَر١ ايٛايدٜر١ ايرت      ايٛايدٜٔ س ٚارِٖ جتاٙ  بٓا٥ِٗ   ٚترهًخش َجره١ً اياشرح يف حتدٜرد     

 ا١ًَ ايبًا١ٝ يألبٓا٤.ظتاب١ٝ  ٚ املعٜهاعٗا اسٌٖ يف َعاًَهِٗ سةؿاهلِ ٚايت تجٌُ املعا١ًَ اح

 : أههإف إىلهمإرال 

  ايهعرٜررـ بأثررهاٍ املعاًَر١ ايررت ٜهًكاٖرا ايلؿررٌ َررٔ قارٌ ٚايدٜرر٘ ضررُٔ    دتبرع٢ ٖررةٙ ايدراار١      

ئرٚف اسار٠   ٚايهكايٝد ٚاسارايٝا ايرتبٜٛر١ ٚايبرًٛنات ٚاملٛاقرـ ايٛايدٜر١ ايرت ميارارٗا ايٛايردإ         

ظتابٝر١ ٚايبرًا١ٝ  املعٜٓٛر١ ٚاملا ٜر١   ايرت      َرٔ املعاًَر١ اح     حتدٜد  اتزدةؿاهلِ ٜٚبع٢ اياشح  ضتٛ 

 ا  املعا١ًَ ايٛايد١ٜ َٚبهٜٛات ايهشصٌٝ ايدراارٞ     ايهجـ عٔ ايعلق١ ب  دٜهعرض هلا ايلؿٌ ٚ

 يد٣ ع١ٓٝ اياشح.

 : أهمرال إىلهمإرال 

عاملٞ ناري ٚتيو ْهٝذ١ إ َٛضٛع رعا١ٜ ايلؿٛي١ ٚايعٓا١ٜ بٗا َٔ اسَٛر ايت حتم٢ ايّٝٛ باٖهُاّ 

يًذٗٛ  ٚايهلٛرات ايت ثٗدٖا زتاٍ  راا١ ايلؿٛي١ َٚعرؾر١ اسهٝاداٖرا. ؾاسةؿراٍ يف  ٟ زتهُرع ٖرِ      

ةرررار َرررٔ ايؿٗرررِ ايعًُرررٞ دتا مل حترررل تًرررو ايؿ٦ررر١ بايعٓاٜررر١ يف إاارررهُرارٜه٘ ٚتكدَررر٘ َٚعكرررٌ آَايررر٘   ؾررر

ٚتهارد  تاعرا يرةيو دٗرٛ  اجملهُرع       ٚاملٛضٛعٞ ؾإ اسٌَ ٚايلُرٛح ايرةٟ ٜعكرد عًٝٗرا َصرريٙ ايطرٝاع        

 اارات َرٔ ايرعاٜر١ ٚايؿٗرِ ٜعهرت  ٕٚ ثرو ت       عردا  ايلؿرٌ عًر٢    دٕ دٚقدرات٘ ٜٚهرٕٛ َصرريٙ ايهخًرـ.    

    ٘ يكرا٤ ايطر٤ٛ عًر٢  ارايٝا     دُٖٝر١ ايدراار١ يف    ٚتهُرٔ    ١ُٖٝ قص٣ٛ يًُذهُرع يف ساضررٙ َٚبرهكاً

 ايُٓراتز املخهًؿر١ َرٔ  ارايٝٝا املعاًَر١ ٚبر        ايهٓج١٦ ا دهُاع١ٝ املهاع١ يف زتهُعٓا َٚعرؾ١ ايعلق١ بر  

ٕ تكدّ اجملهُع ٚتلٛرٙ دؾطٌ ذتادات  ايلؿٌ يف ٖةٙ املرس١ً   ٚ َبه٣ٛ ايهشصٌٝ ايدرااٞ   ٚتؿِٗ 

 َرٖٕٛ صد٣ ت١ُٝٓ َٛار ٙ اياجر١ٜ ع٢ً  اة ٖا ؾ١ ٚا١ًُٝ.

 : ذمذر ت إىلهمإرال

 ارتٝ٘ا  ايهشكل َٔ صش١ ايؿرضٝات دتبع٢ ايدراا١ اذتاي١ٝ 

ٚايهشصرٌٝ ايدراارٞ    ارايٝا املعاًَر١ ايٛايدٜر١    بر    ( =  0.5.)سصرا١ٝ٥ دتٛدد ؾررٚم تات   ير١    (1

  يألبٓا٤ تعيف٣ د  َهػري عٌُ اس .

ٚايهشصرٌٝ ايدراارٞ    ارايٝا املعاًَر١ ايٛايدٜر١    بر     (=  0.5.)سصرا١ٝ٥ دتٛدد ؾررٚم تات   ير١    (2

 يألبٓا٤ تعيف٣ د  َهػري عٌُ اسّ.

ٚايهشصرٌٝ ايدراارٞ    ارايٝا املعاًَر١ ايٛايدٜر١    بر     (=  0.5.)سصرا١ٝ٥ دتٛدد ؾررٚم تات   ير١    (3

 يألبٓا٤ تعيف٣ د  َهػري تعًِٝ اس .

ٚايهشصرٌٝ ايدراارٞ    ارايٝا املعاًَر١ ايٛايدٜر١    بر     (=  0.5.)سصرا١ٝ٥ دتٛدد ؾررٚم تات   ير١    (4

 يألبٓا٤ تعيف٣ د  َهػري تعًِٝ اسّ.
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ٚايهشصرٌٝ ايدراارٞ    ارايٝا املعاًَر١ ايٛايدٜر١    بر     (=  0.5.)سصرا١ٝ٥ دير١  تٛدد ؾررٚم تات     (5

 يألبٓا٤ تعيف٣ د  َهػري ادتٓة.

ٚايهشصرٌٝ ايدراارٞ    ارايٝا املعاًَر١ ايٛايدٜر١    بر     (=  0.5.)سصرا١ٝ٥ دتٛدد ؾررٚم تات   ير١    (6

 يألبٓا٤ تعيف٣ د  َهػري ايرتتٝا ب  اسم٠ٛ.

ٚايهشصرٌٝ ايدراارٞ    ارايٝا املعاًَر١ ايٛايدٜر١    بر     (=  0.5.)سصرا١ٝ٥ دتٛدد ؾررٚم تات   ير١    (7

 يألبٓا٤ تعيف٣ د  َهػري ايدمٌ ايجٗرٟ.

 :  هالى إىلهمإرال

اقهصررت ايدراار١ عًرر٢ ةًار١ املرسًرر١ املهٛارل١ ٚايهابعر١ ملههررا ايرتبٝر١ ٚايهعًررِٝ يف دٓرٛ  ارتًٝررٌ        

َ    (1117-1119)يًعرراّ ايدرااررٞ   ًرر١ ايٛايدٜرر١ يف َرسًرر١   ٚنررةيو عًرر٢  راارر١ بعررض  ثررهاٍ املعا

ظتابٝر١ ٚتجرٌُ   ٖٚرةٙ املعاًَر١ ٖرٞ املرهػري اسااارٞ يف ايدراار١ ٚتهطرُٔ املعاًَر١ اح          ايلؿٛي١ املهرأمر٠ 

ايهجذٝع ٚا ٖهُاّ  ٚا عهيفاد بايلؿرٌ ٚاملبراعد٠ يف   ا٤ ايٛادارات املدرار١ٝ ٚايهؿاعرٌ . نُرا تهطرُٔ        

دٜرد ٚقبر٠ٛ ْؿبر١ٝ ٚاذترَرإ ٚايهؿرقر١ ٚايهةبرة        املعا١ًَ ايبًا١ٝ ٚتجٌُ ايكب٠ٛ اياد١ْٝ َٔ ضر  ٚتٗ

ٚنةيو تجٌُ سردٚ  ايدراار١ عُرٌ اس  ٚاسّ ٚ ردر١ تعًرُِٝٗ ٚدرٓة ايلؿرٌ ٚترتٝار٘ يف           يف املعا١ًَ

 اسار٠ ٚ مٌ اسار٠.

 : عا    ت إىلهمإرال

ٔ      ٜر٣ ايعًُا٤  اايلؿٌ اذتٝرا٠   ٕ َرس١ً ايلؿٛي١ لثهد َٔ املٝل  سه٢ اياًرٛؽ   ٖٚرٞ املرسًر١ املاهرر٠ َر

ٖررِ َعرراٜري ٖررةٙ املرسًرر١ املعٝررار ا دهُرراعٞ ٖٚررٞ زتُٛعرر١ ايبررُات ايررت تهررٛاؾر يف      ْبررا١ْٝ  َٚررٔ اح

نا عهُرا  عًر٢ ايهارار ٚاملعٝرار ا قهصرا ٟ  ٟ حتدٜرد        ااارٗا ةؿرلً   ْباْٞ يٝعهت عًر٢  ايها٥ٔ اح

ايلؿٛير١ سهر٢ اياًرٛؽ سٝرح     ْهادٝر١. ٚاملعٝرار ايريفَمت ٚلثهرد َرٔ ؾررت٠       اات ايكردر٠ اح  ؾرت٠ ايلؿٛي١ ع٢ً 

 (.1112قٓاٟٚ ع٢ً ا عهُا  ع٢ً ْؿب٘ )  ٜعهُد ايلؿٌ ع٢ً اسار٠ سه٢ ٜصاا قا رًا

ٖرررٞ تيرررو ايهؿاعرررٌ ايرررةٟ ٜرررهِ  امرررٌ اسارررر٠ بررر  ايٛايررردٜٔ ٚا بٓرررا٤   ٚتجرررٌُ اسارررايٝا        ا املعاًَررر١

ٝر١ ٚتعرمت  ارايٝا املعاًَر١     ظتاببٓا٥ِٗ ٚايت تجٌُ املعا١ًَ اح ٚايبًٛنٝات ايت ٜمٗرٖا ايٛايدإ جتاٙ 

برا٤  ارايٝا ارتاة٦ر١ ايرت ميارارٗا ار    بٓا٥ِٗ ٚاملعا١ًَ ايبًا١ٝ ٖٚرٞ اس  با٤ جتاٙ ايب١ٜٛ ايت مياراٗا ار

 (1111 عاداملعلٞ بٓا٥ِٗ. ) جتاٙ 

ٚ   اارهٝعا  َها١ْٝ ايلايرا يف  دٖٛ  اايهشصٌٝ ايدرااٞ ئٗرار تيرو َرٔ مرلٍ ايٓهرا٥ر      داملرٛا  ايدراارٞ 

 عًٝٗا يف ايؿصٌ ايدرااٞ.ايت عتصٌ 

ااهخدَح ايدراا١ اذتاي١ٝ املٓٗر ايٛصؿٞ ايةٟ ٜعهُد عًر٢  راار١ ايمراٖر٠ يف ايٛقرح      آَٗر ايدراا١

 اذتاضر   ٚنُا ٖٞ يف ايٛاقع   ٖٚٛ املٓٗر املٓااا ٚاسؾطٌ ملجٌ ٖةٙ ايدرااات.
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 : جمامع إىلهمإرال الإىلار ال

بٝرر١ ٚايهعًررِٝ ملٓلكرر١ دٓررٛ  ارتًٝررٌ سٝررح مشررٌ  صررًٞ يف َرردارت َدٜرٜرر١ ايرتخ حتدٜررد اجملهُررع اس

ااارٞ يف املردارت اذتهَٛٝر١   ٚقرد بًرؼ عرد  تلَٝرة ايصرـ ايهاارع          مجٝع ةل  ايصرـ ايهاارع اس  

( ةايا١ سبرا دسصرا١ٝ٥ َدٜرٜر١ َههرا ايرتبٝر١      1292( ةاياا  ٚ )1921( ةاياا ٚةايا١ َِٓٗ )2721)

 .1117/  1119 ٍٚا  ٚايهعًِٝ يف َٓلك١ دٓٛ  ارتًٌٝ يًعاّ ايدرااٞ

 :  ر ال إىلذ ح

( ةاياررا ٚةايارر١ َٓٗررا  911ؾرررا  ايعٝٓرر١ ) مشًررح ايعٝٓرر١ ةررل  ايصررـ ايهااررع اساااررٞ سٝررح بًررؼ   

( ار١ٓ ٚادتردٍٚ ايهرايٞ    19 – 1222ؾرا  ايعٝٓر١ بر  )   عُار  ( ةايا١ ٚقد تراٚسح 127( ةاياا ٚ)122)

 ٜٛضا ع١ٓٝ ايدراا١ 

 إىلهميغمإذرال( لا عص إىلار ال 1جهالل م م )

 ايكِٝ ايٓاقص١ ايٓبا١ امل١ٜٛ٦ ايعد  املهػريات

 عٌُ اس 

 17.3 53 َدرت

5 

 28.4 87 عاٌَ

 13.7 42 تادر

 19.3 59   ٜعٌُ

 10.5 32 َٛئـ عاّ

 10.8 33 غري تيو

 عٌُ اسّ

 16.3 50 َع١ًُ 

5 
 79.4 243 رب١ بٝح 

 1.4 4  عُاٍ سر٠ 

 2.9 9  نهٛر٠

 ادتٓة
 49.5 154 تنر

- - - 
 50.5 157  ْج٢

ب   ايرتتٝا

 اسم٠ٛ

 30.7 94 اسنت

 49.7 152 اسٚا  5

 19.6 60 اسصػر

 تعًِٝ اس 

َٞ  30 10.0 

 13.7 41 ابهدا٥ٞ 12

 32.1 96 ثاْٟٛ
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 22.7 68 َعٗد

 21.4 64 داَع١

 تعًِٝ اسّ

َٞ  23 7.8 

15 

 21.6 64 ابهدا٥ٞ

 42.2 125 ثاْٟٛ

 16.6 49 َعٗد

 11.8 35 داَع١

ايدمٌ 

 ايجٗرٟ

 ...1 قٌ َٔ 

 ثٝهٌ
82 26.7 

19 

  َٔ1..1 – 

 ثٝهٌ ...2
76 24.8 

  َٔ2..1- 

3... 
61 19 

 23 72 ...3 نجر َٔ 

 

 : ىإ  إىلهمإرالأ

اياٝاْرات   ؾاررايردٛع ا    ا٠ دتُررع  ارًٛ  املبررا بايعٝٓر١ ٚا ارهاا١ْ     اارهخدَح ايدراار١ اذتايٝرر١   

بٓرا٤  اس   ايرتبٟٛ ٚايدرااات ايبابك١ ٚملعرؾ١ املعا١ًَ ايٛ ايد١ٜ ٚعلقهٗرا بايهشصرٌٝ ايدراارٞ يرد٣ اس    

قاّ ايااسح بهلٜٛر اارهاا١ْ تهْٛرح َرٔ قبرُ  ر٥ٝبرٝ  ا اثرهٌُ ايكبرِ اسٍٚ عًر٢ َعًَٛرات عاَر١           

ٚ رد١ تعًِٝ اس  ٚاسّ ٚدٓة ايلايرا ٚترتٝار٘   ضُح َهػريات ايدراا١ املبه١ً ٖٚٞ عٌُ اس  ٚاسّ   

مٛت٘ ٚ مٌ اسار٠ ايجٗرٟ يف س  ضِ ايكبِ ايجاْٞ َكٝرات املعاًَر١ ايٛايدٜر١ ايرةٟ ٜههرٕٛ َرٔ       دب  

بعرا     ظتابٝر١ ٚمشًرح     قبرُ    قبرِ املعاًَر١ اح   د ٜطراً  (  بعد ٚقبُح 11(   ؾكر٠ ٚدعح ع٢ً )96)

 ا٤    ا ٖهُررراّ   ا عهررريفاد بايلؿرررٌ   ايهؿاعرررٌ   املبررراعد٠ يف   ظتابٝررر١ يًُعاًَررر١   ايهجرررذٝع  دْمرررر٠ 

بعا  ايكبر٠ٛ ايادْٝر١ ٚايكبر٠ٛ ايٓؿبر١ٝ      ايٛاداات املدرا١ٝ   ٚايكبِ ايجاْٞ ٖٛ املعا١ًَ ايبًا١ٝ ٚمشًح 

ًا١ٝ ٚمشًررح ابعررا  ايكبرر٠ٛ   ٚاملبرراعد٠ يف ا ا٤ ايٛاداررات املدرارر١ٝ   ٚايكبررِ ايجرراْٞ ٖررٛ املعاًَرر١ ايبرر       

 ا٠  دابر١ عرٔ   ٕ ةرٜك١ احأيكب٠ٛ ايٓؿب١ٝ   اذترَإ   ايهةبة  يف املعا١ًَ   ايهؿرق١. عًُا ب  ااياد١ْٝ

    . سٝاًْا ايدراا١ ترنيفت يف ا مهٝار َٔ اًِ ثلثٞ ٚتيو نُا ًٜٞ ا ْعِ   



23 

 

 23 
 

  للعلىم اإلنسانية واالجتواعية
 م2018هارس -يناير( 17الوجلذ ) ( 17العذد )

  عبد الناصر السويطي .د|                  يف منطقة الخليل كما يدركها االبناءمعاملة الوالدين 
 

ISSN : 2410-1818 

 :ىإ  إىلهمإرال أ ه  

 ا٠ عًر٢ زتُٛعر١    ا٠ ع٢ً ايصدم املٓلكٞ سٝرح قراّ ايااسرح بعررض اس    اعهُد يف َكٝات صدم اس

  بردٚا بعرض ا قرتاسرات ٚاررا٤ سٛهلرا     َٔ ا هُ  َٔ املخهص  يف ايرتب١ٝ ٚعًرِ ايرٓؿة   ٚايرةٜٔ    

 ا٠ سبرا   ٚقد خ تعدٌٜ بعض ايآٛ  يف ض٤ٛ اقرتاساتِٗ ٚآرا٥ِٗ . نُا حتكرل ايااسرح َرٔ صردم اس    

ٕ مجٝررع قررِٝ ارتاررا   ( ٚبٝٓررح ايٓهررا٥ر Pearson Correlationَصررؿٛؾ١ َعاَررٌ ا رتاررا  برياررٕٛ )

ْٗرا    ا٠ ٚ  ا تبام ايدامًٞ يؿكررات اس دسصا٥ٝا   مما ٜجري دايؿكرات َع ايدرد١ ايه١ًٝ يأل ا٠  اي١ 

 بٓا٤.تجرتى َعا يف قٝات املعا١ًَ ايٛايد١ٜ ٚعلقهٗا بايهشصٌٝ ايدرااٞ يد٣ اس

 : ىإ  إىلهمإرالأثذ ت 

سررد٣ عجررر  ا٠ احبعررا  اسّ ايااسررح بؿشررش ا تبررام ايرردامًٞ سيًهشكرل َررٔ ثاررات ا ا٠ ايدراارر١ قررا 

( ؾكرررد قرراّ ايااسررح   Cronbach Alphaٚايدردرر١ ايهًٝرر١ ٚتيررو سبررا  َعاَررٌ نرٚبٓررا   يؿررا )    

 عا ٠ ا مهارار دبااهخداّ ةرٜك١ 

 (Test Retest   ( ٔعًرر٢ عٝٓر١ ااررهللع١ٝ َهْٛر١ َر )ةاياررا ٚةايار١ َررٔ ةرل  املرردارت مل   92 )

( 1272ظتابٝرر١ ) يعٝٓرر١ اسااارر١ٝ هلررةٙ ايدراارر١   ٚقررد بًػررح قُٝرر١ ايجاررات ياعررد املعاًَرر١ اح  ٜرردمًٛا يف ا

(   املبرراعد٠ يف 1272(   ايهؿاعررٌ )1221(   ا عهرريفاد بايلؿررٌ ) 1276( ٚا ٖهُرراّ )1221ٚايهجررذٝع )

( 1276)(   اذترَرإ  1229( ايكبر٠ٛ ايٓؿبر١ٝ )  1272( ايكبر٠ٛ ايادْٝر١ )  1276 ا٤ ايٛاداات املدرا١ٝ ) 

 (.1261( ٚيف س  بًػح ايجاات يًدرد١ ايه١ًٝ )1221( ٚايهؿرق١ )1221ٚايهةبة  يف املعا١ًَ )

 : إإل ا عرالإما جلال 

 مًررح يًشااررٛ    بعررد مجررع بٝاْررات ايدراارر١ قرراّ ايااسررح صرادعهٗررا ح ماهلررا  يًشااررٛ    ٚقررد   

(  سٝاْرا  1سٝرح  علٝرح احدابر١ ْعرِ )     بإعلا٥ٗا   رقاَا َع١ٓٝ  ٟ بهشٌٜٛ احدابات ايًؿمٝر١ د  رقُٝر١  

( ٚقررد لثررح املعادترر١ احسصررا١ٝ٥ يًاٝاْررات بااررهخراز اسعرردا  ٚايٓبررا امل٦ٜٛرر١ ٚاملهٛاررلات      9( ٚ  )1)

اذتبراب١ٝ ٚا ضتراؾررات املعٝارٜرر١ ٚامهاررار )ت( ٚامهاررار حتًررٌ ايهاررأٜ اسسررا ٟ َٚعا يرر١ نرْٚاررا   ايؿررا  

اّ برْرراَر ايهشًٝررٌ احسصررا٥ٞ )ايررردّ احسصررا١ٝ٥ يًعًررّٛ  ذتبررا  َعاَررٌ ايجاررات يررأل ا٠ ٚتيررو بااررهخد 

 (spssا دهُاع١ٝ ) 

 : نتا ج الذراسة

 : إىلامذرال إ ال 

( يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓرا٤  =  1212  تٛدد ؾرٚم تات   ي١ دسصا١ٝ٥ عٓد َبه٣ٛ ايد ي١ )

 تعيف٣ ملهػري عٌُ اس 
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 one way Analysis of يًهشكل َٔ صش١ ايؿرض١ٝ اسٚ  خ اارهخداّ امهارار حتًٝرٌ ايهارأٜ )     
Variance      ٔيًؿرٚم يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓا٤ تعيف٣ ملهػري عٌُ اس   ٚتيرو نُرا ٖرٛ ٚاضرا َر )

 (.1ملٍ ادتدٍٚ رقِ )

( one way Analysis of Variance (:  ا ع  إلاذ م حت را إىلاذ  و إ   ى   ) 2جهالل م م )

 ىل امال  يف ىمجال إما ع ال ىله  إ ح    تاز  ماغري  ما إ ب.

 َصدر ايهاأٜ
زتُٛع 

 املربعات

 ردات 

 اذتر١ٜ

َهٛا  

 املربعات

ق١ُٝ ف 

 ا بٛب١

ايد ي١ 

 احسصا١ٝ٥

 0121. 5 06.6. ب  اجملُٛعات

 0.34. ..3 .19022  امٌ اجملُٛعات 0.96. 10891

  3.5 190825 اجملُٛع

تجري املعلٝات ايٛار ٠ يف ادتدٍٚ ايبابل د   ْ٘   تٛدرد ؾررٚم تات   ير١ دسصرا١ٝ٥ عٓرد َبره٣ٛ        

(1212  =       يف املعا يرر١ ايٛايدٜرر١ يررد٣ اسبٓررا٤ تعرريف٣ ملررهػري عُررٌ اس   سٝررح نررإ ٖٓرراى تكررار  يف )

 (9 ادتدٍٚ رقِ )املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يألبٓا٤ سبا َهػري عٌُ اس  ٚتيو نُا ٖٛ ٚاضا يف

(: إ  هإى، الإماور  ت إيس حرال، الإالحنمإذ ت إمار م ال ىل امال  يف إما ع ال إىلوإىله ال ىله  3جهالل م م )

 إ ح     س  عاغري  ما إ ب.

 ا ضتراف املعٝارٟ املهٛا  اذتبابٞ ايعد  عٌُ اس 

 024. 2033 53 َدرت

 028. 2033 87 عاٌَ

 024. 2037 42 تادر

 023. 2039 59 ٜعٌُ  

 029. .204 32 َٛئـ عاّ

 021. 2047 33 غري تيو

 : إىلج  رالإىلامذرال 

( يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓرا٤  =  1212  تٛدد ؾرٚم تات   ي١ دسصا١ٝ٥ عٓد َبه٣ٛ ايد ي١ )

 تعيف٣ ملهػري عٌُ اسّ.

 one way Analysis of يًهشكل َٔ صش١ ايؿرض١ٝ اسٚ  خ اارهخداّ امهارار حتًٝرٌ ايهارأٜ )     
Variance       ٔيًؿرٚم يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓا٤ تعيف٣ ملهػري تعًرِٝ اسّ  ٚتيرو نُرا ٖرٛ ٚاضرا َر )

 (.2ملٍ ادتدٍٚ رقِ)
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( one way Analysis of Variance (:  ا ع  إلاذ م حت را إىلاذ  و إ   ى   ) 4جهالل م م )

 ىل امال  يف ىمجال إما ع ال ىله  إ ح    تاز  ماغري  ما إ م.

 َصدر ايهاأٜ
زتُٛع 

 املربعات

 ردات 

 اذتر١ٜ

َهٛا  

 املربعات

ق١ُٝ ف 

 ا بٛب١

ايد ي١ 

 احسصا١ٝ٥

 0.17. 3 0.51. ب  اجملُٛعات

 0.65. 3.2 190775  امٌ اجملُٛعات 0853. 0262.

  3.5 190826 اجملُٛع

تجري املعلٝات ايٛار ٠ يف ادتدٍٚ ايبابل د   ْ٘   تٛدرد ؾررٚم تات   ير١ دسصرا١ٝ٥ عٓرد َبره٣ٛ        

(1212  =        يف املعا يرر١ ايٛايدٜرر١ يررد٣ اسبٓررا٤ تعرريف٣ ملررهػري عُررٌ اسّ  سٝررح  نررإ ٖٓرراى تكررار  يف )

 (2ٖٛ ٚاضا يف ادتدٍٚ رقِ )املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يألبٓا٤ سبا َهػري عٌُ اسّ ٚتيو نُا 

(: إ  هإى، الإماور  ت إيس حرال، الإالحنمإذ ت إمار م ال ىل امال  يف إما ع ال إىلوإىله ال ىله  5جهالل م م )

 إ ح     س  عاغري  ما إ م

 ا ضتراف املعٝارٟ املهٛا  اذتبابٞ ايعد  تعًِٝ ا ّ

 026. 2035 .5 َع١ًُ

 025. 2037 243 رب١ بٝح

 038. .203 4  عُاٍ سر٠

 022. .204 9  نهٛر٠

 : إىلج ىلجالإىلامذرال 

( يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓرا٤  =  1212  تٛدد ؾرٚم تات   ي١ دسصا١ٝ٥ عٓد َبه٣ٛ ايد ي١ )

 تعيف٣ ملهػري  تعًِٝ اس .

 one way Analysis of يًهشكل َٔ صش١ ايؿرض١ٝ اسٚ  خ اارهخداّ امهارار حتًٝرٌ ايهارأٜ )     
Variance    ٔيًؿرٚم يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓا٤ تعيف٣ ملهػري تعًِٝ اس   ٚتيو نُا ٖرٛ ٚاضرا َر )

 (.9ملٍ ادتدٍٚ رقِ )

( one way Analysis of Variance (:  ا ع  إلاذ م حت را إىلاذ  و إ   ى   ) 6جهالل م م )

 تاز  ماغري تا رم إ ب.ىل امال  يف ىمجال إما ع ال ىله  إ ح    

 َصدر ايهاأٜ
زتُٛع 

 املربعات

 ردات 

 اذتر١ٜ

َهٛا  

 املربعات

ق١ُٝ ف 

 ا بٛب١

ايد ي١ 

 احسصا١ٝ٥

 0316. 4 10265 ب  اجملُٛعات

 0.62. 294 180181  امٌ اجملُٛعات 1..0.* 50115

  298 190447 اجملُٛع

 .0...* دالة عند مستوى الداللة 
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تجرري املعلٝرات ايرٛار ٠ يف ادتردٍٚ ايبرابل د   ْرر٘ تٛدرد ؾررٚم تات   ير١ دسصرا١ٝ٥ عٓرد َبرره٣ٛ            

(1212  =          يف املعا ي١ ايٛايد١ٜ يرد٣ اسبٓرا٤ تعريف٣ ملرهػري تعًرِٝ اس   ٚحظترا  َصردر ٖرةٙ ايؿررٚم خ )

ًَر١ ايٛايدٜر١ يرد٣    ( يًُكارْرات ايجٓا٥ٝر١ اياعدٜر١ يًؿررٚم يف املعا    Tukey testاارهخراز امهٝرار ترٛنٞ )   

 (.7اسبٓا٤ تعيف٣ ملهػري تعًِٝ اس  ٚتيو نُا ٖٛ ٚاضا يف ادتدٍٚ رقِ )

( ىل مق م  ت إىلج  عرال إىلذاه ال ىل امال  يف إما ع ال Tukey test(:  ا ع  إلاذ م توكب )7جهالل م م )

 إىلوإىله ال.

 داَعٞ َعٗد ثاْٟٛ ابهدا٥ٞ  َٞ املكارْات اسبعا 

ايدرد١ 

 ايه١ًٝ

َٞ   .01224- *.02.83- .01239- .02.54-* 

 -.0.83. -15..0. -0.859.   ابهدا٥ٞ

 29..0. 0.844.    ثاْٟٛ

 -0.815.     َعٗد

      داَعٞ

تجرري املكارْررات ايجٓا٥ٝرر١ اياعدٜرر١ د   ٕ ايؿررٚم ناْررح برر  اسَررٞ ٚايجراْٟٛ ٚيصرران ايجرراْٟٛ ايررةٟ    

ثٞ  نرةيو ناْرح ايؿررٚم بر  اسَرٞ ٚادتراَعٞ ٚيصران        ناْح املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يدٜ٘ دٝد٠  نجر 

ادتاَعٞ ٚايةٟ ناْح املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يدٜ٘ دٝد٠  نجر ث٤ٞ  نُا ٖٛ ٚاضا َٔ مرلٍ املهٛارلات   

 (.2اذتباب١ٝ يف ادتدٍٚ رقِ )

ىله  (: إ  هإى، الإماور  ت إيس حرال، الإالحنمإذ ت إمار م ال ىل امال  يف إما ع ال إىلوإىله ال 8جهالل م م )

 إ ح     س  عاغري تا رم إ ب.

 ا ضتراف املعٝارٟ املهٛا  اذتبابٞ ايعد  تعًِٝ اس 

َٞ  3. 2021 .027 

 027. 2034 41 ابهدا٥ٞ

 025. 2042 96 ثاْٟٛ

 022. 2034 68 َعٗد

 025. 2042 64 داَعٞ

 : إىلمإحاالإىلامذرال 

( يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓرا٤  =  1212  تٛدد ؾرٚم تات   ي١ دسصا١ٝ٥ عٓد َبه٣ٛ ايد ي١ )

 تعيف٣ ملهػري تعًِٝ اسّ.
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 one way Analysis of يًهشكل َٔ صش١ ايؿرض١ٝ اسٚ  خ اارهخداّ امهارار حتًٝرٌ ايهارأٜ )     
Variance ملهػري تعًرِٝ اسّ  ٚتيرو نُرا ٖرٛ ٚاضرا َرٔ       ( يًؿرٚم يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓا٤ تعيف٣

 (.6ملٍ ادتدٍٚ رقِ)

( one way Analysis of Variance (:  ا ع  إلاذ م حت را إىلاذ  و إ   ى   ) 9جهالل م م )

 ىل امال  يف ىمجال إما ع ال ىله  إ ح    تاز  ماغري تا رم إ م.

 َصدر ايهاأٜ
زتُٛع 

 املربعات

 ردات 

 اذتر١ٜ

َهٛا  

 تاملربعا

ق١ُٝ ف 

 ا بٛب١

ايد ي١ 

 احسصا١ٝ٥

 0139. 3 0418. ب  اجملُٛعات

 0.61. 288 170677  امٌ اجملُٛعات 0.81. 20268

  291 180.94 اجملُٛع

تجري املعلٝات ايٛار ٠ يف ادتدٍٚ ايبابل د   ْ٘   تٛدرد ؾررٚم تات   ير١ دسصرا١ٝ٥ عٓرد َبره٣ٛ        

(1212  =يف املعا ي١ ايٛايد١ٜ ) .ّيد٣ اسبٓا٤ تعيف٣ ملهػري تعًِٝ اس 

 : إخل عسالإىلامذرال 

( يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓرا٤  =  1212  تٛدد ؾرٚم تات   ي١ دسصا١ٝ٥ عٓد َبه٣ٛ ايد ي١ )

 تعيف٣ ملهػري ادتٓة

ا٤ يًهشكل َٔ صش١ ايؿرض١ٝ ايجا١ْٝ خ ااهخداّ امهاار ) ت( يًؿرٚم يف املعاًَر١ ايٛايدٜر١ يرد٣ اسبٓر    

 (11تعيف٣ ملهػري ادتٓة  ٚتيو نُا ٖٛ ٚاضا َٔ ملٍ ادتدٍٚ رقِ )

 (:  ا ع  إلاذ م )ت( ىل امال  يف إما ع ال إىلوإىله ال ىله  إ ح    تاز  ماغري إجل  .1جهالل م م )

 ايعد  ادتٓة
املهٛا  

 اذتبابٞ

ا ضتراف 

 املعٝارٟ

 ردات 

 اذتر١ٜ

ق١ُٝ ت 

 ا بٛب١

ايد ي١ 

 احسصا١ٝ٥

 025. 2037 154 تنر
3.9 .0363 .0775 

 025. 2036 157  ْج٢

تجري املعلٝات ايٛار ٠ يف ادتدٍٚ ايبرابل د  اْر٘   تٛدرد ؾررٚم تات   ير١ دسصرا١ٝ٥ عٓرد َبره٣ٛ         

(  يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓرا٤ تعريف٣ ملرهػري ادترٓة  سٝرح نرإ ٖٓراى        =  1212ايؿرض١ٝ اسٚ  )

يألبٓررا٤ سبررا َررهػري ادتررٓة ٚتيررو َررا ٖررٛ ٚضرراح َررٔ مررلٍ املهٛاررلات        تكررار  يف املعاًَرر١ ايٛايدٜرر١ 

 اذتباب١ٝ.

 : إىلس ىرالإىلامذرال 

( يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓرا٤  =  1212  تٛدد ؾرٚم تات   ي١ دسصا١ٝ٥ عٓد َبه٣ٛ ايد ي١ )

 تعيف٣ ملهػري ايرتتٝا ب  اسم٠ٛ
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 one way Analysis of ر حتًٝرٌ ايهارأٜ )   يًهشكل َٔ صش١ ايؿرض١ٝ اسٚ  خ اارهخداّ امهارا  
Variance          ٛيًؿرٚم يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓرا٤ تعريف٣ ملرهػري ايرتتٝرا بر  اسمر٠ٛ  ٚتيرو نُرا ٖر )

 (.11ٚاضا َٔ ملٍ ادتدٍٚ رقِ )

( one way Analysis of Variance (:  ا ع  إلاذ م حت را إىلاذ  و إ   ى   ) 11جهالل م م )

 ىمجال إما ع ال ىله  إ ح    تاز  ماغري إىليتر  حة إ لو  ىل امال  يف

 َصدر ايهاأٜ
زتُٛع 

 املربعات

 ردات 

 اذتر١ٜ

َهٛا  

 املربعات

ق١ُٝ ف 

 ا بٛب١

ايد ي١ 

 احسصا١ٝ٥

 7..0. 2 0.14. ب  اجملُٛعات

 0.64. 3.3 190411  امٌ اجملُٛعات 0895. 011.

  3.5 190425 اجملُٛع

تجري املعلٝات ايٛار ٠ يف ادتدٍٚ ايبابل د   ْ٘   تٛدرد ؾررٚم تات   ير١ دسصرا١ٝ٥ عٓرد َبره٣ٛ        

(1212  =     يف املعا ي١ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓا٤ تعيف٣ ملهػري ايرتتٝا ب  ا م٠ٛ  سٝح نرإ ٖٓراى تكرار )

ٚاضرا يف ادتردٍٚ رقرِ    يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يألبٓا٤ سبا َرهػري ايرتتٝرا بر  اسمر٠ٛ   ٚتيرو نُرا ٖرٛ        

(112) 

(: إ  هإى، الإماور  ت إيس حرال، الإالحنمإذ ت إمار م ال ىل امال  يف إما ع ال إىلوإىله ال 12جهالل م م )

 ىله  إ ح     س  عاغري إىليتر  حة إ لو .

 ا ضتراف املعٝارٟ املهٛا  اذتبابٞ ايعد  ايرتتٝا ب  اسم٠ٛ

 024. 2036 94 اسنت

 025. 2038 152 اسٚا 

 027. 2037 .6 اسصػر

 : إىلس حاالإىلامذرال 

( يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓرا٤  =  1212  تٛدد ؾرٚم تات   ي١ دسصا١ٝ٥ عٓد َبه٣ٛ ايد ي١ )

 تعيف٣ ملهػري ايدمٌ ايجٗرٟ.

 one way Analysis of يًهشكل َٔ صش١ ايؿرض١ٝ اسٚ  خ اارهخداّ امهارار حتًٝرٌ ايهارأٜ )     
Variance يًؿرٚم يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓا٤ تعيف٣ ملهػري ايدمٌ ايجٗرٟ  ٚتيو نُا ٖٛ ٚاضا )

 (.19َٔ ملٍ ادتدٍٚ رقِ )
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( one way Analysis of Variance (:  ا ع  إلاذ م حت را إىلاذ  و إ   ى   ) 13جهالل م م )

 ح    تاز  ماغري إىلهلا إىل  م .ىل امال  يف ىمجال إما ع ال ىله  إ 

 َصدر ايهاأٜ
زتُٛع 

 املربعات

 ردات 

 اذتر١ٜ

َهٛا  

 املربعات

ق١ُٝ ف 

 ا بٛب١

ايد ي١ 

 احسصا١ٝ٥

 0139. 3 0418. ب  اجملُٛعات

 0.61. 288 170677  امٌ اجملُٛعات 0.81. 20268

  291 180.94 اجملُٛع

تجري املعلٝات ايٛار ٠ يف ادتدٍٚ ايبابل د   ْ٘   تٛدرد ؾررٚم تات   ير١ دسصرا١ٝ٥ عٓرد َبره٣ٛ        

(1212  =     يف املعا ي١ ايٛايد١ٜ يد٣ اسبٓا٤ تعيف٣ ملهػري ايدمٌ ايجٗرٟ  سٝرح نرإ ٖٓراى تكرار  يف )

 (12رقِ ) املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يألبٓا٤ سبا َهػري ايدمٌ ايجٗرٟ ٚتيو نُا ٖٛ ٚاضا يف ادتدٍٚ

(: إ  هإى، الإماور  ت إيس حرال، الإالحنمإذ ت إمار م ال ىل امال  يف إما ع ال إىلوإىله ال 14جهالل م م )

 ىله  إ ح     س  عاغري إىلهلا إىل  م 

 ايعد  ايدمٌ ايجٗرٟ
املهٛا  

 اذتبابٞ

ا ضتراف 

 املعٝارٟ

 023. 2042 82 ثٝهٌ ..1 قٌ َٔ 

 028. 2031 76 ثٝهٌ ..2 -1..1َٔ 

 024. 2037 61 ثٝهٌ ...3 -1..2َٔ 

 023. 2038 73 ثٝهٌ ...3 نجر َٔ 

 : هناقشة النتا ج

ٖدؾح ايدراا١ اذتاي١ٝ ايهعرف ع٢ً  ثر َعا١ًَ ايٛايدٜٔ ٚعلقهٗا بايهشصٌٝ ايدرااٞ يرد٣ اسبٓرا٤   

     ٞ عرٔ  بٓرا٤    ٚؾل بعض املهػريات  سٝح بٝٓح ْها٥ر ايدراا١ عدّ لثٝيف  بٓرا٤ املرٛئؿ  َرٔ املبره٣ٛ ايعراي

ايةٜٔ ٜعًُٕٛ عًُل سرًا عايًٝا ٚسرًا َهدًْٝا بدردات حتصٌٝ  ع٢ً ٚتيرو سٕ اربرا٤ َرٔ مجٝرع ايٛئرا٥ـ      

عتاٚيٕٛ تٛؾري ب١٦ٝ َٓااا١ سةؿاهلِ مما ٜٓعهة ع٢ً حتصًِٝٗ ايدراارٞ بجرهٌ دٝرد ٚ ْٗرِ  نجرر      

 ١ُٖٝ نراري٠ يف نرٌ اسارر    تجذٝعًا سبٓا٥ِٗ ع٢ً ايهشصٌٝ ٚ نجر اٖهُاًَا بِٗ  يهٕٛ ايهعًِٝ تات 

يف اجملهُع ايؿًبلٝمت بصرف ايٓمر عرٔ ايمررٚف ٚاملرهػريات ايرت حترٝ  براجملهُع ؾايهرٌ عتراٍٚ  ٕ         

 ,Morganٜعًِ  بٓا٥٘ ٜٚٛؾر ي٘ ئرٚف َٓااا١ يًهعًِٝ ٚقد اتؿكرح ٖرةٙ ايدراار١ َرع  راار١ َٛردرإ )      
١  امرٌ اسارر٠ ٚيهٓٗرا امهًؿرح َرع      ( يف  ٚر ٚئٝؿ١ اس  ع٢ً تهرٜٛٔ ايكرِٝ اسارر١ٜ ٚايهعًُٝٝر    2009
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( بإٔ املهأمرٜٔ  راارًٝا ٜٓهُرٕٛ د   ارر تات َبره٣ٛ ادهُراعٞ ٚاقهصرا ٟ  ٕٚ       2001 راا١ ايلشإ )

 املهٛا .

َٚٔ ب  َا  ارؿرت عٓر٘ ْهرا٥ر ايدراار١ اذتايٝر١ عردّ ٚدرٛ  ؾررٚم يف املعاًَر١ ايٛايدٜر١ تعريف٣ يعُرٌ             

يد١ٜ  ٚ يف ايهشصٌٝ يد٣ اسبٓرا٤  ٚقرد ٜعرٛ  اراا تيرو د   ٕ      اسّ  سٝح مل تمٗر  ثرًا يف املعا١ًَ ايٛا

(  ًَا ٜٚرتا  تأثري 26ْبا١ اسَٗات ايعاَلت ب   ؾرا  ايع١ٓٝ قًٌٝ دتا ٜهذاٚد عد  اسَٗات ايعاَلت )

عٌُ اسّ عَُٛرًا بٓرٛع ايعُرٌ ايرةٟ لثارار٘ ٚباذتاير١ املا ٜر١ يألارر٠ ٚبعرد  اسةؿراٍ ٚعُررِٖ ٚخترايـ             

( ايت بٝٓح  ٕ ايعٛاٌَ ا قهصا ١ٜ ترتا  دظتابًا بايهشصٌٝ 2010ايدراا١   راا١ اذتٛرٟ )ْها٥ر ٖةٙ 

ايعايٞ يًلًا١ َٔ ملٍ َهػري عٌُ اسّ ٚٚدٛ  ارتاا  اايا ب  َهػري عُرٌ اسّ ربر١ املٓريفٍ ٚايهشصرٌٝ     

 املٓخؿض يًلًا١.

ري تعًرِٝ اس  سٝرح ناْرح ٖرةٙ     نُا  ثارت ايٓها٥ر د  ٚدٛ  ؾرٚم يف املعا١ًَ ايٛايد١ٜ تعريف٣ ملرهػ  

ايؿرٚم ب  اسَٞ ٚايجاْٟٛ ٚناْرح لثٝرٌ يصران ايرةٟ عتُرٌ  ايجرٗا ٠ ايجاْٜٛر١ سٝرح ناْرح املعاًَر١           

ايٛايد١ٜ دظتاب١ٝ  نجر نُا ناْح ايؿرٚم َٔ اسَٞ ٚايرةٟ عتُرٌ ايجرٗا ٠ ادتاَعٝر١ ٚايرةٟ ناْرح       

    ٛ ٣ املهرردْٞ يهعًررِٝ اس  ٜررؤ ٟ د  ااررهخداّ   املعاًَرر١ ايٛايدٜرر١ يدٜرر٘  نجررر دظتابٝرر١ ٚقررد تررا   ٕ املبرره

 اايٝا َعا١ًَ اًا١ٝ نُا ئٗر تأثري  رد١ تعًِٝ اس    يف َبه٣ٛ ايهشصٌٝ ايدرااٞ يألبٓا٤  سٝرح  

ارتررا  ايهشصررٌٝ املهرردْٞ باملبرره٣ٛ ايهعًُٝررٞ املهرردْٞ ييبررا٤  دٕ تعًررِٝ اس  َررٔ ايعٛاَررٌ ايجكاؾٝرر١ تات    

اٖهُاّ ايٛايدٜٔ بايكرا٠٤ ٚاحةلع ٚاقهٓا٤ ايهها ٚتكدٜرِٖ يًعًّٛ  ايهأثري اهلاّ يف سٝا٠ ايلؿٌ  ؾُد٣

ٚاملعرؾ١ عٛاٌَ هلا تأثري ؾعاٍ يف  ٛ ايلؿٌ ايعكًٞ ٚا دهُاعٞ  نُا ٜؤثر تعًِٝ اس  ٚةرم ٚ اايٝا  

َعاًَهر٘ سةؿايرر٘ املااثرر٠ ٚغررري املااثرر٠ يف حتصررٌٝ  بٓا٥ر٘  ٚيكررد بٝٓرح ايدرااررات  ٕ اربرا٤ املهؿررٛق        

عكًًٝا  سبرٔ تعًُٝرًا َرٔ آبرا٤ ايعرا ٜ   نُرا  ٕ ايا٦ٝر١ اسارر١ٜ يًُهؿرٛق   نجرر دثرار٠ عكًٝر١ ٚ نجرر              

قاررًٛ  عًرر٢ َصررا ر ايجكاؾرر١  نُررا ميهررادٕٚ باهلٛاٜررات ٚاملٝررٍٛ املهعررد ٠ ٚايكٝرراّ بررايرسلت ٚايٓجرراةات   

ِٗ ايعُرٜر١ ٚسادراتِٗ   املخهًؿر١. نُرا  ٕ اس  املرهعًِ ميًرو املعرؾر١ سرٍٛ مصرا٥ش  رٛ اسبٓرا٤ َٚراسًر          

ٚقدراتِٗ َٚٝٛهلِ   َا اس  ادتاٌٖ ؾٝعهُد يف ايهعاٌَ َع  بٓا٥٘ ع٢ً َرا ٜكٛير٘ ارمررٕٚ ٚعًر٢ ايلررم      

ايهكًٝد١ٜ ايت جتشـ سل اسبٓا٤ ٚ  حترتّ ؾر ١ٜ ٚمصٛص١ٝ نٌ ابٔ  ٚاس  ادتاٌٖ غرري قرا ر عًر٢    

( ايرت بٝٓرح   2002ا تٛصًح ديٝر٘  راار١ ْصرري )   احداب١ َٔ  ا١ً٦  بٓا٥٘  ٚتٛاؾل ْٚها٥ر ٖةٙ ايدراا١ َ

 ٕ  ١ امهلؾات ب   اايٝا املعا١ًَ ايٛايد١ٜ يًهشصٌٝ ايدرااٞ بامهلف املبهٜٛات ا دهُاع١ٝ نُا 

( ايت تكٍٛ بٛدٛ  ارتاا  دظتابٞ بر  ايهشصرٌٝ ايعرايٞ يًلًار١ ٚاملبره٣ٛ      2010تٛاؾل  راا١ اذتٛرٟ )

 ايهعًُٝٞ املرتؿع يًٛايدٜٔ.

ؿح ْها٥ر ايدراا١ ع٢ً  ْ٘   تٛدد ؾرٚم تات   ير١ دسصرا١ٝ٥ تعريف٣ ملرهػري تعًرِٝ اسّ  سٝرح       ٚنج

 ٕ يألّ  ٚرًا  ااا١ٝ يف املٓيفٍ ٚيف رعا١ٜ اسبٓا٤ ٖٚٞ سهرِ ٚدٛ ٖرا يف املٓريفٍ يٛقرح ةٜٛرٌ تكرع عًر٢        

ٗرِ سادرات   عاتكٗا َبؤٚي١ٝ رعا١ٜ اسةؿاٍ  نجر مما تكع ع٢ً عراتل اس   ؾراسّ  نجرر قردر٠ عًر٢ تؿ     
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 ةؿاهلا ٚ نجر قدر٠ ع٢ً ايهعاَرٌ ايبرًِٝ َعٗرِ بصررف ايٓمرر عرٔ َبره٣ٛ ايهعًرِٝ ايرت سصرًح عًٝر٘            

ٖٚةا بدٚرٙ ٜٓعهة ع٢ً ثخص١ٝ اسبٓا٤ ٚع٢ً  بعرا  ارًٛنٗٔ  سرح تهرٕٛ قرا ر٠ عًر٢ َبراعدتِٗ        

ٓذراح ابٓٗرا   يف ثؤٕٚ ايدراا١ ٚايهشصٌٝ  ٚايةٟ ٜجاٖد  ٕ اسّ يف اجملهُع ايؿًبلٝمت تبعد ٚتؿهخر ب

يف املدرار١ ٚحتراٍٚ  ٕ تكردّ يرر٘ ايرعاٜر١ ٚا ٖهُراّ سهرر٢ يرٛ ناْرح داًٖر١ غررري َهعًُر١ سْٗرا تعرررف  ٕ           

ايٓذاح ٚايهشصرٌٝ ايدراارٞ ٖرٛ ايلرٜرل ايٛسٝرد٠ ذتصرٍٛ ابٓٗرا  ٚ بٓهٗرا عًر٢ ٚئٝؿر١ يف ئرٌ ايمررٚف             

هرا٠  ُٖٝر١ ماصر١ ٚتيرو     املعٝج١ٝ يًجعا ايؿًبلٝمت  يةيو تٛضا ٖةٙ ايٓها٥ر ضرٚر٠ دعلرا٤ تربٝر١ ايؿ  

يًدٚر ايهاري ايةٟ تًعا٘ يف رعا١ٜ اسةؿاٍ ٚت١٦ٝٗ ايجرٚ  ايرتب١ٜٛ املجًر٢ يُٓرِٖٛ ٚتؿرها ثخصرٝاتِٗ      

(  ٚايررت  ثررارت د   ٕ اسَٗررات  2003ٚقررد امهًؿررح ْهررا٥ر ٖررةٙ ايدراارر١  َررع ْهررا٥ر  راارر١ اررل١َ )    

 املهعًُررات نُررا مايؿررح ْهررا٥ر  راارر١ املهعًُررات ؾكرر  ٜكرردرٕ   بٓررا٥ٗٔ ٚ نجررر قاررًٛ  َررٔ اسَٗررات غررري 

 ( يف  ٕ اسّ رب١ اياٝح ترتا  اًاًا بايهشصٌٝ ايدرااٞ يد٣ اسبٓا2010.٤اذتٛرٟ ) 

ٚبايٓبا١ دتٓة اسبٓا٤ ؾكد  ئٗرت ْها٥ر ايدراا١ د  عردّ ترأثر ادترٓة يف ةررم َعاًَر١ ايٛايردٜٔ       

سبٓررا٥ِٗ سٝررح ارتررا  دررٓة ايررةنٛر ٚاحْرراخ باملعاًَرر١ احظتابٝرر١ ممررا اْعهررة بصررٛر٠ دظتابٝرر١ عًرر٢    

كلي١ٝ حتصررًِٝٗ ايدرااررٞ ٚرصررا  ٕ ٖررةا اسَررر ْاثرر٧ َررٔ  ٕ ايٛايرردٜٔ عترراٚيٕٛ تعًررِٝ  بٓررا٥ِٗ ا ارره       

ا عهُا  ٚع٢ً ايٓؿة ٚضا  اًٛنِٗ َٚٓشِٗ سر١ٜ  نت ٚ نجر ْجاةًا ٚاقهٓاع اربرا٤ ٚاسَٗرات يف   

اجملهُع ايؿًبلٝمت  ٕ ارلح ايجرا  ٚايؿهرا٠ يف اجملهُرع ٖرٛ ايجرٗا ٠ ايعًُٝر١ ايرت عتصرٌ عًٝٗرا ببرا            

ديٝ٘  راا١ عاد ايؿهاح  ايمرٚف ايبٝاا١ٝ ٚا قهصا ١ٜ ايت مير بٗا ايجعا ايؿًبلٝمت ٖٚةا َا  ثارت

بإٔ احْاخ  نجر تٛاؾكًا َٔ ايٓاس١ٝ اسار١ٜ ٖٚٔ َهُبهات بايكِٝ ٚايعٌُ ٚايٓذاح ٚا ٖهُاّ  2008)

باملبهكاٌ ٚ ٕ ايةنٛر عتراٚيٕٛ ا ارهكلي١ٝ ٚا عهُرا  عًر٢ ايرٓؿة يف  َرٛر ايهعًرِٝ ٖٚهرةا امهًؿرح          

( يف  ٕ ٖٓراى ؾررٚم ٚاٖهُراّ َرٔ قارٌ      Hyberston, 2006ْها٥ر ٖةٙ ايدراا١ َع  راا١ ٖاٜتتبٕٛ )

 اسٌٖ ضتٛ تعًِٝ  بٓا٥ِٗ سٝح  ْٗا ناْح لثٌٝ يصان احْاخ ٚرصا ٜردع د  ةاٝع١ اجملهُع.

ٚنجؿح ْها٥ر ايدراا١ د  عدّ ٚدٛ  ؾرٚم  اير١ دسصرا٥ًٝا يف املعاًَر١ ايٛايدٜر١ تعريف٣ د  ايرتتٝرا       

مجٝررع اسَررٛر ٚقررد ٜردررع تيررو د   ٕ ايلؿررٌ يف   برر  اسمرر٠ٛ سٝررح ناْررح  ردرر١ املعاًَرر١ َهٛاررل١ برر  

سٛايٞ ايجا١ْٝ عجر٠ َرٔ عُررٙ قرا ر عًر٢  ٕ ٜردرى ْؿبر٘ نهراري  ٚ نصرػري يف اسارر٠  ممرا  بعرد            

تأثري ٖرةا ايعاَرٌ عرٔ د راى اسبٓرا٤ سارايٝا املعاًَر١ ايٛايدٜر١ ٚعرٔ حتصرًِٝٗ ايدراارٞ ٚخترايـ ٖرةٙ             

ٛ  ارتارا  دظترابٞ بر  ترتٝرا ايلؿرٌ يف اسارر٠  نْٛر٘        ( َٔ ٚد2010ايٓهٝذ١ َا تٛصًح ديٝ٘ سٛرٟ )

اسمري ٚايهشصٌٝ ايعايٞ يًلًا١  يةيو  ٕ سا ايلؿٌ ٚتكاً٘ يف اسار٠ بدٕٚ لثٝٝيف ب  اسم٠ٛ َٔ قارٌ  

ايٛايدٜٔ ٖٞ  ٚ  اذتادات ايت عتهاز ايلؿٌ د  دثااعٗا ٚتاعدٙ عٔ ا ضلرابات ايٓؿب١ٝ ايرت ترؤثر   

درااٞ  ؾاسار٠ نا٥ٔ سٞ ٜهػة٣ ع٢ً اذتا ٚايههاٌَ ب   ؾرا  اسار٠ ٚ ٕ بدٚرٖا ع٢ً حتصًٝ٘ اي

اْعداّ اذتا ب  اسم٠ٛ  ٚ ب  ايلؿٌ ٚٚايدٜ٘  ْٚكص٘ اذتا ٜؤ ٟ د  ٖدّ  رنإ اسار٠  ٚ اضعاف 
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( ٚايرت بٓٝرح د   ٕ ايلؿرٌ    2003ٚتجٜٛ٘  ٚرٖا. ٚقد امهًؿح ْهرا٥ر ٖرةٙ ايدراار١ َرع  راار١ ارل١َ )      

 ك٢ عٓا١ٜ  ع٢ً يد٣ اسَٗات.اسٍٚ ًٜ

نُررا  ثررارت ْهررا٥ر ايدراارر١ د  عرردّ ٚدررٛ  ؾرررٚم يف املعاًَرر١ ايٛايدٜرر١ تردررع د  ايرردمٌ ايجررٗرٟ  

يألار٠. دٕ يإلَهاْات ا قهصرا ١ٜ يألارر٠  بعرد ارثرار يف ثخصر١ٝ ايلؿرٌ ٚيف َرد٣ دسباار٘ بايجكر١          

ا  قٌ َٓر٘ َبره٣ٛ   ّ نراْٛا  عًر٢ َٓر٘      بايٓؿة ٚيف علقات٘ بارمرٜٔ اٛا٤ نإ  ْدا ًا ي٘   ّ ناْٛ

َكاًَا  ٚ آًا  ٚ ٕ يًدمٌ ايجٗرٟ ارتاا  ٚثٝل بجكاؾ١ اسار٠ َٚد٣ حتطرٖا ٚرقٝٗا ا دهُاعٞ  ؾكًر١  

املٛار  املا ١ٜ يألار٠ قد تؤ ٟ د  ساا ٚاا٥ٌ احعرلّ ٚايجكاؾر١ عٓٗرا   سْٗرا غرري قرا ر٠ عًر٢ اَرهلى         

   ٕ ٚاذتااررٛ  ٖٚررٞ غررري قررا ر٠ عًرر٢ ايكٝرراّ بررايرسلت ايرررسلت        ايههررا ٚاجملررلت ٚ دٗرريف٠ ايهًؿيفٜررٛ

ٚادتٛ ت يلةلع ٚاملجاٖد٠  ٚبايرغِ مما ٜعاْٝ٘ ايجعا ايؿًبلٝمت َٔ ئرٚف اذتصار ايكاارٞ َرٔ   

اجملهُع ايدٚيٞ د   ٕ ايٛايدٜٔ َُٗرا نرإ  مًرِٗ ايجرٗرٟ ؾٗرِ عتراٚ ٕ ترٛؾري   ْر٢ َهلًارات ايعرٝح           

ِٗ بك٠ٛ ثخصٝاتِٗ رغِ اسٚضراع ايبر١٦ٝ  نرٌ تيرو اْعهرة بصرٛر٠       ايهرِٜ يد٣  ٚ  ِٖ ٜٚجعرْٚ

بررايًاة ٚاملمرراٖر اسمررر٣ رصررا ٜهػاضرر٢ عٓٗررا  ٕدظتابٝرر١ عًرر٢ ايهشصررٌٝ ايدرااررٞ يرردِٜٗ ؾٗررِ   ٜٗهُررٛ

ٚقرد اتؿكرح ْهرا٥ر ٖرةٙ ايدراار١ َرع        اسةؿاٍ َع عًُِٗ بمرٚف اذتٝا٠ ايت ٜعٝجٗا ايجعا ايؿًبلٝمت

( ايت  ثارت د  امهلف 2002( ٚامهًؿح َع ْها٥ر  راا١ ْصري )Hyberston, 2006ْها٥ر  راا١ )

 اررايٝا املعاًَرر١ ايررت تردررع د  ايرردمٌ ايجررٗرٟ ٚاملبرره٣ٛ ا قهصررا ٟ يألاررر٠ سٝررح ترتؿررع املعاًَرر١        

 احظتاب١ٝ يف اسار تات ايدمٌ املرتؿع ٚتٓخؿض ايعا١ًَ د  ايبًا١ٝ يف اسار تات ايدمٌ املٓخؿض.

   ْها٥ر ايدراا١ َٚٓاقجهٗا ٜٛصٞ ايااسح صا ٜأتٞاٚبا اهٓا  د

ددرا٤ امليفٜد َٔ ايدرااات ٚاياشٛخ يدراار١  ٚضراع اسةؿراٍ يف  اررِٖ ٚستاٚير١ ايهجرـ عرٔ         .1

 ايصعٛبات ايت ٜٛادٗٗا اسةؿاٍ.

 ٕ تأمررة املؤابررات ايرتبٜٛرر١ اسمررر٣ يف اجملهُررع  ٚرٖررا ايؿاعررٌ يف ا ٖهُرراّ باسةؿرراٍ ٚاساررر٠      .2

عًرر٢  ٚضرراع اساررر َٚررد ٜررد املبرراعد٠ هلررِ يهررٞ ٜهُهٓررٛا َررٔ رعاٜرر١  بٓررا٥ِٗ بصررٛر٠    ٚاحةررلع 

 صشٝش١.

عكررد ايٓرردٚات ٚيكررا٤ ا اضرررات سررٍٛ  اررايٝا رعاٜرر١ اسبٓررا٤ ٚ ُٖٝرر١ ايهٛدٝرر٘ يألةؿرراٍ بررايلرم    .3

 ايصشٝش١ يف َعاًَهِٗ  ٚرعاٜهِٗ.

رعا١ٜ ايب١ًُٝ يألبٓرا٤ ايرت   تؿعٌٝ  ٚر ٚاا٥ٌ احعلّ ثِ تٛع١ٝ ٚتٛدٝ٘ ايٛايدٜٔ بلرم ٚ اايٝا اي .4

 تٓااا املرس١ً ايعُر١ٜ يهٌ ةؿٌ.

عًرر٢ املعًُرر  ا ٖهُرراّ لُٝررع ايهلَٝررة ٚستاٚيرر١ ايهجررـ عررٔ املجررهلت ٚايصررعٛبات ايررت         .5

ٜٛادٗٗا ايهًُٝة ٚايت تكـ مًـ تردْٞ حتصرًٝ٘ ٚتيرو عرٔ ةرٜرل ا تصراٍ بايٛايردٜٔ ٚاةلعٗرِ         

 عًٝٗا.

 ٚتجذٝع اسبٓا٤ ع٢ً ا اهؿا ٠ َٔ  ٚقاتِٗ ٚت١ُٝٓ َٛاٖاِٗ.تٛؾري ايٛاا٥ٌ ايجكاؾ١ٝ باملٓيفٍ  .6
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  ٕ عتاٍٚ ايٛايدإ دظتا  دٛ ٜبٛ ٙ ا ا١ ٚايهؿاِٖ ٚا سرتاّ َع بعطِٗ َٚع اسةؿاٍ.  .7

تجذٝع اسبٓا٤ ع٢ً ايهؿٛم ايدرااٞ ضُٔ سدٚ  قدراتِٗ ٚدَهاْٝراتِٗ َٚبراعدتِٗ يف ثرؤٕٚ        .8

 ايدراا١.

 : الوراجع العربية

 (  ايلؿٌ ايبٟٛ  ايلاع١ اسٚ   بريٚت.4..2  عاد ايعًٞ ) ادتبُاْٞ (1

 ( ايصش١ ايٓؿب١ٝ يًلؿٌ ٚاملراٖل . ايرٜاض ا َهها١ ايرثٝد 2.12اذتهُٝٞ   ٚددإ ) (2

(  َجرررهلت ايلؿرررٌ ايبرررًٛن١ٝ   ار ايؿهرررر ادتررراَعٞ    2002دااعٝرررٌ   محرررد ايبرررٝد )   (3

 احاهٓدر١ٜ.

ايدرااٞ  ٚسرد٠ ثكاؾر١ ايلؿرٌ بجررن١ ارؿري       (  ايهأمر 1996ايجخش  عاد ايعيفٜيف ايبٝد )  (4

 ايكاٖر٠.

(  اجملًررر١ ايعربٝررر١ يًاشرررٛخ ايرتبٜٛررر١ ) ارتًؿٝررر١ ا دهُاعٝررر١ ٚايجكاؾٝررر١    2001ايلشرررإ  مايرررد )  (5

ٚايٓؿبرر١ٝ يًُهررأمرٜٔ  رااررًٝا(  اجملًررد ايرابررع  ايعررد  ايجرراْٞ  املٓمُرر١ ايعربٝرر١ يًرتبٝرر١ ٚايجكاؾرر١     

 ٚايعًّٛ.

 ( ايهٓج١٦ ا دهُاع١ٝ . عُإ  ا ر ٕ ا  ار ايجرٚم يًٓجر ٚايهٛدٜع 2008ايعُر   َعٔ  مًٌٝ  ) (6

 ( ايهٓج١٦ ا دهُاع١ٝ   ا اهٓدر١ٜ ا  ار املعرؾ١ ادتاَع١ٝ 2006ايٓٝاٍ   َا ٜب٘  محد ) (7

 (  َٛاقـ اربا٤ َٚجانٌ ايآ   َٓجٛرات ايٓٛر  بريٚت.1999بٓديٞ  نٛات )  (8

ٌ  2003دًٝٗاّ  ًٖٝ  )  (9 عًر٢ تكارٌ تاتر٘  ترمجر١ ستُرد عارد ايبرلّ  محرد           (  َبراعد٠ ايلؿر

َرادع١ ٚتكدِٜ ستُد ايبٝد رٚس١  َؤابر١ ؾررْهً  يًلااعر١ ٚايٓجرر   ار ايٓٗطر١ ايعربٝر١        

 ايكاٖر٠  ْٜٝٛٛرى.

(  اجتاٖات سدٜج١ يف ترب١ٝ ايلؿٌ   ار ايؿهر  ايلاع١ 1995سٛاث   دٜدإ صتٝا ٚآمرٕٚ )  (.1

 اسٚ   عُإ.

(   ثررر ايعٛاَررٌ ا قهصررا ١ٜ ٚا دهُاعٝرر١ ٚايجكاؾٝرر١ يف حتصررٌٝ ايلًارر١    2010سررٛرٟ  عا٥جرر١ )  (11

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ  داَع١  َجل  رااي١ َادبهري.

 (  اٝهٛيٛد١ٝ ايعلقات ا ار١ٜ   ايكاٖر٠ ا  ار قاا٤ يًٓجر 2010مًٌٝ   ستُد بَٝٛٞ ) (12

 ايكاٖر٠. (   ٚ  ْا ٚنٝـ ْربِٝٗ   ار ايجكاؾ١  ايلاع١ ايجايج١ 2006دنٞ   ْٛر ) (13

(   ارايٝا ايهٓجر١٦ ٚعلقهٗرا باملجرهلت ايٓؿبر١ٝ يف َرسًر١       2003ال١َ  ستُدٚس١ ستُرد )  (14

 ايٛال٢  ايكاٖر٠  رااي١  نهٛراٙ.

(  ايلؿٛيرر١ ادتاضترر١  ترمجرر١  ْلررٕٛ عارردٙ  َٓجررٛرات عٜٛرردات  ايلاعرر١  2011ثرراداٍ  دررإ )  (15

 ايجايج١  بريٚت.
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رعاٜر١ ايٛايدٜر١ نُرا ٜردرنٗا اسبٓرا٤  ٚترٛاؾكِٗ       (  ايعلقر١ بر  اي  2008عاد ايؿهاح  ٜٚٛاـ )  (16

ٚقررُِٝٗ  زتًرر١ ايعًررّٛ ا دهُاعٝرر١ دصرردار اجملًررة ايٓجررر ايعًُررٞ  داَعرر١ ايهٜٛررح  اجملًررد          

 ايعجرٕٚ  ايعد  ايجايح ٚايرابع.

 

( ا اررر٠ َٚجررهلت ا بٓررا٤   ايكرراٖر٠ ا  ار ايبررشا     2011عاررد املعلررٞ   سبررٔ َصررلؿ٢ )   (17

 يًٓجر ٚايهٛدٜع 

( تربٝررر١ ا ٚ   باحارررلّ   ادتررريف٤ ا ٍٚ   سًرررا ا  ار ايبرررلّ  2010ارررد ا ْاصرررع )عًرررٛإ   ع (18

 يًلااع١ ٚايٓجر ٚايهٛدٜع 

 ( ايلؿٌ تٓج٦ه٘ ٚسادات٘   ايكاٖر٠ ا َهها١ ا صتًٛ املصر١ٜ 5..2قٓاٟٚ   ٖد٣ ستُد ) (19

 ( ترب١ٝ املٖٛٛب  ٚتُٓٝهِٗ   عُإ   ا ر ٕ ا  ار ايبري٠ 9..2قلاْٞ   ستُد ) (.2

 ( ا رتكا٤ ايٓؿبٞ يًُراٖل   ايكاٖر٠ ا  ار املعرؾ١ ادتاَع١ٝ 2009ؿايف   عل٤ ايدٜٔ )ن (21

 عُررإ    1( ا ضررلرابات ايٓؿبرر١ٝ     اةٗررا ٚقٝااررٗا      8..2زتٝررد   اٛاررٔ ثررانر )  (22

 ا ر ٕ      ا  ار ايصؿا٤ 

ًٓجرررر ( املٓرررا  ا اررررٟ ٚثخصررر١ٝ ا بٓرررا٤   ايكررراٖر٠ ا  ار ايكررراٖر٠ ي 6..2َصرررلؿ٢   سبرررٔ ) (23

 ٚايهٛدٜع 

(  زتًرر١ ايعًررّٛ ا دهُاعٝرر١)  ثررر ايهشصررٌٝ ٚادتررٓة      1996ْجررٛاتٞ  عاررد اجملٝررد ٚآمرررٕٚ )     (24

َٚؿّٗٛ ايةات يف د راى عٛاٌَ ايٓذاح ٚايؿجٌ املدراٞ يد٣ ةًا١ ايصـ ايجاْٞ ايجاْٟٛ  دصدار 

 داَع١ ايهٜٛح.

املدرارٞ  عُرإ   ا ر ٕ ا   ( تردْٞ َبره٣ٛ ايهشصرٌٝ ٚا صتراد     4..2ْصر   عُر عاد ايرسِٝ ) (25

  . ار ٚا٥ٌ يًٓجر ٚايهٛدٜع

(  املعاًَرر١ ايٛايدٜرر١ ٚعلقهٗررا بايهشصررٌٝ  داَعرر١ عرر      2002ْصررري  ؾهشٝرر١  محررد دبررراِٖٝ )     (26

 مشة  ايكاٖر٠  رااي١ َادبهري.

 

( ايهٓجرر١٦ ا دهُاعٝرر١ ٚاررات ايجخصرر١ٝ   ا اررهٓدر١ٜ ا  ار     2..2ْعُٝرر٘   ستُررد ستُررد )   (27

 .ايجكاؾ١ ايع١ًُٝ 

 يًهٓج١٦ ا دهُاع١ٝ  ستاضر٠ غري َٓجٛر٠. ١(  ا جتاٖات ايهكًٝد2008ٜٚةؿ١  عًٞ )  (28

  عُرإ ا  ار ايؿهرر   1( ا ضرلرابات ايبرًٛن١ٝ ٚا ْؿعايٝر١       ...2عت٢ٝ   مٛير١ ستُرد )   (29

 .يًلااع١ ٚايٓجر ٚايهٛدٜع
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